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نيئجاللا نأشب يملاعلا قافتالا   

iii 2018 ،كرويوين • ةدحتملا ممألا  

 يماــــسلا ضوفملا بـتكم نم ةـيدـيهمت ةركذـم
 نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل

 ةدـحتملا ممألل يماـــــسلا ضوفملا بـتكم لوح صاـخلا رارقلا داـمتعا مت
 يف درو امك( نيئجاللا نأــــشب يملاعلا قافتالا رقي يذلاو نيئجاللا نوؤــــشل

A/73/12 )( 2018 ربمسيد 17 يف ))يناثلا ءزجلاA/RES/73/151(. 

 ةدارإلا لثمي هرابتعاب نيئجاللا نأشب يملاعلا قافتالا ةيمهأ ىلع رارقلا دكؤي
 ةئبعتو ،ةيلوؤـسملاو ءابعألا مـساقت أدبم ليعفتل يعاـسلا حومطلاو ةيـسايـسلا
 تالاحل ةباجتــسالا نيــسحت لجأ نم لمعلا رافنتــساو ،لكك يلودلا عمتجملا
 اـهريغو لودـلا كـلذ يف اـمب ،لـكك يلودـلا عمتجملا قاـفتالا وعدـيو .نيئجاللا
 ،نيئجاللا نأــشب يملاعلا قافتالا ذيفنت ىلإ ،نيينعملا ةحلــصملا باحــصأ نم
 يف كلذ يف امب ،ةــــسوملم تاماهــــسإو تادهعتو تاءارجإ لالخ نم كلذو
 باـحــــصأو لودـلا كـلذـك قاـفتالا وعدـيو .نيئجالل لوألا يملاـعلا ىدـتنملا
 تايلوؤـسملاو ءابعألا مـساقت يف دعب اومهاـسي مل نيذلا نيرخآلا ةحلـصملا
 نماــــضتلا نم حورب معدـلا ةدـعاـق عيــــسوت فدـهب كـلذو ،كـلذـب ماـيقلا ىلإ
 .نييلودلا نواعتلاو

 نالعإ نم لوألا قحلملا يف دراولا نيئجالل ةلماشلا ةباجتسالا راطإ لكشيو
 يف ةـماـعلا ةـيعمجلا هـتدـمتعا يذـلاو ،نيرجاـهملاو نيئجاللا نأــــشب كرويوين

 يملاـعلا قاـفتالا نم أزجتي ال اًءزج ،)A/ RES/71/1( 2016 ربمتبــــس 19
 .قفرملا صنلا ةياهن يف هخاسنتسا مت ،عجرملا ةلوهسل .نيئجاللا نأشب

 ةرتفل ًاـجيوتت نيئجاللا نأــــشب يملاـعلا قاـفتالل ةـماـعلا ةـيعمجلا رارقإ ربتعيو
 باحــصأ ةفاكو لودلا عم رواــشتلاو ةكراــشملا نم نيماع ىدم ىلع تدتما
 نيرجاهملاو نيئجالل كرويوين نالعإ دامتعا بقع كلذو ،نيينعملا ةحلـصملا
 لــماـــــشلا راــطإلا قيبطت عم ةــيلمع ةــبرجتب ةرينتــــسم ،2016 ماــع يف
 فيفخت فدـهب ةددـحملا فقاوملا نم ةـعومجم يف نيئجالل ةـباـجتــــسالل
 دامتعالا ىلع نيئجاللا ةردق زيزعتو ،ةينعملا ةفيــضملا نادلبلا نع طوغــضلا
 ةئيهت معدو ةثلاثلا نادلبلا لولح ىلإ لوـــصولا قاطن عيـــسوتو ،تاذلا ىلع
 .ةماركو نامأب ةدوعلا لفكي امب ةيلصألا نادلبلا يف عاضوألا
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 ةمدقم ً-الوأ
 ةيساسأ تامولعم -فلأ

 دق نيئجاللا عاـضوأف ،ةيرـشبلا لاب لغـشي ًاكرتـشم ًالغاـش نيئجاللا ةلـضعم لثمت -1
 ،ةدعاـسملاو ،ةيامحلا ىلإ نوئجاللا جاتحيو ،ًاديقعت تدادزاو ىدمو ًاقاطن تعـسوت
 يف اهدمأ لاطتــسا ًاعاــضوأ نيئجاللا نييالم شيعيو .مهعــضو جلاعت لولح ىلإو
 مهتاـيدـحت نوهجاويو ،ناـيحألا بـلغأ يف ،ةـطــــسوتمو لـخدـلا ةــــضفخنم نادـلب
 ءاخــسلا مغرو .دادزي حرب ام مهثوكم ةدم طــسوتم نأ امك ،ةيئامنإلاو ةيداــصتقالا
 اهل ليثم ال تايوتـــسم كلذ يف امب ،نوحناملاو ةفيـــضملا نادلبلا هيدبت يذلا لئاهلا
 ليومتلاو تاجايتحالا نيب ةوجفلا تدادزا ،ةيناسنإلا ضارغألل ليومتلا نم لبق نم
 يف فاـصنإلا نم ديزمل ةـسام ةجاحلا تحـضأو .ًاـضيأ ًاعاـستا ةيناـسنإلا ضارغألل
 ةاعارم عم ،مهل معدلا ميدقتو ملاعلا يف نيئجاللا ةفاـضتـسا ةيلوؤـسم ءبع مـساقت
 كرتُي َّالأ يغبنيو .لودـلا نيب دراوملاو تاردــقلا فالتخاو ةــيلاــحلا تاــمهاـــــسملا
  .مهب أبعي نأ نود مهل ةفيضملا تاعمتجملاو نوئجاللا

 يناـــسنإلا عباطلا تاذ ةيلودلا لكاـــشملا لح يف يلودلا نواعتلا قيقحت لثميو -2
 أدبم عم قـــستي وهو ،اهقاثيم يف ةنَّيبملا ةيـــساـــسألا ةدحتملا ممألا دـــصاقم دحأ
 عضوب ةـصاخلا 1951 ماع ةيقافتا رقت ،لثملابو .)1(لودلا نيب ةدايـسلا يف ةاواـسملا
 ققحتي نل نيئجاللا تالاحل ضرم لح ىلإ لــصوتلا َّنأب )1951 ةيقافتا( نيئجاللا
 قتاـع ىلع ةـظهاـب ءاـبعأ يقلي دـق ءوجللا حنمَّ نإ ذإ ،يلودـلا نواـعتلا نع لزعمب
 ةــسوملم تاءارجإ يف خــسارلا أدبملا اذه ديــسجت يرورــضلا نمو .)2(ةنيعم نادلب
 ىلع تبأد يتلا نادلبلا قاطن جراخ معدلا ةدعاق عيـــسوت اهنيب نم لبـــسب ،ةيلمعو
  .ىرخأ لئاسوب وأ ،مهتفاضتساب نيئجاللا ةيضق يف ةمهاسملا ىلع نمزلا رم

 ىلإ نيئجاللا نأـشب يملاعلا قافتالا يمري ،ةيـساـسألا تامولعملا هذه ءوـض يفو -3
 عيمج نيب ؤبنتلل لباقلاو فــصنملا ةيلوؤــسملاو ءابعألا مــساقت لفكي ساــسأ ةحاتإ

__________ 

  .A/RES/25/2625 ؛ةدحتملا ممألا قاثيم نم )3(1 ةداملا )1(

 ًاضيأ رظنأ .)2545 مقر ،189 دلجملا ،تادهاعملا ةعومجم ،ةدحتملا ممألا( 4 ةيثيحلا ،ةجابيدلا )2(
A/RES/22/2312، 2(2 ةداملا(.  
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 ةحلـــصملا باحـــصأ عم بنج ىلإ ًابنج ،ةدحتملا ممألا ةمظنم يف ءاـــضعألا لودلا
 تامظنملا ،رــصحلا ال لاثملا ليبــس ىلع ،كلذ لمــشيو ،ءاــضتقالا بــسح ،نيينعملا
 يتلا تاـمظنملا اـهنيب نمو ،اـهجراـخو ةدـحتملا ممألا ةـموظنم يف ةـجردـنملا ةـيلودـلا
 ةيناـسنإلا تاهجلاو ؛رمحألا بيلـصلاو رمحألا لالهلل ةيلودلا ةكرحلا نم ًءزج لكـشت
 تاـمظنملاو ؛ةـيميلقإلاو ةـيلودـلا ةـيلاـملا تاـمظنملاو ؛ىرخألا ةـلعاـفلا ةـيئاـمنإلاو
 ،ةـينيدـلا تاـمظنملا كـلذ يف اـمب ؛يندـملا عمتجملاو ؛ةـيلحملا تاـطلــــسلاو ،ةـيميلقإلا
 ؛مالعإلا طئاـــسوو ؛صاخلا عاطقلاو ؛ءاربخلا نم مهاوـــسو ةيميداكألا طاـــسوألاو
 ريبعتب يلي اـميف مهيلإ راـــــشملا( مهــــسفنأ نوئجاللاو فيــــضملا عمتجملا دارفأو
  .)"نيينعملا ةحلصملا باحصأ"

 لـكك يلودـلا عمتجملا ةدارإ لـثمي هَّـنأ دـيب .اـنوناـق مزلم ريغ يملاـعلا قاـفتالاو -4
 ةـفيــــضتــــسملا نادـلبلاو نيئجاللا عم نماــــضتلاو نواـعتلا ىرع دـيطوتل هـعلطتو
 جئاتن قيقحتل تاعربتلا لالخ نم ذيفنتلا عـــضوم قافتالا عـــضويـــسو .ةررـــضتملا
 لك ددحيـسو .هلفـسأ 7 ةرقفلا يف ةنَّيبملا هفادهأ غولبل يعامج لكـشب مدقت زارحإو
 نابــــسحلا يف ذخألا عم ،تاعربتلا هذه نيينعملا ةحلــــصملا باحــــصأو لودلا نم
 تاـسايـسلا مارتحاو ،ينطولا ديعـصلا ىلع ةيمنتلا تايوتـسمو ،تاردقلاو ،لاوحألا
 .ةينطولا تايولوألاو

 ةيهيجوتلا ئدابملا -ءاب  

 وهو ،يلودلا نماــضتلاو ةيناــسنإلل ةيــساــسألا ئدابملا نم يملاعلا قافتالا قثبني -5
 ةدعاــسمو ةيامح نيــسحتل تايلوؤــسملاو ءابعألا مــساقت ئدابم ليعفت ىلإ ىعــسي
 نم ًامات ًاولخ ولخي يملاعلا قافتالاو .ةفيــضملا تاعمتجملاو نادلبلا معدو نيئجاللا
 ممألا قاثيم دـــصاقم عم قـــستي وهو ،هذيفنت يف كلذ يف امب ،يـــسايـــسلا عباطلا
 ىلع موقي يذلا نيئجاللا ةيامحل يلودلا ماظنلا ىلإ دنتـــسي وهو .هئدابمو ةدحتملا
 ماع ةيقافتا هبلـــص يف عقتو ،ةيرـــسقلا ةداعإلا مدع يف لثمتملا يـــساـــسألا أدبملا

 ًاـكوكــــص ًاــــضيأ قطاـنملا ضعب تدـمتعا دـقو .)3(1967 ماـعل اـهلوكوتوربو 1951
 ةيلودلا كوكصلاب يملاعلا قافتالا يدتهيو .)4(اهنم لك يف لاحلا ىلع قبطنت ةددحم

__________ 

  .8791 مقر ،606 دلجملا ،تادهاعملا ةعومجم ،ةدحتملا ممألا )3(

 يف نيئجاللا لكاشم نم ةصاخلا يحاونلل ةمظنملا 1969 ماعل ةيقيرفألا ةدحولا ةمظنم ةيقافتا رظنا )4(
 ؛1984 ماعل نيئجاللا نأشب ةنجاطرق نالعإو ؛)14691 مقر ،1001 دلجملا ،تادهاعملا ةعومجم ،ةدحتملا ممألا( ايقيرفأ
 رظنا ،18 ةداملا ،يبوروألا داحتالل ةيساسألا قوقحلا قاثيمو ،78 ةداملا ،يبوروألا داحتالا لمع ريسب ةقلعتملا ةدهاعملاو
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 كوكـــصلا نع ًالـــضف ،يلودلا يناـــسنإلا نوناقلاو ،)5(ةلـــصلا تاذ ناـــسنإلا قوقحل
 صاخــشألا ةيامح كوكــص قافتالا لمكتــستو .)6(ءاــضتقالا بــسح ىرخألا ةيلودلا
 هجوب يلودلا دهعلا قيبطت يف ًاـضيأ ىدتهيو .)7(ءاـضتقالا بـسح ،ةيـسنجلا يميدع
 - لالقتـــسالاو ،ةهازنلاو ،دايحلاو ،ةيناـــسنإلا يف ةلثمتملا ةيناـــسنإلا ئدابملاب ماع

A/RES/46/182 امب ،عوـضوملا اذه نأـشب ةقحاللا ةماعلا ةيعمجلا تارارق عيمجو 
 ةيكلملا لثمتو .ةيامحلل ةيروحملا ةيمهألا نع ًالــضف ،A/RES/71/127 رارقلا اهيف
 عم ،حاجنب يلودلا دهعلا ذيفنت يف نييـساـسأ نيلماع ينطولا ديعـصلا ىلع ةدايقلاو
 .ةينطولا تايولوألاو ،تاسايسلاو ،تاعيرشتلا ةاعارم

ــسملا نمو -6  نيئجالل نييلودلا نيكــصلا يف فارطألا ريغ لودلا نم ًاددع ّنأ هب ملَّ
 حبـصت مل يتلا نادلبلا عيمج عَّجـشُتو .نيئجاللا ةفاـضتـسا يف ًايخـس ًاجهن عبتا دق
 تدبأ يتلا فارطألا لودلاو ،كوكــصلا كلت ىلإ مامــضنالا يف رظنلا ىلع دعب ًافارطأ
 .اهبحس يف رظنلا ىلع تاظفحت

__________ 

 يئاهنلا صنلا دمتعا( 1966 ربمسيد/لوألا نوناك 31 يف ةرداصلا ،نيئجاللا ةلماعمو ةلاح نأشب كوكناب ئدابم ًاضيأ
  .)2001 هينوي/ناريزح 24 يف

 قحلا ،رومأ ةلمج يف ،دسجي يذلا( ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإل ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،اهنيب نم )5(
 لفطلا قوقح ةيقافتاو ؛انييف لمع جمانربو نالعإو ؛)A/RES/3/217/A( )هنم 14 ةداملا يف ءوجللا سامتلا يف
 ،ةدحتملا ممألا( بيذعتلا ةضهانم ةيقافتاو ؛)27531 مقرلا ،1577 دلجملا ،تادهاعملا ةعومجم ،ةدحتملا ممألا(
 يرصنعلا زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلل ةيلودلا ةيقافتالاو ؛)24841 مقرلا 1465 دلجملا ،تادهاعملا ةعومجم
 ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلاو ؛)9464 مقرلا ،660 دلجملا ،تادهاعملا ةعومجم ،ةدحتملا ممألا(
 قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلاو ؛)14668 مقرلا ،999 ،دلجملا ،تادهاعملا ةعومجم ،ةدحتملا ممألا( ةيسايسلاو
 ةيقافتاو ؛)14531 مقرلا ،993 ،دلجملا ،تادهاعملا ةعومجم ،ةدحتملا ممألا( ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 ؛)20378 مقرلا ،1249 دلجملا ،تادهاعملا ةعومجم ،ةدحتملا ممألا( ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا
  .)44910 مقرلا ،2515 ،دلجملا ،تادهاعملا ةعومجم ،ةدحتملا ممألا( ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح ةيقافتاو

 لمكملا ،لافطألاو ءاسنلا ةصاخبو ،صاخشألاب راجتالا ةبقاعمو عمقو عنم لوكوتورب ،لاثملا ليبس ىلع )6(
 ،2237 دلجملا ،تادهاعملا ةعومجم ،ةدحتملا ممألا( ةينطولا ربع ةمظنملا ةميرجلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتال
 ةدحتملا ممألا ةيقافتال لمكملا ،وجلاو رحبلاو ربلا قيرط نع نيرجاهملا بيرهت ةحفاكم لوكوتوربو ؛)39574 مقرلا
  .)39574 مقرلا ،2241 دلجملا ،تادهاعملا ةعومجم ،ةدحتملا ممألا( ةينطولا ربع ةمظنملا ةميرجلا ةحفاكمل

 ،دلجملا ،تادهاعملا ةعومجم ،ةدحتملا ممألا( 1954 ماعل ةيسنجلا يميدع صاخشألا عضو نأشب ةيقافتا )7(
 ،تادهاعملا ةعومجم ،ةدحتملا ممألا( 1961 ماعل ةيسنجلا مادعنا تالاح ضفخ ةيقافتاو ؛)؛5158 مقرلا ،360

  .)14458 مقرلا ،909 ،دلجملا
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 فادهألا -ميج  

 نادـلبلا نع طغــــضلا فيفخت )1( :يلي اـميف لـكك يملاـعلا قاـفتالا فادـهأ لـثمتت -7
 ةيناكمإ ةدايزو )3( ؛تاذلا ىلع دامتعالا ىلع نيئجاللا ةردق زيزعتو )2( ؛ةفيــضملا
 ةـئيهت معدو )4( ؛ىرخأ نادـلب يف نيئجاللا لوبق يف ةـلثمتملا لولحلا ىلإ ءوجللا
 .ةـماركو ناـمأـب اـهيلإ نيئجاللا ةدوع لـفكي اـمب ةـيلــــصألا نادـلبلا يف عاــــضوألا
 ةـلخادـتملاو ةـطبارتملا ةـعبرألا فادـهألا هذـه قيقحتل يملاـعلا قاـفتالا ىعــــسيــــسو
 لودلا نِّكمت تابيترت ذاختاو ،معدلا ةدعاق عيــسوتو ،ةيــسايــسلا ةدارإلا رافنتــساب
 ،ًافاــــصنإ رثكأ تامهاــــسم ميدقت نم نيينعملا ةحلــــصملا باحــــصأ نم اهاوــــسو
 .اهب ؤبنتلل ةيلباقو ،ةمادتساو

 ةيرذجلا بابسألا ةجلاعمو ةياقولا -لاد  

 فلتخم يف ةمئاق ةلوطملا مهعاضوأو قاطنلا ةعساولا نيئجاللا تاكرحت لازت ال  -8
 صاـخــــشألا ةاـيح ذاـقنإل نيتليــــسو مهتياـعرو نيئجاللا ةـياـمح لـثمتو .ملاـعلا ءاـحنأ
 دوهجلا سيركتب نرتقي نأ بجي كلذ َّنأ ديب ،لبقتــــسملا يف ًارامثتــــساو نيينعملا
 ثراوكلاو ،ةـئيبلا روهدـتو ،خاـنملا ريغت ناـك نئلو .ةـيــــسيئرلا باـبــــسألا ةـجلاـعمل
 عم ديازتم لكــشب لعافتت اهنإف ،نيئجاللا تاكرحت اهتاذ دح يف ببــسُت ال ةيعيبطلا
 ماقملا يف ،ةيـــسيئرلا بابـــسألا ةجلاعم ةيلوؤـــسم عقتو .تاكرحتلا هذه تاببـــسم
 نيئجاللا تالاـح بـنجت َّنأ دـيب .نيئجاللا تاـكرحت أــــشنم نادـلب قتاـع ىلع ،لوألا
 ،لكك يلودلا عمتجملل ًاديدــش ًاقلق ًاــضيأ ناريثي اهل لولح داجيإو قاطنلا ةعــساولا
 نواعتلا ىرع ديطوتو ،اهبابــسأو اهعفاودل يدــصتلل ةركبم دوهج لذب نايعدتــسيو
 .مالسلا لاجم يفو ةيئامنإلاو ،ةيناسنإلاو ،ةيسايسلا ةلعافلا تاهجلا نيب

 ممألا دوهج يملاعلا قافتالا لمكتـــسي ،ةيـــساـــسألا تامولعملا هذه ءوـــض يفو -9
 ،ةـمادـتــــسملا ةـيمنتلاو ،نمألاو ،مالــــسلاو ،ةـياـقولا تالاـجم يف ةـيراـجلا ةدـحتملا
 ىلإ نووعدم نيينعملا ةحلــصملا باحــصأو لودلا عيمجو .مالــسلا ءانبو ،ةرجهلاو
 نم لئاـسوب كلذ يف نينيعتـسم ،ةريبكلا نيئجاللا تالاحل ةيرذجلا بابـسألا ةجلاعم
 كــسمتلاو ؛اهلحو تاعازنلا بوــشن عنم ىلإ ةيمارلا ةيلودلا دوهجلا ةفعاــضم اهنيب
 ًالضف ،يلودلا يناسنإلا نوناقلا كلذ يف امب ،يلودلا نوناقلاو ةدحتملا ممألا قاثيمب
 ةـياـمحو مارتحا زيزعتو ؛يلودـلاو ينطولا نيدـيعــــصلا ىلع نوناـقلا ةداـيــــس نع
 لالغتــسالا ىلع ءاــضقلاو ؛عيمجلل ةيــساــسألا تايرحلاو ناــسنإلا قوقح لامعإو
 ،سنجلا وأ ،نوللا وأ ،قرعلا ساــسأ ىلع زييمتلا نم عون يأو ،نييــسنجلا ءادتعالاو
 وأ ،يعامتجالا وأ يموقلا لــصألا وأ ،هريغ وأ يــسايــسلا يأرلا وأ ،نيدلا وأ ،ةغللا وأ
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 لـكك يلودـلا عمتجملاو .رخآ عــــضو يأ وأ ،نــــسلا وأ ،ةـقاـعإلا وأ ،دـلوملا وأ ،ةـيكلملا
 رطاـخم نم دـحلاو ،رقفلا ةأـطو فيفخت ىلإ ةـيمارلا دوهجلا معد ىلإ ًاــــضيأ وعدـم
 ةطخ عم ىـــشامتي امب ،ةيلـــصألا نادلبلا ىلإ ةيئامنإلا ةدعاـــسملا ميدقتو ،ثراوكلا
 .)8(ةلصلا تاذ ىرخألا رطألاو 2030 ماعل ةمادتسملا ةيمنتلا

  

 
 ةلأــسم عم لماــشلا لماعتلا راطإ -ًايناث
 نيئجاللا

 ةـلأــــسم عم لـماــــشلا لـماـعتلا راـطإ يملاـعلا قاـفتالا نم يناـثلا ءزجلا لـثمي -10
 ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا اهتدمتعا يتلا هتغيـــصب )لماـــشلا راطإلا( نيئجاللا
)A/RES/71/1، يملاعلا قافتالا نم ًاليصأ ًءزج كلذ لكشيو .)لوألا قفرملا.  

  

__________ 

  .2063 ةطخو ،2030-2015 ةرتفلل ثراوكلا رطاخم نم دحلل يادنس راطإ لثم )8(
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 لمعلا جمانرب -ًاثلاث
 يف لمعلا جمانرب نم دوــشنملا ضرغلا نمكي ،A/RES/71/1 رارقلا عم ًايــشمت -11
 ةكرح نم ةدـــشب ةررـــضتملا نادلبلاو نيئجاللا معدل ةلماـــش ريبادت قيبطت ريـــسيت
 مساقتل ةلاعف تابيترت عضوب ،ةلوطم نيئجال ةلاح نم وأ ،عساو قاطن ىلع نيئجاللا
 تـقولا يف تاـعربتلا تالاـجم دـيدـحتو ؛)فلأ-ثـلاـثلا ءزجلا( تاـيلوؤــــسملاو ءاـبعألا
 .)ءاب-ثلاثلا ءزجلا( ءاـضتقالا دنع ،أـشنملا نادلبو ،ةفيـضملا نادلبلل امعد ،بـسانملا
  .نارتقالاب ناءازجلا ناذه أرقُي نأ يغبنيو

 نإف ،ىربكلا نيئجاللا تالاحب ةددحم ةفــصب صتخي لماــشلا راطإلا ناك نئلو -12
 نوكي دقف .بكرم عباط تاذ نوكت دق لب ةرورـضلاب ةقـستم تـسيل ناكـسلا تاكرحت
 تالاح لمــشت دقو ،نيلقنتملا نم مهريغو نيئجاللا لمــشيو قاطنلا عــساو اهــضعب
 يجراخلا ديرشتلا ىزعي دق ،تالاحلا ضعب يفو ،ًايلخاد نيدرشملاو نيئجاللا ىرخأ
 هذـه ريثتو .ةـئيبلا روهدـتو ثودـحلا ةـئجاـفملا ةـيعيبطلا ثراوكلا ىلإ يرــــسقلا
 عمتجملا نم معدلا سمتلت دق يتلا اهنم ةررضتملا لودلل ةميـسج تايدحت عاـضوألا
 ىلإ ةـمئالملا تاـباـجتــــسالل مدـقملا معدـلا دـنتــــسي نأ نكميو .اـهل يدــــصتلل يلودـلا
 ممألا ةـيــــضوفم كـلذ يف اـمب ،ةـينعملا ةـلعاـفلا تاـهجلا نيب ةـيذـيفنتلا تاـكارــــشلا
 يتلا ،ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملاو ،)ةيـــضوفملا( نيئجاللا نوؤـــشل ةيماـــسلا ةدحتملا
 جهن عابتا لجأ نم ،ءاـــضتقالا بـــسح ،اهتربخو ،اهراودأو ،اهنم لك تايالو رخـــست
 .قسنم

 ،نيئجاللا نمـــضتي يكراـــشت جهنو ةديطو ةكارـــش ىلع لمعلا جمانرب موقيو -13
 كـلذ يف اـمب ،)9(عونتلاو ،سنجلا عونو ،نــــسلا تاراـبتعاو ،ةـفيــــضملا تاـعمتجملاو
 لاكـشأ عيمج ىلع ءاـضقلاو ؛تايتفلاو ءاـسنلا نيكمتو ،نيـسنجلا نيب ةاواـسملا زيزعت
 لالغتـسالاو ،صاخـشألاب راجتالاو ، سنجلا عون ىلع مئاقلا فنعلاو يـسنجلا فنعلا
 ،بابـــشلا ةكراـــشمل ليبـــسلا دهميو ؛ةراـــضلا تاـــسرامملاو ،نييـــسنجلا ءادتعالاو
 لفطلا حلاـــصم نوـــصيو ؛ةيدجم ةكراـــشم نونـــسملاو ،ةقاعإلا ووذ صاخـــشألاو
 .زييمتلا حفاكيو ،ىلضفلا

__________ 

 مقر جاتنتسالا )ةيذيفنتلا ةنجللا( نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفمل ةيذيفنتلا ةنجللا رظنا )9(
  .)ك(-)و( ،)2008( )14-د( 108
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 تايلوؤسملاو ءابعألا مساقت تابيترت -فلأ 

 نم ريثك يف ةليوط تارتفل ،مهفيـضتـستو نيئجاللا لبقتـست يتلا نادلبلا مدقت -14
 يفو لـب ،ةـيعاـمجلا ةـعفنملا لـجأ نم ةدودـحملا اـهدراوم نم ًالئاـه ًاـماـهــــسإ ،ناـيحألا
 نم سوملم معد ىلع نادلبلا هذه لـــصحت نأ يرورـــضلا نمو .ةيناـــسنإلا ليبـــس
 .عضولا اذهل يدصتلا ةدايق يف لكك يلودلا عمتجملا

 رثكأ ٍوحن ىلع تايلوؤـــسملاو ءابعألا مـــساقت ىلإ ةيلاتلا تابيترتلا ىعـــستو -15
 ،لولح داجيإل يعسلا معدو ،ةفيضملا تاعمتجملاو نادلبلا عم ؤبنتلل ةيلباقو ًافاصنإ
 هذه عبتتــستو .ةيلــصألا نادلبلا ىلإ ةدعاــسملا ميدقت ،ءاــضتقالا دنع ،كلذ لمــشيو
 .رطقلا وأ ،ةقطنملا وأ ،ملاعلا ديعص ىلع ةيليمكت تاءارجإ ذاختا تابيترتلا

ــصُق تابيترتلا ،نييلودلا نواعتلاو نماــضتلا ئدابمل لماكلا لامعإلا نامــضلو -16  دِ
 يداــفتب ةــليفكلا ريبادــتلا ذــختُتــــسو .ةــيلمعو ةــلاــعفو ةؤفك تاــبيترتلا نوكت نأ
 امب ،ًابــسانم كلذ نوكي امدنع ةيراجلا تايلمعلا يف تابيترتلا طيــسبتو ةيجاودزالا
 يماـــسلا ضوفملا جمانربل ةيذيفنتلا ةنجللا عم ةبـــسانملا طباورلا نامـــض كلذ يف
 تايلمعلا ةرورـضلاب تابيترتلا هذه زواجتتـس ،هـسفن تقولا يفو .)ةيذيفنتلا ةنجللا(
 نيئجاللا تالاـح عم لـكك يلودـلا عمتجملا اـهب لـماـعتي يتلا ةـقيرطلا ةريغم ،ةـيلاـحلا
 ةريبك دادعأ دوجو نع ةئـشانلا تايلوؤـسملاو ءابعألا مـساقت نامـضل قاطنلا ةعـساولا
 .لضفأ وحن ىلع نيئجاللا نم

 نيئجالل يملاعلا ىدتنملا :يلودلا نواعتلا لجأ نم يملاعلا بيترتلا -1 
 لودـلا عيمجل يرازولا ىوتــــسملا ىلع نيئجاللا يرود يملاـع ىدـتنم دـقعُيــــس -17
 نالعإل ،نيينعملا ةـحلــــصملا باـحــــصأ عم نواـعتلاـب ،ةدـحتملا ممألا يف ءاــــضعألا
 يف ةنيبملا يملاعلا قافتالا فادهأ قيقحت لجأ نم ةـــسوملم تامهاـــسمو تادهعت
 ءاـبعألا مــــساـقت زيزعتب ةـليفكلا لـبــــسلاو تاـيدـحتلاو صرفلا يف رظنلاو ،7 ةرقفلا
 ةقحاللا تايدتنملا دقعُتـسو .2019 ماع يف لوألا ىدتنملا دقعُيـسو .تايلوؤـسملاو
 رارمتـسال ًانامـض ،كلذ فالخ ىلع ةماعلا ةيعمجلا قفتت مل ام ،تاونـس عبرأ لك ةرم
 ةدحاو ةلود اهتفاـضتـساو تايدتنملا دقع يف كرتـشتـسو .ةيـسايـسلا ةدارإلاو مخزلا
 .اهيف ةكراــشملل ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألل ةوعد ميدقت عم ،ةيــضوفملا عم رثكأ وأ
 .اهيف لودلا عيمج ةكراـشمل ًاريـسيت فينج يف ،أدبملا ثيح نم ،تايدتنملا دقعُتـسو
 نأــشب يماــسلا ضوفملا راوح ىرجُي نل ،تايدتنملا اهيف دقعُت يتلا تاونــسلا يفو
 .ةيامحلا تايدحت
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 نيئجالل ةيملاعلا تايدتنملل ةمدقملا تامهاــــسملاو تادهعتلا ذـختت نأ نكميو -18
 ةداـعإ نكاـمأو ؛)10(ةـينقتلاو ،ةـيداـملاو ،ةـيلاـملا ةدـعاــــسملا لـمــــشت ،ىتــــشً الاـكــــشأ
 ىرخألا تاءارجإلا نع ًالـــضف ؛ةثلاث نادلب يف لوبقلل ةيليمكتلا لبـــسلاو ،نيطوتلا
 .يملاـعلا قاـفتالا فادـهأل ًاـمعد ينطولا دـيعــــصلا ىلع اـهذاـختا لودـلا راـتخت يتلا
 اهيف عطقُت نأ نكمي يتلا تالاجملل يرــصح ريغ ًاليلد هاندأ ءاب-ثلاثلا ءزجلا لثميو
 .تامهاسملا مدقتو تادهعتلا

 تادــهـعـتـلا يـقـلـتـل 2019 ماــعـل نـيـئـجالـل يـمـلاــعـلا ىدــتـنـمـلا صــــصخـُيــــسو -19
 تادهعت ميدقتل ال ةـــصرفلا ةقحاللا تايدتنملا حيتتـــسو .ةيمـــسرلا تامهاـــسملاو
 ذيفنت مييقت نم نيينعملا ةحلــصملا باحــصأو لودلا نيكمتلو لب ،بــسحف ةديدج
 لمكتــسيــسو .يملاعلا قافتالا فادهأ قيقحت يف زرحملا مدقتلاو ةقباــسلا اهتادهعت
 ،تايدتنملا نيب نيتنـس لك دقعت يتلا ىوتـسملا يعيفر نيلوؤـسملا تاعامتجاب كلذ
 مييقتلا ةيلمع لكــشتــسو ."ةدملا فــصتنم ضارعتــسا" ءارجإل ةــصرف حيتيــسو
 ىوتـــسملا يعيفر نيلوؤـــسملا تاعامتجاو نيئجالل ةيملاعلا تايدتنملا يف ةيراجلا
 عبارلا ءزجلا يف نيبملا وحنلا ىلع( يملاـعلا قاـفتالا ةـعباـتمل ةـيــــسيئرلا رــــصاـنعلا
 .)هاندأ

 ةددحم نيئجال ةلاحل معدلا تابيترت -2 

 ينطولا ديعصلا ىلع تابيترتلا 2-1 
 نأ نكمي ،ةينطولا ةدايقلا ةيمهأب فارتعالاو ،ةديجلا تاــسرامملا ىلإ ًادانتــسا -20
 باحــصأ دوهج ريــسيتو قيــسنتل ةينطو تابيترت ةينعملا ةفيــضملا نادلبلا عــضت
 ةفيــضملا لودلا ددحتــسو .ةلماــش ةباجتــسا قيقحتل نيعاــسلا نيينعملا ةحلــصملا
 تاطلـسلا تاردق ةيمنت ىلإ ةجاحلا كلذكو ،اهلمع لبـسو ةينطولا تابيترتلا ليكـشت
 .لمعلا اذه زاجنإل ةلصلا تاذ ةينطولا

 ةـينطو ةداـيق اـهاـعرت ةـلماــــش ةـطخ عــــضو معدـت نأ دوهجلا هذـه نأــــش نمو -21
 ةحلصملا باحصأو ةيضوفملا ةدعاسمب ،ةينطولا تايولوألاو تاسايسلا عم قستتو
 عــضوو ؛ةماعلا ةــسايــسلا تايولوأ ديدحتو ؛ءاــضتقالا بــسح ،نيرخآلا نيينعملا
 لمــشيو ،يلودلا عمتجملا نم معدلا تاجايتحاو ؛ةيذيفنتلاو ةيــســسؤملا تابيترتلا

__________ 

  .)2-2 عرفلا( جماربلا معدل ةمدقملا تامهاسملا وأ ةيطايتحالا ةردقلا ،لاثملا ليبس ىلع )10(
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 اهنيب نمو ؛لولحلا داجيإو ؛ةينقتلاو ةيداملا ةدعاــسملاو ،ليومتلاو ،رامثتــسالا كلذ
 نع ًالــــضف ،ةـثلاـث نادـلب يف نيئجاللا لوبقل ةـيليمكتلا تاراــــسملاو نيطوتلا ةداـعإ
 .نطولا ىلإ ةيعوطلا ةدوعلا

 معدلا ةصنم 2-2 
 ةــصنم ليعفت سمتلت نأ ةفيــضملا نادلبلا عــسوب ،ةينطولا تابيترتلا ةدناــسمل -22
  .)11(معدلل

 نادلبللو نيئجالل قايـــسلا عم بـــسانتي معد ميدقت معدلا ةـــصنم نِّكمُتـــسو -23
 عم قـــستي وحن ىلعو ةكارـــشلا حورل ًاماهلتـــساو .ةينعملا ةفيـــضملا تاعمتجملاو
 ماهملا ةــصنملا هذه ىلإ دنــسُت ،ةدايقلاو ةيلوؤــسملا مامزب فيــضملا دلبلا كاــسمإ
 :ةيلاتلا

 ،يدــصتلاو ،ةيامحلاو ،ةياقولا لجأ نم ةوعدلاو يــسايــسلا مازتلالا دــشح •
 ؛لولحلا داجيإو

 نيطوتلا ةداعإ نع ًالــضف ،ةينقتلاو ،ةيداملاو ،ةيلاملا ةدعاــسملا رافنتــسا •
 ةـطخلل ًاـمعد ،ةـثلاـث نادـلب يف نيئجاللا لوبقل ةـيليمكتلا تاراـــــسملاو
 تادـهعتلاـب ،نكمأ اـمثيح ،كـلذ يف ةـناـعتــــسالاو ،)21 ةرقفلا( ةـلماــــشلا
 ؛نيئجالل يملاعلا ىدتنملل ةعوطقملا

 ريكبتلا اهنيب نم لئاـسوب ،ةقـستملا ةيئامنإلاو ةيناـسنإلا تاباجتـسالا ريـسيت •
 ةفيـضملا تاعمتجملا معد يف ماظتناب ةلعافلا ةيئامنإلا تاهجلا كارـشإ يف
 ؛نيئجاللاو

 نادلبلا ىلع طغـــضلا فيفختل ةلماـــشلا ةماعلا ةـــسايـــسلا تاردابم معد •
 .لولحلا داجيإو ،تاذلا ىلع دامتعالاو دومصلا ىلع ةردقلا ءانبو ،ةفيضملا

 ،ءاــضتقالا دنع ،ةيلــصألا نادلبلا وأ ،ةينعملا ةفيــضملا نادلبلا بلط ىلع ًءانبو -24
 قيثولا رواـشتلاب ،اهتدناـسمو معدلا ةـصنم ليطعت/ليغـشتب ةيـضوفملا موقت نأ نكمي
 دوهج ةاـعارم عم ،أدـبملا ثـيح نم ةـمهاــــسملاـب تـمزتلا يتلا ةـينعملا لودـلا عم
 .مالـــسلا ءانبو مالـــسلا ظفح تاردابمو ةيـــسايـــسلا تاردابملاو ،ةيلاحلا لماعتلا
 :يلي ام ليغشتلا ريياعم لمشتو

__________ 

  .5 ةرقفلا عم ًايشمت )11(
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 فيـــضملا دلبلا ةردق اهيف نوكت ةدقعم وأ/و قاطنلا ةعـــساو نيئجال ةلاح •
 وأ ؛ةرصاق نوكت نأ عقوتي وأ ةرصاق يدصتلا ىلع

 يفاضإ معد ىلإ ةفيضملا )لودلا( ةلودلا اهيف جاتحت ةلوطم نيئجال ةلاح •
 ةيعوطلا ةدوعلا ،لاثملا ليبس ىلع( اهلحل ةيسيئر ةـصرف حنـست وأ/و ،ريبك
  .)يلصألا دلبلا ىلإ قاطنلا ةعساولا

 دــشحل لودلا نم ةعومجم ةكراــشمو ةدايق نم معد ةــصنم لك ديفتــستــسو -25
 ةعومجملا هذه ليكشت ددحتيسو .)23 ةرقفلا( ةفلتخم لاكشأب معدلاو تامهاسملا
 بـسح ،ةكراـشملا ىلإ نورخآلا نوينعملا ةحلـصملا باحـصأ ىعديـسو .قايـسلا قفو
  .ءاضتقالا

 .ةـيليغــــشت ةـطــــشنأـب علطــــضت نلو ةـتباـث تاـئيه معدـلا تاــــصنم نوكت نلو -26
 ىدتنملا يف كلذ يف امب( ًاقبـــسم ةنلعملا مامتهالا نع تاريبعتلا ىلإ دنتـــستـــسو
 ةمئاقلا قيــسنتلا تايلآ لمكتــستــس يهو .ةيطايتحالا تابيترتلاو )نيئجالل يملاعلا
 لودلا عم رواـشتلابو .اهعم لعافتتو ةيمنتلاو يناـسنإلا لاجملا يف نواعتلا لجأ نم
 ،ةـيذـيفنتلا اـهتنجل ىلإ ةـمظتنم ريراـقت ميدـقتب ةـيــــضوفملا لـفكتتــــس ،ةـكراــــشملا
 يذـلا لـمعلا نع نيئجالل ةـيملاـعلا تاـيدـتنملاو ،ةدـحتملا ممألل ةـماـعلا ةـيعمجلاو
 تاربخلاو ،تاـسرامملاو ،تامولعملا لدابت ريـسيت كلذ يف امب ،معدلا تاـصنم هيدؤت
 .تاصنملا فلتخم نيب

 ةعــساو ةفئاط ىلإ ةــصنملا نم مدقملا معدلا ةيجيتارتــسا دنتــست نأ نكميو -27
 ةـطخل معدـلا داـجيإل نماــــضتلل رمتؤم دـقع ىلإ وعدـت نأـك ،تاراـيخلا نم قاـطنلا
 ،ىرخأ تايلمع عم ةيجاودزالا ىلإ يدؤي الو ةفاــضم ةميق كلذ ققحي نيح ةلماــش
 ريغو ،تاونــسلا ةددعتمو ،ةنرم ةيناــسنإلا ةدعاــسملا نوكت نأل ةوعدلا ةاعارم عم
 ةلاح نماــضتلا رمتؤم لوانتي نأ يغبنيو .هلفــسأ 32 ةرقفلا عم ًايــشمت ،ةــصــصخم
 ةفيـضملا لودلل ةدعاقلا ضيرع معد باطقتـسال ةيجيتارتـسا ةليـسو ًاحيتم ،ةددحم
 ،يندملا عمتجملاو ،ةلعافلا ةيئامنإلا تاهجلاو ،لودلا نمـــضتي ،ةيلـــصألا نادلبلا وأ
 تامهاــــسم ىلع لوــــصحلا ىلإ ىعــــسيو ،صاخلا عاطقلاو ،ةيلحملا تاعمتجملاو
 .لوبقلل ةيليمكتلا تاراسملاو نيطوتلا ةداعإ نع ًالضف ،ةينقتو ،ةيدامو ،ةيلام

 ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلا جهُنلا 2-3 
 مغرو .سوملم يميلقإ نود وأ يميلقإ دعبب نيئجاللا تاكرحت مــستت ام ًاريثك -28
 دـق اـهنإـف ،نياـبتت دـق ةـيميلقإلا نودو ةـيميلقإلا تاـعومجملاو تاـيلآلا صئاــــصخ َّنأ
 تاباجتــسال تتبثأ دقو .ةلماــشلا تاباجتــسالا يف مهم رودب ،ءاــضتقالا دنع ،موقت
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 وحن ىلع نيئجاللا تالاح ةجلاعم يف يميلقإلا نواعتلا ةميق ًاضيأ ةقباسلا ةلماشلا
  .تاببسملل ةيسايسلا داعبألا لمشي

 ،تاـعومجملا وأ تاـيلآلا مهاــــست نأ نكمي ،يملاـعلا معدـلاـب ساــــسملا نودو -29
 نيئجاللا عاــضوأ ةيوــست يف ةيلاعفب ،ءاــضتقالا بــسح ،ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلا
 ،معدـلا تاــــصنم يف يــــسيئر رودـب عالطــــضالا كـلذ يف اـمب ،اـهنم لـك ،قطاـنم يف
 دـيفتــــستــــسو .ةـينعملا لودـلا ةـقفاومب ،ىرخألا تاـبيترتلاو نماــــضتلا تارمتؤمو
 نيئجاللا ةيامحل ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلا تاردابملا نم ًاـضيأ ةلماـشلا تاباجتـسالا
 ةداـعإ تارداـبم كـلذ لـمــــشيو ،ةـبــــساـنمو ةـحاـتم تـناـك اـمثيح ةـمئادـلا لولحلا نمو
 .ةيجاودزالل ًابنجتو لماكتلل ًانامض ،ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلا نيطوتلا

ــسيُتــسو -30  نودو ةيميلقإلا تايلآلا نيب ةنــسحلا تاــسرامملا لدابت ةيــضوفملا رِّ
 نايتإلل نيئجالل ةيملاعلا تايدتنملا راطإ يف مظتنم ساـــسأ ىلع ةينعملا ةيميلقإلا
  .قاستالا عيجشتو ةفلتخم تاروظنمب

 تايلوؤسملاو ءابعألا مساقت قيقحتل ةيسيئرلا تاودألا -3 
 تايلوؤـــسملاو ءابعألا مـــساقت ليعفتب ةليفكلا تاودألا ةيلاتلا تارقفلا نِّيبتو -31
 .هالعأ ةروكذملا تابيترتلا معدو

  ةيلاعفو ةءافكب دراوملا مادختساو ليومتلا 3-1 
 تايلوؤــسملاو ءابعألا مــساقت يف لكك يلودلا عمتجملا تامهاــسم تناك نئل -32
 وحن ىلعو بـسانملا تقولا يف صاخلاو ماعلا ليومتلا دـشح نإف ،ليومتلا زواجتت
 ًاذيفنت يملاعلا قافتالا ذيفنت يف ًايـساـسأ ًارـصنع لكـشي ؤبنتلل لباقو مادتـسمو ٍفاك
 يف نيينعملا ةحلـــصملا باحـــصأ عيمج حلاـــصم نابـــسحلا يف ذخألا عم ،ًاحجان
 ،سيلدتلا عنمو ،دراوملا مادختـــسا يف ةءافكلاو ةيلاعفلا نم ىـــصقألا دحلا قيقحت
 ،ةلصلا تاذ ىرخألا تاونقلاو ،هالعأ ةدراولا تابيترتلا لالخ نمو .ةيفافشلا نامضو
 عم ةنراقملاب قاطنلا ةعـــساولا نيئجاللا تالاح هجاوت يتلا نادلبلل دراوملا حاتتـــس
 ةدعاق عيــسوت ىلإ ةيمارلا دوهجلا اهنيب نم لبــسب ،ةديدجلاو اهنم ةلوطملا ،اهتاردق
  :يلي ام لبسلا هذه لمشتو .)12(ةيديلقتلا ةحناملا تاهجلا زواجتتل معدلا

__________ 

 نم ماعلا نيمألا ىلإ مدقملا ريرقتلا يف هب ىصوملا وحنلا ىلع ،ةركتبملا ليومتلا تاططخم كلذ لمشي )12(
  .)2016 رياني/يناثلا نوناك( ةيناسنإلا ةدعاسملا ةطشنأ ليومتب ينعملا ىوتسملا عيفرلا قيرفلا



 2018  كرويوين • ةدحتملا ممألا

نيئجاللا نأشب يملاعلا قافتالا  

 

12 

 

 ريفوتل ةيناــسنإلا ةلعافلا تاهجلاو لودلا ىعــستــس :ةيناــسنإلا ةدعاــسملا •
 ىلع ةمئاقلاو ةيفاكلاو بــسانملا تقولا يف ةمدقملا ةيناــسنإلا ةدعاــسملا
 كلذ لمـــشيو ،ةلوطملا تالاحلاو ئراوطلا تالاح عم لماعتلل تاجايتحالا
 ددـعتملا لـيومتلاو ،صــــصخملا ريغو ،نرملاو ،هـب ؤبنتلل لـباـقلا لـيومتلا
 ئدابملا عم ًامامت قستت ةقيرطب مدقملاو ،)13(ًانكمم كلذ ناك املك ،تاونسلا
 ؛ةيناسنإلا

 ىلع ىرخألا ةـيئاـمنإلا ةـلعاـفلا تاـهجلاو لودـلا لـمعتــــس :يئاـمنإلا نواـعتلا •
 ىلعو ،ةفيضملا تاعمتجملاو نادلبلاو نيئجاللا معد يف اهتكراشم فيثكت
 يـف ةــيـلـحـمـلا تاــعـمـتـجـمـلاو نادــلـبـلا ىـلـع نـيـئـجالـلا ةــلاــح رـيـثأــت جاردإ
 ىلع ةوالع ،ةيفاـضإ ةيئامنإ دراوم كلذ لمـشيـسو .اهتاـسايـسو اهطيطخت
 نم ةـيلاـع ةـجردـب وأ ،حنم لـكــــش يف مَّدـقُت ،ةـيداـعلا ةـيئاـمنإلا ةدـعاــــسملا
 ،فارطألا ةددـعتملاو ةـيئاـنثلا تاونقلا الك لالخ نم ةرــــسيملا طورــــشلا
 ىلعو ،ةـفيــــضملا تاـعمتجملاو نادـلبلا ىلع ةرــــشاـبملا ةدـئاـفلاـب دوعتو
 اهماــستاو ،ةيئامنإلا ةدعاــسملا ةيلاعف نامــضل دوهجلا لذبُتــسو .نيئجاللا
 ةـيلوؤــــسملا ماـمز ينعملا دـلبلا يلوت ةـيولوأ مارتحاو ،ةـكارــــشلا حورب
 ةـيلــــصألا نادـلبلل ةـمدـقملا ةـيئاـمنإلا ةدـعاــــسملا ىظحتــــسو .)14(ةداـيقلاو
 املك ،ًاـــضيأ ةيولوألاب نطولا ىلإ ةيعوطلا ةدوعلل ةيتاوملا فورظلا ةئيهتل
 ؛كلذ نكمأ

 دلبلا نم بلط ىلع ءانب :دح ىــصقأ ىلإ صاخلا عاطقلا تامهاــسم ةدايز •
 عاطقلا ثحبي نأ نكمي ،ءاـضتقالا بـسح ،يلـصألا دلبلا وأ ينعملا فيـضملا
 يف ،نيرخآلا نيينعملا ةحلــصملا باحــصأو لودلا عم كارتــشالاب ،صاخلا
 رامثتــسال ةحاتملا صرفلاو ؛رطاخملا ةلازإ تابيترتو ةيتاــسايــسلا ريبادتلا
 يف لـمعلا صرف داـجيإو ،ةـيــــساــــسألا لـكاـيهلا زيزعتو ،صاـخلا عاـطقلا
 ريوطتو ؛كـلذ نم ةـيراـجتلا لاـمعألا خاـنم اـهيف نِّكمي يتلا تاـقاـيــــسلا
 لجأ نم ةـــصاخبو ةددجتملا ةقاطلا كلذ يف امب ،ةركتبملا تايجولونكتلا
 نادلبلا لقأو ةيمانلا نادلبلا يف تاردقلا معدو ةيجولونكتلا ةوجفلا دـــس

__________ 

  .A/RES/71/127، A/RES/71/353 ،لاثملا ليبس ىلع ،رظنا )13(

  .A/RES/71/127، A/71/353، A/RES/69/313 ،لاثملا ليبس ىلع ،رظنا )14(
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 ةيلاملا تاجتنملا ىلع لوصحلا صرف ةدايزو ؛نيئجال فيضتست يتلا ًاومن
  .ةفيضملا تاعمتجملاو نيئجاللا ةدئافل ةيمالعإلا تامدخلاو

 ةكارشلاو نيددعتملا ةحلصملا باحصأ جهن 3-2 
 عبتُيس ،اهتدايسبو لودلا قتاع ىلع ةعقاولا ةيسيئرلا ةيلوؤسملاب فارتعالا عم -33
 ةينوناقلا رطألا عم قــستي ٍوحن ىلع ،ةكارــشلاو نيددعتملا ةحلــصملا باحــصأ جهن
 رودب ةيـضوفملا موقتـسو .ةينطولا تاـسـسؤملا عم قيثو قيـسنت يفو نأـشلا اذه يف
  .اهتيالو تايلوؤسمب اهعالطضا نع ًالضف ،زفاحو معاد

 مهتيامح دـشنت نم كرـشُت امدنع ةيلاعفلا نم ردق ىـصقأ تاباجتـسالا ققحتو -34
 امثيح ،ةلـصلا تاذ ةلعافلا تاهجلا لـصاوتـسو .ًايدجموً الاعف ًاكارـشإ مهتدعاـسمو
 دارفأو نيئجاللا نِّكمُت يتلا ةــيراـــــشتــــسالا تاــيلمعلا معدو دادــعإ ،كــلذ نكمأ
 ةرــسيملاو ةبــسانملا تاباجتــسالا ميمــصت يف ةدعاــسملا نم ةفيــضملا تاعمتجملا
 لبـسلا لـضفأ نوينعملا ةحلـصملا باحـصأو لودلا فـشكتـستـسو .عيمجلل ةلماـشلاو
 صاخشألاو بابـشلاو ءاـسنلا اميـس الو ،ةفيـضملا تاعمتجملا دارفأو نيئجاللا جاردإل
 بــــسح ،تاـتــــشلا نع ًالــــضف ،ةـيــــسيئرلا تاـيلمعلاو تاـيدـتنملا يف ،ةـقاـعإلا ووذ
 ،سيلدـتلا تالاـح يف قيقحتلاو ،ىواـكــــشلا يقلت تاـيلآ دـعاــــستــــسو .ءاــــضتقالا
  .ةلءاسملا نامض يف ،اهعوقو عنمو داسفلاو ،لالغتسالاو

 لك ةيالو قفو ةيناـسنإلا تامظنملا اهب علطـضت يتلا ةطـشنألاب ساـسملا نودو -35
 نيئجال ةـلاـح أدـبت نأ ذـنم ًاـعم ةـيئاـمنإلاو ةـيناــــسنإلا ةـلعاـفلا تاـهجلا لـمعتــــس ،اـهنم
 لماكتلا قيقحتب ةليفكلا لئاـسولا تاهجلا هذه عـضت فوـسو .ةلوطملا تالاحلا يفو
 امب ،ةيلــصألا نادلبلا ،ءاــضتقالا دنعو ،ةفيــضملا نادلبلا معدل اهتطــشنأ نيب لاعفلا
 .نيئجاللا تاجايتحا ةيبلتل ةيـسـسؤملا تاردقلا ىلإ رقتفت يتلا نادلبلا يف كلذ يف
 ةددـعتملاو ةـيئاـنثلا ةـلعاـفلا ةـيئاـمنإلا تاـهجلا هـمدـقت يذـلا معدـلا كـلذ ىلإ فاــــضُيو
 ةـفيــــضملا ةـيلحملا تاـعمتجملا ةدـئاـف هـيف اـمل ةـيلاـملا ةـلعاـفلا تاـهجلاو فارطألا
 ،نيتينطولا ةدايقلاو ةيكلملا ةيولوأ مارتحاو ،ةكارشلا راطإ يف ةرشابملا نيئجاللاو
 وأ ينعملا دلبلا يف ًاقاطن عــسوألا ةيئامنإلا فادهألا معد يف ًابلــس رثؤت ال ةقيرطبو
  .هنم دحت

 كلذ لمـــشيـــسو .ةدحتملا ممألا ةموظنم نم ةدافتـــسالا مامت دافتـــسُيـــسو -36
 ،يرطقلا ةدحتملا ممألا قيرفو ةمادتــسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا قيرف تامهاــسم
 ًايــشمت ،عقاولا ضرأ ىلع يلمعلا نواعتلا نامــضل ةينعملا تالاكولا عيمج نع ًالــضف
 ،نمألاو ،مالـسلا تالاجم يف اميـس ال ،حالـصإلل ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ةطخ عم
 يتلا ةدحتملا ممألل ةيئامنإلا ةدعاـسملا رطأ يف ،ءاـضتقالا دنع ،رظنُيـسو .ةيمنتلاو
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 ممألا هـب علطــــضت يذـلا يئاـمنإلا لـمعلا يف ،ةـيئاـهنلا اـهتغيــــص يف اـهدادـعإ متيــــس
 ،ةينطولا ةيمنتلا تارورـضل ًازيزعتو ،نيئجاللاو ةفيـضملا تاعمتجملل ًامعد ةدحتملا
 تاموكحلا عم نيماتلا قافتالاو رواـــشتلاب كلذو ،هيهيجوت ميقملا قـــسنملا ىلوتيو
 ممألا بـتاـكم لالخ نم نيينقتلا معدـلاو ةروــــشملا ًاــــضيأ حاـتُتــــسو .)15(ةـينطولا
  .ةيميلقإلا ةدحتملا

 يف ةـيلحملا ةـلعاـفلا تاـهجلا نم اـهريغو ةـيلحملا تاـطلــــسلا نوكت اـم ًاـبلاـغو -37
 ةيلحملا تاعمتجملا ةداق كلذ يف امب ،ءاوــس ٍدح ىلع ةيفيرلاو ةيرــضحلا قطانملا
 ءوجللا تالاـحل ىلوألا ةـبيجتــــسملا ةـيدـيلقتلا ةـيعمتجملا رييــــستلا تاــــســــسؤمو
 نم ردق ربكأل ضرعتت يتلا ةلعافلا تاهجلا دادع يف جردنت يهو ،قاطنلا ةعـــساولا
 رطألا مارتحاو ةينطولا تاطلسلا عم رواشتلاب ،نكميو .طسوتملا ىدملا ىلع ريثأتلا
 تاردـقلا زيزعتل لـكك يلودـلا عمتجملا نم معدـلا ميدـقت ،ةـلــــصلا تاذ ةـينوناـقلا
 اهنيب نم لبــسب ،يلحملا ديعــصلا ىلع نكاــسملاو ةيــساــسألا ةينبلاو ةيــســسؤملا
 ىلع ةيئامنإلاو ةيناـسنإلا تالاكولا عجـشُتو .ءاـضتقالا دنع ،تاردقلا ةيمنتو ليومتلا
 ةاعارم عم ،ةلـصلا تاذ تاـسايـسلاو نيناوقلا عم قاـستا يف نييلحم نيلماع نييعت
  .ةيلحملا لكايهلاو .تامظنملاو ،ةلعافلا تاهجلا تاردق رارمتسا ةرورض

 لداـبت ىلإ ةوعدـم نيئجاللا فيــــضتــــست يتلا تاـيدـلبلاو ندـملا تاـكبــــشو -38
 كلذ يف امب ،ةيرــضحلا تائيبلا يف ةباجتــسالل ةركتبملا جهنلاو ةديجلا تاــسرامملا
 ةحلــــصملا باحــــصأ نم اهريغو ةيــــضوفملا نم معدب ،ةمأوتلا تابيترت لالخ نم
 .نيينعملا

 تابيترتلا بجومب ،ءاـــضتقالا بـــسح ،تاناملربلا ةكراـــشم عجـــشُت ،لثملابو -39
  .)16(يملاعلا قافتالا معد ةيغب ،ةلصلا تاذ ةينطولا

 ،نيئجاللا لاـيح يندـملا عمتجملا تاـمظنم هـب موقت يذـلا ماـهلا لـمعلاـب ًاـفارتعاو -40
 ووذ صاخـشألا وأ ،بابـشلا ،ءاـسنلاو ،نوئجاللا اهدوقي يتلا تامظنملا كلذ يف امب
 تامظنملا هذه دعاستس ،ينطولاو يلحملا نيديعصلا ىلع لمعت يتلا كلتو ،ةقاعإلا

__________ 

)15( A/RES/72/279.  

)16( A/RES/72/278، يلودلا يناملربلا داحتالا هب موقي يذلا لمعلا ىلإ ًاضيأ ةراشإلا عم.  
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 ،روـــسيملاو لماـــشلا طيطختلاو ،ةيعمتجملا تاجايتحالاو ةوقلا نطاوم مييقت يف
  .ءاضتقالا بسح ،تاردقلا ةيمنتو ،جماربلا ذيفنتو

 ةدـعاــــسمل تاـبيترتلا ذـيفنتو طيطخت ةـينيدـلا ةـلعاـفلا تاـهجلا معدـت نأ نكميو -41
 ،تاـعازنلا بوــــشن عنم تالاـجم كـلذ لـمــــشيو ،ةـفيــــضملا تاـعمتجملاو نيئجاللا
  .ةلصلا تاذ ىرخألا تالاجملا كلذكو ،مالسلا ءانبو ،ةحلاصملاو

 لماكلا مارتحالا راطإ يف ،)17(صاخلاو ماعلا نيعاطقلا تاكارـش فـشكتـستـسو -42
 تايجهنمو ةنكمملا ةديدجلا ةيــســسؤملا تابيترتلا كلذ يف امب ،ةيناــسنإلا ئدابملل
 ةلامع معدو ؛ةيراجت/ةيلام كوكـصو ةيراجت عيراـشم ءاـشنإل ةيتاوملا فورظلا ةئيهت
ــقنتو ،ةــفيــــضملا تاــعمتجملاو نيئجاللا  عــــسوأ صرف ةــحاــتإو ،ةــلماــعلا دــيلا لُّ
 كولـــسلا ريياعم زيزعت ىلع صاخلا عاطقلا عجـــشُيو .صاخلا عاطقلا تارامثتـــسال
 ةيراجتلا لامعألا صرف ديدحتل تاودألا مـــساقتو ،نيئجاللا عاـــضوأ يف يقالخألا
 يرطقلا ديعـصلا ىلع صاخلا عاطقلل ريـسيتلا تاـصنم ءاـشنإو ،ةفيـضملا نادلبلا يف
 .ةفاضم ةميق كلذ اهيف ققحي يتلا تالاحلا يف

 ىرخألا لئاــسملاو ،نيئجاللا لئاــسمب ىنعُت ةيملاع ةيميداكأ ةكبــش ئــشنتــسو -43
 تاداحتالاو ،تاعماجلا اهيف كراــشت ،ةيــسنجلا مادعناو ،يرــسقلا ديرــشتلاب ةقلعتملا
 باحـصأ نم اهاوـسو ةيـضوفملا عم بنج ىلإ ًابنج ،ثوحبلا تاـسـسؤمو ،ةيميداكألا
 ةيـساردلا حنملا صرف ةحاتإو ،بيردتلاو ،ثوحبلا ريـسيت ةيغب ،نيينعملا ةحلـصملا
 نمــضت دوهج لذبُتــسو .يملاعلا قافتالا فادهأ معدت ةددحم جتاون ىلإ يدؤت يتلا
 عيـضاوملا تالاجم نم قاطنلا ةعـساو ةفئاط نم ةدمتـسملا ةربخلاو يميلقإلا عونتلا
 .ةلصلا تاذ

 ةطــــشنألاو ةيــــضايرلا باعلألا هب علطــــضت نأ نكمي يذلا ماهلا رودلل ًاكاردإو -44
 الو ،يعاـمتجالا دـيعــــصلا ىلع هاـفرلاو ،كــــساـمتلاو ،جاـمدإلاو ،ةـيمنتلا يف ةـيفاـقثلا
 ،باـبــــشلاو ،نيقهارملاو ،)تاـيتفلاو ناـيتفلا( نيئجاللا لاـفطأل ةـبــــسنلاـب اـميــــس
 مادختـسا رـسيت تاكارـش ةماقإ ىلإ ىعـسُيـس ،ةقاعإلا يوذ صاخـشألاو ،نينـسملاو

__________ 

 ةيلآ هتمدق يذلا جذومنلاو ،يملاعلا يداصتقالا ىدتنملاو ،ةيلودلا ةيراجتلا ةفرغلا لمع ىلإ ةراشإلا عم )17(
  .)ىدتنملا( ةيمنتلاو ةرجهلاب ينعملا يملاعلا ىدتنملل ةعباتلا لامعألا
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 فيــــضتــــست يتلا قطاـنملا يف ةـيفاـقثلاو ةـيــــضاـيرلا ةـطــــشنألاـب ماـيقلاو قفارملا
  .)18(نيئجاللا

 ةلدألاو تانايبلا 3-3 
 بـــسانملا تقولا يف ةمدقملاو ،ةنراقملل ةلباقلاو ،ةقوثوملا تانايبلا يـــستكت -45
 تاعمتجملاو نيئجاللا فورظ نيسحت :ةيغب ةلدألا ىلع ةمئاقلا ريبادتلل ةغلاب ةيمهأ
 ةريبكلا دادعألا ريثأت ةجلاعمو مييقتو ؛ةيداــصتقالاو ةيعامتجالا ةفيــضملا ةيلحملا
 ديدحتو ؛ةلوطملا تالاحلاو ئراوطلا تالاح يف ةفيـضملا نادلبلا ىلع نيئجاللا نم
 تاــناــيـبـلا ةــياــمـح ئداــبـم قَّـبـطـُت نأ يـغـبـنـيو .اــهـل طـيـطـخـتـلاو ةــمـئالـمـلا لوـلـحـلا
 ئدابم كلذ يف امب ،اهرـشنو ةيـصخـشلا تانايبلا لك عمج دنع تانايبلا ةيـصوـصخو
  .ةيرسلاو ،بسانتلاو ،ةرورضلا

 ةحلـــصملا باحـــصأو لودلا ززعُتـــس ،ةلدألا ىلع ةمئاقلا تاباجتـــسالا معدلو -46
 لجأ نم لدابتملا ليغشتلل ةلباق وأ ةقسنم ريياعم عضو ،ءاضتقالا بـسح ،نوينعملا
 ،نـــسلا بـــسح ةفَّنـــصملا نيدئاعلاو نيئجاللا نع تانايبلا مـــساقتو ،ليلحتو ،عمج
 معدـلا مدـقُيــــس ،ةـينعملا لودـلا نم بـلطبو .)19(عونتلاو ،ةـقاـعإلاو ،سنجلا عونو
 ،ةيــسنجلا يميدعو نيدئاعلا نع ًالــضف ،ةفيــضملا تاعمتجملاو نيئجاللا نيمــضتل
 مظنلا زيزعتو ؛ةينطولا تاءاــصحإلاو تانايبلا عمج تايلمع يف ،ءاــضتقالا بــسح
 ،ةــفيــــضملا ةــيلحملا تاــعمتجملاو نيئجاللا ةــلاــح نع تاــناــيبلا عمجل ةــينطولا
  .نيدئاعلاو

 .لولح داـجيإل ةـلوذـبملا دوهجلا ًاــــضيأ ةـلدألاو تاـناـيبلا نيــــسحت معدـيــــسو -47
 يتلا جماربلاو ،تارامثتــسالاو ،تاــسايــسلا دادعإ يف ةلدألاو تانايبلا دعاــستــسو
 نع ًالـضفو .اهيف نيدئاعلا جامدإ ةداعإو ةيلـصألا نادلبلا ىلإ ةيعوطلا ةدوعلا معدت
 ريـسيتل نورخآلا نوينعملا ةحلـصملا باحـصأو ،ةيـضوفملاو ،لودلا ىعـستـس ،كلذ
 نيطوتلا ةداعإ مادختــــساو رفاوت نع ةفنــــصملا تانايبلا ليلحتو ،مــــساقتو ،عمج

__________ 

 ،ةيلودلا ةيبملوألا ةنجللاو ةيضوفملا نيب ةكارشلاو ،ةيبملوألا ءوجللا ةسسؤم لمع ىلإ ةراشإلا عم )18(
 يندبلا طاشنلاو ةيندبلا ةيبرتلل يلودلا قاثيملا ًاضيأ رظنا .مدقلا ةركل ةنولشرب يدان ةسسؤم لثم ،ىرخألا تانايكلاو
  .A/RES/71/160 ةضايرلاو

)19( International recommendations on refugee statistics”.  
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 تاـسرامملا لدابتو ،ةيلودلا ةيامحلا ىلإ نوجاتحي نم لوبقل ةيليمكتلا تاراـسملاو
 .لاجملا اذه يف ةصلختسملا سوردلاو ةنسحلا

 لودلا عم ةيـــضوفملا قـــسنت ،ةيلوؤـــسملاو ءبعلا مـــساقت تابيترت هيجوتلو -48
 ةفاـــضتـــسا نع مجانلا رثألا سايق يف ةدعاـــسملل نيبـــسانملا ءاكرـــشلاو ةينعملا
 نواـعتلا روتعت يتلا تارغثلا مييقت فدـهب ةدـعاــــسملاـب مهدـمو مهتياـمحو نيئجاللا
 رثكأ مــساقتلا كلذ لعجي وحن ىلع تايلوؤــسملاو ءابعألا مــساقت عيجــشتو يلودلا
 ةـيــــضوفملا وعدـتــــس ،2018 ماـع يفو .)20(ؤبنتلل ةـيلباـقو ،ةـمادـتــــساو ،ًاـفاــــصنإ
 ًاــضارعتــسا قــسنتــسو ،ةينقتلا ةربخلا ميدقتل ءاــضعألا لودلاو ةيلودلا تامظنملا
 يذلا جهنلا نأـــشب ءارآلا يف ماع قفاوت ىلإ لـــصوتلل ةلـــصلا تاذ تايجهنملل ًاينقت
 نيب ةيمـسر تاثداحم ءارجإل ةـصرفلا حيتتـسو جئاتنلا مـساقت متيـسو .هعابتا يغبني
 عم نمازتلاـب ،2019 ماـع يف لوألا ريرقتلا ردــــصيــــسو .2019-2018 يف لودـلا
 ةــينمز تارتف يف ةــقحاللا ريراــقتلا مدــقُتــــسو .نيئجالل لوألا يملاــعلا ىدــتنملا
 مــــساـقت يف مدـقت نم زرحُٔا نوكي دـق اـم ىدـم دـيدـحتل ساــــسألا ةـحيتم ،ةـمظتنم
 رظنا( 7 ةرقفلا عم قاـستا يف ،هب ؤبنتلل لباقو فـصنم لكـشب تايلوؤـسملاو ءابعألا
 .)هلفسأ عبارلا ءزجلا ًاضيأ

 معدلل ةجاتحملا تالاجملا -ءاب

 فيفخت ىلإ ،ءاـب ءزجلا يف ةدراولا ،معدـلا ىلإ جاـتحت يتلا تالاـجملا فدـهت -49
 تاـعمتجملا دارفأو نيئجاللا ةداـفإو ةـفيــــضملا نادـلبلا قتاـع ىلع ىقلملا ءبـعلا
 نيئجاللا ةلأـسم عم لماـشلا لماعتلا راطإ لوح ةعمجملا ،تالاجملا زربتو .ةفيـضملا
 اهيلإ هجوي نأ نكمي يتلا عقاوملا ،ةقباــسلا ةلماــشلا تاباجتــسالا ىلإ ةدنتــسملاو
 ،تاــيولوألا عم قــــستملاو ددــحملا قاــيــــسلا عم فيكملا معدــلا يلودــلا عمتجملا
 ةلماــش ةباجتــسال ًاقيقحت ،ًاديدــس ًاهيجوت ةينطولا تاــسايــسلاو ،تايجيتارتــسالاو
 يف ةدراولا ريبادتلا حاجن دمتعيو .ىربكلا نيئجاللا تالاحل ناـــسنإلا لوح روحمتت
 ءزجلا( تايلوؤـــسملاو ءابعألا مـــساقتل ةءافكب لمعت ةنيتم تابيترت ىلع ءاب ءزجلا
 هذه ذيفنتل )21(ةـسوملم تامهاـسم ميدقتب لكك يلودلا عمتجملا مازتلا ىلعو ،)فلأ
 .تايلوؤسملاو ءابعألا مساقت أدبم ىلإ ًادانتسا ،تابيترتلا

__________ 

)20( A/RES/72/150، 20 ةرقفلا.  

  .هالعأ 4 ةرقفلا عم ًايشمت )21(
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 ،ءاـضتقالا دنع ،يلـصألا دلبلا وأ ،فيـضملا دلبلا بلط ىلع ًءانب معدلا حاتُيـسو -50
 تاـيولوألاو تاــــساـيــــسلا مارتحا عمو نييرطقلا ةداـيقلاو ةـيكلملا عم قاــــستا يف
ــسملا نمو .ةينطولا  ،ًارطأ ةلود لك ىدل َّنأو ،ةــصاخلا هتامــس قايــس لكل َّنأ هب ملَّ
 نأ هـنم ىغتبُي الو .ًاـيريرقت الو ًاـيرــــصح سيل ءاـب ءزجلاو .ةـفلتخم دراومو ،تاردـقو
 طغـضلا ةدح فيفختف ،ةفيـضملا نادلبلا ىلع ةيفاـضإ ،ًادويق ضرفي وأ ،ءابعأ يقلي
 ةــــضفخنملا نادـلبلا ىلع اـميــــس ال ،ةـيــــسيئرلا يملاـعلا قاـفتالا فادـهأ دـحأ وه
 ةحلـــصملا باحـــصأو ىرخألا لودلا نم تامهاـــسم ميدقتب ،لخدلا ةطـــسوتملاو
 .نيينعملا

 نمو ،ةـفلتخم تاـجاـيتحا مهل نم ءاـب ءزجلا يف ةدراولا ريبادـتلا يعارُتــــسو -51
 ،نوقهارملاو ،لاـفطألاو ،ءاــــسنلا مهنيب نمو ،ةـلمتحم فعــــض نطاوم نم نوناـعي
ـــــــ:9جلا فنعلا نم نوجانلاو ،تايلقأ ىلإ نومتنملا صاخــشألاو ،بابــشلاو  فنعلاو >
 يف نورجاــتملا وأ ،نييــــسنجلا ءادــتعالاو لالغتــــسالاو ،س9جلا عIن Gع مئاــــــقلا
 سمتلتو ًايدجم ًاكارــشإ مهكارــشإ ىخوتتو ،ةقاعإلا ووذو ،نونــسملاو ،صاخــشألا
 .مهتمهاسم

 لوبقلاو لابقتسالا -1 

 ئراوطلا تالاحل طيطختلاو ،بهأتلاو ،ركبملا راذنإلا 1-1 
 ةلماــــشلا تاباجتــــسالا ،ئراوطلا تالاحل طيطختلا كلذ يف امب ،بهأتلا زِّزعُي -52
 دوهجلاب ساسملا نودو .طسوتملا ىدملا ىلع كلذ يف امب ،ىربكلا نيئجاللا تالاحل
 ممألل ماـعلا نيمألا ةـطخ عم قاــــستا يفو ،ةـيرذـجلا باـبــــسألا ةـجلاـعمل ةـلوذـبملا
 ةربخلاو دراوملا نوينعملا ةحلـصملا باحـصأو لودلا مدقتـس ،تامزألا عنمل ةدحتملا
 لـماــــشلا راـطإلا عم قــــستت ةـقيرطب ،ىربكلا نيئجاللا تاـكرحتل بـهأـتلا نيمــــضتل
 ةـيميلقإلاو ةـينطولا دوهجلا يف ،كـلذ نكمأ اـمثيح نيئجاللا ةـلأــــسم عم لـماـعتلل
 .اهل يدصتلل طيطختلاو ئراوطلا تالاحل بهأتلل ةدحتملا ممألا نم ةموعدملا

 اهنيكمتل ةلـصلا تاذ تاطلـسلا تاردق ةيمنت معدُتـس ،ةينطولا ةدايقلا لِظ يفو -53
 مدقملا معدلا نم ةدافتــسالاو ،اهل ًاقبــسم بهأتلاو رطاخملا دــصر ريبادت عــضو نم
 عاـطقلا كـلذ يف اـمب ،نيينعملا ةـحلــــصملا باـحــــصأ نم قاـطنلا ةـعــــساو ةـفئاـط نم
 نيركبملا لمعلاو راذنإلا تايلآ بهأتلا ريبادت يعارتــسو .ءاــضتقالا بــسح ،صاخلا
 رطاخم نم دحلا دوهجو ينطولاو ،يميلقإلا نودو ،يميلقإلاو ،يملاعلا ديعصلا ىلع
 نيئجاللا تاـكرحتب ةـلدألا ىلع مئاـقلا ؤبنتلا زيزعت ىلإ ةـيمارلا ريبادـتلاو ،ثراوكلا
 ًاـضيأ ريبادتلا هذه يعارُت نأ نكمُي ،ءاـضتقالا دنع .ئراوطلا تالاحبو لبقتـسملا يف
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 اهمعد ةيـضوفملا ززعتـسو .هنيعب عـضو نع أـشني دق يذلا يرـسقلا يلخادلا ديرـشتلا
 ًاضيأ معدلا مدقُيسو .نيينعملا ناكسلا ةكرح نع تامولعملا مساقتب ةينعملا نادلبلل
 ةـمدـخلا ةدـناــــسم جمارب ةـعومجم كـلذ لـمــــشيو ،ةـيطاـيتحا ةردـق لـكــــش يف
  .ًاقبسم اهب مزتلملا ةمزاللا ةيرشبلاو ةينقتلا دراوملاو ةلمتحملا ةيطايتحالا

 يروفلا لابقتسالا تابيترت 1-2 
 ىراــــصق تاـعمتجملاو نادـلبلا لذـبت ،نيئجاللا نم ةريبك دادـعأ لوــــصو دـنع -54
 ةرادإل تاـموكحلا تاـيجيتارتــــسال ًاـمعدو .مهلاـبقتــــسا تاـبيترت زيزعتل اـهدـهج
 دراوملاب نوينعملا ةحلـــصملا باحـــصأو لودلاو ةيـــضوفملا مهاـــستـــس ،نيدفاولا
 نكاـمأ ةـماـقإ كـلذ لـمــــشيو ،نيدـفاولا لاـبقتــــسال ةـينطولا تاردـقلا زيزعتل ةربخلاو
 تاجايتحالا نم اهاوــسو ،ةقاعإلاو ،سنجلا عونو ،رمعلا يعارت روبعلاو لابقتــسالل
 ةدعاـــسملا ميدقت نع ًالـــضف ،)ءاـــضتقالا دنع ،"ةنمآ نكامأ" لالخ نم( ةـــصاخلا
 معدلا مدقُيـسو .لابقتـسالا قطانم يف ةيرورـضلا تامدخلاو ةيـساـسألا ةيناـسنإلا
 ىري امدنع ،دودحلا نع ًاديعب تاميخملل لئادب نع ثحبلا ةلـــصاومل ةلاعفلا تايلآلل
  .كلذ يف ىودج ينعملا فيضملا دلبلا

 ،ةـيولوألاـب ةـينعملا لودـلا اـهذـختت يتلا ةـباـجتــــسالا ريبادـت معد ىظحيــــسو -55
 كلذ ناك امثيح ةينطولا لاــصيإلا مظنب ةناعتــسالاب ةدعاــسملا ميدقت كلذ لمــشيو
 ،دارفألل ةـيلودـلاو ةـيميلقإلا ةـيطاـيتحالا تاـبيترتلا لـيعفت نكميو .ًاـمئالمو ًاـنكمم
 يتلا ريبادتلا عجـــشُتو .ةينعملا لودلا عم رواـــشتلاب ،ةيداملاو ةينقتلا ةدعاـــسملاو
 ةيطايتحالا ضارغألل بــسانملا تقولا يف لوخدلا ريــسيتل ةينعملا لودلا اهذختت
 .ةئراطلا تاروطتلل يدصتلا لجأ نمو

 نمألاو ةمالسلا 1-3 
 ةـيلوؤــــسملا عقتو .اـمهــــضعب نالمكي ةـيلودـلا ةـياـمحلاو ةـينمألا تاراـبتعالا -56
 جهنلا زيزعت نم عفتنت نأ نكمي يتلا لودلا قتاع ىلع نمألاو ةمالسلا نع ةيساسألا
 تقولا يف نمـــضتو ،ةيناـــسنإلا مهقوقحو نيئجاللا يمحت يتلا ةلماكتملا ةينطولا
 ةفيـضملا لودلا باتنت يتلا ةعورـشملا نمألا لغاوـش ىظحتو .ينطولا نمألا هـسفن
 ةـيلودـلا ةـياـمحلل يناــــسنإلاو يندـملا عباـطلاـب كــــسمتلا ةـيمهأ كـلذـكو ،ماـت فارتعاـب
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 ٍدــح ىـلـع ةــلوـطـمـلا تالاــحـلاو ئراوـطـلا تالاــح يـف ،قـبـطـنـمـلا يـلودــلا نوـناــقـلاو
  .)22(ءاوس

 نيناوقلل مات ٍمارتحا راطإ يفو ،ةينعملا لودلا نم بلط ىلع ًءانبو -57
 دراوملا نوينعملا ةحلصملا باحصأو ةيضوفملا مدقتس ،ةينطولا تاسايسلاو
 تايلمعو ينمألا قيقدتلا ءارجإ ةيغب ةيامحلل ةيعارملا تابيترتلا معدل ةربخلاو
 :يلي امل ًاضيأ معدلا مدقُيسو .بسانملا تقولا يف ةيحصلا نيدفاولا ةلاح مييقت
 ةيلودلا ريياعملا صخي اميف لاثملا ليبس ىلع ،ةينعملا تاطلسلا تاردق ةيمنت
 فنعلاو يسنجلا فنعلا عنمل ةيلودلا دوهجلا زيزعتو ؛مهداعبتساو نيئجاللا ةيامحل
 سنجلا عون ىلع مئاقلا

 نمألا طبــض تاردق ةيمنتو ؛مهبيرهتو صاخــشألاب راجتإلا كلذكو ،امهل يدــصتلاو 
 طاقن يف مهلـصفو نيبراحملاو نيلتاقملا ديدحتو ؛ةلادعلا ىلإ لوـصولاو ةيعمتجملا
 عم قــستي ٍوحن ىلعو ،لوــصولا دعب عاطتــسم تقو ركبأ يف وأ ،ةيدودحلا لوخدلا
 نيذلا لافطألا ةيامح جمارب ذيفنتو دادعإل ًاـضيأ معدلا مدقُيـسو .ةيامحلا تانامـض
  .مهتدعاسمو ةحلسم تاعومجمب ًالبق نيطبترم اوناك

 قيثوتلاو ليجستلا 1-4 
 نيينعملا ناكــسلا ىدل ًايــساــسأ ًارمأ مهتيوه ديدحتو نيئجاللا ليجــست دَّعُي -58
 ةيامحلاو ةدعاـــسملا ىلع مهلوـــصح ريـــسيتو نولـــصاولا مه نم ةفرعمل لودللو
 ةلافكل ةمهم ةليـسو ًاـضيأ وهو .ةـصاخلا تاجايتحالا يوذ كلذ لمـشيو ،نيتيـساـسألا
 يف امب ،ةميرجلاو ،داــسفلاو ،سيلدتلا ةحفاكمو عنمو نيئجاللا ةيامح مظن ةمالــس
 ًامعدو .لولحلا داجيإل كلذ نع لقت ال ةيمهأ ليجـــستللو .صاخـــشألاب راجتإلا كلذ
 ةحلـــصملا باحـــصأو لودلا عم نواعتلاب ،ةيـــضوفملا مهاـــستـــس ،ةينعملا نادلبلل
 ،مهقيثوتو دارفألا لـيجــــستل ةـينطولا تاردـقلا زيزعتل تاربخلاو دراوملاـب ،نيينعملا
 .بـلطلا دـنع ،ةـيجاوزلا ةـلاـحلا نع رظنلا ضغب ،تاـيتفلاو ءاــــسنلا كـلذ لـمــــشيو
 تاـيجولونكتلا نم اـمهاوــــسو ةـيويحلا تاــــساـيقلاو ،ةـنمقرلا معد كـلذ نمــــضتيو
 ةفَّنــصملا ،ةديجلا ليجــستلا تانايب مــساقتو مادختــساو عمج نع ًالــضف ،ةمئالملا

__________ 

-د(109 مقرو )2002( )53-د( 94 مقر ةيذيفنتلا ةنجللا تاجاتنتسا ؛1951 ةيقافتا نم 9 ةداملا رظنا )22(
  .28 ةرقفلا ،A/RES/72/150و )2009( )60
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 تانايبلا ةيامح ئدابم عم قاستا يف ،عونتلاو ،ةقاعإلاو ،سنجلا عونو ،رمعلا بسح
 .ةلصلا تاذ ةيصوصخلاو

 ةصاخلا تاجايتحالا ةيبلت 1-5 
 يــضتقي صاخ عون نم ًايدحت ةــصاخلا تاجايتحالا ةجلاعم ىلع ةردقلا لثمت -59
 ووذ صاخـــشألا لمـــشيو .ةفدهتـــسملا ةدعاـــسملا ميدقتو ةيفاـــضإ دراوم ريفوت
 نولــصفنملا وأ نيبوحــصملا ريغ لافطألا مهيف نمب ،لافطألا :ةــصاخلا تاجايتحالا
 ،تاـمدــــصلاو ،بـيذـعتلا نم نوجاـنلاو ،رطاـخملل تاــــضرعملا ءاــــسنلاو ،مهيوذ نع
 ءادـتعالو لالغتــــسالاو ،يناــــسنجلاو يــــسنجلا فنعلاو ،صاـخــــشألاـب راـجتإلاو
 ووذ صاخـشألاو ،ةيبطلا تاجايتحالا باحـصأو ؛ةراـضلا تاـسرامملا وأ ،نييـسنجلا
 .)23(صاخشألا نم مهاوسو ؛بابشلاو نوقهارملاو ،نويمألاو ،ةقاعإلا

 دراوملا نوينعملا ةحلــصملا باحــصأو لودلا مدقتــس ،ةينعملا نادلبلا معدلو -60
 مهتلاحإو مهـصحفو ةـصاخلا تاجايتحالا يوذ ةيوه ديدحتل تايلآ ءاـشنإل ةربخلاو
 باحـصأ نم ةباجتـسا قرف ءاـشنإ نكميو .ةرـسيمو ةبـسانم تاءارجإو تايلمع ىلإ
 لافطألا ةيوه ديدحت كلذ لمــشيو .)24(ةيلمعلا هذه ريــسيتل نيددعتملا ةحلــصملا
 ،مهيوذ نع نولـــصفنملا لافطألاو نيبوحـــصملا ريغ لافطألا مهنيب نمو ،مهتلاحإو
 ةمئالملا ةيانعلا تابيترت عم نارتقالاب ،ىلــضفلا مهحلاــصم ديدحت وأ/و مييقتلا ىلإ
 نم هريغو صاخــشألاب راجتإلا اياحــض ةيوه ديدحت ُّدعُيو .)25(ىرخألا تامدخلا وأ
 نم كلذ يف امب ،ةبـــسانملا تاءارجإلاو تايلمعلا ىلإ مهتلاحإو لالغتـــسالا لاكـــشأ
 يف هنأــش ؛)26(ًامهم ًارمأ ،اياحــضلا معد وأ ،ةيلودلا ةيامحلا تاجايتحا ديدحت لجأ
 ةـيــــسنجلا مادـعنال ةــــضرع مه نمو ةـيــــسنجلا يميدـع ةـيوه دـيدـحت نأــــش كـلذ
 ًاـضيأ معدلا مدقُيـسو .ةيـسنجلا مادعنا ديدحت تاءارجإ ىلإ كلذ يف امب ،مهتلاحإو
  .لافطألل اميس ال ،زاجتحالل ةيعمتجمو هيزاجتحا ريغ لئادب دادعإل

__________ 

)23( A/RES/46/91.  

 نيئجاللا نوؤش ةيضوفم لثم ةيلودلا تامظنملاو ،ةيميلقإلا تامظنملاو ،يندملا عمتجملا كلذ لمشي دق )24(
  .ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملاو

)25( A/RES/64/142.  

 ةيقافتال لمكملا ،لافطألاو ءاسنلا ةصاخبو ،صاخشألاب راجتالا ةبقاعمو عمقو عنم لوكوتورب عم ًايشمت )26(
  .ةينطولا ربع ةمظنملا ةميرجلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا



 2018  كرويوين • ةدحتملا ممألا

نيئجاللا نأشب يملاعلا قافتالا  

 

22 

 

 ةيلودلا ةيامحلا تاجايتحا ديدحت 1-6 

 ةـيلودـلا ةـياـمحلاـب ةـيدرفلا تاـبلاـطملا يف تـبلل ةـلاـعفلاو ةـفــــصنملا تاـيلآلا حيتت -61
 ًاقفو اهيــــضارأ ىلع نيدوجوملا عــــضو لوــــصألا بــــسح ددحتل لودلل ةــــصرفلا
 ةروــــصب ،)51 ةرقفلا ،A/RES/72/150( ةـقبطنملا ةـيميلقإلاو ةـيلودـلا اـهتاـمازتلال
 ةـياـمحلا ىلإ ةـجاـح يف مه نم عيمج نكمتو ةـياـمحلا يف تارغث ثودـح ىفالتت
 ،ىربكلا نيئجاللا تاكرحت قايــس يفو .)27(اهب عتمتلاو اهيلع لوــصحلا نم ةيلودلا
 عـضوب ةلهو لوأل فارتعالا لثم( تاعومجملا ىلع ةمئاقلا ةيامحلا دعاـست نأ نكمي
  .ًامئالم كلذ ةلودلا تأر نإ ،ةيلودلا ةيامحلا تاجايتحا ةيبلت يف )ئجاللا

 نم ءاربخ ةكراـــشمب ءوجللا تاردق معد قيرف ءاـــشنإب ةيـــضوفملا موقتـــسو -62
 يف اهب علطــضت يتلا ةطــشنألاب ساــسملا نود كلذو ،ةلــصلا تاذ ةينقتلا تالاجملا
 ىلإ قيرفلا دنتـسيـسو .ةقحتـسملا ةيانعلاب يميلقإلا عونتلا ىظحيـسو .اهتيالو راطإ
 ةربخلا ثـيح نم نيئجالل ةـيملاـعلا تاـيدـتنملا يف ةـعوطقملا تاـمازتلالاو تادـهعتلا
 ميدـقت هـيف سمتلت ةـينعم ةـلود نم بـلط ىلع ًءاـنب قيرفلا لـيعفت نكميو .لـيومتلا وأ
 ةـيميلقإلاو ةـيلودـلا نيناوقلاو كوكــــصلا قفو - ةـينعملا ةـينطولا تاـطلــــسلل معدـلا
 ةلاعفو ةفــصنم نوكن ىتح ءوجلل اهمظن بناوج ضعب زيزعتل - ةيراــسلا ةينطولاو
 مـــساقتو ةيطايتحالا تابيترتلا معدلا لمـــشي نأ نكميو .ةميلـــسو فيكتلل ةلباقو
 قئارط كلذ يف امب ،ءوجللا مظن بناوج عيمج نع لودلا نيب ةنــسحلا تاــسرامملا
 ةجلاعمل ةعيرـــسلا وأ ةطـــسبملا تاءارجإلا ،لاثملا ليبـــس ىلع( تالاحلا يف تبلا
 ،)اهيلإ رقتفت وأ ةميلــس ســسُٔا ىلإ دنتــست اهنأ حــضاو وحن ىلع ودبي يتلا تالاحلا
 تاردـقلا ةـيمنتو تالباـقملا ءارجإ تاـينقتو ،اـهترادإو تالاـحلا لـيجــــست تاـيلمعو
 .معأ هجوب ةيسسؤملا

 مهيدلو تايالو مهيلإ ةدنــسملا ةحلــصملا باحــصأ مدقيــس ،كلذ نع ًالــضفو -63
 ةهجاوم ىلإ ةيمارلا ريبادتلل معدلاو تاداشرإلا ،ءاضتقالا دنع ،نأشلا اذه يف ةربخ
 ريبادت ذاختا كلذ لمـشي نأ نكميو .ىرخألا ةيناـسنإلا تايدحتلاو ةيامحلا تايدحت
 كوكــصلاو نيناوقلا ةاعارم عم ةيعيبطلا ثراوكلا لعفب ًارــسق نيدرــشملا ةدعاــسمل

__________ 

  .)2003( )54-د( 96و )2005( )56-د( 103 مقر ةيذيفنتلا ةنجللا تاجاتنتسا ؛5 ةرقفلا ،هالعأ رظنا )27(
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 ةـماـقإلا تاـبيترتو )28(ةـتقؤملا ةـياـمحلا لـيبق نم تاــــسراـمملاو ،ةـيميلقإلاو ةـينطولا
 .ءاضتقالا دنع ،ةيناسنإلا

 ةيلحملا تاعمتجملا معدو تاجايتحالا ةيبلت -2 
 يلحملا عمتجملا ةردـق ىلع ةـمكحم ةرادإ ئجاللا عــــضو ةرادإ دـمتعت اـم ًاريثك -64
 اهريثت يتلا ةيئامنإلا تايدحتلاب فارتعالا ًاـــضيأ دادزيو .دومـــصلا ىلع فيـــضملا
 عيمجلل لـماــــشلا يداــــصتقالا ومنلا اـهحيتي يتلا اـيازملاو ىربكلا نيئجاللا تالاـح
 ًايــشمت ،عيمجلا هنم عفتني نأ نكمي يذلا نيئجالل ةفيــضملا قطانملا يف كرتــشملاو
 يف يملاـعلا قاـفتالا دـعاــــسي نأ نكميو .2030 ماـعل ةـمادـتــــسملا ةـيمنتلا ةـطخ عم
 مدقتلا بكر نع ةفيــضملا تاعمتجملاو نوئجاللا فلختي ال ىتح معدلا باطقتــسا
 تـقولا يفو .ةـمادـتــــسملا ةـيمنتلا فادـهأ قيقحت بوــــص ينعملا دـلبلا يف زرحملا
 ةينطولا تاــســسؤملاو تاــسايــسلا زيزعتل ةيعاــسلا ةفيــضملا لودلا بلطتت ،هــسفن
 عمتجملا نم ةيفاك تامهاـسم دومـصلا نم نيئجاللا تاعمتجمو تاعمتجملا نيكمتل
 للقت الو .ةمئاد لولح ىلإ لــصوتلا متي ىتح ،دوهج نم هلذبت ام رزاؤت لكك يلودلا
 لاوحألا نم ٍلاـح يأـب مهل ةـفيــــضملا تاـعمتجملاو نيئجاللا معدـل ةـلوذـبملا دوهجلا
 هذـهل ةـلمكم يه لـب ،ةـمئاد لولح داـجيإل ةـيلبقتــــسملا تاـبيترتلا ريــــسيتل ةـجاـحلا
 .)29(ةجاحلا

 ةـلعاـفلا ةـيئاـمنإلا تاـهجلا لـمعتــــس ،ةـيناــــسنإلا ةدـعاــــسملا يف ريثأـتلا نودو -65
 ةلاح نع مجانلا ريثأتلا ةاعارم نامـضل ةيناـسنإلا ةدعاـسملا ةطـشنأل ةلمكم ةقيرطب
 ىلع اهتاـسايـسو ةيمنتلا جمارب ذيفنتو طيطخت يف فيـضملا دلبلا يف ىربك نيئجال
 حور لثمتو .نيئجاللاو ةفيــضملا تاعمتجملا الك ىلع ةرــشابملا ةدئافلاب دوعي وحن
 تاباجتـــسالا دـــشحو ،يرطقلا ديعـــصلا ىلع ةيكلملاو ةدايقلا ةيولوأو ،ةكارـــشلا
 ةـطخ عمو ةـينطولا ةـيمنتلا تاـيجيتارتــــسا عم ةـقــــستملاو ؤبنتلل ةـلباـقلا ةـيلودـلا
 ،هتاذ نآلا يفو .ةمادتـسالا قيقحتل ةيـسيئر لماوع 2030 ماعل ةمادتـسملا ةيمنتلا
 ةيفاـــضإ ةيئامنإ دراوم ىلع دامتعالا ىلع ةرداق ةفيـــضملا نادلبلا نوكت نأ يغبني
 وحن اهنيعب نيئجال ةلاح نم ةررـــضتملا ةيلحملا تاعمتجملا ةريـــسم قاعت َّالأ لفكت
 .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت

__________ 

-د( 103 ؛)ش(-)ص( ؛)1994( )45-د( 74و )1981( ؛)32-د( 22 :مقر ةيذيفنتلا ةنجللا تاجاتنتسا )28(
56( )2005(، )1(.  

  .)2009( )60-د( 09§1 مقر ةيذيفنتلا ةنجللا تاجاتنتسا رظنا  )29(



 2018  كرويوين • ةدحتملا ممألا

نيئجاللا نأشب يملاعلا قافتالا  

 

24 

 

 ئداـبم ىلع ةـمئاـقو تاـجاـيتحالاـب ةـعوفدـم ةـيناــــسنإلا ةدـعاــــسملا لازت الو -66
 هذـه مدـقتــــس ،كـلذ نكمأ اـمثيحو .لالقتــــسالاو ،ةـهازنلاو ،داـيحلاو ،ةـيناــــسنإلا
 .مهل ةـفيــــضملا تاـعمتجملاو نيئجاللا الك ىلع ةدـئاـفلاـب دوعت ةـقيرطب ةدـعاــــسملا
 نيديعـصلا ىلع تامدخلا يمدقمب ةناعتـسالاب ةدعاـسملا ميدقت دوهج كلذ لمـشيو
 ةددعتملا ةيدقنلا ةدعاـسملا لالخ نم كلذ يف امب( ءاـضتقالا دنع ،ينطولاو يلحملا
 تاـعمتجملا اـهنم دـيفتــــست ال نيئجالل ةـيزاوم مظُن ءاــــشنإ نع ًاــــضوع ،)ضارغألا
 قطاـنم يف ،دـيازتم لـكــــشب ،مهــــسفنأ نوئجاللا دـجيو .نمزلا رورم عم ةـفيــــضملا
 .عقاولا اذه ةاعارم ًاضيأ مهملا نمو ،تاميخملا جراخ ةيفيرو ةيرضح

 ةيغب لكك يلودلا عمتجملا نم ًاـصاخ ًامعد هلفـسأ ةنَّيبملا تالاجملا يعدتـستو -67
 تالاـجملا هذـه لـثمتو .دومــــصلا ىلع نيئجاللاو ةـفيــــضملا تاـعمتجملا ةردـق زيزعت
 نم كـلذ يف اـمب ،نيرخآلا نم ةـمدـقملا تاـمهاــــسملا ىلع دـمتعت ةـيداــــشرإ تالاـجم
 الو .ةلماــش ةباجتــسا ذيفنت يف ةدعاــسملل ،فلأ ءزجلا يف ةدراولا تابيترتلا لالخ
 ءاـقلإ وأ ،دويق ضرف وأ ،ةـيرــــصح وأ ،ةـيريرقت نوكت نأ تالاـجملا هذـه نم ىغتبُي
 تاطلــسلا عم قيــسنتلاب هلك معدلا مدقيــسو .ةفيــضملا نادلبلا ىلع ةيفاــضإ ،ءابعأ
 ءاـــضتقالا دنع طبرُيـــسو ،نيقيثولا نواعتلاو ةكارـــشلا نم حورب ةينعملا ةينطولا
 .ةيراجلا ةينطولا تاسايسلاو دوهجلاب

 ميلعتلا 2-1 
 ًامعدو ينطولا ديعــصلا ىلع هطيطختو هتاــسايــسو ميلعتلا نيناوق عم ًايــشمت -68
 ةربخلاو دراوملاب )30(نوينعملا ةحلصملا باحصأو لودلا مهاستس ،ةفيضملا نادلبلل
 ءانبأ لوـصحل ًاريـسيت ،اهلومـشو اهتدوج زيزعتو ةينطولا ميلعتلا مظُن قاطن عيـسوتل
 ،نيقهارملاو ،)ءاوـس ٍدح ىلع تانبو نينب( ةفيـضملا ةيلحملا تاعمتجملاو نيئجاللا
 معدلا نم ديزم دـــشحُيـــسو .يعماجلاو ،يوناثلاو ،يئادتبالا ميلعتلا لع بابـــشلاو
 تانبو ءانبأ هيــضمي يذلا تقولا ريــصقتل ةــصاخ دوهج رفنتــستو رــشابملا يلاملا

__________ 

 ةمظنم كلذ لمشي نأ نكمي ،ميلعتلا طيطختل ةينطولا تائيهلاو ميلعتلاو ةيبرتلا تارازو ىلإ ةفاضإلاب )30(
 ،ميلعتلا لجأ نم ةيملاعلا ةكارشلا ،تامزألا يف ينورتكلإلا ملعتلا داحتاو ،)فسينويلا( ةلوفطلل ةدحتملا ممألا
 يلودلا وكسنويلا دهعمو ،)وكسنويلا( ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،نيئجاللا نوؤش ةيضوفمو
 تالاكولا نيب ةكرتشملا ةكبشلاو ،رظتني نأ نكمي ال ميلعتلا ،اورنوألاو ،ءاصحإلل وكسنويلا دهعمو ،يوبرتلا طيطختلل
  .صاخلا عاطقلاو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ،ئراوطلا تالاح يف ميلعتلل
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 ،مهلوـصو دعب رهـشأ ةثالث زواجتي ال ثيحب ،دح ىـصقأ ىلإ ةـسردملا جراخ نيئجاللا
 .ىلثملا ةلاحلا يف

 امب( ةيميلعتلا قفارملا عيـسوتل يفاـضإ معدب ةمهاـسملا نكمي ،قايـسلا بـسحو -69
 تاردـقلاو )ينهملا وأ ينفلا بـيردـتلاو ،ةركبملا ةـلوفطلا ةـلحرم يف ءاـمنلا كـلذ يف
 تاـعمتجملا دارفأو نيئجالل ،ءاــــضتقالا دـنع ،معدـلا ميدـقت كـلذ لـمــــشي( ةـيميلعتلا
 نيناوقلا عم قفتي اـمب ،نيــــسردـم ،اولمعي نأ مهعــــسوب وأ ،نولمعي يذـلا ةـفيــــضملا
 ةيبلتل ةلوذبملا دوهجلا ةيفاــضإلا معدلا تالاجم لمــشتو .)ةينطولا تاــسايــسلاو
 "ةـنمآ سرادـم" لالخ نم كـلذ يف اـمب( ةــــصاـخلا ةـيميلعتلا نيئجاللا تاـجاـيتحا
 مهليجــست ضرتعت يتلا تابقعلا ليلذتو ،)ينورتكلإلا ميلعتلا لثم ،ةركتبم قئارطو
 اميـــس ال ،ةدمتعملا ةنرملا ملعتلا جمارب اهنيب نم لبـــسب ،ةـــساردلا ىلع مهتبظاومو
 .ةيـــسفن تامدـــص نم نوناعي نمو ةقاعإلا يوذ صاخـــشألا نع ًالـــضف ،تايتفلل
 .نيئجاللا لـمــــشت ميلعتلا عاـطقل ةـينطو ططخ ذـيفنتو دادـعإل معدـلا مدـقُيــــسو
 ةيميداكألا تالهؤملا ةلداعمب فارتعالا ريـسيتل ةرورـضلا دنع ًاـضيأ معدلا مدقُيـسو
 لوبق يف ةلثمتملا ةيليمكتلا تاراـسملا ،3-3 مـسقلا ًاـضيأ رظنا( ةينهملاو ةيفرحلاو
 .)ةثلاث نادلب يف نيئجاللا

 شيعلا لبسو فئاظولا 2-2 
 ةـفيــــضملا تاـعمتجملا لـجأ نم عيمجلل لـماــــشلا يداــــصتقالا ومنلا زيزعتل -70
 مهاــستــس ،ةيلحملا اهتاــسايــسو اهنيناوقب ًانهر ةفيــضملا نادلبلل ًامعدو ،نيئجاللاو
 ،ةيداصتقالا صرفلا ةدايزل ةربخلاو دراوملاب )31(نوينعملا ةحلصملا باحصأو لودلا
 فيــــضملا عمتجملا دارفأل ةرحلا لاـمعألا جماربو فئاـظولا ءاــــشنإو ،قئاللا لـمعلاو
  .)32(ةقاعإلا ووذ صاخشألاو ،نونسملاو ،بابشلاو ،ءاسنلا مهنيب نمو ،نيئجاللاو

 قوــس ليلحت :معد يف تاربخلاو دراوملاب ةمهاــسملا نكمي ،قايــسلا بــسحو -71
 رــــصحو ؛لـخدـلا راردإو لـمع صرف داـجيإل ةـحاـتملا صرفلاو تارغثلا دـيدـحتل لـمعلا

__________ 

 ةعومجمو ،ةيلودلا لمعلا ةمظنم نع ًالضف ،ةيلحملا ةيراجتلا لامعألاو صاخلا عاطقلا لمشي نأ نكمي )31(
 ،يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمو ،)يئامنإلا جمانربلا( يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ،يلودلا كنبلا
 لامعلا تاطبارو ،ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملاو ،ةيجاتنإلا ةطشنألل ةدحتملا ممألا قودنصو ،نيئجاللا نوؤش ةيضوفمو
  .ةيميداكألا طاسوألاو ،رغصلا غلابلا ليومتلا تاسسؤمو ،لمعلا بابرأو

 2017 ،ةيصوتلا ،دومصلا ىلع ةردقلاو مالسلل قئاللا لمعلاو ةلامعلا - 205ر :ب ًاضيأ دوهجلا هذه دشرتس )32(
 نم مهريغو نيئجاللا لوخد نأشب ةيهيجوت ئدابم"و ،ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ماعلا رمتؤملا اهدمتعا يتلا )205 مقر(
  .)2016 هيلوي/زومت ،ةيلودلا لمعلا ةمظنم( "لمعلا قوس ىلإ ًارسق نيدرشملا صاخشألا
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 زيزعتو ؛ةـفيــــضملا تاـعمتجملاو نيئجاللا نيب ،اـهب فارتعالاو تالهؤملاو تاراـهملا
 ىلع بـيردـتلا كـلذ يف اـمب ،ةــــصاـخ ةـيبيردـت جمارب ربع تالهؤملاو تاراـهملا هذـه
 ةبــــسنلاب اميــــس الو ،قوــــسلا يف ةحاتملا صرفلاب طبترملا ينهملا بيردتلاو ةغللا
 ةوجفلا دــسل صاخ مامتها ىلويــسو .بابــشلاو ،ةقاعإلا يوذ صاخــشألاو ،ءاــسنلل
 ًاومن نادـلبلا لـقأو ةـيماـنلا نادـلبلا تاردـق اـميــــس ال( تاردـقلا ءاـنبو ،ةـيجولونكتلا
 .تنرتنإلا ةكبــش ىلع شيعلا بــسك صرف ريــسيت كلذ يف امب ،)نيئجالل ةفيــضملا
 تاعمتجمو ةفيضملا تاعمتجملا يف لاجرلاو ءاسنلا لوصح معدل دوهجلا لذبتسو
 اـهنيب نم لـئاــــسوب ،ةـفلكتلا ةروــــسيملا ةـيلاـملا تاـمدـخلاو تاـجتنملا ىلع نيئجاللا
 مادختــــساب تامدخلا هذه ىلع لوــــصحلا ةحاتإو ،اهب ةطبترملا رطاـخملا نم دـحلا
 معد نع ًالــــضف ؛ناـكمإلا دـنع ،ةــــضفخنم ةـفلكتب تـنرتنإلاو ةـلومحملا فتاوهلا
 تابيترتلا فاشكتسا ،ءاضتقالا دنع ،نكمي تاقايسلا ضعب يفو .ةيلاملا تاليوحتلا
 علـسلا صخي اميف اميـس ال ،ةلـصلا تاذ ةيلودلا تامازتلالا قفو ةيليـضفتلا ةيراجتلا
 لـئاــــسولا كـلذـكو ؛لـمعلا ةوق يف ةـفاـثكب اـهيف نوئجاللا كراــــشي يتلا تاـعاـطقلاو
 لامعألا تاردق معدو ةيتحتلا ةينبلاو صاخلا عاطقلا تارامثتـسا باذتجاب ةليفكلا
  .ةيلحملا ةيراجتلا

 ةحصلا 2-3 
 ًامعدو ةينطولا ةيحــصلا ةياعرلا ططخو تاــسايــسو نيناوق عم ىــشامتي امب -72
 تاربخلاو دراوملا )33(نوينعملا ةحلـصملا باحـصأو لودلا مدقتـس ،ةفيـضملا نادلبلل
 نيئجاللا ةدافتــسا ريــسيتل اهتدوج زيزعتو ةينطولا ةيحــصلا مظنلا قاطن عيــسوتل
 ،نوقهارملاو ،لافطألاو ؛تايتفلاو ءاــسنلا كلذ يف امب ،اهنم ةفيــضملا تاعمتجملاو
 صقن سوريفو لسلا كلذ لمشيو ،ةنمزم ضارمأب نوباصملاو ،نونسملاو ،بابشلاو
 تامدصلاو ،بيذعتلاو ،صاخشألاب راجتإلا نم نوجانلاو ؛بستكملا ةيرشبلا ةعانملا
 ووذ صاخـــشألاو ،يناـــسنجلاو يـــسنجلا فنعلا كلذ يف امب ،فنعلا وأ ،ةيـــسفنلا
 .ةقاعإلا

__________ 

 ةمظنمو ،نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةيضوفمو ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم كلذ لمشي نأ نكمي )33(
 تاحاقللا ريفوتل يملاعلا فلاحتلاو ؛ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملاو ،ناكسلل ةدحتملا ممألا قودنصو ،فيسينويلا
 ًاضيأ رظنا .ةينعملا يندملا عمتجملا تامظنمو ؛ايرالملاو لسلاو زديألا ةحفاكمل يملاعلا قودنصلاو ؛نيصحتلاو

WHA70.15 (2017).  
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 ةيحـــصلا قفارملا ءانبل تاربخلاو دراوملا كلذ لمـــشي دق ،قايـــسلا بـــسحو -73
 صرف ةحاتإو ،تاردقلا ةيمنت اهنيب نم لئاــــسوب ،تامدخلا نيــــسحت وأ ،اهزيهجتو
 ،اولمعي نأ نكمي وأ ،نولمعي نيذـلا ةـفيــــضملا تاـعمتجملا درفأو نيئجالل بـيردـتلا
 كلذ لمـــشيو( ةينطولا تاـــسايـــسلاو نيناوقلا قفو ةيحـــصلا ةياعرلا لاجم يف
 ،ضارمألا نم ةياقولا عَّجـــشُتو .)ةيعامتجالاو ةيناـــسفنلا ةياعرلاو ةيلقعلا ةحـــصلا
 يندبلا طاـــشنلا ةـــسرامم لثم ،ةحـــصلاب ضوهنلا ةطـــشنأو ،نيـــصحتلا تامدخو
 ةفـصنم ةقيرطبو ةروـسيم ةفلكتب لوـصحلا ةحاتإب تادهعتلا نع ًالـضف ،ةـضايرلاو
 ،تاــــصيخــــشتلاو ،تاـحاـقللاو ،ةـيبطلا مزاوللاو ،ةـيودألا نم ةـمئالملا تاـيمكلا ىلع
  .ةيساسألا ةياقولا لئاسوو

 تايتفلاو ءاسنلا 2-4 
 فييكت يعدتـست ةـصاخ ةيناـسنج تابقع تايتفلاو ءاـسنلا ليبـس ضرتعت دق -74
 كوكـــصلا عم قـــستي ٍوحن ىلعو .ىربكلا نيئجاللا تالاح قايـــس يف تاباجتـــسالا
 ةحلـــصملا باحـــصأو لودلا ىعـــستـــس ،ةلـــصلا تاذ ةينطولا تابيترتلاو ةيلودلا
 يف تايتفلاو ءاـسنلا نيكمت فدهتـست جماربو تاـسايـس ذيفنتو دامتعا ىلإ نوينعملا
 نهقوقحب لــماــكلا نهعتمت زيزعتو ،ةــفيــــضملا تاــعمتجملاو نيئجاللا تاــعمتجم
 ةاعارم عم ،صرفلاو تامدخلا ىلع لوــــصحلا يف ةاواــــسملا قيقحتو ،ةيناــــسنإلا
 .ةصاخلا مهعاضوأو نايتفلاو لاجرلا تاجايتحا

 ةيدجم ةكراــشم تايتفلاو ءاــسنلا ةكراــشم ةدايزل تامهاــسم كلذ لمــشيــسو -75
 ةيعمتجملاو ةينطولا ةيئاـسنلا تامظنملا تاردق معدو ،ةيدايق راودأب نهعالطـضاو
 ريفوت مزليو .ةينعملا ةيموكحلا تارازولا عيمج كلذكو ،اهتكراـــشمو ةيـــســـسؤملا
 ،ةمالــسلاو ،نمألاو ،ةلادعلا ىلع تايتفلاو ءاــسنلا لوــصح زيزعتل ةربخلاو دراوملا
 لالغتــــسالا كـلذ يف اـمب ،اـهل يدــــصتلاو فنعلا لاـكــــشأ عيمج عنم كـلذ لـمــــشيو
 ريفوتو ،ةراــضلا تاــسرامملاو ،يناــسنجلاو يــسنجلا فنعلاو ،نييــسنجلا ءادتعالاو
 ،نـسلل ةيعارملا ةيحـصلاو ةيعامتجالا ةياعرلا تامدخ ىلع لوـصحلا ريـسيتل معدلا
 .نهعيزوتو تايحــصلا تالماعلا فيظوت اهنيب نم لئاــسوب ،سنجلا عونو ،ةقاعإلاو
 ءاــسنلا لوــصح معدو ًايداــصتقا ةأرملا نيكمت ةدايز ىلإ ةيمارلا ريبادتلا معدُتــسو
  .)يعماجلاو يوناثلا ميلعتلا كلذ يف امب( ميلعتلا ىلع تايتفلاو



 2018  كرويوين • ةدحتملا ممألا

نيئجاللا نأشب يملاعلا قافتالا  

 

28 

 

 بابشلاو ،نوقهارملاو ،لافطألا 2-5 

 ،ةـفيــــضملا نادـلبلا معدـلو .ملاـعلا يف نيئجاللا فــــصن نم رثكأ لاـفطألا لـثمي -76
 عــضول ةربخلاو دراوملا ريفوتب )34(نوينعملا ةحلــصملا باحــصأو لودلا مهاــستــس
 صتخت يتلا ةيامحلا تاجايتحاو فعــضلا هجوأ يعارت يتلا جماربلاو تاــسايــسلا
 رـيـغ لاــفـطألاو ،نوـقـهارـمـلاو ،ةــقاــعإلا ووذ لاــفـطألاو ،ناــيـتـفـلاو ،تاــيـتـفـلا اــهـب
 يــــسنجلا فنعلا نم نوجاـنلاو ،مهيوذ نع نولــــصفنملا لاـفطألاو ،نيبوحــــصملا
 نم مهاوـسو ،ةراـضلا تاـسرامملاو ،نييـسنجلا ءادتعالاو لالغتـسالاو ،يناـسنجلاو
 معدل ةربخلاو دراوملا كلذ لمـشيـس ،قايـسلا بـسحو .رطاخملل نيـضرعملا لافطألا
 تاعمتجملاو نيئجاللا نايتفو تايتفل ةمدقملا نـــسلل ةيعارملا ةلماكتملا تامدخلا
 يف رامثتـسالاو ،ةيناـسفنلاو ةيلقعلا ةحـصلا تاجايتحا ةيبلت كلذ يف امب ،ةفيـضملا
 ريفوتل ةيميلقإلا تاكارــشلاو دودحلا ربع نواعتلاو ،لافطألا ةيامحل ةينطولا مظنلا
 .رطاخملل نيــضرعملا لافطألل تامدخلاو ،ةياعرلاو ،ةيامحلا نم ةلــصاوتم ةلــسلــس
 ىلــضفلا حلاــصملا مييقتو ديدحتل ةينعملا تاطلــسلا تاردق ةيمنتل معدلا مدقُيــسو
 تاءارجإلا نم كلذ ريغو ،نيئجاللا لافطأب ةقلعتملا تارارقلا يف اهب ناعتــسُي يتلا
 لوـصح زيزعتل لودلا عم ةيـضوفملا لمعتـسو .رـسألا نع ثحبلاو لافطألل ةيعارملا
 دـلب يف لوبقلل ةـيليمكت لـبــــس ةـحاـتإو نيطوتلا ةداـعإ ىلع نيئجاللا تاـنبو ءاـنبأ
  .ثلاث

 ،مهبهاوم نم ةدافتـسالاب ةفيـضملا تاعمتجملاو نيئجاللا بابـش نيكمت معديو -77
 .ةــلمتحملا لولحلا داــجيإو دومــــصلا ىلع ةردــقلا ،مهتقاــطو ،ةــنماــكلا مهتاردــقو
 تاعمتجملاو نيئجاللا بابش ةكراشم نوينعملا ةحلصملا باحصأو لودلا معدتسو
 مهتاراهمو مهتاردق ردقت عيراـــشم لالخ نم ،لاعف ٍوحن ىلع مهكارـــشإو ةفيـــضملا
  .ةيفطاعلاو ةيندبلا مهتحار ززعتو ،اهيمنتو اهنم ديفتستو

 ةيعيبطلا دراوملا ةرادإو ،ةقاطلاو ،ةماقإلا نكامأ 2-6 
 يلودلا عمتجملا نم معدلا سمتلت نأ ةفيــضملا نادلبلل زوجي ،قايــسلا بــسح -78
 دادـعأ نع ةـئــــشاـنلا ةـماـقإلا نكاـمأـب ةـقلعتملاو ةـيئيبلا تاريثأـتلا ةـهجاومل لـكك
 نوينعملا ةحلــــصملا باحــــصأو لودلا مدقتــــس ،كلذ ىلع ًءانبو .ةريبكلا نيئجاللا
 نيناوقلا قفو ةــفيــــضملا نادــلبلل ًاــمعد ةــيتحتلا ةــينبلا زيزعتل ةربخلاو دراوملا

__________ 

  .ةينعملا يندملا عمتجملا تامظنمو فسينويلا كلذ لمشي )34(
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 ةماقإلا نكامأ ىلع ةفيـــضملا تاعمتجملاو نيئجاللا لوـــصحل ًاريـــسيتو ،ةينطولا
 ةــلماــكتم ةرادإ ةــيجولوكيإلا مظنلاو ةــيعيبطلا دراوملا ةرادإل ًازيزعتو ،ةــمئالملا
 .ةيفيرلاو ةيرضحلا قطانملا الك يف ةمادتسمو

 يدــــصتلل ةـينطولا تاردـقلا زيزعتل ةـمدـقملا تاـمهاــــسملا كـلذ لـمــــشيــــسو -79
 ،ةيحـصلا ةفاظنلاو يحـصلا فرـصلاو ،هايملاو ،ةماقإلا نكامأ يف ةلثمتملا تايدحتلل
 وأ ،نيئجالل ةـفيــــضملا ةـيفيرلاو ةـيرــــضحلا قطاـنملا يف ةـئيبلاو ةـيتحتلا ةـينبلاو
 نم تاردقلا ةيمنتب ءاقترالاو ةيجولونكتلا ةوجفلا دـس يف رامثتـسالاو ،اهنم برقلاب
 يف ةددـجتملا ةـقاـطلاو ،ةـمئالملاو ةـفلكتلا ةروــــسيملاو ةـيكذـلا تاـيجولونكتلا لـجأ
 رزؤملا معدلا مدقُيــسو .نيئجاللا فيــضتــست يتلا ًاومن نادلبلا لقأو ةيمانلا نادلبلا
 لامعألا جذامنو ،ةينطولا ةمادتــسملا ةيمنتلا عيراــشمو ،يئيبلا رثألا مييقت تايلمعل
 تاـجاـيتحا ةـيلاـعفلا نم ربكأ ردـقب يبلت يتلا ةـفيظنلا ةـقاـطلا ريفوتل ةـيراـجتلا
 دوقولا ىلع نمآلا لوــــصحلل" ةـجمربلا كـلذـكو ،ةـفيــــضملا تاـعمتجملاو نيئجاللا
 ناكــس شيع فورظ كلذ يف امب ،ةيرــشبلا تانطوتــسملا ةيعون نــسحتل "ةقاطلاو
ــسيُتــسو .مهلمعو ءاوــسلا ىلع ةيفيرلاو ةيرــضحلا قطانملا  ةينقتلا تاردقلا ةيمنت رَّ
 دنع ،ًاـضيأ معدلا مدقٌيـسو .لودلا نيب تابيترتلا لالخ نمو صاخلا عاطقلا لبق نم
 .رطاخملا نم دحلا تايجيتارتسا يف نيئجاللا نيمضتل ،ءاضتقالا

 ةيذغتلاو يئاذغلا نمألا 2-7 
 تاذ ةيــــساــــسألا تاجايتحالا راطإ يف ناجردني ةيذغتلاو ءاذغلا َّنأب ًافارتعا -80
 )35(نوينعملا ةحلـصملا باحـصأو لودلا مهاـستـس ،ةفيـضملا نادلبلل ًامعدو ،ةيولوألا
 يفاكلا ءاذغلا ىلع ةفيـضملا تاعمتجملاو نيئجاللا لوـصح ريـسيتل ةربخلاو دراوملا
 ،ةــيذــغتلاو يئاذــغلا نمألا يف سفنلا ىلع داــمتعالا ةداــيزو ،يذــغملاو نومأــملاو
  .نينسملاو ،ةقاعإلا يوذ صاخشألاو ،بابشلاو ،لافطألاو ،ءاسنلا كلذ لمشيو

 ةيبلتل ةهجوملا ةيئاذغلا ةدعاــسملا لجأ نم تاربخلاو دراوملا كلذ لمــشيــسو -81
 ةناعتـسالاب ةفيـضملا تاعمتجملاو نيئجالل ةلجاعلا ةيوذغتلاو ةيئاذغلا تاجايتحالا
 مظن وأ ،ةيدقنلا تاليوحتلا مادختــسا يف عــسوتلا كلذ يف امب ،لئاــسولا بــسنأب
 تاعمتجملاو نيئجاللا لوصحل هسفن تقولا يف معدلا ميدقتو ،ةيعامتجالا ةيامحلا
 جمارب كلذ يف امب ،ةيذغتلل ةيعارملا ةيعامتجالا ةمالـــسلا تاكبـــش ىلع ةفيـــضملا
 دومـصلا ىلع ةيـشيعملا رـسألا تاردق ءانبل ًاـضيأ معدلا مدقيـسو .ةيـسردملا ةيذغتلا

__________ 

 ةيمنتلل يلودلا قودنصلاو ،ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمو ،يملاعلا ةيذغألا جمانرب كلذ لمشي نأ نكمي )35(
 .ةيعارزلا
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 ،نيئجاللا فيــــضتــــست يتلا قطاـنملا يف يعارزلا جاـتنإلاو ةـيذـغألا جاـتنإ مظنلو
 تاقانتخالا كفو ،نييلحملا نيعرازملا نم ءارــشلا تايلمع زيزعت اهنيب نم لئاــسوب
 ةينيدلاو ةيفاقثلا تاسرامملاو ،عونتلا ةاعارم عم ،ةيئاذغلا ةميقلا ةلسلس لوط ىلع
 تاردق ةيمنتل ةيولوألا ىطعتـسو .يعارزلا جاتنإلاو ةيئاذغلا تايلـضفألاو ،ةدئاـسلا
 لماوعو تامدـــصلا مامأ دومـــصلا ىلع ةيلحملا تاعمتجملاو ةفيـــضملا تاموكحلا
  .اهيلع لوصحلا قوعت وأ ،اهجاتنا كلذ يف امب ،ةيذغألا رفاوت نم دحت يتلا داهجإلا

 ةيندملا تالجسلا 2-8 

 تامولعم لوـــصحلا يف لودلا ديلاوملا ليجـــستو يندملا ليجـــستلا دعاـــسي -82
 ةيـــسيئر ةادأ نالثمي امهو ،اهيـــضارأ ىلع نوـــشيعي نيذلا صاخـــشألا نع ةقيقد
 يوذ نم نهريغو تائجاللا تايتفلاو ءاــــسنلل كلذ يف امب ،لولحلا داجيإو ةياـمحلل
 ىلإ ةرورــضلاب يدؤي ال ديلاوملا ليجــست َّنأ نم مغرلا ىلعو .ةــصاخلا تاجايتحالا
 مادـعنا لاـمتحا لـيزيو ةـينوناـقلا ةـيوهلا دـيدـحت ىلع دـعاــــسي هَّـنإـف ،ةـيــــسنجلا حنم
 نوينعملا ةحلـصملا باحـصأو لودلا مهاـسُتـس ،ةفيـضملا نادلبلل امعدو .ةيـسنجلا
 لوــــصح ًاريــــسيت ،ةـينطولا ةـيندـملا تالجــــسلا ةردـق زيزعتل تاربخلاو دراوملاـب
 يندملا ليجــستلا ىلع ،ءاــضتقالا بــسح ،ةيــسنجلا يميدع صاخــشألاو نيئجاللا
 ،ةيمقرلا ايجولونكتلا ليبق نم لئاـــسوب ةناعتـــسالاب ،قيثوتلاو ديلاوملا ليجـــستو
 ةـياـمحو ةـيــــصوــــصخلا ئداـبمب لـماـكلا دـيقتلاـب ًاـنهر ،ةـلقنتملا تاـمدـخلا ريفوتو
  .تانايبلا

 ةيسنجلا مادعنا 2-9 

 ةـجيتن نوكيو نيئجاللا تاـكرحت بـبــــسُي دـق ةـيــــسنجلا مادـعنا نوكل ًاـكاردإو -83
 تاربخلاو دراوملاب نوينعملا ةحلـصملا باحـصأو ةيـضوفملاو لودلا مهاـست ،)36(اهل
 تالاـح يداـفتل ةـيناــــسنجلا تاراـبتعالل ةـيعارملا ةدـيجلا تاــــسراـمملا لداـبت معدـل
 يميلقإلاو ينطولا ديعـصلا ىلع لمع ططخ عـضوو ،اهددع ليلقتو ةيـسنجلا مادعنا
 امب ،ةلـــصلا تاذ تاردابملاو ريياعملا قفو ،ةيـــسنجلا مادعنا تالاح ءاهنإل يلودلاو
 يتلا لودلا عجشتو .ةيسنجلا مادعنا تالاح ءاهنإ لجأ نم ةيضوفملا ةلمح كلذ يف
 1954 ماعل ةيـــسنجلا يميدع صاخـــشألا عـــضو نأـــشب ةيقافتالا ىلإ مـــضنت مل

__________ 

  .)ك( ،)2004( )55-د( 101 مقر ةيذيفنتلا ةنجللا جاتنتسا رظنا )36(
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 يف رظنت نأ ىلع 1961 ماـعل ةـيــــسنجلا مادـعنا تالاـح ضفخب ةـقلعتملا ةـيقاـفتالاو
 .امهيلإ مامضنالا

 يملسلا شياعتلاو ةديجلا تاقالعلا ديطوت 2-10 
 ،ةـمئاد لولح رفاوتت اـمثير تاـعمتجملا نيب ةدـيج تاـقالع ةـماـقإ ةـيمهأل ًاـكاردإ -84
 ناكرأ دطوتو زييمتلا لاكـشأ عيمج ةحفاكم حيتت ةقيرطب عيراـشملاو جماربلا ُّدعُتـس
 .ةينطولا تاــسايــسلا قفو ،ةفيــضملا تاعمتجملاو نيئجاللا نيب يملــسلا شياعتلا
 ةناعتــسالاب ،نيئجاللا ةاناعم مهفت زيزعتل ةددحم عيراــشمو جماربل معدلا مدقُيــسو
 .نيلماـعلاو ةـيلحملا تاـعمتجملا تاردـق ةـيمنتو ينقتلا نواـعتلا اـهنيب نم لـئاــــسوب
 ةيـــضايرلا ةطـــشنألا لالخ نم ،بابـــشلاو ،نيقهارملاو ،لافطألا كارـــشإ زَّزعُيـــسو
 ،زييمتلا ةـحفاـكمو مهفتلاو مارتحالا زيزعتبو .ميلعتلاو ،تاـغللا ملعتو ،ةـيفاـقثلاو
 لئاــسو اهنيب نمو ،مالعإلا طئاــسوو ،ةينيدلا تامظنملاو ،يندملا عمتجملا دادزيــس
  .ًاريثأتو ًةوق ،يعامتجالا لصاوتلا

 لولحلا -3 
 ىلإ لـصوتلا ريـسيت يف )7 ةرقفلا( ةيـسيئرلا يملاعلا قافتالا فادهأ دحأ نمكي -85
 .نيئجاللا تالاـح ةـيادـب ذـنم لولح داـجيإل طيطختلا كـلذ يف اـمب ،ةـمئاد لولح
 .لولح ىلإ لـــصوتلل ةيلاعف لئاـــسولا رثكأ ةيرذجلا بابـــسألا ىلع ءاـــضقلا لثميو
 ،ينمألاو يسايسلا نواعتلا لثمي ،ةدحتملا ممألا قاثيمو يلودلا نوناقلا عم ًايشمتو
 ةيوـستل ةيـسيئر لماوع اهتيامحو ناـسنإلا قوقح زيزعتو ،ةيمنتلاو ،ةيـسامولبدلاو
 نأ نكمي ،هـسفن تقولا يفو .ةديدج تامزأ عالدنا ءاقتاو ةلوطملا نيئجاللا عاـضوأ
 جماـنرب ىخوتي ،كـلذـلو .ًاليوط ًاـتقو نيئجاللا تاـكرحت باـبــــسأ ةـجلاـعم قرغتــــست
 ،ةيباعيتـسالا ةردقلا ةاعارم عم ،ينعملا قايـسلا عم ةفيكملا لولحلا نم ًاجيزم لمعلا
 لولحلا كلذ لمــشيو .نادلبلا فلتخم يف يفارغميدلا عــضولاو ،ةيمنتلا ىوتــسمو
 ،نيطوتلا ةداــعإو ،نطولا ىلإ ةــيعوطلا ةدوعلا يهو ةــثالثلا ةــيدــيلقتلا ةــمئادــلا
 لوبقلل ةيليمكتلا لبـسلاو )37(ىرخألا ةيلحملا لولحلا ىلإ ةفاـضإ ،يلحملا جامدإلاو
  .ةيفاضإ ًاصرف حيتت دق يتلا ةثلاث نادلب يف

 ةنَّيبملا رــصانعلا نم ىمري ،ءاب ءزجلا يف ةدراولا ةقباــسلا ماــسقألا رارغ ىلع -86
 ةحلـــصملا باحـــصأو لودلا نم عـــسوأ ةفئاط كارـــشإو ،ؤبنتلا ةيلباق ةدايز هاندأ
 :يلي ام صاخ هجوبو .لولح ىلإ لصوتلل ًايعس ،نيينعملا

__________ 

  .100 ةرقفلا رظنا )37(
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 ًءانبو ،ءاــضتقالا دنع ،ةفيــضملا نادلبلاو ،ةيلــصألا نادلبلل معدلا مدقُيــس •
 نم كـلذ يف اـمب ،نطولا ىلإ ةـيعوطلا ةدوعلل فورظلا ةـئيهتل ،اـهبلط ىلع
 ؛معدلا ربانمو ةيملاعلا نيئجاللا تايدتنم لالخ

 هنع ىنغ ال ًاءزج )38(ةيليمكتلا تاراسملاو نيطوتلا ةداعإ ضورع نوكتس •
 ؛فلأ ءزجلا يف ةدراولا تابيترتلا نم

 راتخت يتلا لودلا نوكتـس ،يدايـس رارق يلحملا جامدإلا َّنأ نم مغرلا ىلع •
  .صاخ معد ىلإ ةجاحب ،ىرخألا ةيلحملا لولحلا نم هاوس وأ ،لحلا اذه

 نطولا ىلإ ةيعوطلا ةدوعلاو ةيلصألا نادلبلل معدلا ميدقت 3-1 
 لحلا يه ةماركلاو نامألاب مــستت فورظ يف نطولا ىلإ ةيعوطلا ةدوعلا ُّلظت -87
 زيزعت يف ةـنميهملا تاـيولوألا لـثمتتو .)39(نيئجاللا تالاـح مظعم يف لــــضفملا
 مدـع أدـبمل لـماـكلا مارتحالا راـطإ يف نطولا ىلإ ةـيعوطلا ةدوعلل ةـيتاوملا فورظلا
 لجأ نم معدلا دــشحو ،)40(رينتــسمو رح رايتخا ةــسراممل ًانامــض ،ةيرــسقلا ةداعإلا
ــــسملا نمو .ةـميركلاو ةـنمآلا ةدوعلا زيزعت  ال نطولا ىلإ ةـيعوطلا ةدوعلا َّنأ هـب ملَّ
 نوئجاللا مرحُي ال ىتح يلـصألا دلبلا يف ةيـسايـس لولح ىلإ لـصوتلاب ًامتح نهترت
 تالاح كانه نأ ًاـضيأ هب ملـسملا نمو ؛)41(مهنادلب ىلإ ةدوعلا يف مهقح ةـسرامم نم
 ىلإ ةـيعوطلا ةدوعلل ةـيمــــسرلا جماربلا قاـيــــس جراـخ ًاـعوط نوئجاللا اـهيف دوعي
 ةـيعوطلا ةداـعإلا نم نيكمتلا ناـك نئلو .معدـلا يعدـتــــست ةـيلمعلا هذـه َّنأو ،نطولا
 يلودلا عمتجملا نإف ،هينطاوم ءازإ يلــصألا دلبلا ةيلوؤــسم لوألا ماقملا يف لثمي
  .ةمادتسملا ةدوعلا ريسيت كلذ يف امب ،معدلا ميدقتل دادعتسالا ةبهأ ىلع فقي لكك

 مهاــسيــس ،ةفيــضملا نادلبلل رمتــسملا معدلاب ساــسملا نودو ،كلذ ىلع ءانبو -88
 نم ،اهبلط ىلع ءانب ،ةيلــصألا نادلبلل ًامعد تاربخلاو دراوملاب لكك يلودلا عمتجملا

__________ 

  .هالعأ 4 ةرقفلا عم قاستا يف )38(

)39( A/RES/72/150، 90 :مقر ةيذيفنتلا ةنجللا تاجاتنتسا ،39 ةرقفلا )55-د( 10 ؛)ي( ،)2001( )52-د( 
  .)1985( )26-د( 40 ؛)2004(

 .)2004( )55-د( 101 مقر ةيذيفنتلا ةنجللا ةيصوت عم ًايشمت )40(

 .)7( ،)2016( )67-د( 112 مقر ةيذيفنتلا ةنجللا جاتنتسا يف ،لاثملا ليبس ىلع ،هب فرتعملا وحنلا ىلع )41(
  .ةلوطملا ءوجللا تالاحل ةيرذجلا بابسألا ةجلاعمل لمعلاو نواعتلا ةرورض نأشب 8 ةرقفلا ًاضيأ رظنا
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 ةـئيهتو ،ةدوعلا نود لوحت يتلا تاـبقعلا ةـلازإو ،ةـيرذـجلا باـبــــسألا ةـجلاـعم لـجأ
 تاــيلآلا دوهجلا هذــه يعارتــــسو .نطولا ىلإ ةــيعوطلا ةدوعلل ةــيتاوملا فورظلا
 مالــسلا ءانبو ةيناــسنإلا ةدعاــسملا ةطــشنأ قيــسنتل ةمئاقلا ةينقتلاو ةيــسايــسلا
 .2030 ماعل ةمادتـــسملا ةيمنتلا ةطخ عم ةقـــستم نوكتـــسو ،ةيئامنإلا ةطـــشنألاو
 ةـيــــضوفملاو ةـينعملا لودـلا مربت نأ يدـجملا نم نوكيــــس ،تاـقاـيــــسلا ضعب يفو
ــــسيُت فارطألا ةـيثالث تاـقاـفتا نيئجاللا نوؤــــشل ةـيماــــسلا  ىلإ ةـيعوطلا ةدوعلا رِّ
  .نطولا

 دراوملاب نوينعملا ةحلــصملا باحــصأو لودلا مهاــستــس ،كلذ ىلإ ةفاــضإو -89
 ،ةـيعاـمتجالا اـهتاردـق ثـيح نم ،اـهبلط ىلع ًءاـنب ،ةـيلــــصألا نادـلبلا معدـل تاربخلاو
 ال ،مهجامدإ ةداعإو نيدئاعلا لابقتــسا ىلع ةينوناقلاو ،ةيداــصتقالاو ،ةيــسايــسلاو
 لمـشي دقو .ةقاعإلا ووذ صاخـشألاو ،نينـسملاو ،لافطألاو ،بابـشلاو ،ءاـسنلا اميـس
 ةيمارلا ريبادتلاو ،ةيداـــصتقالا صرفلاو ،شيعلا لبـــسو ،ةيمنتلل معدلا ميدقت كلذ
 ريفوتل تامهاــسملا مدقُتــسو .ةيكلملاو ،يــضارألاو ،ناكــسإلا لئاــسم ةجلاعم ىلإ
 لاكـــشأ نم اهريغ وأ ،ةيدقن غلابم لكـــش يف نطولا ىلإ نيدئاعلل رـــشابملا معدلا
 سمتلت نأ ةينعملا نادلبلل زوجي ،قايـــسلا بـــسحو .ءاـــضتقالا بـــسح ،ةدعاـــسملا
 يرـسقلا ديرـشتلا نم ديزملا بنجت ىلإ ةيمارلا ريبادتلا نأـشب ةينقت تاداـشرإ ميدقت
 ناـكــــسلاو ًاـيلخاد نيدرــــشملا ةـلاـح ةاـعارمو ،)دودـحلا ربع وأ ًاـيلخاد( ةدوعلا دـنع
 ،تاطلــسلا عم نوينعملا ةحلــصملا باحــصأ لمعيــسو .)42(نيدرــشملا ريغ نيميقملا
 قطانم يف ةيامحلاب ةقلعتملا رطاخملا نع تامولعملا مساقت معدل ،ءاضتقالا بسح
  .)43(رطاخملا هذه ليلحتل مظن ءاشنإو ةدوعلا

 نيطوتلا ةداعإ 3-2 
 ،نيئجاللا ةلأـــسمل لولح داجيإو ةيامحلل ةادأ نيطوتلا ةداعإ نوك نع ًالـــضف -90
 نِّكمي ،نماـضتلا ىلع ًاليلدو تايلوؤـسملاو ءابعألا مـساقتل ةـسوملم ةيلآ ًاـضيأ يهف
 ىربكلا نيئجاللا تالاح راثآ نم دحلاو اهئابعأ مـساقت يف اهريغ ةدعاـسم نم لودلا
 ةـحاـتإ ىلع نادـلبلا نم لـيلق ددـع بأد ،هــــسفن تـقولا يفو .ةـفيــــضملا نادـلبلا ىلع

__________ 

 ةقحاللا تارارقلاو ،ايلخاد نيدرشملل ةدعاسملاو ةيامحلا ريفوت نأشب A/RES/54/167 ًاضيأ رظنا )42(
  .A/RES/72/182 رارقلا اهيف امب ،عوضوملا اذه نأشب ةماعلا ةيعمجلل

 )36-د( 40 مقر ةيذيفنتلا ةنجللا تاجاتنتسا :نيدئاعلا دصرل ةيضوفملا ةيالو عم ًايشمت كلذ يف امب )43(
  .)ص( ،2005( )56-د( 102 ؛)ف( )2004( )55-د(101و ؛)1( ،)1985(
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 ةئيب ةئيهت ةرورــض ىلع ديدــشتلا ةغلابملا باب نم سيلو .نيطوتلا ةداعإل ةــصرفلا
  .هتدعاق عيسوتو ،كلذ ىلع ةردقلا زيزعتو ،نيطوتلا ةداعإل ةيباجيإ

 ةبحاــص ةينعملا تاهجلا نم ةدعاــسمب ،)44(لودلا نم تاماهــسإلا سمتلتــسو -91
 نيــسحتو اهمجحو اهقاطن عيــسوت وأ ،نيطوتلا ةداعإ جمارب عــضول ،)45(ةحلــصملا
 باحـصأو لودلا عم نواعتلاب ،ةيـضوفملا عـضتـس ،دوهجلا هذهل ًامعدو .)46(اهتيعون
 ددـع ةداـيزل )2021-2019( تاونــــسلا ةـيثالث ةـيجيتارتــــسا ،نيينعملا ةـحلــــصملا
 نيطوتلا ةداـعإ دوهج يف لـبق كراــــشت مل نادـلب نيمــــضتب نيطوتلا ةداـعإ نكاـمأ
 تاـــسرامملا لـــضفأب ةناعتـــسالاب ،ةئـــشانلا نيطوتلا ةداعإ جمارب زيزعتو ؛ةيملاعلا
 ةئـــشانلا نيطوتلا ةداعإ نادلب معدل ةكرتـــشملا ةيلآلا نم ةـــصلختـــسملا سوردلاو
 طباور ميقتو ةيجيتارتــــسالا ددحتــــسو .ةيميلقإلا تابيترتلاو )ةكرتــــشملا ةيلآلا(
 ةربخلا كـلذ لـمــــشيو ،ةـئــــشاـنلاو ةدـيدـجلا نيطوتلا ةداـعإ نادـلب ىلإ معدـلا مدـقتو
 ةيرـــشبلا دراوملاو ،ةمأوتلا عيراـــشمو ،ينقتلا معدلا لاكـــشأ نم كلذ ريغو ةينفلا
  .نيينعملا ةحلصملا باحصأ كارشإو ،تاردقلا ةيمنتل ةمزاللا ةيلاملاو

 تادهعت ىلع لوــصحلا ىلإ ،ءاــضتقالا بــسح ،ىعــسُيــس ،كلذ ىلإ ةفاــضإلابو -92
 نأ نكميو .اـهزيزعت وأ نيطوتلا ةداـعإ جمارب يف ةدـيجلا تاــــسراـمملا ثادـحتــــسال
 يتلا دوهجلا لذبو ؛تاونـسلا ةددعتملا نيطوتلا ةداعإ تاططخم عـضو كلذ لمـشي
 ةءاـفكلاـب ًاـمــــستمو ،ؤبنتلل ًالباـق نيطوتلا ةداـعإ تاـبلط يف رظنلا نوكي نأ لـفكت
 وحن ىلع جلاعت يتلا ةنرملا زيهجتلا لبـس مادختـساب ،لاثملا ليبـس ىلع( ةيلاعفلاو
 ةداعإ تابلط نم ةئاملا يف 25 نع لقي ال ام ةيوـستب ةقلعتملا ةينمألا لغاوـشلا مات
 ققحتلاو ؛)ةيـضوفملا لبِق نم اهتلاحإ نم رهـشأ ةتـس نوـضغ يف ةيونـسلا نيطوتلا
 ،ةـياـمحلا ةـئيب نيــــسحتو ؛ةـيجيتارتــــسا ةـقيرطب نيطوتلا ةداـعإ ىلإ ءوجللا نم
 ،لاثملا ليبــس ىلع( نيئجاللا عاــضوأ ةجلاعمل لماــش جهن عــضو يف ةمهاــسملاو
 ددـصلا اذه يف ةيـضوفملا ريياعم بـسح نيئجاللا نيطوت ةداعإل نكامأ صيـصختب
 نع يونــــسلا اـهريرقت يف ةـيــــضوفملا اـهددـحت يتلا ةـيولوألا تاذ تالاـحلا نم

__________ 

 .هالعأ 4 ةرقفلا عم ًايشمت )44(

 عمتجملا تائفو ،يندملا عمتجملا تامظنمو ،ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملاو ،ةيضوفملا كلذ لمشي نأ نكمي )45(
 .صاخلا عاطقلاو ،دارفألاو ،ةيميداكألا طاسوألاو ،ةينيدلا تامظنملاو ،يلحملا

  .لوألا قفرملا نم 16 ةرقفلا ،A/RES/71/1 رارقلا عم ًايشمت )46(
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 تالاـحلا كـلذ يف اـمب ،يملاـعلا دـيعــــصلا ىلع ةـعقوتملا نيطوتلا ةداـعإ تاـجاـيتحا
 ةئاملا يف 10 نع لقي ال ام صيـــصختب ،لاثملا ليبـــس ىلع وأ/و ؛اهدمأ لاط يتلا
 وأ ةـئراـطلا تالاـحلا ةـيوــــستل ةــــصــــصخم ريغ نكاـمأـك نيطوتلا ةداـعإ ضورع نم
 ةلاعفلا جامدإلاو لابقتسالا تامدخ يف رامثتسالاو ؛ةيـضوفملا اهددحت يتلا ةحلملا
 ؛رطاخملل تاــضرعملا تايتفلاو ءاــسنلا مهيف نمب ؛مهنيطوت داعملا نيئجالل ةمدقملا
 ةـجلاـعملا تاـبيترت نم اـهاوــــس وأ ،ئراوطلا تالاـح يف روبعلا قفارم مادـختــــساو
 نيــــضرعملا لاـفطألاو ،ءاــــسنلا كـلذ لـمــــشيو ،نيطوتلا ةداـعإ لـجأ نم ةـئراـطلا
  .)47(رطاخملل

 ام ءوــض يف ،ةيــساــسألا نيطوتلا ةداعإ قرف لــصاوتــس ،ةددحم تالاح يفو -93
 تاجايتحال بجاولا رابتعالا ءاليإ عم ،ةقـسنملا ةباجتـسالا ريـسيت ،ةرادج نم هتتبثأ
 يف ةلوذبملا دوهجلا عيمج قــستتــس ،معأ هجوبو .)48(ةينمألا تارابتعالاو ةيامحلا
 اـمب ،ًاـيلاـح مئاـقلا فارطألا ددـعتملا نيطوتلا ةداـعإ لـكيه عم يملاـعلا قاـفتالا راـطإ
 قيرفلاو ،نيطوتلا ةداـعإ نأــــشب فارطألا ةـيثالثلا ةـيونــــسلا تارواــــشملا كـلذ يف
 اهتميق نم ةدافتـسالا ةيغب ،ةيـساـسألا تاعومجملاو نيطوتلا ةداعإب ينعملا لماعلا
  .ةفاضملا

 ةثلاث نادلب يف لوبقلل ةيليمكتلا لبسلا 3-3 
ـسيُت نأ نكمي -94  ةيامحلل نيجاتحملا صاخـشألا لوبقل ىرخألا تاراـسملا رِّ
 وعدتو .نيطوتلا ةداعإل ةلِّمكم اهتفـصب ،لولحلا وأ/و ةيامحلا ىلع لوـصحلا ةيلودلا
 ،ةمادتـــساو ،ًاميظنتو ،ًاماظتنا رثكأ ساـــسأ ىلع تاراـــسملا هذه حاتُت نأل ةجاحلا
 ددع ةدايزو ،ةمئالملا ةيامحلا تانامـض نمـضتت نأو ،ةيناـسنجلا لغاوـشلل ةاعارمو
 .ماع هجوب صرفلا هذه حيتت يتلا نادلبلا

 )هالعأ 2-3 مـسقلا( تاونـسلا ةيثالثلا نيطوتلا ةداعإ ةيجيتارتـسا نمـضتتـسو -95
 .سوملم لكـــشب ؤبنتلل ةيلباقو ًارفاوت رثكأ اهلعجل لوبقلل ةيليمكت تاراـــسم ًاـــضيأ
 ريسيتل ،)49(نيينعملا ةحلصملا باحصأ نم معدب ،لودلا نم تامهاسملا سمتلُتسو

__________ 

 رسيت نأ نكميو .ءالجإلا ريسيت ةيغب نيئجاللا ةيقافتا قفو دحاو هاجتال رفس ةقيثو رادصإ مزلي دق )47(
 .ةيئانثتسا تالاح يف كلذ ةيضوفملا

 .اهنم ٍءزجك وأ ،معدلا ةصنم عم لمتحم قيسنت يف  )48(

 ،ةيلودلا تامظنملاو ،لمعلا بابرأو ،صاخلا عاطقلاو ،ةينيدلا تامظنملاو ،يندملا عمتجملا كلذ لمشي )49(
 .ةيميداكألا طاسوألاو ،دارفألاو
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 جمارب عـــضو وأ ،ةلئاعلا لمـــش ملل ةحـــضاولا ةلاحإلا تاراـــسمو ةلاعفلا تاءارجإلا
 يف امب ،ةمظتنملا وأ ةيفاضإلا نيطوتلا ةداعإ ىلإ فاـضُت ةيعمتجم وأ ةـصاخ ةياعر
 نكميو .نيئجاللا ةياعرل ةيملاعلا ةردابملا لالخ نم ةززعملا ةيعمتجملا جماربلا كلذ
 ،ةيناـسنإلا تاريـشأتلا ةيليمكتلا تاراـسملا ثيح نم ىرخألا تامهاـسملا لمـشت نأ
 ميلعتلا صرف ةحاتإو ؛ةيناـــسنإلا لوبقلا جمارب نم اهاوـــسو ،ةيناـــسنإلا تارمملاو
 ،بالطلا تاريـشأتو ةيـساردلا حنملا ميدقتب )تايتفلاو ءاـسنلا كلذ لمـشي( نيئجالل
 ؛ةيميداكألا تاـــســـسؤملاو تاموكحلا نيب ةدوقعملا تاكارـــشلا اهنيب نم لئاـــسوب
 باـحــــصأ نيئجاللا دـيدـحت لالخ نم ،نيئجالل ةـلماـعلا دـيلا لُّـقنت صرف ةـحاـتإو
 .ةثلاث نادلب اهيلإ جاتحت يتلا بهاوملا

 ةصلختسملا سوردلاو ،ةنسحلا تاسرامملا لدابت معدل تامهاسملا سمتلُتـسو -96
 47 ةرقفلا رظنا( تاـططخملا هذـه يف رظنت يتلا ةدـيدـجلا لودـلا تاردـق ةـيمنتو
 .)هالعأ

 يلحملا جامدإلا 3-4 

 مظعم يف لــــضفملا لـحلا يه لازت ال نطولا ىلإ ةـيعوطلا ةدوعلا تـناـك نئل -97
 نيئجاللا عضو ةيوست راتخت يتلا نادلبلا معد ًاضيأ مهملا نم نإف ،نيئجاللا تالاح
 قفو لودلا هـــسرامت رايخو يدايـــس رارق يلحملا جامدإلاو .يلحملا ديعـــصلا ىلع
 يف ةدـئاـف لودـلا نم ددـع دـجوو .)50(ناــــسنإلا قوقح ئداـبمو ةـيدـهاـعتلا اـهتاـمازتلا
 لئاـسوب كلذ يف ةنيعتـسم ،يلحملا ديعـصلا ىلع نيئجاللا جامدإ يف ًامدُق يـضملا
 ساــسملا نود ،ءاــضتقالا دنع ،مهــسينجتو مئادلا ينوناقلا زكرملا مهحنم اهنيب نم
 هـجاوت يتلا ةـيماـنلا نادـلبلاو لـخدـلا ةـطــــسوتملا نادـلبلا ضعبل ةــــصاـخلا ةـلاـحلاـب
 .قاطنلا ةعساو ءوجل تالاح

 عيمج نم ًادوهج بـلطتت نيهاـجتا تاذ ةـيماـنيد ةـيلمع وه يلحملا جاـمدإلاو -98
 ،فيضملا عمتجملا عم فيكتلل نيئجاللا ىدل دادعتسالا دوجو كلذ يف امب ،فارطألا
 نيئجاللاب بيحرتلل ةماعلا تاسسؤملاو ةفيضملا تاعمتجملا ىدل ًالثامم ًادادعتـساو
 ةـــــضفخنملا نادـلبلا يفو .ناـكــــسلا نم ةـعونتم تاـعومجم تاـجاـيتحا ةـيبلتو
 ًامعدو ةيفاـضإ ةيلام ةدعاـسم يلودلا عمتجملا مدقي نأ يغبني ،لخدلا ةطـسوتملاو

__________ 

  .1 ةيثيحلا ،)2005( )56-د( 104 مقر ةيذيفنتلا ةنجللا جاتنتسا يف درو ام وحن ىلع )50(
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 يعاري ٍوحن ىلع حاجنلاب يلحملا ديعـــصلا ىلع جامدإلا لَّلكتي ىتح ًايفاـــضإ ًاينقت
 .ةفيضملا تاعمتجملاو نيئجاللا الك تاجايتحا

 يلودـلا عمتجملا مهاــــسي ،يلحملا جاـمدـنالا ةـحاـتإ راـتخت يتلا نادـلبلل ًاـمعدو -99
 ةربخلاو دراوملا ،ةفيــضملا نادلبلا يف ةينطولا تاطلــسلا عم قيثولا نواعتلاب ،لكك
 تاـسـسؤم تاردق زَّزعُتـسو .يلحملا جامدإلل يجيتارتـسا راطإ عـضو يف ةدعاـسملل
 ىلع جاـمدإلا ةـيملعل ًاـمعد ،يندـملا عمتجملاو ،ةـيلحملا تاـعمتجملاو ،ةـينعملا ةـلودـلا
 ىلع بيردتلا ريـسيتو ،قيثوتلا لئاـسم ةجلاعمل ،لاثملا ليبـس ىلع( يلحملا ديعـصلا
 يتلا جماربلل معدلا مدقُيــسو .)تايتفلاو ءاــسنلا لمــشي امب ،ينهملا بيردتلاو ةغللا
 ةيغب شيعلا بـــسك صرف ىلع لوـــصحلا رـــسيتو ةديجلا تاقالعلاو مارتحالا ززعت
 ةاـعارم عم ،نيئجاللا قطاـنم يف تاداــــصتقالا لـيلحت كـلذ يف اـمب ،نيئجاللا جاـمدإ
 .بابــشلاو ءاــسنلا كلذ لمــشيو ،ةبولطملا تاراهملاو يلحملا لمعلا قوــس تامييقت
 ططخل ًامعد ،نوئجاللا اهيف رقتـسيـس يتلا قطانملا يف تارامثتـسالا ةوقب معدُتـسو
 ،2030 ماـعل ةـمادـتــــسملا ةـيمنتلا ةـطخ قفوو ةـينطولا ةـيمنتلا تاـيجيتارتــــساو
 نيناوقلا لمكتــست نأ نكمي يتلا ةيميلقإلا رطُٔالا ،ءاــضتقالا دنع ،فــشكتــستــسو
 وأ ،مئادـلا ينوناـقلا زكرملا ىلع نيئجاللا لوــــصحل تاراــــسم ةـحاـتإ يف ةـينطولا
  .سينجتلا

 ىرخألا ةيلحملا لولحلا 3-5 
 ًاـمئاد ًالح نوئجاللا هـيف دـجي يذـلا يلحملا جاـمدإلا ىلإ ةـفاـــــضإلاـب -100

 .نيئجالل ىرخأ ةـيلحم لولح ةـحاـتإ ةـفيــــضملا نادـلبلا ضعب راـتخت دـق ،مهتاـناـعمل
 جامدإ ريــسيت اهنم ىغتبُي يتلا ةتقؤملا ةينوناقلا ةماقإلا ىلع لولحلا هذه يوطنتو
 لولحلاب ساــسملا نود ،ًايفاقثو ،ًايعامتجاو ،ًايداــصتقا مئالملا وحنلا ىلع نيئجاللا
 يتلا تاـجاـيتحالاو قاـيــــسلا بــــسحو .ةـحاـتم حبــــصت دـق يتلا ةـلمتحملا ةـمئادـلا
 لودلا مهاـستـس ،)51(نيئجالل ىرخأ ةيلحم لولح ةحاتإ راتخت يتلا نادلبلا اهددحت
 ةينقتلا تاداــشرإلا كلذ يف امب ،تاربخلاو دراوملاب نوينعملا ةحلــصملا باحــصأو
 نيئجالل جِتنملاو يملـــسلا جامدإلا ززعت يتلا ةيـــســـسؤملاو ةينوناقلا رطألا نأـــشب
  .ةماقإلا حيراصتو قيثوتلا ليبق نم لئاسم ةجلاعمو ،ةيلحملا تاعمتجملا هافرو

 

__________ 

  .ءاضتقالا دنع ،ةلمتحملا معدلا تالاجم نأشب 99 ةرقفلا ًاضيأ رظنا )51(
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 ضارعتسالاو ةعباتملا -ًاعبار
 يملاعلا قافتالل معدلا دـــشحل هدهج ىراـــصق لكك يلودلا عمتجملا لذبيـــس -101
 رثكأ لكـــشب تايلوؤـــسملاو ءابعألا مـــساقتب ،ةاواـــسملا مدق ىلع هفادهأ قيقحتو
 عم بنج ىلإ ًابنج ،لودلا عيمج قتاع ىلع ةمهملا كلت عقتو .ؤبنتلل ةيلباقو ًافاـــصنإ
 ىعـسملا اذه يف معادو زفاح رودب ةيـضوفملا موقتـسو .نيينعملا ةحلـصملا باحـصأ
 ماقملا يف يملاعلا قافتالا بجومب ضارعتـــسالاو ةعباتملا ىرجُتـــسو .اهتيالو قفو
 ررقُي مل اـم ،تاونــــس عبرأ لـك دـقعُي يذـلا( نيئجالل يملاـعلا ىدـتنملا لالخ نم لوألا
 نيتنــس لك ةرم دقعُت يتلا ىوتــسملا يعيفرلا نيلوؤــسملا تاعامتجاو ؛)كلذ فالخ
 ممألا ةـضوفم اهمدقت يتلا ةيونـسلا ريراقتلا نع ًالـضف ؛)تايدتنملا نيب ام ةرتف يف
 ىعــستــسو .ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا ىلإ نيئجاللا نوؤــشل ةيماــسلا ةدحتملا
 يملاعلا قافتالا ةعباتم قيسنت ىلإ نوينعملا ةحلصملا باحصأو ،ةيضوفملاو ،لودلا
  .نيلقنتملا صاخشألاب ةقلعتملا ىرخألا تاءارجإلاو تايلمعلا عم هقاستا زِّزعُت ٍقرطب

 بوــــص مدقتلا ثيح نم يملاعلا قافتالا راطإ يف زرحملا حاجنلا مَّيقُيــــسو -102
 لبق فده لكل تارـشؤم ددـصلا اذه يف ُّدعُتـسو .)7 ةرقفلا( ةعبرألا هفادهأ قيقحت
 .2019 ماع يف نيئجالل لوألا يملاعلا ىدتنملا داقعنا

 ةحلصملا باحـصأو لودلل ةمهم ةليـسو نيئجالل ةيملاعلا تايدتنملا حيتتـسو -103
 .يـمـلاــعـلا قاــفـتالا فادــهأ قـيـقـحـت يـف زرـحـمـلا مدــقـتـلا مـيـيـقـتـل نـيرـخآلا نـيـيـنـعـمـلا
 لدابتل نيينعملا ةحلـــصملا باحـــصأو لودلل ةـــصرفلا ًاـــضيأ تايدتنملا حيتتـــسو
 ،اهنيعب ،ةيميلقإ وأ ،ةيرطق تالاحب قلعتي اميف ءاوـس ،تاربخلاو ةديجلا تاـسرامملا
 مـــساقت تابيترتل ةرمتـــسملا ةيلاعفلا ضارعتـــسالو ،يملاعلا ديعـــصلا ىلع كلذكو
 نم تايدتنملا يف ىرجُيــس يذلا مييقتلا يف ناعتــسُيــسو .تايلوؤــسملاو ءابعألا
 نيئجاللا ةفاـضتـسا نع ئـشانلا رثألا سايقل ةيـضوفملا اهقـسنت يتلا ةيلمعلا جئاتن
 تامهاــسملاو تادهعتلا ذيفنت عبتتل ةيلآ نمو ،)48 ةرقفلا( مهتدعاــسمو مهتيامحو
 لودـلا عم قيثو رواــــشت راـطإ يف ةـيــــضوفملا اـهئــــشنُت يملاـعلا قاـفتالا رثأ ساـيقو
  .نيرخآلا نيينعملا ةحلصملا باحصأو

 يف يملاعلا قافتالا نأــشب ىوتــسملا يعيفر نيلوؤــسملا تاعامتجا دقعُتــسو -104
 تاـيدـحت نأــــشب ةـيماــــسلا ةــــضوفملا راوح عم نمازتلاـبو ،تاـيدـتنملا نيب ةرتفلا
 يف ءاــــضعألا لودلا عيمج مامأ ًاحوتفم تاعامتجالا هذه باب نوكيــــسو .ةيامحلا
 ضارعتـسا" ءارجإل لاجملا حيتتـسو ،نيينعملا ةحلـصملا باحـصأو ةدحتملا ممألا
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ــــسيُتو ،زرحملا مدـقتلل "ةدـملا فــــصتنم  .مخزلا ىلع ظفاـحتو ،مظتنملا مييقتلا رِّ
 ماع يف نوينعملا ىوتـــسملا وعيفر نولوؤـــسم هيف كراـــشي عامتجا لوأ دقعُيـــسو

2021. 

 ةغيـصلا نيئجاللا نوؤـشل ةيماـسلا ةدحتملا ممألا ضوفم/ةـضوفم مِّدقُتـسو -105
 ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا ىلإ يداعلا هريرقت/اهريرقت نم ةلمكتــسملا ةيونــسلا
  .يملاعلا قافتالا فادهأ قيقحت وحن زرحملا مدقتلا نع

 امب ،ةيدجملا نيئجاللا ةكراشم نوينعملا ةحلـصملا باحـصأو لودلا رِّـسيُتـسو -106
 ،نيئجالل ةيملاعلا تايدتنملا يف ،بابشلاو ،ةقاعإلا ووذ صاخشألاو ءاسنلا كلذ يف
 اـهتماـقأ ةـيمقر ةــــصنم نِّكمُتــــسو .زرحملا مدـقتلا نع مهرظن تاـهجو جاردإ لـفكتو
 فلتخم قيبطت يف ةديجلا تاـسرامملا لدابت نم عيمجلل ةحاتم اهتلعجو ةيـضوفملا
  .عونتلاو ،ةقاعإلاو ،سنجلا عونو ،رمعلا روظنم نم اميس الو ،يملاعلا قافتالا رصانع

 نيينعملا ةحلـصملا باحـصأ عيمج رافنتـسا ىلع ةردقلا يملاعلا قافتالا ىدلو -107
 رِّيغُتــس جئاتن ققحن نأ ًاعم انعــسوبو .ةيعامج جئاتنو كرتــشم لامعأ لودج معدل
  .ةفيضملا تاعمتجملاو نيئجاللا ةايح
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 لوألا قفرملا

 ةلأسم عم لماشلا لماعتلا راطإ
 نيئجاللا

 نكميو ةـلماــــش ةـقيرطب لـمعلا مويلا اـنم ناـبلطتي هـتعيبطو نيئجاللا حوزن قاـطن نإ - 1
 لماـشلا لماعتلا لالخ نمو .قاطنلا ةعـساولا نيئجاللا حوزن تاكرح قايـس يف اهب ؤبنتلا
 اننإف ،تايلوؤـسملاو ءابعألا مـساقتو يلودلا نواعتلا أدبم ساـسأ ىلع نيئجاللا ةلأـسم عم
 ةـفيــــضملا ةـيلحملا تاـعمتجملاو لودـلا معدو مهتدـعاــــسمو نيئجاللا ةـياـمح ىلع ردـقأ
 .ةينعملا

 لماعتلا راطإ رادــصإو دادعإ نيئجاللا نوؤــشل ةدحتملا ممألا ةيــضوفم ىلوتتــسو - 2
 قيسنتلاب ،نيئجالل ىربك حوزن تاكرح ىلع يوطنت ةلاح لكل ،نيئجاللا ةلأسم عم لماشلا
 ةدحتملا ممألا تانايك كارـــشإو ،ةفيـــضملا نادلبلا كلذ يف امب ،ةينعملا لودلا عم قيثولا
 عابتا ىلع نيئجاللا ةلأـــسم عم لماـــشلا لماعتلا يوطني نأ يغبنيو .ةلـــصلا تاذ ىرخألا
 تامظنملاو ةيلحملاو ةينطولا تاطلسلا اهنم ،ةحلصملا ةبحاـص ةددعتم تاهج كرـشُي جهن
 ةكارــشلاو قيــسنتلا تايلآو ،ةيميلقإلا تامظنملاو ةيلودلا ةيلاملا تاــســسؤملاو ةيلودلا
 طاــــسوألاو ةـينيدـلا تاـمظنملا كـلذ يف اـمب ،يندـملا عمتجملا نم ءاـكرــــشلاو ،ةـيميلقإلا
 .مهسفنأ نيئجاللاو مالعإلا طئاسوو صاخلا عاطقلاو ةيميداكألا

 نإــف ،اــهـتـعـيـبـط يـف فـلـتـخـت فوــــس نـيـئـجالـل ىرـبـك حوزـن ةــكرـح لــك نأ عـمو - 3
 لوح روحمتي نيئجاللا ةلأـــسم عم لماـــشلا لماعتلل اراطإ رفوت هاندأ ةروكذملا رـــصانعلا
 عم فَّيكمو ةيلودلا تاـسرامملا لـضفأو يلودلا نوناقلا عم قفاوتم هنأب مـستيو ناـسنإلا
 .ددحملا قايسلا

 ىلع يوطنت ةـلاـح لـكل نيئجاللا ةـلأــــسم عم لـماــــشلا لـماـعتلل راـطإ عــــضو ىخوتنو - 4
 اءزج نوكي ،اـهدـمأ لاـط يتلا تالاـحلا يف كـلذ يف اـمب ،نيئجالل ىربك حوزن تاـكرح
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 يتلا ،تدجو امثيح ،ةماعلا ةيناــسنإلا ةباجتــسالا نم هــسفن تقولا يف ازيمتمو اليــصأ
 .هاندأ ةنيبملا رصانعلا نمضتت ام ةداع

 

 لوخدلاب حامسلاو لابقتسالا

 اـهتاردـق ةاـعارم عم ،ةـلبقتــــسملا لودـلا موقت ،نيئجالل ىربك حوزن ةـكرح ةـيادـب يف - 5
 ممألا ةـيــــضوفم عم ءاــــضتقالا بــــسح نواـعتلاـب ،ةـيلودـلا ةـينوناـقلا اـهتاـمازتلاو ةـينطولا
 لودـلا نم معدـبو ،نيرخآلا ءاـكرــــشلاو ةـيلودـلا تاـمظنملاو نيئجاللا نوؤــــشل ةدـحتملا
 :يلي امب ،ةيلودلا تامازتلالا عم ايشمت ،بلطلا ىلع ءانب ىرخألا

 ةـيوه دـيدـحت ىلإ ةـيمارلا ريبادـتلا عــــضو ىلع ناـكمإلا ردـق صرحلا )أ( 
 فورظ ةـئيهت ىلع لـمعلاو ؛نيئجال مهراـبتعاـب ةـيلود ةـياـمح ىلإ نيجاـتحملا صاـخــــشألا
 يوذ صاـخــــشألا ىلع صاـخ هـجوب زيكرتلا عم ،ةـميركلاو ةـنومأـملاو ةـمئالملا لاـبقتــــسالا
 فنعلا عنمو ،ةرسألا ةدحوو ،لفطلا ةيامحو ،رشبلاب راجتالا اياحضو ةصاخلا تاجايتحالا
 تاعمتجملاو تاعامجلل ةيــساــسألا ةمهاــسملا معدو ،هل يدــصتلاو يناــسنجلاو يــسنجلا
 ؛ددصلا اذه يف ةلبقتسملا

 ةددـحملا نهتاـجاـيتحاو تاـيتفلاو ءاــــسنلا نم تاـئجاللا قوقح ةاـعارم )ب( 
  ؛نهتاوصأو نهتامهاسمو

 قيرط نع كـلذ يف اـمب ،ةـيــــساــــسألا نيئجاللا تاـجاـيتحا ةـيبلتو مييقت )ج( 
 ءاذغلاو مئالملا يحـــصلا فرـــصلاو ةنومأملا برـــشلا هايم ىلع لوـــصحلا ةيناكمإ ريفوت
 كـلذ يف اـمب ،ةـيحــــصلا ةـياـعرلاو يعاـمتجالاو يــــسفنلا معدـلا ميدـقتو ىوأـملاو ةـيذـغتلاو
 تاعمتجملاو ةفيــــضملا نادلبلا ىلإ ةدعاــــسملا ميدقتو ،ةـيباـجنإلاو ةـيــــسنجلا ةـحــــصلا
 ؛ءاضتقالا بسح ،ددصلا اذه يف ةيلحملا

 ،مهقيثوتو نيئجالك ةيامحلا نوـسمتلي نيذلا دارفألا نم درف لك ليجـست )د( 
 ىدـل نكمم تـقو عرــــسأ يف ،ءوجللا هـيف نوبلطي يذـلا لوألا دـلبلا يف كـلذ يف اـمب
 لثم تالاجم يف ايرورـض ةدعاـسملا ميدقت نوكي دق ،كلذ قيقحت ليبـس يفو .مهلوـصو
 اهقــسنت نأ عقوتي يتلا يلاملاو ينقتلا معدلا لاكــشأ نم اهريغو ةيرتمويبلا ايجولونكتلا
 ،نيينعملا ءاكرـشلاو ةينعملا ةلعافلا تاهجلا عم نيئجاللا نوؤـشل ةدحتملا ممألا ةيـضوفم
 ؛ءاضتقالا بسح

 ةددـحملا ةدـعاــــسملا تاـجاـيتحا دـيدـحتل لـيجــــستلا ةـيلمع لالغتــــسا )ـه( 
 نيذلا نوئجاللا رـصحلا ال لاثملا ليبـس ىلع كلذ يف امب ،نكمأ امثيح ،ةيامحلا تابيترتو
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 لافطألا اميــس ال ،لافطألاو رطخلل تاــضرعملا ءاــسنلا لثم ،ةــصاخ ةيامح يعاود مهيدل
 ،لافطأ اهليعي يتلا رــسألاو ،مهرــسأ نع نيلــصفنملا لافطألاو مهيوذب نيبوحــصملا ريغ
 فنعلا اياحــضو ،تامدــصلا اياحــضو ،راجتالا اياحــضو ،ديحو دلاو اهاعري يتلا رــسألاو
 ؛نسلا رابكو ةقاعإلا ووذ نوئجاللا كلذكو ،يسنجلا

 نيئجاللا لاـفطألا عيمج تادالول يروفلا لـيجــــستلا ناـمــــض ىلع لـمعلا )و( 
 لوـصحلا يف ةنكمم ةـصرف برقأ يف ةيفاكلا ةدعاـسملا ميدقتو ،اهيـضارأ ىلع نيدولوملا
 لـثم ،ةـيندـملا ةـلاـحلاـب قلعتي اـميف ،ءاــــضتقالا بــــسح ،ىرخألا ةـيرورــــضلا قئاـثولا ىلع
 ؛ةافولاو قالطلاو جاوزلا تاداهش

 قوقح نوـــصت ةبـــسانملا ةينوناقلا تانامـــضلاب ةعوفـــشم ريبادت عـــضو )ز( 
 لغاوــشلل ةباجتــسالل ريبادت كلذكو ،نيئجاللا نمأ ةلافك ةيغب ،نيئجالل ةبجاولا ناــسنإلا
 ؛ةفيضملا نادلبلل ةعورشملا ةينمألا

 نيئجاللا تاـميخمل يناــــسنإلاو يندـملا عباـطلا ىلع ظاـفحلل ريبادـت ذاـختا )ح( 
 ؛مهتانطوتسمو

 لالخ نم كـلذ يف اـمب ،ءوجللا مظن ةـيقادــــصم ناـمــــضل تاوطخ ذاـختا )ط( 
 نوفوتـسي ال نيذلا صاخـشألا ةدوع ريـسيتل ،دـصقملاو روبعلاو أـشنملا نادلب نيب نواعتلا
 .ىرخأ ةرم لوخدلاب مهل حامسلاو ئجال عضو ىلع لوصحلا طورش

 

 ةرمتسملاو ةلجاعلا تاجايتحالا معد

 عاـطقلا نم ءاـكرــــشلاو فارطألا ةددـعتملا ةـحناـملا تاـهجلا عم نواـعتلاـب ،لودـلا ىلع - 6
 :يلي امب موقت نأ ،ةلبقتسملا لودلا عم قيسنتلابو ،ءاضتقالا بسح ،صاخلا

 ةــيطغتل دراوملا نم اــهريغو ةــيلاــملا دراوملا نم يفاــكلا ردــقلا ةــئبعت )أ( 
  ؛نيئجاللا ةلأسم عم لماشلا لماعتلا راطإ يف ةددحملا ةيناسنإلا تاجايتحالا

 يف امب ،اهب ؤبنتلا نكميو ةنرمو ةقــستمو ةعيرــس ةقيرطب دراوملا ريفوت )ب( 
 نم ءاـكرــــشلاو ،يندـملا عمتجملاو ةـلودـلا نيب تاـكارــــشلا قاـطن عيــــسوت لالخ نم كـلذ
 ؛صاخلا عاطقلا نمو ةينيدلا تامظنملا

 يلاـملا ضارقإلا تاـططخم قاـطن عيــــسوت ىلإ ةـيمارلا ريبادـتلا ذاـختا )ج( 
 فيـــضتـــست يتلا لخدلا ةطـــسوتملا نادلبلا لمـــشتل ةيمانلا نادلبلا حلاـــصل ةدوجوملا
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 نادـلبلا كـلتل ةـيعاـمتجالاو ةـيداــــصتقالا فيلاـكتلا ذـخأ عم ،نيئجاللا نم ةريبك ادادـعأ
  ؛رابتعالا يف

 ؛نادلبلا هذه يف ةيمنتلا ليومتل تايلآ ءاشنإ يف رظنلا )د( 

 لكايهلا زيزعتو ةئيبلا ةيامح لجأ نم ةدعاـسملاب ةفيـضملا نادلبلا ديوزت )ـه( 
 ؛نيئجالل ىربكلا حوزنلا تاكرحب ةرثأتملا ةيساسألا

 لئاـسولا نم اهريغو ةيدقنلا ةدعاـسملا ميدقت تايلآل مدقملا معدلا ةدايز )و( 
 ةلافكل ةلءاـسملا ةدايز عم ،ءاـضتقالا بـسح ،ةءافكب ةيناـسنإلا ةدعاـسملا ميدقتل ةركتبملا
 .نيديفتسملا ىلإ ةيناسنإلا ةدعاسملا لوصو

 نوؤــــشل ةدـحتملا ممألا ةـيــــضوفم عم نواـعتلاـب ،ةـفيــــضملا لودـلا موقت نأ يغبنيو - 7
 نيينعملا ءاـكرــــشلاو ةـيلاـملا تاــــســــسؤملاو ةدـحتملا ممألا تاـناـيك نم اـهريغو نيئجاللا
 :يلي امب ،ءاضتقالا بسح ،نيرخآلا

 نودبو نامأو ةعرـسب نيئجالل ةيناـسنإلا ةدعاـسملا لوـصول لاجملا حـسف )أ( 
 ؛ةمئاقلا ةيناسنإلا ئدابملل اقفو قئاوع

 تاـهج لالخ نم ةدـعاــــسملا ميدـقت ىلع نكمم دـح ىــــصقأ ىلإ صرحلا )ب( 
 ةـحــــصلاـب ةـينعملا ةـماـعلا تاـطلــــسلا لـثم ،ةـيلحملاو ةـينطولا ةـبــــساـنملا تاـمدـخلا ميدـقت
 ؛لفطلا ةيامحو ةيعامتجالا تامدخلاو ميلعتلاو

 تاكبشلاو مظنلا ءاشنإ ىلع ،ئراوطلا ةلحرم ةيادب يف ،نيئجاللا عيجشت )ج( 
 ،هــسنجو لفطلا نــس يعارت يتلاو ةفيــضملا تاعمتجملاو نيئجاللا لمــشت يتلا ةمعادلا
 نيكمتو ةيامح ىلع صاخ هجوب زيكرتلا عم ،تاكبـــشلاو مظنلا كلت ءاـــشنإ نم مهنيكمتو
 ؛ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نم مهريغو لافطألاو ءاسنلا

 ريبادـت يف نومهــــسي نيذـلا يلحملا يندـملا عمتجملا يف ءاـكرــــشلا معد )د( 
 ؛اهنومدقي يتلا ةيليمكتلا ةمهاسملاب افارتعا ،ةيناسنإلا ةباجتسالا

 ةـيئاـمنإلاو ةـيناــــسنإلا ةـلعاـفلا تاـهجلا نيب قيثولا نواـعتلا ناـمــــض )ـه( 
 ،اــهنيب اــميف كرتــــشملا طيطختلا ىلع عيجــــشتلاو ىرخألا ةــينعملا ةــلعاــفلا تاــهجلاو
 .ءاضتقالا بسح
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 ةفيضملا تاعمتجملاو نادلبلل معدلا ميدقت

 مايقلا نيينعملا ءاكرــشلاو نيئجاللا نوؤــشل ةدحتملا ممألا ةيــضوفمو لودلل يغبني - 8
 :يلي امب

 اــبــــسحت ،اــعيرــــسو ادــياــحمو اــكرتــــشم اــمييقت رثألا/رطاــخملا مييقت )أ( 
 تاــيوـلوأ بــيـترـتو دــيدــحـت لــجأ نـم ،اــهـئدــب دــعـب وأ نـيـئـجالـل ىرـبـك حوزـن ةــكرـحـل
 ةـيلحملا تاـعمتجملاو ،ةـيلحملاو ةـينطولا تاـطلــــسلاو نيئجالل ةـبولطملا ةدـعاــــسملا
 ؛نيئجاللا دوجو نم ةررضتملا

 ةـيمنتلا ططخ يف نيئجاللا ةـلأــــسم عم لـماــــشلا لـماـعتلا راـطإ جاردإ )ب( 
 ةيـساـسألا لكايهلاو ةيـساـسألا تامدخلا ريفوت زيزعت لجأ نم ،ءاـضتقالا بـسح ،ةينطولا
 ؛نيئجاللاو ةفيضملا تاعمتجملا حلاصل

 ةيلحملاو ةينطولا ةيموكحلا تاطلــسلل ةيفاكلا دراوملا ريفوت ىلع لمعلا )ج( 
 يف ،ةيمــسرلا ةيئامنإلا ةدعاــسملاب ساــسملا نود ،تامدخلل ةمدقملا تاهجلا نم اهريغو
 جماربلا دوعت نأ يغبنيو .ةيعامتجالا تامدخلا ىلع طوغــضلاو تاجايتحالا ديازت ءوــض
 .ةفيضملا ةيلحملا تاعمتجملاو فيضملا دلبلاو نيئجاللا ىلع ةدئافلاب

 

 ةمئاد لولح داجيإ

 حاتت ال رــضاحلا تقولا يف ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيئجاللا نم نييالملا نأ كردن اننإ - 9
 دـحأ اـهنيمأـت دـعي يتلا ةـمئادـلا لولحلا ىلع بــــساـنملا تـقولا يف لوــــصحلا ةـيناـكمإ مهل
 ىلع دـيعب دـح ىلإ لولح نع ثـحبلا حاـجن فقوتيو .ةـيلودـلا ةـياـمحلل ةـيــــسيئرلا فادـهألا
 .ةدرطمو ةتباث ةريتوب نييلودلا نواعتلاو معدلا ريفوت

 ةـيعوطلا ةدوعلا :ةـيلاـتلا ةـمئادـلا لولحلا نع اـثحب تاءارجإ ذاـختا يغبني هـنأ دـقتعنو - 10
 .لوخدلاب حامـسلل ةيليمكت لبـس ةحاتإو نيطوتلا ةداعإو ةيلحم لولح داجيإو نطولا ىلإ
  .هاندأ ةنيبملا رصانعلا تاءارجإلا هذه لمشت نأ يغبنيو

 دعاـست نأ اهنأـش نم يتلا فورظلا ةئيهت يف لثمتملا يـسيئرلا فدهلا اددجم دكؤنو - 11
 بابـــسألا ةجلاعم ةرورـــض ىلع ددـــشنو ،ةماركو نامأب مهنادلب ىلإ نيئجاللا ةدوع ىلع
 تاعزانملا ةيوـستو ةمزاللا ةيـسايـسلا لولحلا ذيفنتو ةحلـسملا تاعازنلاو فنعلل ةيرذجلا
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 يغبني ،قايـسلا اذه يفو .رامعإلا ةداعإ دوهج يف ةدعاـسملا نع الـضف ،ةيملـسلا لئاـسولاب
 :يلي ام قيقحت ةيسنجلا/أشنملا لودل

 ةدوعلاو ،هدـلب كـلذ يف اـمب ،دـلب يأ ةرداـغم يف قحلا درف لـكل نأ كاردإ )أ( 
 ؛هدلب ىلإ

 نيدـئاـعلا اـهينطاوم لاـبقتــــساـب مازتلالا مارتحا كـلذـكو قحلا اذـه مارتحا )ب( 
 قوقحل لـماـكلا مارتحالا لـظ يفو ةـيناــــسنإو ةـميركو ةـنمآ ةـقيرطب متي نأ يغبني يذـلا
  ؛يلودلا نوناقلا بجومب تامازتلالل اقفو ،ناسنإلا

 ؛ةمزاللا رفسلاو ةيوهلا قئاثو ريفوت )ج( 

 ؛نيدئاعلل يداصتقالاو يعامتجالا جامدإلا ةداعإ ريسيت )د( 

 .تاكلتمملا ةداعإ نم نكمت يتلا ريبادتلا يف رظنلا )ـه( 

 تامظنمو لودلل يغبني ،ةمادتـسم ةقيرطب جامدإلا ةداعإو ةدوعلا نامـض لجأ نمو - 12
 :يلي امب مايقلا نيينعملا ءاكرشلاو ةدحتملا ممألا

 نيئجاللا نأ املاط يعوط عباطب نطولا ىلإ ةدوعلا ماستا ةرورضب رارقإلا )أ( 
 اددجم لوـــصحلا نوعيطتـــسي ال مهنأ املاط يأ ،ةيلودلا ةيامحلا ىلإ نوجاتحي نولازي ال
  ؛مهدلب نم ةلماكلا ةيامحلا ىلع

 ةيعاولاو ةيعوطلا ةدوعلا عيجــــشت ىلإ ةيمارلا ريبادتلا معدو طيطختلا )ب( 
 ؛ةحلاصملاو جامدإلا ةداعإو

 ليومت قيرط نع كلذ يف امب ،ءاـضتقالا دنع ،ةيـسنجلا/أـشنملا نادلب معد )ج( 
 نكمت يتلا ةـمزاللا ةـينوناـقلا تاـناـمــــضلا ريفوت عمو ،ةـيمنتلاو راـمعإلاو لـيهأـتلا ةداـعإ
 مزاللا معدلا لاكـشأ نم هريغو يداملاو ينوناقلا معدلا تايلآ نم ةدافتـسالا نم نيئجاللا
 ؛مهجامدإ ةداعإو ةينطولا ةيامحلا ةداعتسال

 عم اــميــــس الو ،راوحلاو ةــحلاـــــصملا زيزعت ىلإ ةــيمارلا دوهجلا معد )د( 
 مارتحا نامــضو ،ةاواــسملا مدق ىلع بابــشلاو ءاــسنلا ةكراــشم عم ،نيئجاللا تاعمتجم
 ؛يلحملاو ينطولا نيديعصلا ىلع نوناقلا ةدايس

 مالــــسلا تاـيلمع يف ،ءاــــسنلا مهيف نمب ،نيئجاللا ةـكراــــشم ريــــسيت )ـه( 
 ناـمأـب ةدوعلا بـجاولا وحنلا ىلع تاـيلمعلا هذـه جئاـتن معدـت نأ ةـلاـفكو ،ةـحلاــــصملاو
 ؛ةماركو
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 ةــــصاـخلا تاـجاـيتحالا جمدـي ينطولا يئاـمنإلا طيطختلا نأ نم دـكأـتلا )و( 
 يف حوزنلا عنمل اريبدـت كـلذ راـبتعاـب ،لـماــــشلاو مادـتــــسملا جاـمدإلا ززعيو ،نيدـئاـعلل
 .لبقتسملا

 نواعتلاب ،ةيلودلا ةينوناقلا اهتامازتلاو اهتاردق ةاعارم عم ،ةفيـــضملا لودلل يغبنيو - 13
 لـيغــــشتو ةـثاـغإل ةدـحتملا ممألا ةـلاـكوو نيئجاللا نوؤــــشل ةدـحتملا ممألا ةـيــــضوفم عم
 ممألا تاـناـيكو ،ءاــــضتقالا دـنع ،)اورنوألا( ىندألا قرــــشلا يف نيينيطــــسلفلا نيئجاللا
 :يلي امب موقت نأ ،نيينعملا ءاكرشلا نم اهريغو ةيلاملا تاسسؤملاو ىرخألا ةدحتملا

 ىلإ نوجاتحي وأ نيئجالك ةيلود ةيامح نوـسمتلي نيذلا صاخـشألا حنم )أ( 
 قلعتي رارق يأ نأـب ميلــــستلا عم ،ةـينوناـق ةـفــــصب دـلبلا يف ةـماـقإلا ةـيناـكمإ ةـياـمحلا هذـه
 ىلع فقوتي ،سنجتلا ةيناكمإ كلذ يف امب ،لاكــشألا نم لكــش يأ يف مئادلا رارقتــسالاب
 ؛فيضملا دلبلا

 ربكأ صرف ةـحاـتإـب دـهعتلاـب تاذـلا ىلع داـمتعالا زيزعتل ريبادـت ذاـختا )ب( 
 صرفو تامدخلاو ةيحــصلا ةياعرلاو ميلعتلا ىلإ ،ءاــضتقالا بــسح ،لوــصولل نيئجالل
 تاعمتجملا اـضيأ معدي وحن ىلعو نيئجاللا نيب زييمت نود ،لمعلا قاوـسأو شيعلا بـسك
 ؛ةفيضملا ةيلحملا

 ريخــست نم ،بابــشلاو ءاــسنلا اميــس الو ،نيئجاللا نيكمتل ريبادت ذاختا )ج( 
 ىلع ردقأ مهلعجي نيئجاللا نيكمت نأب ميلــستلا عم ،هجو لــضفأ ىلع مهتاردقو مهتاراهم
  ؛مهتاعمتجم هافرو مههافر قيقحت يف ةمهاسملا

 تاذــلا ىلع داــمتعالاو ،يرــــشبلا لاــملا سأر ةــيمنت يف راــمثتــــسالا )د( 
 لولحلا داـجيإ نم نيكمتلا وحن ةـيــــساــــسأ ةوطخ كـلذ راـبتعاـب ،لـقنلل ةـلباـقلا تاراـهملاو
 .لجألا ةليوطلا

 :يلي امب مايقلا ةثلاثلا نادلبلل يغبنيو - 14

 عيجـشت قيرط نع كلذ يف امب ،اهعيـسوت وأ صرفلا ريفوت لبـس يف رظنلا )أ( 
 ةداـعإ لـجأ نم ،ةـيليمكتلا ريبادـتلا لـيبــــس ىلع لـمعلاو ةـكراــــشملا ىلع صاـخلا عاـطقلا
 جمارب لثم لئاـسو لالخ نم نيئجاللا لوخدب حامـسلل ةيليمكتلا لبـسلا ةحاتإو نيطوتلا
 ةحاتملا صرفلاو ،رـــسألا لمـــش َِّملو ،ةيناـــسنإ ٍعاودل لوخدلاب حامـــسلاو يبطلا ءالجإلا
 ؛ميلعتلاو ةلماعلا ديلا لقنتو تاراهملا يوذ ةرجهل

 ةـيفاـك تاـمولعمب نيئجاللا دـيوزتو تاــــسراـمملا لــــضفأ لداـبتب مازتلالا )ب( 
 ؛ةيامحلا ريياعم نامضو ةرينتسم تارارق ذاختال
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 حامسلاو نيطوتلا ةداعإ جماربب ةقلعتملا ريياعملا قاطن عيسوت يف رظنلا )ج( 
 نكميو ،اهدمأ لاط يتلا تالاحلاو يعاـمجلا حوزنلا تالاح يف ةـيناــــسنإ عاودل لوخدلاب
 نم اهريغو ةيناــسنإ بابــسأل تقؤملا ءالجإلا جماربب ،ءاــضتقالا بــسح ،كلذ نرتقي نأ
 .لوخدلاب حامسلا لاكشأ

 برقأ يف كلذب مايقلا ىلع نيطوتلا ةداعإل جمارب دعب عـضت مل يتلا لودلا عجـشتو - 15
 ةدايز يف رظنلا ىلع عَّجـشتف لعفلاب جماربلا كلت تعـضو يتلا نادلبلا امأ .ةنكمم ةـصرف
 .ًايسنج اروظنمو يزييمت ريغ اجهن اهايانث يف جماربلا هذه نمضتت نأ يغبنيو .اهمجح

 ةـينوناـقلا تاراــــسملا نم اـهريغو نيطوتلا ةداـعإل نكاـمأ ريفوت ىلإ لودـلا فدـهتو - 16
 ةـيــــضوفم اـهتددـح يتلا ةـيونــــسلا نيطوتلا ةداـعإ تاـجاـيتحا ةـيبلت نم نكمي قاـطن ىلع
   .نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا

 




