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كشت (AEPCG) تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يلودلا فلاحتلا
ّ

تالاجمب ةطشان تامظنم لبِق نم0102 ماع ل
قوقحل يلودلا نوناقلاو ،ةيامحلاو ،يلاعلا ميلعتلاو ،تاعازنلاب ةرثأتملا ةشهلا لودلاو ئراوطلا عاضوأ يف ميلعتلا
تاسسؤملا فدهتست يتلا ةيراجلا تامجهلا ءازإ قلقلاب رعشت تناك ،يناسنإلا يلودلا نوناقلاو ،ناسنإلا
.نامألا مادعناو تاعازنلاب ةرثأتملا لودلا يف ،اهب نيلماعلاو ،اهبالطو ،ةيميلعتلا

نيضرعملا نييميداكألا ةدعاسم سلجم :ةيتآلا ةيلودلا تامظنملا نم ةنوكم ةيهيجوت ةنجل فلاحتلا دوقت
ةيامح ةسسؤم،EII نيسرادلا ذاقنإ قودنص/يلودلا ميلعتلا دهعم ،شتوو ستيار نمويه ،(ARAC)رطخلل
ةلوفطلل ةدحتملا ممألا قودنص ،(لافطألا اوذقنا) ةلوفطلا ذاقنإ ةئيه ،تاعازنلاو نامألا مادعنا نم ميلعتلا
نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا ،(وكسنويلا) ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ،(فيسنويلا)
.بئارضلا نم ةافعم حبرلل ةفداه ريغ ةمظنم وهو ،زديات زكرم تاعورشم نم دعُي فلاحتلا .نيئجاللا

تاموكحلل نيلثمم عم تارواشم ىلع ءانب ،فلاحتلا نم فيلكتب يجراخ يراشتسا ةيداشرإلا ةلدألا ةدوسم ّدعأ
رشابم لاصتا ىلع اهضعب ،ةيموكح ريغ تامظنمو ةيموكح ةيلود تامظنمو ةدحتملا ممألا تائيهو شويجلاو
جيورنلا اهتسأرت لودلا ةدايقب ةيلمع لالخ نم ةيداشرإلا ةلدألا مامتإ مت .لودل نيعبات ريغ نيلعافب رشابم ريغو
ةلدألا“ ىلع قيدصتلاب دهعت ىلع لمتشملا ،ةنمآلا سرادملا نالعإ .4102 لوألا نوناك/ربمسيد يف نيتنجرألاو
ف ،اهمادختساو ”ةيداشرإلا

ُ
ةلدألا .5102 رايأ/ويام92و82 يموي ولسوأ يف دقعنا رمتؤم يف هيلع قيدصتلل حت

ةيهيجوتلا ةنجللاب ءاضعألا تامظنملا نع ةلقتسم قئاثو يه قيلعتلا اذهو ةنمآلا سرادملا نالعإو ةيداشرإلا
.ةيهيجوتلا ةنجللا ءاضعأ تامظنملا ءارآ ةرورضلاب سكعت الو فلاحتلل

”ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا“
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:نابسحلا يف ةيلاتلا ةيساسألا تارابتعالا ذخأ عم ةيداشرإلا ةلدألا ةغايص تمت

ةمزلُم تسيل يهو .هيلع تارييغت لاخدإ حرتقت ال يهف ،ةمئاقلا هتلاح ىلع يلودلا نوناقلا مرتحت ةيداشرإلا ةلدألا•
انوناق

ً
قيرطلا دهمت نأ ةيداشرإلا ةلدألا نم فدهلا .يلودلا نوناقلاب ةصاخلا تامازتلالا ىلع رثؤت الو اهتاذ دح يف 

صيلقت اميس ال ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ تاعماجلاو سرادملل لضفأ ةيامح ريبادت ىلإ يدؤي كولسلا يف لوحتل
امعد اهل ةحلسملا تاعازنلا يف ةلتاقملا تاوقلا مادختسا

ً
يف لودلا ريغ نم فارطألاو لودلا نإ .يبرحلا دوهجملل 

عم قفاوتي امب اهلامعتسال اهفّيكت نأو ،اهب تغيص يذلا حورلاب ةيداشرإلا ةلدألا ينبت ىلإ ةوعدم ةحلسملا تاعازنلا
.اهنم لك ىدل ضرألا ىلع عقاولا تايضتقم

المع هزاجنإ نكمي ام ىلإ ةيداشرإلا ةلدألا دنتست•
ً

قزآم ةلاحم ال نوهجاوي ةحلسملا تاعازنلا فارطأ نأب ّرقت اهنإ .
الولح بلطتت ةبعص

ً
.ةيلمع 

،ةحلسم تاعازن يف فارطألا ضعب لبِق نم لعفلاب ةقبطملا ةديجلا تاسرامملا دودرم ةيداشرإلا ةلدألا سكعت•
تاسرامملاب تاحيرصت لمشت ةلدألا هذه .ةيركسعلا تايلمعلا ءانثأ تاعماجلاو سرادملا ةيامح راسم ىلع
.ةينوناقلا ةلدألاو لاتقلل ةمكاحلا ئدابملاو ةيبيردتلا تابيتكلا لثم قئاثو يف اهدجت ،اهل طيطختلا يراجلا

قاطن ىلع اهميمعت بولطملاف مث نم .ةحلسملا تاعازنلا فارطأ عيمج اهمدختست يكل ةيداشرإلا ةلدألا جاتنإ مت•
.ةحلسملا تاعازنلا يف لودلا ريغو لودلا نم فارطألا لبِق نم اهقيبطتو عساو

أ نيح يف•
ُ

اديدحت ةيداشرإلا ةلدألا تجتن
ً
اضيأ يهف ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ قبطنتل 

ً
دعب ام تارتف يف ةديفم 

.حلسم عازن ىلإ لوحتلل تالامتحا دجاوتت ثيح تالاحلا يف كلذ يف امب ،ةهباشملا فقاوملا نم اهريغو تاعازنلا

تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا
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.ةكرعملا ناديم نم ءزج ىلإ تاعماجلاو سرادملا لوحتت - ملاعلا ءاحنأ ىتش يف - ةحلسملا تاعازنلل ضرعتت يتلا قطانملا يف
رفوت مدع نإف ،برحلا راطخأ ناكمإلا ردق نييندملا بينجتب ةحلسملا تاعازنلا فارطأ بلاطت يتلا ةديدعلا ةيلودلا نيناوقلا مغرو
اريثك ةلتاقملا تاوقلا نأ ينعي يركسعلا دوهجملا معد يف اهمادختسا نم تاعماجلاو سرادملا يمحت ةحيرص ئدابم وأ ريياعم

ً
ام 

عم ،تاوقلل دعاوق ىلإ سرادملا ليوحتب ةحلسم تاعازن يف فارطأ ماق .ةديدع ضارغأ يف ةيميلعتلا تاسسؤملا هذه لمعتست
ينابم حطسأ قوف ةيعافد ةيركسع تانيصحت اوعضو .دونجلا مونل عجاهم ىلإ لوصفلا ليوحتو ،كئاشلا كلسلاب اهبعالم ةطواحم
لبانقلا اوأبخو سرادملا تاهدر يف قدانبلا اوموك .لوصفلا ذفاون ىدل ةصانقلا زكرمتو ،ةطيحملا قطانملا اهنم اوبقاريل سرادملا
تاعازنلا فارطأ ءاليتسا ىلع رمألا رصتقي مل .ةيسردملا ةضايرلا تالاص يف ةعردملا تابكرملا اوكرتو ،دضانملا تحت ةيوديلا
اضيأ اوزكرمت لب ،ةوقلا مادختساب لافطألا سرادم ىلع ةحلسملا

ً
زكارمو لافطألا ضاير اولمعتساو يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم لخاد 

ةساردلا وأ ،ةعطاقملل مهميلعت ضرعت وأ مهتويب يف ءاقبلا ىلع امإ ةبلطلا رابجإ يه ةجيتنلا .ةيلاتقلا مهتالمح يف راغصلا ةياعر
ابنج

ً
.تقو يأ يف رانلا قالطإ تالامتحال ضرعتلا عم نيحلسم نيلتاقم عم بنج ىلإ 

اديدحت لافطألاو .ميلعتلا يف ناسنإ لك قحب رقي ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نإ
ً
مهألا نوديفتسملا مه 

اليصفت تضرع ذإ اذه مهقح نم لفطلا قوقح ةيقافتا ززعتو ،قحلا اذه نم
ً
ايرورض اهل لاثتمالا دعي ،لودلا ىلع ةبترتم تامازتلا 

ً
قحلا ةلافكل 

تاعازنلا نوناقو .نامأ يف تاعماجلاو سرادملا دايترا ةيناكمإ بالطلل رفوتي مل اذإ يقيقح ىنعم تاذ ميلعتلا يف قحلا حبصي نل .ميلعتلا يف
اضيأ فورعم) ةحلسملا

ً
ةيامح ريبادت لفكيو ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ لافطألل ميلعتلا ريفوت ةيمهأب هرودب رقي (يناسنإلا يلودلا نوناقلاب 

.ةيركسع تامادختسا ىلإ اهليوحت متي مل ام فدهتسُت الأ بجي ةيداع ةيندم نايعأ يه ةيميلعتلا تآشنملا نأب رقيو ،لافطألل ةددحم

ىلإ ةيميلعتلا نكامألا هذه لّوحي دق ،ةحلسألاو رئاخذلل نزاخمو رانلا قالطإل زكرمت طاقنو تانكثو دعاوقك تاعماجلاو سرادملا لامعتسا نإ
يفو ،حلسملا عازنلا نوناق بجومب ةينوناق تامجه رطخل ةضرع اهلعجي دق يذلا رمألا وهو ،يلودلا نوناقلا بجومب ةعورشم ةيركسع فادهأ
الضف .عقوملا يف نيملعملاو بالطلا دجاوت رمتسا اذإ ىتح تالاحلا ضعب

ً
يف حلسملا عازنلا فارطأ نم ةلتاقتم تاوق دجاوت نإف ،كلذ نع 

يف حاجنلا تالدعم ضفخيو ،سرادملاب قاحتلالا تالدعم نم للقيو ،ميلعتلا نم بالطلا برست ىلإ ةداع يدؤي تاعماجلاو سرادملا
.ةيبصلا نع دئاز لكشب تايتفلا رثأتت ام ةداع .ماع لكشب يميلعتلا ليصحتلا لاح روهدت ىلإ يدؤيو ،ىلعأ ةيميلعت تايوتسم ىلإ لاقتنالا

لامعتسا صيلقت ةيغب ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا دادعإ مت دقل
حلسملا عازنلل يبلسلا دودرملا صيلقت لجأ نمو ،ةيركسعلا اهدوهج معد لجأ نم ةحلسملا تاعازنلا فارطأ لبِق نم تاعماجلاو سرادملا
اليلد نوكت نأ ةيداشرإلا ةلدألا نم ضرغلا .مهميلعتو بالطلا ةمالس ىلع

ً
ايهيجوت 

ً
ىلع ،ةيركسعلا تايلمعلا ذيفنتو طيطخت يف نيكراشملل 

اضيأ ةيداشرإلا ةلدألا مدخت دق .ميلعتلل ةسركملا تاسسؤملا فادهتساو لامعتساب ةصاخلا تارارقلاب ةلص
ً
ةيموكح-نيبلا تامظنملل ةادأك 

نيبلا تائيهلاو لودلا نإ .ةرصانملا لامعأو جماربلا عضوو ةبقارملا لامعأب ةحلسملا تاعازنلا كلسمل يدصتلا يف ةكراشملا ةيموكحلا ريغو
اقبط فرصتلا ىلع ةحلسملا تاعازنلا فارطأ عيمج عيجشت ىلإ ةوعدم ةيموكح

ً
تاعازنلا فارطأ دعاست نأ ىلإو ،ةيداشرإلا ةلدألا هذهل 

.رمألا اذه ىلع ةحلسملا

ارارضأ رضت نأ نكميو مهتمالس ددهت يهف ؛لافطألا ميلعت ىلع ةراض راثآ ةحلسملا تاعازنلل نإ
ً
اهرمدت ىتح وأ ،مهتاعماجو مهسرادمب ةغيلب 

امامت
ً

.لبقتسملا يف ةيمنتلاو مئادلا ملسلا قيقحت تالواحمو ،عازنلا ءاهتنا دعب رامعإلا ةداعإ لامعأ ضيوقت يه لجألا ةليوط تايعادتلاو .
ذاختا مهيلع نيعتي نيذلا نييركسعلا ةداقلل ةحضاو ريغ يركسعلا لامعتسالل ةلمتحملا لجألا ةليوط تايعادتلا نوكت ال ،ةريثك نايحأ يف
ىلع نييركسعلا ةداقلا دعاست يكل ،رابتعالا يف ةلأسملا هذه ذخأ عم ةيداشرإلا ةلدألا دادعإ مت .تايدحت اهلك فورظ يف ةبعص تارارق
تايلمعلا ذيفنتو طيطخت يف نيكراشملا مهلُت نأ اهنم دصقلا .ميلعتلاو بالطلا ةمالس ىلع يركسعلا لامعتسالل دمألا ةليوط رارضألا صيلقت
 .ةلوؤسم تاسراممب ةيركسعلا

ةمدقملا

”ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا“
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ةلدألا ذيفنتب مازتلالا اهلالخ نم لودلل نكمي لبس دادعإو ةيداشرإلا ةلدألا مامتإ ةيلمع دوقتس اهنأ جيورنلا تنلعأ4102 ناريزح/وينوي يف
لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا ـل ينلعلا رادصإلا مت ،ىرخأ لود عم تارواشم دعب .ةيداشرإلا
جيورنلل ةمئادلا تاثعبلا اهتفاضتسا ةيلاعف يف ،4102 لوألا نوناك/ربمسيد61 يف (II قحلملا رظنا) ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا
.ارسيوس ،فينج يف ،ممألا رصق رقمب ،ةدحتملا ممألا يف نيتنجرألاو

لودلل نكمي هلالخ نمو ،”ةنمآلا سرادملا نالعإ“ ريوطتل تارواشم نيتنجرألاو جيورنلا تداق5102 ماع نم ىلوألا ةسمخلا روهشلا ءانثأ
سرادملا نالعإ .ةيداشرإلا ةلدألا مادختساو ىلع قيدصتلا لالخ نم كلذ يف امب ،تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحب يسايسلا مازتلالا نع ريبعتلا
ف ةنمآلا

ُ
ةثدحُم ةمئاق ىلع عالطالل .5102 رايأ/ويام92و82 يموي ولسوأ يف جيورنلا هتفاضتسا يلود رمتؤم يف هيلإ لودلا مامضنال حت

troppus/senilediug/gro.noitacudegnitcetorp :ةرايز ىجرُي ،نالعإلا ىلإ تمضنا يتلا لودلاب

.ةيداشرإلا ةلدألا ةغايص ةيلمع ءانثأ تاشقانملا هيجوت يف ةيلاتلا ةيئارجإلا تافيرعتلا تدعاس

”تاعماجلاو سرادملا»

اهقايس يف اهامسم نع رظنلا ضغب ،ميلعتلا ضارغأل ساسألاب ةمدختسملا نكامألا ينعي ثيحب ،عساولا هانعمب حلطصملا اذه مهف مت
،ةيوناثلاو ةيئادتبالا سرادملاو ،ركبملا ميلعتلا زكارم وأ ،ةيئادتبالا لبق ام ،ةيديهمتلا سرادملا ،لاثملا ليبس ىلع اذه لمشي دق .يلحملا
اضيأ حلطصملا قبطنا دقو .ةينفلا دهاعملاو تايلكلاو تاعماجلا لثم ةيليمكتلا ميلعتلا زكارمو ،ميلعتلا زكارمو

ً
ةقصالم ضرأ يأ ىلع 

عازنلا ءانثأ ةينمأ تاديدهت ببسب اهئالخإ مت يتلا تاعماجلاو سرادملا ينابم ىلع حلطصملا قبطنا امك .اهب ةقحلم وأ ةيميلعت تاسسؤمل
نمض ةلتاقتملا تاوقلا يف ءاضعأ – نوحبصي فوس وأ – مه نيذلا دارفألا ميلعتو بيردتل ةصصخملا دهاعملا لمشي مل هنأ ريغ .حلسملا
.(ةلصلا تاذ ةيبيردتلا تآشنملا نم اهريغو ةيركسعلا تايلكلا :لاثم) حلسملا عازنلا فارطأ

”حلسملا عازنلا»

ف
ُ

عازنلا»و (لودلا نيب ةحلسملا ةوقلا مادختسا ىلإ ماع لكشب ريشي) ”يلودلا حلسملا عازنلا“ ميهافم يطغي هتفصب حلطصملا اذه مه
ريغ ةحلسم تاعامج نيب وأ ،ةيموكح ريغ ةحلسم ةعامجو ةيموكح تاطلس نيب لّوطملا حلسملا عازنلا نم ةلاح) ”يلودلا ريغ حلسملا

امئاق يلودلا ريغ حلسملا عازنلا ربتعُي يكلو .(ةيموكح
ً

لقألا ىلع ةدحاو ةعامج زوحت نأو ،ةّدشلا نم نيعم ىوتسم ىلإ فنعلا لصي نأ دبالف ،
ّنشل ةيفاكلا ةعسلا اهيدل نوكت نأو ،نيعم ةدايق لكيه تاوقلا عبتت نأ ىنعمب ،ةمظنم ةحلسم تاوق ىلع ةيموكحلا ريغ تاعامجلا نم
.ةيركسع تايلمع

”حلسملا عازنلا فارطأل ةعباتلا ةلتاقملا تاوقلا»

تاعازن يف لودلا ريغ نم فارطأل ةعباتلا ةلتاقملا تاوقلاو لودلل ةحلسملا تاوقلا نم لك ىلإ ريشي ثيحب حلطصملا اذه مادختسا مت
.ةحلسم
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”ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا“

نم ددع نيب هعون نم ديرف فالتئا وه فلاحتلا اذه .ةيادبلا يف ةيداشرإلا ةلدألا دادعإب تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا عفد
كشت تامظنملاو تائيهلا

ّ
ءانثأ ىرخألا ةيميلعتلا تاسسؤملاو سرادملاو نيملعملاو بالطلا فدهتست يتلا تامجهلل يدصتلل0102 ماع ل

نمويه ،(ARAC)رطخلل نيضرعملا نييميداكألا ةدعاسم سلجم :ةيلود تامظنم ينامث نم ةنوكم ةيهيجوت ةنجل هدوقت .ةحلسملا تاعازنلا
ةيامح ةسسؤم ،نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا،EII نيسرادلا ذاقنإ قودنص/يلودلا ميلعتلا دهعم ،شتوو ستيار
ةدحتملا ممألا ةمظنم ،(فيسنويلا) ةلوفطلل ةدحتملا ممألا قودنص ،(لافطألا اوذقنا) ةلوفطلا ذاقنإ ةئيه ،تاعازنلاو نامألا مادعنا نم ميلعتلا
يجيورنلا سلجملا :نولمشي ةيداشرإلا ةلدألا دادعإ يف اومهاس نيذلا نويفاضإلا فلاحتلا ءاضعأ .(وكسنويلا) ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل
 .دنالوه دلياشت روو ةسسؤم ،يلودلا يجيورنلا نييميداكألاو بالطلا ةدعاسم قودنص ،رطخلل نيضرعملا نيسرادلا ةكبش ،نيئجالل

يناسنإلا يلودلا نوناقلل فينج ةيميداكأ اهتفاضتسا تارواشم ةسلج تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا مظن2102 رايأ/ويام يف
ةيجراخ تارازو نم نيلثممو ،رطقو نيبلفلل ةحلسملا تاوقلا نع نيلثمم نيرضاحلا نيب ناك .ارسيوس ،فينج يف ناسنإلا قوقح نوناقو
ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ،ةدحتملا ممألا يف مالسلا ظفح تايلمع ةرادإو فيسنويلا ةيموكحلا تامظنملاو ،ارسيوسو نيبلفلاو ادنلوه
اثوحب فلاحتلا ضرع .نويميداكأ ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا ،شتوو ستيار نمويه ،”فينج ءادن“ ،”ءيش لك لبق ميلعتلا“

ً
ةلص ىلع 

ةديجلا تاسرامملا ىلع ةلثمأ اذكو ،ةحلسملا تاعازنلا فارطأ لبق نم تاعماجلاو سرادملا مادختسا تاعبتو تالدعمو راشتنا ىدمب
.مادختسالا كلذل يدصتلل

يناثلا نيرشت/ربمفون يف ءاربخلل ربكأ ٍناث رمتؤم دقع مت ،2102 رايأ/ويام تارواشم ةسلج يف روضحلا نم هانفداص يذلا عيجشتلا عقاو نمو
عافدلا ةرازوو ،رطقو ادنلنفل ةحلسملا تاوقلا نع نيلثمم نيكراشملا نيب ناك .ارسيوس يف دوف نوتناك يف ،زنيسول ىد وتاش يف ،2102
،نيبلفلا سيئر بتكمو ،ارسيوسو جيورنلاو ايناملأو نيتنجرألا ةيجراخ تارازوو ،لابينو ايربيلو جاعلا لحاس ميلعت تارازوو ،ةيدنكلا ينطولا
ظفح تايلمع ةرادإ ،فيسنويلا ،حلسملا عازنلاو لافطألاب ينعملا ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألل صاخلا لثمملا بتكم :ةيموكحلا تامظنملاو
ةعومجم ،شتوو ستيار نمويه ،”فينج ءادن“ ،”ءيش لك لبق ميلعتلا“ ،ةيلودلا وفعلا :ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ،ةدحتملا ممألا يف مالسلا
 .رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا ،تالاكولا نيب ةكرتشملا ةمئادلا ةنجلل ةعباتلا ميلعتلا

مهئارآ اومدقو ،”يركسعلا لامعتسالا :تاعازنلا ءانثأ ميلعتلل ةصصخملا تآشنملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا“ ةدوسم نوكراشملا عجار
عيفر قباس طباض وهو ،شتنيرغ ةعماجب ماعلا يلودلا نوناقلا ذاتسأ ،زنياه نفيتس .د ةيلوألا ةدوسملا كلت دعأ .اهلوح مهتاحرتقمو
حلسملا عازنلا نوناقب ينعملا كرتشملا يركسعلا يناديملا ليلدلل يريرحتلا سلجملل قباسلا سيئرلاو ،ةيناطيربلا ةحلسملا تاوقلاب ىوتسملا
.(4002) ةيناطيربلا ةحلسملا تاوقلا نع رداصلا

ةغايص ةنجل ليكشت مت ،نيكراشملا حارتقا ىلع ءانبو ،زنيسول رمتؤم يف نيكراشملا تاحرتقم بسح ةدوسملا ىلإ تاعجارملا زنياه .د مض
اعيمج نيكراشملا عالطإ مت ةنجللا لبق نم ريرحتلاو ةعجارملا ةيلمع دعبو .تاعجارملا ةعجارمل

ً
تمت دقو ،ةيداشرإلا ةلدألا ةدوسم ىلع 

ةيجراخلاو ميلعتلاو عافدلا تارازو نع نيلثمم عم هذه ةعجارملا ةيلمع ءانثأ ةيفاضإ تارواشم دقع مت .ةيفاضإ ءارآ ميدقتل ىرخأ ةرم مهتوعد
 .ةلوفطلا ذاقنإ ةئيهو ،ناسنإلا قوقح نوناقو يناسنإلا يلودلا نوناقلل فينج ةيميداكأ عمو ،ادنلوه يف

نمازتلاب ”ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا زنيسول ةلدأ ةدوسم“ رادصإ مت
.ارسيوسب فينج يف3102 ناريزح/وينوي4 يف لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةنجلل عامتجا يف ”ةيداشرإلا ةلدألا ةدوسم“ رادصإ عم

تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا يف ءاضعألا تامظنملا نع نولثمم دقع ”ةيداشرإلا زنيسول ةلدأ ةدوسم“ ـل ينلعلا رادصإلا دعب
ترفو اهضعب ،ةلود04 نم ةيجراخلا تارازو وأ/و ميلعتلاو عافدلا تارازو وأ/و ةحلسملا تاوقلا نع نيلثمملا عم ةيفاضإ تارواشمو تاعامتجا
ةيلودلا ةنجللا نأ نيح يفو .يطنلطألا لامش فلح ةمظنمو يبوروألا داحتالا نع نيلثمم ةرواشم تمت امك .ةدوسملا ىلع ةيباتك تاقيلعت
مت .ةقيثولا ىوتحم يف ماهسإلاب ةغايصلا ةيلمع تمعد دقف ،تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا يف ةوضع تسيل رمحألا بيلصلل
ايلعف اهتاقيلعتو اهتالخدم جمد

ً
 .ةدوسملا يف 

ةيداشرإلا ةلدألا ةغايص ةيلمع
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تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا

يركسعلا دوهجملا معد يف تاعماجلاو سرادملا لامعتساو – تاعماجلاو سرادملا فادهتسا ىلع قبطنملا يلودلا نوناقلا راطإ نإ
اضيأ فورعملا) ةحلسملا تاعازنلا نوناق يف ساسألا يف دجاوتي – ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ

ً
وهو ،(يناسنإلا يلودلا نوناقلا ىمسمب 

عيمج ىلع ةحلسملا تاعازنلا نوناق يوتحي نيح يف .ةيلودلا ريغو ةيلودلا ةحلسملا تاعازنلا كلسمل ةمظانلا نيناوقلا نم ةلمج
ازيكرت لقأ وهف ،فادهتسالل ةمكاحلا دعاوقلا

ً
اضيأ رثأتملا رمألا ؛يركسعلا دوهجملا معد يف سرادملا لامعتسا ىلع 

ً
يلودلا نوناقلاب 

شقاننو ،ةحلسملا تاعازنلا نوناق لّمكي ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا نأب ةيادبلا نم رارقإلا مهملا نمف مث نم .ناسنإلا قوقحل
.هاندأ نينثالا

(يناسنإلا يلودلا نوناقلا) ةحلسملا تاعازنلا نوناق

رظحي ال هنكل ،يركسعلا دوهجملا معد يف تاعماجلاو سرادملا لامعتساو ،تاعماجلاو سرادملا فادهتسا ةحلسملا تاعازنلا نوناق دّيقي
افادهأ حبصت امنيح تاعماجلاو سرادملا فادهتساب حمسيو ،فورظلا ةفاك يف لامعتسالا اذه

ً
.ةيركسع 

الحم نوكت الف مث نمو ،ةيندم نايعأ ةداعلا يف يه تاعماجلاو سرادملا
ً
افادهأ تحبصأ اذإ الإ موجهلل 

ً
تامجهلا لثمتو1.ةعورشم ةيركسع 

افادهأ اهيف دعت ال يتلا تاقوألا يف تآشنملا هذه دض ةهجوملا ةرشابملا ةدمعتملا
ً
فادهألا فّرعُت .برح ةميرج ،ةعورشم ةيركسع 

مأ اهتياغب مأ اهعقومب وأ اهتعيبطب كلذ ناك ءاوس يركسعلا لمعلا يف ةلاعف ةمهاسم مهست يتلا نايعألا كلت يه اهتفصب ةيركسعلا
راث اذإ2.ةديكأ ةيركسع ةزيم كاذنيح ةدئاسلا فورظلا يف اهليطعت وأ اهيلع ءاليتسالا وأ يئزجلا وأ ماتلا اهريمدت ققحي يتلاو ،اهمادختساب
3.ةيندم نيعك مدختست اهنأ ضرتفُي ؛يركسعلا لمعلل ةلاعف ةمهاسم ميدقت يف لمعتست ةعماجلا وأ ةسردملا تناك اذإ ام لوح كشلا

فارطأ ىلع ،ةيندم نايعأ تاعماجلاو سرادملا نوك ردقب .موجهلا راثآ دض تاطايتحالا ذاختاب عازنلا فارطأ ةحلسملا تاعازنلا نوناق بلاطي
(ب .تاعماجلاو سرادملا دجاوت نم برقلاب وأ ناكسلاب ةلوهأم قطانم يف ةيركسع فادهأ عضو يدافت (أ :عاطتسملا ردق حلسملا عازنلا
اديعب ةيندم نايعأ وأ نييندم ناكس نم اهترطيس تحت ام داعبإ ىلإ ةدهاج يعسلا

ً
ذاختا (ج .ةيركسعلا فادهألل ةرواجملا قطانملا نع 

تاعبت دعاوقلا هذهل4.ةيركسعلا تايلمعلا نع ةمجانلا راطخألا نم تاعماجو سرادم نم اهترطيس تحت ام ةيامحل ةمزاللا ىرخألا تاطايتحالا
.تاعماجلاو سرادملل ةبسنلاب ةمهم

الثم) يركسع فده ىلإ ةعماجلا وأ ةسردملا ليوحت نإ
ً
وهو ،مصخلا نم موجهلا تالامتحال اهضّرعي (تاوقلل تانكثك اهلامعتسا قيرط نع 

اينوناق نوكي دق يذلا موجهلا
ً
برق (لاثملا ليبس ىلع ةحلسألا نزاخم لثم) ةيركسعلا فادهألا عضوو .ةحلسملا تاعازنلا نوناق عقاو نم 

اضيأ ديزي تاعماجلاو سرادملا
ً
اينوناق اهفادهتسا نوكي دق ةرواجم ةيركسع فادهأ ىلع عقي موجه ءارج يضرعلا ررضلل اهضرعت رطخ نم 

ً

.ةحلسملا تاعازنلا نوناق بجومب

تاهيجوتلاو قبطنملا يلودلا نوناقلا راطإل ليلحت
يركسعلا لامعتسالاب ةصاخلاو ةلصلا تاذ ةيلودلا
ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ سرادملل
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”ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا“

”يركسعلا دوهجملا معد يف لامعتسالا»

هلغشت يذلا ءاضفلاب ةلص ىلع ،حلسملا عازنلا فارطأل ةعباتلا ةلتاقملا تاوقلا اهب موقت دق يتلا ةطشنألا نم ةلمج ىلإ حلطصملا اذه راشأ
،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،حلطصملا لمتشا .ليوطلا ىدملا ىلع وأ تقؤم لكشب ءاوس ،يركسعلا دوهجملل معد يف ،ةعماجلا وأ ةسردملا
،دارفألا زاجتحا وأ باوجتسا ،رئاخذلا وأ ةحلسألا نيزخت ،يعافدلا وأ يموجهلا زكرمتلا ،دعاوق وأ تانكث :اهركذ يتآلا تالامعتسالا ىلع
زاكترا طاقن ،ةبقارم طاقن ،يلودلا نوناقلا ضقاني امب ”لافطأ دونج“ ـك لافطألل دينجتلا ،دونجلل ةيبيردت تايلمع ميظنت وأ يركسعلا بيردتلا

ىلإ تاوقلا اهيف دجاوتت يتلا تالاحلا ىلع حلطصملا لمتشي مل .(نارينلا ىلع ةرطيسلا) اهفادهأ بوص ةحلسألا هيجوت نسُحل ،رانلا قالطإل
يف وأ عارتقا زكارمك سرادملا لامعتسا لاح يف ينمأ ءارجإك وأ ،ةعماجلا وأ ةسردملل ةيامحلا ةلافك لجأ نم تاعماجلا وأ سرادملا راوج
.ىرخأ ةيركسع ريغ ضارغأ
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ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا

ةقالعلا ىلع لودلا عيمج قفتت ال نكلو51.هدعاوق ىلع ةينوناقلا دويقلل هعوضخ عم ،تاقوألا عيمج يف ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا قبطني
يدؤت ال يهف ،انه اهب رقُن انك نإو ،عونلا اذه نم تافالتخالا .ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ناسنإلا قوقح نوناقو حلسملا عازنلا نوناق نيب اهتاذ
ملسلا تاقوأ ءانثأ ميلعتلاب نيلماعلا عيمجو نييميداكألاو نيملعملاو بالطلا يمحي وهف ،مث نم .ةيداشرإلا ةلدألا صخي اميف تالكشم ىلإ
يلودلا دهعلا نم9 ةداملا يف ةدراولا اهتامازتلا نم لصنتلا ةلودلا ناكمإب نأ مغر ،ةيلخادلا تارتوتلاو تابارطضالا تالاحو حلسملا عازنلاو
لامعتسالا ةيضقب ةلص تاذ ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا ماكحأ نم ددع كانه .ئراوطلا تالاح ءانثأ ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا
.تاعماجلاو سرادملل يركسعلا

ةيصخشلا ةيرحلاو61،ةايحلا يف قحلا ميلعتلاب نيلماعلا عيمجو نييميداكألاو نيملعملاو بالطلل ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا لفكي
81.هومنو لفطلا ءاقب نكمم دح ىصقأل لودلا لفكت امك71.نمألاو

اماع81 نس تحت بالطلا ةفصب
ً
الافطأ 

ً
قوقح ةيقافتا بسحب .ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا بجومب ةصاخ ةيامح ريبادتل نوقحتسم مهف ،

تاطلسلا وأ مكاحملا وأ ،ةصاخلا وأ ةماعلا ةيعامتجالا ةياعرلا تاسسؤم اهب تماق ءاوس ،لافطألاب قلعتت يتلا تاءارجإلا عيمج يفف ،لفطلا
91.ىلضفلا لفطلا حلاصمل لوألا رابتعالا ىلوي ،ةيعيرشتلا تائيهلا وأ ةيرادإلا

ايمازلإ يئادتبالا ميلعتلا لعج لودلا ىلع ،قحلا اذهل ةلماكلا ةلافكلا عقاو نمو02.ميلعتلا يف قحلا صخش لكل
ً
ايناجمو 

ً
رفوتي نأو ،عيمجلل 

اعبت عيمجلل ةاواسملا مدق ىلع يلاعلا ميلعتلا ريفوت عم ،عيمجلل ريسي لكشب حاتُيو ماع لكشب يوناثلا ميلعتلا
ً
ةلصاوم بجي12.ةءافكلل 

اضيأ لودلا ىلع بجي22.سيردتلا يف نيلماعلل ةيداملا فورظلا نيسحت
ً
نم ليلقتلاو سرادملا يف مظتنملا روضحلا عيجشتل ريبادت ذاختا 

راطإ يف ،مزلي امثيحو ،ةحاتملا اهدراوم دودح ىصقأ ىلإ ريبادتلا هذه ذاختا لودلا ىلع نيعتي ،لافطألاب قلعتي اميفو32.ةساردلا كرت تالدعم
42.يلودلا نواعتلا

حيتت دونب ةيأ – ميلعتلا يف لافطألا قحل ةنماضلا ةيساسألا ةيلودلا قيثاوملا نم ةدحاو يهو – اهداوم نمض لفطلا قوقح ةيقافتا مضت ال
52.اهماكحأل ديمجتلا وأ لصنتلا

ةلصلا تاذ ةيلودلا تادهاعملا ماكحأ

ميلعتلا لعج (أ) :بلطتي قحلا اذهل ةماتلا ةسرامملا نامض [و]  ...ميلعتلاو ةيبرتلا يف درف لك قحب دهعلا اذه يف فارطألا لودلا رقت»
(ج) ...ةبسانملا لئاسولا ةفاكب عيمجلل احاتم هلعجو ...هعاونأ فلتخمب يوناثلا ميلعتلا ميمعت (ب) .عيمجلل اناجم هتحاتإو ايمازلإ يئادتبالا

ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا – ”...ةبسانملا لئاسولا ةفاكب ،ةءافكلل اعبت ،ةاواسملا مدق ىلع عيمجلل احاتم يلاعلا ميلعتلا لعج
.31 ةدام ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو

اقيقحتو ،ميلعتلا يف لفطلا قحب فارطألا لودلا فرتعت»
ً
ايجيردت قحلا اذهل لماكلا لامعإلل 

ً
امب صاخ هجوب موقت ،صرفلا ؤفاكت ساسأ ىلعو 

ايمازلإ يئادتبالا ميلعتلا لعج (أ) :يلي
ً
احاتمو 

ً
اناجم 

ً
عيمجل اهتحاتإو اهريفوتو ...يوناثلا ميلعتلا لاكشأ ىتش ريوطت عيجشت (ب) .عيمجلل 

تالدعم نم ليلقتلاو سرادملا يف مظتنملا روضحلا عيجشتل ريبادت ذاختا (ـه) ...ةبسانملا لئاسولا ىتشب يلاعلا ميلعتلا لعج (ج) ...لافطألا
.(1)82 ةدام ،لفطلا قوقح ةيقافتا – .”ةساردلا كرت
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”ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا“

ةيقافتا بجومب ةيفاضإ ةيامح تلان ،بعش لكل يفاقثلا ثوروملل ىمظع ةيمهأ تاذ اهنوكب مستت نأ نكمي يتلا تاعماجلاو سرادملا كلت
اضيأو ،9991 ماعل يناثلا اهلوكوتوربو ،4591 ماعل حلسم عارص بوشن ةلاح يف ةيفاقثلا ةيكلملا ةيامحل ياهال

ً
نوناقلا يف دعاوق نم اهلباقي ام 

مل ام ،روظحم رمأ وه ررضلا وأ ريمدتلل اهضّرعت نأ حّجرُي ضارغأ يف ةيميلعتلا تاسسؤملا هذه لامعتسا نإف ،ديدحتلا هجو ىلعو .يفرعلا
5.ىوصق ةيركسع ةرورض نم ءالمإب لامعتسالا نكي

،بوعشلل يناحورلا وأ يفاقثلا ثوروملل ىمظع ةيمهأ تاذ اهنوكب مستت نأ نكمي يتلا ةيميلعتلا تاسسؤملا كلت نإف ،ةردان تالاح يفو
وأ سرادملا تناك اذإ لاثملا ليبس ىلع رمألا اذه يرسي6.فينج تايقافتال ةيفاضإلا تالوكوتوربلا عقاو نم ةصاخ ةيامح ريبادتب عتمتت
اديدحت ةلاحلا هذه يفو ،ةصاخ ةيثارت وأ ةيفاقث ةيمهأ تاذ ٍنابم لخاد عقت تاعماجلا

ً
معد يف تاسسؤملا هذه لثم لامعتسا نإف ،

.ةيماقتنا تاءارجإك اهفادهتسا اهيف امب ،اهدصقت يتلا ةيئادعلا لامعألا اذكو .روظحم رمأ يركسعلا دوهجملا

اقبط
ً
نم ةلاحم ال ديفتست تاعماجلاو سرادملا نإف ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا نع ةرداصلا يفرعلا يناسنإلا يلودلا نوناقلا ةساردل 

لك نأ مييقت رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا ةسارد نم83 ةدعاقلا سكعت .يفرعلا نوناقلا بجومب ةيفاقث ةيكلم اهتفصب ةصاخلا ةيامحلا ريبادت
ءاليإ بجاو اذه عبتتسي7.ةيفاقثلا ةيكلملا مامز يف لخدت يتلاو ميلعتلل ةصصخملا تايانبلا يمحيو مرتحي نأ دبال عازنلا فارطأ نم فرط
افادهأ نكت مل ام) ميلعتلل ةسركملا ينابملاب ررضلا قاحلإ يدافتل صاخ مامتها

ً
دمعتم رارضإ وأ ريمدت وأ ءاليتسا يأ رظح كلذكو (ةيركسع 

8.ميلعتلل ةسركملا تاسسؤملاب

نيب نم9.ةحلسملا تاعازنلا نوناق يف ةلصلا تاذ ىرخألا ئدابملاو دعاوقلا ةاعارم نم دبال .غارفلا يف هالعأ ةروكذملا دعاوقلا أرقُت الأ بجي
ايلك لمعتست ةيميلعتلا تاسسؤملا تناك اذإ01.حلسملا عازنلا تالاح يف لافطألا ىلع ةصاخ ةيامح يفضت يتلا كلت ،دعاوقلا هذه

ً
ايئزج وأ 

ً

نل لافطألا نأل امإ ةقاعإلل ضرعتي وأ ميلعتلا رفوت دَّيقُي دقو11رطخ يف حبصت دق ةيداملا لافطألا ةمالسو ةايح نإف ؛ةيركسع ضارغأ يف
.ةداتعملا ةيميلعتلا مهتايانب نم مهنامرحل وأ ،مصخلا فرطلا تاوق نم ةمجه يف ةباصإلا وأ لتقلل ضرعتلا ةيشخ ةسردملل نوبهذي

اهلو ةيداعم ٍضارأ ىلع رطيست يتلا ةوقلا يأ – لالتحالا ةوق نإف ،ةيلودلا ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ةقبطنملا ،ةعبارلا فينج ةيقافتا بجومب
21.”مهميلعتو لافطألا ةياعرل ةصصخملا تآشنملا ليغشت نسح“ ةلافك ةيلحملاو ةينطولا تاطلسلاب ةناعتسالاب اهيلع – اهيلع ةطلس

،ميلعتلا لافطألا ىقلتي نأ ”ةيساسألا تانامضلا“ نمف ،ةيلودلا ريغ ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ قبطنملا ،يناثلا يفاضإلا لوكوتوربلا بجومب
اقيقحت

ً
31.مهئابآ تابغرل 

ةيامح يف مدختسُي الأ بجي ةعماجلاو ةسردملا لوح – ةسردملاب نييرادإ وأ نييميداكأ وأ نيملعم وأ بالط وأ اوناك لافطأ – نييندملا دوجو
41.ةيركسعلا تايلمعلا ةيامح يف وأ موجهلا نم ةيركسعلا فادهألا

،ةلصلا تاذ ئدابملاو دعاوقلا عيمجل هابتنالا ءاليإ نم دبال ،يركسعلا دوهجملا معد يف ةعماجلا وأ ةسردملا لامعتسا لبق نإف ،ةيعبتلاب
يتلا ميلعتلا تاسسؤمل ةلوفكملا ةصاخلا ةيامحلاو ،موجهلا راثآ دض تاطايتحالا ذاختاب مازتلالا اميس ال ،ةحلسملا تاعازنلا نوناق يف ةدراولا
اضيأ لثمت

ً
ةلوفكملا ةصاخلا ةيامحلاو ،ةيرشبلا عوردلا ذاختا رظحو ،ةحلسملا تاعازنلا يف ميلعتلا ىلع لوصحلا نامض ةيمهأو ،ةيفاقث ةيكلم 

.ةحلسملا تاعازنلا يف لافطألل
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GCPEA
تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا

اقبط ،عازنلاب ةرثأتملا قطانملا يف سرادملل نمألا تاوق لالتحا عنم»
ً
– ”يلودلا ناسنإلا قوقح نوناقو يلودلا يناسنإلا نوناقلا ريياعمل 

.72 ةرقف،OC/DNI/C/WADEC،4102/4-5 ،ةيماتخلا تاظحالملا ،ةأرملا دض زييمتلا ىلع ءاضقلاب ةينعملا ةنجللا

اريثك فعاضي سرادملا لوح يركسعلا دوجولا»
ً
تاعامجلا بناج نم ةيماقتنالاو ةيئادعلا لامعألل سرادملا ذيمالت ضرعت رطاخم نم 

ريغ ةحلسملا تاعامجلا هب موقت ام فقو لجأ نم ةيئاقولا ريبادتلا عيمج ذاختا ىلع فرطلا ةلودلا ةنجللا ثحت  ...ةيعرشلا ريغ ةحلسملا
اروف فقوت نأ ىلع فرطلا ةلودلا ةنجللا ثحتو .نيملعملا ةيامح ططخ نيسحت كلذ يف امب ،سرادملا يف لافطألا دينجت نم ةيعرشلا

ً
تايلمع 

فرطلا ةلودلا ةنجللا ثحتو .زييمتلا أدبملو يناسنإلا نوناقلل مراصلا لاثتمالا لفكت نأ ىلعو ،ةحلسملا تاوقلا اهب موقت يتلا سرادملا لالتحا
فقوب لوصألا بسح مايقلا نامض ىلعو ،سرادم لالتحاب ةحلسملا تاوقلا مايقب ديفت يتلا ريراقتلا نأشب ةهيزنو ةيروف تاقيقحت ءارجإ ىلع
،لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةنجل – .”مهيلع ةبسانملا تابوقعلا عيقوتو مهتمكاحمو ةحلسملا تاوقلا دارفأ نيب نم كلذ نع نيلوؤسملا
.04و93 تارقف،OC/LOC/CAPO/C/CRC،0102/1 ،ةيماتخلا تاظحالملا

اروف ةردابملا»
ً
حالصإ نامض ...زييمتلا أدبمبو يناسنإلا نوناقلاب مراصلا ديقتلا نامضو اهمادختساو سرادملا شيجلا لالتحا فقو ىلإ 

احالصإ يركسعلا لالتحالا ةجيتن ةرمدملا ةيساسألا لكايهلا
ً
الماك 

ً
،ةيماتخلا تاظحالملا ،لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةنجل - .”

1/OC/AKL/CAPO/C/CRC،0102،52 ةرقف.

ةلجعب عرست نأو ؛يناسنإلا يلودلا نوناقلا عم قفتي امب ،...سرادملا ...مادختساو لالتحا ةحارص رظحت ةينطولا تاعيرشتلا ...نأ نامض»
قيقحتلا ىقلت ...سرادملل ينوناقلا ريغ لالتحالا تالاح نأ نامضل ةسوملم تاوطخ ذختت نأو ؛مئالملا وحنلا ىلع تآشنملا هذه ءانب ةداعإ
OC/MEY/CAPO/C/CRC/1، ،ةيماتخلا تاظحالملا ،لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةنجل – ”باقعلاو ةاضاقملا نوقالي ةانجلا نأو ،يروفلا
.03 ةرقف4102

،لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةنجل – .”زييمتلا أدبمو يناسنإلا نوناقلل ماتلا لاثتمالا نامضو ،زاجتحالل زكارمك سرادملا مادختسا فقو»
.25 ةرقف،OC/RYS/C/CRC،2102/3-4 ،ةيماتخلا تاظحالملا

،ةيماتخلا تاظحالملا ،لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةنجل – ”...زاجتحالل زكارمو ةيركسع طاقنك سرادملا مادختسا ...فقو»
4-2/OC/RSI/C/CRC،3102،46 ةرقف.

.”ةلودلل ةعباتلا ريغ ةحلسملا تاعومجملا تامجه نم اهتيامحو سرادملل ةيموكحلا ةيركسعلا هبشو ةيركسعلا تادحولا ليطعت مدع نامض»
.58 ةرقف،OC/AHT/C/CRC،2102/3-4 ،ةيماتخلا تاظحالملا ،لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةنجل –

يلودلا نوناقلا عم قفتي امب ،سرادملا لثم ،ةرثكب لافطألا اهيف دجاوتي يتلا نكامألا ...لامعتساو لالتحا عنمل ةمزاللا ريبادتلا عيمج ذاختا»
ينوناقلا ريغ [...] لالتحالا تالاح يف يروفلا قيقحتلا نامضل ةسوملم ريبادت ذاختاو ءاضتقالا ىدل سرادملا ءالخإب ليجعتلاو ،يناسنإلا
،OC/DNI/CAPO/C/CRC/1 ،ةيماتخلا تاظحالملا ،لفطلا قوقحب ةينعملا ةدحتملا ممألا ةنجل –  .”مهتبقاعمو ةانجلا ةقحالمو ،سرادملل
.92 ةرقف،4102

افادهأ نكت مل ام ...ميلعتلل ةسركملا ينابملاب رارضإلا يدافتل ةيركسعلا تايلمعلا ءانثأ صاخ صرح ءاليإ نم دبال»
ً
ةنجللا – ”ةيركسع 

.83 ةدعاق ،يفرعلا يناسنإلا يلودلا نوناقلل ةسارد ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا

يناسنإلا يلودلا نوناقلل ةسارد ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا – .”ميلعتلل ةسركملا تاسسؤملاب يدمع رارضإ وأ ريمدت وأ ةرداصم ةيأ رظحُت»
.04 ةدعاق ،يفرعلا

اضيأ لب ،ةيفطاعلا وأ ةيناسفنلا وأ ةيداملا ةمالسلا ىلع بسحف رصتقي الو – سرادملا يف نمألا نإ»
ً
فورظ يف ةعطاقم نودب ميلعتلا 

اءزج لكشي – ةيصخشلا ةيمنتو ةفرعملا باستكاب حمست
ً
لصوتلاو ةانجلا ةبقاعم ةيلوؤسم لودلا ىلع نأ ينعي اذه .ميلعتلا يف قحلا نم 

.8002 رايأ/ويامCRH/A،02/01/8 ،ميلعتلا يف قحلاب ينعملا ةدحتملا ممألل صاخلا ررقملا ريرقت – .”ةيامحلل ةلاعف لبس ىلإ
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”ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا“

نايعألاو نييندملا دارفألاو نييندملا ناكسلا نم اهترطيس تحت ام لقن ىلإ ةدهاج يعسلا (أ) :يلي امب ،عاطتسملا ردق ،عازنلا فارطأ موقت»
اديعب ةيندملا

ً
.اهنم برقلاب وأ ناكسلاب ةظتكملا قطانملا لخاد ةيركسع فادهأ ةماقإ بنجت (ب) ...ةيركسعلا فادهألل ةرواجملا قطانملا نع 

تايلمعلا نع ةمجانلا راطخألا نم ةيندم نايعأو دارفأو نييندم ناكس نم اهترطيس تحت ام ةيامحل ةمزاللا ىرخألا تاطايتحالا ذاختا (ج)
اياحض ةيامحب قلعتملاو ،9491 بآ/سطسغأ21 يف ةدوقعملا فينج تايقافتاب قحلملا7791 ماعل لوألا يفاضإلا لوكوتوربلا – .”ةيركسعلا
.85 ةدام ،(لوألا لوكوتوربلا) ةحلسملا ةيلودلا تاعزانملا

اقيقحت ...ميلعتلا لافطألا ءالؤه ىقلتي نأ بجي ...ةصاخ ةفصبو ،هيلإ نوجاتحي ام ردقب لافطألل ةنوعملاو ةياعرلا ريفوت بجي»
ً
مهئابآ تابغرل 

ةيامحب قلعتملاو9491 بآ/سطسغأ21 يف ةدوقعملا فينج تايقافتاب قحلملا7791 ماعل يناثلا يفاضإلا لوكوتوربلا – ”...مهرومأ ءايلوأ وأ
.4 ةدام (يناثلا لوكوتوربلا) ةيلودلا ريغ ةحلسملا تاعزانملا اياحض

ةيقافتا – .”مهميلعتو لافطألا ةياعرل ةصصخملا تآشنملا ليغشت نسح ،ةيلحملاو ةينطولا تاطلسلاب ةناعتسالاب ،لالتحالا ةلود لفكت»
.05 ةدام ،برحلا تقو يف نييندملا صاخشألا ةيامح نأشب ،9491 ماعل ةعبارلا فينج

اكلم نوكت امدنع ىتح ،ةصاخ تاكلتممك ةيوبرتلا لامعألل ...ةصصخملا تاسسؤملا ...تاكلتمم ةلماعم بجي»
ً
وأ ريمدت لك رظحي ...ةلودلل 

ةصاخلا7091 ماعل ةعبارلا ياهال ةيقافتا – .”لامعألا هذه يبكترم دض ةيئاضقلا تاءارجإلا ذختتو ،تاسسؤملا هذه لثمل يدمع فالتإ
.65 ةدام ،(ياهال ةمظنأ) ةيربلا برحلا فارعأو نيناوقب ةصاخلا ةمظنألا :اهقحلمو ةيربلا برحلا فارعأو نيناوق مارتحاب

يف ةيميلعتلا تاسسؤملل ...ةيامحلاو مارتحالا سفن حنمُي ...لاتقلا فارطأ لبق نم ىمحُتو مرتحُتو ةدياحم ةيميلعتلا ...تاسسؤملا ربتعت»
اضيأو ملسلا تقو

ً
.1 ةدام ،5391 ،(شتريور قاثيم) ةيخيراتلا راثآلاو ةيملعلاو ةينفلا تاسسؤملا ةيامح ةدهاعم – ”برحلا تقو يف 

ةلصلا تاذ ةيلودلا ةيهيجوتلا ةلدألا

لعجي دق يذلاو ،ةيراسلا يلودلا نوناقلا ماكحأو ىفانتي يذلا سرادملل يركسعلا مادختسالا ءازإ هقلق غلاب نع برعي ...نمألا سلجم نإ»
ةسوملم تاءارجإ ذاختا ىلع ءاضعألا لودلا ددصلا اذه يف عجشيو ،رطخلل لافطألا ةمالس ضرعيو موجهلل ةعورشم افادهأ سرادملا هذه
seR/S/5222)5102( 81 ،5222 نمألا سلجم رارق – ”ةحلسملا تاعامجلاو ةحلسملا تاوقلا لبق نم وحنلا اذه ىلع سرادملا مادختسا عدرل
 .7 ةرقف ،5102 ناريزح/وينوي

اكاردإ ،قبطنملا يلودلا نوناقلل كاهتنا يف ةيركسع ضارغأل سرادملا مادختسا ءازإ قلقلا قيمع نع برعي ...نمألا سلجم نإ»
ً
لامتحال هنم 

افادهأ سرادملا نم كلذ لعجي نأ
ً
يفو ،لافطألا ميلعت ةيلمعب رضي امك رطخلل نيسردملاو لافطألا ةمالس كلذب ضرعيف ،موجهلل ةعورشم 

اقفو سرادملل يندملا عباطلا مارتحا ىلع ةحلسملا تاعازنلا فارطأ عيمج ثحي (أ) :ددصلا اذه
ً
لودلا عجشي (ب) ؛يلودلا يناسنإلا نوناقلل 

يف ،لودلا ريغ نم ةحلسملا تاعامجلاو ةحلسملا تاوقلا لبق نم سرادملا مادختسا نع عدرلل ةسوملم ريبادت ذاختا يف رظنلا ىلع ءاضعألا
نوناقلل كاهتنا يف سرادملا ىلع نشت يتلا تامجهلا يف قيقحتلا ةلافك ىلع ءاضعألا لودلا ثحي (ج) ؛قبطنملا يلودلا نوناقلل كاهتنا
seR/S،7/3412)4102( ،3412 رارق ،ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم – ”بجاولا وحنلا ىلع اهنع نيلوؤسملا ةاضاقمو ،يلودلا يناسنإلا

.81 ةرقف ،4102 راذآ/سرام

مادختسا ...صخألا ىلعو ،ميلعتلا ىلع لافطألا لوصح لقرعت يتلا ريبادتلا نع عانتمالا ىلإ حلسملا عازنلا فارطأ وعدي ...نمألا سلجم نإ»
.9002 ناسين/ليربأTSRP/S،92/9/9002 ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم سيئر ةملك – .”ةيركسعلا تايلمعلا يف سرادملا

،8991 نمألا سلجم رارق – .”ميلعتلا ىلع لافطألا لوصح لقرعت يتلا ريبادتلا نع عانتمالا ىلإ حلسملا عازنلا فارطأ [نمألا سلجم] وعدي»
)1102(8991/seR/S،214 ةرقف ،1102 زومت/ويلوي.

الضف ،ميلعتلا يف قحلل ةبسنلاب ةيعجارت ريبادت يأب حامسلا مدعب يوق ضارتفا كانه»
ً
تذختا اذإف .دهعلا اهددحي يتلا ىرخألا قوقحلا نع 

امامت ةرربم اهنأو ،لئادبلا لكل ةياغلل ةقيقد ةسارد دعب تلخدأ اهنأ تابثإ ءبع فرطلا ةلودلا تلمحت ةيدمع ةيعجارت ريبادت يأ
ً
ىلإ عوجرلاب 

ةدحتملا ممألا ةنجل – .”فرطلا ةلودلل ةحاتملا دراوملا ىصقأل لماكلا مادختسالا قايس يفو ،دهعلا يف اهيلع صوصنملا قوقحلا عومجم
ةرقف ،9991 لوألا نوناك/ربمسيدC/E،8.01/9991/21 ،”ميلعتلا يف قحلا :31 مقر ماعلا ميلعتلا“ ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل
54.
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مالسلا ظفحل ةيداشرإلا ئدابملا

ظفح تايلمع ةرادإ]31.2 مسقلا ،2102 ،ةدحتملا ممألا ةاشم بئاتكل يداشرإلا بيتكلا – ”اهتايلمع يف سرادملا شويجلا مدختست ال»
[ةدحتملا ممألاب مالسلا

ةيركسعلا تابيتكلا يف ةيهيجوتلا ئدابملاو ةلدألا

تناك اذإ .ةروظحم تاكلتمملا كلتل ...ةرداصم ةيأو ،ةصاخلا تايكلملا ةلماعم لماعُت ...ميلعتلل ةسركملا تاسسؤملاب ةصاخلا تاكلتمملا نإ”
،حلسملا عازنلا نوناق بيتك – .”ةضراع ةباصإ وأ ررض يأ نم اهنيمأت نم دبالف ،فصق وأ ةرداصم رماوأل ةعضاخ ةقطنم يف عقت تاكلتمملا
 .[ايلارتسأ]44.7 دنب ،6002

الامعإ»
ً

اقرخ ربتعي ،يناسنإلا يلودلا نوناقلا ئدابمل 
ً
انيب 

ً
نأ ،ةميسج ةفلاخم مث نمو ،تامجهلا يف تاطايتحالا ذاختا أدبملو زييمتلا أدبمل 

6 خيراتب رمأ ،ةحلسملا تاوقلل ماعلا دئاقلا – ”...ةيميلعتلا دهاعملا لثم ةماع تاسسؤم ...لالتحاب هتاوقل حمسي وأ لالتحاب دئاق موقي
].ايبمولوكGNIGC-MFGC-11.52[ /1895004210102 :مقر ةيمسر ةقيثو ،0102 زومت/ويلوي

ةيميلعت تاسسؤم ةرداصم ليبق نم ةطشنأ ةيأل يروفلا ءاهنإلا ىلع ناقفتي .ميلعتلا يف قحلا قرخ مدع نامض ىلع نافرطلا قفتي»
ابلس رثؤت ةقيرطب ةيركسع تانكث بيصنت مدعو ...،اهمادختساو

ً
ةيلابينلا ةموكحلا نيب دقعنملا لماشلا مالسلا قافتا” –...سرادملا ىلع 

 .[لابين] ،6002 ،(يواملا) يلابينلا يعويشلا بزحلاو

اقيقحت»
ً
سرادملا لثم ةيساسألا ةينبلا ...:هنومرتحيو يلاتلاب مزحب نومزتلي [ةينيبلفلا ةحلسملا تاوقلاب] نيلماعلا عيمج نإف ،فدهلا اذهل 

تاوقلا – .”تادادمإ نزاخم وأ تاقحلم وأ تانكث وأ ةدايق راقم اهذاختا لثم ةيركسع ضارغأل مدختست ال ةيحصلا تادحولاو تايفشتسملاو
 .[نيبلفلا]7 ةرقف ،9002 يناثلا نيرشت/ربمفونPFA QHG،42 ،43 مقر ميمعت ،ةينيبلفلا ةحلسملا

اهذاختا لثم ةيركسع ضارغأ يف لغتست ال ...سرادملا لثم ةيساسألا ةينبلا ...:همرتحتو يلاتلاب مزحب ةينيبلفلا ةحلسملا تاوقلا مزتلت»
دارفأل كولس دعاوق :ناسنإلا قوقح مارتحا ىلإ ةدنتسملا ةيتارابختسالا تايلمعلا – ”...تادادمإ نزاخم وأ تاقحلم وأ تانكث وأ ةدايق راقم
 .[نيبلفلا]6.3 لصف ،1102 ،ةيركسعلا تارباخملا

وأ اهريس يف لخدتلا وأ سرادملا لالتحا ...طورش نود هتادحوو هئاضعأو نادوسلا ريرحتل يبعشلا شيجلاب نيلماعلا عيمج ىلع روظحم»
وأ تادعملا نيزخت رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع كلذ يف امب ،ضارغأ ةيأل سرادملا تآشنم مادختسا وأ ،ةطشنألاو ةساردلا ريسل ضرعتلا
ريبادت ىلإ يدؤي امب قيقحتلل عضخت نأ بجي سرادملا لالتحا ...تالاح عيمج ...ودعلل لمتحم وأ مئاق موجه نم ءامتحالا وأ تاوقلا ءاويإ
مقر ماعلا رمألا – ”نادوسلا ريرحتل يبعشلا شيجلا يف ةمدخلا نم يرادإلا وأ يباقعلا لصفلا وأ ةمارغلا وأ سبحلا نع رفست ةيرادإو ةيئاضق
[نادوسلا بونج]3102 بآ/سطسغأ41 ،ناكرألا سيئر ،1000

يذلا ميلعتلا نم انلافطأ نومرحت اذكه مكنأ امك .ضرألا نوناق قرخيو ديدنتلا قحتسي نيشم لمع [سرادملل انشيج لالتحا] لمعلا اذه»
ءالخإلا مدع ...ةعرسلا هجو ىلع ةرشابملا مكتدايقل ةعضاخلا تاوقلا لبق نم ةلتحملا سرادملا ءالخإب مكرمآ هيلع ءانبو ...ةدشب هنوجاتحي
اقرخ دعي لمعلا اذهو ،ةيبيدأت ريبادت ىلإ يدؤي هالعأ ةروكذملا سرادملل

ً
اميسج 

ً
سيئر بئان نم رمأ – .”ماسج تاعبت هلو ،انضرأ نوناقل 

.[نادوسلا بونج]2102 ناسين/ليربأ61 ،ةيونعملا نوؤشلا ناكرأ

نيب رانلا قالطإ فقو قافتا – ”يعيبطلا اهلامعتسا قباس ىلإ اهتداعإو نيفرطلا نم يأ لبق نم ةلتحملا ةيسردملا ينابملا ءالخإ نم دبال»
.[اكناليرس]3.2 ةدام ،2002 ،ماليإ ليماتلا ريرحت رومنو اكناليرس ةموكح
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”ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا“

لخاد تاسرامملاو ةيداشرإلا ةلدألاو نيناوقلا ىلع ةلثمأ
لودلا

تاعيرشتلا

ةطلس نم بلط بجومب وأ صاصتخا تاذ ةمكحم نم قبسم يباتك نذإ نود ةينطولا تاعماجلا لخدت نأ ةيموكحلا تاوقلل نكمي ال”
 .[نيتنجرألا]13 ةدام ،5991 زومت/ويلوي02 ،125،42 مقر نوناق ،يلاعلا ميلعتلا نوناق – ”نوناقلا بجومب ةلكشُم ةيعماج

امادختسا ةمدختسُم تاراقع ةيأ ...ةرداصم رظحُت»
ً
ايقيقح 

ً
(1)81 ةدام ،2891 ،تاراقعلا ةرداصمو ةزايح نوناق – .”ميلعتلل تاسسؤمك ...

 .[شدالغنب]

نوبلطي فوس ةسسؤملل نيينوناقلا نيلثمملا نإف ،ةيموكحلا تاوقلا ةيامح بجوتت امدنع ...كهتنُي ال ةينفلا دهاعملاو تاعماجلا مرح»
.[روداوكإلا]91 ةدام ،0102 ،يلاعلا ميلعتلا نوناق – ”نوناقلا بجومب نوبقاعُي يعماجلا مرحلا نوكهتني نم ...ةدعاسملا

ارصح ةمدختسم نوكت ،اهنم ءزج وأ ةيكلم ةيأ ةينمأو ةيركسع ضارغأل رداصُت ال»
ً
...ةرادإب ةلص ىلع دارفأ ةماقإ ضارغأل وأ ...ةسردمك ...

 .[دنهلا]3 ةدام ،2591 راذآ/سرام41 ،2591 ةنسل03 مقر ،تاكلتمملا ةرداصمو ةزايح نوناق ”...ةسردملا

(قيرط يأ مادختساب طبتري ام ءانثتساب) ليطعت وأ لوخدب ...حيرصت ىلع يوطني ام [ةيركسعلا تاروانملاب صاخلا] بابلا اذه يف سيل»
.[ادنلريأ]072 ةدام ،4591 رايأ/ويام31 ،عافدلا نوناق – ”...ةسردم ...ةيأ ىلع ةيرب تامجهب ضرعتلا [وأ] ...ةسردم ...ةيأ

ةيعماجلا تاطلسلا نم يباتك حيرصت ىلع ءانب الإ اهلوخد ةيموكحلا تاوقلل نكمي ال .تاعماجلا ةمرح كاهتنا مدع ...ىلع لمتشت ةيلالقتسالا»
 .[اوغاراكين]9 ةدام ،0991 ،يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم ةيلالقتسا نوناق – ”ةصتخملا

نزاخم وأ ةيركسع تاقحلم وأ تانكث وأ ةدايق راقم اهذاختا لثم ةيركسع ضارغأ يف لغتسُت ال ...سرادملا لثم ةماعلا ةيساسألا ةينبلا»
ىلع صنلاو ،مهدض زييمتلاو مهلالغتساو لافطألل ةءاسإلا نم ةصاخ ةيامحو ىوقأ عدر ريفوتب نوناق ،0167 مقرAR نوناق – ”تادادمإ
].نيبلفلا[ (ـه)X )22( ةدام ،2991 ناريزح/وينوي71 ،ىرخأ ضارغألو هكاهتنال تابوقع

نوناق” –...يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمب ةصاخلا تاراقعلا ...:تقؤم لكشب ةيركسعلا راقملا ذاختا ماكحأل عضخت ال تاراقعلا نم ةيلاتلا عاونألا»
.[ادنلوب] (1)46 ةدام ،7 لصف ،لدعملا5991 ناريزح/وينوي22 ،334 دنب ،68 مقر ،ادنلوب ،ةحلسملا تاوقلا راقم

اديدحت اهيمحي يتلا تاراقعلا ”يمحم راقع“ حلطصم ينعي»
ً
تاراقعلا كلت نكت مل اذإ ،(...ميلعتلا ...ـل ةصصخملا ينابملا لثم) برحلا نوناق 

افادهأ لثمت نكت ملو ةيركسع ضارغأ يف ةمدختسم
ً
يمحملا راقعلا ،عقوم لغتسي وأ ،عضي ...صخش يأ بقاعُيف ...رخآ لكشب ةيركسع 

،3 مسقلا ،6002 ماعل ةيركسعلا ناجللا نوناق – ”...ةيركسع تايلمع ةلقرع وأ زيزعت وأ ةيامحو وأ ،تامجه نم يركسع فده ةيامح دصقب
 .[ةدحتملا تايالولا] (01)(b)&(3)(a)(v)059   دنب

ةميرج عنم لجأ نم الإ شتفُت ال .ةعماجلا تاطلس ةيلوؤسمو صاصتخال اهيف ةنايصلاو ةبقارملا ةطشنأ عضخت .تاعماجلا ةمرح كهتنت ال»
.[اليوزنف]7 ةدام ،0791 لوليأ/ربمتبس8 ،تاعماجلا نوناق – ”مكاحم ماكحأ ذيفنتل وأ
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ةيموكح رماوأ

ميمعت – ”ةيركسع ضارغأل ...سرادملا لالتحا ...:ةيبيدأتو ةيئانج تابوقع هجاوي ةيلاتلا تافلاخملا نم يأ يف بنذلا هيلع تبثي نم لك”
يناثلا نيرشت/ربمفونBAC/CANDM/MPVoN،3/2102/9802 ،نيبراحملا ىمادقو ينطولا عافدلا ةرادإ ،لمعلا ةطخ ذيفنت نأشب يرازو
.[ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج]2102

نود سرادملا يف ةيميلعتلا ةيلمعلا رارمتسا نامضل كلذكو ميلعتلل ةرادإلا ةديج ةيملس ةئيب ريفوتلو بالطلل ميلعتلا قوقح نامض لجأ نم»
الاثتما انررق ،ملعتلل ةقاعإ

ً
 .[لابين]1102 رايأ/ويام52 يف رداصلا لابين ةموكح رارق – .“”ملس ةقطنم“ سرادملا نالعإ مكُحلاب 

سرادملا يف ةحلسم ةطشنأب حمسُي ال (أ) :ةيتآلا طورشلا ىلإ ليحن فنع لامعأ يأو ةيركسعلا ةطشنألا نع ةديعب سرادملا ءاقب لجأ نم»
ةحلسم ةطشنأ يف سرادملا مادختساب حمسُي ال (ج) .سرادملا يف ةبراحتم فارطأ وأ ةحلسم تاعامجل دجاوتب حمسُي ال (ب) .اهطيحم يفو
ميلعتلا ةحئال نم (3)291 مقر ةدعاق بجومب ،ميلعتلا ةرازو ،يذيفنتلا هليلدو مالس قطانم سرادملا رابتعال ينطولا راطإلا – .”تناك ايأ
 .[لابين]1102 ،(2002)

ةحلسم تاعازن يف لودل ةعبات ريغ فارطأ تاسرامم

قاثيم ،فينج ءادن – .”ةيركسع ضارغأ يأ يف لافطألا حلاصل ساسألاب ةمدختسملا تايكلملا وأ سرادملا مادختسا ىدافتن ...فوس»
تعقو دق ةيتآلا تاهجلا تناك5102 زومت/ويلوي8 ىتح .7 ةدام ،(0102) ةحلسملا تاعازنلا راثآ نم لافطألا ةيامحب فينج ءادن بجومب مازتلالا
،ينيراك شيج/يمدقتلا يموقلا ينيراك بزح ،ينطولا نيراك ريرحت شيج/ينطولا نيراك داحتا ،ةينطولا نيشت شيج/ةهبج :كصلا اذه ىلع
،ةينطولا يكوك ةمظنم .[رامنايم/امروب] .ينطولا واب ريرحت شيج/ةينطولا واب ريرحت ةمظنم ،ينطولا نوم ريرحت شيج/نوم وين ةيالو بزح
ةرحلا ةايحلا بزح ،(IKDP) نييناريإلا دركلل يطارقميدلا بزحلا .[دنهلا] (يفوتيك – يلوك) دنالاغانل يكارتشالا ينطولا سلجملا
بزحلا ،يناريإلا يعويشلا بزحلل ةيدروكلا ةمظنملا – الاموك ،(KPK) ناتسدرك الاموك بزح ،ناتسدرك قرش ريرحت تاوق/ناتسدركل
.[ايروس]تاديسلا ةيامح تادحو/بعشلا ةيامح تادحو/افآ جورل ةيطارقميدلا يتاذلا مكحلا ةرادإ .[ناريإ] ناريإ - يناتسدركلا يطارقميدلا

.[ايكرت](KKP/GPH) ةيبعشلا عافدلا تاوق/يناتسدركلا لامعلا بزح

اكاهتنا لثمي ةيركسعلا تاوقلا لبق نم [سرادملا] لالتحا نإ»
ً
ارشابم 

ً
امامت رحلا يروسلا شيجلا معدي ...يلودلاو ينطولا نينوناقلل 

ً
فقو 

ىلع يلودلا عمتجملا عم لمعلل دادعتسالا ةبهأ ىلع فقن اننإ .ةيركسع ضارغأ يف ةمدختسملا ...سرادملا عيمجل يركسعلا لامعتسالا
رحلا يروسلا شيجلا نلعأ ،دوهجلا هذه معدلو .انترطيسل ةعضاخلا ...سرادملا عيمجل لماكلاو يروفلا يركسعلا لامعتسالا فقو نامض
اذه .هسفن رمألا سكعي امب هب صاخلا ئدابملا نالعإ لدعي فوسو ...سرادملل يركسعلا مادختسالا هيف رظحي يذلا يمسرلا هفقوم مويلا
،نوبساحُي فوس اننالعإ يف ةروكذملا ئدابملل مهتفلاخم نيبتي صاخشأ يأ .انرصانع تاكرحت هجوي فوسو انبئاتك ىلع هميمعت متيس نايبلا
،ىلعألا يركسعلا سلجملا ناكرأ سيئرو ةيروسلا ةضراعملاو ةروثلا ىوق فالتئا سيئر عيقوت نم نالعإ – ”يلودلا نوناقلا عم قفتي امب
.[ايروس]4102 ناسين/ليربأ03 ،رُحلا يروسلا شيجلا

سرادملا ةيامحو مارتحا ...تايلوؤسم ...كلذ يف امب ،تاقوألا لك يف يناسنإلا يلودلا نوناقلا مارتحا نع انتيلوؤسم ىلع دكؤن اننإ»
ىوق فالتئا – .”اهنم برقلاب وأ اهلخاد ةيركسع فادهأ عضو كلذ يف امب ،ةيركسع دوهجل معد يف اهمادختسا نع عانتمالاو ،تايفشتسملاو
.[ايروس]4102 ،ةيناسنإلا تادعاسملا ريسيتو يناسنإلا يلودلا نوناقلاب مازتلا نالعإ ،ةيروسلا ةضراعملاو ةروثلا

.[ايكرت]1102 ،برحلا كولس دعاوق ،ةيبعشلا عافدلا تاوق/ناتسدرك لامع بزح – .”ميلعتلا يف لافطألا قح ىلع دويق ال»
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”ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا“

اديدحت فارطألا مزتلت»
ً
فادهأ ةيامح يف سرادملا ...لثم ةيندم تآشنم مادختسا ...ةطساوب رطخلل نييندملا ةمالس ضيرعت نع عانتمالاب 

نيلتاقملا ريغ نييندملا ةيامح لجأ نم ،نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلاو نادوسلا ةيروهمج ةموكح نيب قافتا – ”...ةعورشم ةيركسع
.[نادوسلا](2002) ةيركسعلا تامجهلا نم ةيندملا تآشنملاو

اضيأ رظحي نوناقلا نأ وه ديدسلا يأرلا»
ً

مل ام ،حلسملا عازنلا يف ررضلا وأ ريمدتلل اهضرعت نأ حجرُي ضارغأل ةيندملا تاكلتمملا لامعتسا ...:
ليلدلا ،ةيناطيربلا عافدلا ةرازو – ”...ميلعتلل ةسركملا تاسسؤملا ...ىلع ةيفاقثلا تايكلملا لمتشت ...مادختسالا اذهل روظنم ليدب كانه نكي
.[ةدحتملا ةكلمملا](4002)383 مقر ةكرتشم ةمدخ ةعوبطم ،ةحلسملا تاعازنلا يف ةيركسعلا ةمدخلل كرتشملا يداشرإلا

ةيامحلاو دايحلا ةفص حنمي يذلا ،شتريور قاثيم مساب فرعُي اميف فارطأ لود ةيكيرمألا تايروهمجلا ضعبو ةدحتملا تايالولا»
شيجلل ةيداشرإلا ةلدألا ةرادإ ،ةيربلا برحلا نوناق :01-72 مقر يناديم ليلد – .”لودلا هذه نيب برح بوشن لاح يف ةيميلعتلا تاسسؤملل
.[ةدحتملا تايالولا].75 ةرقف ،6591 زومت/ويلوي81 ،يناديملا

ةياعرل ةسركملا تاسسؤملا يف بسانملا لامعألا ريس ريسيت – ةيلحملاو ةيرطُقلا تاطلسلا عم نواعتلاب – ةلتحملا ةوقلا ىلع نيعتي»
تاطلس قفخت امدنع اهمعدب صاخلا بجاولا لمشيو ،تاسسؤملا هذه لامعأ يف لخدتلا مدع درجم زواجتي مازتلالا اذه .مهميلعتو لافطألا
 .[ةدحتملا تايالولا]1.31.11 ةرقف ،5102 ناريزح/وينوي ،برحلا نوناق ليلد ،عافدلا ةرازو – ”كلذ يف ةلوؤسملا ةلودلا

اروف ىلخُت ةعردملا ةقرفلاو ةيبرغلا ةيلامشلا ةقطنملا مامز يف عقت ةسردم يأ»
ً
ةيلامشلا ةقطنملا دئاق نم رمأ – .”يركسع دجاوت يأ نم 

.[نميلا]1102 ناسين/ليربأ9 ،ةيبرغلا

ةيئاضق قباوس

رشنل وأ رئاخذ وأ ةحلسأ بيصنتل وأ تابيردت ءارجإل سرادملا لوخد نم ةلودلل ةعباتلا ةحلسملا تاوقلا ءاضعأ عنمي نأ ةنيدملا ةدمع ىلع”
US-99/652 :مقر ،”وناربماز ةدمع دض زيتنوم انوسوأ سيني“ ةيضق – .”بالطلا ىلع رطخلا نم ديزي رمألا اذه نأ امب ،نيحلسم دارفأ
اضيأ رظنا .9991 ناسين/ليربأ12 ،ةيروتسدلا ةمكحملا

ً
ةمكحملاT-10/6021 :مقر ،”اريلاك ال ةدمع دض نورخآو نوزنيب نسليو ةيضق“ 

 .[ايبمولوك]1002 يناثلا نيرشت/ربمفون61 ،ةيبمولوكلا ةيروتسدلا

اهلمحتت ةطرشلا دارفأ لبق نم سرادملا هذه يف ءابرهكلا كالهتسا ةفلك نإ ...سرادملا ...تاكلتمم ةداعإب ةلودلا يلثمم رمأن ...اننإ»
،9002 ماعW(24461 .oN .P.W( :مقر ،لاغنبلا برغ ةيالو دض يتيماس نايلاك جيماب روبنيديم ميشاب ةيضق“ – .”روفلا ىلع ةيالولا ةموكح
 .[دنهلا]9002 يناثلا نيرشت/ربمفون42 خيراتب مكح ،ايلعلا اتكلك ةمكحم

نع رظنلا ضغب لبقتسملا يف نمألا تاوق وأ ةحلسملا تاوقلا لبق نم قدانفلاو سرادملا تايانب لالتحاب حامسلا مدع نامض بجي»
ةنسل (تايانج)201 مقر ”نورخآو دنهلا ةموكح دض ودان ليمات ةيالوب ةلودلا ئجالم يف لافطألا لالغتسا ةيعمج ةيضق“ .”بابسألاو عفاودلا
 .[دنهلا]0102 لوليأ/ربمتبس1 خيراتب مكح ،ايلعلا ةيدنهلا ةمكحملا ،7002

رادنوس ينيدنان ةيضق“ – ”...قدانفلاو ةيسردملا ينابملاو ،ةيميلعتلا تاسسؤملا عيمجل نمألا تاوق ءالخإ نامضل ...راسم جاهتناب رمأن»
 .[دنهلا]1102 يناثلا نوناك/رياني81 خيراتب مكح ،ايلعلا ةيدنهلا ةمكحملا ،7002 ماعل (يندم)052 ةيضق ”هراغستاهش ةيالو دض نورخآو

انامرح لثمي اذه نإ ؟اذامل .تانكث ىلإ لوصفلا ليوحت ببسب سرادملا قلغُت ال»
ً
– .”مهقح وه يذلا ميلعتلا نم لافطألا نم ةفئاطلو ليجل 

يناثلا نوناك/رياني2 خيراتب مكُح ،ايلعلا انتاب ةمكحم ،9991 ماعل7874 مقرC.J.W.C ،راهيب ةيالو دض نورخآو اهباس ناوزوان يبالاوكنإ ةيضق
.[دنهلا]1002
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GCPEA
تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا

ارارقإ
ً
يف نييندملا ةيامح زيزعتل ثيثحلا يعسلا عمو ،ممألا عيمج نيب ةقادصلاو حماستلاو مهفلا زيزعت يف ميلعتلا رودو ميلعتلا يف قحلاب 

اديدحت بابشلاو لافطألاو ةسرامملا ثيح نم ةحلسملا تاعازنلا
ً
امازتلاو ،

ً
ىلع قدصن اننإف ،عيمجلل ةنمآ سرادم ةحاتإ راسم ىلع نواعتلاب 

 :فوسو ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا

 .مئالم وه ام ردقو ناكمإلا ردق لمع تاراطإو ةيلحم ةسايس اهلعجنو ةيداشرإلا ةلدألا مدختسن•

قلا ىوتسملا ىلع نكمم دهج لك لذبن•
ُ

،ةيميلعتلا تآشنملا ىلع تامجهلا لوح ةلصلا تاذ ةقوثوملا تانايبلا عمجل يرط
لالخ نم كلذ يف امب ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ تاعماجلاو سرادملل يركسعلا لامعتسالا لوحو ،تامجهلا اياحض لوحو
ريغ لكشب ،اياحضلل معدلاو ةدعاسملا رفونو ،تانايبلا هذه عمج ريسيت ىلع لمعن فوسو ،ةمئاقلا غالبإلاو دصرلا تايلآ
.يزييمت

 .مئالملا وحنلا ىلع ةانجلا ةقحالمب موقن فوس ةرورضلا دنعو ،قبطنملا يلودلاو ينطولا نوناقلل تاكاهتنالا معازم يف ققحن•

ديعصلا ىوتسم ىلعو ،ةيومنتلاو ةيناسنإلا ةيلودلا جماربلا نمض ،ميلعتلا يف“ ”عازنلل ةساسح“ تابراقم ززعنو دمتعنو روطن•
 .ءاضتقالا بسح ينطولا

رفونو ،ةردقملا دنع ةيميلعتلا تآشنملا ءاسرإو ءاشنإ ةداعإ معدنو ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ميلعتلا رارمتسا نامضل ىعسن•
ذيفنت لالخ نم كلذ يف امب ،اهيلع درلاو ميلعتلا ىلع تامجهلا عنمل ةيعاسلا جماربلا يف تادعاسملاو يلودلا نواعتلا رسينو
.نالعإلا اذه

تاعازنلاو لافطألاب ينعملا ماعلا نيمألل صاخلا لثمملاو ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا لوح نمألا سلجم دوهج معدن•
 .ىرخألا تانايكلاو تائيهلاو ،ةلصلا تاذ ىرخألا ةدحتملا ممألا تائيهو ةحلسملا

ةلدألا لامعتساو نالعإلا اذه ذيفنت ضارعتسال ،ةلصلا تاذ يلودلا عمتجملاو ةيلودلا تامظنملا وعدنو يرود لكشب عمتجن•
.ةيداشرإلا
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”ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا“

:Iقحلملا
ةنمآلا سرادملا نالعإ
الضف ،ةحلُم ةيناسنإو ةيومنت تايدحت ميلعتلا ىلع ةحلسملا تاعازنلا راثآ ضرفت

ً
سرادملا تضرعت دقل .ضرعأ ةيعامتجا تايدحت نع 

زاجتحالاو فاطتخالاو هيوشتلاو لتقلل نييميداكألاو نيملعملاو ةبلطلاو لافطألا ضرعتو ،قارحإلاو فصقلل ملاعلا ىوتسم ىلع تاعماجلاو
.زاجتحا زكارمو تانكثو دعاوقك – رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع – ةحلسملا تاعازنلا فارطأ لبق نم ةيميلعتلا تآشنملا مادختسا متو .يرسقلا

ادادعأ مرحتو ،ىذألل ميلعتلاب نيلماعلاو بالطلا ضرعت تافرصتلا هذه لثم
ً
مرحت مث نمو ،ميلعتلا يف مهقح نم بالطلاو لافطألا نم ةريبك 

لامآ اهعمو ،سرادملل ةيتحتلا ةينبلا ريمدت يف نادلب ةدع يف حلسملا عازنلا رمتسيو .مهلبقتسم اهيلع ىنبُي يتلا زئاكرلا نم تاعمتجملا
.لافطألا نم لماك ليج تاحومطو

يدؤت نأ نكمي – تامجهلاب ديدهتلاو – تامجهلاو .ميلعتلاب نيلماعلاو بالطلاو ةيميلعتلا تآشنملا دض فنعلا ميلعتلا ىلع تامجهلا لمشت
داعبإ نكميو ،ةميلعتلا قفارملا لمع ليطعت نكميو ،ميلعتلا ةحاتإ ضيوقت نكمي .تاعمتجملاو دارفألاب قحلي ةليوط تارتف رادم ىلع ررض ىلإ
ءاصقإلا جيورت يف تاعماجلاو سرادملا ىلع تامجهلا مادختسا مت دقلو .مهتمالس ىلع ةيشخ ،سرادملا نع بالطلاو ميلعتلاب نيلماعلا
فالخلا قيمعتو ،تايتفلا ميلعت عنم لالخ نم لاثملا ليبس ىلع ،يعامتجالا عونلا نم ساسأ ىلع زييمتلا لاجم عيسوت يفو ،قييضتلاو
مادختسا دنع .ميظنتلاو تايعمجلا نيوكت يف قحلاو ةيميداكألا تايرحلا بجحو ،يفاقثلا عونتلا قييضتو ،تاعمتجملا ضعب نيب عازنلاو
دق وأ ،ةحلسملا فارطألا لبق نم مهمادختساو لافطألا دينجت رطخ ةدايز ىلإ كلذ يدؤي نأ نكمي ،ةيركسع ضارغأ يف ةيميلعتلا تآشنملا
تاسسؤملا ضرعت تالامتحا نم كلذ ديزي دق ،ديدحتلا هجو ىلعو .يسنجلا لالغتسالاو يسنجلا ىذألل ةضرع ءشنلاو لافطألا فلخُي
.تامجهلل ةيميلعتلا

يسفنلا ررضلا نم ففخي نأ هنكميو ،لالغتسالاو ةباصإلاو توملا نم ءشنلاو لافطألا ةيامح يف ميلعتلا دعاسي نأ نكمي ،ضيقنلا ىلعو
انيتور رفوي ذإ حلسملا عازنلل

ً
ارارقتساو 

ً
عازنلا يف ماهسإلا ىدافتي ”عازنلل ساسحلا“ ميلعتلا .ىرخأ ةمهم تامدخب ةبلطلا طبري نأ نكميو 

لذبن فوس .لماكلاب تايرحلاو ناسنإلا قوقحب عتمتلا لجأ نمو ةيمنتلا لجأ نم هنع ىنغ ال ميلعتلا .مالسلا يف ماهسإلا ىلإ ىعسيو
.ةمالسو نامأ نكامأ ملعتلا نكامأ نوكت يكل اندهج ىراصق

.حلسملا عازنلا تالاح يف ميلعتلا يف رارمتسالا ريسيتو ميلعتلا يف قحلا ةيامحو زيزعتل ةيعاسلا ةقرفتملا لودلا تاردابمب بحرن اننإ
يتلا تاعمتجملا يف ةددحم رطاخم لوح حصنو ةروشم كلذكو ةايحلا ذاقنإب ةليفك ةيحص تامولعم رفوي نأ نكمي ميلعتلا يف رارمتسالا
.ةحلسم تاعازن هجاوت

تاكاهتنالا نع غالبإلاو دصرلا ةيلآ ةيمهأب رقنو ،ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا ءازإ ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم دوهجب ديشن اننإ
ةلمج نيب نم – نارارقلاو (4102)3412و (1102)8991 نمألا سلجم رارق ةيمهأ ىلع ددشنو .ةحلسملا تاعازنلا يف لافطألا دض ةميسجلا
ءاضعألا لودلا ناعجشيو ،ميلعتلا ىلع لافطألا لوصح قيعت يتلا لامعألا نع عانتمالا ىلإ ةحلسملا تاعازنلا فارطأ عيمج ناوعدي – رومأ
يلودلا نوناقلل قرخ يف لودل ةعباتلا ريغ ةحلسملا تاعامجلاو ةحلسملا تاوقلا لبق نم سرادملا لامعتسا عدرل ريبادت دامتعا يف رظنلا ىلع
.قبطنملا

ةلدألا هذه .ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا دادعإ ةيلمعب بحرن اننإ
انوناق ةمزلم ريغ تاهيجوت يه ةيداشرإلا

ً
ىلإ فدهتو ةمئاقلا ىلضفلا تاسرامملا ىلإ دنتست يهو .مئاقلا يلودلا نوناقلا ىلع رثؤت ال ،ةيعوطو ،

طاسوأ يف اهذيفنت جيورتو ةيداشرإلا ةلدألا هذه ميمعت دوهجب بحرنو .ميلعتلا ىلع ةحلسملا تاعازنلا راثآ نم رثكأ صلقت تاهيجوت ميدقت
.نورخآلا نوينعملا نولعافلاو ةحلسملا تاعامجلاو ةحلسملا تاوقلا

ىلع ةلصلا تاذ تامازتلالاب ءافولا ىلإ ةجاحلا كلذ يف امب ،فورظلا عيمج يف قبطنملا يلودلا نوناقلل لماكلا مارتحالا ةيمهأ ىلع ددشن اننإ
.باقعلا نم تالفإلا ءاهنإ راسم
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امعد ،ةعماجلا وأ ةسردملل حلسملا عازنلا فارطأل ةعباتلا ةلتاقملا تاوقلا لامعتسال نكمي هنأ نيح يف:4 ةدعاقلاأ
ً
يركسعلا دوهجملل 

يف ثحبلا حلسملا عازنلا فارطأ ىلع بجاولا نمف ؛هتمجاهم نكمي يركسع فده ىلإ اهليوحت هراثآ نم نوكي نأ ،ةمئاقلا فورظلا بسحبو
اقّبسم ودعلا ريذحت – ةمئاقلا فورظلا كلذ قيعت مل ام – كلذ يف امب ،اهتمجاهم لبق ةنكمملا ةليدبلا ريبادتلا ةفاك

ً
ةمجاهم متتس هنأب 

.اهلامعتسا نع فكي مل ام ةأشنملا

افده تحبصأ ةسردم ىلع موجه يأ لبق (أ)
ً
ايركسع 

ً
لافطألا نأ ةقيقح رابتعالا يف اوذخأي نأ حلسملا عازنلا فارطأ ىلع بجي ،

امارتحا نوقحتسي
ً
عمتجملا ةردق ىلع لمتحملا لجألا ليوط يبلسلا رثألا وه ،رخآ مهم يفاضإ رابتعا كانهو .ةصاخ ةيامحو 

.اهب رارضإلا وأ ةسردملا ريمدت دعب ،ميلعتلا ىلع يلحملا

امعد عازنلا فارطأ نم فرطل ةعباتلا ةلتاقملا تاوقلا لبِق نم ةعماجلا وأ ةسردملا لامعتسا (ب)
ً
ارِربُم سيل ،يركسعلا دوهجملل 

ً

امعد اهلامعتسا يف ،ةأشنملا ىلع يلوتست يتلا مصخلا فرطلا تاوق رمتست نأل
ً
نكمم تقو عرسأ يف بجي .يركسعلا دوهجملل 

.يميلعتلا اهطاشن فانئتسا ةيغب ةيندملا تاطلسلا ىلإ اهتداعإو ةأشنملا نيصحت وأ ةركسع ىلع تارشؤم وأ دهاوش ةيأ ةلازإ

لبس رفوتت ال امدنع الإ تاعماجلاو سرادملا نيمأتل ماهم يف حلسملا عازنلا فارطأل ةعباتلا ةلتاقملا تاوقلا مدخَتسُت الأ بجي:5 ةدعاقلا
رظنلا بجي ،رمألا ىضتقا اذإو .تاعماجلاو سرادملل نمألا ريفوتل نيبردم نييندم دارفأ مادختسا بجي ،نكمأ اذإو .مزاللا نمألا ريفوتل ةليدب
انامأ رثكأ عقوم ىلإ نيلماعلاو بالطلاو لافطألا ءالخإ رمأ يف

ً
. 

ينابمو ضرأ ىلع اهدوجو يدافت نم دبالف ؛تاعماجلاو سرادملاب ةلص ىلع ةينمأ ماهم يف ةلتاقملا تاوقلا هذه تطرخنا اذإ (أ)
انكمم اذه ناك اذإ ةسردملا

ً
.ميلعتلا ةئيبب ساسملا وأ يندملا اهعضول ةأشنملا نادقف بنجت لجأ نم ،

لاثملا ليبس ىلع – يف ةيداشرإلا ةلدألا هذه جامدإ – مئالم وه ام ردقبو ناكمإلا ردق – حلسملا عازنلا فارطأ عيمج ىلع بجي:6 ةدعاقلا
تاسرامملا عيجشت لجأ نم ؛ىرخألا رشنلاو ميمعتلا لبسو ةيتايلمعلا اهرماوأو اهكابتشا دعاوقو ةيركسعلا اهتابيتكو ةيلاتقلا اهئدابم –
.اذه قيقحتل ليبس لضفأ اهسفنب ددحت نأ ةحلسملا تاعازنلا فارطأ فلتخم ىلإ دوعي .ةدايقلا ةلسلس تاقلح عيمج يف ةمئالملا
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”ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا“

:IIقحلملا
نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا
ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا
ك لودلا ةدايقب ةيلمع لالخ نم ةيلاتلا ةيداشرإلا ةلدألا مامتإ مت *

ُ
هتفاضتسا عامتجا يف4102 لوألا نوناك/ربمسيد61 يف باقنلا اهنع فش

.ارسيوس ،فينج يف ةدحتملا ممألا يف نيتنجرألاو جيورنلل ةمئادلا تاثعبلا

امعد ضارغأ يأ يف تاعماجلاو سرادملا لامعتسا مدع ىلإ نووعدم ةحلسملا تاعازنلا فارطأ
ً

نم هنأ نيح يف .يركسعلا مهدوهجمل 
يدافت لجأ نم دهُجلا لذبت نأ فارطألا عيمج ىلع نإف ؛ةحلسملا تاعازنلا نوناق عم ضقانتت ال لامعتسالا هجوأ ضعب نأ حيحصلا
:ةلوؤسملا تاسرامملا وحن داشرإلا ليبس ىلع يلي امب ةناعتسالاب اذهو ،مهميلعتو بالطلا ةمالسب ساسملا

معدي لكش يأب ةلتاقملا حلسملا عازنلا فارطأ تاوق لبِق نم ،ميلعتلا اهيف يرجي يتلا تاعماجلاو سرادملا لَمعتسُت الأ بجي:1 ةدعاقلا
.يركسعلا دوهجملا

اتقؤم ةقلغملا تاعماجلاو سرادملا ىلإ أدبملا اذه دتمي (أ)
ً
،تازاجإلاو ةيعوبسألا تالطعلا ءانثأو ،ةيعيبطلا ةساردلا تاعاس جراخ 

.ةيسردملا تالطعلا تارتف ءانثأو

سرادملا ءالخإ لجأ نم نييميلعتلا نييرادإلا ،ىلع زفاوحلا ضرعت وأ ،عم ةوقلا مدختست الأ حلسملا عازنلا فارطأ ىلع بجي (ب)
.يركسعلا دوهجملا معد يف اهلامعتسال رفوتت نأ ةيغب تاعماجلاو

رطاخملا ببسب اهئالخإ وأ اهرجه مت يتلا تاعماجلاو سرادملا حلسملا عازنلا فارطأل ةعباتلا ةلتاقملا تاوقلا مدختست الأ بجي:2 ةدعاقلا
امعد ضارغأ يأ يف ،حلسملا عازنلا يف ةلثمتملا

ً
ليدب يأ ةلتاقملا تاوقلا مامأ نوكي ال ثيح ةيئانثتسا فورظ يف الإ ،يركسعلا مهدوهجمل 

ةيركسع ةزيم ققحُت ةيدجم ىرخأ لبس نم ةعماجلا وأ ةسردملل لامعتسالا اذهل لئادبلا اهيف بيغت يتلا ةرتفلا نع ديزت ال ةرتفلو ،نكمم
عقوم تاذ تناك اذإ ىتح ،تاعماجلاو سرادملا ينابم اهرايتخا قبسي لئادبك مدختسُتو لضفأ تارايخ اهتفصب ىرخألا ينابملا لماعُت .ةلثامم
:لاثم) يناسنإلا يلودلا نوناقلا بجومب ةيمحم ينابملا كلت تناك اذإ ءانثتساب ،تاعماجلاو سرادملا ينابم نم ةمئالم لقأ ةعيبط وأ
اذخأو ،(تايفشتسملا

ً
.تامجهلا نم ةيندملا نايعألا عيمج ةيامحل ةعاطتسملا تاطايتحالا عيمج عازنلا فارطأ ذختت نأ ةرورض رابتعالا يف 

.ةيرورض ةرتف رصقأل اهئالخإ وأ اهرجه مت يتلا تاعماجلاو سرادملل لامعتسا يأ نوكي نأ بجي (أ)

حلسملا عازنلا فارطأل ةعباتلا ةلتاقملا تاوقلا اهمدختست يتلاو ،اهئالخإ وأ اهرجه مت يتلا تاعماجلاو سرادملل ةبسنلاب بجي (ب)
امعد

ً
تاوقلا باحسنا دعب نكمم تقو عرسأ يف اهحاتتفا دواعت ثيحب ةيميلعتلا تاطلسلل ةرفوتم ىقبت نأ ،يركسعلا دوهجملل 

.نيلماعلاو بالطلا نمأب ةرطاخملل اذه يدؤي الأ ةطيرش ،اهنم ةلتاقملا

لك لذب عم ،ةرشابم ةلتاقملا تاوقلا باحسنا رثإ لماك لكشب ةأشنملا نيصحت وأ ةركسع ىلع مئاق ليلد وأ رثأ يأ ةلازإ بجي (ج)
اديدحتو .ةيميلعتلا ةأشنملل ةيساسألا ةينبلاب قحلي ررض يأ حالصإل نكمم تقو عرسأ يف ةنكمملا دوهجلا

ً
عقوملا ريهطت نم دبال ،

.ةرجفنملا ريغ برحلا تافلخمو رئاخذلا لك نم

اقلطم ضرعتت الأ بجي تاعماجلاو سرادملا:3 ةدعاقلا
ً
ىلع ةردقلا نم حلسملا عازنلا يف موصخلا نامرح ىلإ فدهي ءارجإك ريمدتلل 

وأ ةزاجإ ةرتفل وأ مويل ةقلغم وأ ةدقعنم اهب ةساردلا تناك ءاوس ،ةيداع ةيندم نايعأ تاعماجلاو سرادملا نإ .لبقتسملا يف اهلامعتسا
 .ةروجهم وأ ةالخُم
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يشاوحلا
دعت ةدعاقلا هذه .(1)25 ةدام ،(”لوألا يفاضإلا لوكوتوربلا“) ةيلودلا ةحلسملا تاعزانملا اياحض ةيامحب قلعتملاو ،9491 بآ/سطسغأ21 يف ةدوقعملا فينج تايقافتاب قحلملا لوألا يفاضإلا لوكوتوربلا رظنا1
اضيأ

ً
اءزج 

ً
نوناقلا ةسارد“) رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا ،1 دلجم ،يفرعلا يناسنإلا يلودلا نوناقلا ،كيب دلوسود سيولو ستراكنه يرام نيج رظنا .ةيلودلا ريغو ةيلودلا ةحلسملا تاعازنلل يفرعلا نوناقلا نم 

 :[ةيزيلجنإلاب ردصملا] .01و9 ةدعاق ،(”رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا نع ةرداصلا يفرعلا يناسنإلا يلودلا

( ssorC deR eht fo eettimmoC lanoitanretnI ,1 .lov ،seluR :waL nairatinamuH lanoitanretnI yramotsuC ،kceB-dlawsoD esiuoL dna streakcneH eiraM-naeJ“yramotsuC CRCI
ydutS LHI”)

اضيأ يه ةدعاقلا هذه .(2)25 ةدام ،لوألا يفاضإلا لوكوتوربلا رظنا2
ً
،يفرعلا يناسنإلا يلودلا نوناقلا ةسارد ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا رظنا .ةيلودلا ريغو ةيلودلا ةحلسملا تاعازنلل يفرعلا نوناقلا نم ءزج 

اضيأ رظنا .8 ةدعاق
ً
.14§0002 ناريزح/وينوي41 ،ياهال ،ةيداحتالا ايفالسوغوي ةيروهمج دض وتانلا فصق ةلمح ةعجارمل ةلكشملا ةنجللا نم ءاعدالا ىلإ يئاهنلا ريرقتلا ،ةقباسلا ايفالسوغويل ةيلودلا ةمكحملا 

 :[ةيزيلجنإلاب ردصملا]

aivalsoguY fo cilbupeR laredeF eht tsniagA ngiapmaC gnibmoB OTAN eht weiveR ot dehsilbatsE eettimmoC eht yb rotucesorP eht ot tropeR laniF ,YTCI

اضيأ رفوتي اذه كشلا لاح يف ةيندملا ةعيبطلا ضارتفا أدبم .(3)25 ةدام ،لوألا يفاضإلا لوكوتوربلا رظنا
ً
هذهل ةيفرعلا ةعيبطلا دعب خسرتت مل .ةيديلقتلا ةحلسألا ضعب ةيقافتال لدعملا يناثلا لوكوتوربلا يف 

.01 ةدعاقلا ىلع قيلعت ،يفرعلا يناسنإلا يلودلا نوناقلا ةسارد ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا رظنا .قيقد مييقت ءارجإ نم دبالف ،كشلا راث اذإ هنأ حضاولا نم نكل ،لماكلاب ةدعاقلا

اضيأ دعت دعاوقلا هذه .(ج)و (ب)و (أ)85 ةداملا ،لوألا لوكوتوربلا رظنا4
ً
اءزج 

ً
يناسنإلا يلودلا نوناقلا ةسارد ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا رظنا .ةيلودلا ريغو ةيلودلا ةحلسملا تاعازنلل يفرعلا نوناقلا نم 

اضيأ رظنا .42 ىلإ22 دعاوق ،يفرعلا
ً
525-425§§ ،0002 يناثلا نوناك/رياني41 ،ةمكاحملا ةرئاد ،مكُح ،شتيكسيربوك ةيضق ،ةقباسلا ايفالسوغويل ةيلودلا ةمكحملا 

.93 ةدعاق ،يفرعلا يناسنإلا يلودلا نوناقلا ةسارد ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللاو ،(1)4 ةدام ،حلسم عارص بوشن ةلاح يف ةيفاقثلا ةيكلملا ةيامحل ياهال ةيقافتا رظنا5

يفاضإلا لوكوتوربلا“) ةيلودلا ريغ ةحلسملا تاعزانملا اياحض ةيامحب قلعتملاو9491 بآ/سطسغأ21 يف ةدوقعملا فينج تايقافتاب قحلملا يناثلا يفاضإلا لوكوتوربلاو (1)35 ةدام ،لوألا لوكوتوربلا رظنا6
.61 ةدام ،(”يناثلا

ىلإ ةصاخ ةيامحب ةعتمتم ةيميلعتلا تاسسؤملا ربتعت يتلا ةيركسعلا ةمظنألاو ةينطولا نيناوقلا نم ةلمج كانه .04 ىلإ83 دعاوقلا .يفرعلا يناسنإلا يلودلا نوناقلا ةسارد ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا7
.ةيفاقث ةيكلم ربتعت تاعماجلاو سرادملا عيمج نأ ىلع لودلا عيمج قفاوت مل ،ةيداشرإلا ةلدألا هذه ةغايص ىلإ ةيدؤملا تارواشملا ةيلمع ءانثأ نكل .ىرخألا ةيفاقثلا نايعألا بناج

اضيا رظنا .قباسلا8
ً
ارب برحلا فارعأو نيناوقب ةقلعتملا ةمظنألا 

ً
.65 ةدام ،(”7091 ماعل ياهال ةمظنأ“)7091 لوألا نيرشت/ربوتكأ81 يف ةدوقعملا ةعبارلا ياهال ةيقافتاب ةقحلملا ،

اقفوو ةين نسحب ةدهاعملا رسفت“ :(1)13 ةدام ،تادهاعملا نوناقل انييف ةيقافتا رظنا .ريسفتلل اهيلع قفتم ةدعاق هذه9
ً
 .”اهنم ضرغلاو اهعوضومب صاخلا قايسلا نمض اهظافلأل ىطعي يذلا ىنعملل 

،49 ،98 ،28 ،05 ،83 ،42 ،32 ،71 ،41 داوم ،(”ةعبارلا فينج ةيقافتا“) برحلا تقو يف نييندملا صاخشألا ةيامح نأشب فينج ةيقافتا رظنا ،ةحلسملا تاعازنلا يف لافطألل ةلوفكملا ةصاخلا ةيامحلا صخي اميف01
.6و4 داوم ،يناثلا لوكوتوربلا رظناو .87 ،77 ،07 داوم ،لوألا لوكوتوربلا رظناو .231

اماع51 نس تحت لافطألا ىلع برحلا راثآ نم اهيمحي لكشب ةمظنم تالحمو ةنمآ قطانم ءاشنإل سركي ةحلسملا تاعازنلا نوناق نأ ديدحتلا هجو ىلع ركذُي11
ً
اذه يف .(41 ةدام ،ةعبارلا فينج ةيقافتا رظنا) 

.تامجهلا راثآ نم لافطألا ةيامح ىلع صاخ لكشب زكري ةحلسملا تاعازنلا نوناق نأ ىلإ ةراشإ

.05 ةدام ،ةعبارلا فينج ةيقافتا21

.(أ)(3)4 ةدام ،يناثلا لوكوتوربلا31

اضيأ يفرعلا نوناقلا نمض دراو ةيرشبلا عوردلا ذاختا ىلع رظحلا .(7)15 ةدام لوألا لوكوتوربلا رظنا .82 ةدام ،ةعبارلا فينج ةيقافتا رظنا41
ً
رظنا .ءاوسلا ىلع ةيلودلا ريغو ةيلودلا ةحلسملا تاعازنلا صخي اميف 

.79 ةدام ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا ،يفرعلا يلودلا نوناقلا ةسارد

ةينيطسلفلا يضارألا يف رادج ةماقإل ةينوناقلا تاعبتلا نع يراشتسالا يأرلا .52 ةرقف ،6991 زومت/ويلوي8 ،يلودلا لدعلا ةمكحم ،اهمادختسا وأ ةيوونلا ةحلسألاب ديدهتلا ةينوناق نع يراشتسالا يأرلا رظنا51
نوناك/ربمسيد91 ،يلودلا لدعلا ةمكحم ،(ادنغوأ دض ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج) وغنوكلا يضارأ يف ةحلسملا ةطشنألا نأشب ةيضق يف مكُحلا .601 ةرقف ،4002 زومت/ويلوي9 ،يلودلا لدعلا ةمكحم ،ةلتحملا
اضيأ رظنا .702 ةرقف ،0002 يناثلا نيرشت/ربمفون52 ،ةيكيرمألا لودلا ةمظنمل ةعباتلا ناسنإلا قوقح ةمكحم ،الاميتاوغ دض سيوكساليف اكاماب مكحو تايثيح .612 ةرقف ،5002 لوألا

ً
كيب دلوسود سيول 

 :[ةيزيلجنإلاب ردصملا] ىتيف نايفليسو

،étiV niavlyS & kceB-dlawsoD esiuoL“.)3991(49 CRRI392”،waL sthgiR namuH dna waL nairatinamuH lanoitanretnI
اضيأ رظنا .6 ةدام ،(”يلودلا دهعلا“) ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا

ً
تايرحلاو ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالا .4 ةدام (”يقيرفألا قاثيملا“) ،بوعشلاو ناسنإلا قوقحل يقيرفألا قاثيملا 

.(2891) ةايحلا يف قحلا :6 مقر ماعلا قيلعتلا ،ناسنإلا قوقح ةنجلو ،5 ةدام (”يبرعلا قاثيملا“) ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا .4 ةدام ،ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا ةيقافتالا .2 ةدام ،ةيساسألا

اضيأ رظنا .01و9 داوم ،يلودلا دهعلا71
ً
.(1)41 ةدام يبرعلا قاثيملا ،7 ةدام ةيكيرمألا ةيقافتالا ،(1)5 ةدام ،ةيبوروألا ةيقافتالا ،6 ةدام يقيرفألا قاثيملا 

.6 ةدام ،لفطلا قوقح ةيقافتا81

.(1)3 ةدام ،لفطلا قوقح ةيقافتا91

اضيأ رظنا .82 ةدام ،لفطلا قوقح ةيقافتا .31 ةدام ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا02
ً
.11 ةدام ،لفطلا هافرو قوقحب صاخلا يقيرفألا قاثيملاو .71 ةدام يقيرفألا قاثيملا 

تايرحلاو ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيبوروألا ةيقافتالل لوألا يفاضإلا لوكوتوربلاو ،61و31 داوم ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا لاجم يف ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا ةيقافتالل يفاضإلا لوكوتوربلا
.14 ةدام يبرعلا قاثيملاو ،2 ةدام ،ةيساسألا

 .(د) ىلإ (أ)82 ةدام لفطلا قوقح ةيقافتاو ،(د) ىلإ (أ) (2)31 ةدام ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا12

 .(ـه)31 ةدام ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا22

.(ـه)82 ةدام ،لفطلا قوقح ةيقافتا32

.4 ةدام ،لفطلا قوقح ةيقافتا42

اقبط قوقحلا ريفوت نم دحلاب لودلل حمست4 ةداملا نكل ،لصنتلل ماكحأ ىلع يوتحي ال ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نإف لثملاب .لفطلا قوقح ةيقافتا52
ً
يف ةررقملا دودحلل 

يف قحلا صخي اميف هنأ ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا ةنجل تراشأ .يطارقميد عمتجم يف ماعلا هافرلا زيزعت ديحولا اهفده نوكي نأ ةطيرشو ،قوقحلا هذه ةعيبط عم كلذ قفاوت رادقمب ،نوناقلا
اعرذت ىرخأ ةيميلعت ةسسؤم وأ ةعماج قلغت يتلا فرطلا ةلودلا نإف ،ةيعبتلاب .ةلودلا لبِق نم دويق ضرفب حمست نأ ال دارفألا قوقح ةلافك نم لصنتلاب قلعتي ام ساسألاب اهنم دصقلا [4 ةداملا]“ نإف ،ميلعتلا

ً

،ميلعتلا يف قحلا –31 مقر ماع قيلعت ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا ةنجل .”4 ةداملا يف اهيلع صوصنملا رصانعلا نم لكب ةلص ىلع ميسجلا ءارجإلا اذه ريربت ءبع اهيلع ...يموقلا نمألا تارابتعاب
.24 ةرقف
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