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يجيتارتسالا جهنلا 
ةيلودلا ةرادإلل 

 ةيئايميكلا داوملل
 

يلودلا رمتؤملل ةيوضعلا حوتفملا  لماعلا قيرفلا
  ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا
  لوألاعامتجال ا

 ، يناثلا نيرشت١٨ - ١٥دارغلب  ٢٠١١ربمفو ن/ 
تقؤملا لامعألا لودج نم٩دنبلا   *  

داوملا ةرادإل يلودلا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلل تاريضحتلا 
  ةيئايميكلا

  ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يلودلا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلل تاريضحتلا

  ةنامألا نم ةركذم

تامولعم مدقتو ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يلودلا رمتؤملا فئاظوو ةيالو ىلإ ةركذملا هذه ريشت  - ١  
تاريضحتلا نع ةث     .ةثلاثلاهترودل دحم

  ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يلودلا رمتؤملا فئاظوو ةيالو  -  ًالوأ
ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلل ةيرادإ ةئيهك ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يلودلا رمتؤملا لمعي  - ٢  
ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودب يبد يف تدق ترود يف هرقأ يذلا ةيئايميكلا داوملل  ةرتفلا يف ع يتلا ىلوألا ه

ىلإ ٤نم  طابش٦  ىلإ ١٠نم ةرتفلا يف فينج يف ةيناثلا هترود رمتؤملا دقع نأ دعبو . ٢٠٠٦رياربف /   ١٥ 
ةيجيتارتسالا يف هيلع صوصنملاو تاونس ثالث ةرتف لمشي يذلا لودجلاب هنم ًامازتلاو ٢٠٠٩ويام /رايأ  ،

  .٢٠١٢ماع يف ةثلاثلا هترود دقع ددصب رمتؤملا نإف ،يجيتارتسالا جهنلل تاسايسلل ةعماجلا 
رمتؤملا نع رداصلا١/١رارقلل ًاقفوو   - ٣ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملامظني ،  دقع   
ةكراشملا تامظنملا عم نواعتلاب كلذو، رمتؤملا تارود ةرادإلا لجأ نم تامظن ملا نيب كرتشملا جمانربلا يف 
  .ىرخألا ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا
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رمتؤملا فئاظو تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا نم٢٤ةرقفلا نيبتو   - ٤ ةئيهلا رمتؤمل ا فصوبو.  
علطضي امك يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت ةبقارمب علطضي هنإف ةيعرفلا هتائيهلو يجيتارتسالا جهنلل ةيرادإلا  
  :يلي امك يه رمتؤملل ةددحملا فئاظولاو. ددصلا اذه يف ةيرود تاضارعتسا ءارجإب

ذيفنت يف ققحملا مدقتلا نأشب ةلصلا يوذةحلصملا باحصأ عيمج نم ريراقتلا يقلت   )أ(    
 ؛ءاضتقالا بسحب تامولعملا رشنو يجيتارتسالا جهنلا

ماع فادهأ عم ةنراقملاب ققحملا مدقتلا ضارعتسا فد نت مييقت  )ب(  يجيتارتسالا جهنلا ذيف
بسحب جهنلا ثيدحتو ،تايولوألا بيترتو ،جماربلا عضوو ،ةيجيتارتسالا تارارقلا ذاختاو ٢٠٢٠  

 ؛ةرورضلا

  ؛يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت نأشب ةحلصملا باحصأل تاهيجوتلا ميدقت  )ج(
  ؛يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت نأشب مدقت نم زرحي امع ةحلصملا باحصأ ىلإ ريراقت ميدقت  )د(
  ؛ةمئاقلا ةيلودلا جماربلاو كوكصلا ذيفنتب ضوهنلا  )ه(
  ؛يلودلا ديعصلا ىلع ةيئايميكلا داوملا ةرادإ كوكص نيب اميف قاستالاب ضوهنلا  )و(
  ؛ةيئايميكلا داوملا ةرادإل ةينطولا تاردقلا ميعدتب ضوهنلا  )ز(
  ؛ذيفنتلل ةمزاللا ةينقتلاو ةيلاملا دراوملا رفوت ةلافك ىلع لمعلا  )ح(
 ؛يجيتارتسالا جهنلا ليومت ءادأ مييقت  )ط(

دنع ةئشانلا تاسايسلا اياضق نأشب ةمئالم لامعأب مايقلا ىلإ ةوعدلاو ،مامتهالا زيكرت   )ي(
 ؛ينواعتلا لمعلا تايولوأ نأشب ءارآ قفاوت نيوكتو اهروهظ

  ؛ينقتلاو يملعلا نواعتلاو تامولعملا لدابتب ضوهنلا  )ك(
تاعاطقلاو نيددعتملا ةحلصملا باحصأ تاشقانمل ىوتسملا عيفر يلود ىدتنم ريفوت   )ل(

اذه يف ةيموكحلا ريغ تامظنملا ةكراشم عم ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإ لئاسم نع تاربخلالدابتو ةددعتملا   
 ؛يراسلا يلخادلا ماظنلل ًاقفو ىدتنملا

 .يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف ةحلصملا باحصأ عيمج ةكراشمب ضوهنلا  )م(

جهنلا ءاشنإ تاضوافم لامكإل ٢٠٠٦ماع يف تدقع يتلا رمتؤملل ىلوألا ةرودلا سيركت دعبو   - ٥  
يلوألا ذيفنتلا ضارعتسال ةصرف ترفو دق ٢٠٠٩ماع يف تدقع يتلا ةيناثلا ةرودلا نإف يجيتارتسالا   

ةقلاعلا لئاسملايف رظنللو يجيتارتسالا جهنلل رمتؤملا فئاظوب ىلوألا ةرملل مايقللو ،تاسسؤملاب ةصاخلا   
ماع يف ،ةثلاثلا هترود يف امأ. ةئشانلا تاسايسلا لئاسم يف رظنلا وحن ضرعتسيس رمتؤملا نإف ،٢٠١٢   

عض  يف ت و يتلا غالبإلا تابيترت ىلإ ًادانتسا يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت ديعص ىلع زرحملا يفاضإلا مدقتلا
لئاسملا نم ًاددع لوانتيسو ةئشانلا تاسايسلا لئاسمب قلعتي اميف زرحملا مدقتلا يف رظنيسو ،ةيناثلا هترود 
جمانرب مييقت لثم ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل لوألا عامتجالا يفو ةيناثلا هترود يف هيلإ ةلاحملا ةددحملا 

  .ةعيرسلا ةيادبلا
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  رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا دقعل حرتقملا ناكملاو تيقوتلا  - ًايناث
داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلل ةعباتلا تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا صنت   - ٦

ةيجيتارتسالا نم ٢٥ةرقفلل ًاقفوو . ٢٠١٢ماع يف رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا دقعت نأ ىلع ةيئايميكلا   دقعت 
ًابسانم ناك امرمتؤملا تارود بقاعتلاب ،،  ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملل ةيرادإلا تائيهلا تاعامتجا عم  

جهنلل تاعاطقلا ددعتملا عباطلاب ضوهنلاو فيلاكتلا ةيلاعفو رزآتلا زيزعت لجأ نم ،ةلصلا تاذ 
ةرادإ سل عم بقاعتلابرمتؤملل ىلوألا ةرودلا تدقع دقو . يجيتارتسالا  ةعساتلا ةيئانثتسالا ةرودلا  
عامتجالا عم بقاعتلابةيناثلا ةرودلا تدقعو ،يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  
ةيعمجل نيتسلاو ةيناثلا ةرودلاو ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتس اةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عبار لا
  .ةيملاعلا ةحصلا
دقو . ةثلاثلا ةرودلا دقع داعيمو ناكم يف تبلاب بتكملا ةيناثلا هترود يف رمتؤملا فلك دقو  - ٧

رايأ٢٨نم ةرتفلا لالخ فينجب يلودلا تارمتؤملا زكرم قباس تقو يف ةنامألا تزجح  ىلإ ويام / 
نم نيعوبسأ ءاهز دعب يأ ٢٠١٢هينوي /ناريزح ١ نالددحملا دعوملا،  ةيمنتل لةدحتملا ممألا رمتؤم د اقع 
ةئاملا دعب ةدحاولا ةرودلا ليبقو،ةمادتسملا هدقع ررقملا يلودلا لمعلا رمتؤمل  نم ةرتفلا يف ا   ١٥ىلإ  ٤ 
 ٦ - ٤ىلإ ةمادتسملا ةيمنتل لةدحتملا ممألا رمتؤم داقعنا ديعاوم تريُغ ًاقحالو . ٢٠١٢هينوي /ناريزح
ةيريضحتلا تاسلجلا دقعت نأ ىلع ،٢٠١٢هينوي /ناريزح ناريزح١ىلإ ويام /راي أ٣٠نم ةرتفلا يف   هينوي / 

فينجب تارمتؤملل يلودلا زكر ملاتزجحو ةثلاثلا ةرودلا د اقعناديعاوم ةنامألا تلدع هيلع ًءانبو . ٢٠١٢
ىلإ ١٥نم ةرتفلا يف  زومت٢٠    .٢٠١٢هيلوي / 
ةيئايميكلا داوملاةرادإل يلودلا رمتؤملا بتكم راشأو  - ٨ خيراتب اهدقع دع ،   ب نع رواحت ةسلج يف  ٧ 
ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ةعبارلا ةرودلا نأ ىلإ ٢٠١١ربوتك أ/لوألا نيرشت  ،  كص دادعإب ةينعملا

قع  ةرودلا داقعنا ديعاوم برُق نأو ٢٠١٢هينوي /ناريزح رهش يف دتس قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع  ،
، داقعنال حرتقملا دعوملا نم ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمو ةنجلل ةعبارلا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا يف  

دادعإلل تقولا نم يفكي ام ةحلصملا باحصأل حيتي ال دق هيلوي/زومت رهش ىلع رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلل ، 
  .مئالملا وحنلا

قفارمل ًاي ئدبمًازجح ةنامألا ترجأ ،رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا ةفاضتسال ضورع يأ بايغ يفو   - ٩
تكم ىدلتارمتؤملا نم ةرتفلا يف ،يبورينيف ةدحتملا ممألا ب   ىلإ ١٧  لوليأ٢١  تل٢٠١٢ ربمتبس/  دقع ، 

يف ًاحاتم نوكي نل فينجب تارمتؤملل يلودلا زكرملا نأ نم دكأتلا دعب كلذو ،رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا اهيف 
ب ةنامألا علطضتسف ،ةحرتقملا خيراوتلاو ناكملاىلع بتكملا قفاواذإو . خيراوتلا كلت ةيرور ضلا تابيترتلا 
  .ةمئالملا ةروصلاب رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلل دادعإلا لفكي وحن ىلع

ثيحرمتؤملا داقعنا ناكم يف يميلقإلابوانت لا عابتا يبورين يف رمتؤملا دقع حيتيو  - ١٠ ةرودلا نأ ،   
ماع يف ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنم يف تدقع دق ىلوألا تدقع دق ةيناثلا ةرودلا نأو٢٠٠٦  ةقطنم يف ،   
ماع يف ىرخأ لودو ةيبرغلا ابوروأ ةعومجم  ٢٠٠٩.  
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  رمتؤملل يميظنتل الكيهلاوةكراشملا   - ًاثلاث
رفويس’’رمتؤملا نإف تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا نم ) ١ (٢٤ةرقفلا يف ركُذ امك   - ١١ ىدتنم   

ملا تاعاطقلاو نيددعتملا ةحلصملا باحصأ تاشقانمل ىوتسملا عيفرًايلود نأشب  تاربخلالدابتو ةددعت  
ماظنلل ًاقفو ىدتنملا اذه يف ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ةكراشم عم ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإ لئاسم  
نولثمي كراشم ٨٠٠ءاهز ةيناثلا ةرودلا رضح دقو . ‘‘يراسلا يلخادلا و ًةموكح١٤٧  ًةمظنم ٢٧   
ةيموكح ريغ ةمظنم٩٠و ةيلود ًةيموكح  .  

تامظنملا نم دودحم ددعل ني )١(نيلثممل ليومتلامدقي ،ة ماع ةروصبو  - ١٢  لثممو ةلهؤم ةلود لكل نينثا  
باحصأل قاطنلا عساو ليثمت نامض لجأ نم رمتؤملا تارود يف ةكراشملا نم مهنيكمتل ةيموكحلا ريغ 

ةن جللاو رمتؤملا تارود يف مدختسا يذلا جذومنلا رارغ ىلع ةددعتملا تاعاطقلاو نيددعتملا ةحلصملا
ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسا ج  ريوطتل ةيريضحتلا.  

١٣ -   ، ىلع نيعتي يتلا ةديدعلا فئاظولا ىلإ رظنلابو ةيناثلا ةرودلا نم ةبستكملا ةربخلا ىلإ دانتسالابو
مايأ ةسمخ اعالطضالا رمتؤملا ا،   ، وحن ىلعو . دم ةرود يف رمتؤملا دقعني نأ يرورضلا نم ودبي لثامم

نكمي ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل لوألا عامتجالاو ةيناثلا ةرودلا ميظنت يف دمتعملاجذومنلل ًاعبتو   
ةيميلقإلا تاعوم  ، ا اهدقعت يتلا تاعامتجالل ةثلاثلا ةرودلا حاتتفا قبسي يذلا مويلا صيصخت

 ، ةيريضحتلا تايلاعفلا نمًاديفم ربتعي اموةينقتلا تاطاحإلاو ألا  يف تمدُق ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو . ىرخ 
لدابتو راوحلل صرفلا نم ديزملا حيتي وحن ىلع ،ةيبناجلا تايلاعفلل ة حاسمريفوت بتاحارتقا ةيناثلا ةرودلا 

ةيمالعإلا تاطاحإلل تاحاسم صيصختوةحاسملاكلت ريفوت ىلإ ةنامألا ىعستس و. تاربخلا تاشقانملا  و، 
ضراعملاو،ةريدتسملا دئاوملا راطإ يف ىرجت يتلا  .  

  لمتحملا ءارجإلا  -  ًاعبار
١٤ -   ، ةركذملا هذه يف ةمدقملا تامولعملاب ًاملع طيحي نأ يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا بغري دق

تاسسؤمو ةيلودلا تامظنملاو تاموكحلا ،رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا ميظنت فيلاكت ءوض يف ،وعدي نأو 
  .ةرودلا دقع هاجتاب ةيلام تامهاسم ميدقتل ةيلودلا ليومتلا

تقؤملا لامعألا لودج عورشم نأشب تاقيلعت مدقي نأ يف ًاضيأ لماعلا قيرفلا بغري دقو   - ١٥
  .ةيئاهنلا هتغيص يف رمتؤملا بتكم هعضي نأ لبق ،ةركذملا هذه قفرم يف دراو وه ام قفو ،رمتؤملل

                                                 
ًالثمم لومت نأ ةنامألل زوجي هنإف نينثا نيلثمم ليومتل ةيفاك ريغ نيحناملا نم ةمدقملا ةيلاملا تامهاسملا تناك اذإ   )١(
  .ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ًادودحم ًاددعو ةكراشملل ةلهؤم ةلود لكل طقف ًادحاو
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  قفرملا

  ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يلود لا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلل تقؤملا لامعألا لودج عورشم

  .ةرودلاحاتتفا   - ١
  :ةيميظنتلا لئاسملا  - ٢

؛يلخادلا ماظنلادامتعا  )أ(    
  ؛بتكملا ءاضعأ باختنا  )ب(
  ؛لامعألا لودج رارقإ  )ج(
  ؛ضيوفتلا قئاثول ةنجل نييعت  )د(
  .لمعلا ميظنت  )ھ(

  .ضيوفتلا قئاثو ةنجل ريرقت  - ٣
  :ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت  - ٤

اذه يف تاهيجوت ميدقتو هلامكتساوه ضارعتساو يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت مييقت  )أ(  
  ؛نأشلا

  ؛اهنيب اميف قاستالا ةلافكو ةيلودلا جماربلاو كوكصلا ذيفنت  )ب(
  ؛ةيئايميكلا داوملا ةرادإ لاجم يف ةينطولا تاردقلا زيزعت  )ج(
؛ذيفنتلل ةمزاللا ةينقتلاوةيلاملا دراوملا  )د(    
ةماعلا ةسايسلا يفةئشانلا اياضقلا  )ھ(   ؛ 
  .ينقتلاو يملعلا نواعتلاو تامولعملا لدابت  )و(

  .يحصلا عاطقلا ةيجيتارتسا  - ٥
  .ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا عم نواعتلا  -٦
  .ةينازيملا دامتعاو ةنامألا ةطشنأ  - ٧
  .رمتؤمل لةعبارلاةرودلا داقعنا دعومو ناكم   - ٨
  .ىرخأ لئاسم  - ٩

  .ريرقتلا دامتعا  - ١٠
 .ةرودلا ماتتخا  - ١١

_____________  


