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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  ٢٠١١رب مفون/ 
  *تقؤملا لامعألا لودج نم ٣دنبلا 

  عامتجالا فادهأو تايولوألا ديدحت

يلودلا رمتؤملل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل لوألا عامتجالا تاير   روصت ةركذم
  ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا

  سيئرلا نم ةركذم
لماعلا قيرفلل لوألا عامتجال ل ةبسنلاب ةماعلا يتاعقوتو يططخ هذه روصتلا ةركذم حضوت  - ١

ريضحتلا ىلع نيكراشملا ةدعاسم ةيغب ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ةيوضعلا حوتفملا 
  . بولطملا مدقتلا قيقحتو عامتجالل

تفملا لماعلا قيرفلا٢/٦هرارق بجومب ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا أشنأ دقو   - ٢ حو ، 
، . ةيعرفلا هتئيه هفصوب ةيوضعلا هتارودل لاعفلاو لماشلا دادعإلا نامض ىلإ ةجاحلا رمتؤملا كردأ دقو

دادعإ رهشأ ةعضبب ةرود لك لبق عمتجيس يذلا ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلوتي نأ ىلع قفاوو 
  .تارودلا هذهل يساسألا لمعلا

يجيتارتسالا جهنلا زيزعتو ةرولبو ذيفنت يف زر حملا مدقتلا عامتجالا اذه يف ثحبن فوسو  - ٣
ةثلاثلا ةرودلا لامعأ لودج يف اهجاردإل ةيولوألا تاذ اياضقلا ديدحتو ،ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل 

ضارعتسا دنعو . ةرودلا هذه يف اهل رمتؤملا دامتعا لامتحال تارارق وأ تاررقم عيراشم دادعإو ،رمتؤملل
ةطشنألا كلذ يف امب ةيعوضوملا لئاسملا يف زرحملا مدقتلا لوانتنس ،يجيتارتسالا جهنلا زيز عتو ةرولبو ذيفنت
. ةيملاعلا لمعلا ةطخل ةحرتقم تافاضإو ،ةديدج ةئشان اياضق نييعتو ،يضاملا يف ةئشان اياضقب ةقلعتملا
لجألا طسوتملا ميي قتلل ًاثيدحتو ،يحصلا عاطقلل ةيجيتارتسا عورشم اهنيب نم رومأ ةلمج ًاضيأ ثحبنسو
  .ةيلاملا لئاسملاو ،غالبإلا تايلمعو ،ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل
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٤ -   ، يناثلا نيرشت١٤نينثالا موي ةينقت ةطاحإ ةسلج دقعتسو ةعاسلا نم ٢٠١١ربمفون /   ،٠٠/١٣ 
نم ةرتفلا يف ىرخألا ةقرفألا تاعامتجاو ةيميلقإلا تاعامتجالل تقو صيصخت عم ٠٠/١٥ةعاسلا ىلإ   ،

ةعاسلا ىلإ ٠٠/١٥ةعاس لا داوملا ةرادإ نأشب ًاعامتجا ةينقتلا ةطاحإلا ةسلج لمشتسو . ٠٠/١٧ 
نم امهرابتعاب نيددحملا نيعوضوملا نأشب ًاعامتجاو ،ًانمأ رثكأ لئادب ىلإ لاقتنالاو ةيرولفريبلاةيئايميكلا   

داوملا مهفو ،ةيعوتلا ءاكذإل يلودل ا نواعتلا: ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا اهثحبي يكل ةئشانلا تاسايسلا اياضق
ًايئيب ةتباثلا ةينالديصلا تاثولملاو ،ايف تابارطضا ببستيتلا ةيئايميكلا   أشب ءارجإ ذاختاو ءامصلا ددغلا   .

 ٠٠/١٧ةعاسلا نم ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب نأشب ةريدتسم ةدئام ىلع تاشقانم كانه نوكتس ،ًاريخأو 
مألا ىلوتتس٠٠/١٩ةعاسلا ىلإ  عيراشم ذيفنتب اوعلطضا دق وأ نوعلطضي نيذلا نوكراشملاو . اهميظنت ةنا 

لثم نإ ثيح ،ةبستكملا تاربخلاو ةدافتسملا سوردلا نأشب تامولعملا مساقتب نوبلاطم جمانربلا راطإ يف 
ا منإو ةريدتسملا ةدئاملا ءانثأ طقف سيل ،نيكراشملا عيمجل ةبسنلاب ةريبك ةدئاف تاذ نوكتس تامولعملا هذه
عقوملا ىلع ةينقتلا ةطاحإلا ةسلجل جمانرب عورشم حاتيو . عوضوملا سفن لوح ةماعلا تاشقانملا ءانثأ

  ).www.saicm.org(ةنامألل يكبشلا 
تاعامتجاةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا دقعي نأ ىلع قباسلا يف بتكملا قفاو دقو  - ٥ ةعبرأ ةدمل    
ماع ةيا لاب محدزملا لامعألا لودج ءوض ىلع مايأ  ٢٠١١يف ةيئايميكلاو ةيئيبلا اياضق . ، كلذ ىلع ءانبو
اذهلو . ةءافكلاو ةيلعافلا نم ردق ىلع نوكن نأ ىلإ ةجاحب اننإف ،اهتشقانم دارملا ةريثكلا اياضقلل ًارظنو

نكمتن ىتح ةماع ةعيبط تاذ ةلوطم ةيحاتتفا تانايب ءاقلإ بنجت ىلع ةحلصملا باحصأ عيمج عجشأ يننإف 
وأ يميلقإ ساسأ ىلع ،نكمأ املك ،تانايبلا هذه لثم ءاقلإ يغبنيو . انلمع رهوج ىلإ ةعرسب لاقتنالا نم
ةينمز ًادويق ضرفأ فوسو . تامظنملا وأ تاموكحلا ىدارف ةطساوب سيلو ةعماج تامظنم ةطساوب

نم يأ نأشب اهمساقت نودوت يتلا تامولعملا دادعإ ىلع مكعجشأ يننإو . ةيحاتتفا تانايب يأ ىلع ةمراص
ءانثأ تنرتنإلا ةكبش ىلع وأ يكبشلا عقوملا ىلع اهعضول ةنامألا ىلإ اهميدقتو ةباتك ةلصلا تاذ ةطشنألا 

  .عامتجالا
رود ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىدلو ،يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف ةمساح ةلحرمب رمن اننإ   - ٦
حوتفملا لماعلا قيرفلا عامتجا يف قافتا ىلإ لصوتلا نأ ىلإ ةي ناثلا هترود يف رمتؤملا ىهتنا دقف: هب موقي ماه

 ، ةثلاثلا هترود يف محدزملا لامعألا لودج نم ففخيس اياضقلا ضعب عم لماعتلا ةيفيك نأشب ةيوضعلا
  .ةيجيتارتسالا اياضقلا ىلع زيكرتلل تقولا نم ًاديزم هل حيتيو
لودج يف هب ةضورعملا بيترتلا بسح ايا ضقلا لوانت مزتعأ يننإف ،انتاشقانم ميظنت دنعو  - ٧
ًالثم ،رخآ بيترتل ًاقفو ةددحم اياضق ةشقانم ،بتكملا عم رواشتلا دعب ،مزلي دق هنأ ريغ . تقؤملا لامعألا
ءانثأ مدقت زارحإ نامضل ةركبم ةلحرم يف )١(ةريغص ةقرفأ ءاشنإ ديفملا نم نوكيس هنأ نيبتي امدنع  
ىلإ عامتسالا نكمي ثيح ،ةماع تاسلج يف اياضقلل لماك ضارعتسا ل وأ ءارجإ مزتعأ يننإو. عامتجالا
نوكي امدنع وأ ،ةماعلا تاسلجلا يف ةشقانملا ىلع ةيصعتسم ا . عيمجلا ءارآ  أ نيبتي تالاجم ديدحت عمو

ةقرفأ ءاشنإ ديفملا نم نوكي دق ،ًامدُق ريسلا ةلصاومل ةبسنلاب ةنيابتم ءارآ فارطألا نم ليلق ددع ىدل 
يف اهثحبل لاحلا ةعيبطب تاشقانملا هذه لثم جئاتن ضرعتسو . ليصفتلاب اياضقلا هذه لثم ةشقانمل ةريغص

                                                 
حلطصمب دصق   )١( ةدودحم ةكراشمب رغصأ ةقرفأو ،ةغايصلا ةقرفأو ،لاصتالا ةقرفأ نمضتت نأ ‘‘ةريغص ةقرفأ’’ي  
 .ةجاحلا بسح ،سيئرلا ءاقدصأو ،ةنيعم ةيضقل ةبسنلاب
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ديدحتو ،ةدودحم تاضيوفت ةقرفألا هذه لثم ءاطعإ حرتقأ يننإف ،كلذ ىلع ةوالعو . ةماعلا تاسلجلا
عم ،ىرخأ اياض ق نأشب ةماعلا تاسلجلا يف مدُقت زارحإ ةلصاوم لماعلا قيرفلل ىنستي ىتح اهلمع تقو
  .رابتعالا يف ةريغصلا ةقرفألا هذه نم يأ تاشقانم جئاتن عضو
دافإ نأشب يقفاوت يأر قيقحت ىلإىعسن امنيبو  - ٨ بنجتأ نأ دوأ ،ةثلاثلا هترود يف رمتؤملل انت  

يفو . ةنيعم ةيضق نأشب ءارآلايف قفاوت ىلإ لصوتلا رذعتيس هنأ ادب ام اذإ ةلوطملاو ةضيفتسملا تاشقانملا 
لبق ةيضقلا نأشب ام ءارجإ ذاختال ةجاح كانه تناك اذإ امع قافتا ىلإ لصوتن نأ حرتقأ ،ةلاحلا هذه 

ىلع ًءانبو . ةرودلا هذه يف ةدودحم ةجيتن ىلإ لصوتلل ًامدُق يضملا ةيفيك وأ ،رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا
ةنامألا ىلإ بلطن نأ ةيلدجلا اياضقلل ةبسنلاب حرتقأ يننإف ،قبا سلا يف اهتيلاعف تتبثأ يتلا لمعلا تاسرامم

معدل ةماعلا تاسلجلا يف تاشقانملا جئاتن سكعي صن عورشم دادعإ ةلص تاذ ةدئار ةلاكو ىلإ وأ 
  .رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا يف انتاشقانم
ًابيرقت انغلب دق ةلحر ملا هذه يف اننأب مكرّكذُأ نأ يغبني اذلو ،انلمع رهوج ىلإ لقتنا نأ دوأو  - ٩
يهو قفألا يف حولت ةياغ انيدلف . ةيلوأ ةروصب ططخملا يجيتارتسالا جهنلا ةايح ةرتف يف قيرطلا فصتنم

متينأ نامضيف لثمتملا  ٢٠٠٢ماع ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم يف هيلع قفتملا فدهلا غولب    
تساو ةيئايميكلا داوملا جاتنإ٢٠٢٠ماع لولحب  ىلع ةماهلا ةسكاعملا اهراثآ ةيندت ىلإ يدؤت قرطب اهمادخ  

ىلإ عقاولا يف انب يدؤتس اهذختن يتلا تاءارجإلا نأ دكؤن نأ ىلإ ةجاحب نحنو . ناسنإلا ةحصو ةئيبلا
نامضل هلمع اننكمي يذلا امو ،نآلا ىتح هانققح يذلا ام ددحن نأ ىلإ ةجاحب اننأ ىنعمب ،فدهلا اذه غولب 

  . اهانأدب يتلا ةديدعلا عيراشملاو جماربلا نأشب مدقت زارحإ
تاءارجإ ذاختا يف ا   - ١٠  يدتهنس تقؤملا لامعألا لودجل ةلصفم حورش انمامأ ًاضورعم نوكيسو

مت يتلا ةطشنألا نع ريراقت انمامأ نوكتس ،اياضقلا هذه نأشب انتاشقانم معدلو . اياضق ةدع نأشب
ا ةئشانلا اياضقلا نأشب ا  صاصرلا : يهو رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا يف اهيلع قافتالا مت يتلا عبرألعالطضالا

، ةينورتكلإلاوةيبرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملاو ،تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاو ،ءالطلا يف 
لكل ةبسنلاب اه ثحبن نأ انيلع تايصوت عيراشم ةعبرأ كانهو. ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا ايجولونكتلاو

ةدعم هذه تايصوتلا عيراشم تناك اذإ امع قافتا ىلإ لصوتن نأ انيلعو ،ةئشانلا عيضاوملا نم عوضوم 
  .ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا ىلإ اهتلاحإل اهلامكتسا مث ةشقانملل

نيحرتقم نع ةيساسأ تامولعمو حرتقم ءارجإ انمامأ اضورعم نوكيس ،كلذ ىلع ةوالعو   - ١١
ببست يتلا ةيئايميكلا داوملا نأشب (ةئشانلا تاسايسلا اياضق نم اهرابتعاب اياضق نييع تل نيديدج
ةطخ ىلإ تافاضإلا نأشب نيحرتقمو )ًايئيب ةتباثلا ةينالديصلا تاثولملا نأشبو ءامصلا ددغلا تابارطضا  ،

ايجولونكتلا نأشبو ،ةينورتكلإلاوةيبرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملا نأشب (ةيملاعلا لمعلا   
يحصلا عاطقلل ةيجيتارتسا عورشم ًاضيأ انمامأ ًاضورعم نوكيسو ). ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا
ةلمكتسم تامولعم ىقلتنس ،ًاريخأو . يجيتارتسالا جهنلا راطإ يف ةطشنأ ذيفنت يف زرحملا مدقتلا نع ريرقتو
ةيفيكب قلعتي اميف رمتؤملا ىلإ مدقت دق يتلا تاحرتق ملاو لغاوشلا حضوتس ،ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب نع

يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتل لاقتنا ةلحرمب ا   اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلل معدلا ميدقت ةلصاوم
ماع يف هتيا   ٢٠١٣ىلإ جمانربلا لصي نأ درجمب .  
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جهنلا ذيفنتل ةينقتلاو ةيلا ملا دراوملا نع ةلمكتسم تامولعم انمامأ ًاضورعم نوكيسو  - ١٢
معدلا زيزعتل قرطلا لضفأب قلعتي اميف رمتؤملا ىلع هحرتقن نأ نكمي ام ثحب انيلع نيعتيسو ،يجيتارتسالا 

بصن عضن نأ بجي ،كلذب مايقللو . يجيتارتسالا جهنلا فادهأ قيقحت يف مهست يتلا ةطشنألل مدقملا
يتلا تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ليومتلا تارايخ نأ شب ةيرواشتلا ةيلمعلا يف تاروطتلا رخآ اننيعأ

ةيرواشتلا ةيلمعلا هيف تمت يذلا يماتخلا عامتجالاو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا اهلهتسا 
لوألا نيرشت٧ و٦يموي كوكناب يف  مادختسال ةقيرط لضفأ ثحب ىلإ ةجاحب نوكنسو . ٢٠١١ربوتكأ / 

عم نارتقالاب ،جئاتن يأ ضرع ةيفيكو ،يجيتارتسالا جهنلا زيزعتو معد لجأ نم ةيرواشت لا ةيلمعلا جئاتن
ينعملا يلودلا رمتؤملا ىلع ٢٠١٢هينوي /ناريزح يف هدقع ررقملا ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم جئاتن  ،
  . ةثلاثلا هترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب

حوتفملا لماعلا قيرفلل لوألا عامتجالا اذه لالخ لمعن ن أ ديرن فيك تحضوأ نأ دعبو  - ١٣
عامتجالا ةيا  دق نوكنس اننأ عقوتأ يننإو . عم هقيقحت يف لمأن ام ىلإ ةراشإلاب متتخا نأ دوأ ،ةيوضعلا

ىلع انقفتا دق نوكنس اننأو ،ةلماش ةقيرطب لامعألا لودج ىلع ةجردملا دونبلا عيمج لماكلاب انشقان 
يف قفاوت ىلإ هنأشب لوصولا رذعتي يتلا دونبلل ةبسنلابو . دونبلا نم نكمم ددع ربكأل ةبسنلاب بسانم ءارجإ
  .رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلل نيدعتسم نوكن ىتح ًامدُق يضملا بولسأو لغاوشلل حضاو مهف قيقحت دوأ ،ءارآلا

رذعتيس ناك اياضقل ه لوانتب ةيئايميكلا داوملا ةرادإ يف ماه رودب يجيتارتسالا جهنلا ماق دقلو  - ١٤
نأ بجيو . ةيملاع ةيمهأ اهل اياضق ىلإ اهليوحتو ،ينطوو لب يميلقإ ٍىوتسم ىلع الإ ىرخأ ةروصب اهلوانت

تاشقانمل اندادعإو يعوطلا راطإلا اذه يف ةوقلا رصانع يلاحلا عامتجالا يف انتاشقانم ززعت نأ نمضن 
رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلايف قيقحتلل ةلباقو ةيوق جئاتن ىلإ لصوتلا عم ةداج  .  

_____________  


