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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  ٢٠١١ربمف ون/ 
  *تقؤملا لامعألا لودج نم) ب (٥دنبلا 

  ذيفنتلل ةينقتلاو ةيلاملا دراوملا: يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت

  ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتل ةمزاللا ةينقتلاو ةيلاملا دراوملا

  ةنامألا نم ةركذم

ةيلاملا دراوملاب قلعتملا٢/٣رارقلا يف   - ١ ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتل ةمزاللا ةينقتلاو    
فادهأ قيقحت نأ ىلع ديدج نم ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا دكأ ،ةيئايميكلا داوملل 

ااب ةقلعتملاتاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا  اع لولحب،ايح ةرود لاوط ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإل م  
تايوتسملا عيمج ىلع ةعونتملا تاءارجإلا ليومت ىلع ًايئزج دمتعي)١(،٢٠٢٠ رزآتلا زيزعت ىلعو ،   

  .ذيفنتلا لجأ نم يجيتارتسالا جهنلا يف ةاخوتملا ةددعتملا ةيلاملا تابيترتلل لماكتلاو
ع ريرقت ميدقتو،جمانربلا مييقتب موقي نأةعيرسلا ةيادبلا جمانرب ىلإ رمتؤملا بلطو   - ٢ هتيلاعف ن  
ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا بناج نم هيف رظنلل هجئاتن ءوض يف تايصوت ميدقتو،هذيفنت ةءافكو رمتؤملا اعدو .  

يلودلا كنبلا كلذ يف امب ،ةمئاقلا ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملا اميسالو ،ةلصلا تاذ ةيلاملا تاسسؤملا عيمج 
تامظنملاو ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلاو ةيلودلا لي ومتلا تاسسؤم نم اهريغو ةيميلقإلا ةيمنتلا فراصمو
ىلإ ةيلودلا ةيموكحلا كلذ يف امب ،يجيتارتسالا جهنلا فادهأ قيقحت يف مهست يتلا تاطاشنلل اهمعد زيزعت   
اهنم لكل ةحونمملا تاضيوفتلا نمض،ةينيعلا تامهاسملا  .  

                                                 
*  SAICM/OEWG.1/1/Rev.1.  
ماع يف ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم جئاتن ذيفنت ةطخدامتعا مت   )١(  يف لثمتي ًافده ةطخلا نمضتتو. ٢٠٠٢ 

ا ةراضلا راثآلا نمىندألا دحلا ىلإ ليلقتلا ىلإ يضفتقرطب اهجاتنإو ةيئايميكلا داوملا مادختسا  ةيرش بلا ةحصلا ىلع ةرطخل 
يذلا فدهلا اذه يجيتارتسالا جهنلا دمتعا ،تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا نم ١٣ةرقفلا يف دراولل ًاقفوو . ةئيبلاو  

يجيتارتسالا جهنلل ماعلا فدهلا هفصوب‘‘٢٠٢٠ماع فده ’’مساب نايحألا نم ريثك يف هيلإ راشي   ،. 
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سل ٢/٣رارقل ا ةعباتم نع نيريرقت يف ةثلاثلا هترود نابإ رمتؤملا رظنيسو  - ٣  ا نم امهلوأ مدق ي ،
 تاجاتنتساىلإ دنتست تايصوتو ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ًامييقت نمضتيو ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل يذيفنتلا 

ذيفنتل رارقلا يف مهركذ دراولا ةحلصملا باحصأ عيمج اهذختا يتلا تاوطخلا مييقتب امهيناث قلعتيو ؛سل  ا
  .يجيتارتسالا جهنلل ةيلاملا تابيترتلا

ذيفنتل ةمزاللا ةينقتلاو ةيلاملا دراوملاب ةطبترملا تاروطتلا رخآ ىلع ءوضلا ةركذملا هذه طلستو   - ٤
تاءارجإلا ذاختا مدع ةفلكتو ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ديعص ىلع زرحملا مدقتلا كلذ يف امب ،يجيتارتسالا جهنلا 

ةيلمعلاو ،ةيئايميكلا داوملل ةيملاعلا تاعقوتلا ةسارد عورشمو ،ةحصلا عاطق ىلع تاساكعنالاو 
جمانربل يذيفنتلا ريدملا اهقلطأ يتلا تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب ةصاخلا ليومتلا تارايخب ةقلعتملا ةيرواشتلا 
جهنلاب ةصاخلا ليومتلا تاجايتحاب ةقلعتملا ةيلوألا تارابتعالا ضعب بناج ىلإ ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا 

 .٢٠٢٠ماع ىتح يجيتارتس الا

  ةيملاعلا ةئيبلا قفرم  - ًالوأ 
اهمعد زيزعت ىلإ ةلصلا تاذ ةيلاملا تاسسؤملا عيمج ٢/٣هرارق يف ،رمتؤملا اعد   - ٥ يتلا تاطاشنلل ، 
ةسماخلا ديدجتلا ةيلمع جئاتن تضر . يجيتارتسالا جهنلا فادهأ قيقحت يف مهست  ع ،كلذ نم ماع دعبو
. ٢٠١٠ويام /رايأ رهش يف تدقعنا يتلا ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل ةعبارلا ةيعمجلا ءانثأ ةيملاعلا ةئيبلا قفرم دراومل

فدهلا قيقحت يف ةمهاسملل رالود نييالم ١٠غلبم صيصخت ىلإ دراوملا ديدجتل ةسماخلا ةيلمعلا وعدتو   
فملا لامكتسال ةيفاضإ رالود نييالم١٠صيصخت ىلع ةوالع ،يجيتارتسالا جهنلل ماعلا  ىلع تاضوا  

فده ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ىدل ةي ئايميكلا داوملا جمانربلو. مدقتلاو قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع اكص 
ا ا لثامي ايح ةرود لاوط ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا زيزعت وهو الأ ،يجيتارتسالا جهنلل ماعلا فدهل

نم ىندألا دحلا ىلإ ليلقتلا ىلإ يضفتقرطب  ةيملاعلاةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ىلع ةرطخلا ةراضلا راثآلا   .  
ةيالولاو ىشامتي امب ةيولوألا تاذ يجيتارتسالا جهنلا فادهأل معدلا ريفوتب قفرملا موقيسو   - ٦
لمعلا تالاجمو ةطشنألا نيب نمو . يجيتارتسالا جهنلل ةيملاعلا لمعلا ةطخ هتددح امل ًاقفوو ،هيلإ ةلكوملا
ىلإ راشي ،دودحلل ةرباع بناوج نم اهل امل ًارظن ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم ًاديازتم ًامعد ىق لتت دق يتلا

يلاجم يف تاردقلا ءانبو ؛تافآلا تاديبم ةرادإو ؛ثولتلا عنمو ايجولونكتلا لقنب ةلصلا تاذ بناوجلا 
؛ةثولملا عقاوملاو ؛ةيمحملا قطانملاو ؛ةيئايميكلا داوملا عم فيكتلاو ؛اهذافنإو ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا رطألا  
. عورشملا ريغ راجتالاو ؛تامولعملا لدابتو ؛اهنم صلختلاو تايافنلا نم ليلقتلاو ؛ةليقثلا نداعملاو

معدلا ىقلتت نأ نكمي يتلا عيراشملاب ةحرتقم ةمئاق ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ةيجيتارتسال ةلماكلا ةقيثولا نمضتتو 
  .www.thegef.orgيكبشلا عقوملا نم تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلا نكميو . ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم
ةيئايميكلا داوملا ةرادإ لاجم يف ةئشانلا اياضقلل ةسارد ءارجإ ًارخؤم ةيملاعلا ةئيبلا قفرم بلط دقو   - ٧

ةلحرمب ا   مييقتو ديدحتب ةساردلا هذه موقتسو . لاقتنااداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا يف
ا  ٢٢ اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلل ةلمتحملا تاجايتحالاب لصتت ،روكذملا لا  ا يف ةئشان ةيضق

نم ةمدقملا يفاضإلا معدلاو ةيفاضإلا دراوملا مهاستسو . ةيئايميكلا داوملا ةرادإ ديعص ىلع لاقتنا ةلحرمب
ةحصب ةراضلا راثآلا قابتسا يف ،ةساردلا كلت نع ةمجانلاو ،هيلإ ةلكوملا ةيالولا راطإ يف ةيملاعلا ةئيبلا قفرم 

ىظحت يتلا عبرألا ةئشانلا اياضقلا ةساردلا لمشتو . اهليلقتو ،اهنم دحلاو ،اهعوقو عنمو ،ةئيبلاو ناسنإلا
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لماعلا قيرفلل لوألا عامتجالا ءانثأ يبناج عامتجا مظنيسو. يجيتارتسالا جهنلا راطإ يف صاخ مامتهاب  
  .ةساردلا هنع ضخمتتس ام لوانتل ةيوضعلا حوتفملا

  ةحصلا عاطق ىلع تاساكعنالاو تاءارجإلا ذاختا مدع ةفلكت  -ًايناث 
ةيفاضإ ثوحب ءارجإ ىلع ٢/٣هرارق يف رمتؤملا عجش   - ٨ ةيعامتجالاو ةيداصتقالا فيلاكتلا نأشب  
عاطق ىلع تاساكعنالاو تاءارجإلا ذاختا مدع ةفلكت كلذ يف امب ،ةيئايمي كلا داوملل ةميلسلا ريغ ةرادإلل
سيتل،ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا تايوتسملا ىلع ةحصلا فادهأ ذيفنتل ةمئالملا ةيولوألا ءاطعإ بيترت ري   
  .يجيتارتسالا جهنلا

ةسارد ٢٠١٠ماع يف ،ةدحتملا ممألا جمانرب أدب ،رارقلا اذهل ةباجتساو   - ٩ ذاختا مدع ةفلكت ل، 
نم ،ةدع تامظنم ةساردلا كلت يف تمهاسو ،ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا ديعص ىلع تاءارجإلا  

يداصتقالا لا  نم ىلوألا ةلحرملا لثمتتو . ا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم اهنيب
داوملل ةميلسلا ةرادإلا مادعناو تاءارجإلا ذاخت ا مدع ةفلكت نأشب ةرفاوتملا فراعملا مييقت يف ةساردلا
ماع لئاوأ وأ ٢٠١١ماع رخاوأ يف ةساردلا رشنتسو . ةيئايميكلا ةفلكتل ًايعجرم ًامييقت اهرابتعاب ٢٠١٢   ،
  .تاءارجإلا ذاختا مدع

ةفلكت نأشب ةرفاوتملا تامولعملا ةعومجم نأ ةساردلل ةيلوألا جئاتنلا ن  - ١٠  مدع يبت ،تاعقوتلل ًاقفوو  
يملاع مقر ىلع لوصحلا نكمملا ريغ نم نأ كلذ ينعيو ،ةدودحمو ةرثعبم تامولعم يه تاءارجإلا ذاختا 

ةرادإلا ئدابمب ديقتلاب قلعتت تاءارجإلا ذاختا مدع ةفلكت نع تامولعم كانه نأ ديب . ةفلكتلا كلتل دحاو
ذاختا مدع ةفلكت طابنتسا اهل الخ نم نكميو ،ةيقيرفألا نادلبلا نم ددع يف تافآلا تاديبمل ةميلسلا
ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب دقعيسو . ًاقاطن عسوألا ةيئايميكلا داوملا ةرادإ ديعص ىلع تاءارجإلا

ةميلسلا ريغ ةرادإلا راثآو تاءارجإلا ذاختا مدع ةفلكت نأشب ًاكرتشم ًايبناج ًاعامتجا ةيملاعلا ةحصلا 
  .ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل لوألا عامتجالا شماه ىلع ةحصلا ىلع ةيئايميكلا داوملل

ماع يف ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ترشن ،ةحصلا عاطق ىلع تاساكعنالاب قلعتي اميفو   - ١١  ٢٠١١ ،
ةيئايميكلا داوملا ىلإ ىزع  تالاحل يملاعلا رثألا نأ ىلإ تاريدقتلا ريشتو )٢(.ي يذلا ضرملا ءبعل ًاليلحت  

ةببسملا تايئزجلاو رصانعلا نم ةراتخم ةعوم تلاو داحلا ممستلا  و ،سوتسبسألل لجألا ليوطلا ضرع
ماع يف كينسرألاو صاصرلاو ،لخادلاو جراخلا يف ءاوهلا ثولتو ،ةينهملا طاسوألا يف ةدوجوملا ناطرسلل 

ىلإ لصي ٢٠٠٤ ةافو ةلاح ٤ ٣٧٦ ٠٠٠  تايفولا عومجم نم ةئاملا يف٨،٣يأ (  امو )  
داوملا نع مجانلا ضرملا ءبع يلامجإ نم للقت ماقرألا هذه نأ ودبيو . ةقاعإ ةنس ٧٥ ٣١٧ ٠٠٠لداعي

معدت تانايب ا   أشب رفاوتت يتلا ةيئايميكلا داوملا نم ةراتخم ةعومجم ىلع رصتقت ا  أ ثيح ،ةيئايميكلا
  .ةيملاعلا تاريدقتلا

يفو ،لاثملا ليبس ىلعف .ةحاتملا تانايبلا نم ةماه تاجاتنتسا صالختسا نكمملا نم نأ ريغ  - ١٢  
ماع ىلإ ٢٠٠٠ماع نم ةرتفلا  صاصرلا تايوتسم ديزت نمم ملاعلا يف صاخشألا ةبسن تضفخنا ٢٠٠٤   ،
مارغوركيم١٠نع مهمد يف  ىلإ ةئاملا يف ٢٠نم رتليسيد /  ضافخنالا اذه بكاوو ،ةئاملا يف ١٤   

                                                 
  .www.ehjournal.net/content/10/1/9: يلاتلا عقوملا ىلع ليلحتلا ىلع عالطإلا نكمي  )٢(
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صلختلا نع لوألا ماقملا يف ضافخن الا اذه ىتأتيو. صاصرلا نع مجانلا ضرملا ءبع يف ةلثامم تاضافخنا
دق يذلا رثألل    يلج لاثم كلذ يفو ،نادلبلا مظعم يف صاصرلا ىلع يوتحملا نيلوزاغلا نم يجيردتلا

ةحصلا ةمظنم نع ةرداصلا ضرملا ءبع تانايب لكشتو . ًايبسن ريصق نمز يف رطاخملا ةرادإ هيلإ يضفت
تايلمع رايتخاب ةقلعتملا ا نم ةمظنملا هب موقت ام ىلإ ةفاضإلاب ،ةيملاعلا  انايب ةدعاق هنمضتت امو لمع  

ةيحصلا تامولعملل ًاساسأ )٣(،")WHO CHOICE"مساب ةفورعملاو (اهتفلكتب ةنراقم ةلاعف لخدت   
. تاءارجإلا ذاختا مدع ةفلكتب قلعتملاو هالعأ روكذملا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ريرقت يف ةمدختسملا

تاريدقت كلذ يف امب ،ةلأسملا هذه نع تامولعملا نم ديزملا دادعإ ىلع ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم فكعتو 
  .ضارمألل ةديدج ةيملاع

  ةيئايميكلا داوملل ةيملاعلا تاعقوتلا ةسارد عورشم  -ًاثلاث 
ةدايز ىلإ ةيمانلا نادلبلا ىلإ ةمدقتملا نادلبلا نم اهمادختساو ةيئايميكلا داوملا جاتنإ لاقتنا يدؤي   - ١٣

ةدحتملا ممألا جمانرب لمعيو . ةيمانلا نادلبلا يف ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع ةيبلس راثآ روهظ تالامتحا
كلت جئاتنل قمعتم مييقت ميدقت ىلإ فدهي ةيئايميكلا داوملل ةيفارشتسا ةسارد عورشم ىلع ةئيبلل 

و نواعتلا ةمظنم ا. تاريغتلا  يداصتقالا لا رجأ يتلا ةقباسلا تامييقتلا نم ةساردلا ذختتو  ا يف ةيمنتلا
ىلإ ةمدقتملا نادلبلا نم ةيئايميكلا داوملا مادختساو جاتنإ يف ةعقوتملا تاريغتلل ليلحت نم نوكتتو ،اهل ًاساسأ 
مل اذإ تاريغتلا كلت نع مجنت دق يتلا ةيلاملاو ةيداصتقالا تاساكعنالاو ،مداقلا دقعلا لالخ ةيمانلا نادلبلا 

عقوتيو . تاسايسلا ديعص ىلع ةلمتحملا تاباجتسالل مييقت نمو ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإ يف نسحت يأ أرطي
اهيف رظنت يك رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا ىلع ضرعت نأو٢٠١٢ماع لئاوأ يف تاعقوتلا ةسارد رشنت نأ   ،.  

  تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب ةصاخلا ليومتلا تارايخب ةقلعتملا ةيرواشتلا ةيلمعلا  - ًاعبار 
ةصاخلا ليومتلا تارايخب قلعتت ةيرواشت ةيلمع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا قلطأ   - ١٤

ةيئايميكلا داوملا ةرادإ لاجم يف ةمئالم دراوم ىلإ ةجاحلاب هنم ًافارتعا تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب 
ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عبارلاعامتجالا يف ىلوألا ةرملل ةيلمعلا نع نلعُأ دقو . تايافنلاو ملوهكتس  

ىلإ ٤نم فينجب دوقعملا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب  رايأ٨  زيكرت ىلإ ةيلمعلا يمرتو . ٢٠٠٩ويام / 
ةصاخبو ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب صاخلا لامعألا لودجل يلاملا معدلا زيزعت ةيفيك ىلع ريكفتلا 

لقنيفمكحتلا نأشب لزاب ةيقافتال  نأشب مادرتور ةيقافتاو ،دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا    
ةراجتلا يف ة لوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطت

ًانوناق م زلم لبقم كصو ،يجيتارتسالا جهنلاو ،ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسةيقافتاو ،ةيلودلا 
نم ديزم ريفوتب ةليفكلا ةنكمملا ةيتاسايسلا تارايخلا ديدحت ىلع ةماع ةروصب ةيلمعلا زكرتو . قبئزلا نأشب
  .تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب ةطبترملا ةطشنألل نومضملا ليومتلا

ةرشع ةعساتلا ةرودلا شماه ىلع ةيرواشتلا ةيلمعلا تاعامتجا نم عبارلا عامتجالا دقعنا دقو   - ١٥
رايأ٥ و٤يموي ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،فوك نيلغ يف ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل  . ٢٠١١ويام / 

يميكلا داوملا ةرادإ ليومتل لماكتم ج  هفصوب تايافنلاو ةيئا عضو ةيمهأ ىلع ديكأتلا نوكراشملا داعأو
                                                 

)٣(  www.who.int/choice/en/.  
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عيمج ىلع تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب صاخلا لامعألا لودج نم ةاخوتملا فادهألا قيقحتل ًامساح ًارصنع 
ريوطت ةلصاوم ىلإ ةيمارلا تاوطخللو تاشقانملل ًاروحم لماكتملا جهنلا اذه ىحضأ دقو . تايوتسملا
تاعاطق كارشإو ؛تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا ميمعت: يهو ،ةعبرألا تاراسملا وأ رصانعلا  

ىلع ةيداصتقالا تاودألا مادختساو ،صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب تاكارشلا ةماقإ كلذ يف امب ،ةعانصلا 
ددعتملا ينامئتسالا قودنصلل لثامم ديدج ينامئتسا قودنص ثادحتساو ؛يلودلاو ينطولا نيديعصلا 

زيكرت لاجمك تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ةنمآلا ةرادإلا جاردإو ؛لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا  
ةئيبلا قفرم راطإ يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاب قلعتملا مئاقلا زيكرتلا لاجم قاطن عيسوت هنم ىخوتي ديدج 

  .ةيملاعلا ةئيبلا قفرم راطإ يف ديدج ينامئتسا قودنص ءاشنإ وأ ،ةيملاعلا
معدل ةمزاللا ةيلاملا دراوملا دشح يف مهاست نأ تاراسملل يغبني هنأ ىلع نوكراش ملا قفتاو  - ١٦

ذيفنتل ةليسولا هسفن تقولا يف رفوت نأو ،اهل لاثتمالاو ًايلود اهيلع قفتملا تامازتلالل نادلبلا ذيفنت 
ةعبرألا تاراسملل يغبنيو. تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلاب ةقلعتملا لجألا ةليوطلا فادهألا  
ززعت نأو ،رقفلا نم دحلا يف لثمتملا فدهلا  ةصاخبو ،ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا زاجنإ يف كلذك مهاست نأ

  .ةيلاملا دراوملا ىلع ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا نادلبلاو ًاومن نادلبلا لقأ لوصح صرف نم هسفن تقولا يف
نأو ةعبرألا رصانعلا ليلحتب موقت نأ كلذك ةئيبلل ةد حتملا ممألا جمانرب ةنامأ ىلإ بُلط دقو  - ١٧
اهنع ضخمتيس يتلا ةقرولا لكشتسو . راسم لك ليعفتل ةمزاللا ةلمتحملا ةيسيئرلا تاءارجإلا ددحت

ساسألا ‘‘تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا ليومتل لماكتم جهنل حارتقا’’ةنونعملاو ليلحتلا   ،
يموي كوكنابب دقعيس يذلا ةيرواشتلا ةيلمعلل ريخألاو سماخلا عامتجالا يف تاشقان ملا هيلع موقتس يذلا

لوألا نيرشت٧ و٦ مادرتورو لزاب تايقافتال ةيلاملا تاجايتحالل ًاليلحت ةقرولا مدقتو . ٢٠١١ ربوتكأ/ 
ك لت يبلي ثيحب تاراسملا نم لك قيبطت ةيفيكل تاحارتقا مدقتو ،يجيتارتسالا جهنللو ملوهكتساو

 ، ةعبرألا ليومتلا تاراسمل ةيليغشتلا تاءارجإلاو لكايهلا رصانع ةساردلاب لوانتت امك ،تاجايتحالا
ل يف نأ ىلإ ةقرولا صلختو . مكم وحن ىلع ةعبرألا تاراسملا عيمج مدختسي لماكتم جهنل ًاحارتقا مدقتو

تايدتنملاو تايلمعل ا لالخ نم حارتقالا ليصافت عضول ةيسايسلا اهدوهج لصاوت نأ تاموكحلا عسو
ليومتل حرتقملا جهنلا ليعفتل تاوطخ ،هسفن تقولا يف ،ذختت نأ اهعسو يف نأ ديب ،ةيلودلا ةيموكحلا 

  )٤(.تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب صاخلا لامعألا لودج
كلذ يف امب ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ىلع ةيرواشتلا ةيلمعلا جئاتن ضرعتسو   - ١٨

ةرادإ سل . تايصوتلا  ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا ةرودلا ىلإ ًايماتخ ًاريرقت هرودب يذيفنتلا ريدملا مدقيسو
  .٢٠١٢ماع يف نادقعتس نيتللا ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يلودلا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا ىلإو جمانربلا 

                                                 
طيطختلا تايلمع يف تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا جامدإ ةيفاضإلا تاوطخلا لمشت نأ نكمي   )٤(
كلذل ةاطعملا ةيولوألا ززعي وحن ىلع تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلاب يعولا ةدايزو ؛ةيلودلاو ةينطولا يئامنإلا  

ينامئتسا قودنص ءاشنإ ةيناكمإ عالطتسا ةلصاومو ؛لا فد  ةيتاسايس تارايخل تاموكحلا عضوو ؛ضارغألا ددعتم ا 
قاطن عيسوتو ؛تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب صاخلا لامعألا لودج ذيفنتل ةيملاعلا ةئيبلا قفرم مادختسا قاطن عيسوت ىلإ 

قودنص ءاشنإ وأ تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ديدج زيكرت لاجم ثادحتساو ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاب قلع تملا زيكرتلا لاجم
ةئيبلا قفرم ةوعدل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم ىلإ بلط هيجوتو ؛ةيملاعلا ةئيبلا قفرم راطإ يف ديدج ينامئتسا 

 .تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب صاخلا لامعألا لودجل معدلا ريفوت ىلع هتردق زيزعت ىلإ ةيملاعلا
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مدق  - ١٩  نم سماخلا عامتجالا جئاتن نع يوفش زجوم يس ،رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلل دادعإلا راطإ يفو  
رارقب جورخلل هب ةرانتسالا فد   ، ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل لوألا عامتجالا ىلإ ةيرواشتلا ةيلمعلا
جهنلا كلذ يف امب ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب صاخلا لامعألا لودجل ليومتلا لبقتسمب قلعتي لمتحم 

  .يجيتارتسالا

  ٢٠٢٠ماع ىلإ قيرطلا : يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت ليومت  –ًاسماخ 
باحصأ اهيف كراشي ةيعوط ةردابم هرابتعاب ثالثلا تايقافتالا نع يجيتارتسالا جهنلا فلتخي   - ٢٠

ذيفنت معدت ًانوناق ةمزلم تاطارتشا دوجو مدع نم مغرلا ىلعو . ةددعتم تاعاطقو نيددعتم ةحلصم
دقع يذلا ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم يف تاموكحلاو لود لا ءاسؤر دييأتب يظح دقف ،جهنلا

ماع يف كرويوينب دقع يذلا يملاعلا ةمقلا رمتؤم يفو ٢٠٠٢ماع يف غربسن هوجب ةرقفلا يفو . ٢٠٠٥، 
مهمازتلا مهرودب صاخلا عاطقلاو يندملا عمت  ١١  ا ولثممو دوفولا ءاسؤرو ءارزولا دكأ ،يبد نالعإ نم

لودجل ًاقفو ا ب خسارلا  ايح ةرود لاوط ةرطخلا تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا عيجشت
دعيو . ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم اهعضو يتلا ذيفنتلا ةطخو نيرشعلاو يداحلا نرقلا لامعأ

او ًامازتلا يبد نالعإ نم١٢ةرقفلا يف تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا دامتعا  يجيتارتسالا جهنلاب ًاحض  
  .هذيفنتبو

تاياغلا زاجنإل ةمئالملا دراوملا رفاوت لفكي ًامساح ًالماع ذيفنتلل ةيلاملا تاجايتحالا مهف   - ٢١   دعيو
، . تاسايسلاب ةقلعتملا فادهألاو يملاعلاو يميلقإلاو ينطولا ىوتسملا ىلع تاءارجإ ذيفنتلا لمشيو
مييقت نأ ديب . ةفلتخم ةيلامو ةينقت تاجايتحا اهضعب بلطتي يتلا ةيتاسسؤملا تابيترتلا نم ددع همعديو
رصانع ضعبل نكميو . يجيتارتسالا جهنلل يعوطلا عباطلا ببسب ًاريسع نوكي دق تاجايتحالا هذه
معدل ةمزاللا  ةيروفلا ليومتلا تاجايتحا ضعب ديدحت ىلع دعاست نأ تاسايسلل ةعماجلا تايجيتارتسالا
تاجايتحالا ىلإ ةراشإ مدقي نأ نكمي خيراتلا اذه ىتح ذفنملا لمعلا نإف كلذك . يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت
  .ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا يف ًاباجيإ رثؤت ثيحب لبقتسملا يف اهتيبلت مزاللا

  تاجاتنتسا  -ًاسداس 
ةرادإلا قيقحت ىلإ يمرت ةددحم تاءارجإ اهلالخ ذختت ةماه ةلحرم يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت لخد  - ٢٢  

ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا نادلبلاو ًاومن نادلبلا ّلقأ اميسال ،ةيمانلا نادلبلا يف ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا 
لاقتنا ةلحرمب ا  جمانرب راطإ يف ةذفنملا عيراشملا نع ةيلحرملا ريراقتلا نيبتو . اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو

 ىوتسملا ىلع ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا نيسحتل ًايلاح لذبت ةق سنم ًادوهج نأ ةعيرسلا ةيادبلا
ةددعتملا ةيئيبلا تابيترتلا تاطارتشا ذيفنتو ،ةيميلقإلا لغاوشلا ةجلاعمو ،تايولوألا ديدحتلو ،ينطولا 

عضو لا رفسأ دقو. ةءافكو ًاقيسنت رثكأ جئاتن قيقحتل مدختست ةحاتملا دراوملا نإف يلاتلابو. فارطألا
جهنلا ذيفنتل ةيراجلا تايلمعلا ىلع رثؤي دق امم ،حاتملا ليومتلا ضافخنا نع نهارلا بعصلا يداصتقالا 

ريغ ليومت رداصم نع ثحبلا رمألا بلطت امبرلو . ٢٠٢٠ماع فده زاجنإ وحن مدقتلا قيعيو يجيتارتسالا 
  .يلاحلا مخزلا ىلع ةظفاحملل ةيديلقت

. ذيفنتلل لماكتم جهنك همادختساو يجيتارتسالا جهنلا ةبرجت نماهصالختسا نكمي سورد ةمثو   - ٢٣
يتلا تاراسملا فلتخم ًايلاح يجيتارتسالا جهنلا    مضي ،تاعاطقلاو ةحلصملا باحصأ ةيددعت لالخ نمف
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ططخلا يف تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا لغاوشلا جامدإ كلذ يف امب ،ةيرواشتلا ةيلمعلا اهتعضو 
ىلع راشيو ،نييديلقتلا ريغ ةحلصملا باحصأ رئاسو ةعانصلا عاطقل لاعف رود ءاطعإو ،ةينطولا ةيئامنإلا  

معدل صصخم ينامئتسا قودنص ءاشنإو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا ذيفنتل تاكارشلا ىلإ صاخ وحن 
  .ةيلوألا ةينيكمتلا ةطشنألا

لماكتم ليومت ج معلا راطإ يف ةحرتقملا ةعبرألا تاراسملا معدتو  - ٢٤  مايق معدلا ةيرواشتلا ةيل
ةعوم . بذاجو  ًاتباث ًاليومت رفوي لكيه ميمصت ىلإ ىعستس ةيرواشتلا ةيلمعلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
نأشب تاشقانملل عقوتي ،كلذ ىلع ةوالعو . دراوملا دشحب علطضت نل اهنكل ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا
يف رظنلا يرجي نأ يلاتلاب مهملا نمو . تقولا ضعب قرغتست نأ ةيلمعلا اهنع ضخمتت تايصوت يأ ذيفنت

 ، نيح ىلإ تاجايتحالا كلت ةيبلت لفكت ةيلآ طابنتساويجيتارتسالا جهنلل ةيروفلا ليومتلا تاجايتحا  
  .تاشقانملا نم ءاهتنالا

ةحناملا تاهجل ا نم دراوملا دشح ةيلوؤسمل قاطنلا عساو ًامساقت لفكي نأ يلاملا معدلل يغبنيو  - ٢٥
عيراشملا ذيفنتب رمألا قلعتي امدنع ًالاعفو ًامادتسم نوكي نأو ،مهفالتخا ىلع ةحلصملا باحصأو 
ماع فده قيقحت ىلع زّكري نأو ،ةحلصملا باحصأل ةصاخلا تاجايتحالل بيجتسي نأو ،ةطشنألاو 

لمعلا ةطخ يف اهجار دإل ةديدج لئاسم نييعت يرجيس ،يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت رارمتسا عمو. ٢٠٢٠
ذيفنتك ةديدج تاردابم ذاختاو ،تاسايسلاب ةقلعتم ةئشان ةديدج لئاسم حارتقا يرجيسو ،ةيملاعلا 

يجيتارتسالا جهنلا نمًاءزج لكشت يتلا ةحصلا عاطق ةيجيتارتسا لئاسملا هذه ةجلاعمل امم مغرلا ىلعو .  
ةمئاقلا لئاسملاب ةقلعتملا ةطشنألا مامتإل لب بسحف ةطشنألا كلتل ال ،دراوملا ريفوت نم دبالف ،ةيمهأ نم  ،
ًايويح ًارصنع ةنامألا لمع معدل ةمزاللا دراوملل مئادلا رفاوتلا دعيو . قباسلا يف اهديدحت مت يتلا لئاسملاو
  .رمتؤملا اهيلإ اهلكوي يتلا ماهملا ءادأ يف ةيلاعفلا يخوت اهل حيتي

  ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا هذختي دق يذلا ءارجإلا  -ًاعباس 
ةيناثلا ةيئانثتسالا ةرودلا رثإ دقعتس ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يلودلا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا نأ امب  - ٢٦  

لودج امهلالخ شقاني نأ عقوتي نيذللا ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمو ةرادإلا سل   ةرشع
حوتفملا لماعلا قيرفلا بغري دقف ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ب ةصاخلا ليومتلا تارايخب قلعتملا لامعألا
  : نأ يف ةيوضعلا

  ؛ريرقتلا اذه يف ةدراولا تامولعملاب ًاملع طيحي  )أ(
لامعأ لودجل ليومتلا تارايخب ةقلعتملا ةيرواشتلا ةيلمعلا هنع ضخمتتس ام يف رظني   )ب(

  ؛ةمدقملا تامولعملا ىلإ كلذ يف ًادنتسم ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا
جئاتنب قلعتملا هريرقت ن   )ج(  مضي نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي

يتلا ةيفيكلل ةشقانم ،ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا هترود يف ةرادإلا سلجم ىلإ مدقيس يذلا ،ةيرواشتلا ةيلمعلا 
جهنلا ليومت تاجايتحا ىلع جئاتنلا كلت ا   ؛يجيتارتسالارثؤتس  

ممألا رمتؤمو ةيرواشتلا ةيلمعلا هتزرحأ يذلا مدقتلل ًازجوم   )د(   دعت نأ ةنامألا ىلإ بلطي
جهنلا ذيفنت ليومتل ةبسنلاب ةيمهأ نم جئاتنلا هذهل امو ،جئاتن نم هنع اضخمت امو ،ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا 

 .ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا هيف رظني يكل ،يجيتارتسالا

_____________  


