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 ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحب ةينعملا ةنجللا

 *ندرألا نم مدقملا يلوألا ريرقتلا نأشب ةيماتخلا تاظحالملا  

 ةمدقم -ًالوأ 
 310 اهيتسلج يف )CRPD/C/JOR/1( ندرألا نم مدقملا يلوألا ريرقتلا يف ةنجللا ترظن -١
 .٢٠١٧ سراـــــــم /راذآ ٢٩و ٢٨ يف نيــتدوــقــعــملا )311و CRPD/C/SR.310 رــظــنا( 311و

 .2017 /ناسين  ليربأ  6 324  ةدوقعملا يف   اهتسلج يف ةيماتخلا تاظحالملا هذه تدمتعاو
 يتلا ةــــيهيجوتلا ئداــــبملل ًاــــقفو هــــتدــــعأ يذــــلا ندرألل يلوألا ريرقتلa ةــــنجللا بــــحرتو -٢
 ةـــيطخلا اـــهدودر ىلع فرطلا ةـــلودـــلا ركــــــــــــــشتو ،ريراـــقتلا دادـــعإ نأـــــــــــــــــشب ةـــنجللا اـــهتعــــــــــــــضو
)CRPD/C/JOR/Q/1/Add.1( دعأ يتلا لئاسملا ةمئاق ىلعuةنجللا ا )CRPD/C/JOR/Q/1(.  
 ةلودلa ديــــشتو ،ريرقتلا يف رظنلا ءانثأ فرطلا ةلودلا دفو عم رمثملا راوحلا ةنجللا رّدقتو -٣
  .عيفرلا اهدفو ىلع فرطلا

 Qةيباجيإلا بناوجلا -ًاين 
 يتلا ةقاعإلا يوذ صاخـشألا قوقح لامعإ نامـضل فرطلا ةلودلا دوهجب ةنجللا بحرت -٤
 ،ًاحيرــــــــــــص ًارظح تاعيرــــــــــــشتلا يف ةقاعإلا ساــــــــــــسأ ىلع زييمتلا رظحب هّونتو .ةيقافتالا اهيلع صنت
 يف ناـــــــــــسنإلا قوقح ىلع موقت ةقاعإلل ةبراقمل جيورتللو ،يعولا ىوتـــــــــــسم عفرل ةلوذبملا دوهجلaو
 ٧ مقر( ينطولا ءانبلا نوناق يف ةكرحلا ريــــــسيت ريياعم جارد� ًاــــــضيأ هّونتو .ةينطولا مالعإلا طئاــــــسو
 يتلا 2014 ماــــعل 02-194 مقر رارقلا يف ةدراولا ىوتفلa ةــــنجللا بــــحرتو .)١٩٩٣ ماــــعل
 ىلع ضحتو ةقاعإلا تاوذ تايتفلل يرـــــــــــــسقلا ميقعتلا مّرحت يتلاو ةيندرألا ءاتفإلا ةرئاد اuردـــــــــــــصأ
  .نههاجت عمت�ا ةيلوؤسم

__________ 
  .)٢٠١٧ ليربأ/ناسين 1٢ - سرام/راذآ ٢٠( ةرشع ةعباسلا اuرود يف ةنجللا اuدمتعا *
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 Qتايصوتلاو ةيسيئرلا قلقلا يعاود -ًاثل 
 )4 ىلإ 1 نم داوملا( ةماعلا تامازتلالاو ئدابملا -فلأ 

 .ةيقافتالa قحلملا يرايتخالا لوكوتوربلا ىلع قِّدصت مل فرطلا ةلودلا نأ ةنجللا ظحالت -٥
 قحلملا يراــيتخالا لوكوتوربلا ىلع قيدـــــــــــــصتلi فرطلا ةــلودــلا ةــنجللا يـــــــــــصوت -٦
iبسانملا تقولا يف ةيقافتال.  
 ًاماكحأ نمـــــــــضتت ،ةيقافتالا فالخب ،ةينطولا تاعيرـــــــــشتلا نأ نم قلقلا ةنجللا رواـــــــــسي -٧
 نوناقلا نم 128و 127 ن¯داملا اهيف امب ،ةقاعإلا يوذ صاخــــــــــشألا قح يف زييمت ىلع يوطنت
 16 مقر نوناــقلا( تaوقعلا نوناــق نم 467 ةداــملاو ،)1976 ماــعل 43 مقر نوناــقلا( يندــملا
 36 مقر( ةيـــــــــصخـــــــــشلا لاوحألا نوناق نم 212و 211و 206و 12 داوملاو ،)1960 ماعل
 قلقلا اهرواــــسيو .)1954 ماعل 6 مقر( ةيــــسنجلا نوناق نم 12و 4و 2 داوملاو ،)2010 ماعل
 ةحـــــضاو ريياعم نمـــــضتي ال ةقاعإلا يوذ صاخـــــشألا قوقح نأـــــشب نوناقلا عورـــــشم نأل ًاـــــضيأ
 نوؤـــــــــــشل ىلعألا سل�ا يف ةقاعإلا يوذ صاخـــــــــــشألا لثمت يتلا تامظنملل ةيقيقحلا ةكراـــــــــــشملل
  .نيقوعملا صاخشألا

 :بسانملا تقولا يف يلي ام زاجنu فرطلا ةلودلا ةنجللا يصوت -٨
 ةقاعإلا يوذ صاخــــــــشألا قوقح نوناق عورــــــــشم ماكحأ لعج نم دكأتلا )أ( 
 لــــعج نمو ،لاــــثتمالا مدــــع ىلع ةــــينوناــــق تiوقع رارقإ نمو ،ةــــيقاــــفتالا عم ةــــقـــــــــــستم
 ًاقفو ًالوفكم ًارمأ ةقاعإلا يوذ صاخـــــــــــشألا لثمت يتلا تامظنملل ةيقيقحلا ةكراـــــــــــشملا ةد�ز
 ؛هدامتعا لبق ،ةيقافتالا نم )3(4 ةداملل
 امب ،ةقاعإلا ببـــــسب زييمت ىلع يوطنت يتلا ةيعيرـــــشتلا ماكحألا عيمج ءاغلإ )ب( 
 ةداــملاو ،)1976 ماــعل 43 مقر نوناــقلا( يندــملا نوناــقلا نم 128و 127 ن�داــملا اــهيف

 211و 206و 12 داوملاو ،)1960 ماــعل 16 مقر نوناــقلا( تiوقعلا نوناــق نم 467
 نم 12و 4و 2 داوملاو ،)2010 ماعل 36 مقر( ةيـــــــصخـــــــشلا لاوحألا نوناق نم 212و
 ًاقيبطت ةقاعإلا يوذ صاخشألا موهفم قيبطت نامضو ؛)1954 ماعل 6 مقر( ةيسنجلا نوناق
 يتلا تابقعلا ىلإ حيرــــص وحن ىلع ةراــــشإلاو ،ةيقافتالا نم 3و 1 نيتداملا عم ًايــــشامت ًاقــــستم
  ؛ةقاعإلا ووذ صاخشألا اههجاوي
 ةقاعإلا يوذ صاخـشألل ًاـصيـصخ حنُمت يتلا ةقاطبلا ناونع يف رظنلا ةداعإ )ج( 
  .ةيقافتالا عم مجسنم اهلامعتسا نأ نم دكأتلاو ،اهضرغ يفو
 ةقاعإلا يوذ صاخشألa ةقلعتملا ةديدجلا ةينطولا ةيجيتارتسالا نأ قلقب ةنجللا ظحالتو -٩
  .٢٠١٥ ماع يف اµ لمعلا ىهتنا يتلا ةقباسلا ةيجيتارتسالا لحم ّلحتل دعب دمتعت مل

 :يتآلi فرطلا ةلودلا ةنجللا يصوت -١٠
 لمع ةطخو ةقاعإلا يوذ صاخـــــــــشألل ةديدج ةينطو ةيجيتارتـــــــــسا دامتعا )أ( 
  ؛اهذيفنتل ةمزاللا ةيرشبلاو ةينقتلاو ةيلاملا دراوملا صيصخت نامضو ،ا� ةنرتقم
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 ةلماكلا ةكراـــشملا ةلافكو ،اهدـــصرو اهذيفنت نع ةلوؤـــسملا تايلآلا حيـــضوت )ب( 
  .ةقاعإلا يوذ صاخشألا لثمت يتلا تامظنملل

 i30 ىلإ 5 نم داوملا( ةدَّدحم قوقح -ء( 

 )5 ةداملا( زييمتلا مدعو ةاواسملا  
 :يلي ام قلقب ةنجللا ظحالت -١١

 ةيريـــــــــــسيتلا تابيترتلا نم نامرحلا ن· ةحارــــــــــــص ةيلاحلا تاعيرــــــــــــشتلا فرتعت ال )أ( 
  ؛تالا�ا عيمج يف روظحم زييمت ىلع يوطني لعف ةلوقعملا
 تابيترتلا موهفم نم دوـــــــصقملا ًامامت نوكردي ال تامدخلا ومدقمو لمعلا بaرأ )ب( 
 مدق ىلع مهقوقحب ةقاعإلا يوذ صاخــــــــشألا عتمت مدع ىلإ يدؤي يذلا رمألا ،ةلوقعملا ةيريــــــــسيتلا
  .مهريغ عم ةاواسملا

 :يتآلi فرطلا ةلودلا ةنجللا يصوت -١٢
 ةيريـــــــــسيتلا تابيترتلا نم نامرحلا ةحارـــــــــص رظحت ثيحب ا¤اعيرـــــــــشت ليدعت )أ( 
 لثتمي ال نم ةبقاعمو ،تالا©ا عيمج يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا قح يف ًازييمت هفصوب ةلوقعملا
  ؛كلذل
 لـمعلا بiرأ ىدـل ةـلوقعم ةـيريـــــــــــسيت تاـبيترت ريفوت بـجاوب يعولا ءاـكذإ )ب( 
  .رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،تامدخلا يمدقمو

 ببـــــــسب زييمتلا ½اـــــــضق يف لاعفلا دـــــــصرلاو قيـــــــسنتلا مادعنا ءازإ قلقلا ةنجللا رواـــــــسيو -١٣
 ةـيريــــــــــــــسيتلا تاــبيترتلا نم ناــمرحلا تالاــح قيثوتب ةــفلكم ةــيلآ دوجو مدــع كــلذ يف اــمب ،ةــقاــعإلا
  .اهيف قيقحتلاو ةلوقعملا

 :يلي امب فرطلا ةلودلا ةنجللا يصوت -١٤
 نوناقلا عورــــــــــشم هيلع صن يذلا وحنلا ىلع صرفلا ؤفاكت ةنجل ءاــــــــــشنإ )أ( 

 ببـــــسب زييمتلi ةلـــــصتملا ىواكـــــشلا يّقلتل ةقاعإلا يوذ صاخـــــشألا قوقحب قلعتملا ديدجلا
 ىلع صاخلاو ماعلا نيعاطقلا يف ةلوقعملا ةيريسيتلا تابيترتلا نم نامرحلا كلذ يف امب ،ةقاعإلا
  ؛زييمتلا �احضل فاصتنا لبس ريفوتو ،زييمتلا يبكترم ىلع تiوقعلا ذافنإو ،ءاوسلا

 صاخـــــشألا نوؤـــــشل ىلعألا سل©او ناـــــسنإلا قوقحل ينطولا زكرملا زيزعت )ب( 
 ؤفاكت ةنجلو نيتئيهلا نيتاه ىلإ ةمدقملا ىواكــــــشلا نأــــــشب ةحــــــضاو دعاوق عــــــضوو ،نيقوعملا
  ؛صرفلا
 عيجـــــــــــشتل مهلثمت يتلا تاـمظنملاو ةقاعإلا يوذ صاـخـــــــــــشألا تاردق ءاـنب )ج( 
  .ةحاتملا ةينوناقلا فاصتنالا تايلآ يف اهتكراشم

 )6 ةداملا( ةقاعإلا تاوذ ءاسنلا  
 بناوجلا ددعتملا زييمتلا ةحفاكمل قسنم يجيتارتسا راطإ دوجو مدع قلقب ةنجللا ظحالت -١٥

 ىلع نuردقب طبترملا يفاقثلا مـــــــــصولا كلذ يف امب ،ةقاعإلا تاوذ تايتفلاو ءاــــــــسنلا ههجاوت يذلا
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 ةيجيتارتـــسالا رـــصانع عيمج يف ةقاعإلل روظنم دوجو مدع ًاـــضيأ ظحالتو .ةرـــسأ سيـــس¿و جاوزلا
 ةحــــــــــصلا تامدخ ريفوتل ةيجيتارتـــــــــــسالا ططخلا كلذ يف امب ،)2017-2013( ةأرملل ةينطولا
  .فرطلا ةلودلا يف ةيباجنإلا

 :يتآلi فرطلا ةلودلا ةنجللا يصوت -١٦
 هــهجاوت يذــلا بــناوجلا ددــعتملا زييمتلا ةــحفاــكمل يعيرـــــــــــشت راــطإ داــمتعا )أ( 

 ؛هذيفنتل ةقسنم ةيجيتارتسا بناج ىلإ ،ةقاعإلا تاوذ تايتفلاو ءاسنلا
 تايجيتارتــــــــــسالا عيمج يف ةقاعإلا يوذ صاخــــــــــشألا قوقح ةاعارم ميمعت )ب( 

  ؛)1(ةيباجنإلا ةحصلا تايجيتارتسا كلذ يف امب ،ةاتفلاو ةأرملل ةينطولا لمعلا ططخو
 هاـــجت ةـــيفاـــقثلا فقاوملا يف رييغت ثادـــحإ ىلإ فدـــ¤ ةـــيعوت تالمح ميظنت )ج( 
  .ةقاعإلا تاوذ تايتفلاو ءاسنلا

 )7 ةداملا( ةقاعإلا ووذ لافطألا  
 ةـــقاـــعإلا يوذ تاـــيتفلاو ناـــيتفلا نإ لـــيق يذـــلا فنعلا ءازإ غلa قلقب ةـــنجللا رعــــــــــــــشت -١٧

 يف ةقاعإلل روظنم دوجو مدع ةنجللا ظحالتو .ةرــــــــــــــسألاو ةياعرلا رود نم لك يف هل نوــــــــــــــضرعتي
 ةركبملا ةـلوفطلا ةـيمنت ةـيجيتارتــــــــــــــسا كـلذ يف اـمب ،لاـفطألا يف رثؤت يتلا ةـينطولا تاـــــــــــــــساـيــــــــــــــسلا
  .ةرسألل ةينطولا ةيجيتارتسالاو

  :يلي امب فرطلا ةلودلا ةنجللا يصوت -١٨
 تiوقعلا ددـــــشي يذلا ،تiوقعلا نوناق ىلع تاليدعتلا عورـــــشم دامتعا )أ( 

  ؛ةقاعإلا يوذ لافطألا هاجت ررضلا وأ لامهإلا ىلع
 فنعلل ةــقاــعإلا يوذ لاــفطألا ضّرعت تالاــح عيمجب غالبإلا نم دــكأــتلا )ب( 

 ةح�إ نمو ،بـــــسانملا باقعلا مهتبقاعمو ةانجلا ةاـــــضاقم نمو ،ةيفاو ةروـــــصب اهيف قيقحتلاو
  ؛ليهأتلا ةداعإو ضيوعتلا كلذ يف امب ،�احضلل ةمئالملا ربجلا لبسو يفاكلا معدلا
 ططخو تايجيتارتــــــسالا يف ةقاعإلا يوذ صاخــــــشألا قوقح ةاعارم ميمعت )ج( 
  .لافطألا حلاصل ةينطولا لمعلا

 )9 ةداملا( لوصولا ةيناكمإ  
 ينطولا ءانبلا نوناق راطإ يف تردـص يتلا ،ينطولا ءانبلا تادوُك نأل قلقلا ةنجللا رواـسي -١٩

 .ًايلعف ذفنت ال ،قرطلاو ينابملاو قفارملا يف ةكرحلا ريــــــــــــــسيت ريياعم ددحت يتلاو )١٩٩٣ ماعل ٧ مقر(
 يذلا رمألا ،تادوكلا ذيفنت دصرو صيخارتلا حنم نع ةلوؤسملا تÅايكلا راودأ لخادت ظحالتو
  .لاثتمالا مدع دنع تaوقعلا قيبطت فعضو ةكرحلا ريسيت ريياعمب دّيقتلا يف فالتخا ىلإ يضفي

 دــــصرو ةكرحلا ريــــسيت ريياعم ذيفنت ىوتــــسمب ءاقترالi فرطلا ةلودلا ةنجللا يــــصوت -٢٠
 نيفظوملا تاردق ءانبو ،ذيفنتلا دـــــــــصر ةلوخم ت¿ايكلا يأ حيـــــــــضوت اهنم قرطب ذيفنتلا اذه
 ،ةقاعإلا يوذ كارـــــشإو ،مهل رمتـــــسملا بيردتلا ميدقتو دـــــصرلi نيفلكملا ءاربخلاو نييمومعلا

__________ 
  .54 ةرقفلا ،CEDAW/C/JOR/CO/6 رظنا )1(
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 ةكرحلا ريـــــسيت ريياعم قيبطت نع نوـــــسعاقتي نيذلا دـــــصر يف ،مهلثمت يتلا تامظنملا ةطـــــساوب
  .مهتبقاعمو

 - ةـيــــــــــــــسفنلا وأ/و ةـيلقعلا ةـقاـعإلا يوذو مــــــــــــــصلاو نيفوفكملا نأ قلقب ةـنجللا ظحالتو -٢١
 ىلع لوــــــــــــــصحلاو ،لـقنلاو ةـماـعلا قفارملاو يناـبملا ىلإ لوــــــــــــــصولا يف ت½دـحت نوهجاوي ةـيعاـمتجالا

 ةززعملا لئاسولa لاصتالاو ةراشإلا ةغلب ةمجرت دوجو مدع ببسب تالاصتالاو تامولعملا تامدخ
 ةباتكلا فورح لثم ،هلاكـــــشأو هقئارطو لاـــــصتالا لئاـــــسو نم اهريغو اuءارق لهـــــست يتلا ةليدبلاو
  .ةيريوصتلا

 غيـــــصو يارب ةغيـــــصب ةماعلا تاراـــــشإلا ريفوت ميمعتب فرطلا ةلودلا ةنجللا يـــــصوت -٢٢
 كاــشكأو ،ةءارق ةزهجأو ،ةلدأو ،ءاطــسوو ،ةرــشابم ةدعاــسم ةح�إ نامــضبو ،ا¤ءارق لهــست
 نيفرتحم نييروف نيمجرتمو ،ةلومحم تاقيبطتو ،ةيكبـــش عقاومو ،ركاذتلا عيب تالآو ،تامولعم
 لقنلاو ةماعلا قفارملاو ينابملا ىلإ لوــــصولا ليهــــستل ةراــــشإلا ةغل يف نيــــصــــصختم نيدَمتعمو
 نأـــشب )2014(2 مقر ماعلا ةنجللا قيلعت عم ًاماجـــسنا ،تالاـــصتالاو تامولعملا تامدخو
  .لوصولا ةيناكمإ

 )11 ةداملا( ةيناسنإلا ئراوطلاو رطخلا تالاح  
 قلقلا اهرواــــسيو .نيئجاللا نم ًاريبك ًاددع فيــــضتــــست فرطلا ةلودلا نأ ةنجللا ظحالت -٢٣

 امك .ثراوكلا رطخ ةرادإل ةقاعإلا ½اـــــضقل ةيعارمو ةرـــــسيمو ةلماـــــش ةيجيتارتـــــسا ىلإ راقتفالا نم
 نم نيعم عون مادختـسa الإ رـشابملا ئراوطلا طخ ةمدخ ىلإ لوـصولا مهنكمي ال مـصلا نأ اهقلقي
  .ةلومحملا فتاوهلا

 رطاخم نم دحلل يادنــــس راطإ رابتعالا يف عــــضت نÆ فرطلا ةلودلا ةنجللا يــــصوت -٢٤
 تالاحل تالوكوتوربو ةلماــــــش ةيجيتارتــــــسا ذيفنتو دامتعا دنع )2030-2015( ثراوكلا
 مهيف نمب ،ةقاعإلا يوذ صاخــــــــــشألا لكل ةعماج نوكت ثراوكلا رطاخم نم دحلاو ئراوطلا
ــــسيمو ،ةقاعإلا ووذ نوئجاللا  ،ةقاعإلا يوذ لوــــصو ريــــسيتب ًاــــضيأ ةنجللا يــــصوتو .مهل ةرّ

  .ةلقتسم تايجولونكت ةصنم ةطساوب ،رشابملا ئراوطلا طخ ةمدخل ،مصلا ةصاخ
 )12 ةداملا( نوناقلا مامأ نيرخآلا عم ةاواسملا مدق ىلع ةقاعإلا يوذ صاخشألi فارـتعالا  

 43 مقر نوناــــقلا( يندــــملا نوناــــقلا نم 128و 44 نيتداــــملا نأ قلقب ةــــنجللا ظحالت -٢٥
 )2010 ماعل 36 مقر( ةيـــصخـــشلا لاوحألا نوناق نم 212و 204 نيتداملاو ،)1976 ماعل

 نم ،ةيعامتجالا - ةيـــــــسفنلا وأ/و ةيلقعلا ةقاعإلا يوذ ةـــــــصاخ ،ةقاعإلا يوذ صاخـــــــشألا دّرجت
  .ةيقافتالا نم 12 ةداملا عم ضراعتي يذلا رمألا ،ةينوناقلا مهتيلهأ

 نوناقو يندملا نوناقلا اميـــــــس ال ،ا¤اعيرـــــــشت ليدعتب فرطلا ةلودلا ةنجللا يـــــــصوت -٢٦
 ،مهتقاعإ عون ناك ً�أ ،ةينوناقلا ةيلهألi ةقاعإلا يوذل فرتعت ثيحب ،ةيــــــصخــــــشلا لاوحألا
 ةنجللا قيلعت عم ايــشامت ،رارقلا عنــصل ةموعدم تايلآ ئــشنتو ،مهريغ عم ةاواــسملا مدق ىلع
 عم ةاواـــسملا مدق ىلع ةقاعإلا يوذ صاخـــشألi فارــــــــــــــتعالا نأـــشب )2014(1 مقر ماعلا
  .نوناقلا مامأ نيرخآلا

 )13 ةداملا( ءاضقلا ىلإ ءوجللا ةيناكمإ  



CRPD/C/JOR/CO/1 

GE.17-07748 6 

 ٩ مقر نوناـقلا( ةـيئازجلا تاـمكاـحملا لوــــــــــــــصأ نوناـق نم ٣ ةداـملا نأ قلقب ةـنجللا ظحالت -٢٧
 ىلإ ةرـــــشابم مّلظتلا يف ةيعامتجالا - ةيـــــسفنلا وأ/و ةيلقعلا ةقاعإلا يوذ قح دّيقت )١٩٦١ ماعل
 ةغل يف نيــــــــصــــــــصختملا نيدمتعملاو نيفرتحملا نييروفلا نيمجرتملا ةلق ءازإ قلقلا اهرواــــــــسيو .ءاــــــــضقلا
ـــــسيم غيـــــصب قئÎو رفاوت مدع ءازإو مـــــصلل ةيئاـــــضقلاو ةيرادإلا تاءارجإلا ةمجرتل ةراـــــشإلا  نّكمت ةرّ
  .تاءارجإلا يف ةكراشملا نم ةيعامتجالا - ةيسفنلا وأ/و ةيلقعلا ةقاعإلا يوذو نيفوفكملا

 نم 3 دــصقملاو ةيقافتالا نم 13 ةداملا ًةيعارم ،يلي امب فرطلا ةلودلا ةنجللا يـــصوت -٢٨
 :ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم 16 فدهلا دصاقم

 لازُت ثيحب ،بـــــــسانملا تقولا يف ،ةيئازجلا تامكاحملا لوـــــــصأ نوناق ليدعت )أ( 
 ؛مكاحملا ىلإ ةقاعإلا يوذ لوصو دّيقت يتلا ماكحألا عيمج هنم
 يف نيـــصـــصختم نيدمتعمو نيفرتحم نييروف نيمجرتمب ةناعتـــسالا ةيناكمإ ةح�إ )ب( 
 ةماتلا ةكراـشملا مهل ىنـستي يك ةقاعإلا يوذ عيمجل ةرّـسيم غيـصب قئQولا ريفوتو ،ةراـشإلا ةغل

 .ةيرادإلاو ةيئاضقلا تاءارجإلا عيمج يف
  )14 ةداملا( هنمأو صخشلا ةيرح  

 تاــــمكاــــحملا لوــــــــــــــصأ نوناــــق نم )5(٢٣٣ ةداــــملل اــــقبط ،هــــنأ قلقب ةــــنجللا ظحالت -٢٩
 47 مقر( ةماعلا ةحــــــــــــــصلا نوناق نم ١٥و ١٤ نيتداملاو ،)١٩٦١ ماعل ٩ مقر نوناقلا( ةيئازجلا
 ًارطخ نولّكـــشي" مÏأ ساـــسأ ىلع مهتيرح ةقاعإلا يوذ صاخـــشألا بلـــس نكمي ،)2008 ماعل
  .مهتقاعإ ببسب "عمت�ا ىلع وأ مهسفنأ ىلع

 نوناقو ةيئازجلا تامكاحملا لوـــــــــصأ نوناق ماكحأ ءاغلإ ىلع فرطلا ةلودلا ةنجللا ثحت -٣٠
 يف يعوطلا ريغ عاديإلا كلذ يف امب ،ةقاعإلا ساــــسأ ىلع زاجتحالا رظح دــــصق ةماعلا ةحــــصلا
 نأشب )2015( ةنجلل ةيهيجوتلا ئدابملا عم ًاماجسنا ،نوجسلا وأ تاسسؤملا وأ تايفشتسملا

  .)ةيقافتالا نم 14 ةداملا( نمألاو ةيرحلا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا قح
  )15 ةداملا( ةنيهملا وأ ةيناسنإاللا وأ ةيساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا وأ بيذعتلل ضرعتلا مدع  

 يف ةلماعملا ءوـسل ةقاعإلا يوذ صاخـشألا ضرعتل ةموعزملا تالاحلا قلقب ةنجللا ظحالت -٣١
 ةلماعملاو بيذعتلا دح ىلإ لـــــــــــصي يذلا ،يـــــــــــسفنلاو يدـــــــــــسجلا ءاذيإلا كلذ يف امب ،"ئجالملا"
 "ةيامحلا ضرغب زجحلا" ةـــــــسراممب ديفت يتلا ريراقتلا ءازإ قلقلa ةنجللا رعـــــــشتو .ةنيهملاو ةيـــــــساقلا
  .نهلّقنت ةيرح دييقت قيرط نع فنعلا نم ةقاعإلا تاوذ ءاسنلا ةيامحل ًاريبدت هفصوب

  :يلي ام نامضب فرطلا ةلودلا ةنجللا يصوت -٣٢
 يوذ نأ ىعَّدُـي يتلا ةـنيهملاو ةـيــــــــــساـقلا ةـلماـعملا تالاـح يف تاـقيقحت ءارجإ )أ( 
  ؛اهنع ةيئانجلاو ةيرادإلا ةيلوؤسملا ديدحت فد� "ئجالملا" يف اهل نوضرعتي ةقاعإلا

 ىوكــشلا تايلآ ىلإ ةلماعملا ءوــسو بيذعتلل اوــضّرعت نم ءوجل لبــس ريــسيت )ب( 
 ،مهليهÌ ةداـعإو يفاـكلا ضيوعتلاو ربجلا يف ينوناـقلا قحلا �اـحـــــــــــضلا حنُمي نأو ،ةـلقتـــــــــــسملا
  ؛قحلا اذ� مهعتمت ةرورضو
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 تاوذ ءاــسنلا ةيامحل ةلاعف ريبادتب "ةيامحلا ضرغب زجحلا" نع ةــضاعتــسالا )ج( 
  .لقنتلا يف نهتيرح مارتحا عم ،فنعلا نم ةقاعإلا

  )16 ةداملا( ءاذيإلاو فنعلاو لالغتسالل ضرعتلا مدع  
 16 مقر نوناـــقلا( تaوقعلا نوناـــق نم 62و 8 نيتداـــملا نأل قلقلa ةـــنجللا رعــــــــــــــشت -٣٣

 دق "ماعلا فرعلا هحيبيو نوناقلا هب حمــــــــــــسي ام"و "بيدأتلا" ىلإ ناريــــــــــــشت نيتللا )1960 ماعل
  .ةقاعإلا يوذ نايتفلاو تايتفلاو ءاسنلا ىلع سرامملا فنعلا لامعأ ريربت يف ًايلمع نافّظوُت

 :يتآلi فرطلا ةلودلا ةنجللا يصوت -٣٤
 ةــيندــبلا ةــبوقعلا رظُحت ثــيحب تiوقعلا نوناــق نم 62و 8 نيتداــملا ءاــغلإ )أ( 
  ؛ًام� ًارظح
 ةــينطولا لــمعلا ةــقرف لاــمعأ يف ةــقاــعإلا يوذ قوقح يعاري روظنم ميمعت )ب( 
 ةيامحلا نأــــشب ديدجلا نوناقلا عورــــشم يفو 2016 ماعل يرــــسألا فنعلا نم ةيامحلi ةينعملا
  .يرسألا فنعلا نم

 )17 ةداملا( ةيصخشلا ةمالسلا ةيامح  
 ءاــسنلا ًاــصوــصخ ،ةقاعإلا يوذ ميقعت يف ةلثمتملا ةــسرامملا ءازإ قلقلا غلa ةنجللا رواــسي -٣٥

 ةرداـــصلا ىوتفلا بجومب كلذ ميرحت مغر ،ةيعامتجالا - ةيـــسفنلاو ةيلقعلا ةقاعإلا تاوذ تايتفلاو
  .2014 ماعل 02-194 مقر رارقلا يف

 :يلي ام ىلع فرطلا ةلودلا ةنجللا ثحت -٣٦
  ؛ًةرينتسمو ًةرح ًةقفاوم ينعملا صخشلا ةقفاوم نود ميقعتلا ةسرامم فقو )أ( 
 ميقعتلا رظحت يتلا تiوقعلا نوناـــــق ىلع ةـــــحرتقملا تاليدـــــعتلا داـــــمتعا )ب( 

 نمل فاــــصتنا لبــــس ريفوتو ،ءاــــضتقالا دنع ،مهتبقاعمو ةانجلا ةمكاحم نامــــضو ،)2(يرــــسقلا
  .ليهأتلا ةداعإو يفاكلا ضيوعتلا كلذ يف امب ،ًارسق اومّقُع

 )19 ةداملا( عمت©ا يف جامدإلاو لقتسملا شيعلا  

 تامدخب ةقاعإلا يوذ صاخـــشألا ىدل يندتملا يعولا ىوتـــسم ءازإ قلقلا ةنجللا رواـــسي -٣٧
  .ةيلحملا مuاعمتجم لخاد ةدعاسملا هذه بلط لبسو لقتسملا شيعلل ةحاتملا معدلا

 ،تاـــــــســــــــسؤملا جراخ ليهأتلل ةيجيتارتــــــــسا دامتعi فرطلا ةلودلا ةنجللا يــــــــصوت -٣٨
 يوذ قوقح زيزعت يف لــثمتملا اــهفدــه قيقحتل اــهل ةــمزاللا دراوملا صيـــــــــــصخت ىلع صرحلاو
 مهل تامولعملا ريفوتو ،يلحملا عمت©او ةرـــــــــسألا يف جامدإلا يفو لقتـــــــــسملا شيعلا يف ةقاعإلا
 ةليفكلا ةدـعاـــــــــــسملاو معدـلا تاـمدـخ ىلع لوـــــــــــصحلا ةـيفيك نع لاوحألا لـك يف م¤الئاـعلو
  .م¤الئاعو ةيلحملا م¤اعمتجم فنك يفو مهرايتخال ًاقفو ةيلالقتسi شيعلا نم مهنيكمتب

 )20 ةداملا( يصخشلا لقنتلا  
__________ 
  .110-118 ةرقفلا ،A/HRC/25/9و ؛54 ةرقفلا ،CEDAW/C/JOR/CO/6 رظنا )2(
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 ةزهجألاو لئاــسولا ءانتقال ةــصــصخم ةماع ةينازيمو جهنمم راطإ دوجو مدع ةنجللا ظحالت -٣٩
 .دويق نود ةقاعإلا يوذل يصخشلا لقنتلل ةمزاللا ةدِعاسملا تايجولونكتلاو لقنتلا ىلع ةنيِعُمـلا

 يوذ نّكمت ةينازيمو صوـــــــــصخم جهنمم راطإ دامتعi فرطلا ةلودلا ةنجللا يـــــــــصوت -٤٠
 تاـيجولونكتلاو ةزهجألاو لـقنتلا ىلع ةـنيِعُمــــــــــــــــــــــلا ةزهجألاو لـئاـــــــــــسولا ءاـنتقا نم ةـقاـعإلا
  .دويق نود يصخشلا مهلّقنتل ةمزاللا ةدِعاسملا تامدخلاو

 )21 ةداملا( تامولعم ىلع لوصحلاو يأرلاو ريبعتلا ةيرح  
 ىلإ ةـمدـقملا تاـمولعملا ىلع عيمجلا لوــــــــــــــصح لـفكت ريياـعم دوجو مدـع ةـنجللا ظحالت -٤١

 ةلودـلا نأل قلقلa رعــــــــــــــشتو .يريهاـمجلا مالعإلا طئاــــــــــــــسو لالخ نم كـلذ يف اـمب ،ةـماـع ساـنلا
 .ةراشإلا ةغلب ايمسر فرتعت مل فرطلا

 :يتآلi فرطلا ةلودلا ةنجللا يصوت -٤٢
 ىلإ ،سانلا ةماع ىلإ ةمدقملا ،تامولعملا ريفوت لفكت ةيعيرشت ريبادت دامتعا )أ( 

 تقولا يف ،ةقاعإلا عاونأ فلتخم مئالت ةرّــسيم تايجولونكتو غيــصب ةقاعإلا يوذ صاخــشألا
  ؛ةيفاضإ ةفلكت نودو بسانملا
 لالخ نم كلذ يف امب ،اهمادختــــسا عجــــشتو ةراــــشإلا ةغلب ًايمسر فارتعالا )ب( 
  .مهدامتعاو ةراشإلا ةغلب نييروفلا نيمجرتملا بيردت جمارب فيثكت

 )23 ةداملا( ةرسألاو تيبلا مارتحا  
 )2010 ماعل 36 مقر( ةيصخشلا لاوحألا نوناق نم 12 ةداملا نأ قلقب ةنجللا ظحالت -٤٣

  .جاوزلل يئاضق نذإ ىلع ةيعامتجالا - ةيسفنلاو ةيلقعلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا لوصح مزلتست
 ثيحب ةيــصخــشلا لاوحألا نوناق نم 12 ةداملا ءاغلu فرطلا ةلودلا ةنجللا يــصوت -٤٤

 ةرــــسأ نيوكتو مهريغ عم ةاواــــسملا مدق ىلع جاوزلا يف مهقح ةــــسرامم ةقاعإلا يوذل ىنــــستي
  .ةرحلاو ةماتلا مهتقفاوم ىلع ًءانب

 )24 ةداملا( ميلعتلا  
 يف ةـقاـعإلا يوذ لاـفطألا لـيجــــــــــــــست نع تÅاـيبلا عمج يف ماـظتنالا مدـع ةـنجللا ظحالت -٤٥
 نأل قلقلا اـهرواـــــــــــــــسيو .اـهنع مهعاـطقنا نعو صاـخلا ميلعتلا سرادـمو ةـيداـعلا سرادـملا نم لـك
 ىلإ نورقتفي نيملعملا نألو ،دـــيج عماـــج ميلعتب نوعتمتي ال ةـــقاـــعإلا يوذ لاـــفطألا نم دـــيدـــعلا
 نإ ثيحب ،عيمجلا لوانتم يف نوكت ةقيرطب تايبوـــــساحلاو تايـــــض½رلا جهانم ميدقت ىلع بيردتلا
  .جهانملا هذه نم نيفوفكملاو مصلا ةبلطلا نامرح يه ةجيتنلا

 :يلي امب فرطلا ةلودلا ةنجللا يصوت -٤٦
 ايـــــشامت ،يميلعتلا ماظنلل يهيجوتلا أدبملا هرابتعi عماجلا ميلعتلi فارتعالا )أ( 
  ؛عيمجلل لماشلا ميلعتلا يف قحلا نأشب )2016(4 مقر ماعلا اهقيلعت عم
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 يوذ كارـشإو عماجلا ميلعتلل ةينطولا ةطخلi قلعتملا نوناقلا عورـشم دامتعا )ب( 
  ؛)3(هذيفنتو هدامتعا يف ،مهلثمت يتلا تامظنملا لالخ نم ،لافطألا اميس ال ،ةقاعإلا

 تابيترتلاو يدرفلا معدلا ريفوت ةلافكل ةيفاك ةيرـــشبو ةيلام دراوم صيـــصخت )ج( 
 نم ،ةــيلقعلا ةــقاــعإلا ووذ مهيف نمب ،ةــقاــعإلا يوذ لاــفطألا نيكمتل ةــلوقعملا ةــيريـــــــــــسيتلا
  ؛)4(ةيساردلا جهانملا عيمج يف ديج عماج ميلعت ىلع لوصحلا
 نم لـك يف ةـقاـعإلا يوذ لاـفطألا لـيجـــــــــــست نع ت¿اـيبلا عمج يف ماـظتنالا )د( 
 سنجلاو رمعلا بسح ًةفّنصم ،اهنع مهعاطقنا نعو صاخلا ميلعتلا سرادمو ةيداعلا سرادملا
  .ناكملاو ةقاعإلا عونو

 )25 ةداملا( ةحصلا  
 يوذ ةـــــــــــصاخ ،ةقاعإلا يوذ صاخـــــــــــشألا ىلع ةـــــــــــضورفملا دويقلا قلقب ةنجللا ظحالت -٤٧

 قلقلa رعــشتو .صاخلا يحــصلا نيمأتلا يف كارتــشالل ،ةيبــصعلا وأ ةيعامتجالا - ةيــسفنلا ةقاعإلا
 صاخشألل ةلوفكملا ناسنإلا قوقح ىلع بيردتلا ىلإ ةيحصلا ةياعرلا عاطق يينهم راقتفال ًاضيأ
  .ةيعامتجالا - ةيسفنلا وأ/و ةيلقعلا ةقاعإلا يوذ اميس ال ،ةقاعإلا يوذ

 نم 3 فدهلاو ةيقافتالا نم 25 ةداملا عم ايـشمت ،يتآلi فرطلا ةلودلا ةنجللا يـصوت -٤٨
 :ةمادتسملا ةيئامنإلا فادهألا

 عيمجب عتمتلا يف ةقاعإلا يوذ صاخـــشألا قحب ةحارـــص فرتعي عيرـــشت نـــس )أ( 
 عم ةاواــسملا مدق ىلع ةــصاخلا نيمأتلا تاكرــش اهيطغت يتلا صاخلا يحــصلا نيمأتلا تامدخ
  ؛مهريغ
 عيمج بيردت جهانم يف ناـــــــــــسنإلا قوقح ىلع مئاقلا ةقاعإلا جذومن جاردإ )ب( 
 يوذ صاخـــــشألل جالعلاو ةيبطلا تامدخلا مَّدقُت نأ ىلع ديدـــــشتلا عم ،نييحـــــصلا نيينهملا
  .ةرينتسملاو ةقبسملاو ةرحلا مهتقفاومب ةقاعإلا

  )27 ةداملا( ةلامعلاو لمعلا  
 يوذ صاخــــــــــــــشألا نيب )ةئاملا يف 76( عفترملا ةلاطبلا لدعم قلقلا غلابب ةنجللا ظحالت -٤٩

 ،زييمت ىلع يوطنت حئاولو تاعيرــشت دوجو رارمتــسا نم قلقلa رعــشتو .فرطلا ةلودلا يف ةقاعإلا
 ةـــيبطلا ناـــجللا ماـــظن نم )1 مقر( قفرملا ،2010 ماـــعل لـــمعلا نوناـــق نم 13 ةداـــملا اـــهيف اـــمب
 ةـمدـخلا ماــظن نم 4 ةداـملاو ،)2014 ماــعل 13 مقر( هـماـظنو )1977 ماــعل 58 مقر نوناــقلا(
 .لمعلا قوـــــــــــــس لوخد نم ةنيعم تاهاعب نيباـــــــــــــصملا عنمي يذلا )2007 ماعل 30 مقر( ةيندملا
 اميــس ال ،ةقاعإلا يوذ صاخــشألا ليغــشت هاجت ةيزييمتلا فقاوملا ءازإ ًاــضيأ قلقلa ةنجللا رعــشتو
  .ءاسنلا

 :يلي امب فرطلا ةلودلا ةنجللا يصوت -٥٠

__________ 
   .42 ةرقفلا ،CRC/C/JOR/CO/4-5 رظنا )3(
   .141-118 ةرقفلا ،A/HRC/25/9 رظنا )4(
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 ىلع ءاــــــــضقلا لجأ نم زييمت ىلع يوطنت يتلا حئاوللاو تاعيرــــــــشتلا ءاغلإ )أ( 
 ىدم ديدـحتل ةدح ىلع صخـــــــــــش لـكل تاـمييقت ءارجإ نم دكأـتلاو "ةـيبطلا ةقاـيللا" موهفم
 ؛ةيقيقحلا ةينهملا تابلطتملا ءافيتسا

  ؛لمعلا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا قحب سانلا ةماعو لمعلا بiرأ ةيعوت )ب( 
 يف امب ،ماعلاو صاخلا نيعاطقلا يف ةقاعإلا يوذ صاخـــشألا ةلامع عيجـــشت )ج( 
  .ةلوقعملا ةيريسيتلا تابيترتلا مكحت حئاول دامتعاو ةيباجيإلا ريبادتلا لالخ نم كلذ

 )28 ةداملا( ةيعامتجالا ةيامحلاو قئاللا ةشيعملا ىوتسم  
  .ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةشيعم ىوتسم يندت قلقب ةنجللا ظحالت -٥١
 نم 2 دـــــصقملاو ةيقافتالا نم 28 ةداملا عم ايـــــشامت ،فرطلا ةلودلا ةنجللا يـــــصوت -٥٢

 عفرل دوهجلا نم دـيزملا لذـبت نÆ ،ةـمادـتـــــــــــسملا ةـيمنتلا فادـهأ نم 10 فدـهلا دــــــــــــصاـقم
 جامدنالا يف مهقح معد لجأ نم ةــــــــصاخ ،ةقاعإلا يوذ صاخــــــــشألا ةــــــــشيعم ت�وتــــــــسم
 فرطلا ةلودلا هتعطق يذلا يعوطلا مازتلالا عم ايــــشامتو ،تاذلا ىلع دامتعالاو يعامتجالا
  .)5(2013 ماع يف لماشلا يرودلا ضارعتسالا قايس يف اهسفن ىلع

 نيذـلا ةـقاـعإلا يوذ صاـخــــــــــــــشألا نع تÅاـيبلا عمج يف ماـظتنالا مدـع ةـنجللا ظحالتو -٥٣
  .مهنيب رقفلا لدعم نعو فّيكتلا تابيترتل ليومتلاو نكسلا ةوالع نوقلتي

 صاخـــــــشألا تامظنم عم قيثولا نواعتلi ،دمعت نÆ فرطلا ةلودلا ةنجللا يـــــــصوت -٥٤
 كلذ يف امب ،ًابــــــسانم افينــــــصت ًةفَّنــــــصم ةجهنمم ةقيرطب ت¿ايبلا رخآ عمج ىلإ ،ةقاعإلا يوذ
 نيذلا نعو ةقاعإلا يوذ صاخــــــشألا ىدل رقفلا لدعم نع ،ةيثحبلاو ةيئاــــــصحإلا ت¿ايبلا
  .فّيكتلا تابيترتل ليومتلاو نكسلا ةوالع نوقلتي

 )29 ةداملا( ةماعلاو ةسايسلا ةايحلا يف ةكراشملا  
ــــسيم نوكت امّلق ةيباختنالا داوملا نأ نم ريراقتلا هتركذ ام نأــــشب قلقلا ةنجللا رواــــسي -٥٥  ةرّ

 امك .نايحألا بلغأ يف عارتقالا زكارم ىلإ مهلوـــــــــــــصو رّذعتو ،ةيلقعلا ةقاعإلا يوذ وأ نيفوفكملل
 ىلع نوـــــــــــسفانتي نيذلا ةقاعإلا يوذ صاخـــــــــــشألا ددع نأ نم هنع غلبُأ ام ءازإ قلقلا اهرواـــــــــــسي
 .ليلق ةماعلا بصانملا

 :يلي امب فرطلا ةلودلا ةنجللا يصوت -٥٦
 لوـــــــــــصح ،ريبادـتلا نم اـهريغو ةـيعيرـــــــــــشتلا ريبادـتلا قيرط نع ،لـفكت نأ )أ( 

 زكارم ىلإ مهلوــصو لِّهــستو ةيباختنالا داوملاو عارتقالا تاقاطب ىلع ةقاعإلا يوذ صاخــشألا
  ؛مهرايتخا نم صخش نم ةدعاسملا يقلتب ،تيوصتلا دنع ،مهل حمسُي نأو ،عارتقالا

__________ 
  .115-118و 113-118و 112-118 تارقفلا ،A/HRC/25/9 رظنا )5(
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 ةيسحلا ةقاعإلا يوذ اميس ال ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةكراشم عّجشت نأ )ب( 
  .ةيسايسلاو ةيندملا تايلمعلا يف ،ةيلقعلاو

 )30 ةداملا( ةض�رلاو ةيلستلاو هيفرتلا ةطشنأو ةيفاقثلا ةايحلا يف ةكراشملا  
 ىلإ ذافنلا ريـسيتل شكارم ةدهاعم ىلع فرطلا ةلودلا قيدـصت مدعل قلقلa ةنجللا رعـشت -٥٧

 ةءارق يف ىرخأ تاقاعإ يوذ وأ رصبلا يقاعم وأ نيفوفكملا صاخشألا ةدئافل ةروشنملا تافنصملا
 نمم مهريغ وأ ةـيرــــــــــــــصبلا ةـقاـعإلا يوذ وأ نيفوفكملا نّكمت لـيهــــــــــــــست ىلع صنت يتلا ،تاـعوبطملا

 .ةعوبطملا داوملا ىلع عالطالا نم تاعوبطملا ىلإ ذافنلا يف ىرخأ تaوعص نودجي
 ىلع قيدــــــــصتلل ةبــــــــسانملا ريبادتلا عيمج ذاختا ىلع فرطلا ةلودلا ةنجللا عجــــــــشت -٥٨

 .نكمم تقو برقأ يف اهذيفنتو شكارم ةدهاعم

 )33 ىلإ 31 نم داوملا( ةصاخ تامازتلا -ميج 

 )31 ةداملا( ت¿ايبلاو تاءاصحإلا عمج  
 ةيئاصحإلا تÅايبلا كلذ يف امب ،ةثَّدحملا تامولعملا عمج يف ماظتنالا مدع ةنجللا ظحالت -٥٩

  .ةيقافتالا لامعإل اهذيفنتو تاسايسلا مسر ريسيت هنأش نم امم ًابسانم ًافينصت ةفنصملا ةيثحبلاو
 ،ةــقاــعإلا يوذ صاــخـــــــــــشألا عم قيثولا نواــعتلi فرطلا ةــلودــلا ةــنجللا يـــــــــــصوت -٦٠

 ةدعاق ءاــــــــشنإ ىلع ،ةقاعإلا تالاح سايقب ينعملا نطنــــــــشاو قيرفو ،مهلثمت يتلا تامظنملاو
 لـــــصألاو رمعلاو سنجلا بـــــسح ةفنـــــصم ت¿ايبلا نوكت نأو ،ماظتنi ثّدُحت ةيزكرم ت¿ايب
 اهذيفنتو تاـسايـس عـضو ىنـستي يكل نيكمتلل ةقاعإلا عونو ،رـضحلا/فيرلا ناكـسو ،ينثإلا

 ئدابملاو ،ةيــــــــساــــــــسألا ت�رحلاو ناــــــــسنإلا قوقحل بجاولا مارتحالا عم ،ةيقافتالا لامعإل
  .ةيصوصخلاو ةيرسلاو ،ت¿ايبلا ةيامحو ،ةينوناقلا ت¿امضلاو ،ةيقالخألا

 )32 ةداملا( يلودلا نواعتلا  
 ةيمنتلا ةطخ دــصرو ذيفنت يف يفكي امب ةقاعإلا روظنم ةاعارم ميمعت مدع ةنجللا ظحالت -٦١

 .ينطولا ديعصلا ىلع 2030 ماعل ةمادتسملا
 نم ،ةقاعإلا يوذ صاخــــــــــشألا عم قيثولا نواعتلi فرطلا ةلودلا ةنجللا يــــــــــصوت -٦٢
 ذيفنت يف ةقاعإلا يوذ صاـخـــــــــــشألا قوقح ةاعارم ميمعت ىلع ،مهلثمت يتلا تاـمظنملا لالخ
  .اهدصرو 2030 ماعل ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخ

  )33 ةداملا( ينطولا ديعصلا ىلع دصرلاو ذيفنتلا  
 عم ًاــماــجــــــــــــــسنا ،ةــلقتــــــــــــــسم ةــينطو قيــــــــــــــسنت تاــيلآ دوجو مدــع قلقب ةــنجللا ظحالت -٦٣

  .ةيقافتالا نم )2(33 ةداملا
 عم ًايـــشامت ،ةيقافتالا ذيفنت دـــصرل ةلقتـــسم ةيلآ نييعتب فرطلا ةلودلا ةنجللا يـــصوت -٦٤

 قوقح ةيامحو زيزعتل ةينطولا تاــــــســــــسؤملا زكرمب ةقلعتملا ئدابملل ًاقفوو اهنم )2(33 ةداملا
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 صاخـــشألا ةكراـــشم نامـــضو ،اهلامعإل ةيفاكلا دراوملا صيـــصختو ،)سيرi ئدابم( ناـــسنإلا
  .ةقاعإلا يوذ

 ةعباتملا -ًاعبار 
 تامولعملا رشن  

 هذه دامتعا نم ًارهــــــش 12 نوــــــضغ يف ،مدقت نأ فرطلا ةلودلا ىلإ ةنجللا بلطت -٦٥
 ةذــختملا ريبادــتلا نع تاــمولعم ،ةــيقاــفتالا نم )2(35 ةداــملل ًاــقفوو ةــيماــتخلا تاــظحالملا
 ةــياــمح( 35و )ةــقاــعإلا ووذ لاــفطألا( 18 نيترقفلا يف ةدراولا ةــنجللا تاــيـــــــــــصوت ذــيفنتل
 .هالعأ )ةيصخشلا ةمالسلا

 تاـظحالملا هذـه يف ةدراولا تاـيـــــــــــصوتلا ذـيفنت فرطلا ةـلودـلا ىلإ ةـنجللا بـلطتو -٦٦
 ىلإ ،ا×أــــشب تاءارجإ ذاختاو اهثحبل ،ةيماتخلا تاظحالملا هذه ليحت نÆ اهيــــصوتو .ةيماتخلا
 ءاـــــــــضعأو يئاـــــــــضقلا زاهجلاو ةينعملا تارازولا يف نيلوؤـــــــــسملاو ناملربلاو ةموكحلا ءاـــــــــضعأ

ةفاضإ ،نوناقلاو ةحصلاو ميلعتلا تالاجم يف نيلماعلا نيينهملا لثم ،ةينعملا ةينهملا تاعامجلا 
 يعامتجالا لــــــصاوتلا تايجيتارتــــــسا مادختــــــسi ،مالعإلا طئاــــــسوو ةيلحملا تاطلــــــسلا ىلإ

 .ةثيدحلا 
 ةـــــصاخ ،يندملا عمت©ا تامظنم كارـــــشإ ىلع ةوقب فرطلا ةلودلا ةنجللا عجـــــشتو -٦٧

  .يرودلا اهريرقت دادعإ يف ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا تامظنم
 ،عــساو قاطن ىلع ةيماتخلا تاظحالملا هذه رــشن فرطلا ةلودلا ىلإ ةنجللا بلطتو -٦٨

 نيبو ،ةقاعإلا يوذ صاخــشألا لثمت يتلا تامظنملاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا نيب كلذ يف امب
 يف امب ،تايلقألا تاغلو ةينطولا ةغللi ،مهرـــــــسأ دارفأو مهـــــــسفنأ ةقاعإلا يوذ صاخـــــــشألا
 يكبــشلا ةموكحلا عقوم يف اهتح�إو ،اهيلع عالطالا لهــسي لاكــشأ يفو ،ةراــشإلا ةغل كلذ
  .ناسنإلا قوقحب قلعتملا

 لبقملا يرودلا ريرقتلا  
 يناثلا ةيرودلا ريراقتلل عماجلا اــــــــــهريرقت ميدقت فرطلا ةــــــــــلودلا ىلإ ةــــــــــنجللا بلطت -٦٩

 ذيفنت نع تامولعم هنيمــــضتو ،2022 ليربأ/ناــــسين 30 هاــــصقأ دعوم يف عبارلاو ثلاثلاو
  .ةيماتخلا تاظحالملا هذه

 ركذـلا ةـفلاـــــــــــسلا ريراـقتلا ميدـقت ةـيناـكمإ يف رظنلا ىلإ فرطلا ةـلودـلا ةـنجللا وعدـتو -٧٠
 ّدعت نÆ يــــــــضقي ءارجإ وهو ،ةنجللا هتعــــــــضو يذلا ريراقتلا ميدقتل طــــــــسبملا ءارجإلا قفو
 لكـــــشتو .لقألا ىلع ةدحاو ةنــــــسب ريرقتلا ميدقتل ددحملا دعوملا لبق لئاــــــسملا ةمئاق ةنجللا

 . اهريرقت هذه  لئاسملا  ةمئاق  ىلع  فر  طلا ةلودلا   دودر 
    


