
 CEDAW/C/JOR/CO/6  ةدـحتملا مــمألا 

 

 

 عـيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتا
 ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ

 
Distr.: General 
9 March 2017 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

050417    050417    17-03877 (A) 
*1703877*  

    ةأرملا دض زييمتلا ىلع ءاضقلB ةينعملا ةنجللا
 *ندرألل سداسلا يرودلا ريرقتلا نأشب ةيماتخلا تاظحالملا  

  
 اهيتــــسلج يف )CEDAW/C/JOR/6( ندرألـــل سداــــسلا يرودـــلا رــــيرقتلا يف ُةـــنجللا ترـــظن - ١

 CEDAW/C/SR.1476 رــــــــــــظنا( 2017 رياربف/طابـــــــــــش 16 يف نيتدوـــــــــــقعملا 1477 و 1476
 ،CEDAW/C/JOR/Q/6 ةـــقيثولا يف ةـــنجللا اـــهتحرط يتـــلا ةلئـــسألاو Xاـــضقلا ةـــمئاق درـــتو .)1477 و
  .CEDAW/C/JOR/Q/6/Add.1 ةقيثولا يف ندرألا دودر درت امنيب
 

  ةمدقم - فلأ 
 ُةـنجللا برـعتو .سداـسلا يرودـلا اـهريرقت ميدـقتل فرـطلا ةلودلل اهريدقت نع ةنجللا برعت - ٢
 يتــلا ةلئــسألاو Xاــضقلا ةــمئاق نأــشب فرــطلا ةــلودلا اهتمدــق يتــلا ةــبوتكملا دودرــلل اهريدــقت نــع ًاــضيأ

 تاحاــضيإلrو دــفولا هـمدق يذــلا يوفـشلا ضرــعلr بـحرتو ،ةرودــلا لـبق اــمل لـماعلا قــيرفلا اـهحرط
  .راوحلا ءانثأ Xًوفش ةنجللا اهتحرط يتلا ةلئسألا ىلع ًادر ةمدقملا ةيفاضإلا

 مئادـــلا ةـــلثمملاو ةريفـــسلا ،يلاــ|ا ىجـــس هتـــسأرت يذـــلا فرــطلا ةـــلودلا دـــفوب ةـــنجللا ديــشتو - ٣
 نـع نيـلثمم مض يذلاو ،فينج يف ىرخأ ةيلود تامظنم ىدلو ةدحتملا ممألا بتكم ىدل ندرألل
 ،ةاـــضقلا يـــضاق ةرـــئادو ،ةأرـــملا نوؤـــشل ةـــيندرألا ةـــينطولا ةـــنجللاو ،نيـــبرتغملا نوؤـــشو ةـــيجراخلا ةرازو
  .فينج يف ىرخأ ةيلود تامظنم ىدلو ةدحتملا ممألا بتكم ىدل ندرألل ةمئادلا ةثعبلاو
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 Bةيباجيإلا بناوجلا - ء 
 سماــخلا يرودــلا رــيرقتلا يف 2012 ماــع يف ترــظن نأ ذــنم زرــحملا مدــقتلr ةــنجللا بــحرت - ٤
 داـمتعا اميـس الو ،ةيعيرـشت تاحالـصإ لاخدإ ىوتسم ىلع )CEDAW/C/JOR/5( فرطلا ةلودلل
  :يلي ام
 ةـــيعامتجالا ةـــيامحلا زـــيزعتل فداـــهلا ،2014 ةنـــسل يعاـــمتجالا نامـــضلا نوناـــق )أ( 
  ؛ةريغصلا تآشنملا يف تالماعلا ةصاخ ءاسنلل ةيداصتقالاو
 موكحملا ةقفنلا عفدب ليجعتلل فداهلا 2015 ماعل ةقفنلا فيلست قودنص ماظن )ب( 
 ؛عفدلا مدع ةلاح يف هل موكحملل ا¡
 حنـــمت يتـــلا 2013 ماــع يف ةـــيندملا ةــمدخلا ماـــظن ىـــلع تــلخدأ يتـــلا تاليدــعتلاو )ج( 
  .ةمومألا ةزاجإ دعب رهشأ ةعست ةدمل ايموي ةفظوملل ةعاضر ةعاسو ،ةوبأ ةزاجإ فظوملا

 يـــسسؤملا راـــطإلا نيـــسحت لـــجأ نـــم فرـــطلا ةـــلودلا اهتلذـــب يتـــلا دوـــهجلr ةـــنجللا بـــحرتو - ٥
 لـــثم ،نيــسنجلا نيـــب ةاواــسملا زــيزعتو ةأرـــملا دــض زـــييمتلا ىــلع ءاــضقلr لـــيجعتلا فدــ¡ يتاــسايسلاو
 :يلي ام ءاشنإ وأ دامتعا
 لاـصتالا ةيجيتارتساو ،2016 ماع يف ،فنعلا نم ةرسألا ةيامحل ينطولا راطإلا )أ( 
 ةـــحفاكمل ةـــينطولا ةيجيتارتـــسالاو ،2015 ماــع يف ،يعاـــمتجالا عوـــنلا ىــلع ينـــبملا فـــنعلr ةــصاخلا
  ؛2014 ماع يف ،)2017-2014( ةأرملا دض فنعلا
  ؛2013 ماع يف ،)2017-2013( ةأرملل ةينطولا ةيجيتارتسالا )ب( 
 )2017-2013( ةحــــــــــصلا ةرازوـــــــــل ةرــــــــــسألا ميـــــــــظنتل ةيجيتارتــــــــــسالا ةـــــــــطخلا )ج( 
 ؛2013 ماع يف ،)2017-2013( ةرسألا ميظنت/ةيباجنإلا ةحصلل ةينطولا ةيجيتارتسالاو
 ةـــبختنملا تاـــئيهلا عـــيمج يف ةأرـــملل ةيـــسايسلا ةكراـــشملا زـــيزعتل ةـــفداهلا ةيجيتارتـــسالا )د( 
-2012( ةعانـصلاو ةراـجتلا فرـغ تrاختناو ةيباقنلاو ةيدلبلاو ةيباينلا تrاختنالا ىوتسم ىلع

 ؛2012 ماع يف ،)2017
 .2012 ماع يف ،ماعلا نمألا ةيريدم يف رشبلr راجتالا ةحفاكم ةدحو )ه( 
 قوــقحل ينطوــلا زــكرملل فرــطلا ُةــلودلا اهتــصصخ يتــلا ةــيلاملا دراوــملا ةدXزــب ةــنجللا بــحرتو - ٦
 تاـــسسؤملل يملاـــعلا فلاـــحتلا لـــبِق نـــم 2016 ماـــع يف زـــكرملا داـــمتعا ةداـــعµ كلذـــكو ناـــسنإلا
 .“فلأ” ةئفلا نم ناسنإلا قوقحب ةينعم ةينطو ةسسؤم هرابتعr ناسنإلا قوقحل ةينطولا
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 ةيلاعفب ةيقافتالا ذيفنت نود لوحت يتلا تBوعصلاو لماوعلا - ميج 
 ةــعمتجم ندرألا اـههجاوي يتــلا ةـينمألاو ةــيفارغميدلاو ةيداـصتقالا تXدــحتلا رـثأ ةــنجللا كردـت - ٧
 اـّمع ترفـسأ يتـلا ةيروـسلا ةـيبرعلا ةـيروهمجلا يف ةـمزألا اميـس الو ةـقطنملا يف ةرئادـلا تاعازــنلل ةـجيتن
  :يلي

 وــــــحنب رَّدـــــقت ةريــــــفغ دادـــــعÁ ةيروــــــسلا ةـــــيبرعلا ةــــــيروهمجلا نـــــم نيــــــئجاللا قُّفدـــــت )أ( 
  ؛صخش نويلم 1.4

 يف ريــــبك عاــــفترا نــــم حــــضتت ةيداــــصتقاو ةــــيعامتجا ةــــفلكت يندرألا عــــمت|ا دــــبكت )ب( 
 ةيـــساسألا تامدـــخلاو ةحـــصلاو ميــلعتلا يماـــظن ةـــقاط قاـــف اــئبع تلكـــشو ةـــلاطبلاو رـــقفلا تالدــعم
 ؛ةيتحتلا ىنبلاو

  .ةينمألا ةلاحلا روهدت )ج( 
 ىـقلملا ءبعلا فيفختل ِفكي مل يلودلا عمت|ا نم مّدقملا معدلا نأ قلقب ةنجللا ظحالتو - ٨
 ةيناـسنإلا تاـجايتحالا ةـيبلت ىلإ ةـحناملا تاـهجلا وعدـتو فيـضملا عمت|او فرطلا ةلودلا قتاع ىلع
  .ةدحتملا ممألا ا�ددح يتلا

 ىــلع ابلــس رثؤــي اــمم ،دــلبلا يف ةيلوــصألا ةعزـــنلا يماــنت رارمتــسا نــم قــلقلr ةــنجللا رعــشتو - ٩
 .ةأرملا قوقح
 

 ناملربلا - لاد 
 ًالماــك ًاذــيفنت ةــيقافتالا ذــيفنت ةــلافك يف ةيعيرــشتلا ةطلــسلل مــساحلا رودــلا ةنجللا دكؤت - ١٠

 ةرودـــلا يف دـــمُتعا يذـــلا ،نييناـــملربلا عـــم اـــهتقالع نأـــشب ةـــنجللا نـــع رداـــصلا ناـــيبلا رـــظنا(
 تاوـــطخلا ،هـــتيالول اـــقفو ،ذاـــختا ىلإ ،َناـــملربلا وعدـــتو .)2010 ماـــع يف ،نيـــعبرألاو ةـــسماخلا
 بجومب ةلبقملا غالبإلا ةرتف ىتحو نآلا نم ةيماتخلا تاظحالملا هذه ذيفنتب قلعتي اميف ةمزاللا
 .ةيقافتالا
 

 تايصوتلاو ةيسيئرلا قلقلا يعاود - ءاه 
  ةيسنجلا تاميدعو ءوجللا تاسمتلمو تائجاللا  

 اــهعبتت يتــلا نيــئجاللا لابقتــسا ةــسايسلو اهدودــح حتــفل فرــطلا ةــلودلا ىــلع ةــنجللا ينــثت - ١١
 ةيروــسلا ةـيبرعلا ةـيروهمجلاو قارــعلا نـم نيدـفاولا نيــئجاللاو نيينيطـسلفلا نيـئجاللا لاــيح نينـس ذـنم
 نيـئجالل ةدعاـسملاو ةـيامحلا ريفوـت ةـلافك لـجأ نـم اهلذـبت يتـلا ءاـنثلr ةريدـجلاو ةبوؤدلا دوهجلا ىلعو
 نيـئجاللا نـم ةـلئاه دادـعأ قفدت عم لماعتلل ا�ذختا يتلا ريبادتلr اضيأ بحرتو .ءوجللا يسمتلملو
 ريــغو ةرقتــسملا ريــغ ةيــشيعملا فورــظلا نــم قــلقلr رعــشت ةــنجللا نأ ريــغ .ءاــسن مهفــصن ،نييروــسلا
 ال وأ/و نيـــئجاللا تاـــميخم جراـــخ نـــشعي يتالـــلا كـــئلوأ اميـــس الو ،تاـــئجاللr طيـــحت يتـــلا ةـــنمآلا
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 رئادـلا عازــنلا نـم تrراـهلا تاينيطـسلفلا تائجاللا نأ ىلإ اضيأ ةنجللا ريشتو .ةيمسر قئÓو نلمحي
 كـلذ يف امب ،ةيساسألا علسلاو ةيساسألا تامدخلا نم نمرُحي ام ابلاغ ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا يف
 يف اــمب ،يناــسنجلا فــنعلل ةــضرُع رــثكأ نحبــصيو ،ةيحــصلا ةــياعرلاو ،ةيداــصتقالا صرــفلاو ،ميــلعتلا
 زاــجتحالاو لاــقتعالل كلذــكو ،يــسنجلا لالغتــسالاو لــمعلا يف لالغتــسالاو ،يــسنجلا فــنعلا كــلذ
  :نأشب قلقلا ةنجللا رواسي امك .ةيرسقلا ةداعإللو ،نيئجاللا تاميخم ىلإ يرسقلا لقنلاو

 ةـيبرعلا ةـيروهمجلا يف عازــنلا نـم نيبراـهلا نيينيطـسلفلا نيـئجاللا لوـبق مدـع ةسايس )أ( 
 ةـقلعتملا اـهنع غـَّلبملا تالاـحلاو ،2013 رياـني/يناثلا نوناـك يف فرـطلا ةلودلا ا�دمتعا يتلا ةيروسلا
µةـــيروهمجلا ىلإ ةدوـــعلا ىـــلع ،تاـــيتفو ءاـــسن مهنـــيب نـــم ،نيينيطـــسلفلا نيـــئجاللا نـــم ددـــع راـــبج 
 ؛ةيروسلا ةيبرعلا

 يتالـــلا ةيروـــسلا ةـــيبرعلا ةـــيروهمجلا نــم تrراـــهلا تاينيطـــسلفلا تاـــهمألا تالاــح )ب( 
 ؛لوخدلr نييروسلا لافطألاو جوزلل حَمسُي نيح يف فرطلا ةلودلا ىلإ لوخدلا نم نعنُمي

 اـمب ،تاـئجاللا هـل ضرعتت يذلا يناسنجلا فنعلا نع غالبإلا يف دئاسلا ريصقتلا )ج( 
 ؛ةصصختملا تامدخلا رفوت ةيدودحمو ،ءاغبلا ةسراممل نهلالغتساو ،يسنجلا فنعلا كلذ يف

 تاــــــيتفلاو ءاــــــسنلا نيــــــب لاــــــفطألا جاوز وأ/و رــــــكبملا يرــــــسقلا جاوزــــــلا تالاــــــح )د( 
 ةـيعامتجا بابـسأل تاـجوزلا دُّدعت راطإ يف كلذ متي ام ًاريثكو ،نييندرأو نييروس لاجرو تائجاللا
 ؛ةيامحلا ضارغأل وأ ةيداصتقا

 ،ينيطــسلف لــصأ نــم نينطاوــم نــم اًفــُّسعت ةــيندرألا ةيــسنجلا بحــس نــع تاــغالب )ه( 
 .ءاسن مهنيب نم

 ةأرــملB ةــطبترملا ةيناــسنجلا داــعبألا نأــشب )2014( 32 مــقر ةــماعلا ةيــصوتلB الــمعو - ١٢
 فرــطلا َةــلودلا ُةــنجللا يــصوت ،ةيــسنجلا مادــعناو ةيــسنجلاو ءوــجللاو ئــجاللا زــكرمب قلعتي اميف
Bةد�زــلو ،ءوــجللا يــسمتلمو نيــئجاللا نــم تاــيتفلاو ءاــسنلا نــمأ نيــسحتل ةــلجاع ريبادت ذاخت 
 ،ةيحــصلا ةــياعرلا ىــلع لوــصحللو شيــعلا بــسكو بيردــتلاو ميــلعتلل نهماــمأ ةــحاتملا صرــفلا
 وأ يــسنجلا لالغتــسالل مهــضرعت مدــع ةــلافكلو ،ةيساسألا علسلاو ةيساسألا تامدخلا ريفوتلو
  :يلي امب اضيأ فرطلا ةلودلا موقت ن� ةنجللا يصوتو .لمعلا يف لالغتسالا

 ىلإ تاــجاتحملا تاــيتفلاو ءاــسنلل ةيرــسقلا ةداــعإلا مدــع أدــبمب مازــتلالا نامــض )أ( 
 ةــيروهمجلا يف عازـــنلا نــم نيبراــهلا نيينيطــسلفلا نيــئجاللا لوــبق مدع ةسايس ءاغل� ،ةيلود ةيامح
 لبــس ريفوــتو ،ةيرــسقلا ةداــعإلل ضرــعتلا عــنمل ةــيئارجإ ت�امــض ثادحتــساو ،ةيروــسلا ةــيبرعلا
 جاردإو ،ةيناــسنجلا تاراــبتعالا يــعارت ءوــجل تاءارــجإ ذاــختاو ،درطلا ىواعد يف ةلاعف فاصتنا
 نــم 2 و 1 نيتداــملB الــمع كــلذو ،ءوــجللا ساــمتلال ةــلوبقملا تارربــملا نمض يناسنجلا فنعلا
  ؛ةيقافتالا
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 ةــلاحإلا تاــيل¨ ،ءاــسنلا اميــس الو ،ءوــجللا يبلاــطو نيــئجاللا ةــيعوت نامــض )ب( 
 ىلإ ءوــجلل ةــحاتملا لبــُسلا نــعو ،يناــسنجلا فــنعلاو يــسنجلا فــنعلا �احــضل ةــحاتملا ةــينطولا
 ؛ةيمسرلا ةلادعلا ةموظنم

 فــنعلا ثداوــح نــع ةفّنــصم ت�ايب عمجل ماظن ءاشنإل ينقتلا معدلا سامتلا )ج( 
 ءاـــسنلا هارـــكإ ثداوـــح نـــعو ،يـــسنجلا فـــنعلا اميـــس الو ،ةأرـــملا اـــهل ضرـــعتت يتـــلا يناـــسنجلا
 �احــضلا دــمو ،يرــسقلا جاوزــلا وأ/و لاــفطألا جاوزو ءاــغبلا ةــسرامم ىــلع تائجاللا تايتفلاو
Bالـــمع ءاـــضقلا ىلإ مهئوـــجل ةـــلافكو ،ةـــيعامتجالاو ةيـــسفنلاو ةـــيبطلا ةدعاـــسمل Bنـــم 2 ةداـــمل 
 ىلإ ةأرـــملا ءوـــجل نأـــشب ةـــنجللا نـــع ةرداـــصلا )2015( 33 مـــقر ةـــماعلا ةيـــصوتلBو ةـــيقافتالا
  ؛ءاضقلا

 نيميقملا ينيطسلف لصأ نم نيئجاللا نم ةيندرألا ةيسنجلا بحسل دح عضو )د( 
 ؛فرطلا ةلودلا يف
 معدـــلا ةد�ز لـــجأ نـــم ةدـــحتملا مـــمألا ةـــموظنم عـــم نواـــعتلا زـــيزعت ةلـــصاوم )ه( 
 كــلذ يف اــمب نيــئجاللا تاــجايتحا ةــيبلتو يداــصتقالا ءبــعلا مــساقتل يلودلا عمت¯ا نم مَّدقملا
 مــمألا ةيــضوفم عــم نواــعتلا ةلــصاومو ةيناــسنإ بابــسأل مهلوــبقو مهنيطوــت ةداــعإل صرــف ةــح±إ
 يف نيينيطـــسلفلا نيـــئجاللا ليغـــشتو ةـــثاغإل ةدـــحتملا مـــمألا ةـــلاكوو نيـــئجاللا نوؤـــشل ةدـــحتملا
  .ىندألا قرشلا

 
 ا· فيرعتلاو ةيقافتالا ذيفنت  

 حبـصت ،يندـملا نوناـقلا نم 24 ةداملاو روتسدلا نم 33 ةداملr المع هنأ ىلإ ةنجللا ريشت - ١٣
 نيناوــقلا نــم أزــجتي ال اءزــج ،ةــيقافتالا لــثم ،فرــطلا ةــلودلا اــهيلع قدــصت يتــلا ةــيلودلا تادــهاعملا
 مت مكاـــحملا يف تالوادـــم يأ نأـــشب تاــمولعم ميدـــقت مدـــع ظـــحالت اــÜأ الإ .اـــهيلع ومـــستو ةــينطولا
 رارمتسا ىلإ ريشي دق امم ،ماكحألا هذه قيبطت اهيف مت وأ ةيقافتالا ماكحÁ ةرشابم جاجتحالا اهيف
 لاـــجم يف نيلماــعلا ماـــملإ مدــعو ،ةـــيقافتالr صاــخ لكـــشب ءاــسنلاو ماـــع لكــشب عـــمت|ا ةــيعوت مدــع
 .ٍفاك لكشب ةيقافتالr ةينوناقلا نهملا يسراممو ءاضقلا
 

 :يلي امب فرطلا ةلودلا ةنجللا يصوتو - ١٤
 م± لكــشب ةأرــملا دــض زــييمتلا ىــلع ءاــضقلل ةيعيرــشتلا ريبادــتلا لاــثتما ةلافك )أ( 

 ؛ةيقافتالا ماكحأل
 ينطوـــلا ينوناـــقلا راـــطإلا يف رـــشابم لكـــشب اـــهذافنإو ةـــيقافتالا ن�رـــس ةــلافك )ب( 

 ؛ةينطولا نيناوقلا ىلع ةيقبسألا اهحنمو
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 نيماــحملاو نيماــعلا نيعّدملاو ةاضقلا تاردق ءانبل ةفداهلا جماربلا زيزعت ةلصاوم )ج( 
 قوـــقحب ةلـــصتملا ةـــيلودلا ةـــينوناقلا ريياـــعملاو دـــعاوقلا قـــيبطت لاـــجم يف نيناوـــقلا ذاـــفنإ يفظوـــمو
 ،ةــنجللا داــهتجا يفو ةــيقافتالا يف ةدراوــلا قوــقحلا كــلذ يف اــمب ،ةأرــملا اــ· عــتمتت يتــلا ناــسنإلا
 كـــلذ يف اـــمب ،تاــيتفلاو ءاـــسنلا عــيمجل ةـــيبرعلا ةـــغللB كوكــصلا كـــلت نــع تاـــمولعملا ةــح±إو
 ةرداــصلا ةــماعلا تايــصوتلا عــيمجو ةــيقافتالا رــشنو مالــعإلا لئاــسو يف ةــيمالعإ تالــمح ميظنتب
 .ةلصلا تاذ ةيموكحلا ةيكبشلا عقاوملا ىلع ةنجللا نع
 

  تاظفحتلا بحس  
 فرـطلا ةـلودلا ددرـت نم قلقلr رعشت ةنجللا تلاز ام ،دفولا اهمدق يتلا تاحيضوتلا مغر - ١٥
  .ةيقافتالا نم )ز( و )د( و )ج( )1( 16 ةداملاو )2( 9 ةداملا ىلع ا�اظفحت بحس يف

 :يلي امب فرطلا ةلودلا ةنجللا يصوتو - ١٦
 9 ةداــملا ىــلع ةــيقافتالا ىــلع قيدــصتلا دــنع ا¾دــبأ يتــلا تاــظفحتلا بحــس )أ( 

  ؛ةيقافتالا نم )ز( و )د( و )ج( )1( 16 ةداملاو )2(
 فئاوطلا ءامعز عم اهيرجت يتلا تاشقانملا راطإ يف اهلذبت يتلا دوهجلا فيثكت )ب( 

 ءاــضعألا نادــلبلا يفو ةــقطنملا يف ةــعبتملا تاــسرامملا لــضفأ ةاــعارم عــم ،نيدــلا ءاملعو ةينيدلا
  .تاظفحتلا هذه بحس ىلع ضارتعالا ىلع بلغتلا لجأ نم ،يمالسإلا نواعتلا ةمظنم يف
 

 يعيرشتلاو يروتسدلا راطإلا  
 نيــسنجلا نيــب ةاواــسملا نأــشب لماــش عيرــشت دوــجو مدــع نــم قــلقلr رعــشت ةــنجللا لازــت ال - ١٧

 دــحأ هفــصوب ةيناــسنجلا ةــيوهلاو سنــجلا عوــن ساــسأ ىــلع زــييمتلا ىلإ ةراــشإلا مدــع ببــسب كلذــكو
 قاـطن ةـيدودحم نـم اـضيأ قـلقلا ةـنجللا رواـسيو .روتـسدلا نـم 6 ةداـملا اهرظحت يتلا زييمتلا لاكشأ
 ةـيلودلا ةـينوناقلا تاـمازتلالاو روتـسدلا عـم ةـقفاوتم ريـغ اـÜأ ىßرـُي يتـلا نيناوقلا يف نعطلا تاءارجإ
  .اهقيبطت ةيناكمإ نمو

 ،نيــسنجلا نيــب ةاواــسملا نأشب الماش اعيرشت دمتعت ن� فرطلا ةلودلا ةنجللا يصوتو - ١٨
 عيرــشتلا اذــه ذــّفنت ن�و ةيقافتالا نم 2 و 1 نيتداملل اقفو ،ةأرملا دض زييمتلل ارظح نمضتي
 عوــن ساــسأ ىلع زييمتلا ىلإ ةراشإلا مدع كرادتب اضيأ فرطلا ةلودلا ُةنجللا يصوتو .ةيلاعفب
 ةــنجللا يــصوتو .روتــسدلا اــهرظحي يتــلا زــييمتلا لاكــشأ دــحأ هفــصوب ةيناــسنجلا ةيوهلاو سنجلا
 تاـــهجلا نيـــكمتل )2012 ةنـــسل( ةيروتـــسدلا ةـــمكحملا نوناـــق ليدـــعتب كلذـــك فرـــطلا ةـــلودلا
 تاـــمازتلالا عـــمو روتـــسدلا عـــم ةـــقفاوتم ريـــغ اـــÃأ ىÂرـــُي يتـــلا نيناوـــقلا يف نـــعطلا نـــم ةـــينعملا
 .ةيلودلا ةينوناقلا
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 ةيزييمتلا نيناوقلا  
 نـم ةريـخألا ةـنوآلا يف ةـمظنألاو نيناوقلا نم ددع ليدعت وأ رادصإ ريدقتب ةنجللا ظحالت - ١٩

 دراوـلا مـكحلا ءاـغلإ اميـس الو ،قوـقحلا هذـهل ةـيامحلا نـم دـيزملا ريفوـتو ةأرـملا قوـقح ةيامح زيزعت لجأ
 رفس زاوج حنمل يلولا وأ جوزلا ةقفاوم طرتشي ناك يذلا )1996 ةنسل( رفسلا تازاوج نوناق يف
 نيناوـــقلا نـــم دـــيدعلا يف ةـــيزييمت ماـــكحأ دوـــجو رارمتـــسا نـــم قـــلقلr رعـــشت ةـــنجللا نأ دـــيب .ةـــجوزلل
 لاوـــــحألا نوناـــــقو ،يرـــــسألا فـــــنعلا نـــــم ةـــــيامحلا نوناـــــقو ،تrوـــــقعلا نوناـــــق اميـــــس الو ،ةـــــينطولا
  .ةيسنجلا نوناقو ،يندملا دعاقتلا نوناقو ،يعامتجالا نامضلا نوناقو ،لمعلا نوناقو ،ةيصخشلا

 ةـــلافكل ا¾اعيرـــشتل ةلماـــش ةـــعجارم ءارـــج� لـــيجعتلB فرـــطلا ةـــلودلا ةـــنجللا يـــصوتو - ٢٠
 ماــكحألا عيمج ءاغلإ ىلإ ةيمارلا اهدوهج قسن ّعرست ن� اهيصوتو ةيقافتالا ماكحأ عم اهقفاوت
 نــم 1-5 ةــياغلاو ةــيقافتالا نــم 2 و 1 نيتداملB المع ،ةينطولا ا¾اعيرشت يف ةيقبتملا ةيزييمتلا
 ءاـــسنلا عـــيمج دـــض زـــييمتلا لاكـــشأ عـــيمج ىـــلع ءاـــضقلB ةـــقلعتملا ةمادتـــسملا ةـــيمنتلا فادـــهأ
 .ناكم لك يف تايتفلاو
 

 مالسلا تايلمع يف ةأرملا ةكراشم  
 هـتارارقبو )2000( 1325 نـمألا سـلجم رارـقب اهمازتلال فرطلا ةلودلا ىلع ةنجللا ينثت - ٢١

 كـلت ذـيفنتل ةـينطو لـمع ةـطخ عـضو يرـجي هـنÁ اـملع طيحتو ،نمألاو مالسلاو ةأرملا نأشب ةقحاللا
 .اهذيفنتل ينمز راطإ يأ دَّدُحي مل هنأو ُدعب دمتعُت مل ةطخلا هذه نأ قلقب ظحالت اÜأ ريغ .تارارقلا

 :يلي امب فرطلا ةلودلا ةنجللا يصوتو - ٢٢
 عـــضوو ،نـــمألاو مالــسلاو ةأرـــملا نأــشب ةـــينطو لـــمع ةــطخ داـــمتعB لــيجعتلا )أ( 

  ؛اهجئاتن سايقل ةلاعف تاودأ
 ةــينطولا لــمعلا ةــطخ ذــيفنت يف ت�وتــسملا عــيمج ىــلع ةأرــملا ةكراــشم نامــض )ب( 

 يف طــشنت يتــلا ةــيلحملا ةيئاــسنلا تاكبــشلاو تاــمظنملل مَّدــقملا معدــلا ةد�زو ،اهدادــعإ ررــقملا
  ؛عازـنلا دعب ام ةلحرم يف رامعإلا ةداعإ تايلمعو مالسلا تاردابم راطإ

 ةـــينطولا اـــهلمع ةـــطخو اـــهجم�ربل ةـــيلاملا دراوـــملا نـــم يـــفكي اـــم دـــصر ةـــلافك )ج( 
 نأــشب ةــيملاعلا ةــساردلا يف ةدراوــلا تايــصوتلB الــمع كــلذو ،نــمألاو مالــسلاو ةأرــملB نيــقلعتملا
 .)2000( 1325 نمألا سلجم رارق ذيفنت

 
 ءاضقلا ىلإ ءوجللا  

 زــــييمتلا Xاحــــض ءاــــسنلل ةــــحاتملا ةدــــيدعلا ىواكــــشلا ميدــــقت تاــــيلâ اــــملع ةــــنجللا طيــــحت - ٢٣
 ىواكـش بـتكمو ناـسنإلا قوـقحل ينطوـلا زـكرملل ةـعباتلا ةأرـملا قوـقح ةدـحو اهنيب نمو ،فنعلا وأ
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 ةـنجللا رعـشت كـلذ عـمو .ةـينوناقلا ةدعاـسملل لدـعلا زـكرمو ةأرـملا نوؤشل ةينطولا ةنجلل عباتلا ةأرملا
rاميس الو ءاضقلا ىلإ ةأرملا ءوجل نود لوحت يتلا ةنمزملا زجاوحلا ءازإ قلقل: 

 ؛نهقوقحب دودحملا ءاسنلا يعو )أ( 
 ةــــصاخبو ،اــــهقوقحب ةـــبلاطملا يف بــــغرت يتـــلا ةأرــــملا اــــههجاوت يتـــلا ةــــيوغللا زجاوـــحلا )ب( 

  ؛تائجاللاو تارجاهملا ءاسنلا
 ؛ةحاتملا ةينوناقلا ةدعاسملا تامدخ ةيافك مدع )ج( 
 مدــعو ةأرــملا قوــقحب ينوناــقلا لاــ|ا يف نيلماــعلاو نوناــقلا ذاــفنإ يفظوــم ماــملإ مدــع )د( 

  .قوقحلا كلتل م�اعارم
  :يلي امب فرطلا ةلودلا موقت ن� ،33 مقر ةماعلا اهتيصوتب المع ،ةنجللا يصوتو - ٢٤

 عم ،قوقحلا هذه لامعإل اهمامأ ةحاتملا لئاسولBو اهقوقحب ةأرملا ةيعوت ةد�ز )أ( 
 جهاــنملا يف نيــسنجلا نيــب ةاواــسملاو ةأرــملا قوقح نأشب سورد جاردإ ىلع صاخ لكشب زيكرتلا
 دــيكأتلاو ،ةــينوناقلا لئاــسملB ماــملإلا جمارــب يف كــلذ يف اــمب ،ميــلعتلا ت�وتسم عيمجل ةيساردلا
 نــم مهراــبتعB ناــيتفلاو لاــجرلا رود ىــلعو ءاضقلا ىلإ ةأرملا ءوجل ةيناكمإل يروحملا رودلا ىلع
 ؛ةأرملا قوقح زيزعت ةاعد

 تامدــــخو ةـــينوناقلا ةدعاـــسملا تامدـــخ مـــظن ىـــلع يـــسسؤم عباـــط ءافـــضإ )ب( 
 ميدــقت ةــلافكو ،ةأرــملا تاــجايتحا يبــلت يتــلاو اــهلّمحت نــكميو ةــفلكتلا ةروسيملا نييمومعلا نيماحملا
 ىواعدـــلا لـــحارم عـــيمج يف لاـــعفو رمتـــسم لكـــشبو اـــهنيح يف تاـــغل ةّدـــعب تامدـــخلا كـــلت
  ؛تاعزانملا ضفل ةليدبلا تايلآلا راطإ يف كلذ يف امب ،ةيئاضقلا هبش وأ ةيئاضقلا

 نأــشب بيردــتلاو تاردــقلا ءاــنبل جمارــب قالــطإ لمــشت ةــيروف تاوــطخ ذاــختا )ج( 
 بــلاوقلا ىــلع ءاــضقلا لــجأ نــم ،يئاــضقلا زاــهجلا يف نيلماــعلا ةدــئافل ةأرــملا قوــقحو ةــيقافتالا
 عم ا¾اسراممو ا¾اءارجإو اهدعاوق ةمءاومب ةيعرشلا مكاحملا موقت نأ نامضو ،ةيناسنجلا ةيطمنلا
 قوــقحب ةلــصتملا ةــيلودلا كوكــصلا رئاــسو ةــيقافتالا يف اــهيلع صوــصنملا ناسنإلا قوقح ريياعم
 .ناسنإلا

 
  ةأرملB ضوهنلل ةينطولا ةيلآلا  

 ةـــيندرألا ةـــينطولا ةـــنجللا ةروـــص زارـــبإل فرـــطلا ةـــلودلا اهلذـــبت يتـــلا دوـــهجلr ُةـــنجللا بـــحرت - ٢٥
 نيـــب ةاواــسملr ىنــعت ىرــخأ قيــسنت تاــيلآ ءاــشنإل كلذــكو ،ةــيلاملا ا�اــصصخم ةدXزــلو ةأرــملا نوؤــشل
 نــم قـلقلr رعـشت لازـت ال اـÜأ دـيب .يلودــلا يموـكحلا ديعـصلا ىـلعو تارادإلا ديعـص ىـلع نيـسنجلا
 ةـحونمملا ةطلـس ةـيافك مدـعو اـهزكرم ةـيدودحم نمو ةأرملr ضوهنلل ةينطولا ةيلآلل يسسؤملا فعضلا
 ٍفاـك لكـشب اهروـضح مدـعو ،اهل ةدوصرملا ةيلاملاو ةينفلاو ةيرشبلا دراوملا صقنو تارارقلا ذاختال اهل
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 يف ةـــيلآلا اـــههجاوت يتـــلا تrوعـــصلا نـــم كلذـــكو ،يـــلحملا ىوتـــسملا ىـــلعو تاـــظفاحملا ىوتـــسم ىـــلع
 لـخاد يناـسنجلا روـظنملا ةاعارم ميمعت ضرتعت لازت ال يتلا ليقارعلا نمو ،ىرخأ تائيه عم قيسنتلا

  .ةيموكحلا تائيهلا عيمج
 :يلي امب فرطلا ةلودلا ةنجللا يصوتو - ٢٦

 اــم اــهحنمو ةأرــملB ضوــهنلل ةــينطولا ةــيلآلل ةيسسؤملا تاردقلا زيزعت ةلصاوم )أ( 
 ةــمزاللا ةــيلاملاو ةــينقتلاو ةيرــشبلا دراوــملB اهدــمو تارارــقلا ذاــختال ةطلــسو تايحالــص نــم مزــلي
 نــم اــهنيكمتلو ةــيموكحلا بــتاكملاو تارازوــلا تاــسايس عــيمج يف نيــسنجلا نيــب ةاواــسملا ميمعتل
  ؛ةيفيرلا قطانملا يف اميس الو ،تاظفاحملا عيمج يف ةيعرف بتاكم حتف

 عــمت¯ا تاــمظنم عــم نواــعتلاو قيــسنتلB ةــينطولا ةــيلآلا ماــيق نامــض ةلــصاوم )ب( 
 فدــ· ةكراــشملا ىلع مئاقلا طيطختلل جيورتلا فد· ةيئاسنلا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو يندملا
  ؛ةأرملB ضوهنلا

 لــجأ نــم )2017-2013( ةأرــملل ةــينطولا ةيجيتارتــسالا رــثأل مييقت ءارجإ )ج( 
 ةرتـــفلل ةدـــيدج ةيجيتارتـــسا عـــضوو ،نيـــسنجلا نيـــب ةاواـــسملا قـــيقحت وـــحن زرـــحملا مدـــقتلا ميـــيقت

 ةـــينطولا تاطلـــسلا تاـــصاصتخا حوـــضوب ددـــحت لـــمع ةـــطخ نـــع الـــضف ،2018-2022
 ت�اــيبلا عــمجل لماش ماظنب ةموعدم نوكت نأ نامضو ةيجيتارتسالا ذيفنتب قلعتي اميف ةيلحملاو
  .اهدصرو
 

 ةتقؤملا ةصاخلا ريبادتلا  
 ةــتقؤملا ةــصاخلا ريبادــتلا ذــيفنت قايــس يف فرــطلا ةــلودلا اهتلذــب يتــلا دوــهجلr ةــنجللا بــحرت - ٢٧

 ةأرـملل ةـصح صيـصخت ىلع صنت يتلا ماكحألا ليبق نم ،ةيسايسلا ةايحلا يف ةأرملا ةكراشمب ةقلعتملا
 ةــنجللا نأ دـيب .)2015( حقنـملا تXدــلبلا نوناـقو )2016( باوـنلا ســل| باـختنالا نوناـق يف
 ةيرورــــض ةيجيتارتـــسا اــــهرابتعr فاـــك لكــــشب قـــَّبطُت ال ةــــتقؤملا ةـــصاخلا ريبادــــتلا نأل قـــلقلr رعـــشت
 الو ،ةـيقافتالا اهلمـشت يتـلا ىرـخألا تالاـ|ا يف لجرلاو ةأرملا نيب ةيلعفلا ةاواسملا قيقحتب ليجعتلل

  .ميلعتلاو ةلامعلا لاجم يف اميس
 )22 ةرـــقفلا ،CEDAW/C/JOR/CO/5 رــظنا( ةقباـــسلا اهتيــصوت ةـــنجللا ررــكت اذــهلو - ٢٨

 )1( 4 ةداــملB ًالــمع ،ةتقؤملا ةصاخلا ريبادتلا مادختسا قاطن عيسوتب فرطلا ةلودلا موقت ن�
 ريبادـــتلا نأـــشب )2004( 25 مـــقر ةـــماعلا اهتيـــصوت يف ةـــنجللا ا¾رـــّسف اـــمكو ةـــيقافتالا نـــم
 لــيثمت اــهيف نوــكي يتــلاو ةــيقافتالا اهلمــشت يتــلا تالاــ¯ا عيمج يف اهمادختسال ،ةتقؤملا ةصاخلا
 :يلي امب مايقلB فرطلا ةلودلا ةنجللا يصوت ضرغلا اذهلو .مئالم ريغ وأ ًاصق� ةأرملا

 ساـــنلا ةـــماعو لـــمعلا بBرأو نييموـــكحلا نيلوؤـــسملاو ناـــملربلا ءاـــضعأ ةـــيعوت )أ( 
  ؛ةتقؤملا ةصاخلا ريبادتلB ةناعتسالا ةرورضب
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 نــم ،تايجيتارتــسالا ذــيفنتل ةيفاك دراوم صيصختو اÏينمز ةددحم فادهأ عضو )ب( 
 ىلإ ةــفداهلا ةيقابتــسالا ريبادــتلا نــم كــلذ ريــغو صــصح ضرــفو ،معدــلاو ةــيعوتلا جمارــب لــيبق
 بيردــتلاو ةلامعلا يلاجم يف ةصاخبو ،تالا¯ا عيمج يف لجرلاو ةأرملا نيب ةيلعفلا ةاواسملا قيقحت
 .ينهملا

 
  ةيطمنلا تاروصتلا  

 راودÁ قلعتي اميف ةلغلغتملا ةيزييمتلا ةيطمنلا تاروصتلا رارمتسا نأشب قلقلا ةنجللا رواسي - ٢٩
 ءاـسنلل يدـيلقتلا رودـلا ىـلع دـيكأتلا يف غلاـبي اـّمم ،عـمت|ا يفو ةرـسألا يف لجرلاو ةأرملا تايلوؤسمو
 صرــفلا نــمو اهتيلالقتــسا نــمو ةأرــملل يعاــمتجالا زــكرملا نــم يلاــتلr صقتــنيو ،تاــجوزو تاــهمأك
 يف ةذـــخآ ةـــيوبألا فـــقاوملا نأ قـــلقب ةـــنجللا ظـــحالتو .اـــهمامأ ةـــحاتملا ةـــينهملا تاراـــسملاو ةـــيميلعتلا
 دـيازتم لكـشبو ةحارـص نـعطت ةـظفاحم تاـعومجم نأو ،عـمت|او ةلودلا تاطلس قاطن نمض ديازتلا

 .نيسنجلا نيب ةاواسملا يف
 ن� )24 ةرـــقفلا ،CEDAW/C/JOR/CO/5 رـــظنا( ةقباـــسلا اهتيـــصوت ةـــنجللا ررـــكتو - ٣٠

 :يلي امب فرطلا ُةلودلا موقت
 ةطلــسلا ىــلع ةــمئاقلا فــقاوملا ليدــعتل ريــخÂ نود ةلماــش ةيجيتارتــسا عــضو )أ( 

 نأ يـــغبنيو .فـــقاوملا هذـــه نـــم صلختـــلل وأ ةأرـــملا دـــض زـــيمت يتـــلا ةـــيطمنلا بـــلاوقلاو ةـــيوبألا
 ،نيينيدــلا ءاــمعزلاو يلحملا عمت¯او يندملا عمت¯ا عم نواعتلB ،دوهج َلذب ريبادتلا هذه لمشت
 ةــهَّجوم نوــكت نأ يــغبنيو ،كلذــب ةــيعوتلاو ةأرــملاو لــجرلا نيــب ةــيلعفلا ةاواــسملا نأــشب فيقثتلل
 ؛عمت¯ا تائف عيمج نم لاجرلاو ءاسنلل

 نــم مالــعإلا لئاــسو عــم ةــيمالعإ تالــمح ميــظنتل اهلذبت يتلا دوهجلB ليجعتلا )ب( 
 ةــيطمنلا بــلاوقلا عــيمج ىــلع ءاــضقلا ةلــصاومو ،نيــسنجلا نيب ةيلعفلا ةاواسملا مهف زيزعت لجأ
 ةأرـــملا ريوـــصت زــيزعت لـــجأ نـــم يــميلعتلا ماـــظنلا قــيرط نـــع ةأرـــملا راود� قــلعتت يتـــلا ةــيزييمتلا
 .ةيطمن بلاوق نودو يباجيإ لكشب

 ةأرملا دض يناسنجلا فنعلا  
 فـنعلا نـم ةـيامحلا نوناـق عورـشم نأـشب تاـمولعم نـم دـفولا هـمّدق اـمب ًاـملع ةنجللا طيحت - ٣١

 :يلي ام ءازإ قلقلr رعشت لازت ال ةنجللا نأ الإ .يرسألا
 فـــنعلا اميـــس الو ،فرـــطلا ةـــلودلا يف ةأرـــملا دـــض يناـــسنجلا فـــنعلا ةرهاـــظ يـــشفت )أ( 

 ؛اهقيثوت مدعو ثداوحلا هذه نع غالبإلا ىوتسم يندت رارمتساو ،يسنجلاو يرسألا
 عـيمج يف ةأرـملا دـض يناسنجلا فنعلا ىلع ءاضقلل فدهي ددحم عيرشت دوجو مدع )ب( 

 ؛جاوزألا باصتغا مِّرجيو فنعلا اذهل افيرعت نمضتي ،تاقايسلا
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 ةـيامحو فـنعلا نـم ةـياقولا نأـشب دـيج لكـشب ةـفَّرعُمو ةحضاو ماكحأ دوجو مدع )ج( 
 يرـــــسألا فـــــنعلا نـــــم ةـــــيامحلا نوناـــــق يف مهتبقاـــــعمو فـــــنعلا لاـــــمعأ يبكترـــــم ةاـــــضاقمو Xاحـــــضلا
 ؛)2008(

 ىــــلع ضرــــفُت يتــــلا ةلهاــــستملا تrوــــقعلاو ،ةــــنادإلاو ةاــــضاقملا تالدــــعم ضاــــفخنا )د( 
 ؛ةأرملا دض يناسنجلا فنعلا يبكترم

 ىلإ يدؤـــــــي دــــــق اـــــــمم ،يرــــــسألا فـــــــنعلا Xاــــــضق يف ةحلاـــــــصملا ىلإ ءوــــــجللا ةرــــــثك )ه( 
 ؛ىذألا راركت

 نــم ءاـسنلل ةــحاتملا ةـيامحلا ريبادــت نـم كــلذ ريـغو معدــلا تامدـخو يوآــملا صـقن )و( 
 نهئاكرــش كرــت نــم نهعنــمي كــلذ نإ لاــقُيو ،ةــيفيرلا قطاــنملا يف اميــس الو ،يناــسنجلا فــنعلا Xاحــض
 ؛نيفينعلا

 يف اـمب ،ةأرـملا دـض سراـمي يذـلا يناـسنجلا فـنعلا نـع ةيئاـصحإ تèاـيب رفاوت مدع )ز( 
 .تاضيوعتلاو ماكحألاو تèادإلاو تامكاحملاو تاقيقحتلا نأشب اميس الو ،يرسألا فنعلا كلذ

 ،ةأرــملا دــض فــنعلا نأــشب )1992( 19 مــقر ةــماعلا اهتيــصوت ىلإ ةــنجللا ريــشت ذإو - ٣٢
 :يلي امب موقت ن� فرطلا ةلودلا يصوت

 ،ةأرــملا دــض يناسنجلا فنعلا لاكشأ عيمج ةحفاكم ىلإ ةيمارلا اهدوهج زيزعت )أ( 
 ؛ةفعضتسملا تائفلل صاخ مامتها ءاليإ عم ،يسنجلا فنعلاو يرسألا فنعلا كلذ يف امب

 ،ةأرــملا دــض يناــسنجلا فــنعلا لاكــشأ عيمج ميرجتو فيرعتل اًديدحت عيرشت نس )ب( 
 ةاــضاقمو �احــضلا ةــيامحو فــنعلا نــم ةــياقولا ةلأــسم لواــنتلو ،جاوزألا باــصتغا كــلذ يف اــمب
 ؛مهتبقاعمو ةانجلا

 ،ن¾الاــح نــع غالــبإلا ىــلع فــنعلا �احــض نــم ءاسنلا عيجشتل ريبادت ذاختا )ج( 
 نيماــعلا نيعدــملاو ةاــضقلا تاردــق ءاــنبل جمارــب ميظنتو ،�احضلا مصول دح عضوب كلذ يف امب
 يف قــيقحتلا ةــيفيك ىــلع مهبيردــتل نوناــقلا ذاــفنإ لاــجم يف نيلماــعلا نم مهريغو ةطرشلا طابضو
 ؛لامعتسالا ةلهس ةيهيجوت ئدابم عضوو ،ةيناسنجلا تارابتعالا يعاري بولس� �اضقلا هذه

 ،ةأرـــــملا دـــــض يناـــــسنجلا فـــــنعلB ةـــــقلعتملا تاءاـــــعدالا يف قـــــيقحتلا ةـــــلافك )د( 
 لوــصح نامــضو ،بجاولا وحنلا ىلع مهتبقاعمو ةانجلا ةاضاقمو ،يرسألا فنعلا كلذ يف امب
 ؛تاضيوعتلا كلذ يف امب ،مئالم ربج ىلع �احضلا

 ذاــفن� نيــفلكملا نيفظوــملاو نيماــعلا نيعدــملاو ةاــضقلل ةــيمازلإ تابيردــت ميــظنت )ه( 
 اـــÃأ ىرــُي يتــلا يرـــسألا فــنعلا �اــضق يف ةطاـــسولا نوــلوتي نيذــلا كـــئلوأ اميــس الو ،نيناوــقلا
 ؛ةلصلا تاذ ةينوناقلا ماكحألل مراصلا قيبطتلا ىلع ،ةطيسب تافلاخم لكشت
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 حتف اهنم لئاسوب يناسنجلا فنعلا �احض نم ءاسنلل ةمَّدقملا تامدخلا زيزعت )و( 
 ةداــعإو يــسفنلا ليهأتلا ةداعإل جمارب رفاوت ةلافكو ،فرطلا ةلودلا ميلقإ ءاحنأ عيمج يف يوآم
  ؛جامدإلا
 سراُمت يتلا يناسنجلا فنعلا لاكشأ عيمج نع ،ةيجهنم ةروصب ،ت�ايبلا عمج )ز( 

 ،يناــجلاو ةيحــضلا نيــب ةــقالعلاو ،ةيــسنجلاو ،نــسلاو ،سنــجلا عوــن بــسح ًةفنــصم ،ةأرــملا دــض
 .ةانجلا ىلع ةضورفملا تBوقعلاو ،تاقحالملاو ،ةيامحلا رماوأ نع ت�ايبلا عمجو

 ةـلودلا تاعيرـشت يف اهلاخدإ يراجلا تاحالصإلr ةقلعتملا تامولعملr املع ةنجللا طيحتو - ٣٣
 308 و 99 ىلإ 97 نــم داوــملا دوــجو رارمتــسا نــم قــلقلr رعــشت لازــت ال ةــنجللا نــكلو .فرــطلا
 ال ةدـمل ةيحـضلا جوزـت اذإ ةـيئانجلا ةيلوؤـسملا نـم بـصتغملا يفعت يتلا ،تrوقعلا نوناق يف 340 و
 مئارـــج نوـــبكتري نـــَم ىـــلع ةـــنيعم فورـــظ يف ةـــففخم ماـــكحأ ىـــلع صنـــتو ،تاونـــس ســـمخ نـــع لـــقت

 فرـطلا ةـلودلا رارمتـسا ببـسب اـضيأ قـلقلr ةـنجللا رعـشتو .ةـلئاعلا “فرـش” ــب ىمـسُي اـم ةيامحل
 تاـــــيتفلاو ءاـــــسنلا ىـــــلع هـــــضرفت يذـــــلا “يئاـــــقولا سبـــــحلا” وأ يرادإلا زاـــــجتحالا ىلإ ءوــــجللا يف
 تارتـــفل ةـــم� نود حالـــصإلا زـــكارم يف نهزاـــجتحr حمـــسي يذـــلا ،مئارـــجلا كـــلت رـــطخل تاـــضّرعملا
 .ةددحم ريغ ةينمز

 :يلي امب فرطلا ةلودلا ةنجللا يصوتو - ٣٤
 نوناـــق يف ةـــيقبتملا ةـــيزييمتلا ماـــكحألا عـــيمج ،ريخأـــتلا نـــم دـــيزم نود ،ءاـــغلإ )أ( 
 99 ىلإ 97 نـــم داوــملا اميـــس الو ،ةأرــملا دـــض يناــسنجلا فـــنعلا نــع ىـــضاغتت يتــلا تBوــقعلا
 مهتبقاــعمو “فرــشلا” مئارجب ىّمسُي ام يبكترمو نيبصتغملا ةاضاقم نامضو ،340 و 308 و
 مهتــلا طقــسُت ماــكحأ وأ ةــففخم ماــكحأ يأ نــم ةدافتــسالا نــم مهنــيكمت مدــعو ،مــئالم لكــشب
  .مهل ةهَّجوملا
 زاــــجتحالا ةــــسرامم ءاـــغلإ ةــــيغب )1954 ةنــــسل( مئارـــجلا عــــنم نوناــــق ليدـــعت )ب( 
 يف يناـــسنجلا فـــنعلا مئارـــجل ةـــضرع ّنـــكي يتالـــلا تاـــيتفلاو ءاـــسنلا زاـــجتحا ةـــصاخبو ،يرادإلا
 ؛“يئاقولا سبحلا”
 ،“يئاــقولا سبــحلا” يف افــسعت تازــجتحملا تاــيتفلاو ءاــسنلا ىــلع اروــف جارــفإلا )ج( 
 يأ يف نهكارــشإ ةــلافكو ،دــلبلا ءاــحنأ عيمج يف نهل ةيامحلا ريفوتل ةمئالم تايلآو يوآم ءاشنإو
 .ريبادتلا هذه ىلع نهتقفاوم سامتلاو نهتيامحل فد¾ ريبادت

 
  ءاغبلا يف نهلالغتساو تايتفلاو ءاسنلB راجتالا  

 اــÜأ ريــغ .رــشبلr راــجتالا ةــحفاكمل فرــطلا ةــلودلا اهلذــبت يتــلا دوــهجلr ًاــملع ةــنجللا طيــحت - ٣٥
 اهلخادو اهنمو فرطلا ةلودلا هاجتr تايتفلاو ءاسنلr راجتالا ةرهاظ يشفت ىدم نم قلقلr رعشت

 تXروــسلا تاـيتفلr راــجتالل ةررـكتملا تالاــحلا كـلذ يف اــمب ،لـمعلا يفو اëيــسنج نهلالغتـسا ضارـغأل
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 ةـــلودلا يف لـــضفأ ةاـــيحب وأ جاوزـــلr ةـــبذاك دوـــعو لالـــخ نـــم ءاـــغبلا ةـــسراممل نهجاردتـــسا لـــجأ نـــم
 ةـلودلا يف سئارعك تائجال تاقهارم عيب نع فشكت يتلا ةقثوملا تاءاعدالا نم كلذكو ،فرطلا
  :يلي ام نأشب قلقلا ةنجللا رواسي امك .فرطلا

 رــــشبلr راـــجتالا عـــنم نوناـــق يف مـــئالم لكـــشب ‘‘رـــشبلr راـــجتالا’’ فـــيرعت مدـــع )أ( 
 ؛)2009(

 ماـــكحأ ددـــع ةــلقو تاـــيتفلاو ءاــسنلr نيرـــجتملا ىــلع ةـــعوفرملا ىواعدــلا ددـــع ةــلق )ب( 
 ؛مهدض ةرداصلا ةنادإلا

 تامدــخلاو ةــلادعلاو نــمألr ةــينعملا ةــيموكحلا تاــئيهلا نيــب قيــسنتلا ىوتــسم يندــت )ج( 
  ؛يندملا عمت|ا عم يفاكلا ردقلr اÜواعت مدعو ،ةيعامتجالا

 نـــمب ،رـــشبلr راـــجتالا Xاحـــض ةـــلاحإو ةـــيوه دـــيدحتل ةـــمئالم تاـــيلآ دوـــجو مدـــع )د( 
 زاـجتحالاو لاـقتعالل نضُّرعت ىلإ تاغالب تراشأ نيذلا ،ءاغبلا لاجم يف نلمع يتاللا ءاسنلا مهيف
 ؛ن¡ راجتالل ًةجيتن تبكترا لاعفأ ببسب ليحرتلاو

 ،جاــــمدإلا ةداــــعإو لــــيهأتلا ةداــــعإل يـــجهنم لكــــشب ةــــمَّظنم ريبادــــت دوــــجو مدـــع )ه( 
 Xاحـــضل ،ضيوـــعتلا كـــلذ يف اـــمب ،ربـــجلاو يـــسفنلا معدـــلاو يبـــطلا جالـــعلاو ةروـــشملا ميدـــقت نمـــضتت
 .لزانملا يف تالماعلاو تارجاهملاو ،ءوجللا تابلاطو تائجاللا ءاسنلا اميس ال ،راجتالا

 :يلي امب فرطلا ةلودلا ةنجللا يصوتو - ٣٦
 هنيمــضت بــناج ىلإ ،راــجتالل الماــش اــفيرعت رــشبلB راــجتالا عــنم نوناق نيمضت )أ( 

 عنم لوكوتوربل اقفو اهيلع ةبقاعملاو اهيبكترم ةاضاقمو لاعفألا كلت يف قيقحتلا نأشب اماكحأ
 ةدــحتملا مــمألا ةــيقافتال لــمكملا ،لاــفطألاو ءاسنلا ةصاخبو ،صاخشألB راجتالا ةبقاعمو عمقو
 تاراـــبتعالل ةـــيعارم ةـــيمازلإ ةـــيبيردت تارود ميـــظنتو ،ةـــينطولا ربـــع ةـــمظنملا ةـــميرجلا ةـــحفاكمل
 نــم مهريــغو ةرــجهلB ةــينعملا تاطلــسللو دودــحلا ةطرــشو نيماــعلا نيعدــملاو ةاــضقلل ةيناــسنجلا
  ؛هريفاذحب هقيبطت نامضل نوناقلا اذه نأشب نوناقلا ذافنإ نع نيلوؤسملا

 )2013-2010( رــــشبلB راــــجتالا عــــنمل ةــــينطولا ةيجيتارتــــسالا رــــثأ ميــــيقت )ب( 
 ؛2020-2017 ةرتفلل ةديدج لمع ةطخو ةديدج ةيجيتارتسا دامتعاو

 ،تاـــيتفلاو ءاـــسنلا ةـــصاخبو ،صاخـــشألB راـــجتالا �اـــضق عـــيمج يف قـــيقحتلا )ج( 
 ؛مهتبقاعمو اهيبكترم ةاضاقمو

 تامدـــخلاو ةـــلادعلاو نـــمألB ةـــينعملا ةـــيموكحلا تاـــئيهلا نيـــب قيـــسنتلا نامـــض )د( 
  ؛يندملا عمت¯ا عم نواعتلا زيزعتو رشبلB راجتالا ةحفاكم لجأ نم ةيعامتجالا
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 ميدــقتو راــجتالا رــطخل تاــضّرعملا ءاــسنلا ةيوه ديدحت ىلإ ةيمارلا ريبادتلا زيزعت )ه( 
 ؛نهل معدلا

 يأ نــم ءاــغبلا ضارــغأل لالغتــسالاو راــجتالا �احــض نم ءاسنلا ءافعإ نامض )و( 
 حيراـــصتو دوهـــشلا ةـــيامح جمارـــب ًالثـــم اـــهنمو ،ةـــيفاكلا ةـــيامحلB نهدـــيوزتو ،ةـــيئانج ةيلوؤـــسم
 ؛ةيئاضقلا تاطلسلا عم نواعتلل نهدادعتسا وأ ن¾ردق نع رظنلا فرصب ةتقؤملا ةماقإلا

 ةروــــشملاو ةيحــــصلا ةــــياعرلا ىــــلع راــــجتالا �احــــض لوــــصح ةــــيناكمإ ريــــسيت )ز( 
 ميــظنتو ،يعاــمتجالا لــمعلا زــكارمل ةــمَّدقملا ةــيلاملاو ةــينقتلاو ةيرــشبلا دراوــملا زــيزعتو ،ةــمئالملا
 ؛راجتالا �احض عم نولماعتي نيذلا نييعامتجالا نيدشرملل ةهّجوم تابيردت

 ينطوـــلا مهئاــمتنا نـــع رــظنلا فرـــصب ،راــجتالا �احـــض عــيمج لوـــصح نامــض )ح( 
 ؛ضيوعتلاو ليهأتلا كلذ يف امب ،ةلاعف ةروصب ربجلاو ةيامحلا ىلع ،ةيعامتجالا مهتيفلخ وأ

 ءاـــغبلا يف نهلالغتـــساو تاـــيتفلاو ءاـــسنلB راـــجتالل ةـــيرذجلا بابـــسألا ةـــجلاعم )ط( 
Bصرــف ةــح±إل ةــمئالملا ريبادــتلا نــم كــلذ ريــغو ةــيفاك دراوــم اــهل صــَّصُخت جمارب ذيفنتو دامتع 
 ،ءاــغبلا لاــجم يف نهلالغتــسا وأ نــ· راــجتالا رطخل ةضرع نه يتاللا ءاسنلا مامأ لمعلاو ميلعتلل
  .تارجاهملاو تائجاللا ءاسنلا اميس الو
 

 ةماعلا ةايحلاو ةيسايسلا ةايحلا يف ةكراشملا  
 ةأرـملا ةكراشمب ليجعتلا فد¡ ةتقؤم ةصاخ ريبادتب نيعتست فرطلا ةلودلا نأ ةنجللا كردت - ٣٧
 تXدـــلبلا نوناـــقو )2016( باوـــنلا ســـل| باـــختنالا نوناـــق يف اميـــس الو ،ةيـــسايسلا ةاـــيحلا يف
 عـــــيمج ىـــــلع ةأرـــــملا ةكراـــــشم ىوتـــــسم يندـــــت نـــــم قـــــلقلr رعـــــشت ةـــــنجللا نأ الإ .)2015( حقنـــــملا
 ،ةــيندملا ةــمدخلاو ةيئاــضقلا ةطلــسلاو ناــملربلاو ةــموكحلا لــخاد كــلذ يف اــمب ،رارــقلا عنــص تXوتــسم
 ،رارـقلا عنـص ةيلمع نم ةأرملا داعبتسا ءارو ةنماكلا بابسألا ةجلاعمل ةددحم تاوطخ ذاختا مدع نمو
 .ةدئاسلا ةيفاقثلاو ةيعامتجالا فقاوملا كلذ يف امب

 ةاــيحلاو ةيــسايسلا ةاــيحلا يف ةأرــملا نأــشب )1997( 23 مــقر ةــماعلا ةيــصوتلB الــمعو - ٣٨
 الــمع ةــتقؤملا ةــصاخلا ريبادــتلا اــهنيب نــم ريبادت فرطلا ةلودلا ذختت ن� ةنجللا يصوت ،ةماعلا
Bصــصِح صيــصخت كــلذ يف اــمب ،25 مــقر ةــنجلل ةــماعلا ةيــصوتلاو ةــيقافتالا نــم )1( 4 ةداــمل 
 ةـــئفاكتملا ةكراــشملا فدـــه قــيقحت لـــجأ نــم ،ةددـــحم ةــينمز رـــطُأ تاذ تارــشؤم عـــضوو ةأرــملل
 ينطوــلاو يــلحملا نييوتــسملا ىــلع رارــقلا عنــُص يفو ةــماعلاو ةيــسايسلا ةاــيحلا يف ءاــسنلل ةــلماكلاو
 ةــلودلا مّظنــت ن� ًاضيأ ةنجللا يصوتو .ةيندملا ةمدخلا كلس يفو ةيئاضقلا ةطلسلا يف كلذكو
 يف اــمب ،رارقلا عنص يف ةأرملا ةكراشم ةيمهأ نأشب لكك عمتجملل ةهَّجوم ةيعوت تالمح فرطلا
 هــيجوتو بيردت جمارب ميظنتو ،ةشّمهملا وأ ةمورحملا تائفلا ىلإ تايمتنملا ءاسنلا ةكراشم كلذ
 .لبقتسملاو رضاحلا يف ةيئاسنلا تادايقلل ضوافتلا تاراهمو ةيدايقلا تاراهملا نأشب
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 ةيسنجلا  
 ةــلودلا يــقلت مدــع ىلإ تراــشأ يتــلاو دــفولا اهمدــق يتــلا تاــمولعملا ريدــقتب ةــنجللا ظــحالت - ٣٩

 ىـلع )1954( ةيـسنجلا نوناـق صنـي ذإ ،ةيـسنجلا يميدـع صاخـشأ تالاـح نع غالب يأ فرطلا
 بأل ندرألا يف دـــلُو اذإ ةيـــسنجلا باـــستكا يف قـــحلا يبـــنجأ بأو ةـــيندرأ مأ نـــم دوـــلوملا لـــفطلل نأ

 نـــكلو .نيينيطـــسلفلا نيـــئجاللا نـــم مـــه نيذـــلا ءrآلا مهيـــف نـــمب ،هـــل ةيـــسنج ال وأ ةيـــسنجلا لوـــهجم
 اهتيــسنج حنــم ،ةيــسنجلا نوناــق بــجومب ،ةــيندرألا ةأرــملل زوــجي ال هــنأل قــلقلr رعــشت لازــت ال ةــنجللا
 فرـطلا ةـلودلا هـتذختا يذـلا رارـقلا نأ نـم كلذـك قـلقلr ةنجللا رعشتو .اهلافطألو يبنجألا اهجوزل

 ســـمخ نـــع لـــقت ال ةدـــمل دـــلبلا يف اوماـــقأ نيذـــلا( تاـــيندرألا تاـــهمألا ءاـــنبأ حنـــمب 2014 ماـــع يف
 ةــــيكلملاو لــــمعلاو ةحــــصلاو ميــــلعتلا لــــثم تالاــــجم يف “Xازــــملا” ضــــعب بــــناجأ ءrآ نــــم )تاونــــس
  .لماكلr ذَّفنُي ملو ُدعب رَشنُي مل ،رامثتسالاو

 :يلي امب فرطلا ةلودلا ةنجللا يصوتو - ٤٠
 لودــلا نــم اــهريغ تاــسرامم راــبتعالا يف ذــخألا عــم ،ةيــسنجلا نوناــق ةــعجارم )أ( 

 لــجرلاو ةأرــملا نيــب ةاواــسملا ةــلافكل ،ةــينطولا اــهنيناوق حاــجنب تلّدــع يتــلا ةــقطنملا يف فارطألا
 حنم نم تايندرألا ءاسنلا نيكمتلو ا· ظافتحالاو اهرييغتو ةيسنجلا ىلع لوصحلB قلعتي اميف
 ؛جاوزألا ءالؤهل نيدولوملا نهئانبأو بناجألا نهجاوزأ ىلإ نهتيسنج
 2014 ماــع يف ءارزوــلا ســلجم اهيلع قفاو يتلا “�ازملا” لوعفم ن�رس ةلافك )ب( 
 ؛ةيمسرلا ةديرجلا يف هرادص� كلذ يف امب ،رارقلا اذهل ةيموكحلا تالاكولا لاثتماو ريخÂ نود
 نــم تاــهمألا ىــلع ضورــفملا تاونــس سمخ ةدمل ةماقإلا طرش ءاغلإ يف رظنلا )ج( 
 .�ازملا كلت ىلع لوصحلل نيلهؤملا ءانبألا ددع ةد�ز لجأ

 
 ميلعتلا  

 نأو يئادــتبالا ميــلعتلا يف نيــسنجلا نيــب ؤفاــكتلا فدــه غوــلب مت هــنأ ريدــقتب ةــنجللا ظــحالت - ٤١
 بـحرتو .روكذلا تالدعم نم ىلعأ ايلاح حبصأ يلاعلاو يوناثلا ميلعتلr ثèإلا قاحتلا تالدعم
 فوفص يف ةيمألا تالدعم ضفخلو ةساردلا نع عاطقنالا نم دحلل ةذختملا ريبادتلr اضيأ ةنجللا
 :يلي ام ءازإ قلقلr رعشت ةنجللا نكلو .نايتفلاو تايتفلا

 ؛يميلعتلا ماظنلr قاحتلالا يف تrوعص تاجوزتملا تrاشلا هجاوت )أ( 
 يف ثèإلا فوفـــص يف ةـــعفترم ةـــساردلا نـــع عاـــطقنالاو ةـــيمألا تالدـــعم لازـــت ال )ب( 

 ؛تائجاللا تايتفلا فوفص يفو ةيفيرلا قطانملا
 ةيـــسنجلا قوـــقحلاو ةحـــصلا نأـــشب بالـــطلا نـــسل ةـــمئالم ةـــيفيقثت داوـــم دـــجوت ال )ج( 

 ؛سرادملا يف ةيباجنإلاو
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 زــكرم ّيندــت ةيــسردملا بــتكلا يف ا�ايلوؤــسمو ةأرــملا راودأل ةــيديلقتلا روــصلا سّرــكت )د( 
 ؛ءاسنلاو تايتفلا

 نأ اـــمك نيــسنجلا نيــب ةاواـــسملاو ةأرــملا قوــقح يلاـــجم يف بيردــتلل نوــسردملا رــقتفي )ه( 
 اميـس الو ،دودـحم ةـيديلقت ريـغ ةينهم تاراسم رايتخا ىلع تايتفلاو ءاسنلا عيجشتل ينهملا هيجوتلا

 ؛ايجولونكتلاو مولعلا نيدايم يف
 .ٌدودحم ينهملا بيردتلا يف تاكراشملا تايتفلاو ءاسنلا ددع )و( 

 فادــهأ نــم 1-4 ةــياغلا ىلإ هاــبتنالا ةــنجللا هــّجوت ،ةــيقافتالا نــم 10 ةداــملB ًالــمعو - ٤٢
 ناـــيتفلاو تاـــيتفلا عـــيمج لـــمكي نأ نمـــضت ن� فرـــطلا ةـــلودلا يـــصوتو ،ةمادتـــسملا ةـــيمنتلا
 يدؤــي اــمم فاــصنإلاو ةــينا¯او ةدوجلا ريياعم اهيف رفوتت يتلا يوناثلاو يئادتبالا ميلعتلا لحارم
 :يلي امب فرطلا ةلودلا ةنجللا يصوتو .ةيلعف جئاتن قيقحت ىلإ

 نــم تاــهمألاو لــماوحلا تBاــشلاو تاــيتفلل ةدعاــسملاو معدــلا ميدــقت نامــض )أ( 
 ؛نهميلعت ةلصاوم لجأ

 تاـــــيتفلا ماـــــمأ ميـــــلعتلل صرـــــف ةـــــح±إ نامـــــض ىلإ ةـــــيمارلا دوـــــهجلا ةلــــصاوم )ب( 
 نــع عاــطقنالاو ةــيمألا تالدــعم عاــفترا ةلكــشم ةــجلاعمو ،ف�رألا يف نــشعي يتاللاو تائجاللا
 ؛نهفوفص يف ةساردلا

 ةحــصلا نأــشب ةــيرمعلا ةــئفلا هذهل ةمئالم ةيمازلإ ةيفيقثت سورد جاردإ نامض )ج( 
 وأ رــّكبملا لــمحلا تالاــح عــنمل صاــخ مامتها ءاليإ عم ،ةيساردلا جهانملا يف ةيباجنإلاو ةيسنجلا
 ؛يسنجلا فنعلل ضرعتلل كلذكو ،اÏيسنج ةلوقنملا ضارمألB ةباصإلا

 عـــيمج ىـــلع ةيـــسردملا بـــتكلاو جهاـــنملا ةـــعجارم ىلإ ةـــيمارلا اـــهدوهج فــيثكت )د( 
 بيردــت زــيزعتو ،ةأرملا راودأل يوبأ روظنم نمو ةيطمن روص يأ نم صلختلل ميلعتلا ت�وتسم
 ةـــيطمنلا فـــقاوملاو ءارآلا ريـــيغت فدـــ· ةأرـــملا قوـــقحو نيـــسنجلا نيـــب ةاواـــسملا نأـــشب نيـــملعملا
 ؛عمت¯او ةرسألا يف لجرلاو ةأرملا راودأ نأشب ًايلاح ةدئاسلا
 ةــيديلقتلا ةــيلكيهلا زجاوــحلاو ةــيطمنلا بــلاوقلا ىــلع ءاــضقلل ةــيولوألا ءاــطعإ )ه( 
 ةداــع روكذــلا اــهيلع نميــهي يتــلا ةــساردلا تالاــجم يف ليجستلا نع تايتفلا مزع طبثت دق يتلا
 يف ةــينهملا ةروــشملB تايتفلا ديوزت ىلإ ةيمارلا دوهجلB عيرستلاو ،ايجولونكتلاو مولعلا ليبق نم
 ىــشامتت ةــيطمن ريــغ ةــينهم تابيردــت يف ةكراــشملاو ةــيديلقت ريــغ ةــينهم تاراــسم ةعباتمب قلعتي ام
 ؛قاوسألا تاجايتحا عم
 ىــــلع نهعيجــــشتو تاــــيتفلاو ءاــــسنلل ةـــحاتملا ينــــهملا بيردــــتلا صرــــف زـــيزعت )و( 
  .تابيردتلا هذه يف ةكراشملا
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  ةلامعلا  
 :يلي امم قلقلr ةنجللا رعشت - ٤٣

 باعـصلا للذـتو ،ةرـسألا تايلوؤـسم مـساقت موـهفم زِّزـعت ةيفاك ريبادت دوجو مدع )أ( 
 ؛ةيرسألا تايلوؤسملاو لمعلا تايلوؤسم نيب قيفوتلا يف ةأرملا اههجاوت يتلا

 قاوــسأ نــم نهداعبتــساو لــمعلا نــع تالطاــعلا ءاــسنلا لدــعم يف ريــبكلا عاــفترالا )ب( 
 ؛ةيمسرلا لمعلا

 فئاــظولا يف زـَّكرم لكـشب ةأرـملا روـضحو ،يـسأرلاو يـقفألا ينـهملا لـصفلا رارمتـسا )ج( 
 ؛رجألا ةيندتملا

 ؛صاخلا عاطقلا يف اميس الو ،لجرلاو ةأرملا روجأ نيب ةوجف دوجو رارمتسا )د( 
 يف ةأرـملاو لـجرلا نيـب ةاواـسملا أدـبم ىـلع صنـت اـماكحأ لـمعلا نوناـق نمضت مدع )ه( 

 ؛ةميقلا ثيح نم ةيواستملا لامعألا نع رجألا
 يف ةـصاخو ،ةأرـملا لـمع فورـظ ىلع شيتفتلا تايلمع نع تامولعم ةحñإ مدع )و( 

 ؛يمسرلا ريغو صاخلا نيعاطقلا
 ؛لامعلا تrاقن يف اهليثمتو ةأرملا ةكراشم مدع )ز( 
 يتـــــلا ةيـــــسنجو ةـــــيندب تاءادـــــتعال ضّرـــــعتلا لاـــــمتحا عاـــــفتراو ةيـــــساقلا فورـــــظلا )ح( 

 .لزانملا ةمدخ يف تالماعلا تايتفلا نم ديدعلا اههجاوت
 :يلي امب فرطلا ةلودلا ةنجللا يصوتو - ٤٤

 ،لـــجرلاو ةأرــملا نيـــب ةيلزـــنملاو ةيرـــسألا تايلوؤــسملا مـــساقت يف ةاواــسملا زــيزعت )أ( 
  ؛عضولا دعب ةكرتشم ةيدلاو ةزاجإ وأ ةيمازلإ ةيوبأ ةزاج� لمعلا ءدب اهنم لئاسوب

 نـــم )1( 4 ةداـــملل اـــقفو ،ةـــتقؤم ةـــصاخ ريبادـــت كـــلذ يف اـــمب ،ريبادـــت ذاـــختا )ب( 
 لــجأ نــم لــمعلا بBرأل زفاوــح ميدــقت لــيبق نــم ،25 مــقر ةــنجلل ةــماعلا ةيــصوتلاو ةــيقافتالا
 فدــ· كــلذو ءاــسنلل ينــهملا بيردــتلا زــيزعتو ةــنرم لــمع تاــبيترت ثادحتــساو ءاــسنلا نيــيعت
  ؛ةيمسرلا لمعلا قوسل ةأرملا لوصو ةيناكمإ زيزعت

 ميدــقتو ،تاراــهم باــستكا ىــلع بيردــتلا كــلذ يف اــمب ،ةــلاعف ريبادــت داــمتعا )ج( 
 ،ينــهملا لــصفلا ىــلع ءاــضقلاو ،ةــيديلقتلا ريــغ تالاــ¯ا يف لمعلا ىلع ءاسنلا عيجشتل زفاوح
  ؛صاخلاو ماعلا نيعاطقلا يف ،ايسأرو ايقفأ

 ثــيح نــم ةيواستملا لامعألا نع رجألا يف ةاواسملا نمضت تاعيرشت دامتعا )د( 
 تاعيرـــشتلا هذـــه ذـــيفنتو لـــجرلاو ةأرـــملا روـــجأ نيـــب ةوـــجفلا دـــس مث قييـــضت لـــجأ نـــم ةـــميقلا
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 ميـــيقتو فينـــصتل ةيناــسنجلا تاراـــبتعالل ةـــيعارم ةــيليلحت بيلاـــسأ عاـــبتا اــهنم لئاـــسوب ،ةــيلاعفب
  ؛ةمظتنم ةفصب روجألا نع ةيئاصقتسا تاسارد ءارجإو ،فئاظولا

 ةيرــشبلا دراوــملB تاــئيهلا هذــه دــيوزتو ةــلامعلا ىــلع شيــتفتلل تاــئيه ءاــشنإ )ه( 
 ةــبقاعملاو ةــلامعلا لاــجم يف ةأرــملا دــض ةــيزييمتلا تاــسرامملا دــصر نــم اــهنيكمتل ةــيفاكلا ةــيلاملاو
  ؛يمسرلا ريغو صاخلا نيعاطقلا يف اميس الو ،تاسرامملا هذه ىلع

 نــم ،لزاــنملا يف تاــمداخ نــلمعي يتالــلا تاــيتفلا اميــس الو ،تاــيتفلا صيــلخت )و( 
 نودـــتعي نيذــلا صاخـــشألا دــض ةـــينوناق ىواــعد عــفر نامـــضو ،لاــفطألا لـــمع لاكــشأ أوــسأ
 ؛نهلالغتسB نوموقيو نهيلع

 ؛لامعلا تBاقن يف اهليثمتو ةأرملا ةكراشم عيجشتو زيزعت )ز( 
 .ةيجهنم ةروصب هالعأ ةروكذملا ريبادتلا ذيفنت مييقتو دصر )ح( 

 
  تارجاهملا لزانملا تالماع  

 تالماـــع قوـــقح ةـــيامح لـــجأ نـــم فرـــطلا ةـــلودلا ا�دـــمتعا يتـــلا ريبادـــتلr ةـــنجللا بـــحرت - ٤٥
 تالماـــعلا ءالؤـــه عـــم لـــماعتلاو ،ةدــحوم ةيـــسايق لـــمع دوـــقع رادــصإ لـــيبق نـــم ،تارجاـــهملا لزاــنملا
 راجتالا مّرجي نوناق دامتعاو ،ةلماعلا يديألا مادقتسا تالاكو ميظنتو ،لمعلا نوناق ماكحأ بجومب
rزو ،رشبلXاحـضل يوآـم ءاـشنإو ،ةدعاـسملل رـشابم لاـصتا طخ حتفو ،لمعلا يشتفم ددع ةدX 
 :يلي ام ءازإ قلقلr رعشت ةنجللا نأ ديب .لالغتسالاو ءادتعالا

 اـهلفكي يتـلا ناـسنإلا قوقح مارتحا نامضل ةيفاك ريغ ريبادتلا هذه نأ حضتا دق )أ( 
 ءادـــتعالل نهـــضرعت تالدـــعم عاـــفترا نـــم كـــلذ حـــضتي اـــمك ،تارجاـــهملا لزاـــنملا تالماـــعل نوناـــقلا
 رفــسلا تازاوــجل لــمعلا بر ةرداــصم لــيبق نــم تاــسرامم رارمتــساو يندــبلاو يداــصتقالا لالغتــسالاو
 نهيـلع بعـصلا نـم لـعجيو لالغتـسالل نهـضرعت لاـمتحا نـم دـيزي اـمم ،ةلافكلا ماظن ىلع ءاقبإلاو
 ؛نهتلماعم نوئيسي نيذلا لمعلا بrرأ كرت

 نم فوخلا اهنيب نمو ،ءاضقلا ىلإ لزانملا تالماع ءوجل نود لوحت يتلا تابقعلا )ب( 
 ؛ىوعدلا ريس ءانثأ نهتماقإ عضو ىلإ نانئمطالا مدعو درطلا

 ؛تارجاهملا لزانملا تالماعب لصتي اميف لمعلا نوناق قيبطت ةيلاعف مدع )ج( 
 ؛لمعلا فورظ دصرل ةمظتنم شيتفت تارXز ءارجإ مدع )د( 
 ؛تارجاهملا لزانملا تالماع لمع دوقع ذافنإل ةيلآ دوجو مدع )ه( 
  .لالغتسالاو ءادتعالا Xاحضل يوآم دوجو مدع )و( 
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 تالماـــــعلا نأـــــشب )2008( 26 مـــــقر ةـــــماعلا اهتيـــــصوتب الـــــمع ،ةـــــنجللا يـــــصوتو - ٤٦
  :يلي امب فرطلا ةلودلا موقت ن� ،تارجاهملا

 بـــجومب نـــهل ةـــلوفكملا ناـــسنإلا قوـــقحب تارجاـــهملا لزاـــنملا تالماـــع ةـــيعوت )أ( 
 نم دكأتلل ذافنإ ةيلآ ءاشنإ اهنم لئاسوب ،ةلماعلا ديلا مادقتسا تالاكو لمع دصرو ةيقافتالا
  ؛هسفن وه أشنملا نادلب يفو فرطلا ةلودلا يف مدختسملا دقعلا نأ

 ةدــيدعلا ةــمظنألاو لــمعلا نوناــقل لاــعفلا ذــيفنتلا ىلإ ةــيمارلا اهدوهج فيثكت )ب( 
 ىـــلع ةبـــسانم تBوـــقع ضرـــفي ،لزاـــنملا يف لـــمعلا مظنـــي ددـــحم نوناـــق داـــمتعاو ،هـــب ةلـــصتملا
 ،رفـــسلا تازاوـــج ةرداـــصم كـــلذ يف اـــمب ،ةئيـــسم تاـــسرامم مهنـــع ردـــصت نيذـــلا لـــمعلا بBرأ
 نـــع ةرداــصلا )2011( 189 مـــقر نييلزـــنملا لاـــمعلل قــئاللا لـــمعلا ةــيقافتا ىـــلع قيدــصتلاو
  ؛ةيلودلا لمعلا ةمظنم

 اــيلعف تارجاــهملا لزاــنملا تالماــع ءوــجل ةــيناكمإ نامــضو ةــلافكلا ماــظن ءاــغلإ )ج( 
  ؛ةينوناقلا ىواعدلا ريس ءانثأ نهتماقإو نهتمالس نامضب كلذ يف امب ،ءاضقلا ىلإ

 تارجاــــــهملا تالماــــــعلا لــــــمع نكاــــــمأ ىلإ ةــــــمظتنم شيــــــتفت تار�ز ءارــــــجإ )د( 
 ؛نهعجاهمو

 اــهتيطغت نامــضو لالغتــسالاو ةءاــسإلا �احــضل يوآــملا نــم فاــك ددــع ريفوــت )ه( 
 ؛فرطلا ةلودلا ميلقإ ءاحنأ عيمجل

 كــلذ يف اــمب ،تارجاــهملا لزاــنملا تالماع قوقح ةيامحل ةمزاللا ريبادتلا ذاختا )و( 
 .لزانملا تالماعل ةباقن ءاشنإ ىلع عيجشتلا

 
  ةحصلا  

 يف اـمب ،ةـيلوألا ةيحـصلا ةـياعرلا لاـجم يف طـطخلا نم ددع ذيفنت يف حاجنلr ةنجللا بحرت - ٤٧
 ةـــنجللا نأ دـــيب .)2017-2013( ةرـــسألا ميظنت/ةـــيباجنإلا ةحـــصلل ةـــينطولا ةيجيتارتـــسالا كـــلذ
 :يلي ام ءازإ قلقلr رعشت

 ةحــصلا تامدــخ ىــلع لوــصحلل تاــيتفلاو ءاــسنلا ماــمأ ةــحاتملا صرــفلا ةــيدودحم )أ( 
  ؛فرطلا ةلودلا يف ةيئانلا قطانملاو ةيفيرلا قطانملا يف ةيباجنإلاو ةيسنجلا

 يف اهتحــــص وأ لـــماحلا ةاـــتفلا وأ ةأرـــملا ةاـــيح نوـــكت امدـــنع الإ ضاـــهجإلا ميرـــجت )ب( 
 ىلإ ءوــــجللا ىــــلع ،ةــــيفيرلا قطاــــنملا يف نــــشعي يتالــــلا اميــــس ال ،ءاــــسنلا ربــــجي كــــلذ نوــــكو ،رــــطخ
 ؛ينوناقلا ريغو نومأملا ريغ ضاهجإلا

 الو ،فرـطلا ةـلودلا يف ةـثيدحلا لمحلا عنم لئاسو ىلع لوصحلا ةيناكمإ ةيدودحم )ج( 
  ؛ةيفيرلا قطانملا يف اميس
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 ةروــشملا تامدــخ ىــلع لوــصحلل تاــيتفلاو ءاــسنلا ماــمأ ةــحاتملا صرــفلا ةــيدودحم )د( 
 .ةدالولا لبق ةيحصلا ةياعرلا تادايع يف ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريفب قلعتي اميف صحفلاو

 ن� ،ةحصلاو ةأرملا نأشب )1999( 24 مقر ةماعلا اهتيصوتب المع ،ةنجللا يصوتو - ٤٨
 :يلي امب فرطلا ةلودلا موقت

 ،ةــيباجنإلاو ةيــسنجلا ةحصلا تامدخ اميس الو ،ةلماش ةيحص تامدخ ميدقت )أ( 
 اــهمجحل اــقفو ةــقطنم لــك يف ،اهدــعبو ةدالوــلا دــنعو ةدالوــلا لــبق ةــياعرلا تامدــخ كلذ يف امب
  ؛اهيف نيميقملا ناكسلا ددعلو
 اــينوناق هــتح±إ نامــضو ضاهجإلا نينقت لجأ نم ةماعلا ةحصلا نوناق ليدعت )ب( 
 تالاــح يفو ،اهتحــص وأ/و لــماحلا ةاتفلا وأ ةأرملا ةايح ددهي رطخ دوجو تالاح يف ،اÏيلمعو
 تالاـــحلا عـــيمج يف هـــميرجت ءاـــغلإو ،ةديدـــش ةـــقاع� نيـــنجلا ةباـــصإو مراـــحملا حافـــسو باـــصتغالا
 نومأـــملا ضاـــهجإلا تامدــخ ىـــلع لوـــصحلل ةأرــملا ماـــمأ صرـــفلا نــم دـــيزملا ةـــح±إو ،ىرــخألا
  .ضاهجإلا دعب ةياعرلا تامدخو

 ةـــيناكمإو ،ةـــيباجنإلا تامدـــخلاو لـــمحلا عـــنمل ةـــثيدحلا لاكـــشألا رفاوـــت ةـــلافك )ج( 
 ؛فرطلا ةلودلا يف اهيلع تاقهارملا تايتفلاو ءاسنلا عيمج لوصح
 ةروــشملا تامدــخ ىلع لوصحلل تايتفلاو ءاسنلا مامأ ةحاتملا صرفلا نيسحت )د( 
 .ةدالولا لبق ةيحصلا ةياعرلا تادايع يف ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريفب قلعتي اميف صحفلاو
 

  ةيفيرلا ةأرملا  
 نـمب ،تاـيفيرلا ءاـسنلل ةـهَّجوملا ةـيئامنإلا عيراـشملاو ةـيبيردتلا تارودلا ريدقتب ةنجللا ظحالت - ٤٩

 :يلي ام ءازإ قلقلr رعشت لازت ال ةنجللا نأ الإ .رسألا تrر تايفيرلا ءاسنلا نهيف
 نــم نيناــعيو ةــيئانلا قطاــنملاو ةــيفيرلا قطاــنملا يف نــشعي يتالــلا ءاــسنلا عــضو يدرــت )أ( 

 يف ةكراــشملا يفو نهميــلعت ةــعباتم يفو ةيحــصلا ةــياعرلا ىــلع لوــصحلا يف تrوعــص نهجاوــيو رــقفلا
 ؛ةيلحملا تاعمت|ا ىوتسم ىلع رارقلا عنص تايلمع يف ةكراشملا نم نمرُحيو ،لخدلل ةردم ةطشنأ
 يــضارألا ةــيكلم وأ ةــثارو نــم ةــيفيرلا ةأرــملا مرــحت يتــلا ةــيزييمتلا تاــسرامملا راــشتنا )ب( 
  .تاكلتمملا نم اهريغو ةيعارزلا

 ةأرــــملا قوــــقح نأـــشب )2016( 34 مــــقر ةـــماعلا اهتيــــصوتب ًالـــمع ،ةــــنجللا يـــصوتو - ٥٠
 :يلي امب فرطلا ةلودلا موقت ن� ،ةيفيرلا

 لـــيجعتلا لـــفكي اـــمب ةـــتقؤملا ةـــصاخلا ريبادـــتلا اـــهنيب نـــم ريبادـــت ذـــيفنتو ذاـــختا )أ( 
 ةــيفيرلا ةأرــملا لــيثمت اــهيف نوــكي يتــلا تالاــ¯ا عــيمج يف ةــيفيرلا ةأرــملل ةــيلعفلا ةاواسملا قيقحتب
 ةحــصلاو ميــلعتلا تالاــجم يفو ةــماعلاو ةيــسايسلا ةاــيحلا يف كــلذ يف اــمب ،مــئالم ريــغ وأ ًاــصق�
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 اــهءاقل عفدــُي ال يتــلا ةــياعرلا لامع� تايفيرلا تايتفلا مايق نم دحلل جمارب عضوو ،ةلامعلاو
 دــِّلوت صرــف داجيإل فدهلا ةددحم ريبادت ذيفنتو ميمصتو ،ةساردلا مامأ ًاقئاع لكشت يتلاو رجأ
 ؛اهشيع نكامأ يف ةيفيرلا ةأرملل لخدلا
 ةـــيفيرلا ةأرـــملا عــتمت ىـــلع رثؤــت يتـــلا ةيبلـــسلا ةــيديلقتلا تاـــسرامملل يدــصتلا )ب( 
 قــح نأــشب ةــيعوت تالــمح قالــطإو ،تاــكلتمملا نم اهريغو ةيعارزلا يضارألا يف اهقحب لماكلا
  .ثاريملاو ةيكلملا يف ينوناقلا ةيفيرلا ةأرملا

 
 خانملا ريغتو ةيناسنجلا لئاسملا  

 “يخانملا رييغتلاو يعامتجالا عونلا لمع ةطخ” قالطإل فرطلا ةلودلا ىلع ةنجللا ينثت - ٥١
 ىلإ جاــــتحت ةــــنجللا نــــكلو ،2011 ماــــع يف يخاــــنملا ريــــغتلاو يعاــــمتجالا عوــــنلل يبيردــــتلا ليلدــــلاو
 دــنع يناــسنج روــظنم عاــبتا ةــيفيك نــعو لــمعلا ةــطخ عــضو يف ةأرــملا ةكراــشم نــع ةيفاــضإ تاــمولعم
 .هرÓآ ةدح نم فيفختلاو خانملا ريغت عم فيكتلا ريبادت ديدحت

 :يلي امع تامولعم مداقلا يرودلا اهريرقت فرطلا ةلودلا نّمضت ن� ةنجللا يصوتو - ٥٢
 ؛لمعلا ةطخ ذيفنتو عضو يف ةأرملا ةكراشم )أ( 
 ةدـــح نـــم فــيفختلاو خاـــنملا ريــغت عـــم فـــيكتلا ريبادــت يف تاـــسرامملا لــضفأ )ب( 

 .يناسنج روظنم نم ةدَّدحملا هرæآ
 

 ةقاعإلا تاوذ ءاسنلا  
 ةرـــئاد نـــم 2014 رياـــني/يناثلا نوناـــك يف ةرداـــصلا ةيعرـــشلا ىوـــتفلr اـــملع ُةـــنجللا طيـــحت - ٥٣

 تاوذ تاــيتفلا ماــحرأ ةـلازإ ةــمرح ىـلع صنــت يتـلا )2014/2( )194( مــقر رارـقلr ماــعلا ءاـتفإلا
 تاــغالبلا ءازإ قــلقلr رعــشت ةــنجللا لازــت ال ،كــلذ عــمو .نههاــجت عــمت|ا ةيلوؤــسم ىــلعو ةــقاعإلا
 بابــسأل ةــقاعإلا تاوذ ءاــسنلا اــهل عــضخت يتــلا يعوــطلا وأ يرــسقلا ميــقعتلا تالاــح نأــشب ةدراوــلا
 قــلقلr ةــنجللا رعــشتو .ةــينهذلا تاــقاعإلا تاوذ تاــيتفلاو ءاــسنلا رــسأ اــ¡ موــقت يتــلاو ،ةــيبط ريــغ
 دـَمتعُي مل يرـسقلا ميـقعتلا نـم اـينهذ ةـقاعإلا تاوذ ءاـسنلل ةـيامحلا رفوـي يذـلا نوناـقلا نأل كلذـك
 .ُدعب

 ةــقاعإلا تاوذ ءاــسنلا ةــيامح نوناــق دامتعB فرطلا ةلودلا لّجعت ن� ةنجللا يصوتو - ٥٤
 لوــصأ نوناــقو تBوــقعلا نوناــق ىــلع تاليدــعت لاخدإ نع الضف ،يرسقلا ميقعتلا نم اÏينهذ
 يــصوتو .ءاــسنلا اميــس الو ،ةــقاعإلا يوذ صاخــشألا ةــيامح زــيزعت فدــ· ،ةــيئازجلا تاــمكاحملا
 يف ةــــقاعإلا تاوذ ءاــــسنلا قوــــقح ةاــــعارم ميــــمعت فرــــطلا ةــــلودلا لــــفكت ن� اــــضيأ ةــــنجللا
 ةــيمارلا اــهدوهج فــّثكت ن�و ،ةأرــملا حلاــصل ةعوــضوملا ةــينطولا لــمعلا طــطخو تايجيتارتــسالا
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 نــع الــضف ،ةــقاعإ تاوذ ءاــسنو تاــيتف مــضت يتــلا رــسألل يحــصلاو يعامتجالا معدلا ميدقتل
 .ةقاعإلا تاوذ ءاسنلل بيردت صرف ةح±إ

 
 ةيرسألا تاقالعلاو جاوزلا  

 يف ةأرـــملا دـــض زـــييمتلل يدـــصتلل فرـــطلا ةـــلودلا اهلذـــبت يتـــلا دوـــهجلr اـــملع ةـــنجللا طيـــحت - ٥٥
 اـــهجاتحي يتـــلا ُدراوـــملا بـــيرقلا لبقتـــسملا يف دـــصرُت نأ ُةـــنجللا وـــجرتو ،ةيرـــسألاو ةـــيجوزلا تاـــقالعلا

 قـلقلr رعـشت لازـت ال ةـنجللا نكلو .مئالم لكشب هماهم ءادأ نم نَّكمتيل ةقفنلا فيلست قودنص
 :يلي ام ءازإ

 الو ،ةيـصخشلا لاوـحألا نوناـق يف ةدراوـلا ةـيزييمتلا ماـكحألا قـيبطت يف رارمتسالا )أ( 
 رـظنلا فرـصب ،جّوزـتتل اـهرمأ يلو ةـقفاوم ىـلع ةأرـملا لوـصح طرشو ،تاجوزلا ددعتب حامسلا اميس
 ؛قالطلا يفو لمعلا يف اهقح ىلعو لقنتلا يف ةأرملا ةيرح ىلع ةضورفملا دويقلاو ،ةيضار اÜوك نع

 نهــــضعب راــــمعأ نأ عــــم ،ةنــــس لــــك نهجيوزــــت متــــي يتالــــلا تاــــيتفلا ددــــع عاــــفترا )ب( 
 18 ــب ددـحملا( جاوزلا نسل ىندألا دحلا نم ءافعإلا ىلإ ءوجللا ةفاثكل ةجيتن ،اماع 15 زواجتت ال
  ؛ددصلا اذه يف نييعرشلا رمألا ءايلوألو ةيعرشلا مكاحملا ةاضقل ةريبك ةيريدقت ةطلس كرتو )اماع

 لـمارألاو تاـنبلل ةبـسنلr ،ثاريـملا نوناق يف تايتفلاو ءاسنلا دض زييمتلا رارمتسا )ج( 
 ؛ءاوسلا دح ىلع

 ةناـضحو ةـقفنلاو قالـطلا ىواعد يف جوزلا حلاصل مكحلا ىلإ ةيعرشلا مكاحملا ُليم )د( 
 ؛لافطألا

 ؛ةيعرشلا مكاحملا يف نلمعي تايضاق دوجو مدع )ه( 
 دـــيازت مـــغر ةيـــصخشلا لاوـــحألا نوناـــقل اëيندـــم اليدـــب لّكـــشي نوناـــق دوـــجو مدـــع )و( 

 .كلذب يندملا عمت|ا نم ٍتائف ةبلاطم
 اهنمـــضتي يتـــلا ةـــيزييمتلا ماـــكحألا عـــيمج ضارعتـــسB فرـــطلا َةـــلودلا ُةـــنجللا يـــصوتو - ٥٦

 :يلي امب مايقلB اميس الو ،ةيصخشلا لاوحألا نوناق
 ةيــصوتلB ًالــمع كــلذو ةــسرامملاو نوناــقلا يف هــعنمو تاــجوزلا ددعت نع ينثلا )أ( 

 تاــــقالعلا يفو جاوزـــلا يف ةاواـــسملا نأـــشب ةــــنجللا نـــع ةرداـــصلا )1994( 21 مـــقر ةـــماعلا
 ماــعلا قــيلعتلا/ةأرملا دــض زــييمتلا ىلع ءاضقلB ةينعملا ةنجلل 31 مقر ةماعلا ةيصوتلاو ةيرسألا
 ةراـــــضلا تاـــــسرامملا نأـــــشب ،ةكرتـــــشم ةفـــــصب نارداـــــصلا ،لـــــفطلا قوـــــقح ةـــــنجلل 18 مـــــقر
 ؛)2014(

 ،قالــطلاو جاوزــلB قــلعتي اــميف ةأرــملاو لــجرلا نيــب قوــقحلا يف ةاواــسملا نامض )ب( 
  ؛لمعلا يف اهقح ىلعو ةجوزتملا ةأرملا ةكرح ةيرح ىلع ةضورفملا دويقلا ةلازإو
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 تاـــئف عـــيمج ىوتـــسم ىـــلع لاـــفطألا جاوز وأ/و رـــكبملا جاوزـــلا ةـــسرامم عـــنم )ج( 
 نأشب ةيعوت تالمح ميظنتو ،ميلعتلا يف نهقحو تايتفلا ةحلصمل ةيولوألا ءاطعإ ةيغب ،عمت¯ا
  ؛تاجيزلا هذهل ةددعتملا ةيبلسلا رæآلا

 يف نــهقح ةــسرامم نــم ءاــسنلاو تاــيتفلا نيكمتل ةيمارلا اهدوهج لذب ةلصاوم )د( 
 ،ةأرــملا عــتمت نمــضت ةــينوناق ماــكحأ نــسو ،روكذــلا نــم نهئارــظن عــم ةاواــسملا مدق ىلع ثاريملا
 ءاــنثأ ةبــستكملا تاــكلتمملل ةبــسنلB لــجرلا اــ· عــتمتي يتــلا قوــقحلا سفنــب ،جاوزــلا خــسف دــعب
 ؛جاوزلا ةرتف

 زــييمت مدــع نمضتو ةيعرشلا مكاحملا ىواعد ىلع فرشت فانئتسا ةيلآ ءاشنإ )ه( 
 ةـــقفنلاو قالـــطلا ىواـــعد يف اميـــس الو ،ماـــكحأ نـــم هردـــصت اـــم يف ةأرـــملا دـــض مكاـــحملا كـــلت
 ؛لافطألا ةناضحو

 ؛ةيعرشلا مكاحملا يف تايضاق نييعت )و( 
 ىــلع موــقيو ةيــصخشلا لاوحألا نوناقل اÏيندم اليدب لّكشي نوناق ثادحتسا )ز( 
 اـــينوناق اهـــشيم¾ ةدـــح نـــم فــيفختلاو ةأرـــملا ةـــيامح لـــجأ نــم زـــييمتلا مدـــعو ةاواـــسملا ئداــبم
  .ايعامتجاو �داصتقاو
 

 ةيقافتالل يرايتخالا لوكوتوربلا  
 .ةيقافتالل يرايتخالا لوكوتوربلا ىلع قيدصتلا ىلع فرطلا ةلودلا ةنجللا عجشت - ٥٧
 

 نيجيب لمع جاهنمو نالعإ  
 اــهدوهج يف نيجيب لمع جاهنمو نالع� دشرتست نأ فرطلا ةلودلا ىلإ ةنجللا بلطت - ٥٨

  .ةيقافتالا ماكحأ ذيفنت ىلإ ةيمارلا
 

  2030 ماعل ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخ  
 لالــخ ،ةــيقافتالا ماــكحأل ًاــقفو ،نيسنجلا نيب ةيلعفلا ةاواسملا قيقحت ىلإ ةنجللا وعدت - ٥٩
  .2030 ماعل ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخ ذيفنت ةيلمع لحارم عيمج
 

 ةيماتخلا تاظحالملا ميمعت  
 يف ةـــيلاحلا ةـــيماتخلا تاـــظحالملا ميـــمعت لـــفكت نأ فرـــطلا ةـــلودلا ىلإ ةـــنجللا بـــلطت - ٦٠

 عــيمج ىــلع ةــينعملا ةــيموكحلا تاــسسؤملا ىــلع فرــطلا ةــلودلل ةــيمسرلا ةــغللB بــسانملا تــقولا
 زاــهجلاو ناــملربلاو تارازوــلاو ةــموكحلا ىلع ةصاخ ةفصبو ،)يلحملاو يميلقإلاو ينطولا( دعصلا
 .ام± اذيفنت تاظحالملا كلت ذيفنت ةيغب ،يئاضقلا
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  ةينقتلا ةدعاسملا  
 ةــــموظنم جمارــــب عــــم اــــÃواعت دــــيطوت لــــصاوت نأ ىلإ فرــــطلا َةــــلودلا ُةــــنجللا وعدــــت - ٦١

 جم�رـــب عـــضو قايـــس يف ىرـــخألا ةـــيلودلا تاـــئيهلا عـــمو ةـــصصختملا اـــ¾الاكوو ةدـــحتملا مـــمألا
  .لكك ةيقافتالاو هالعأ ةدراولا تايصوتلا ذيفنت ىلإ فدهي لماش
 

  ىرخألا تادهاعملا ىلع قيدصتلا  
 ةعـــستلا ةيـــسيئرلا ةـــيلودلا كوكـــصلا ىلإ فرـــطلا ةـــلودلا مامـــضنا نأ ةـــنجللا ظـــحالت - ٦٢

 يف ةيــساسألا ت�رــحلاو ناــسنإلا قوــقحب ةأرــملا عــتمت ززــعي نأ نــكمي )1(ناــسنإلا قوــقحب ةــقلعتملا
 ىــلع قيدــصتلا يف رــظنلا ىــلع فرــطلا َةــلودلا ُةــنجللا عجــشت ،كلذــلو .اــ¾ايح بــناوج عــيمج
 ةـــيلودلا ةـــيقافتالاو مهرـــسأ دارـــفأو نيرجاـــهملا لاـــمعلا عـــيمج قوـــقح ةـــيامحل ةـــيلودلا ةـــيقافتالا

 .ُدعب امهيف اًفرط حبصت مل نيتللا ،يرسقلا ءافتخالا نم صاخشألا عيمج ةيامحل
 

 ةيماتخلا تاظحالملا ةعباتم  
 ةــــيطخ تاــــمولعم ،نيتنــــس نوــــضغ يف ،مّدــــقت نأ فرــــطلا ةــــلودلا ىلإ ةــــنجللا بـــلطت - ٦٣

 )ب( و )أ( 34 و )أ( 26 نيترــقفلا يف ةدراوــلا تايــصوتلا ذــيفنتل ا¾ذــختا يتــلا تاوــطخلا نــع
  .هالعأ )ج( و
 

 لبقملا ريرقتلا دادعإ  
 رياربف/طابــــش يف عباــــسلا يرودــــلا اــــهريرقت ميدـــقت ىلإ فرــــطلا ةــــلودلا ةــــنجللا وعدـــت - ٦٤

 .هميدقت تقو ىتح ةلماكلا ةرتفلا ريرقتلا يطغي نأ يغبني ،ريخÂ ثودح ةلاح يفو .٢٠٢١
 ريراــقتلا ميدــقتل ةقــسنملا ةــيهيجوتلا ئداــبملا عاــبتا فرــطلا ةــلودلا ىلإ ةــنجللا بــلطتو - ٦٥

 ةـــقيثو ميدـــقتل ةـــيهيجوتلا ئداـــبملا كـــلذ يف اـــمب ،ناـــسنإلا قوـــقحل ةـــيلودلا تادـــهاعملا بـــجومب
 .)لوألا لصفلا ،HRI/GEN/2/Rev.6 رظنا( اهنيعب تادهاعمب ةصاخ قئæوو ةدحوم ةيساسأ
  
 

__________ 
 ؛ةيــسايسلاو ةــيندملا قوــقحلr صاخلا يلودلا دهعلاو ؛ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلr صاخلا يلودلا دهعلا )1( 

 دــض زــييمتلا لاكــشأ عــيمج ىــلع ءاــضقلا ةــيقافتاو ؛يرــصنعلا زــييمتلا لاكــشأ عــيمج ىــلع ءاــضقلل ةــيلودلا ةــيقافتالاو
 ةــيقافتاو ؛ةــنيهملا وأ ةيناــسنإاللا وأ ةيــساقلا ةــبوقعلا وأ ةــلماعملا بورــض نــم هريــغو بيذــعتلا ةــضهانم ةــيقافتاو ؛ةأرــملا

 ةــيامحل ةــيلودلا ةــيقافتالاو ؛مهرــسأ دارــفأو نيرجاــهملا لاــمعلا عــيمج قوــقح ةــيامحل ةــيلودلا ةــيقافتالاو ؛لــفطلا قوــقح
 .ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح ةيقافتاو ؛يرسقلا ءافتخالا نم صاخشألا عيمج


