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ةسيئرلا ةديسلا
 هذه يف ىتح اشاقن يرجن نأو ةيعيبطلا ةلاحلا هبشي ام ىلإ دوعن اننأ وه ينرسي امو .ةبيصع تاقوأب انررم دقل

 نوناقلا ةنجل تايحت رحأ مكيلإ لقنأ نأ دوأو .رطخلا تاقوأ يف ىتح انعمجي يلودلا نوناقلاف .ةبلقتم تلاز ام يتلا فورظلا
 ركشأ نأ يلودلا نوناقلا ةنجل مساب دوأو .طلتخم لكش يف نيعبسلاو ةيناثلا اهترود دقع نم اريخأ تنكمت يتلا ،يلودلا

 ،كركشأ نأ دوأو ،2019 ماع يف يلودلا نوناقلا ةنجل اهيف تعمتجا ةرم رخآ ذنم مزاللا معدلا اهميدقت ىلع  ةسداسلا ةنجللا
 نوكأ نأ يل يصخش فرشل هنإو .يلودلا نوناقلا ةنجل ىلإ ةهجوملا ةيخسلاو ةبيطلا ريدقتلا رعاشم ىلع ،ةسيئرلا ةديسلا
 كرتشتو .ةيطسوأ قرشلاو ةيبرعلا انتقطنم نم ةسداسلا ةنجلل ةسيئر كنوكب يزازتعا نع ربعاو يلودلا نوناقلا ةنجلل الثمم
 اهروذج دتمت يتلا ،هنيودتو يلودلا نوناقلل يجيردتلا ريوطتلا ةلأسمب امهمامتها يف ةسداسلا ةنجللاو يلودلا نوناقلا ةنجل

 متخ ،اهفرصت تحت ةعوضوملا تايلمعلا فلتخم لالخ نم ،ةسداسلا ةنجللا ةقفاوم لثمتو .ةدحتملا ممألا سيسأت تقو ىلإ
 رحأ يلبقتت نأ وجرأو .يلودلا نوناقلا ةنجل اهدعت يتلا عيراشملا ىلإ ادانتسا هنأشب ضوافتت كص يأل يئاهنلا دامتعالا

 .ةسداسلا ةنجلل ةيلاحلا ةرودلا ةبسانمب ةدوقعملا تالوادملا حاجنب اعيمج مكل اهتاينمت بيطأو ،كل يلودلا نوناقلا ةنجل يناهت
 ريرقتلا ةشقانم ءانثأ ةسداسلا ةنجللا عم يلودلا نوناقلا ةنجل لعافت رفويو . كرتشم فده نيتنجللا الكل نا انه ةراشالا دوأو

 رضح نيذلا ،يئالمز علطتي ،ةمداقلا مايألا لالخو .نيتنجللا نيب ءارآلا لدابتل اديفم اراطإ ،يلعافتلا راوحلا كلذكو ،يونسلا
 .مكتاقيلعت ىلإ عامتسالا ىلإو ،ءارآلل ديفم لدابت ىلإ ،دعب نع مهنم رخآلا ضعبلا بقاريو انه ىلإ مهضعب

،ةسيئرلا ةديسلا
 ةنجل تعمتجا ،ةبعصلا فورظلا هذه يفو .ملاعلا قاطن ىلع ارمتسم اهررض لازي الو ةرمتسم ةحئاجلا لازت ال

 يذلا دلبلا يف كلذكو فينج يفو كرويوين يف انه ،ةدحتملا ممألا لخاد نيريثكلل قيمع نانتماب ةنجللا رعشتو .يلودلا نوناقلا
 ةنجللا عمتجت ىتح ريبادتو تابيترت نم مزلي ام ذاختا نامضل بوؤدلا لمعلا ىلع ،ارسيوس ،يلودلا نوناقلا ةنجل فيضتسي

 ناك دقو .ءانعلا قحتسي ناك هنكل ،انيه رمألا نكي ملو .يلمع لكشب يلودلا نواعتلا يلجت انسفنأب اندهشو .ةنمآ ةئيب يف
 اريبك امدقت ،اهتالوادم ءانثأ ،ةنجللا تزرحأو . يلج رثأ ،اهتايصاخ مادختسا لُهسَي ةصنم ىلع ، نيجه لكشب ةرودلا داقعنال
 يف ةنجللا ريرقت ضرع يذلا امروتش ليفاب رشابملا يفلسب يدتقأ نأ ،مويلا نايبلا اذهب ىلدأ انأو ،مزتعأ يننإو .،اهلمع يف

 .نيعبسلاو ةيناثلا اهترود يف ةنجللا لمع لماك نايبلا اذه يطغي ،كلذلو .ةدحاو ةلخادم
 ،ةسيئرلا ةديسلا

 نيعوضومل ةيناثلا ةءارقلا ةنجللا تمتتخا دقو .يناثلا لصفلا يف ةنجللا اهتققح يتلا ةماعلا تازاجنإلل زجوم دري
 نم فلأتت ةيهيجوتلا ئدابملا عيراشم نم ةلماك ةعومجم هنأشب ةنجللا تدمتعا يذلا ،“يوجلا فالغلا ةيامح” :امه

 تدمتعا يذلا ،“تادهاعملل تقؤملا قيبطتلا” و ؛اهل تاحورشمب ةعوفشم ،يهيجوت أدبم عورشم 12 و ةجابيد عورشم
 تقؤملا قيبطتلاب قلعتت ماكحأل ةلثمأ نمضتي ،قفرم عورشمو يهيجوت أدبم عورشم 12 نم فلأتي ،الماك اليلد هنأشب

 .اهل تاحورشمب ةعوفشم ،تادهاعملل
 ،ةنجللا نإف ،“ةيبنجألا ةيئانجلا ةيئاضقلا ةيالولا نم لودلا يلوؤسم ةناصح” عوضومب قلعتي اميفو

 امك .ىلوألا ةءارقلا مامتإ نم ةيلاحلا اهترود يف برتقت ،تانامضلاو ةيئارجإلا بناوجلا نأشب داوم عيراشم 6 اهدامتعاب
” و ،“نوناقلل ةماعلا ئدابملا” و ،“ةلودلا ةيلوؤسم يف لودلا ةفالخ” عيضاوم نأشب لوطأ اطاوشأ ةنجللا تعطق
 هنكل ،2019 ماع يف اهلمع جمانرب يف جِرُدأ عوضوم وهو ،“يلودلا نوناقلا روظنم نم رحبلا حطس ىوتسم عافترا

 نوناقلا دعاوق ريرقتل ةدعاسملا لئاسولا” عوضوم ةنجللا تجردأ ،كلذ ىلع ةوالعو .ماعلا اذه ةرم لوأل رِظُن
 ثلاثلا لصفلا هجويو .ةنجللا ريرقتل قفرمك عوضوملا اذهل يساردلا جهنملا دريو .لجألا ليوطلا اهلمع جمانرب يف “يلودلا
 ةعومجم نأشب اهلمع يف امدق يضملل ةنجللا اهيلإ جاتحت يتلا ةسرامملاب ةقلعتم تامولعم ىلإ تاموكحلا هابتنا ريرقتلا نم



 ثلاثلا لصفلا هجويو .ةنجللا ريرقتل قفرمك عوضوملا اذهل يساردلا جهنملا دريو .لجألا ليوطلا اهلمع جمانرب يف “يلودلا
 ةعومجم نأشب اهلمع يف امدق يضملل ةنجللا اهيلإ جاتحت يتلا ةسرامملاب ةقلعتم تامولعم ىلإ تاموكحلا هابتنا ريرقتلا نم
 يف ةنجللا لمع ىلع اديرف اعباط يفضت ةينواعت لمع ةقيرط لثمتو ةغلاب ةيمهأ تامولعملا هذه يستكتو .عيضاوملا نم ةعونتم

 .هنيودتو يلودلا نوناقلل يجيردتلا ريوطتلا لاجم
 اهمازتلا تدكأو نوناقلا ةدايس زيزعت لاجم يف هب موقت يذلا نهارلا رودلا ىلع ىرخأ ةرم ةنجللا تقلع ،ريرقتلا يفو

 15 خرؤملا 75/141 و 2019 ربمسيد/لوألا نوناك 18 خرؤملا 74/191 نيرارقلاب المع كلذو ،اهتطشنأ لك يف نوناقلا ةدايسب
 اهتارود دقعب قلعتي اميف ةينازيملا دراومب ةلص تاذ لئاسم ىلإ اضيأ هابتنالا ةنجللا تهّجوو .2020 ربمسيد/لوألا نوناك
 انيلع ناك دقل . نيجه لكش يف ةرودلا دقعب ةقلعتملا اهبراجت تمساقتو ، ينامتئا قودنص ءاشنإ ةيناكمإ تحرتقاو ،ةلبقملا

 ةنجل لمع ًةصاخو ،يصخشلا روضحلا ةلأسمب يوضع لكشبً اطبترم انلمع لازي الو .فورظلا عم فيكتن نأ ةطاسبب
 . هتاجرخم يرثتو ،ةنجللا لمعل يعامجلا عباطلا يرثت يتلا تالاصتالاو ةيمسرلا ريغ تارواشملا نم ريثكلا يفو ،ةغايصلا

 مامأ ةملك ،ةيلودلا لدعلا ةمكحم ةسيئر ،ويهانود .إ ناوج ةيضاقلا تقلأ ،)19-ديفوك( انوروك سوريف ضرم ةحئاج ةجيتنو
 عم ةداتعملا تامولعملا لدابت ةطشنأ ءارجإ نم ةنجللا نكمتت مل ،فسأللو .يضارتفا لكشب 2021 هيلوي/زومت 22 يف ةنجللا

 هيلوي/زومت 15 يف رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا عم ءارآلل يمسر ريغ لدابت ءارجإ نم تنكمت دق تناك نإو ،ىرخألا تائيهلا
 امكو .فسأ لكب ،يلودلا نوناقلاب ةينعملا ةيساردلا ةقلحلا ةفاضتسا نم ،يلاوتلا ىلع نيتنس ةدمل ،ةنجللا نكمتت ملو .2021
 .همهفت ةدايزو هرشنو هتساردو يلودلا نوناقلا سيردت لاجم يف ةنجللا لمع يف اماه ارصنع لثمت ةقلحلا هذهف ،نوملعت

 هينوي/ناريزح 3 ىلإ ليربأ/ناسين 18 نم ةرتفلا يف فينج يف لبقملا ماعلا يف نيعبسلاو ةثلاثلا اهترود دقعت نأ ةنجللا تررقو
.ىرخألا ةطشنألا هذه ضعبب مايقلل ةمءالم رثكأ فورظلا نوكت نأ لمؤيو .2022 سطسغأ/بآ 5 ىلإ هيلوي/زومت 4 نمو

 نوؤشلا بتكم يف  نيودتلا ةبعش اهتمدق يتلا ةميقلا ةدعاسملاب ديشأ نأ يل اوحمسا ، ةمدقملا هذه متتخأ نأ لبقو
 لامعألا ىلإ ريبك لكشب ةطلتخملا ةرودلا حاجنإ يف لضفلا دوعيو .ةيعوضوملاو ةينقتلا تامدخلاب ةنجللا ديوزتب كلذو ةينوناقلا
 ،ةنجللا لمع بيلاسأ نم أزجتي ال اءزج يحاونلا لك نم لكشت ةنامألاف .ةنجللا ةنامأ اهب تعلطضا يتلا ةزاتمملا ةيريضحتلا
 نيذلا نيقباسلا نيرقوملا انئاضعأ نم نينثا ةافول نزحلا نع ربعأ نأ اضيأ يل اوحمساو . ةلماجملا ليبس نم سيل كلذ لوقأو

 ربمتبس/لوليأ 3 يفو .يلودلا نوناقلا يفو ةنجللا لمع يف مهتاماهسإ يفً اريبك ارثأ اوكرتو ممألا رصق ةقورأ يف اوراس
 زكرم” عوضومب ينعملا صاخلا ررقملاو قباسلا ةنجللا سيئر ،فوكناي ردنسكلأ يضاقللً اميركت ةينيبأت ةسلج تّدِقُع ،2020

/زومت 22 يف تدِقُع امنيب ،“اهل لماح اهقفاري ال يتلا ةيسامولبدلا ةبيقحلا زكرمو ةيسامولبدلا ةبيقحلا لماح
 لاعفألا نع لودلا ةيلوؤسم” عوضومب ينعملا صاخلا ررقملا ،دروفوارك سميج يضاقللً اميركت ةينيبأت ةسلج 2021 هيلوي

.ايح لظيس اثرإ يميداكألا عمتجملل اكرت دق امهو .ً“ايلود ةعورشملا ريغ
،ةسيئرلا ةديسلا

 ةيامح” عوضومب أدبأسو .ةنجللا لمعل ةيعوضوملا تاجرخملا نع ثيدحلا يف اليلق بِهسأ نأ نآلا يل يحمسا
 اضورعم ناك ،عوضوملل ةيناثلا ةءارقلاب ةنجللا عالطضا ىدلو .ريرقتلا نم عبارلا لصفلا يف جَلاعُي وهو .“يوجلا فالغلا

 تامظنملاو تاموكحلا نم ةدراولا تاظحالملاو تاقيلعتلا كلذكو ،صاخلا ررقملل )A/CN.4/736( سداسلا ريرقتلا اهيلع
 ةيهيجوتلا ئدابملا عيراشم نم ةلماك ةعومجم تدمتعا ،ايعوضوم اضارعتسا ةنجللا ترجأ نأ دعبو .)A/CN.4/735( ةيلودلا
 اقفو ،ةنجللا تررقو .اهل حورشب ًةعوفشم يهيجوت أدبم عورشم 12 و ةجابيد عورشم نم فلأتت ،يوجلا فالغلا ةيامح نأشب
 ئدابملا عيراشمو ةجابيدلا عورشمبً املع طيحت نأ )أ( :يلي امب ةماعلا ةيعمجلا يصوت نأ ،يساسألا اهماظن نم 23 ةداملل

 ىلع اهرشن لفكت نأو ،ةيهيجوتلا ئدابملاو ةجابيدلا رارقلا كلذب قفرت نأو ،رارق يف يوجلا فالغلا ةيامح نأشب ةيهيجوتلا
 لودلا ةيانعل ، تاحورشمب ةعوفشم ،ةيهيجوتلا ئدابملا عيراشمو ةجابيدلا عورشم يكزت نأ )ب( ؛نكمم قاطن عسوأ

 ةداشإلا يف ةنجللا ىلإ اومضنت نأ مكنم وجرأو .عوضوملا لوانت مهنم بلطي دق نيذلا صاخشألا عيمجو ةيلودلا تامظنملاو
 اهلمع ماتتخا نم ةنجللا نَّكم يذلا ،ينافتملا هلمعو بوؤدلا هدهجو زيمتملا هماهسإ ىلع ،يساروم اينيش ،صاخلا ررقملاب

.حاجنب
 ةمعدملا ةيملعلا ةلدألا نأ ىلإ ريشأ انهو .2013 ماع يف ةنجللا لمع جمانرب يف ةرم لوأل عوضوملا اذه جِرُدأ دقو

 يف ةنيعم تاريغتب ابلس رثأتت نأ نكمي امهاتلك ةيعيبطلاو ةيرشبلا ةئيبلاف .لاجملا اذه يف حوضولاب مستت ،ريراقتلا ثدحأب
 ةجلاعم يف يلودلا عمتجملا ةدعاسم ىلإ ةنجللا ىعست ،عوضوملا اذه يفو .ةيرشبلا ةطشنألا نع مجنت يوجلا فالغلا ةلاح
 ءاوهلا ثولت ىلع لوألا ماقملا يف زيكرتلا عم ،دودحلا ربعو ايملاع يوجلا فالغلا ةيامحب ةلصتملا ةغلابلا ةيمهألا تاذ لئاسملا



 ةجلاعم يف يلودلا عمتجملا ةدعاسم ىلإ ةنجللا ىعست ،عوضوملا اذه يفو .ةيرشبلا ةطشنألا نع مجنت يوجلا فالغلا ةلاح
 ءاوهلا ثولت ىلع لوألا ماقملا يف زيكرتلا عم ،دودحلا ربعو ايملاع يوجلا فالغلا ةيامحب ةلصتملا ةغلابلا ةيمهألا تاذ لئاسملا

.خانملا ريغت ىلإ يدؤت يتلا يوجلا فالغلا لاوحأ يف تاريغتلا كلذكو ،نوزوألا دافنتساو ،دودحلل رباعلا
 .ةيجابيد تارقف ينامث نم ،ةيهيجوتلا ئدابملل يقايسلا راطإلا ددحي يذلا ،ةجابيدلا عورشم فلأتيو

”ـب 1 يهيجوتلا أدبملا عورشم قلعتيو .يفيرعتو يلالهتسا عباطب 2 و 1 نييهيجوتلا نيأدبملا اعورشم مستيو
 لكشتو .تارقف ثالث نم “قاطنلا” ــب نونعملا 2 يهيجوتلا أدبملا عورشم فلأتي نيح يف .“تاحلطصملا مادختسا

 3 يهيجوتلا أدبملا عورشم ربتعيو .ةيهيجوتلا ئدابملا عيراشم صن رهوج 8 ىلإ 3 نم ةيهيجوتلا ئدابملا عيراشم
 ىلع 6 و 5 و 4 ةيهيجوتلا ئدابملا عيراشم لوانتتو .“يوجلا فالغلا ةيامحب مازتلالا” ىلع صني وهف ً.ايساسأً اصن

 فالغلل لوقعملاو فصنملا مادختسالا” و “يوجلا فالغلل مادتسملا مادختسالا” و “يئيبلا رثألا مييقت” عيضاوم يلاوتلا
 وه يوجلا فالغلا نإف ،5 يهيجوتلا أدبملا عورشم يف درو امكو .3 يهيجوتلا أدبملا عورشم نم اهلك عبنت يتلا ،“يوجلا
 يوجلا فالغلا نأ ىلع ءوضلا طلسي وهو .ئدابملا عيراشمل اماه اهجوت كلذ لثميو .ةدودحم ةيباعيتسا ةردق وذ يعيبط دروم
 فالغلل دَّمعتملاو قاطنلا عساولا ليدعتلا” 7 يهيجوتلا أدبملا عورشم قرطتيو .امادتسم امادختسا بلطتي ،دودحم دروم
 8 يهيجوتلا أدبملا عورشم لوانتيو .يوجلا فالغلا لاوحأ رييغت ىلإ صوصخلاب فدهت يتلا ةطشنألا لمشيو ،“يوجلا
 9 نم ةيهيجوتلا ئدابملا عيراشم يطغتو .ةيلودلا تامظنملاو لودلا نيب كلذكو لودلا نيب اميف “يلودلا نواعتلا” ةلأسم
 ديسجت ىلإ “ةلصلا تاذ دعاوقلا نيب طبارتلا” نونعملا 9 يهيجوتلا أدبملا عورشم ىعسيو .ةيئارجالا لئاسملا 12 ىلإ
 يغبني يتلاو ،ةلصلا تاذ يلودلا نوناقلا دعاوق نم اهريغو يوجلا فالغلا ةيامحب ةقلعتملا يلودلا نوناقلا دعاوق نيب ةقالعلا
 نم 12 ىلإ 10 نم ةيهيجوتلا ئدابملا عيراشم فلأتتو .يوجلا فالغلل ةلاعفلا ةيامحلا نامضل رابتعالا يف ذخؤت نأ

.تاعزانملا ةيوستو لاثتمالاو ذافنالاب ةقلعتم ماكحأ
 تارييغتلا ضعب ىلإ مكهابتنا تفل دوأو .ريبك دح ىلإ ىلوألا ةءارقلا صن ةيناثلا ةءارقلا يف دمتعملا صنلا هبشيو

 هذه ىلع يثيدح يف زكرأسو .ةينفلا تارييغتلا ضعب اهيلع تَلِخُدأو ةجابيدلا تارقف بيترت ةداعإ مت ،الوأ .ةظوحلملا تاليدعتلاو
 ةيباعيتسا ةردق وذ” يعيبط دروم يوجلا فالغلا نأ ىلع ةجابيدلا نم ىلوألا ةرقفلا يف ربكأ لكشب زيكرتلا مت دقف ،تارييغتلا
 يلودلا عمتجملل ةحُلملا ةيمهألا تاذ” موهفم نع ضيُعتساو .5 يهيجوتلا أدبملا عورشم يف اضيأ رولبتت ةرابع يهو ،“ةدودحم

 نع تربع دق ىلوألا ةءارقلا صن دامتعا دنعو ةنجللا نأب انه ريكذتلا ردجيو .“ ةيرشبلل ةكرتشم ةيمهأ وذ” موهفمب “لكك
 ةريخألا ةرقفلا ةغايصً اضيأ تديعأو .2015 ماع يف سيراب قافتا دامتعا ءوض يف ةلأسملا هذه يف رظنلا ةداعإل اهدادعتسا

 .2012 ماع يف هيلإ لصوتملا مهافتلا ىلإ ةقباسلا ةراشإلا فيفختل ،ةجابيدلا نم
 ،)تاحلطصملا مادختسا( لوح 1 يهيجوتلا أدبملا يف مت ثيح ، ةيهيجوتلا ئدابملا عيراشم ىوتحم ىلإ نآلا لقتنأو

 ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا تدافأ امك “ضرألاب طيحملا يزاغلا فالغلا” هنأ سكعيل “يوجلا فالغلا” فيرعت طيسبت
 .روهدتلاو ثولتلل ةببسملا داوملا راشتناو لاقتنالً اطيسو هفصوب يوجلا فالغلا ىلإ ةصاخ ةروصب ةراشإلا نود ،خانملا ريغتب

 قبس ةلأسم يهو ،يوجلا فالغلا يف “ةقاطلا” قالطإ ىلإ ةحيرص ةراشإ نمضتي يوجلا فالغلا ثولت فيرعت حبصأو
 رصتقا نيح يف ،يوجلا فالغلا روهدتو يوجلا فالغلا ثولت فصول "ميسجلا" ةرابع مادختسا متو .تاحورشملا يف اهلوانت
 هيلإ لَّصوتملا مهافتلاب ةقلعتملا لئاسملا 2 يهيجوتلا أدبملا لوانتيو .يوجلا فالغلا روهدت فيرعت ىلع قباسلا يف فصولا اذه
 ةءارقلا ةعيبط سكعتل ديشرتلل تعضخ دق تاحورشملا نأ ىلإ ريشأ نأ يل اوحمسا ،اريخأو .طسبم لكش يف 2013 ماع يف

.حورشلل ةيناثلا
 لصفلا هلوانتي يذلا ،“تادهاعملل تقؤملا قيبطتلا” وه ةيناثلا هتءارق ةنجللا تلمكأ يذلا رخآلا عوضوملاو

 نم فلأتي يذلا ،تادهاعملل تقؤملا قيبطتلا ليلد ةيناثلا ةءارقلا يف ةنجللا تدمتعا دقف ،افنآ رِكُذ امكو .ريرقتلا نم سماخلا
.تادهاعملل تقؤملا قيبطتلاب قلعتت ماكحأل ةلثمأ نمضتي قفرمو ،اهل تاحورشمب ًةعوفشم ،يهيجوت أدبم عورشم 12
 تاقيلعتلا ىلإ كلذكو ،)A/CN.4/738( صاخلا ررقملل سداسلا ريرقتلا ىلإ ادانتسا اهلمع يف امدق ةنجللا تضمو

 نم ةدراولا تاظحالملاو تاقيلعتلا ريرقتلا ضرعتساو .)A/CN.4/737( ةيلودلا تامظنملاو تاموكحلا نم ةدراولا تاظحالملاو
 ةيجذومن ماكحأ عيراشم ةدع نأشبو ،ىلوألا ةءارقلا يف ةدمتعملا هتغيصب ،ليلدلا عورشم نأشب ةيلودلا تامظنملاو تاموكحلا
 رظنلل صاخلا ررقملا نم تاحرتقم اضيأ نمضتو .)2019( نيعبسلاو ةيداحلا اهترود يف ةنجللا ىلع صاخلا ررقملا اهحرتقا

.ةماعلا ةيعمجلا ىلإ ةهجوم ةيصوتل احرتقم كلذكو ،تاظحالملاو تاقيلعتلا ءوض يف ،ةيناثلا ةءارقلا يف اهيف
 ةطاحإلا يف نيرخآلا نيمدختسملاو ةيلودلا تامظنملاو لودلا ةدعاسم وه تادهاعملل تقؤملا قيبطتلا ليلد نم ضرغلاو



.ةماعلا ةيعمجلا ىلإ ةهجوم ةيصوتل احرتقم كلذكو ،تاظحالملاو تاقيلعتلا ءوض يف ،ةيناثلا ةءارقلا يف اهيف
 ةطاحإلا يف نيرخآلا نيمدختسملاو ةيلودلا تامظنملاو لودلا ةدعاسم وه تادهاعملل تقؤملا قيبطتلا ليلد نم ضرغلاو

 ماعل تادهاعملا نوناقل انييف ةيقافتا نم لك نم 25 ةداملا  ربتعتو .تادهاعملل تقؤملا قيبطتلا لاجم يف ةسرامملاو نوناقلاب
 ،اهحرشو اهحيضوت لواحي يتلاو ليلدلل ةيادبلا ةطقن ةيلودلا تامظنملاو لودلا نيب تادهاعملا نوناقل انييف ةيقافتاو 1969

 ئدابملا عيراشم قاطن 2 و 1 نييهيجوتلا نيأدبملا اعورشم لوانتيو .ةيلودلا تامظنملاو لودلا ةسرامم ىلإ ادانتسا
 قيبطتلاب ةقلعتملا ةماعلا ةدعاقلا رركي 3 يهيجوتلا أدبملا عورشم نأ نيح يف ،يلاوتلا ىلع ،اهنم ضرغلاو ةيهيجوتلا
 الاكشأ 4 يهيجوتلا أدبملا عورشم ددحيو .تادهاعملا نوناقل انييف يتيقافتا نم 25 ةداملا ىلإ ادانتسا تادهاعملل تقؤملا
 يأل تقؤملا قيبطتلا ءدب ةلأسمب 5 يهيجوتلا أدبملا عورشم قلعتيو .تادهاعملل تقؤملا قيبطتلا نأشب قافتالا نم ةفلتخم

 7 يهيجوتلا أدبملا عورشم نمضتيو .تقؤملا قيبطتلل ينوناقلا رثألا 6 يهيجوتلا أدبملا عورشم لوانتيو ،ةدهاعم
 8 يهيجوتلا أدبملا عورشم قلعتيو .ةدهاعمل تقؤملا قيبطتلاب لصتت تاظفحت ءادبإ ةيناكمإب لالخإلا مدع لوحً اصن

 قلعتت ةفلتخم تاهويرانيس ىلع 9 يهيجوتلا أدبملا عورشم صنيو ً،اتقؤمً اقيبطت ةقبطم ةدهاعمب لالخإلا نع ةيلوؤسملاب
 دعاوقو لودلل يلخادلا نوناقلا رود 11 و 10 نييهيجوتلا نيئدبملا اعورشم لوانتيو .تقؤملا قيبطتلا ءاهنإب

 مدع لوح ةرابع 12 يهيجوتلا أدبملا عورشم نمضتي ،اريخأو .ةدهاعملل تقؤملا قيبطتلاب لصتي اميف ةيلودلا تامظنملا
 .ةيلودلا تامظنملا دعاوق وأ لودلل يلخادلا نوناقلا نع ةئشانلا تقؤملا قيبطتلا ىلع دويقلاب لالخإلا

 يذلا يلوألا حرتقملا جاتن وه قفرملا اذهو .تقؤملا قيبطتلا نأشب ماكحأ ىلع ةلثمأ هب اقفرم اضيأ ليلدلا نمضتيو
 ىلع ةلثمألاب دَصُقي ،قفرملل ةيلالهتسالا ةرقفلا يف حضوم وه امكو .ليلدلا يف ةيجذومن ماكحأ جاردإب صاخلا ررقملا همدق
 يهو ً.اتقؤمً اقيبطت ةدهاعملا نم ءزج وأ ةدهاعملا قيبطت ىلع قافتا يأ ةغايص يف ةيلودلا تامظنملاو لودلا ةدعاسم ماكحألا

 تقؤملا قيبطتلا ىلع صنت يتلا ةلثمألاو .اهنيعب ةغايص ةيأب مازلإلا اهب دصقي الو ةلمتحملا تالاحلا عيمج نمضتت ال
 أشنت دق يتلا لئاسملا ضعب ىلع ادامتعا تمظُن دقو ،ءاوسلا ىلع فارطألا ةددعتمو ةيئانث تادهاعم نم يه ،تادهاعملل
 .ةيرصح تسيل ةلثمألا ةمئاقف ،كلذ عمو .يميلقإلا عونتلا ،ناكمإلا ردق ،سكعتو ،ةثيدحلا تاسرامملا نم ةدمتسم يهو .ةداع

،ةسيئرلا ةديسلا
 تقؤملا قيبطتلا ليلدب املع طيحت نأب ،يساسألا اهماظن نم 23 ةداملل اقفو ،ةماعلا ةيعمجلا ةنجللا تصوأ

 تامظنملاو لودلا هابتنا تفلت نأو ،نكمم قاطن عسوأ ىلع هرشن ىلع ثحتو ،يلودلا نوناقلا ةنجل هتعضو يذلا تادهاعملل
 ردص ام عمجي ةيعيرشتلا ةدحتملا ممألا ةلسلس نم دلجم دادعإ ماعلا نيمألا ىلإ بلطت نأو ، هتاحورشمو ليلدلا ىلإ ةيلودلا
 تاذ ىرخأ داوم بناج ىلإ ،تادهاعملل تقؤملا قيبطتلا لاجم يف تاسرامم نم نينسلا رم ىلع ةيلودلا تامظنملاو لودلا نع

.عوضوملاب ةلص
 هماهسإل ،وديلبور -زيموغ ليونام ناوخ ،صاخلا ررقملاب ةداشإلا يف ةنجللا ىلإ اومضنت نأ ىرخأ ةرم مكنم وجرأو

.حاجنب اهلمع ماتتخا نم ةنجللا نَّكم يذلا ،ينافتملا هلمعو بوؤدلا هدهجو زيمتملا
 لودلا يلوؤسم ةناصح” عوضومب قلعتي يذلا ،ريرقتلا نم سداسلا لصفلا ىلإ لقتنأ نأ نآلا يل اوحمساو

 ،ماعلا اذهو .2008 ماع ذنم ةنجللا لامعأ لودج يف عوضوملا اذه جِرُداو .“ةيبنجألا ةيئانجلا ةيئاضقلا ةيالولا نم
 لوانتيو .ثيدنانرإ رابوكسإ نويثبيثنوك ةديسلا ةصاخلا ةررقملل )A/CN.4/739( نماثلا ريرقتلا ةنجللا ىلع اضورعم ناك
 رظنيو ،ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملاو ةيبنجألا ةيئانجلا ةيئاضقلا ةيالولا نم لودلا يلوؤسم ةناصح نيب ةقالعلا هنيعب ريرقتلا اذه
 .18 و 17 نيتداملا يعورشمل تاحرتقم تَمِّدُق ،ةياغلا هذهل اقيقحتو .لوؤسملا ةلودو ةمكحملا ةلود نيب تاعزانملا ةيوستل ةيلآ يف

 لح ىلع دعاست نأ نكمي يتلا ةديجلا تاسرامملا ةلأسم يف ،داوملا عورشم يف صن يأ حَرتُقي نأ نود ،ريرقتلا ثحب امك
 تررق ،ةماعلا ةسلجلا يف ترج يتلا ةشقانملا بقعو .اهقيبطتو ةناصحلا ديدحت ةيلمع يف ةسرامملا يف أشنت يتلا لكاشملا

 .ةماعلا ةسلجلا يف ةمدقملا تاحرتقملاو ةشقانملا ةاعارم عم ،ةغايصلا ةنجل ىلإ 18 و 17 نيتداملا يعورشم ةلاحإ ةنجللا
 ،ةصاخلا ةررقملل ةيماتخلا تاظحالملاو ،ءاضعألا نيب شاقنللً ازجومو ،ةصاخلا ةررقملا نمً اضرع ةنجللا تاشقانم تلمشو
 ىلع ،ةنجللا ريرقت نم 113 ىلإ 100 نم تارقفلاو ،99 ىلإ 80 نم تارقفلاو ،79 ىلإ 61 نم تارقفلا يف ةدراولاو

.يلاوتلا
 تدمتعاو ،اهتدمتعاو 12 و 11 و 10 و 9 و 8 و امدقم 8 داوملا عيراشم نأشب ةغايصلا ةنجل ريراقت ةنجللا تقلت امك

 عورشم قلعتيو .تانامضلاو ةيئارجإلا بناوجلا هذه داوملا عيراشم لوانتتو .اهتاحورشم عم هذه داوملا عيراشم ةتقؤم ةفصب
 قلعتيو ؛“ةناصحلا يف ةمكحملا ةلود رظن” ناونع 8 ةداملا عورشم لمحيو .“عبارلا ءزجلا قيبطت” ـب امدقم 8 ةداملا



 عورشم قلعتيو .تانامضلاو ةيئارجإلا بناوجلا هذه داوملا عيراشم لوانتتو .اهتاحورشم عم هذه داوملا عيراشم ةتقؤم ةفصب
 قلعتيو ؛“ةناصحلا يف ةمكحملا ةلود رظن” ناونع 8 ةداملا عورشم لمحيو .“عبارلا ءزجلا قيبطت” ـب امدقم 8 ةداملا

 ةداملا عورشم قلعتيو ؛“ةناصحلاب جاجتحالا” 10 ةداملا عورشم لوانتيو ؛“لوؤسملا ةلود راطخإ” ـب 9 ةداملا عورشم
 دق ةنجللا نأب انه ريكذتلا ردجيو .“تامولعملا تابلط” ـب 12 ةداملا عورشم لصتي امنيب “ةناصحلا نع لزانتلا” ـب 11

 ىتح ةنجللا تدمتعا ،ةياغلا هذهلو ،ةيعوضوملا ةناصحلاو ةيصخشلا ةناصحلا كلذكو ،قاطنلاب ةقلعتملا لئاسملا لعفلاب تلوانت
 ةتقؤم ةفصب ةنجللا اهتدمتعا يتلا داوملا عيراشم صن دريو .قفرمب ةعوفشمو ،ءازجأ ةثالث يف ةلومشم ،داوم عيراشم 7 نآلا

.ريرقتلا نم 114 ةرقفلا يف نآلا ىتح
 .ريرقتلا نم 115 ةرقفلا يف ،اهل تاحورشمب ةعوفشم ،12 و 11 و 10 و 9 و 8 و امدقم 8 داوملا عيراشم صن دريو

 قبطنت ،داوملا عيراشم نم عبارلا ءزجلا لكشت يتلا ،ةيئارجإلا تانامضلاو ماكحألا نأ ىلع امدقم 8 ةداملا عورشم دكؤيو
 يف ةدراولا داوملا عيراشم نم يأب اقلعتم نوكيو ،قباس وأ يلاح ،ةيبنجأ ةلود فظوم دض ذختي يئانج ءارجإ يأ صوصخب

 عيراشم نم عورشم يأ بجومب قبطنت ال مأ قبطنت ةناصحلا تناك اذإ ام يف تبلا كلذ يف امب ، ثلاثلاو يناثلا نيئزجلا
 لسلستب جلاعت نأ ىلإ ىعست يهو .ةيئارجإلا تانامضلاو ماكحألاب قلعتت لئاسم 12 ىلإ 8 نم داوملا عيراشم جلاعتو .داوملا

 ةناصحلاب رظنلا ةيلمعب اءدب ، ةناصحلا ديدحت ةلأسم ريسيتل ،ةيئارجإلا ةيحانلا نم اهذاختا بجاولا تاوطخلا فلتخم
.تامولعملا تابلط ةلأسمً اضيأو ،ةناصحلا نع لمتحملا لزانتلاو جاجتحالاو راطخإلاو

 عورشم نم 5 ةرقفلاب قلعتتو ،صخألاب اهيلع قِّلعُت نأ تاموكحلا نم ةنجللا سمتلت ةلأسم زربأ نأ يل اوحمساو
 هذه لوح ةنجللا لخاد ةفلتخم ءارآ نع ريبعتلا متو .هئادبإ درجمب ةناصحلا نع لزانتلا ضقن ةيناكما مدع لوح ،11 ةداملا

 ىلع ،نكمي يتلا ةلمتحملا ةددحملا ةيئانثتسالا تالاحلا ىلإ رظنلاب هنأ ريغ .ةرقفلا هذه تاحورشم يف حضوم وه امكو ةلأسملا
 رييغت لوصح لثم ،يرهوج وأ يئانثتسا رييغت اهتجيتن ثدحي وأ ةلص تاذ ةديدج عئاقو اهلالخ نم فَشتكُت نأ ،لاثملا ليبس

 ةيناكمإ لوح ءاضعألا لودلا ءارآ يف رظنلا ناكمب ةيمهالا نم هنأ رُبتعا دقف ، ، ةمكحملا ةلود يف ناسنإلا قوقح عضو يف
.ةحرتقملا ةرقفلا يف دراولا مكحلا ةينيقي نم مغرلا ىلع ،لزانتلا ضقن

 تاموكحلا اهمدقت تامولعم ةيأب بيحرتلاب ةنجللا رمتستو .لبقملا ماعلا يف ىلوألا ةءارقلا نم يهتنت نأ ةنجللا لمأتو
 تارارقلا ذاختاب ةصتخملا تائيهلاو ةلودلا يفظوم ىلإ ةهجوم ةيذيفنت تاميلعت وأ تالوكوتورب وأ ةيهيجوت ئدابم وأ ةلدأ ةيأ نع
 متي نأ لضفيو .ةمكحملا ةلود ميلقإ يف ةيبنجألا ةيئانجلا ةيئاضقلا ةيالولا نم مهتناصحو بناجألا نيلوؤسملا اهب رثأتي دق يتلا

.31/12/2021 لولحب ،2019 ماعلا يف ةرم لوأ تبلط يتلا تامولعملا هذه ميدقت
،ةسيئرلا ةديسلا

 نم عباسلا لصفلا يفَ جلاعُي يذلا ،“ةلودلا ةيلوؤسمب قلعتي اميف لودلا ةفالخ” عوضوم ىلإ نآلا لقتنأ
 ةفالخ نوناق نيب لعافتلا حيضوت وه  ،2017 ماع ذنم ةنجللا لامعأ لودج يف جردملا ،عوضوملا اذه نم فدهلاو .ريرقتلا
 ىلع ظافحلا ةيمهأ ةاعارم عم ،امهنيب ةلمتحملا تارغثلا دسو ايلود ةعورشملا ريغ لاعفألا نع لودلا ةيلوؤسم نوناقو لودلا

 ماعل تادهاعملا يف لودلا ةفالخل انييف ةيقافتا اهيف امب ،نيعوضوملا بناوج فلتخم نأشب ةنجلل ةقباسلا لامعألا عم قاستالا
 صاخشألا ةيسنجب ةقلعتملا داوملاو ؛1983 ماعل اهنويدو اهتاظوفحمو ةلودلا تاكلتمم يف لودلا ةفالخل انييف ةيقافتاو ؛1978

 ؛)2000 ربمسيد/لوألا نوناك 12 خرؤملا 55/153 ةماعلا ةيعمجلا رارقب ةقفرم( 1999 ماعل لودلا ةفالخ ةلاح يف نييعيبطلا
 12 خرؤملا 56/83 ةماعلا ةيعمجلا رارقب ةقفرم( 2001 ماعل ايلود ةعورشملا ريغ لاعفألا نع لودلا ةيلوؤسمب ةقلعتملا داوملاو

.)2001 ربمسيد/لوألا نوناك
 يف ،ريرقتلا ىطغو .امروتش ليفاب صاخلا ررقملل )A/CN.4/743( عبارلا ريرقتلا ماعلا اذه ةنجللا ىلع ضرعو
 ضيوعتلاو درلا( ةفلتخملا ربجلا لاكشأ اميس الو ،ةيلوؤسملا لاكشأ ىلع لودلا ةفالخ رثأب قلعتت لئاسم ،رومأ ةلمج

 ةديدج داوم عيراشم ةسمخ حارتقا متو .راركتلا مدع تانامضو تاديكأت كلذكو ،لعفلا نع فكلاب مازتلالاو ،)ةيضرتلاو
 نأ ةنجللا تررق ،ةماعلا ةسلجلا يف ترج يتلا ةشقانملا دعبو .ريرقتلا يف )19 و 18 و 17 و 16 و ارركم 7 داوملا عيراشم(
 يتلا تاشقانملا درتو .عبارلا ريرقتلا يف ةدراولا اهتغيصب ،ةديدجلا ةحرتقملا ةسمخلا داوملا عيراشم ةغايصلا ةنجل ىلإ ليحت

 .ةنجللا ريرقت نم 163 ىلإ 126 نم تارقفلا يف صاخلا ررقملل عبارلا ريرقتلا نأشب ةنجللا يف ترج
 ةفصب تدمتعاو ،اقباس اهيلإ تليحأ يتلا داوملا عيراشم نأشب ةغايصلا ةنجل ريراقت ةنجللا تقلت ،كلذ ىلع ةوالعو

 عيراشم لوانتتو .ريرقتلا نم 165 و 164 نيترقفلا يف ةضورعم يهو ،اهل حورش عم 9 و 8 و 7 داوملا عيراشم ةتقؤم
 عورشم( ةيدرمت ريغ وأ ام ةيدرمت ةكرحل لعفلا بْسنو ،)7 ةداملا عورشم( رمتسملا عباطلا تاذ لاعفألا هذه ثالثلا داوملا



 عيراشم لوانتتو .ريرقتلا نم 165 و 164 نيترقفلا يف ةضورعم يهو ،اهل حورش عم 9 و 8 و 7 داوملا عيراشم ةتقؤم
 عورشم( ةيدرمت ريغ وأ ام ةيدرمت ةكرحل لعفلا بْسنو ،)7 ةداملا عورشم( رمتسملا عباطلا تاذ لاعفألا هذه ثالثلا داوملا
 املع يلودلا نوناقلا ةنجل تذخأو .)9 ةداملا عورشم( ةمئاق فلسلا ةلودلا اهيف لظت يتلا لودلا ةفالخ تالاحو ،)8 ةداملا
 ةفصب ةغايصلا ةنجل اهتدمتعا يتلا 11 و ارركم 10 و 10 داوملا عيراشم نأشب ةغايصلا ةنجل سيئرل تقؤملا ريرقتلاب اضيأ

.طقف ملعلل يلودلا نوناقلا ةنجل ىلإ مِّدق ريرقت وهو ،ةتقؤم
 كلذكو ،ةررضتملا فلخلا لودلا ددعتب ةلصتملا لئاسملا ىلع مداقلا هريرقت يف صاخلا ررقملا زكري نأ عقوتملا نمو
 .ةيئاهنلا اهتينبو داوملا عيراشم ميقرت ةداعإ اهنيب نم ،ةينقتو ةعونتم لئاسم اضيأ لوانتيسو .ةلوؤسملا لودلا ددعت
 ةلص تاذ ةلثمأ ىقلتت نأ ةنجللا دوت ،ددصلا اذه يفو .عوضوملا اذه ثحب يف ةغلاب ةيمهأ لودلا ةسرامم يستكتو
 نم كلذ ريغو يلامجإلا غلبملا تاقافتا لمشي امبو ،تادهاعملا )أ( :يتآلا وحنلا نع ،ةلودلا ةيلوؤسم يف لودلا ةفالخب
 ةددعتملا تاقافتالل ةذِّفنملا نيناوقلا كلذ يف امب ،ةيلحملا نيناوقلا )ب( ؛ةلصلا تاذ ةيئانثلاو فارطألا ةددعتملا تاقافتالا
 هذه يقلتب ةنجللا بحرتو .ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلاو ةيلحملا ةيئاضقلا تائيهلاو مكاحملا تارارق )ج( ؛ةيئانثلا وأ فارطألا

.2021 ربمسيد/لوألا نوناك 31 لولحب ةيفاضإ تامولعم يأو تامولعملا
،ةسيئرلا ةديسلا

 ةشقانم درتو .2019 ماع يف ةيعوضوملا ةيحانلا نم “نوناقلل ةماعلا ئدابملا” عوضوم يف رظنلاب ةنجللا تأدب
 .يلودلا نوناقلا رداصم نم اردصم اهفصوب “نوناقلل ةماعلا ئدابملاب” عوضوملا قلعتيو .نماثلا لصفلا يف ماعلا اذه

 دق وهو .سيدومريب - سيكساب وليسرام صاخلا ررقملل )Corr.1 و A/CN.4/741( يناثلا ريرقتلا ةنجللا ىلع اضورعم ناكو
 يساسألا ماظنلا نم 38 ةداملا نم )ج( 1 ةرقفلا يف دوصقملا ىنعملاب نوناقلل ةماعلا ئدابملا ديدحت اهنمً ارومأ هريرقت جلاع

 ناكو .)9 ىلإ 4 نم تاجاتنتسالا عيراشم يهو( تاجاتنتسا عيراشم ةتس يناثلا ريرقتلا يف تَحُِرتُقاو .ةيلودلا لدعلا ةمكحمل
 مكاحملاو ،لودلا نيب ميكحتلا تائيهل ةيئاضقلا قباوسلا علطتست يتلا ةماعلا ةنامألا ةركذم اضيأ ةنجللا ىلع اضورعم

 ةنجللا لمعل ةصاخ ةيمهأ تاذ نوكت نأ اهنأش نم يتلا تادهاعملا نع الضف ،يملاعلا عباطلا تاذ مكاحملاو ،ةيلودلا ةيئانجلا
.)A/CN.4/742( عوضوملا اذه قاطن لوح لبقتسملا يف

 اهتغيصب ،ةتسلا تاجاتنتسالا عيراشم ةغايصلا ةنجل ىلإ ليحت نأ ةنجللا تررق ،ةماعلا ةسلجلا يف ةشقانملا دعبو
 .ةنجللا ريرقت نم 237 ىلإ 173 نم تارقفلا يف صاخلا ررقملل يناثلا ريرقتلا ةشقانم درتو .يناثلا ريرقتلا يف ةدراولا
 نيترقفلا يف درو امكو ،اهل تاحورشم عم ،4 و 2 و 1 تاجاتنتسالا عيراشم ةتقؤم ةفصب ةنجللا تدمتعا دقف ،كلذ نع ةوالعو

 عورشم( رارقإلاو ،)1 جاتنتسالا عورشم( قاطنلا ةلأسم هذه ةثالثلا تاجاتنتسالا عيراشم جلاعتو .ريرقتلا نم 239 و 238
 ةنجللا ترظنو .)4 جاتنتسالا عورشم( ةينطولا ةينوناقلا مُظنلا نم ةدمتسملا نوناقلل ةماعلا ئدابملا ديدحتو ،)2 جاتنتسالا
 عورشمب املع تطاحأو ،ةتقؤم ةفصب ةغايصلا ةنجل هتدمتعا يذلا 5 جاتنتسالا عورشم نأشب ةغايصلا ةنجل ريرقت يف اضيأ

.اذه جاتنتسالا
 ةدمتسملا دعاوقلاب اهتقالعو نوناقلل ةماعلا ئدابملا ماهم ىلع مداقلا هريرقت يف صاخلا ررقملا زكري نأ عقوتملا نمو

 .يلودلا نوناقلل ىرخألا رداصملا نم
 ئدابملاب ةقلعتملا اهتاسرامم نع تامولعمب اهدوزت نأ 2019 ماع يف لودلا نم تسمتلا ةنجللا نأب ريكذتلا ردجيو

 ةنجللا بحرتو .ةيلودلا لدعلا ةمكحمل يساسألا ماظنلا نم 38 ةداملا نم )ج( 1 ةرقفلا يف دوصقملا ىنعملاب ،نوناقلل ةماعلا
.2021 ربمسيد/لوألا نوناك 31 لولحب اهاقلتت نأ لَّضُفيو ،ةيفاضإ تامولعم يأبو تامولعملا هذهل لودلا ميدقتب

،ةسيئرلا ةديسلا
 قلعتي اميف رحبلا حطس ىوتسم عافترا” عوضوم ،عساتلا لصفلا وهو ،ريخألا يعوضوملا لصفلا لوانتي

 لك بوانتلاب هتسائر يف كراشتي ،ايسارد اقيرف اضيأ تأشنأو .2019 ماع يف ةنجللا جمانرب يف جردملا ،“يلودلا نوناقلاب
 مت امك .ايرالوتناس ادور هيسوخ ناوخو ،لاروأ رفولينو ،سيليت وافلاغ ايشيرتابو ،يسيس ابوقعيو ،وكسيروأ نادغوب نم

 ،يساردلا ططخملا يف ةددحملا ةثالثلا ةيعرفلا عيضاوملا ساسأ ىلعو ،هلمع جمانربو بيلاسأو قيرفلا ةيوضع ىلع قفاوتلا
 .ناسنإلا قوقحو ةلودلا نايكو راحبلا نوناق يهو

 نوناق يف رحبلا حطس ىوتسم عافترا عوضوم ىلع ماعلا اذه يساردلا قيرفلا زكر ،اذه لمعلا جمانرب عم ايشمتو
 لاروأ رفولينو وكسيروأ نادغوب اهدعأ يتلا )Add.1 و Corr.1 و A/CN.4/740( ىلوألا لئاسملا ةقرو ىلإ ادانتسا ،راحبلا
 يتلا تامهاسملا ،يعرفلا عوضوملا اذه يف هثحب دنع ،رابتعالا يف يساردلا قيرفلا ذخأ ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .2020 ماع يف



 لاروأ رفولينو وكسيروأ نادغوب اهدعأ يتلا )Add.1 و Corr.1 و A/CN.4/740( ىلوألا لئاسملا ةقرو ىلإ ادانتسا ،راحبلا
 يتلا تامهاسملا ،يعرفلا عوضوملا اذه يف هثحب دنع ،رابتعالا يف يساردلا قيرفلا ذخأ ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .2020 ماع يف

 لالخ تيرجأ يتلا ةيرواحتلا ةشقانملاو ،ةرودلا نم لوألا ءزجلا لالخ اهب يلُدأ يتلا تانايبلا كلذكو ، قيرفلا ءاضعأ اهمدق
 .ةراثملا لئاسملاو اهنع برعملا ءارآلا نم ةعومجم فاشكتسا ىلإ تفده يتلاو ،يناثلا ءزجلا

 طوطخلا ،يساردلا قيرفلل اكراشم اسيئر هتفصب ،يسيس ابوقعي ضرع ،ىلوألا لئاسملا ةقرو ضرع ىلإ ةفاضإلابو
 ةقرو ىلعو عوضوملا ىلع ةماع تاقيلعتب ءالدإلا ىلإ ةفاضإلابو .ةيرحبلا دودحلا نييعت يف ةيقيرفألا لودلا ةسراممل ةضيرعلا

 ةطبار لمعو ،لودلا ةسراممو ةسداسلا ةنجللا اهنع تبرعأ يتلا ءارآلا يف يساردلا قيرفلا ءاضعأ رظن ،ىلوألا لئاسملا
 ساسألا طوطخب ،صخألاب ،قلعتي اميف راحبلا نوناقل ةدحتملا ممألا ةيقافتا ريسفت يف اضيأ قيرفلا ثحبو .يلودلا نوناقلا

 ةموميدلاب ةقلعتملا  لئاسملا يف كلذكو ،ىرخألا ةينوناقلا رداصملا يف اضيأ رظنو .ةتباثلا ساسألا طوطخ لباقم ةريغتملا
 نم 62 ةداملا نم 2 ةرقفلاو رحبلا حطس ىوتسم عافترا نيب ةقالعلاو ،يراقلا فرجلاو ةصلاخلا ةيداصتقالا ةقطنملل ةلمتحملا

.روخصلاو ةيعانطصالا رزجلاو رزجلا ةلاحو ،تادهاعملا نوناقل انييف ةيقافتا
 هلمعب قلعتي اميف تاحرتقملا نم اددع ،ةرودلا نم لوألا ءزجلا لالخ هلامعأ ماتتخا ىدل يساردلا قيرفلا مدقو

 كلذ دعب يساردلا قيرفلا ىرجأو .ةرودلا نم يناثلا ءزجلا لالخ رثكأ تاحرتقملا هذه تشقون دقو .لبقتسملا يف هلمع بيلاسأو
 ءارجإل تالاجم ديدحت ةيغب ناكراشملا ناسيئرلا اهدعأ يتلا ةلئسألا ساسأ ىلع يعرفلا عوضوملا نأشب ةيعوضوم ةشقانم
 تالاجملا هذه لثمتتو .ةيولوألا ساسأ ىلع بيرقلا لبقتسملا يف يساردلا قيرفلا هيلع زكريس يذلا قمعتملا ليلحتلا نم ديزم

.ةيحالملا طئارخلا )د( ؛مازلإلاب داقتعالاو ةسرامملا )ج( ؛يلودلا نوناقلا دعاوقو ئدابم )ب( ؛نوناقلا رداصم )أ( :يلي اميف
 نوكي نأ ىلع ،هتمهم يف هتدعاسم نيينقتلاو نييملعلا ءاربخلا ىلإ بلطي دق هنأ ىلع اضيأ يساردلا قيرفلا قفتاو

.ةدودحمو ةديفمو ةيئاقتنا ةقيرطب كلذ نولعفيس مهنأ اموهفم
 ةيامحب ةلصتملا لئاسملا كلذكو ،ةلودلا نايكب ةلصتملا لئاسملا ىلع لبقملا ماعلا يف يساردلا قيرفلا لمع زكرتيسو

 نمو .ايرالوتناس ادورو سيليت وافلاغ هتسائر يف كراشتي نأ ىلعو ،رحبلا حطس ىوتسم عافترا نم نيررضتملا صاخشألا
 وأ ةيعرف تاساردو ةيمسر ريغ تارواشم لالخ نم راحبلا نوناق ةلأسم يف هرظن اضيأ يساردلا قيرفلا لصاوي نأ عقوتملا
 لبق كلذو لودلا ةسرامم ضرعت وأ يصقتلا نم اديزم قحتست دق لئاسم نأشب يساردلا قيرفلا ءاضعأ اهب علطضي ثاحبأ

.ةنجلل ةلبقملا سمخلا تاونسلا نم ىلوألا ةنسلا لالخ يأ ،نيتنس نوضغ يف ايمسر اهثحبل ةدوعلا
 عجشُتو .ةنجللا ريرقت نم ثلاثلا لصفلا يف ةدراولا ةلئسألا ىلإ دوفولا هابتنا ةنجللا هجوت ،ددصلا اذه يفو

 نالثمتملا نايعرفلا ناعوضوملا )أ( :يلي امب قلعتي اميف ةبولطملا تامولعملا ميدقتو ،ةلئسألا هذه ىلع ةباجإلا ىلع تاموكحلا
 كلذو ،رحبلا حطس ىوتسم عافترا نم نيررضتملا صاخشألا ةيامحو ،ةلودلا نايكب هتقالعو رحبلا حطس ىوتسم عافترا يف
 راحبلا نوناق  يف رحبلا حطس ىوتسم عافترا يف لثمتملا يعرفلا عوضوملا )ب(و ،2021 ربمسيد/لوألا نوناك 31 لولحب

.2022 هينوي/ناريزح 30 لولحبو
،ةسيئرلا ةديسلا

 .مكعامتسا نسح ىلع ركشلا ليزج مكركشأو هلمكأب ريرقتلل يضرع متتخأ اذهب
.ةمالسلاو ةحصلا مكل ىنمتأو


