
المجلد ٦١

حوليـة ا�مـم ا�تحـدة
مستخلص الحولية

مستخلص

بالعربيـة



يشتمل مستخلص حولية األمم املتحدة عىل مقدمات فصول الحولية، إىل جانب 

تقرير األم� العام عن أع�ل املنظمة، عن كل سنة من السنوات املعنية.

إخالء مسؤولية:

في� عدا تقرير األم� العام عن أع�ل املنظمة، هذه الرتجمة ليست رسمية و� يتم 

إعدادها من قبل موظفي األمم املتحدة، بل هي ترجمة غ� رسمية أعّدها مرتجمون 

متطوعون تابعون لربنامج متطوعي األمم املتحدة ويعملون عرب اإلنرتنت مع إدارة 

األمم املتحدة لشؤون اإلعالم من أجل °ك� القراء الناطق� باللغة العربية من االستفادة 

من حولية األمم املتحدة. 

مستخلص

بالعربيـة
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 ةلئيق تايوتحملا
 

 v            تااميللق 

  

 vii           ةلئيق تايوتحملا

  

 xiv         ةيبن نع ةياق تاوحالق االل ٢٠٠٧ 

 

 xv       تاتالتتا منتتال نلع ةوح علئش يف تاتتلا تانسحا

 

 xvi          ةبكذن ةمحلضلق الحثلئل

 

 ٣        ميذمذ تيةلع تاالل نع لنيلأ تايسميق 
 

 

 لزجلا لوةا: ايسضس اأساأو ةينمأو    
 

١. لزسلا ةلونا لزيةزأأا                                                                                        ٣٧                

                    
 

زيلضل لزسلا ةلونا لزيةزأأاا ٣٧: ةسش ةوحا تااذتنلاا ٤٣؛ خسش تانسل ءاسلو تانسلا ٥١؛ تايابلا تانللسلق تاتلخقا ٥٥؛ 

ةئوق الايابلا ءتايتلمو تانللسلق االل ٢٠٠٧ا ٥٦. زايضيلع زلسلا ةلونا لزيةزأأاا ٥٨: تاترلا تااءافا ٦٠. تالأسع ظفح 

لزسلاا ٦٧: تااحتةو تاالةق اايلللا تيةا تايتوان اوفح تانسلا ٦٧؛ تةستاذتا تاولةا اايلللا ضفح تانسلا ٧٥؛ نيلللا يف 

 نلل ٢٠٠٧ا ٧٥؛ ةئوق اايلللا نلل ٢٠٠٧ا ٧٦؛ تااحتةو تايلالق ءتااتتمق اايلللا ضفح تانسلا ٧٩.

 

 ٢. ييقضرأس                                                                                                     ١٠٤ 
 

زيلضل لزسلا يف ييقضرأسا ١٠٦؛ ةاو ييقضرأس ةنمنرو لزكيأقلع لزبكقاا ١١٢: ليرحتمق تاتحةلح تاامييذتةلقا ١١٥؛ احتةااا 

١٣٧؛ ليرحتمق ليذميلل تاحسوعا ١٤٦؛ مولا ءليرحتمق ليذميلل تاحسوعا ١٤٩؛ لءدساتا ١٥٩؛ تءتةاتا ١٦٢. بقغ ييقضرأسا ١٦٣: 

ةحلمل ةةلليلقا ١٦٥؛ كحا امفحتتا ١٦٩؛ اليلذملا ١٩٢؛ سلذتالحكا ٢٠٨؛ دلسلل-النلءا ٢٢٠؛ كلةلذءك-ةلالذملا ٢٣١؛ دلسللا 

٢٣٣؛ ةلافا ٢٣٣. لزرقا لويقضرفا ٢٣٤: تانحاتكا ٢٣٥؛ تااحةلأا ٢٦٧؛ ةتمتذمل-لثلحاللا ٢٨٤. لاسا ييقضرأسا ٢٩٥: تااوذتو 

تالذالقا ٢٩٥. ايسضس يرقاا ٣٠٣: تاايلرلذمق تااذالق تالليلقا ٣٠٣؛ ةحتمولحم-تاييلتق تايتوان-يذةنلا ٣٠٣؛ تاتالءك الع 

 تةمولا تيءتءاف ءةملل تيةا تايتوانا ٣٠٣.

 

 

 ٣. لونقضبأمسا                                                                                             ٣٠٧
 

ينقضبس لزساناا ٣٠٧: دحتمليلةا ٣٠٨. يسضمفا ٣٠٨: تاحلش تانللسف ءتيةسفا ٣٠٨؛ اذةلةب انا ارلمتفا ٣١٦؛ اابق تيةا 

تايتوان اتويلل تةستيذتت يف رلمتفا ٣١٦. ايسضس يرقاا ٣٢٠: كحال-تاحةملا تايتوانا ٣٢٠؛ اللب يحةنلتل ةسويق سسلا ٣٢٢؛ 

 تاتالءك الع تيةا تايتوان ءتايسميلا تاةلليلقا ٣٢٢؛ ضلاق تايذتةوا ٣٢٢.
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 ٤. ااأس ةلزايأو لزاسلا                                                                                 ٣٢٣
 

ييتسنسمساا ٣٢٤: تاحلش يف ليللةنتلكا ٣٢٤؛ تاايحالاا ٣٤٠. لزيقلاا ٣٤١: تاحلش يف تااذتلا ٣٤١؛ اابق تيةا تايتوان 

اينلنان تااذتلا ٣٤٢؛ تايحن تايتااان تااسنللاا ٣٤٩؛ تايالا تااءاف اليوحتن ءتايذتةيقا ٣٥٣؛ ااسق تيةا تايتوان الذخا 

ءتاتويل ءتاتفتلو ءلةووق تاحكلاق تااءالق الولةق تابتمقا ٣٥٤؛ اذةلةب تاسفا ةيلاا تالبتوا ٣٥٩. لزيقلا-لزبسضاا ٣٦١: لسذأ 

تاوذا ءتاييتلتلا تاتحمتلق ءتيعتلو تايفيحاءكا ٣٦١؛ اابق تيةا تايتوان ايذتةيق تااذتل ءتاتحماا ٣٦١؛ ااسق ءخساءل 

ماحمحلا تيةا تايتوانا ٣٦٢. زأاست- زأشمفا ٣٦٣: اابق تيةا تايتوان تايتتلةلق يف مليحت-الوتفا ٣٦٣؛ ميحما نيلللا تيةا 

تايتوانا ٣٦٩. نضقلاا ٣٧٤. ةااستضو استضس لزشيكأو لزيضارقلدأوا ٣٧٩. نسسسم يرقاا ٣٨١: كييحاملا ٣٨١؛ تارسا-الكنتلكا 

 ٣٨٢؛ ةللةيلتا ٣٨٢؛ ةليلأا ٣٨٤؛ ةلللتنتلكا ٣٨٧؛ تاةلتتا تااذالق تايتوان-ةمذتكا ٣٨٧؛ تةلتيلنلا تاةلليلقا ٣٨٧.

 

 ٥. يةتةبس ةنمنرو لزكيق لوبأا لزامساو                                                           ٣٨٨
 

لزكسامو ةلزاقاوا ٣٨٩: مسفلب تمفلل تانسلا ٣٨٩؛ اابلا تةمولا تيءتءاف يف تايحسسق ءتارذساا ٣٩٦. اقبأسا ٣٩٧: تاولاق يف 

كحسحيحا ٣٩٨. ةستةأسا ٤٠٩: اابق ةذتةيف تيةا تايتوان يف لحتلللا ٤٠٩. يتنأمأس ةيجتبأجساا ٤٢١. ةااستضو نسزيليأسا ٤٢٣. 

نمظاو لزيضارقلدأو ةلزمماأو ليامصسلضوا ٤٢٣. اكققا ٤٢٤: اابق تاينلنف تاويلانا ٤٢٥؛ ةحن تيةا تايتوان اوفح تانسل يف 

ةيذوا ٤٢٦. ايسضس يرقاا ٤٣٢: ماتمت تيةع ءتاتالءك يف ةسويق تايوذ تيالا تايتحساا ٤٣٢؛ تاتالءك ةش ةسميق تيةع 

 ءتاتالءك يف لءتءالا ٤٣٣.

 

 ٦. لزشقا لوةاو                                                                                         ٤٣٤
 

تالأو لزسلاا ٤٣٥: تيتتلف تافلنولسلق تايوتلقا ٤٣٥. ايسضس نميلرو بفلسنأاا ٤٦١: تااحتةو تاالةقا ٤٦١؛ تاينلنان تايياةق 

 الفلنولسللعا ٤٦٩؛ تيءةذءتا ٤٧١. تالأسع ظفح لزسلاا ٤٧٨:  ايسلكا ٤٧٩؛ تاايرحتمق تااذالق تانحتمقا ٥١٧.

 

 ٧. نلن لزسلا                                                                                             ٥٢٣
 

لةت لونا لزامييا يف نجسا نلن لزسلاا ٥٢٤: تاللا تيةا تايتوانا ٥٢٤؛ نلن لزسلا لزمسةاا ٥٣٠: ةمميذ ةتن تانسلا ٥٣١؛ 

 رليق ةتن تانسلا ٥٣٤؛ تستفتلل ءتمفلةلا ثسلئلق ءماتالذ تةفذتامق لاذأا ٥٣٤؛ ةالران تاومذ تاولةا التالتا تاسحءمقا ٥٤٢؛ 

ضمذ تستتاتل تيسلوق تاسحءمقا ٥٤٤؛ تلا تستولتا ايوتيق تاااأ تااءالقا ٥٤٥. ايسضس تيا لينمشستا ٥٤٧: ةالران ضمذ 

تةةتولتا ٥٤٧؛ نال تةتولت لسلوق تااةلت تاولةاا ٥٤٨؛ تاتااامق يف ةالأ ةتن تانسل ءنال تةةتولتا ٥٥٣؛ تاحكلاق تااءالق الولةق 

تابتمقا ٥٥٥؛ تاسفلملا تايواقا ٥٥٨؛ ةسلةل الالق ةع تيسلوق تاسحءمقا ٥٦٠. لواليو لزكبمقضسزسةأو )لزكأسزسةأو( ةلزبأاأسسأوا 

٥٦٦: تيسلوق تايتتذمحاحللق )تايلحاحللق(ا ٥٦٦؛ تيسلوق تاتليللئلقا ٥٦٧. لواليو لزمرلأيضوا ٥٧٠: ةوح نيا ةالران اوشك مالتن 

تيسلوقا ٥٧٠؛ تيسلوق تااللذنا ٥٧٠؛ تمفلةلق تيسلوق تاتيللامق تايفذةق تاحذت ءتايذءمحكحةا تايتاليق ابااا ٥٧٥؛ ةتن تانسل 

تاايلفا ٥٧٨؛ تاوفليلقا ٥٧٨؛ تياللل تايحلان اديذتاا ٥٨١. ايسضس نلن لزسلا لورقاا ٥٨٣: ةسش ضاءح سيلل منلت يف تافحلو 

تاتلتلفا ٥٨٣؛ ةتن تانسل ءتاتسيلقا ٥٨٦؛ ضيحل تاةنلكا لةع تاةنلك ءةتن تانسلا ٥٨٧؛ ةذتنلن تايالملذ تايليلقا ٥٨٧. 

لزيتلاسع ةلزايلسنسع ةلزميتضوا ٥٨٩: اذةلةب  اتتسلا ةتن تانسلا ٥٨٩. نلن لزسلا تلا لزصيأي لمالأافا ٥٩٠: ليذميللا 

 ٥٩٣؛ تسلل ءتايولا تارلااا ٥٩٧؛ لءتءالا ٥٩٩؛ لةذمتل تاسملسلقا ٦٠٠؛ تاوذل تيءساا ٦٠٣.

 

 ٨. ايسضس اأساأو ةينمأو يرقا                                                                        ٦٠٤
 

لزجسلنو لزيسنو زمنا لزيةزفا ٦٠٤: انا تاامييذتةللاا ٦٠٤. لزجسلنو لمالأاأو زلسلا ةلونا لزيةزأأاا ٦٠٦: لسحا تايولا 

تيةلنفا ٦٠٦؛ تايولا تارسااا ٦٠٧. نناسا ليامياستا ٦٠٨: نيا اليحلو نلع تةستايلتا ٦٠٨؛ احتمحتمتحا ٦٢٠؛ لةلالا ةلا 

تايذتلاقا ٦٢٠. لامريلا لزفيسا لزرستةف يف لوبقلا لزسلاأوا ٦٣٤: مسفلب محخللا ةمميذ تيةا تايتوان تابلاا تاياسف 
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الستتولب تافحلو تاتلتلف ءتستتاتةو يف تيدذتا تانليلقا ٦٣٨؛ تالاسق تافذنلق تااليلق ءتاتيسلقا ٦٣٨؛ تالاسق تافذنلق تايلةحةلقا 

٦٤٢. ااست لمليسن لزذتاا ٦٤٤. لزايلسنسع ةليزصسيع يف نجسا لونا لزيةزفا ٦٤٦. لزايلسنسعا ٦٤٧:عمءك تيةا تايتوان 

 تانسةلقا ٦٤٧.

 

 

 لزجلا لزاسنف: ظرسا لمنسسا
 

 ١. زيلضل ظرسا لمنسسا                                                                                 ٦٦١
 

ازأسع لونا لزاميياا ٦٦١: ةالا ضيحل تاةنلكا ٦٦١؛ ةتتو تايفحللق تانلةلق اويحل تاةنلكا ٦٦٦. نسلاأم ظرسا لمنسساا 

٦٧٢: تااحتةو تاالةقا ٦٧٢؛ نرا تاويحل تاياةلق ءتانللسلق ءتايذءمحكحالع تةاتللتملعا ٦٧٧؛ نرا تاويحل تةةتالامق 

ءتةلتيلنلق ءتابيليلقا ٦٧٧؛ تمفلةلق ةسلرحق تاتيللت تااساذاا ٦٧٨؛ تمفلةلق ةسلرحق تاتابموا ٦٧٩؛ تمفلةلق تايحلو نلع تاتيللت 

لا تايذلن ءتايذءمحكحأ تةاتللتاا ٦٨٠؛ تمفلةلق ضيحل تاوفاا ٦٨٠؛ تمفلةلق تاايلأ تايرللذمعا ٦٨٩؛ تمفلةلق تاالان تاايلنلقا 

٦٨٩؛ تمفلةلق ضيحل تيعتلو يءا تانلةقا ٦٩٠؛ تةمفلةلق تااءالق الويلمق ةع تةاتفلو تاينذاا ٦٩٠؛ تانسك تاتلو اويحل 

تاواحا تيخللقا ٦٩٠. ينشنو يرقاا ٦٩٦: ةتلااق تايمميذ تاالايف االل ١٩٩٣ا ٦٩٦؛ ةوذ تاحنف اويحل تاةنلكا ٦٩٦؛ ماتمت 

 تاايا السرحا اويحل تاةنلكا ٧٠٠. 

 

 ٢. ظاسضو ظرسا لمنسسا                                                                                 ٧٠٥
 

لزيمصقضو ةلزماأأل لزيمصقاا ٧٠٦: ةتلااق تايمميذ تاالايف االل ٢٠٠١ا ٧٠٦. لزيرسا لزاينأو ةلزسأساأوا ٧١٧: تاول يف 

تااسنلقا ٧١٧؛ ضيلمق تايرللذمعا ٧١٧؛ لةيلة لاذأ ةع تاتااوا ٧٢٠؛ تاتيللت لا تيةلللاا ٧٢٣؛ تاول يف ميذمذ تايالذا 

٧٣٠؛ ةةلةق تاااأا ٧٣٦؛ ةحلمل لاذأا ٧٤٥. لزيرسا ليامصسلضو ةليةماستأو ةلزارسيأوا ٧٦١: تاول يف تاتسيلقا ٧٦٢؛ تافيذ 

تاياةشا ٧٧٤؛ تاول يف تالبتوا ٧٧٤؛ تاول يف تانتع تاسئلا ٧٧٩؛ تاول يف تاتاللاا ٧٨٠؛ عمءك اليلق ءنليلقا ٧٨١؛ تاول يف 

 تااوق تاانامق ءتاسفنلقا ٧٨٢؛ تاذل ءتايحلمل يتا تاالقا ٧٨٤؛ تافيلا تاينتحافقا ٧٨٥. 

 

 ٣. يةضسن ظرسا لمنسسا يف بليلا نيأمو                                                            ٨٠٠
 

لزجسلنو لزيسنوا ٨٠٠: ماتمت تايولتكلا تايوذمقا ٨٠٠. ييقضرأسا ٨٠١: احتءةااا ٨٠١؛ ليرحتمق تاتحةلح تاامييذتةلقا ٨٠٢؛ 

اليلذملا ٨٠٣؛ سلذتالحكا ٨٠٣؛ تااحةلأا ٨٠٤؛ تانحاتكا ٨٠٥؛ لءدساتا ٨٠٨. لونقضبأمساا ٨٠٨: كحاحةيللا ٨٠٨؛ كحال, ٨٠٩؛ 

دحتمليلةا ٨٠٩؛ رلمتفا ٨٠٩. ااأسا ٨١٠: ليللةنتلكا ٨١٠؛ كييحاملا ٨١١؛ ليرحتمق كحتمل تاوايلق تاامييذتةلقا ٨١٢؛ ةمذتكا 

٨١٥؛ ةللةيلتا ٨١٦؛ ةليلأا ٨٢١؛ سذا ةةتلا ٨٢٢؛ لءااتنتلكا ٨٢٢. يةتةبس ةنمنرو لزكيق لوبأا لزامساوا ٨٢٢: 

 الستءما ٨٢٢؛ ةيذوا ٨٢٤. لزشقا لوةاوا ٨٢٤: ايسلكا ٨٢٤؛ تيتتلف تاتف موتلرل ةسذتئلاا ٨٢٥.

 

 

 لزجلا لزاسزا: ايسضس لامصسلضو ةلةماستأو

 
 ٨٣١                                                الدولي االقتصادي والتعاون اإلنمائية السياسة .1
 

 ؛٨٤٧ الفقر، على القضاء ؛٨٤١ المستدامة، التنمية ؛٨٣٢ الدولي، االقتصادي والتعاون التنمية :٨٣٢ ،الدولية االقتصادية العالقات

 :٨٥٧ ،العامة واإلدارة اإلنمائية السياسة .٨٥٥ ،واالجتماعية االقتصادية االتجاهات .٨٥٠ التنمية، ألغراض والتكنولوجيا العلم
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 الدول ؛٨٦١ نمواً، البلدان أقل :٨٦١ ،الخاصة الحاالت ذات البلدان مجموعات .٨٥٩ العامة، اإلدارة ؛٨٥٧ اإلنمائية، السياسة لجنة

 .٨٧٢ الفقيرة، الجبلية البلدان ؛٨٦٩ الساحلية، غير النامية البلدان ؛٨٦٨ النامية، الجزرية

 

 ٨٧٣                                                                  التنمية أجل من التنفيذية األنشطة .٢

 

 ؛٨٨٧ التنفيذي، المجلس :٨٨٧ ،اإلنمائي المتحدة األمم برنامج خالل من التقني التعاون .٨٧٣ ،المنظومة صعيد على أنشطة

 :٩٠٢ ،آخر تقني تعاون .٨٩٨ التمويل، ؛٨٩٢ البرامج، وإدارة تخطيط ؛٨٨٩ اإلنمائي، المتحدة األمم لبرنامج التنفيذية األنشطة

 المشاريع، لخدمات المتحدة األمم مكتب ؛٩٠٣ للشراكات، المتحدة األمم مكتب ؛٩٠٣ المتحدة، األمم أنشطة ؛٩٠٢ التنمية، حساب

 لألمم اإلنتاجية المشاريع صندوق ؛٩٠٦ النامية، البلدان بين فيما والتقني االقتصادي التعاون ؛٩٠٦ المتحدة، األمم متطوعو ؛٩٠٤

 .٩٠٩ المتحدة،
 

 ٩١١                                        الخاصة االقتصادية والمساعدات اإلنسانية المساعدات .٣

 

 المساعدات .٩٢٠ اإلنسانية، األنشطة ؛٩١٩ األلغام، إزالة ؛٩١٨ الموارد، تعبئة ؛٩١١ التنسيق، :٩١١ ،اإلنسانية المساعدات

 االستجابة .٩٤١ األخرى، االقتصادية المساعدات ؛٩٣٠ أفريقيا، في والتنمية االقتصادي االنتعاش :٩٣٠ ،الخاصة االقتصادية

 .٩٥٢ الكوارث، حاالت في المساعدة ؛٩٤٧ الكوارث، من الحد ؛٩٤٤ الدولي، التعاون :٩٤٣ ،للكوارث

 

 ٩٦٥                                                                    والنقل والتمويل الدولية التجارة .٤

 

 ؛٩٨٠ المالية، السياسة :٩٨٠ ،التمويل .٩٧٩ السلع، ؛٩٧٥ التجارة، وتيسير تشجيع ؛٩٧٢ التجارية، السياسة :٩٦٦ ،الدولية التجارة

 البضائع نقل ؛٩٩٨ البحري، النقل :٩٩٨ ،النقل .٩٩٤ الصلة، ذات المالية والقضايا والتكنولوجيا االستثمار ؛٩٨٩ التنمية، تمويل

 .١٠٠٤ عشر، الثاني لألونكتاد التحضيرية األعمال :١٠٠١ ،والتنظيمية المؤسسية األونكتاد مسائل .٩٩٨ الخطرة،

 

 ١٠٠٦                                                     اإلقليمية واالجتماعية االقتصادية األنشطة .٥

 

 البرنامجية المسائل ؛١٠٠٩ ،٢٠٠٧ عام في األنشطة ؛١٠٠٨ االقتصادية، االتجاهات :١٠٠٨ ،أفريقيا .١٠٠٦ ،اإلقليمي التعاون

 المسائل ؛١٠١٧ ،٢٠٠٧ عام في األنشطة ؛١٠١٦ االقتصادية، االتجاهات :١٠١٥ ،الهادئ والمحيط آسيا .١٠١٤ والتنظيمية،

 المسائل ؛١٠٢٣ ،٢٠٠٧ عام في نشطةاأل ؛١٠٢٣ االقتصادية، االتجاهات :١٠٢٢ ،أوروبا .١٠٢١ والتنظيمية، البرنامجية

 عام في األنشطة .١٠٢٧ االقتصادية، االتجاهات :١٠٢٧ ،الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا .١٠٢٧ والتنظيمية، البرنامجية

 األنشطة .١٠٣٣ واالجتماعية، االقتصادية االتجاهات :١٠٣٣ ،آسيا غربي .١٠٣٣ والتنظيمية، البرنامجية المسائل ؛١٠٢٧ ،٢٠٠٧

 .١٠٣٧ ،والتنظيمية البرنامجية المسائل .١٠٣٤ ،٢٠٠٧ عام في

 

 ١٠٣٨                                                       الخرائط ورسم الطبيعية والموارد الطاقة .٦

 

 .١٠٤٤ الخرائط، رسم ؛١٠٤٣ الطبيعية، الموارد ؛١٠٤٠ الطاقة، :١٠٣٨ ،الطبيعية والموارد الطاقة

 

 ١٠٤٥                                                                     البشرية والمستوطنات البيئة .٧
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 المستوطنات .١٠٦٦ البيئية، األنشطة ؛١٠٥٩ واآلليات، الدولية االتفاقيات ؛١٠٤٥ للبيئة، المتحدة األمم برنامج :١٠٤٥ ،البيئة

 للجمعية ٢٠٠١ عام االستثنائية والدورة (الثاني الموئل) البشرية للمستوطنات ١٩٩٦ المتحدة األمم لمؤتمر متابعة :١٠٨١ ،البشرية

 .١٠٨٦ البشرية، للمستوطنات المتحدة األمم برنامج ؛١٠٨١ العامة،

 

 ١٠٩١                                                                                                السكان .٨

 

 األمم صندوق .١٠٩٤ والتنمية، الدولية الهجرة ؛١٠٩١ العمل، برنامج تنفيذ :١٠٩١ ،والتنمية للسكان ١٩٩٤ عام مؤتمر متابعة

 .١١٠٢ ،األخرى السكانية األنشطة .١٠٩٤ ،للسكان المتحدة

 

 ١١٠٥                               البشرية الموارد وتنمية الجريمة ومنع االجتماعية السياسة .٩

 

 الثقافية، التنمية ؛١١١٦ اإلعاقة، ذوو األشخاص ؛١١٠٥ االجتماعية، التنمية :١١٠٥ ،الثقافية والقضايا االجتماعية السياسة

 الجريمة منع لجنة ؛١١٢٥ عشر، الحادي المتحدة لألمم الجريمة لمؤتمر متابعة :١١٢٥ ،الجنائية والعدالة الجريمة منع .١١١٩

 الوطنية، للحدود العابرة المنظمة الجريمة ؛١١٢٩ الجريمة، منع برنامج ؛١١٢٧ والمالية، اإلدارية المسائل ؛١١٢٧ الجنائية، والعدالة

 األخرى، الجريمة ومنع الجنائية العدالة قضايا ؛١١٤٢ المتحدة، األمم وقواعد معايير ؛١١٣٤ الجريمة، لمنع استراتيجيات ؛١١٣٤

 .١١٥٠ والبحث، للتدريب المتحدة األمم معهد :١١٤٨ ،البشرية مواردال تنمية .١١٤٧

 

 ١١٥٢                                                                                              النساء .١٠

 

 ،المتحدة األمم آليات .١١٥٧ اهتمام، موضع رئيسية مجاالت :١١٥٢ ،٥+ وبيجين المرأة حول الرابع العالمي المؤتمر متابعة

 .١١٩٣ للمرأة، اإلنمائي المتحدة األمم صندوق ؛١١٩٣ المرأة، وضع لجنة ؛١١٨٩ المرأة، ضد التمييز على القضاء اتفاقية :١١٨٩

 .١١٩٧ ،والتدريب للبحث الدولي المعهد

 

 ١٢٠١                                                                    والمسنون والشباب األطفال .١١

 

 للطفولة، المتحدة األمم صندوق ؛١٢٠١ ،٢٠٠٢ لعام بالطفل المعنية العامة للجمعية االستثنائية الدورة متابعة :١٢٠١ ،األطفال

 .١٢٣٠ ،٢٠٠٢ لعام للشيخوخة الثانية العالمية الجمعية متابعة :١٢٣٠ ،المسنون .١٢٢٠ ،الشباب .١٢٠٤

 

 ١٢٣٤                                                                            والمشردون نالالجئو .١٢

 

 حماية .١٢٤١ واإلدارية، المالية المسائل ؛١٢٣٤ البرنامجية، السياسات :١٢٣٤ ،الالجئين لشؤون السامية المتحدة األمم مفوضية

 .١٢٤٧ اإلقليمية، األنشطة ؛١٢٤٤ المساعدة، تدابير ؛١٢٤٣ الحماية، قضايا :١٢٤٣ ،ومساعدتهم الالجئين

 

 ١٢٦٠                                                                         والتغذية والغذاء الصحة .١٣
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 مبادرة ؛٢٦٧١ التبغ، ؛١٢٦٦ التوحد، بمرض للتوعية العالمي اليوم ؛١٢٦٠ عليه، والسيطرة اإليدز من الوقاية :١٢٦٠ ،الصحة

 الغذائية، المعونة :١٢٧٢ ،والزراعة األغذية .١٢٧١ الطرق، على السالمة ؛١٢٧١ العالمية، العامة الصحة ؛١٢٦٧ المالريا، دحر

 .١٢٧٣ ،التغذية .١٢٧٢ الغذائي، األمن ؛١٢٧٢

 

 

 ١٢٧٥                                                                      للمخدرات الدولية المراقبة .١٤

 

 المخدرات حالة .١٢٨٣ المخدرات، لمراقبة الدولي المجلس :١٢٨١ ،االتفاقيات .١٢٧٥ ،العشرين االستثنائية الدورة متابعة

 .١٢٩٨ والجريمة، بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب :١٢٩٨ ،المخدرات تعاطي لمكافحة المتحدة األمم عمل .١٢٨٥ ،العالمية

 .١٣١٢ المتحدة، األمم آليات تعزيز ؛١٣٠٧ ،المخدرات لجنة

 

 ١٣١٣                                                                                        اإلحصائيات .١٥

 

 األنشطة .١٣١٧ واالجتماعية، الديموغرافية اإلحصاءات ؛١٣١٤ االقتصادية، اإلحصاءات :١٣١٣ ،اإلحصائية اللجنة عمل

 .١٣١٩ ،األخرى اإلحصائية

 

 

 لزجلا لزقلبا: ايسضس اسنسنأو

 
 نيباو لزييا لزيةزأو                                                                             ١٣٢٥ .1

 

 .١٣٣٣ ،أخرى قضايا ؛١٣٢٥ ،للمحكمة القضائي العمل

 

 ١٣٣٤                                                              الدولية القضائية والهيئات المحاكم .٢

 

 التمويل، ؛١٣٤٠ المحكمة، قلم ؛١٣٣٩ العام، المدعي مكتب ؛١٣٣٥ الدوائر، :١٣٣٤ ،السابقة ليوغوسالفيا الدولية المحكمة

 .١٣٤٧ التمويل، ؛١٣٤٦ المحكمة، لمق ؛١٣٤٦ العام، المدعي مكتب ؛١٣٤٣ الدوائر، :١٣٤٢ ،لرواندا الدولية المحكمة .١٣٤٠

 .١٣٥٣ الدوائر، :١٣٥١ ،الدولية الجنايات محكمة .١٣٥٠ االستراتيجيات، نهاية تنفيذ :١٣٤٩ ،المحكمتين أداء

 

 ١٣٥٦                                                                                دولية قانونية قضايا .٣

 
 الدولي، والقانون الدول بين الدولية العالقات ؛١٣٥٦ الدولي، القانون لجنة ؛١٣٥٦ ،الدولية السياسية للعالقات نيةالقانو الجوانب

 الدولية القانونية القضايا .١٣٧١ واالتفاقات، المعاهدات ؛١٣٦٨ الدبلوماسية، العالقات ؛١٣٦٨ والحصانات، االمتيازات ؛١٣٦٤

 الدولية المنظمات ؛١٣٧٤ الدولي، االقتصادي القانون ؛١٣٧٣ والدولي، الوطني الصعيدين على القانون سيادة ؛١٣٧٣ ،األخرى

 .١٣٨٥ المضيف، البلد عالقات ؛١٣٨٠ الدولي، والقانون

 

 ١٣٨٨                                                                                         البحار قانون .٤
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 باالتفاقية، المتعلقة األخرى التطورات ؛١٤٠٠ االتفاقية، أنشأتها التي المؤسسات :١٣٨٨ ،البحار لقانون المتحدة األمم اتفاقية

 .١٤١٣ البحار، وقانون المحيطات شؤون شعبة ؛١٤٠١

 

 

 الجزء الخامس: قضايا مؤسسية وإدارية وقضايا الميزانية

 
 نتسلا يأبلو لونا لزامييا ةلزاسسسم لزاساسأو                                            ١٤١٧ .1

 

 اآللية .١٤٢٠ الدولية، الحكومية اآللية :١٤٢٠ ،المؤسسية المسائل .١٤١٧ اإلصالح، برنامج :١٤١٧ ،الهيكلة إعادة قضايا

 والرصد التنسيق .١٤٢٥ واالجتماعي، االقتصادي المجلس ؛١٤٢٤ األمن، مجلس ؛١٤٢٢ العامة، الجمعية :١٤٢٢ ،المؤسسية

 التعاون :١٤٢٩ ،األخرى والمنظمات المتحدة األمم .١٤٢٧ األخرى، التنسيق مسائل ؛١٤٢٦ المؤسسية، اآلليات ؛١٤٢٦ ،والتعاون

 .١٤٣٤ الدولية، السنوات إعالن ؛١٤٣٠ المتحدة، األمم عمل في المشاركة ؛١٤٢٩ المنظمات، مع

 

 ١٤٣٥                                                                         المتحدة األمم وبرمجة تمويل .٢

 

 ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ عامي ميزانية ؛١٤٣٥ ،٢٠٠٧-٢٠٠٦ عامي ميزانية :١٤٣٥ ،المتحدة األمم ميزانية .١٤٣٥ ،المالي الوضع

 لألمم والمالي اإلداري األداء استعراض :١٤٦١ ،والتدقيق الحسابات .١٤٥٩ المقررة، األنصبة :١٤٥٩ ،االشتراكات .١٤٤٠

 .١٤٦٥ البرامج، سير :١٤٦٣ ،البرامج تخطيط .١٤٦٢ المتحدة،

 

 ١٤٦٦                                               بالموظفين المتعلقة والمسائل اإلدارية المسائل .٣

 

 نظم ؛١٤٧٦ المؤتمرات، إدارة :١٤٧٦ ،األخرى اإلدارية المسائل .١٤٦٧ والرقابة، اإلداري اإلصالح :١٤٦٧ ،اإلدارية المسائل

 :١٤٩٦ ،الموظفين شؤون .١٤٩٢ األمنية، القضايا ؛١٤٨٦ المتحدة، األمم وممتلكات مباني ؛١٤٨٣ للمعلومات، المتحدة األمم

 التقاعدية للمعاشات المشترك الصندوق ؛١٥٠٧ اآلخرين، الموظفين شؤون ؛١٥٠٣ الموظفين، وأمن سالمة ؛١٤٩٦ الخدمة، شروط

 .١٥٢٣ العدل، إقامة ؛١٥٢٣ بالسفر، المتعلقة المسائل ؛١٥٢١ المتحدة، األمم لموظفي
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 الفصل األول
 مقدمة  

رألعضأأأأ   يأأأأذا اأأأأير روهو يأأأأ ر راأأأأ  ،ريف وو يأأأأ  يأأأأد ل  ر   ر أأأأ  و  أأأأ    أأأأ  روأأأأ ريف  - 1
رشع ب روع مل من رألمم رملهح ة ،ن وفعل ،كثأ  اأ   ع هأ    ،يأح م م أح مأن م رمأل وأ مي  رملد  أح 

  جمأأأ أن ،ة أأأ ح ،ممأأأ ر ر  م ر أأأ  ،كثأأأ  ر أأأ رل ،بأأأع . روأأأ ن كأأأ ن رو  أأأ  رمله أأأ ع   -
  أأب  دأأ   ع أأخ مأأ م ود  يععأأا ع أأخ رو اعأأحر   ةدأأ  نأأ  ،أ ةأأدلت عأأن جم  أأح اأأير روهحأأ لر  أأل

ة مأأ   أأ    بأأف  يأوأأأح وأأ حل  وأأا ع أأأخ رري  أأ ن رمل حأأح رولثأأية   روعأأأ مل رو أأ  ر  أأل ،يضأأأ   ،ن
ع أخ واريأ  رريمرب  أذن ، ضأل يأع ل و ه أ ل اأ  اأ  روع أل ر  أ ع ر عأن ا يأي رأليرة رو م أأ ة 

 رويت وع  ع مل ح مو    روع ملر ،أ را  رألمم رملهح ة.
و ر هدأأ  مع  أأح  ع وأأح يوهضأأ  مدأأ  ،ن ةضأأ ي  ع أأخ ،ن مع  أأح كأأل بأأد ل روهحأأ ل روأأيت - 2

را ة  ب رألمد  ن رررجن زرن. ذوك ،ن وعايأا  أ مود  ع أخ قو أي رودهأ ى  ع أخ مأ  معأه   ر عأ يف 
يه  أأأأ  روهارمأأأأ  كأأأأ مد مأأأأن   ةأأأأ  روأأأأ ريف رألعضأأأأ     مد  هدأأأأ ر ك أأأأ  يه  أأأأ   بأأأأد  رملد  أأأأح 

 ر ع ية و   هه .
بأأد  ع أأخ  ة أأ   ا لأأل   يأأ  يلفأأل يع أأ  ، ضأأل رووأأ  مكأأان مو مأأ ا رألرو أأح وإ - 3

 أليأأأأأ ت جم أودأأأأأ  وأأأأأ رر ،أ راأأأأأ  جمأأأأأ يف ع   أأأأأ ن روعأأأأأد    رمل أأأأأ رن.  أأأأأ ألمم رملهحأأأأأ ة وضأأأأأ    
 عثأأأأح رملهعأأأأ  امأأأأ ين   رمل أأأأ رن. ر أأأأ    أأأأ  عأأأأ ي  13ع   أأأأح ريفأأأأو روعأأأأد  روع أأأأل    18 أأأأأ 

ختر مأ  يأىأل و أي  ن ،ن اأير ،وأ  شأ 100م  ف د    رمل  رن رآلن م    و مخي أ  يايأ  ع أخ 
روأأ  م نلأأن ،ن يايأأ  زيأأ ية ذرن شأأذن   رألشأأه  رملوع أأح مأأ  و  أأ  ة أأ    عثأأ ن   يأأ ة رو يأأ   
ة أ   روععثأأ ن روو ى أأح. رنثأأل اأأير قأأ ي  ودف أيي  مى عأأ  ر أ يأأ     أأ ود    ن ،ن رود أأ   أأ     

ا ع أأخ روهفأأ نيف ،ن ر  ع أأح روع مأأح  عأأم مأأن ،كثأأ  رألمأأ كن روعأأ م    وهحأأ ل   روعأأ مل. راأأ  يععأأ
رر وأ  رآلن ع أخ رملو مأ ن رملهع وأح   ة أ   ا  كأأل   يأ ة و أ عم رمل أ ر ر عأي ،ةدأ  شأأ عد  رآلن 
 وأأا   روع أأل روأأدز  وهعايأأا  أأ مود  ع أأخ  يرمة ع   أأ ن روعأأد  رم ربأأ هه  ع أأخ اأأير رود أأ     

 ي ى  ،م    روع مل.
د  أأحر يوهضأأ  ذوأأك مدأأ  ،ن ةلأأ ن ا أأ مبر ر،ن ةهأأ مخ رمأأب يهع أأي رألمأأ    بأأد  رمل - 4

  رو  أأأ  ةفعأأأ  رو ك أأأا ررأةضأأأع ك. ريه  أأأ  ذوأأأك مدأأأ  ،يضأأأ  ،ن ةضأأأ ع  ررمل ةأأأ ن را ى أأأح 
رمل  فأأأ ن روأأأيين يهعأأأ  ن  أأأ وهد ت ر  وهفأأأ     روع أأأل. رمأأأن ، أأأل قو أأأي  -ألكأأأص مبأأأ   وأأأ يد  

  ،ن ة  أأ  مأأ  فب وأأ يهم  مل ة أأ ن  ع  أأح رر أأ ية رول م أأح مأأن اأأير رو بأأ   رري أأ لر نأأ  ع  دأأ
ع أأأخ روهدوأأألر ر أأأ مرن ر  ف أأأح مهعأأأ يةر رم عأأأعب و  عأأأ  وحر مأأأ   يأأأد  مايأأأ  مأأأن رو ك أأأا ع أأأخ 
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 أأ وهح    أأذع خ رملهحأأ ة  رألمأأمروه أأ ي  روأأ   ف  رروهأأ مي . ريعأأض ذوأأك ،يضأأ   وأأار    أأ  مأأ  ف  
   رن ع خ م  ي ر .مع يي رأيهو مح رروع  ب رألمد  ر   رملو  ر  رمل

 ذيأأأأأ ا   ن مأأأأأ ا  رملهحأأأأأ ة  رألمأأأأأمرنأأأأأ  ع  دأأأأأ  ،يضأأأأأ  رو بأأأأأ يف   مل ةأأأأأ ن مد  مأأأأأح  - 5
رأل  أأخ. رامأأل ،ن ةأأه لن مأأن روه بأأل  ن و ر أأي   رآلمر     أأ   أأب روأأ ريف رألعضأأ   مأأن ، أأل 
ودف أأأأي رملو مأأأأ ن را مأأأأح رمل  رمأأأأح مأأأأن ، أأأأل وعايأأأأا رأوعأأأأ   ع أأأأخ ة أأأأ   رملد  مأأأأحر  ضأأأأد عأأأأن 

 من شع م  ن مو وح رر عح.“ و م   رألير ” دت ماي  من روععل رولف  ح  هح يل ريه
 -ع أأأأخ ،ن رربأأأأد  وأأأأ حل ع يأأأأح   مأأأأ  ذروأأأأ .  هأأأأ  ريأأأأ  ح وهحو أأأأي ع ي ودأأأأ  ،أ راأأأأ   - 6

م مأأح شأأع ب روعأأ ملر   عهأأ  يرن ريأأهثد  . رنلددأأ ر  أأل ريهعأأب ع  دأأ ر ،ن ةع أأ  رألمأأل ملأأن اأأم 
وفأأأهم ،مأأأ مهم ا  أأأ ن رألمأأأل. ريعأأأههع  اأأأيرر   رملوأأأ   رألريفر قو أأأي   معأأأ حل رري  أأأح  ن ،ن 

روده ى ر  جن زر و  ع ي رويت رة أ ن ع  هأ  رألاأ رل ررو ى أح وةوف أح. ر أ  ،عأح  اأي  رألاأ رل 
متثأأأل رراأأأ م رمل أأأ ب و هد  أأأحر ك أأأ  وعأأأ  مرشأأأ ر م   يأأأ  ع أأأخ  أأأ مة رود أأأ   روأأأ ر  ع أأأخ ق يأأأ  

جمأأ يف مل  حأأأح روفوأأأ  رملأأ   . رنثأأأل روعأأأ   رريأأ   ةو أأأح رملده أأأ     ،اأأ رل ع   أأأح رمه  عههأأأ   
رو  يي رملريل  ن قو ي رألاأ رل ررو ى أح وةوف أحر روأيت روفوأ    أ  مل مأ ن روعأ مل ع أخ ، أ  

. ر عأم روع أ رن ررملدأ اي ،كثأ    فأ  مأن 2015متثل م ي ح رو  يأي  ن عأ مل ، ضأل ل أ يف عأ   
أأأين م أأأ رن عأأأي    رو أأأ ك روأأأيل    عأأأ . رنلأأأن قو أأأي رألاأأأ رل ررو ى أأأح وةوف أأأح  ذر مأأأ  ر  

ع   أأح و عأأ  رأوهارمأأ ن روو ى أأح م عأأ  روهدف أأي. ك أأ  ،ن   أأ   ،اأأ ر د  مأأن ، أأل روهد  أأح   يأأ ى  
،م   روعأ مل ،مأ  م أ ل وعدأ   م أ ة ك نأح ، ضأل ر،بأم ملديأب رودأ  . وأ حل اأير  حعأ ر  أل  ةأ  

  ررألمأأن   روعأأ مل ع أأخ مأأ  معأأه ر . رنأأ  ع  دأأ  ،ن ةوأأ     روعأأ   ،مأأ  عأأ رمل رميأأ   روعأأد
 رملوعل   ع ية و ل ل  ه ية  ر ع ية ود   ه .

ريه  أأأ   عأأأا رألمأأأل ،يضأأأ  عأأأ  ن رمأأأ ر  موأأأ   ررةعأأأ ن روأأأ  ي ر أأأ م ن ررةعأأأ ة ح  - 7
ررةعأ ن رويت جتعل رألمم رملهح ة ع خ م  ا  ع    مأن ذيأ ت رو أ  . رنأ  ع أخ جم أحل موأ   

ر  ي  ،ن يع أل   عأ   ع أخ  عأ ية  ة أ   ع   أح م    أح   جمأ يف موأ   ررةعأ ن ع أخ رو أع   
رريل م  روأ ر . ريهعأب ع  دأ  ،يضأ  ،ن ةععأد  ه يةأ  و ه أ ل أمه   أ ن رود  أب ررمل أ يين 

ل يرم  أأأ    روعأأأ مل. روأأأ حل اأأأح ملأأأ ن م  أأأل   وهحأأأ ي ن ريوأأأ   ررةعأأأ ن ررري وأأأح ررةعأأأ ة ح مثأأأ
يرم أأ م. روأأ حل اأأح ملأأ ن ،مأأأةحل مدأأ  م  أأح  ن رألمأأل. رمدأأي ،ن و و أأ  مد أأ ر  ع أأ  مذيأأأ ة 
يرم أأأأ م ق أأأأخ  ذرو يأأأأح ع  أأأأ . ألن ريأأأأه  رم رو أأأأ رت   يرم أأأأ م أ يعأأأأ   و خ أأأأ  رألمرر  روصي أأأأح 
رروأأ رزت رألمد أأ  ري  يههأأ   حعأأ ر  أأل ريعأأ   و خ أأ  ،يضأأ  م أأ ر  ح رألمأأم رملهحأأ ة. رأ  أأ  

ةع أأأل رآلن ع أأأخ   أأ   مع ةأأأ ة شأأأع  يرم أأأ م  هن  أأ  كأأأل م رميةأأأ  مأأن ، أأأل   أأأ رم رألمأأأنر ودأأ  ،ن 
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رو عأأأي روه بأأأل  ن مأأأل ي  يأأأ  را أأأ  ررعأأأ  مأأأ  وإ أأأدن مأأأن روعوأأأ ب رو ع أأأح رأمه   أأأ ن 
 ررةع ة ح را ى ح.  ن رريلم ع  د  ون يل ن   ألم   رويت و ررية   ل   وده ى  رويت مووه .

حأأأ ة مأأأ ع اة ،يضأأأ   ن ع يأأأح رمل أأأ ع ن روع مل أأأحر راأأأ    رعأأأ    يأأأ  نع هأأأ  ررألمأأأم رمله - 8
 أأ يمة ع أأخ روو أأ    أأيوك. ريعأأ ي  رأ هدأأ تر    أأ  مأأ  ر  أأذن و أأي رملدأأ   رمأأ  ةفع أأ    أأذة  اأأ  
روأأيل يييأأم مدمأأم بأأ مود  ربأأ مة ع أأ ة  ررو كأأح روع مل أأح روأأيت يأأدخ فه      يأأح رمل أأ ل. ر أأ  

لأ م  روأأ ر  رملعأض  ه أي رملدأأ     أ مة   اعأح رمأ رم ة  مدأأ  رملدأ م ر رم أا ذوأأك ،كأ  روف يأي رري
مع شأأأأ ة   ود أأأأ ك روع أأأأ ل. ر،عهوأأأأ  ،ن اأأأأير  ع دأأأأ  اأأأأ  وأأأأا روهحأأأأ ل روعأأأأ مل  روأأأأيل وعأأأأ  رألمأأأأم 
رملهحأأ ة مأأي  أأ يم ع أأخ روه أأ ل وأأ . ريأأث   بأأ مل رأعأأ رل رو أأ مل  أأذن روع   أأح روأأيت وضأأ    

  جمأأأأ يف رملدأأأأ   اأأأأ  رملدهأأأأ ع رودىأأأأي و هفأأأأ ر  ع أأأأخ رر أأأأ ر رن روأأأأيت وهخأأأأي  أأأأ  رألمأأأأم رملهحأأأأ ة 
معهوعد ع أخ رو أع   روعأ مل . ر أ  ،بأعحد  رآلن ل  أح  ن روفأ   شأ ملر فوهضأخ روف   أح رألمأم 
رملهحأأ ة ررا ميأأح   أأذن و أأي رملدأأ  ر يعأأ ع و أأي رملدأأ   ع أأخ   أأ  ر عهأأ نر فأأ    ذوأأك روهل أأ  

روهلد و   أ ن رود  فأح روعع أح رملأ رمي. رنأ  ع أخ   أ  روع أ رن ،ن وعأييف   أ مع ر ف   رآل أ م ر 
ر ر،ن وضأأع  م عأأ  روهدف أأي مأأ  رةوضأأ   2009وعأأه    ولأأ  وه بأأل  ن روفأأ   ل أأ يف عأأ    مأأ 

ةأأأ م   هأأ ر وهحو أأأي  . رنأأ  ع  دأأ  ،ن أ2012 أأ ة رأوهأأار  رري و أأأح  صرو كأأ يف ك  وأأ    عأأأ   
 اي  رو  يح.

رمن رملهم ،ن أ ي  أ  عأن رألذاأ ن ،ن رألمأم رملهحأ ة أ يعأعه  ،ن وأريل ر  فههأ  ،ير   - 9
يأأأ      أ   أشأأأ رب مأأأ  امأأأ ين. رع  دأأأ  ،ن ة  أأأي عأأأ ع بأأأدود  مأأأ  ر ه أأأ  رملأأأ   ررملريعأأأ ن 
ررا  أأأ ن رألك ين أأأح رريأأأ ىا ررعأأأد  ررودو  أأأ ن رروو أأأ ت ر أأأ  .  لأأأل مدهأأأ   أأأ يم ع أأأخ ووأأأ   

  ي ة. مع مه ن  
روأأأريل رألمأأأم رملهحأأأ ة يرمر أ عأأأي عدأأأ    روعأأأع  رألريأأأ  ة   أأأ  ر  مأأأح عأأأ مل يعأأأ ي   - 10

روعأأد  ررو مأأ   رروعأأ يف. ريع ةأأ  ةعأأييف يأأ ي  كأأل مأأ    ريأأعد  ودنعأأل اأأير رملعأأعخ مو وأأح رر عأأح 
 و ع ب روع مل.
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 الفصل الثاني
 التنمية  

ةو أأأح رملده أأأ   أأأب رعه أأأ ي  عأأأدن رألوف أأأح ررمل عأأأ  رودهأأأ ى  وهحو أأأي  2007نثأأأل عأأأ    - 11
. روعأأب رو أأ را  ،ةأأ  ع أأخ روأأ عم مأأن روهفأأ رن   روهوأأ   2015رألاأأ رل ررو ى أأح وةوف أأحر عأأ   

رألاأأأأأ رل ررو ى أأأأأح وةوف أأأأأح  ذر مأأأأأ    رو  أأأأأ     أوهارمأأأأأ ن رحملأأأأأ زر أ يأأأأأاريف مأأأأأن رملعأأأأأه  ت قو أأأأأي 
روو ى أأأح. ع أأأخ ،ن ك م أأأح  أأأير  ةوأأأت رملد عأأأح روع أأأ يحكمهدزمح ةوأأأت رملد عأأأح رمللهعأأأ   رريأأأ ز  
وعأأهدف  رووأأأ مرن ررملأأ رمي رو اد أأأح   رولفأأ   عأأأ  رري مأأ ن روع أأأ ل. رأ نلددأأ  روفأأأ ز   رولفأأأ   

ه أأأأأ م  أأأأير  ةوأأأأأت رملد عأأأأح روع أأأأأ يح رةعأأأأ ، معأأأأأية رمعأأأأأ م . مأأأأن ، أأأأأل روهد  أأأأح مأأأأأ  مل ة  أأأأ  رة
  مأأ  ،  يو أأ  قهأأل موأأ   رألرو يأأح   راه  م ودأأ ر م أأا ، أأ  وعأأ   مأأن روعأأ ز ،كثأأ  اأأ  و  أأي  رمأأ 

 عأأأع  روفوأأأ  ررملأأأ   ررو أأأ رع ن روعد فأأأحر ك أأأ  ، أأأ  وهخ أأأ  عأأأن مكأأأ   أأأ    روعأأأ مل رودأأأ م    
ح وةوف أح. عأأي ،ةأ  أ نلأن قو أي اأي  رألاأ رلر  ضأد عأأن رملعأية مأ  قو أي رألاأ رل ررو ى أ

رألاأأأأ رل ررو ى أأأأح رألمأأأأ ع رملهفأأأأي ع  هأأأأ  يرو أأأأ   ذر مل ةعأأأأ ع و أأأأي رملدأأأأ  . رأ نلأأأأن ،ن ي أأأأ يف 
رةه  مةأأ  ،كثأأأ  مأأأن ذوأأأك. رأ  أأ  ،ن ة ر أأأ  قأأأ ي ن روهخف أأأ  رروهل أأ ر رنأأأ  ،ن ةفعأأأل ذوأأأك 

ر ر،ن ةلفأأأل عد ىأأأي و  أأأح 2012وفأأأ ة مأأأ   عأأأ  عأأأ   رآلن. رع  دأأأ  ،يضأأأ  ،ن ة ر أأأي ع أأأخ  اأأأ م 
رأوهارمأ ن  ن ،ع أأ يف. ريأأ ل ،رربأأل يرن ك أأل  أييف ر هأأ ي ولف وأأح ،ن ي أأ مب    دأأ  ررأل  أأ يف 

 رملوع ح    ض   رى  روع ملح ر  روه  ل وهح ي هت .
 
 األهداف اإلنمائية لأللفية واألهداف اإلنمائية األخرى المتفق عليها دوليا  

  مده أأ  ا يأأي رملعأأ ع  رملعيروأأح مأأن ، أأل قو أأي رألاأأ رل ررو ى أأح وةوف أأحر ر فأأم  - 12
عأأ ي مأأن يع  أأ ن    وأأ  مأأ     ن مأأ  يوأأل   أأ د عأأن    أأ ن شأأخت. ر وأأي كثأأي مأأن روع أأ رنر 

 ي       د ب رش   اي  ر ر ف ع  ي يع    مع يف روفو . أ
ن كأأل عأأ    عأأل ،ن يع  أأ ر عأأ مهم ر أأ محلر مديأأب افأأل ن وأأ   10  أأ  ،ن مأأ  يوأأ ب مأأن  - 13

م  أأأ ن افأأأل  72 فعأأأل ،يأأأع ب مع  هأأأ  نلأأأن و  ة أأأ ر مثأأأل رريأأأه يف ،ر رملدميأأأ . رادأأأ ب مأأأ ر  
يه وأأ ن مأأت روهع أأ م رألر ر ك أأ  يع أأ  عأأ ي رألمهأأ ن رودىأأ  نأأ  ، دأأ   روأأ أية ة أأ  م  أأ ن   أ

ولأأأ ن مأأأ ة    رألزمأأأح ،شأأأ  مأأأ كأأأل عأأأ  . رع أأأخ روأأأ عم مأأأن  مأأأ رز  أأأ م مأأأن روهوأأأ  ر مأأأ    مأأأ  
،  يو أأأ   دأأأ ب رو أأأح ر  رولأأأصعر م أأأا أ وعأأأي عأأأ ة   أأأ رن ع أأأخ رملعأأأ م رملفضأأأ   ن قو أأأي 
اأأأ ل ررمأأأ  مأأأن رألاأأأ رل ررو ى أأأح وةوف أأأح. رجت اأأأ   عأأأم روع أأأ رن ذرن روأأأ مل رمله يأأأا مأأأن 

قأأ ي ن   ، أأل رووضأأ   ع أأخ   أأ ب روفوأأ  رملأأ   ر ك أأ  و ر أأ  مع أأم روع أأ رن رود م أأح رألمأأ ع 
قو أأأأي  عأأأأم مأأأأن اأأأأي  رألاأأأأ رل. رو أأأأ ل رمل أأأأ ع  رملهف أأأأ ح يأأأأ   رريرمة رعأأأأع   مل ة أأأأح 
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رري أأ يف ع أأخ رو ع يأأح رو أأح ح رمأأ م ن رو أأحح ررجن   أأح ررريضأأ ةح روعأأ يعح عأأي رملخ  أأح ر زروأأح 
رو   أأأ ن رشأأأم رمل أأأ   ر،ر أأأ  رودمعأأأ ررة  أأأب ر دعأأأب ررموفأأأ ت معأأأ أن رربأأأ  ح  فأأأير  ةوأأأت 

عأأأأح روع أأأأ يحكرري ز ر   وأأأأح رو أأأأع ب. ري أأأأ   رأل أأأأ  روضأأأأ م وه أأأأي رملدأأأأ   روع أأأأ رن رأيأأأأه رى ح رملد 
يأأأأ ل يعأأأأ    روفوأأأية ،كثأأأأ  مأأأأن عياأأأأ ر أ يأأأ      ،  يو أأأأ   دأأأأ ب رو أأأأح ر  رولأأأصعر رمأأأأن م

    عه  رألا رل ررو ى ح وةوف ح.
  رملأأأ      يأأأهخ ر  ريأأأرم  اأأأير رري مأأأ ن رو أأأ مل عأأأ ي روعأأأ مل. رنلأأأن رعأأأ  مأأأ  و فوأأأ - 14

رأليررن ررملأأأ رمي روو ى أأأح ررو  أأأ     أوهارمأأأ ن رو رادأأأحر رمأأأ   ه أأأ  رألمأأأم رملهحأأأ ة ريراأأأ  رألعضأأأ   
ع   ة روعا  ع خ قو أي رألاأ رل ررو ى أح وةوف أح ررألاأ رل ررو ى أح رألمأ ع رملهفأي ع  هأ  يرو أ  

  رألاأأأأ رل ق أأأأخ  ذرو يأأأأح . رقو وأأأأ  اأأأأي  رو  يأأأأحر  أأأأ ةض  ع أأأأ  اأأأأي2015 عأأأأل م أأأأ يف عأأأأ   
ر    أ    ة أ   روف يأي روهأ   ه  كي ة أ ماي رن،ي ي ح     ة ش    ملد أ  ،م دأ  ع مأ . ر  شأه  

رملعأأض   ألاأأ رل ررو ى أأح وةوف أأح   ،  يو أأ  ك عأأأ يمة مى عأأ ح م  عأأح رملعأأه عر يأأهه ن ،يضأأ  وعع أأأح 
 رود    رو ر  و عم ودف ي رألا رل.

  أ ياريف ،م مد  يع  يد رن ،م عر   ن رألا رل ررو ى ح وةوف أح و أل     أح رة  ر  ن ،ة - 15
و هحوي   رو  وع ح روع  خ من روع  رن  ذر م  ،ر   رو ريف رألعض     أوهارم ن رري و أح. ر  مأرمت  

 ر روهام      رريل م ن  هدف ي ري رو ن  ن  و ى أح راد أح شأ م ح    أح2005روو ح روع مل  وع   
  مأ  روهنأ مة  قو ي رألا رل ررو ى ح وةوف ح ررألا رل ررو ى ح رألم ع رملهفي ع  ه  يرو  . رم 

ر  أأأ  ،شأأأل يف مت يأأأل روهد  أأأحر فأأأ    ذوأأأك رملعأأأ ع ة ررو ى أأأح رو ف أأأح رملو مأأأح  ن روع أأأ رن روفوأأأيةر 
روأأ ر  وه  يأأل روهد  أأح و أألل عد أأ ر ا مأأ    رملضأأ   أأ م  مأأ  قو أأي و أأك رألاأأ رل. ر  رملأأرمت  

  رمل ىأأح مأأن روأأ مل رووأأ م   0.7ر  أأ من روع أأ رن رمل مأأح   أأ ت ةعأأعح 2002رملعوأأ ي   عأأ   
ر روهأأأا  رأقأأأ ي رألرمرغ  ع أأأ   اأأأي  رو  يأأأح 2005رر أأأ   و  عأأأ ع ة ررو ى أأأح رو ف أأأح. ر  عأأأ   
 عأأح روث  ة أأحر   مأأرمت  روو أأح ر ررعأأ ن جم 2015رحملأأ ية و  عأأ ع ة ررو ى أأح رو ف أأح ل أأ يف عأأ   

   أ ن يرأم يأد ي   50 ايأ ية اأي  رملعأ ع ة فع أ   -  ع ب  ي  ار فض عفح م  وو م  من عأ ن 
   أأأأ ن يرأم يأأأأد ي  أل  يو أأأأ  رمأأأأ ا . ر  مأأأأرمت  روو أأأأح    25ر مدهأأأأ  2010 عأأأأل م أأأأ يف عأأأأ   

   أ ن يرأم ملل  حأأح  أأير   60ا    دأ ر ر روهامأأ  جم  عأح روث  ة أأح ،يضأ   هخ أأ ت مع أ   أأ م  
ةوت رملد عح روع  يحكرري ز رروعأل ررملدميأ . ريهعأب ع أخ رألمأم رملهحأ ة ر  أ  رألاأ رل ،بأح ب 

 رمل  حح رو ك ا رآلن ع خ ودف ي و ك رأوهارم ن.
ريأأ ل يعأأ ي قو أأي رألاأأ رل ررو ى أأح وةوف أأأح   وف ىأأ ة ع أأخ   أأ  رألاأأ رل ،بأأأح ب  - 16

ن ة أح وع أ   اأي  رألاأ رل  ن ق يأ  م أ ن رملديأب رمل  حح. ري ل ي
 
ريل ريأهخ ر  رأليررن رمل

مأأن روع أأ  مأأن م وأأح روفوأأ  رملأأ    ر ةوأأ ذ ،مرر  مديأأب رألافأأ يف. ريأأ    روفوأأ  رملأأ     ن ة أأ ب 
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رو أأ رت ر شأأ عح عأأ   رأيأأهو رمر رمأأن م  أأ ن قو أأي رألاأأ رل ررو ى أأح وةوف أأح يو أأل مأأن  أأ ا  
روعأأد    روع أأ رن روأأيت وهعأأم    شأأح رو عأأ . ك أأ  يأأ ريل رودنأأ     اأأي  ر هأأ ي رريأأ ب ريوأأ  

 ن  ةوأأأ ذ روأأأد م روع   أأأح رري  يأأأح رروهدأأأ ت روع  أأأ  روأأأيت يعه أأأ  ع  هأأأ  م أأأ   روع أأأ . ر،مأأأيرر  أأأ ن ة أأأ   
م أ مكح يرو أح مو و أأح يع أ  اأأي  رألاأ رل يأأ ل يعأ ع  ع أأخ م،ب رو أ رت روأأيت و أ   ر ه أأ  

و أأأ   روعأأأ   و خ أأأ  روهضأأأ    مأأأ يف رألاأأأ رل رمل أأأ كح. ركأأأل اأأأير يضأأأف  ع أأأخ اأأأي  روعأأأ مل  ر
 رألا رل ،مه ح أ نلن معه  و  م ،ل   ل   قو وه .

روعأأب روع أأ رن ،ن  مأأ رز ووأأ   يأأ ي  ركعأأي رود أأ   مأأ  قو أأي رألاأأ رل ررو ى أأح وةوف أأح  - 17
ح رروع  يأأ ن رو شأأ  ة ررأيأأ رو ن  ن ،مأأ  الأأن مأأب نأأ ل ر  أأ   أأب روو أأ ية رريل م أأح روو يأأ

ي أألل  روع   أأح وايأأ ية رأيأأهث  مرن روع مأأحر رروأأ عم رملأأ   رروهوأأض روأأ ر  مأأن ر ه أأ  روأأ ر . روأأن
روهوأأأأأ     قو أأأأأي رألاأأأأأ رل ررو ى أأأأأح وةوف أأأأأح ،رو يأأأأأح راد أأأأأح  أ  ذر ر هأأأأأ  ر هأأأأأ ي رو رم أأأأأح  ن 

ر  أ ن رألمأم رملهحأ ة وع أ  رألرو يأح وهعايأا رووأ مة قو وه  ر، يي ن ع أخ رو أع   روأ اض. رمأن ادأ 
 رو اد ح   بفه  مع مهح ،ي ي ح   قو ي رألا رل ررو ى ح وةوف ح.

ر أأأ  ، أأأأ م  عنأأأأ غ   أأأأفح م بأأأح  جنأأأأ زرن روأأأأ ريف رأل  يو أأأأح   وأأأ  شأأأأد  مأأأأدرل روثأأأأ مة  - 18
روهع أأأ م رأ هأأأ رى    ،رعدأأأ ر ر ضأأأ ر  رأل  يو أأأح  ايأأأ ية ررةه   أأأح روامرع أأأحد رزري عأأأ ي رملو أأأ ين   

ر ه ميأأح ودأأأارة   رملهحأأ ة رع ةأأ  رك د أأ د رمعأأد  زرمع أأ   مل ة أأح رري أأ يف ع أأخ ر أأ م ن رو أأح ح 
رو يف أأأأح رألي يأأأأ حد روثعأأأأ  رود نأأأأ   مل ة أأأأح  عأأأأ ية ريأأأأهامرت رو   أأأأ ن ع أأأأخ ة أأأأ   رريأأأأ د روعأأأأي 

ربأأأح  . ركأأأ ن روهوأأأ   روأأأيل روعأأأد  يف ع أأأخ رو  يأأأي روعأأأ ل  ن قو أأأي راأأأ ل رملهع أأأي   مل أأأ   رر
، مأأ ز   مل  حأأح رملدميأأ    عثأأ  ع أأخ ررعنأأ ب   أأفح م بأأح   وأأ  ،يع و زيأأ  رود م يأأ  ن جم ةأأ  

ررود نأأأأ   ن ر فأأأأ   م حأأأأ ا   معأأأ يف رربأأأأ  ح   ملدميأأأأ . روعأأأأب معأأأأ يمة  أأأأ ع    و عأأأ  رزرمع أأأأ 
ه أأأ  ل رألاأأأ رل ررو ى أأأح وةوف أأأح رألوف أأأح ،ن   أأأ ية ر ه عأأأ ن رحمل  أأأح ررأيأأأ رو ن  ن رملهل م أأأح و

 قوي ةه ى  ذرن شذن   عض ن   ة   ية من روامن.
رمع أأأم روع أأأ رن معأأأهع  وهلأأأ رم   أأأت رودنأأأ   اأأأي  ع أأأخ رود أأأ   روأأأ اضر ر أأأ  رو أأأل  - 19

  أأأ ر ،  يو أأأ   40رولثأأأي مدهأأأ   أأأ ألمم رملهحأأأ ة و ح أأأ يف ع أأأخ روأأأ عم روأأأدز . ريعأأأ   ،ن مأأأ ر  
أأ ل  أأ عم مأأن رأل مأأم رملهحأأ ة وو   أأ ن مف أأ ح وديأأهث  مرن روهد  أأح رووأأ مرن رودزمأأح وهحو أأي ن 

رألاأأ رل ررو ى أأح وةوف أأح. عأأي ،ن  أأا  معأأ يف روايأأ ية   رملعأأ ع ة ررو ى أأح رو ف أأح يعأأ   ودف أأي 
اأأي  رأيأأ رو ن  ن روع   أأح ودف أأير كأأ مد. رع أأأخ روأأ عم مأأن رأوهأأار  فضأأ عفح رملعأأ ع ة رملو مأأأح 

ر  أ ن رملعأ ع ة ررو ى أح رو ف أح روفع  أح رملو مأح  ن رووأ مةر   يأهثد   2010و   ل  يف عأ    ن ،  ي
. روأأ حل اأأح 2004 ف أأ  عأأ   روأأ ي ن ررملعأأ ع ة ررةعأأ ة حر مل و أأه  زيأأ ية وأأيك  مدأأي عأأ   

  أأ    ،  يو أأ   دأأ ب رو أأح ر  رولأأصع   أأل ع أأخ رملأأ رمي رمل عأأ ية مأأن ، أأل ودف أأي ريأأ رو ن ح 
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يأاريف ي كأا ،كثأ  مأن روأدز    ى ح راد أح وهحو أي اأي  رألاأ رل. ر عأ  ح  ن ذوأكر  أ ن روعأ ن أ و
ع خ رمل  مي  ري ع  روهدعر   ر رألمأ  روأيل  أ يف يرن   أ   روع أ رن  أ وهخ  ا  لفأ  ة ملضأ عفح 

ن ، أأأل رأيأأأهث  مرن روع مأأأح روضأأأ رميح. رع أأأخ رملأأأ مب رآلن رو  أأأ     وهارمأأأ هتم رملهع وأأأح  أأأ وع ن مأأأ
ريعأأم رملعأأ يمرن روعأأ يعح “ ريأأ رو ن  ن روهد  أأح روو ى أأح ع أأخ رألاأأ رل ررو ى أأح وةوف أأح”مت يأأل 

. رمأأديف عأأ م  2005روهأذ ي ع أأخ رو أأع   روأأ اض روأأيت روفأأي ع  هأأ    مأأرمت  روو أأح روعأأ مل  وعأأ   
د أأح وايأأ ية ر يدع أأ  ع أأخ   أأ  رملأأ مب ،ن يأأاريرر روع أأ رن رملعأأهف  ة  أأ رريف زم2008ر  2007

ر كأأأ  مأأأ  يهعأأأي و ع أأأ رن ،ن   أأأا م ارة  هتأأأ  روضأأأ  ،اأأأ  ر ه أأأ يرهت  2010رملع ةأأأح مأأأت عأأأ   
 رول  ح ر و  ويوك.

رعأ  ة  أيأأهف ية   أ  روع أأ رن مأن روهنأأ مة رو رو أح   بأأفه  عأ مد مأأن روع رمأل رو ى عأأ ح  - 20
رمههأأأأ   مف رعأأأأ ن   وأأأأح رملد أأأأ ح و هد  أأأأح رأ ه أأأأ ييح ع أأأأخ رملأأأأ ع رو  يأأأألر نأأأأ  رريأأأأ رت   

رو رمأح ررو ى أأحر مأأ  جم  عأح مأأن رمل أأ مي  ررو ى أح ر  يأأح. ريدع أأ  ،ن و أ ل اأأي  رمل أأ مي    أأ   
  أأأ  ،شأأأل يف  ع ةأأأ ن روه أأأ ي  ر  أأأ ر  مفأأأم كعأأأي   روأأأ عم رحمل أأأ  رمل أأأ    و هنأأأ مة رقعأأأب 

ر عأأأ  ح  ن ذوأأكر  أأ ن زيأأأ ية  مل ة أأح رو بأأ يف  ن رأليأأ ر  روعايأأأا رملع م أأح ر  بأأح رروهفضأأ   ح. 
مأأ رمي رملعأأ ع ة مأأن ، أأل روهنأأ مةر فأأ    ذوأأك وعايأأا رراأأ م رملهل مأأل رحملعأأن و  عأأ ع ة روهود أأح 
رمله أأ ح   وهنأأ مة أل أأل روع أأ رن وأأ رر كف أأل  أأذن يعأأاز  أأ مة روع أأ رن رود م أأح ع أأخ رمل أأ مكح   رود أأ   

 روهن مل رو ر .
اأأأ رل ررو ى أأأح رق يأأأ   م ودأأأ    روع أأأ يحر م أأأ أ رةعأأأ    ن    دأأأ   أأأ يم ع أأأخ قو أأأي رأل - 21

ر،افأأ أر مأأن م وأأح روفوأأ  رملأأ    رمليوأأح ررمله دأأح. رة أأ ر  ن ،ن ول فأأح رووعأأ ي عأأن روع أأل وه أأ ع  
 ي م  ر   ةض ون ،يم   ه ر   روعع  من ، ل      اي  رألا رل.

 
 سب )اإليدز(فيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة نقص المناعة المكت  

ماي رنكي ة أأأ   2،ع دأأأ  ر  ع أأأح روع مأأأح   ر ه  عهأأأ  رو   أأأ  رملعأأأه ع رملعأأأض   ريأأأ ز    - 22
ر اأ ل وع أ م  و مأح  أأ رم  رو   يأح رروعأدا ررو ع يأح رروأأ عم   أذن  أير  ةوأت رملد عأأح 2006

دن ر   اأأ ن  أأيوك رأوهارمأأ ن روأأيت وعهأأ ن  أأ  رريل مأأ ن    عأأ2010روع أأ يح ل أأ يف عأأ   
ر،يأأأ ن رو  يأأح ر  يأأ ة رمله ث أأأح  2001رأوهأأار    أأذن  أأير  ةوأأأت رملد عأأح روع أأ يحكرري ز وعأأ   

. 2005روأأأيت ، أأأ ن   مأأأرمت  روو أأأح روعأأأ مل  وعأأأ    2010  وع أأأ م  و مأأأح روعأأأدا ل أأأ يف عأأأ   
ه أ م ريع  ع  ن اير روهع  م ذر ،مه أح م  يأح وهحو أي راأ ل رروأ ى  وةوف أح رمله ثأل   ر أ  رة

 .2015 ير  ةوت رملد عح روع  يح  ب رودع   ررو   يف ررألاف يف ر    رمع م  ل  يف ع   
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ري ربأأأأل   ةأأأأ م  رألمأأأأم رملهحأأأأ ة رمل أأأأ ب رملعأأأأض  فأأأأير  ةوأأأأت رملد عأأأأح روع أأأأ يحكرري ز  - 23
معأ ع ة روع أ رن   ق يأ  يأأعل وع أ م  و مأح روعأأدا رقو وأ ر فأ    ذوأأك رملعأ ع ة ع أخ رعأأ  

 رل ع أأأأخ رو أأأأع   روأأأأ اض رود  أأأأح رووأأأأ مرن رو اد أأأأح ع أأأأخ و أأأأ  م رودف أأأأي ر  أأأأا رملهع وأأأأح ،اأأأأ
  ريأأ ز روأأذمب ريأأهخ ر  رملأأ رمي ع أأخ ، ضأأل ر أأ  رزيأأ ية م أأ مكح ر ه أأ  رملأأ   رروو أأ ت ر أأ   

   رأيهن   ن رملهع وح   ري ز.
   أح اأي  رألاأ رل  ن   أ ر  36   ر ،اأ ر   راد أحر   د أ   أ    92رمت رآلنر م ي  - 24

م أأا راد أأح  أأ ية روهلأأ و   ررألرو يأأ ن. رع أأد ع أأخ يعأأم ودف أأي اأأي  ر  أأار ،ة أأذ   ةأأ م  
رألمأأم رملهحأأ ة رمل أأ ب اعأأح م ر أأي       أأح و أأ عم روهوأأضر ر،ر أأ  معه أأ مين و   ر عأأح رمأأصر    

روعد بأأأأ  ”ي معأأأأ ي    أأأأ رر ريعأأأأ    أأأأ مة  ع وأأأأح ودف أأأأ 50روهعع أأأأح رأ ه  ع أأأأح   مأأأأ  يايأأأأ  ع أأأأخ 
  اأأأ م ع أأأل ررمأأأ    أأأذن  أأأير  ةوأأأت رملد عأأأح روع أأأ يحكرري زر ريأأأ  ح راد أأأح ررمأأأ ة “ روثد أأأح

 وهدع ي روع ل   جم يف رري زر رة       ل ررم  و  ب  رروهو  م .
ريأأأع    ن ود أأأ ا  هأأأ ي رو   يأأأح مأأأن  أأأير  ةوأأأت رملد عأأأح روع أأأ يحر  أأأ     ةأأأ م  رألمأأأم  - 25

رملعأأأأض  فأأأأير  ةوأأأأت رملد عأأأأح روع أأأأ يحكرري ز ر،بأأأأح ب رمل أأأأ حح رملعد أأأأ نر    رملهحأأأأ ة رمل أأأأ ب
ر   عأأ  رة أأ  معأأ ي  و   ه أأح   أأذن وعايأأا رو   يأأح مأأن  أأير  ةوأأت رملد عأأح 2007،ررىأأل عأأ   

ر ة أأ    ةأأ م  رألمأأم رملهحأأ ة رمل أأ ب رمد  أأح رو أأحح روع مل أأح 2007روع أأ يح. ر  اذرمكمأأ م  
م كنأا  مأن ع   أأ ن ر  يأح شأ م ح مأن  أأير  ةوأت رملد عأح روع أأ يح. و بأ  ن   أذن مهأ ن روأأيك  

ر عأأ  ح  ن ذوأأكر وضأأ    مد  أأح رألمأأم رملهحأأأ ة و  ف وأأح  رو  ةعأأل   رمد  أأح رو أأحح روع مل أأأح 
 هأأأأأ ي مى عأأأأأ ح وهحعأأأأأب رو   يأأأأأح مأأأأأن رةهوأأأأأ يف  أأأأأير  ةوأأأأأت رملد عأأأأأح روع أأأأأ يح مأأأأأن رألمهأأأأأ ن  ن 

وأأصرم  رريأأ  مأأن ”رملعأأض   ملخأأ مرن رر  نأأح مأأن يع أأ   رألافأأ يف. ر أأ  زري ملهأأ  رألمأأم رملهحأأ ة
 27  ودعأأعح ملعأأهخ م  رملخأأ مرن  أأ ريون. ريأأ ة  بأأد ر  رألمأأم رملهحأأ ة و عأأل ن “ رألعأأ رم

  أأ ر    ه ياأأ  رو رم أأح وهحعأأب رو   يأأح مأأن  أأير  ةوأأت رملد عأأح روع أأ يح و  أأع ن رملع عأأب ،كثأأ  
ملأأأأ رم . ريم أأأأ  مد  أأأأح روع أأأأل رو رو أأأأح رو أأأأ ك   مأأأأن عأأأأيام   أأأأ  روعأأأأ رع رعأأأأي رمل هحوأأأأب   

  أأأأ ر ع أأأخ يعأأأأم رر أأأ ر رن رملهخأأأأية   ،مأأأ كن روع أأأأل  16رو ى عأأأ ب ع أأأخ رو أأأأع   روأأأ اض   
  أأأأأ ر   جمأأأأأ يف روهع أأأأأ م ررريأأأأأ زر ر،شأأأأأ ك   70  أأأأأ ي رريأأأأأ ز. ر أأأأأ م  رو  ةعأأأأأل  روأأأأأ عم وأأأأأأ 

رملد عأأأأح روع أأأأ يحك رريأأأأ ز. ر،ة أأأأذن   أأأأ ر   رملعأأأأ يمة روع مل أأأأح رملعد أأأأح  أأأأ وهع  م ر أأأأير  ةوأأأأت  29
مف عأأأأ ح رألمأأأأم رملهحأأأأ ة و أأأأررن رود  أأأأب روهأأأأ مدن روضأأأأ رميح رملهع وأأأأح  فأأأأير  ةوأأأأت رملد عأأأأح 

 روع  يح رويت ي ض         م أن رو  رم .
م  أأأ ن مأأأن رمل أأأ  ب  فأأأير  ةوأأأت رملد عأأأح  2.2ر كأأأ ن 2006رمأأأ  م أأأ يف   يأأأح عأأأ    - 26

دخفضأأح روأأ مل رمه يأأ ح روأأ مل يه وأأ ن روعأأدا رملضأأ ي و فيريأأ ن روع أأ يح يع  أأ ن     أأ رن م
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م  أأأأ ن  7.1  رمل ىأأأأح مأأأأن رحملهأأأأ  ب  ن روعأأأأدا روأأأأيين يع أأأأ  عأأأأ يام  28رو  ع أأأأحر ،ل  دعأأأأعح 
شأأأخت. ر أأأ  ،يع   ةأأأ م  رألمأأأم رملهحأأأ ة رمل أأأ ب يرمر م  يأأأ    وعايأأأا اأأأي  ر أأأ م ن. رو وأأأخ 

رو أأأحح روع مل أأأح مأأأن ، أأأل رأمووأأأ    أأأ وعدا ع أأأأخ   أأأ ر يع أأأ  وود أأأ  مأأأن مد  أأأأح  30،كثأأأ  مأأأن 
  أأأ ر ع أأأخ رعأأأ  رودف أأأي روعد بأأأ  رملهع وأأأح  32رو أأأع   روأأأ اض. ريأأأ ع    ةأأأ م  رألعييأأأح روعأأأ مل  

  و أأأأير  رروه ييأأأأح   ر  أأأأا رو اد أأأأح ملل  حأأأأح رريأأأأ ز. ريضأأأأ    روعدأأأأك روأأأأ ر   ذم عأأأأح ريأأأأهب 
 م ن رملخهأأأصرن روأأأ مي  روعأأأ م ب   م أأأ رع  وهعايأأأا  أأأ مرن رود أأأ   رو أأأح ر فأأأ    ذوأأأك مأأأ

  أ ر   رعأ  رودف أي ي  يأ ن  28جم يف رو ع يح رو ح ح. ري ع    ةأ م  رألمأم رملهحأ ة رروأ ى  
 جت ميح ولفل  و مح روف بح رملعه رمح و ح  يف ع خ رأليريح رملهع وح   ري ز ع خ م  معه ر .

 أأأ   رريأأأ ز عأأأ مد   أأأخ   ألرو يأأأح ري أأألةل روه أأأ ل و عد أأأ  رملهع أأأي  دأأأ ت ر أأأدحل   ر  - 27
،يضأأأ .   أأأن رملوأأأ م ،ن مأأأ ر  ة أأأ  يأأأل ن روعأأأ مل رمل أأأ  ب  فأأأير  ةوأأأت رملد عأأأح روع أأأ يح مأأأن 

ر ة أأ    ةأأ م  رألمأأم رملهحأأ ة رمل أأ ب جم  عأأح مأأن روهو   أأ ن 2007رودعأأ  . ر  ماي رنكي ة أأ  
 يمركأأأ  مهاريأأأ ر  أأأذن عأأأ    وديأأأهن   ن رو اد أأأح وإيأأأ ز    أأأ  يهع أأأي    دعأأأبر ،رعأأأح  ،ن اأأأح

رملعأأ ررة  أأب ر دعأأب ررملعأأ يي ر دعأأ ة ح روضأأ مة اأأ  مأأن روع رمأأل رو ى عأأ ح رملد أأ ح و  أأ   رريأأ ز. 
رمأ    مأ  رووضأ ي  ر دعأ ة ح وعأ ع   أ مة عأي رر  أح  أ و   . عأي ،ن مل  حأح رو بأم رروه   أأار 

 رويل يع   روه  ل و     ر و  ،مه ح كصع.
رعأأ ن   م أأ غ  ن ر  ع أأح روع مأأح   أأذن رريأأ زر   ،ي مكمأأ ي ر ،ن ي أأل رريأأ ز ر أأ   - 28

ي أأألل ،رو يأأأح وةمأأأم رملهحأأأ ة ع أأأخ بأأأع   رملد  مأأأحر ر،ن ، أأأييف   أأأ مع  هأأأ ل وهعع أأأح روه  يأأأل 
هأأيعر  أ ةض ، أأي ،يضأأ  وأأ ر ي ولفأأل ،ن و أأعم رألمأأم  روأدز  و ه أأ ل وأأ . ريأأع   رع أأ   مثأأ يف   

 و ذ      ذن رري ز. رملهح ة مل ن ع ل
ر عأأأ  رةوضأأأ   اعأأأح رع أأأ ين ع مأأأ  ع أأأخ وف أأأ  رو  أأأ  ر ،بأأأعم ررعأأأح  ،كثأأأ  مأأأن ،ل  - 29

ر أأأ  مضأأأخ ر أأأ ب ،ن ةهحأأأ يف عأأأن وأأأ ر ي م وأأأح رو أأأ رم   ن  ميأأأ   ريأأأهن  ح معأأأه رمح ع أأأخ 
 رمل ع رألا يف.

 
 االحتياجات الخاصة ألفريقيا  

راه  مأأأأ  م بأأأأ  أل  يو أأأأ  روعهأأأأ ن  أأأأ عم    عأأأأدن رألوف أأأأحر ك يأأأأ  روأأأأ ريف رألعضأأأأ    - 30
و ا أأ  ،مكأأ ن رو نو را أأح   رووأأ مة رمعأأ ع ة رأل أأ يو ب   ةضأأ ام وهحو أأي يأأد  يرىأأمر ررووضأأ   
ع أأخ روفوأأ ر رقو أأي روهد  أأح رملعأأه رمح. راأأح ووأأ   م أأن  نأأ م رر أأد  عدأأ    أأذن روهد  أأح    أأ  

  رربأأأدم ن  عأأأل ة  هأأأ  روع  يأأأ ح ،كثأأأ   عأأأ     ،  يو أأأ .   وأأأ ريف رأل  يو أأأح أ وأأأاريف م عأأأ ح
مشأأأأ أ روعأأأأهد   ن ع   أأأأ ن رةهخ   أأأأح مفه مأأأأح. ررزيري عأأأأ ي روع أأأأ رن رأل  يو أأأأح رمل أأأأ مكح   رآلو أأأأح 
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رأل  يو ح أيهع ر  رأل  رنر روأيت يه ثأل رو أ   رو ى عأ  مدهأ    و أن   قعأب رألير  روع  يأ  
هحعأأأن روأأأيت اأأأ ،ن ع أأأخ رريلأأأم وأأأ  ر ه أأأ يل ررأ ه أأأ يل ررأ ه أأأ ع . ر أأأ  مر أأأي   رةأأأ  رو

 معه ر  ر يرمة ، ضل ود ه  يرن      رن ،  يو ح كثية.
رمعأأم اأأي  روه أأ مرن ررن   أأحر  أأ ن منأأم رأمه   أأ ن ر  بأأح أل  يو أأ  أ يأأاريف   فأأ .  - 31

وف أأح. ك أأ  أ  ذ  يو أأ  أ وأأاريف مهخ فأأح عأأن  و أأح يريف روعأأ مل رود م أأح   قو أأي رألاأأ رل ررو ى أأح وة
يأأاريف روفوأأأ  رملأأ    ررةعأأأ ر  رو ع يأأح رو أأأح ح ررو أأأ ل رو أأح ر رروهأأأ ا م روع  أأ ر ررو أأأ رت رملأأأ   
يوأأم مضأأ    مديأأب رأل أأ يو ب. ر  رو  أأ  ةفعأأ ر  أأ ن رألمأأ ر ر مثأأل رملدميأأ  رروعأأل رو ىأأ ل 

مديأأأب  4  ر أأأير  ةوأأأت رملد عأأأح روع أأأ يحكمهدزمح ةوأأأت رملد عأأأح رمللهعأأأ ر وأأأريل  ن ر أأأ ة مأأأ
،  يوأأأ  كأأأل عأأأ  ر ر ن ع   أأأح روهد  أأأح     أأأ رن كثأأأية. وأأأير   ةدأأأ  مهأأأ ا  ن وعايأأأا شأأأ ركهد  روع مل أأأح 
وع أأ   رألاأأ رل ررو ى أأح وةوف أأحر رأ يأأ      ،  يو أأ ر مأأن مأأديف ،مأأ م مأأن   دهأأ  زيأأ ية رملع ةأأ ن 

رأل  يو أح  ن رأليأ ر ر  رقعأب ة ع ههأ ر رزيأ ية  ف أ  عأ   روأ ي نر رقعأب ربأ يف رملدهنأ ن
رقو أأي  أأ م ،كأأص مأأن روع روأأح   روهنأأ مة. رك أأ  يأأعي ،ن ذكأأ ن   اأأير روهو يأأ ر ،ة أأذن روف يأأي 
روهأأ   ه  رملعأأض   ألاأأ رل ررو ى أأح وةوف أأح   ،  يو أأ  روأأيل يأأ ه ن م أأ  رود أأ   روأأ ر  وأأ عم 

  رملهحأأ ة رروأأ ،  رألمضأأ  رمررةأأ ر ودف أأي رألاأأ رل. رووأأ   ،م عأأح   أأ رن ،  يو أأح اأأ   ه ميأأح ودارة أأ
رم زرمع أأير  هدف أأي م أأ رت ميأأ يل ر هلأأ مل رعأأعه  رألمأأم رملهحأأ ة وهحو أأي  أأ م ،كأأص مأأن روهد يأأي 

   ودف ي روصرم  ع خ رو ع   روو  ل.
ريه ثأأل ،مأأ  رأليررم رو ى عأأ ح روأأيت ووأأ    أأ  رألمأأم رملهحأأ ة   ووأأ   روأأ عم و  ريعأأ ن  - 32

ألعأأأأ ر  مدأأأأ  رو أأأأ رع ن رمفأأأأو روعأأأأد  ر دأأأأ   روعأأأأد . ري ربأأأأل رأقأأأأ ي  ررووأأأأ مرن رأل  يو أأأأح
رأل  يوأأأ  ررو أأأ ركح ر  يأأأ ة مأأأن ، أأأل ود  أأأح ،  يو أأأ  وعايأأأا روع  يأأأ ن روع مأأأح رو أأأ م ح ررآلو أأأ ن 
رملريعأ ح مأن ، أأل زيأ ية  ع و أأح رر أ ر رن رمل أأ كح  أب روع أأ رن رأل  يو أح   اأأي  رمل أ يين روع و أأح 

م   اأأير ر هأأ  ررعأأدن رملهع أأي   وهعأأ رن  أأب رألمأأم رملهحأأ ة ررأقأأ ي رأل  يوأأ  رألمه أأح. ري عأأه
ر رررعأأ ري وصةأأ م  روع أأ  يأأد رن وعدأأ   رووأأ مرن يع أأ  2006رو أأ يم   و أأ ين روثأأ  كة   ص 

ر ع  أأأأ  رألمأأأأم رملهحأأأأ ة مأأأأ  رأقأأأأ ي رأل  يوأأأأ  رعأأأأي  مأأأأن 2006ودقأأأأ ي رأل  يوأأأأ . ر  عأأأأ   
رةهخ  أأأ ن ينو را أأأح جتأأأ ل    ه ميأأأح رول ة أأأ  رو نو را أأأح مأأأديف ،كثأأأ  مأأأن  رو أأأ ك   وأأأ عم ،ريف

ع مأأ . راأأح وعأأ رن ملثأأ   أأب رألمأأم رملهحأأ ة ررأقأأ ي رأل  يوأأ  ريأأل رألزمأأح   يرم أأ م. ر   40
ر ،بأ م جم أحل رألمأن  أ رمر عأي معأع   ،ذن  د أ   أ ة  ه  أح   يرم أ م. رمأن 2007مت زكي و   

 عثأأح قوأأي و  أأير  ن   أأ    م أأ ة شأأع  ذوأأك رر  أأ م. رروأأ عم روأأيل وو مأأ  روضأأ رمل ،ن ةد أأ  
 دأأح  دأأ   روعأأد  مهأأم و   يأأح   ودعأأعح و نهأأ ي رمله ربأأ ح رو رم أأح  ن  دأأ   يأأد  معأأه ر    اأأيين 

 روع  ين.
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 ن رألع أأ يف روأأيت ووأأ    أأ  رألمأأم رملهحأأ ة   ،  يو أأ  وهعأأم  أأ وو ة ررأوعأأ ت رروع أأي. ر    - 33
موهدأأأ   أأأذن رملد  أأأح نأأأأ  ،ن و ربأأأل ووأأأ   روعأأأ ن  ن روأأأأ ريف رأل  يو أأأح رشأأأع    ولأأأ  وه أأأأ ع 

 و هح ي ن رري  ح رويت و ر     مة ،  يو  .
 

 تغير المناخ والتنمية المستدامة  
زاأأأ  عأأأي معأأأع     رودضأأأ يف مأأأن ، أأأل  ف أأأ  مأأأ ة و أأأي رملدأأأ    2007شأأأه  عأأأ    - 34

 رمح روع   أحر راأ  ،مأ  رألاأ رل ررو ى أح وةوف أح. ر أ   ع أ  رروهل   مع  رقو ي ا ل رأيأه
و ي رملد    م ع رألرو يأ ن رو ى عأ ح و  د  أحر ألن و أي رملدأ   يهأ ي م أي ،زمأح     أح ذرن ، عأ ي 
ع مل أأأح  ذر مل يلأأأعم  أأأ   اأأأير روه أأأي.  عأأأ  ح  ن ذوأأأكر  أأأ ن رريأأأ  مأأأن و أأأي رملدأأأ   ي عأأأهم   

ر  ن   ةأأأأ  ،اأأأأ رل روهد  أأأأح رملعأأأأه رمح 2015ح وةوف أأأأح ل أأأأ يف عأأأأ   قو أأأأي رألاأأأأ رل ررو ى أأأأ
. ك أ  ،ةأ  نلأن ،ن يعأهم   رريأ  2005رألري  ة     رملهفي ع  ه    مرمت  روو ح روعأ مل  عأ   

مأأأن  أأأ   ة أأأ ب بأأأ رع نر معأأأع   ، هأأأ ن يمريأأأح  أأأ    أأأ    ةأأأ م  رألمأأأم رملهحأأأ ة و ع  أأأح   
روو ى أأح  أأب روهأأ ا م روع  أأ  ر،ر أأ  روهأأ و    روعأأ يرنر عأأن رو أأدن  2007ماي رنكي ة أأ  عأأ   

فأأأأأ    ذوأأأأأك      أأأأأ م يرم أأأأأ مر ر أأأأأ  ، أأأأأ زن اأأأأأي  رو مريأأأأأح رو أأأأأدن روو ى أأأأأح  أأأأأب و أأأأأي رملدأأأأأ   
 رو  رع ن. رة  ب
 ن رألمأأأأم رملهحأأأأ ة رشأأأأت رأل هأأأأاة رروأأأأصرم  ررو كأأأأ أن رملهخ  أأأأح روه  عأأأأح اأأأأ  أ وأأأأاريف  - 35

 دأأأأ   روه ر أأأأي ر نأأأأ ي رري أأأأ يف ر د أأأأح رر أأأأ ذ رر أأأأ ر رن رمل   يأأأأح وعأأأأهم   ع   أأأأ ن روه ع أأأأح ر 
ر ة أأ  روف يأأي رريلأأ م  روأأ ر  رملعأأض  ه أأي رملدأأ  ر 2007يهع أأي  ه أأي رملدأأ  . رمأأديف عأأ       أأ 

روأيل ،ة أذ    ةأ م  رألمأم رملهحأ ة و ع  أح ررملد  أح روع مل أح وةمبأ ي ر  يأحر وو يأ   روهو   أ  رو ر أأ . 
 و أأ  روع أأم   اأأير ر أأ يف  أأ ا  أ وأأعحل   أأ  راأأ ر ،ن و أأي رملدأأ    أأ م راأأح يأىأأل   ن مأأ  و بأأل

 ورك   و ة ،ن يعع  ا  ة  ك    ل.
مأأن  -ريأأ ع ن وو   أأ ن روف يأأي و هأأذ يرن رحمله  أأح ع أأخ روهد  أأح رملعأأه رمح ررأ ه أأ يرن  - 36

رألمأأأأ ر  ر  يأأأأح رو أأأأ ي ة   ذر أأأأ ن رأل أأأأ م ر    يأأأأح رعأأأأ  ت روهأأأأ  و ن روده يأأأأح   رملعأأأأهوعلر  ن
  و ك أأأأا رأاه أأأأ   رروع أأأأل ع أأأأخ رو أأأأع   روأأأأ ر  ع أأأأخ  ف أأأأ  مأأأأ ة  -ك وف ضأأأأ ة ن رر فأأأأ ل 

رةعع  أأأ ن عأأأ زرن رو    أأأح. رم أأأت روهو يأأأ   ن ةه نأأأح مهف ى أأأح مف ياأأأ  ،ن مل  حأأأح و أأأي رملدأأأ    أأأ  
     روعأأأ مل مأأأديف   رمل ىأأأح يأأأد ي  مأأأن رودأأأ و  رحمل أأأ  رر أأأ 0.1ول أأأ  ةعأأأعح عأأأ   ح مفأأأ  وع أأأ  

روعد رن روثد ب رملوع ح. رذك  روهو ي  ،يض  ،ن مأ  يهحوأي مأن ر أ مرن    عأم روو  عأ ن ةه نأح 
 ع خ رأ ه  يرن. ب   حوذ يرن  ن   ح   ة   ريههدب رو   ح    يل ن و رزيي ي رولف 
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 م أأأح و أأأي رملدأأأ   ر كثفأأأ  مد  أأأح رألمأأأم رملهحأأأ ة ر هأأأ ي روأأأيت وعأأأيا  حمل2007ر  عأأأ    - 37
ع أأخ عأأ ة  عهأأ ن. ريأأ ا مأأرمت  رألمأأم رملهحأأ ة رملعأأض  ه أأي رملدأأ   رملعوأأ ي   ةأأيرغ   و أأ ين 

رألعأأأأأ ر    أأأأأ ة ع أأأأأخ مأأأأأ ع      أأأأأح روع أأأأأ رن رود م أأأأأحر رأ يأأأأأ    روع أأأأأ رن  2006روثأأأأأ  كة   ص 
   أأح رولثأأية روأأيت متخأأم رأل  يو أأح رر أأام رو أأ يةر و هأأذ    ه أأي رملدأأ  . ركأأ ن مأأن  أأب رودهأأ ى  ررن

عدهأأ  رأ ه أأ ت  اأأ م ع أأل ةأأيرغ ر اأأد  ر هأأ  روهعأأ ر  مأأن  عأأل عأأ ة ا  أأ ن    ةأأ م  رألمأأم 
رملهحأأأ ة رروأأأ ى ر ر  ةأأأ م  رألمأأأم رملهحأأأ ة و ع  أأأح ر،م ةأأأح روف   أأأح رألمأأأم رملهحأأأ ة ررا ميأأأح رروعدأأأك 

وأأه لن مأأت رآلن مأأن  ود م أأح روأيت ملروأ ر  رم أأ ل روهد  أأح رأل  يوأأ   وعدأ   رووأأ مرن   روع أأ رن ر
رو بأأ يف  ن يأأ   رول  أأ ن روأأيل يع أأ  م،ف وأأ   ديأأب روأأ رأمرن ف  أأ  او أأح روهد  أأح رود  فأأح   

  ا م   رو ك يف ك  و .
ر  “مو رمأأح وه أأي رملدأأ  ”ر أأ  رةعثوأأ  معأأذوح روهل أأ  مأأ  و أأي رملدأأ   ر عأأل رأ ه أأ يرن  - 38

عأأ ة ركأأ أن و  عأأح وةمأأم رملهحأأ ة    ر رهتأأ  ريمرا  . رعأأازن2007ك  عأأ ت مى عأأ    عأأ   
رملدأأ     ع    هتأأ  ررو ى أأح رريأأ رو ن  هت  وهخف أأ  مأأ ة روفوأأ . ري أأ مب     ةأأ م  ع أأل ةأأيرغ 
ودوف   ح ررا ميح رولثي مأن رألاأ رل روف ع أح مأن ،يأ ة رألمأم رملهحأ ة و أ ري  ألة أ ح روهل أ ر 

ن روع  يأأأح ذرن رو أأأ ح روهوأأأ   رملعأأأ ع ة  ن روع أأأ رن رود م أأأح رريمأأأ ا روهل أأأ      أأأ  جمأأأ أ
ر أأي رمه    هتأأ .  عأأ  ح  ن ذوأأكر و أأه ل معأأ يمرن رألمأأم رملهحأأ ة رملهع وأأح  هخف أأ  مأأ ة و أأي 
رملدأأأ   رروهل أأأ  معأأأ  مفأأأا  أأأ ة رأليأأأ ر  رمل و أأأح.  ع أأأخ يأأأع ل رملثأأأ يفر روهوأأأخ   مدهأأأ ع رمل أأأ   ب 

  ،  يو أأ ر روأأيل عوأأ  ر ه  عأأ    ،ي مكمأأ ي  ة  هأأ  رألمأأم رملهحأأ ة وديأأهث  م   مت يأأل رول  أأ ن 
  وهعأأأ رن مأأأ  رملريعأأأ ن رمل أأأ   ح رر     أأأحر   أأأ رن را وأأأ ن    أأأح روهعن أأأل   و بأأأ يف  ن ،يأأأ ر  

 رول   ن رم  مي  رو   ح رود  فح.
، أأار   ع    هتأأ  رمع ة هأأ . ر،مأأي  عأأم“ ضأأي ”ر أأ ،ن رألمأأم رملهحأأ ة   روعأأ   رمل عأأ   - 39

 رملد  مح زم   رملع يمة   اير ر  يفر رن  ع خ  و ح رملد  مح ،ن ودضم رآلن  ن اير ر ه .
ر،يأأأه   رأمهفأأأ أن روعأأأد يح   أأأ   روع  أأأح روعأأأ مل      أأأ مة روأأأ ع  رروه ر أأأي ع أأأخ ة أأأ    - 40

 -روأأيرى   ر   أأ ”روعأأ مل   أأذن رري  أأح  ن رر أأ ر  ع أأخ روع أأل   أأذن و أأي رملدأأ  . رقأأ  شأأع م 
معأهوعل ر   أ  ”ر ،ب م   ة م  رألمأم رملهحأ ة و ع  أح وو يأ  ريأهع ر  رأل أ رنر “ي من؟م ع ت 

رو أأأ مب ر مأأأديف رأمهفأأأ أن رو ى عأأأ ح روأأأيت ريهضأأأ  هه  رودأأأ ري    و رمعأأأ . “رروأأأث     روعأأأ مل
وع  أ     . ريهأ ل ر2008رألمم رملهح ة ،يض    روعدح روو ع أح رو رو أح روأيت وعأه   مأت عأ   

اأأأير ر أأأ يف  ن  نأأأ ي مأأأل وأأأأععم   رعأأأا روو أأأي روع ووأأأحر رمأأأأن   دهأأأ  اعوأأأح ر   أأأ    ع يددةأأأأ  
 روذ يا  رحمله ل ع خ رموف ت مدع ب م    روعح .
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ريأأذمكا   رأل أأل روو أأي ع أأخ رملأأرمت  رملوعأأل رملهع أأي  ه أأي رملدأأ  ر رملوأأ م عوأأ      أأ  ر  - 41
 مأ رز ووأ   مأن ، أل روه بأل  ن روفأ   ي  أي ع   أح وفضأ   ن   ة رة ع  ر م ا يه  أ  رألمأ 

. ريل أأأن 2012وأأأذمب ريأأأهن  ح ع مل أأأح ،كثأأأ  مشأأأ أ وه أأأي رملدأأأ   مأأأديف يأأأد رن مأأأ   عأأأ  عأأأ   
رأىه أأ ن ر دأأ   روثوأأح   بأأ   ر هأأ ي روأأيت وعأأيا  رألمأأم رملهحأأ ة   جمأأ يف و أأي رملدأأ   يأأع   مدهأأ  

 دعأأعح  - مل ع أأخ رو  يأأي رملفضأأ   ن رريأأ  مأأن رأةعع  أأ ن و  بأأ يف  ن ةه نأأح ة  حأأح وضأأ  روعأأ
راأأ  رودعأأعح رمل    أأح وهثع أأ  ريأأهو رم ة أأ   رملدأأ  . رقو وأأ  اأأي  رو  يأأحر  -  رمل ىأأح  80و أل  ن 

ر ريفأأأأأا ررمرية 2007،ي أأأأأ يفك يأأأأأعه ص  24يأأأأأذعو  ر ه  عأأأأأ  م  أأأأأ  رملعأأأأأه ع   ة  يأأأأأ مبر   
 روفأأأأ   عأأأأ مل  ف  أأأأ  رأوف   أأأأح ررا ميأأأأح    أأأأ  .  ن روع  يأأأأح ري أأأأ  عن أأأأح روهوأأأأ   ربأأأأ أ  ن

يد  وه أأي  روه بأأل  ن مأأل عأأ مل  وه أأي رملدأأ   يأأ ه    ريأأهن  ح ع مل أأح. ريأأ ل قأأ ي ا يوأأح و أأ  
 رملد   رو كح روع مل ح رويت ي خ فه  ع  ة  وة   يف رملوع ح.
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 الفصل الثالث
 السالم واألمن  

 ن روعأأع   ن  نأأ ي عأأ مل يأأدعم  وأأ م ،كأأص مأأن روعأأد  ررألمأأن ي أألل  مأأ ع روأأ ع ىم  - 42
رملهحأأ ة   رو ى عأ ح وع أل رملد  أح. ر أ  رزيرين مأديف روعأأ   رمل عأ  رو  عأ ن روأيت وه و اأ  رألمأم 

جمأأ يف مدأأ  رو أأ رع ن ر يرمهتأأ  رمفأأو روعأأد  ر دأأ   روعأأد . عأأدرة ع أأخ ذوأأكر أ وأأاريف رملد  أأح 
قهأأل م كأأا رو أأ رمة     م أأح ررماأأ ب روأأ ر ر ررولفأأ   مأأن ، أأل رمهأأ ر  رةه أأ م ،يأأ حح روأأ م م 

رملهحأأأ ة  رو أأأ مل. رأ وأأأاريف  مأأأ ع ،رو يأأأ ا رو ى عأأأح مدأأأي و و أأأ  مد أأأ  وه ثأأأل    عأأأ ري رألمأأأم
 ع رير يرا ه  مل ر هح ق ي ن اير روع أ . ر،ع أل ع أخ    مأح رملايأ  مأن رو أ رك ن رأيأ رو ن ح 
رودزمأأح ولف وأأح و ا أأ  ،مكأأ ن روعأأد  ررألمأأن روعايأأا رملريعأأ ن روأأيت وعأأه    ،ن هتأأ ل كأأل يروأأح 

قو أأي مأأن روأأ ريف رألعضأأ    ن روعحأأا عأأن مأأل يأأ    و دارعأأ نر ررألمأأي  أأ ريلم روأأ نو را  ر 
روه  عأأأأأأ ن ررةعأأأأأأ ة ح. رأ ،زريف موهدعأأأأأأ   أأأأأأذن قو أأأأأأي روهد  أأأأأأح عأأأأأأي الأأأأأأن يرن قو أأأأأأي روعأأأأأأد ر 

من يأد    أي ود  أحر ع أخ ،ن يلأ ن ذوأك يرمأ  رة د أ  مأن مر  رمأ ر  موأ   ررةعأ ن  م  ر،ة 
 ررري ي ن رألي ي ح و ندحل روع  ل.

 
 منع الصراعات وصنع السالم  

ع خ ك ال رألمم رملهح ة مديف روع   رمل ع    م  رن مد  رو  رع ن ، وو   ،عع    و  ح  - 43
ربأأد  روعأأد . روعأأل ،كأأص رمهعأأ م و ر هأأ  رملد  أأح كأأ ن مأأن   يأأ    رو أأ   رألريأأا. ذوأأك ،ن 

،مه أأح م  يأأح  رري وأأح   روعأأ ر  وثأأي   وأأ  ع أأخ ة أأ   رريأأ    ر ه أأ  روأأ ر .   عأأهوعل روعأأ ر  ذر
مل. رمأأأديف روعأأأ   رمل عأأأ ر ع  أأأ  رألمأأأم رملهحأأأ ة ع أأأخ و أأأن   رمل أأأ مكح أيأأأهو رم رملد وأأأح رروعأأأ 

رر     أأح مأأأن مأأأديف روو أأأ   فعأأأ يمرن مدهأأأ  روعهأأ  روأأأ ر  مأأأ  روعأأأ ر ر ررربأأأ   و أأأن   رمل أأأ ريح 
رو اد أح ر دأأ   روه ر أأير رم  بأأ  مأأن مأأديف يعأم ع   أأح م ر عأأح رو يأأه م. ريد ربأأل روعحأأا عأأن 

روهحأ ي ن رملوع أح. ر  وعدأ نر وع وأ  رأةوعأ م ن روع  يأ ح    يعل ملع ع ة روعأ ر  ع أخ جتأ رز
ر   زيرين بع  ح روو      أي ن شت وض       رألمم رملهحأ ة يع أ  2006،عو ب م ب ع   

وعأأ  ية وعدأأ ن ريأأدمه  رر     أأح رريأأهودو  روع  يأأ . ر  رو أأ   رألريأأار و ربأأل رألمأأم رملهحأأ ة 
ح ش م ح رمل يو   ع خ ،ي   يروهب   م ر هح ق ي ن و  ل و ن   روه بل  ن وع يح ي   
 روه و رن       ب روف ع  د ب.

ر  ،م كن ،م ع  آي  ر ك ة  رألةعأ   وععأا ع أخ وفأ نيف ،كأص.  فأ  ة عأ يفر ،مأ ز ووأ    - 44
مأأأ  وعأأأ يح رو أأأ رت ررأليأأأع ب رول مدأأأح رمر  د ر،ة أأأ    عثأأأح رألمأأأم رملهحأأأ ة   ة عأأأ يف  دأأأ   ع أأأخ 

رألاأأ رل رود ع و أأح وهعأأ ع    رةهخأأ ب ر  ع أأح روهذي عأأ ح ر  روع   أأح رأةهو و أأح روع  يأأ ح.  ا أأ 



 Yearbook Express 2007  

 

23 

 

ريأأ ريل  ة أأ   م كأأا      أأ  وةمأأم رملهحأأ ة و     م يأأ ح رو   ى أأح و يأأا ايأأ     ع أأي ، أأ ي  ن 
ووأأ مرن رعأأ  رملد  أأح   م  أأ  يعأأ م اأأ   هوأأ   روعأأ ن وعايأأار و ع   أأ ن رأةهو و أأح رو نو را أأح رر

 رر     ح ألع ر  مد  رو  رع ن.
رشأأه ن ايأأ   ،يضأأ  ريأأهخ رم  ،كأأص و  عأأ ع  رري  أأ ة وةمأأب روعأأ  ر  ذ جتأأ ي رريأأ رم  - 45

رو     رملعه ع  أب رألمأم رملهحأ ة رم  وأ مر ر،ر أ ن   ن   نأ   عثأح وهو أ  رريوأ ىي م أ كح  أب 
 .2006ريفكييع ص رو ك أن   ،عو ب رأةودب رويل ر     ك ة ن رأل

رة أأ   رألمأأم رملهحأأ ة     أأ رن كثأأية   ،  يو أأ    جمأأ يف رو    م يأأ ح رو   ى أأح ررملعأأ ع   - 46
ر  أأأأأ ،ن  2007رري  أأأأ ة ريعأأأأأم  هأأأأأ ي رو يأأأأأ اح  أأأأأب رو أأأأأ ك  . ر  م  أأأأأ  كأأأأأ ة ن روث  كيدأأأأأ ي  

رقو وأأ  اأأي     يأأهخ ر  معأأ ع ة رري  أأ ة كأأذمب عأأ   وه أأن   روه بأأل  ن مأأل وةزمأأح   يرم أأ م.
رو ن معح روع   ح  ررو  يحر مض ن مرمت ل   ح ودق ي رأل  يو    ،ييحل ،       ك ة ن روث  كيد ي 

  رو يأأأ     اذرمكمأأأ م ر  ضأأأد عأأأن ر ه أأأ ت م  أأأ  رملعأأأه ع عوأأأ     أأأ ميحل   ماي رنكي ة أأأ . 
وع يرن. ري ع ن اي  رمتخم مرمت ر روو ح عن    ر  م  رمرن ب  ح ولده   دة  ة م  مل مح ر

رأ ه  عأأ ن روثد أأح    دأأ   و ر أأي رزمأأم ع أأخ رو أأع   روأأ ر  رعأأ ية ود أأ ا روع   أأح روع  يأأ حر 
رروه بل  ن روف     ذن جم  عأح وأ ر ي روأ عم رووأ ل وععثأح رأقأ ي رأل  يوأ    روعأ يرن رروع   أح 

رم أ مر راأ  روع   أح روأيت ،ذن  أ  جم أحل رملخه  ح رمل  كح  ب رأق ي رأل  يو  ررألمأم رملهحأ ة   ي
 مت زكي و  . 31رألمن ،مير   

و عأأأي    2007ر  ،مأأأ كن ،مأأأ ع   ،  يو أأأ ر  أأأ ،ن رألمأأأم رملهحأأأ ة   ماي رنكي ة أأأ   - 47
   ر    ي  ن  ب رألا رل   ذن رو ح ر  رو    حر را  ،ريف   ي  ن مع ش ة جتأ ل مأديف يأ  

و أ ب ،  يو أأ ر   وهعأ رن رو   أأي مأ  ر   عأح رأ ه أأ ييح وأ ريف عأأ ب  يأد رن. ر،يأهم اث أأ  ر أ  
،  يو أأأأ ر    شأأأأ عح رأيأأأأهو رم   ع د أأأأ  عوأأأأ  رأعأأأأ  ر  ن رألا  أأأأح روأأأأيت رةأأأأ وع    م  أأأأ  عأأأأ   

ر ه ميأح ،  يو أ  رو يأ خ رو أن    . ريع   و ه أ ل أةه أ م رودأأارت مأن يرم أ م  ن و أ ي2007
رملعأأه ع مأأن رألمأأم رملهحأأ ة  ايأأ مة  ه ميأأح  مأأيةر  أأ   ر أأ  م  أأ  أأ   مأأ رم ي  يأأ  شأأ مل   رأل

 .2006،  يو   رو ي خ رع ة يريف جم رمة ا    ك ة ن رألريفكييع ص 
ر  مشأأ يف ،رعدأأ رر  أأ   مععأأ    ر أأ    ن رملدأأ اي رملهضأأ مة مأأن  أأ   روأأ ب و  و رمأأحر  - 48

روعأأد . راأأ   رأقأأ ي رأل  يوأأ  ررألمأأم   وع أأل مأأ  رألاأأ رل روف ع أأح رر     أأح رم أأ     ي أأ ن 
رملهحأأ ة معأأأ يمة م أأ كح وأأأ    عن أأح روع   أأأح روع  يأأ ح   يرم أأأ م. رو ربأأل رألمأأأم رملهحأأ ة ،يضأأأ  
يعأأأأم ودف أأأأي م ثأأأأ   رألمأأأأن ررأيأأأأهو رم رروهد  أأأأح   مد وأأأأح روعحأأأأيرن رولأأأأصعر رمل  ةأأأأ    كأأأأ ة ن 

  و  أأأ م يف   و أأأن   روعأأأ     .  عأأأ  ح  ن ذوأأأكر ة أأأا اث أأأ  ر أأأ 2006رألريفكييعأأأ ص 
 ع   ح ش م ح و    ريح رو اد ح.
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ر  ،م يلأأأأأأأ  رو يأأأأأأأ خر و بأأأأأأأأ   رألم ةأأأأأأأح روع مأأأأأأأح رمل مأأأأأأأأح ع رو  أأأأأأأ أ  ن روفأأأأأأأأ       - 49
رة أأأأأ    دأأأأأح يرو أأأأأح حمل م أأأأأح رر أأأأأدن مأأأأأن روعوأأأأأ ب. ع أأأأأخ ،ن  2006رألريفكييعأأأأأ ص  كأأأأأ ة ن

يدفأأأأي مأأأأت رآلن رأوفأأأأ   رملأأأأص     ملرمل أأأأ ع  أ وأأأأاريف   ى أأأأح   ،مأأأأ كن ،مأأأأ ع.  فأأأأ   أأأأص ر 
عوأأأ ا  رمل ثأأأل ر أأأ   وةمأأأب روعأأأ   مأأأ   معأأأم رأ ه  عأأأ ن روع يأأأ ة روأأأيت 2006مت زكي و أأأ   8

 رألو رب. معع    زع م رووع مبح رو  ة ة ب رزع م رووع مبح
ر،مأأأأيرر  أأأأ ، و   أأأأ   أأأأ مرن    أأأأح وأأأأ عم  هأأأأ ي رو يأأأأ اح م  أأأأ ية    يرمة رو أأأأررن  - 50

ر معأم بأ   من هأ ر مأ  ووأ   رمل أأ مة رروأ عم و يأ    مأن رألمأم رملهحأ ة رم م هأأ ر روع  يأ ح
ر ر ههحأأ    عأأ ة    ةأأ ن 2006فأأ    ذوأأك    عأأم رريأأ أن رملأأيك مة اةفأأ . ر  ،ررمأأ  عأأ   

ع أأأأخ ررة ةأأأأ  وهضأأأأ ن روف  أأأأ ن يأأأأد  ر مشأأأأ يرن و  ععأأأأ  بر ر،و  أأأأ  ،ن يعأأأأ ،   يأأأأي يرىأأأأم مأأأأن 
. ريأأأ ل ن اأأأي  رووأأأ مة ررعأأأ   ح يرم  أأأ و  2007ح ع  أأأ   ده يأأأح عأأأ   رألم أأأ ى ب   رو يأأأ ا

رألمه ح   عأ ة جمأ أن  ه فأح و  أ    هأ  م  أح و    م يأ ح رألمأم رملهحأ ة رو   ى أح ر ه ياأ    
 جم يف بد  روعد .

 
 حفظ السالم  

 ر شه  روع   رمل ع  و  ع ر   روية ،ة  ح مفأو روعأد  وأ حل  وأا مأن م أا عأ يا - 51
ر يع أأأ   هأأأ ي رألمأأأم رملهحأأأ ة 2006 أأأل ،يضأأأ  مأأأن م أأأا مأأأ ع وعو أأأ ا . ر  م  أأأ  عأأأ   

مأأن روععثأأ ن ررملل وأأ  رمل  رة أأحر رةه أأ   13ع   أأح ريفأأو روعأأد   ضأأد عأأن  18ريفأأو روعأأد  
ر رموفأأأأأ  اأأأأأير روعأأأأأ ي  ن ،كثأأأأأ  2007م  أأأأأ . رل أأأأأ يف ابك،ععأأأأأ حل  85 000   هأأأأأ  مأأأأأ 

رريعأأأ ب روع   أأأح رملخه  أأأح رمل أأأ كح  أأأب رأقأأأ ي م  أأأ ر يرن ،ن يأأأ مل    100 000 مأأأن
رأل  يوأأ  ررألمأأم رملهحأأ ة روع و أأح روهعو أأ    يرم أأ م. روع أأ  رمل ارة أأح روعأأد يح رري و أأح وع   أأ ن رألمأأم 

 ديأأأب يرأمر رنثأأأل اأأأير رملع أأأ  ة أأأ    رمل ىأأأح مأأأن ررةفأأأ    5.6رملهحأأأ ة ريفأأأو روعأأأد  مأأأ  
 روععل ل روع مل .

 ي ن رولثأية روأيت رر هههأ  ع   أ ن رألمأم رملهحأ ة ريفأو روعأد  مأديف روعأ   رمن روهح - 52
رمل عأأأأ  ك ةأأأأ  رري وأأأأح   روعأأأأ يرن رمضأأأأ عف ن رةه أأأأ ما   ن و أأأأ ي ر ه ميأأأأح ،  يو أأأأ  رو يأأأأ خ. 
رمعأأأأم ،ن رو ك أأأأا رألي يأأأأ  وععثأأأأح رألمأأأأم رملهحأأأأ ة   روعأأأأ يرن يد أأأأ  ع أأأأخ مبأأأأ  ودف أأأأي روفأأأأ   

ريعأأم اأأير روهدف أأي  د أأ كر  أأ ن رألزمأأح      أأ م يرم أأ م   وعأأ يرن  2005روعأأد  رو أأ مل وعأأ   
رر هأ ي رو رو أأح رملعيروأح وهعأأ يح رودأأارت شأأ    روععثأحر ر يرمة ع   أأ ن مفأو روعأأد ر رشأ  هض ،ةأأ  
  أأ مة مهاريأأأ ة مدأأأي ،ن و و أأأ  مهأأ   مد أأأ  كأأأذمب عأأأ  . روأأيوك  أأأ ن  ة أأأ    عثأأأ ن   يأأأ ة   

يو أأ  رو يأأ خ يييأأل  شأأ مة ررعأأحح ر  يأأح عأأن مأأ ع روهارمدأأ   هحعأأب يرم أأ م رو أأ ي ر ه ميأأح ،   
م أأ ة شأأع  رر  أأ م. رروهحأأ ل رآلمأأ  روأأيل ي ر أأ  ع   أأ ن رألمأأم رملهحأأ ة ريفأأو روعأأد  يه ثأأل 
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  رحمل ي أأ ن رملهع وأأح   عأأ  ك يأأ    ررمل م أأح رأةهو و أأح روو يمأأح وععثأأح رألمأأم رملهحأأ ة   ك يأأ   . 
 أأأب روعأأأ   ن      أأأ ري راث أأأ  مريعأأأ ن رريلأأأم روأأأيرا رملر هأأأح    ر،   يأأأ  م أأأ رمرن ع يأأأ ة 

  أأأذن وعأأأ يح رعأأأ    2007 ك يأأأ     عأأأل ووأأأ ن  أ أأأ ر  شأأأ مل   أأأحل رألمأأأن   اذرمكمأأأ م 
ك يأأ   . ركأأ ن ذوأأك رأ أأ ر  ي أألل ،يأأ   رمل أأ رمرن روأأيت ،  راأأ  جم أأحل رألمأأن   أأذن رعأأ   

 ك ي      رملعهوعل.
م روهو   ل و  د  أح   جمأ يف مفأو روعأد ر  أ ن روعأ عح عأي رملعأع  ح ر     يهع ي   و ر  - 53

وع   أأأأح ة أأأأ  مف أأأأح روعأأأأد  روهأأأأ  عب وةمأأأأم رملهحأأأأ ة   وعدأأأأ ن  عأأأأ  ر أأأأ ذ جم أأأأحل رألمأأأأن رووأأأأ رم 
متثأأل مع  أأ  مه أأ     هأأ ي رألمأأم رملهحأأ ة ريفأأو  2006    ابك،ععأأ حل 2006  1751

ع مأأأأ   40رريأأأأ رى   حر رروو أأأأ   ألريف مأأأ ة مدأأأأي روعأأأد .  ذ ملدأأأأ  مأأأن رةعأأأأح ب  أأأأ رن روأأأ   ت 
 د أأأأأ  ، أأأأأ ري رووأأأأأ رن رملعأأأأأ حح رو عد ة أأأأأح     أأأأأ  ،مأأأأأ    دأأأأأ ب وعدأأأأأ نر ةأأأأأارأ  ن ر أأأأأا رألزم . 
ررربأأ    أأ ة رألمأأم رملهحأأ ة رملر هأأح   وعدأأ ن روهعأأ رن ع أأخ مأأ  ر  أأي مأأ  رووأأ رن رملعأأ ةحح رو عد ة أأح 

 ة روععأأل يح ررألمد أأح    دأأ ب وعدأأ نر ررري   وأأح يرن  أأ ل و ا أأ  رأل أأ ر  رأيأأ رو ن ح ر  يأأ
ر أ ت رةهه كأ ن و خأا رألزم  ررريفأ ا ع أخ ر أ  رألع أ يف رووه و أح. رمتلةدأ   أ ة رألمأم رملهحأ ة 
رملر هأأأأح مأأأأن  نأأأأ ي مد وأأأأأح معأأأأهو ة و ع   أأأأ ن كو عأأأأ ة و نهأأأأأ ي رو رو أأأأح رعأأأأ ية  م أأأأ   روع   أأأأأح 

 ود م.روع  ي ح رملفض ح  ن ر   يرىم راد  ر
رمأأأأأديف روعأأأأأ   رمل عأأأأأ ر ك ةأأأأأ  رادأأأأأ  ر  كعأأأأأه ن ر أأأأأد ديي  ، أأأأأ ز روأأأأأ ريفر مأأأأأن ،بأأأأأل  - 54

يريفر ،مي   ،  رير ي و رن روأال رو فأ  وإيأه      عثأ ن رألمأم رملهحأ ة ريفأو روعأد ر  110
  رمل ىأأأأح مأأأأن جم أأأأ ت مف أأأأح روعأأأأد   40رك ةأأأأ  اأأأأي  روأأأأ ريف روأأأأثد  متثأأأأل جمه عأأأأح ،كثأأأأ  مأأأأن 

رملهحأ ة. ر   ،ممأ   د أ  عأ ي كعأي مأن ر أ ذ روأام  رألرمر  أب   وعدأ نر  أ ود    روه  عب وةمم
 ن ،ن ةعأأعح مف أأح روعأأد  مأأن ،رمر أأ    عأأ ي مف أأح روعأأد  روهأأ  عب وةمأأم رملهحأأ ة ك ةأأ    

 دأأ ل ،رمرغ  ن ، أأ ري  أأ ة رألمأأم رملهحأأ ة  7 000  رمل ىأأح. ر،ين  عأأ  ح  6روعأأ  ي ووأأل عأأن 
زيأأأأ ية عأأأأ ي رووأأأأ رن روععأأأأل يح مأأأأن روع أأأأ رن رألرمر  أأأأح ر  أأأأ رن مد  أأأأح م أأأأ  مشأأأأ يف  رملر هأأأأح  ن

 روعد . رألا ع   ذكث  من روضع         عث ن رألمم رملهح ة ريفو
 ن ع   أأ ن رألمأأم رملهحأأ ة ريفأأو روعأأد  مل افأأح ،يضأأ   أأ عم  عأأ ية رقعأأب ر أأ م ن  - 55

فأأأأح رووأأأأ   روأأأأ عم اأأأأ ر رمأأأأ ة يأأأأ  روعأأأأ ن ملع  أأأأح رألي يأأأأ ح ر عأأأأ ية  م أأأأ   ع   أأأأ ن روعأأأأد  رمله  
رأليأأأأع ب ر يميأأأأح و  أأأأ رع ن. رنأأأأ ل ودف أأأأي اأأأأي  رو أيأأأأ ن رملهعأأأأ ية رأل عأأأأ ي   ، أأأأ ر  ع وعأأأأ  

ولأ ن عأي معأهو ة روفهوأ   ن رألمأنر م أا  أ  يه أ ع ريف أح روعأد     أ   ر  أ ن معأ حح  م 
 أأ  ر أأ  اأأير رودأأ ت مأأن رريأأ ري    رولثأأي وأأاريف مأأ ما ع   أأح روعأأد  روأأيت   روه بأأل  و هأأ . ر  أ

مأأأن ع   أأأ ن مفأأأو روعأأأد  روأأأيت ةوأأأ    أأأ ر كه أأأك روأأأيت ر عأأأ     ه ميأأأح رول ة أأأ  رو نو را أأأح 
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مأأأأن  أأأأ ير  85ر وأأأأ     رمل أأأأ رن مأأأأ  جم  عأأأأ  2007ر  2006روعدأأأأ ن رروعأأأأ يرن. ر  عأأأأ م  
   يع ل قو ي روعد . ةمف ح روعد  روه  عب وةمم رملهح 

ركأأأ ن رريفأأأ ا ع أأأخ رألمأأأن مأأأديف م م أأأح رأةهوأأأ يف  ن مأأأ   عأأأ  رةههأأأ   رو أأأ رت رروه أأأ ل  - 56
وةم أأ م روأأأيت وههأأأ ي رود أأأ   روعأأأ   نأأأثدن   ةعأأأ   أأأ و  رألمه أأأح ،يضأأأ  مأأأن   رةأأأ  ع   أأأ ن مفأأأو 

و  أيتر ك ةأأ  رمله أح رملع شأأ ة وععثأح رألمأأم رملهحأأ ة    -روعأد  مأأديف روعأ   رمل عأأ .  فأ  و  أأ م 
و  أأيت مأأديف رو أأه م رألرن كف وأأح ريأأهع ية رألمأأن روعأأ   ررريفأأ ا ع  أأ  مأأن مأأديف   أأ    -و  أأ م 

رو اد أح.  رو  اح رو رو ح   ةف ذ   رةب م م  حر   رو  أ  روأيل ووأ     أ   ع   أح  أ ز ، أ ري رو أ اح
رملهحأأأ ة  رألمأأأم ر  اأأأ ييتر رعأأأع  م أأأح ربأأأد  رو أأأ اح رو اد أأأح را يه أأأح   وهدعأأأ ي مأأأ   عثأأأح

و ي رأيأهو رم   اأ ييتر ررعه أ هت  مل مأح اأ ييت. ر  مأ  روععثأح  ع   أ ن ،مد أح م أ كح مأ  وهح
 أأأأأأ ةحل. ر   -،ر  -رو أأأأأ اح رو اد أأأأأح را يه أأأأأح ،يأأأأأه     قعأأأأأأب رأل أأأأأ ر  رألمد أأأأأح    أأأأأ من 

 ه ميأأح رول ة أأ  رو نو را أأحر  ع أأخ روأأ عم مأأن ،ن رأةهخ  أأ ن  أأ ن   ، أأ ر  ا يىأأح    أأ  عأأ  ر 
ابك،ععأأأأ حل   ك د  يأأأأ   ع أأأأل  عأأأأدن رودهأأأأ ى  عأأأأي روده ى أأأأأح  20،ع أأأأ يف عدأأأأ     رةأأأأ وع 

ودةهخ  أأ ن رو ى يأأ ح. رو أأ ع ن مأأ ة اأأي  رألع أأ يف اأأ ريف يأأ مب رق وأأ   ن رشأأهع ك ن  أأب 
مأأأأ ر  رألمأأأأن مل شأأأأح  رو ى يأأأأح رو ى عأأأأ ب. ر،يأأأأهم روهأأأأ مل روعأأأأ ي  و وأأأأ رن روععأأأأل يح ر أأأأ رن 

ألمأأأأم رملهحأأأأ ة    ه ميأأأأح رول ة أأأأ  رو نو را أأأأح رع   أأأأح رأقأأأأ ي رو أأأأ اح روه  عأأأأح وععثأأأأح مد  أأأأح ر
رألرمرغر  ن   ةأأأأ  مأأأأ   أأأأييف مأأأأن  هأأأأ ي ي   م يأأأأ ح مهضأأأأ   ةر    عأأأأ ية رووأأأأ ة ن ررود أأأأ    ن 
ة أأ    ر رألمأأ  روأأيل مهأأ  رو  يأأي ر أأ ر    وأأح   ة أأح مأأن رأةهخ  أأ ن رو ى يأأ ح يأأ يا  روعأأد  

      ع  .
رريأأ ري  رمل أأ  ح روأأيت و  أأ  وأأ مل رألمأأم رملهحأأ ة ع أأخ مأأ  رملأأ    ريأأ يف رزييأأ ي عأأ ي - 57

روعأأ   ة ع أأخ رملريعأأ ن رألمد أأح مأأن ،مه أأح   أأ ع    دأأ   يروأأح شأأ ع ح. ع أأخ ،ن وعايأأا رووأأ مرن 
ررملريعأأ ن رو اد أأحر رأ يأأ        أأ ت رألمأأنر ع   أأح ا ي أأح رأل أأل ووهضأأ  روهارمأأ  ي  يأأ   مأأن 

ريعأم ر ه أ  روأ ر ر رم  بأ  رملأ م ن. ريه ثأل ،مأ  ر  رةأ    عل ،بح ب رمل أ حح روأ اد ب
روع و ح رألمه ح اي  روع   أح   و أن   وعأض اأي  رربأدم ن ع أخ رو أع  ين روأ اض ررحمل أ  مأن 
، أأأأل رريأأأأ  مأأأأن يرم رووأأأأ رن رملعأأأأ حح   رألمأأأأن روأأأأ رم  ر ركف وأأأأح  مضأأأأ ت   أأأأ   أأأأ رن رألمأأأأن 

ي رألي يأأ ح و  عأأ  وح ررو أأف   ح ررمأأ ر  موأأ   ررةعأأ ن. ركأأ ن وعأأ   ة رملأأ ة بر ررو  أأ     ملعأأ ي
ينل روع    ن رملهع وح  هعايأا  أ مة مريعأ ن رألمأن رو اد أح مهف روأ    ةه ىنأ .  فأ  يأيرو  نر 
قوأأأي  أأأ م مأأأن روهعأأأض روأأأ اض وع   أأأح  بأأأد  رووأأأ رن رملعأأأ حح ر أأأ رن رو أأأ احر معأأأم ،ن روو أأأي 

يهأأأأ    اأأأأ  يعأأأأم ير  ووأأأأض رمأأأأ    رمح اأأأأي  روع   أأأأح  ذر مليعأأأأ رم    أأأأذن مأأأأ ع  مل ة أأأأح ريأأأأه 
مه ربأأل را يأأل رأل أأل. ررر هأأ  و صيأأ  ر ه ميأأح رول ة أأ  رو نو را أأح م أأ كل م أأ  حر را وأأ ن 
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روأأأ روه ن   رمل رمأأأل رملعلأأأ ة مأأأن معأأأية  بأأأد    أأأ ت رألمأأأن. ربأأأ ي   ع   أأأح  بأأأد    أأأ ت 
ريأ ب روأيت شأد  ع أخ ا وعأ ن رعياأ  مأن روعد بأ  رألمن جن م  ، ل   ،   ةعه ن م ا ، صن ر

رملد رىأأأح و حل مأأأأحر رأل هأأأأاة رألمد أأأأح ع أأأأخ روو أأأأ    أأأأ رم زري كثأأأأير عأأأأن مأأأأ ري روأأأأ رم رملثأأأأ   ، دأأأأ   
   روهه  و  ي رألمن رو رم  .

رأ يأأأاريف روأأأ عم روأأأيل وو مأأأ  رألمأأأم رملهحأأأ ة و ع   أأأ ن رأةهخ   أأأح ي أأألل   ةعأأأ   أأأ و   - 58
ع  مأأأ  و لثأأأي مأأأن ع   أأأ ن مفأأأو روعأأأد . رريأأأه  ن ع   أأأ ن رألمأأأم رملهحأأأ ة  رألمه أأأح رة  حأأأ 

ريفأو روعأأد    ووأأ   روعأ ن وأأ    عن أأح روع   أ ن رأةهو و أأح رملعوأأ ة ررا أح   اأأ ييت ر ه ميأأح 
و  أيتر رذوأك مأن مأديف يعأم   أ ر  رةهخ  أ ن ة  حأح  -رول ة   رو نو را ح ريأيرو  ن رو  أ م 

  ة.رود    مل م ن   ي
ريه ثأأأل روهحأأأ ل رو ى عأأأ  مأأأديف  أأأ ة مأأأ   عأأأ  رأةهخ  أأأ ن    ميأأأ   رملريعأأأ ن ود أأأ    - 59

ينو راأأأ  مهعأأأ ي رألمأأأارب يأأأ    مل أأأ  شأأأ مد رشأأأف    م عأأأع  و  عأأأ  وح.   أةهخ  أأأ ن وهأأأ م 
  بأأح وه أأك روع أأ رن وهدنأأ  مأأن يررمأأح رةعأأ ر  رأيأأهو رم روع  يأأ  رروعدأأ  رروفوأأ ر روهأأصان ع أأخ 

ح رملدهخعأأأح أ وعأأأه   شأأأ ع هه  مأأأن بأأأد ر  رأ أأأ رت  حعأأأ ر  أأأل رمأأأن  أأأ مهت  ع أأأخ ،ن رريل مأأأ
وأ  ي رألمأن يرن    أ ة رووأ   مأ م ن ر ه  ع أح ،ي يأ ح و ن  أ . ر  و صيأ  ر ه ميأح رول ة أأ  

و  أأأيت راأأ ييتر ع  أأأ   عثأأأ ن رألمأأم رملهحأأأ ة ريفأأأو روعأأد  ر،   أأأح رألمأأأم  -رو نو را أأح رو  أأأ م 
يأح   وأ ر ا ر  أي مأ  رريل مأ ن رملدهخعأح وأ عم  ة أ    يرمرن ذرن   عأ ة ع يضأأح. رملهحأ ة روو   

ر، ر  راه أأ   مأأ   أ أأ ذ وأأ ر ي وعأأ ع معأأذوح و ا أأ  ،مكأأ ن رملريعأأ ن رو اد أأح روعايأأا رملعأأ  وح 
روع مأأح عأأن ررةفأأ   رريلأأ م  ر ع يأأح روضأأ رى  ر بأأد    أأ ت رألمأأنر راأأ  ،مأأ م و أألل    أأ  

 روع  رن. ح رألمه ح أي رو ن ح م را  عث ن مفو روعد  من ،م ع   مع يي   و 
ر،بعم متهأب ،رربأ  رو أ رك ن رأيأ رو ن ح مأ  رملد  أ ن رملهعأ ية رألاأ رل ررملد  أ ن  - 60

رر     أأح ،رو يأأح ع و أأح مأأن ، أأل ر هعأأ   ،ععأأ   ع   أأ ن مفأأو روعأأد . ر أأ  و  اأأ  وأأ يل رري وأأح 
روأأيت رر هههأأ   عثأأح رأقأأ ي رأل  يوأأ    روعأأ يرن مأأن رألمأأم رملهحأأ ة  رألمد أأح   يرم أأ م ررو أأع   ن

ر رر وأأأأأأأ  مل مأأأأأأأح 2007ماي رنكي ة أأأأأأأ   12،ن ووأأأأأأأ   يع أأأأأأأ  و  عأأأأأأأه   م  يأأأأأأأ  و ععثأأأأأأأح. ر  
روعأأأأ يرنر   ،ييأأأأحل ،   أأأأ ر ع أأأأخ ،ن يوأأأأ   رأقأأأأ ي رأل  يوأأأأ  ررألمأأأأم رملهحأأأأ ة  ع   أأأأح  ه  أأأأح   

 000 أي جم أحل رألمأن ع أخ  ة أ    أ ة يع أ  عأ يا  مأ  ر رر2007مت زكي و أ   31يرم  مر ر  
شأأأ ا . رمأأأن  أأأ ة ر ، ممأأأ   أأأير ررجنأأأ ز روأأأيل  أأأ    6 000 أأأ ي ععأأأل ل ر،كثأأأ  مأأأن  20

عو  مف رع ن م  وحر رأ ،زريف م هام  روهارمأ  شخ أ     وع أل مأ  رأقأ ي رأل  يوأ . ر دأ   ع أخ 
رغ و أأأأ عم روأأأأيل   مهأأأأ  رألمأأأأم رملهحأأأأ ة روهن  أأأأح رود  حأأأأح و  عأأأأ ع ة روأأأأيت  أأأأ مه  رأقأأأأ ي رألرم 

ودةهخ  أأ ن    ه ميأأح رول ة أأ  رو نو را أأحر رر وأأ       أأ ن م أأ ب مأأ  مى يأأح رأقأأ ي رألرمرغ 
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ع أأأأخ وعايأأأأا روهارمدأأأأ  رمل أأأأ ب رريهل أأأأ ل جمأأأأ أن را رىأأأأي  2007ماي رنكي ة أأأأ   7بأأأأ م   
  أأأأأح م أأأأأ  مشأأأأأ يف رألا عأأأأأأ    ،مأأأأأ ع و هعأأأأأ رن   ددأأأأأ . ك أأأأأ  ،ةأأأأأض ،  أأأأأ م  وع رةأأأأأأ  ر  وأأأأأ  مأأأأأ  مد

 رك ي   . ،   ةعه ن
ووأأأأ  ،يع رو أأأأ    رملهاريأأأأ  روهعو أأأأ  وع   أأأأ ن رألمأأأأم رملهحأأأأ ة ريفأأأأو روعأأأأد  رروهحأأأأ ي ن  - 61

رملهاريأأ ة روأأيت و ر ههأأ   ن  عأأع ل  أأ مة رملد  أأح ع أأخ روه أأ ل و   أأ كل   رمل أأ رن. وأأير  أأ ةض 
و مأأ ا را ي أأح  ن وعايأأا  أأ مة رألمأأم رملهحأأ ة اأأ  و أأ ريف رألعضأأ   ريأأ رعه    رمل ر وأأح ع أأخ م

ع أأأخ روو أأأ    ع   أأأ ن مفأأأو روعأأأد  رم ربأأأ هه    زمأأأن   أأأ    أأأ  رو  أأأ  ع أأأخ ،بأأأح ب ر أأأ ذ 
روأأأأام  ذمرة    يأأأأأ ح. ري أأأأأ ل اأأأأأير  عأأأأأ ية ا ل أأأأح  يرمة ع   أأأأأ ن مفأأأأأو روعأأأأأد د ر ة أأأأأ    يرمة 

 هعايأأأأارن مى عأأأأ ح و  أأأأ رمي   ك هأأأأ   معأأأأهو ح و أأأأ عم رمل أأأأ ر    ى يأأأأح رك أأأأل وةمأأأأب روعأأأأ  د رروو أأأأ  
رريرموأأأب ر  ، أأأار  ،مأأأ ع مأأأن رألم ةأأأح روع مأأأحد روأأأ  ي  أأأ مرن   يأأأ ة را  كأأأل مهل م أأأح مل ركعأأأح 

 رو     رملهاري  روهعو   وةة  ح رملو مة ركف وح رم ة روو  ية رول مل ر ه ي.
روعأأأ  ب   أأأ مة  ررربأأأ   رريرمة   رو  أأأ  ذروأأأ   أأأييف  ه ياأأأ  و ه أأأ ل ملعأأأ ىل يأأأ   - 62

شأأأ م حر فأأأ    ذوأأأك معأأأذوه  رأيأأأه ديف ر دعأأأ  ررأعهأأأ ر  ر دعأأأ . راأأأح  أأأ مرن مل يأأأح رآلن 
ع   أح مأأن ع   أ ن مفأو روعأأد . ر،مأ ز ووأأ   مأديف روعأأ    18ملعأ ىل روعأ  ب ررأةضأأع ك   

ح      مأأأح شأأأ رك ن ريأأأ رو ن ح يرمأأأل مد  مأأأح رألمأأأم رملهحأأأ ة مأأأ  ،اأأأ رل   ع أأأح م م  أأأح ولف وأأأ
ريأأأأهن  ح مأأأأ  ف  رألمأأأأم رملهحأأأأ ة وضأأأأح ي  رأيأأأأه ديف ر دعأأأأ  ررأعهأأأأ ر  ر دعأأأأ . رمأأأأن  أأأأب 
ررجن زرن رو ى ع ح رويت قووأ    اأير ر أ يف روهذي أ  روأيل ، أ ر  عأ ي مأن رول  ةأ ن روه  عأح رعأي 

هأأ ر  روه  عأأح وةمأأم رملهحأأ ة وع أأ ن رأوهأأار    وع أأل مأأن ، أأل رووضأأ   ع أأخ رأيأأه ديف ر دعأأ  ررأع
ر دعأأأأأ  مأأأأأن   ةأأأأأ  مأأأأأ  ف  رألمأأأأأم رملهحأأأأأ ة رعأأأأأيام مأأأأأن رملأأأأأ  فبر روأأأأأيل بأأأأأ م   كأأأأأ ة ن 

ررعأ  يأ م ،رو يأ ن وع أ ة   أ ر رن مى عأ ح و أ ل وأ ر ي ع   أح   أذن  2006رألريفكييعأ ص 
 رملد  ررأيهن  ح.

 
 بناء السالم  

  مأأن رةاأ هأأ  مأأ  يع أأ  و  نه عأأ ن را أأح روأأيت وأأص، اأأ  م ةفهأأ  رريأأ ب مأأن يمأأ مر رمدعأأ - 63
رو أأأ رتر ريأأأ ر و ث أأأ رن   ع   أأأح  دأأأ   روعأأأد ر   مأأأ  روأأأ ريف رألعضأأأ     مأأأرمت  روو أأأح روعأأأ مل  

م ي ا لل   ي  وعدأ   روعأد  مروأ  مأن  دأح  دأ   روعأد  ربأد ر   دأ   روعأد   2005وع   
 رمله  يعم  د   روعد .

أأان  دأأح  دأأ   رمأأديف روعأأ   رألريف مأأن ع  هأأ ر - 64 روعأأد   ه ياأأ  ع أأخ روهحأأ ي ن روأأيت  مكة
نأأأ  ود    أأأح ر   رى أأأح  و ر أأأ  ع   أأأح  دأأأ   يأأأد  معأأأه ر      مرةأأأ ل ريأأأيرو  ن ر أأأ ،ن و أأأ م   
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وع  هأأأأ . ر  مأأأأ  مل مأأأأح   مرةأأأأ لر  أأأأ عم مأأأأن رو ندأأأأح ررألمأأأأم رملهحأأأأ ةر  هح يأأأأ  روهحأأأأ ي ن 
يأأأأأ رو ن  رمل أأأأأ ةم رروهه يأأأأأ رن روأأأأأيت و ر أأأأأ  ع   أأأأأح و ا أأأأأ  يعأأأأأ ىم روعأأأأأد . ريوأأأأأ   رراأأأأأ م رأ

  ملعأأ ع ة رآلن   و   أأ  م أأ مكح رريل مأأح   معأأ ىل  دأأ   روعأأد  مأأ    أأ  ،بأأح ب رمل أأ حح 
  روع أأ  رر ه أأ  رملأأ  . روهأأ ن مل مأأح يأأيرو  ن رآلنر  أأ عم مأأن رألمأأم رملهحأأ ة ررو ندأأحر رعأأ  

مأأن روهحعأأب  عأأ    أأ ر  ريأأ رو ن هه  رملهل م أأح وعدأأ   روعأأد ر ريهخضأأ  اأأي  رأيأأ رو ن ح ملايأأ  
 رأةهخ   ن   روع  .

ر،ة أأد ملهأأ  يعأأم  دأأ   روعأأد  وأأ عم رو ندأأح رووأأ   رمل أأ مة     أأذن مفأأا رملد  مأأح  - 65
ريع هتأأأ  ود ه أأأ ت مأأأن ، أأأل رعأأأ  رودف أأأي ريأأأ رو ن  ن  ع وأأأح وعدأأأ   روعأأأد . ري أأأ ل رمللهأأأ  

رألم ةأأح روع مأأح ررألمأأم رملهحأأ ة  ع أأخ و أأ  ل بأأد ر   دأأ   روعأأد  ريأأ ه ن قعأأب روهدعأأ ي يرمأأل
مأأأ يف معأأأ ىل  دأأأ   روعأأأد  ولف وأأأح ،ن ووأأأ   رألم ةأأأح روع مأأأح  هوأأأ   ،كثأأأ  ،شأأأل يف روأأأ عم  ع و أأأح. 
ريأأارريف رمللهأأ  ،ع  وأأ  رآلنر راأأ  جمهأأا  أأ مل  فب مأأت يأأه لن مأأن روو أأ     أيأأح يعأأم رو ندأأح. 

 أأأح ود ه أأأ ت مأأأن ، أأأل   أأأ ر  رو أأأ ل اأأأي  رو أيأأأح معأأأررو  ن عأأأن يعأأأ ة رألاأأأ رل روف ع أأأح رملعد
مد    ن ريأ رو ن ح مأ يف رألرو يأ ن ررأوهارمأ ن رملهع وأح  عدأ   روعأد ر ر أ  روأ مر  رملعأهف ية 
  أذن  دأأ   روعأأد  و  عأأ ع ة   ،ير  ،ع أ يف رو ندأأح. ريع أأل ملهأأ  يعأم  دأأ   روعأأد  ،يضأأ  مأأ  

مة رروأأأأ عم رو ريأأأأعب ك  ةأأأأ ن ر هأأأأ ن م مأأأأح رمريعأأأأ ن م م  أأأأح ولف وأأأأح و وأأأأ  رو ندأأأأح رمل أأأأ  
 ررملد يعب.

ر أأأ  ،ة أأأد بأأأد ر   دأأأ   روعأأأد  و ع أأأل ك أأأد ر  يأأأد    مأأأ أن رو أأأ رم  ي أأأ ل  - 66
رألم ريف  ع عح و ع  رن رويت ول ن   اأ م ر أ را مأن رو أ رع ن. ري عأهخ   رو أد ر  مأن ، أل 

م  أأأأ  عأأأأ   مفأأأأا رو أأأأن   ركأأأأ أن روهد  أأأأح ررملأأأأ مب ع أأأأخ ووأأأأ   روهارمأأأأ ن ،اأأأأ يف ، أأأأد. ر  
ر ،ع دأأ   ،ن   مرةأأ ل ريأأيرو  ن مرا هأأ ن وه وأأ  روأأ عم مأأن رو أأد ر ر رم  أأ   ولأأل 2007

م  أأأ ن يرأم. ر أأأ ، روه  يأأأل يأأأ عم ،ة أأأ ح  دأأأ   روعأأأد  روع و أأأح رألمه أأأح روأأأيت  35  أأأ  مع  أأأ   أأأ م  
مايأ  وعلحل رألرو ي ن رملهفي ع  ه   ب رو ندأح راأيين روع أ ينر رنأ ل روع أل ع أخ  عأدن ،ا  أح 

 من روع  رن وه و  رو عم من رو د ر    رملعهوعل روو ي .
ر أأ  قووأأ   عأأم ررجنأأ زرن رمله أأح مأأديف روعأأ   رألريفر  أ ،ةأأ  نأأ  روو أأ     ملايأأ     - 67

اأأير رملضأأ  م. روعأأ ل  أأ رمرن روهذيأأ حل  ضأأ رمة ،ن يعأأهف   ر ه أأ  روأأ ر  مأأن يمر  رمل عأأ ر 
رن ر  م أأأأح مأأأأن رو أأأأ رتر ر،ن يلفأأأأل متأأأأ يد مضأأأأ  ة  وع   أأأأح ر،ن يأأأأ   راه  مأأأأ  مه ربأأأأد و ع أأأأ 

رأةهعأأأ مل رملعلأأأ . رنأأأ  ،ن نأأأ ل رأاه أأأ    أأأي  رألرو يأأأ ن. كأأأيوك  أأأ ن  دأأأ   روعأأأد  معأأأذوح 
شأأ م ح ود أأ ل ع أأخ عأأ ي كعأأي مأأن رألاأأ رل روف ع أأحر ريأأ ل ،كفأأل  قعأأب روهدعأأ ي   مد  مأأح 

رملد  مأأأأح  ذيأأأأ ا ر   رملوأأأأ ر رم  بأأأأ     رألمأأأأم رملهحأأأأ ة رجتدأأأأ  رأزيرر  أأأأح. ريأأأأ ل و ربأأأأل
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رمل أأ رنر ووأأ   ك مأأل يع هأأ  و نهأأ ي رملعيروأأح وه ا أأ  يعأأ ىم روعأأد . ر   م أأ م ع أأخ كف وأأح ،ن 
 قهل  ه ي  د   روعد    روعد رن رملوع ح مل ن رو  رمة     ة م  رملد  ح و عد  رروهد  ح.

 
 محاربة اإلرهاب  

أح و ر أ  أ ياريف م   ررما ب  - 68 رويل يهأ ي روعأد  ررألمأن رروهد  أح   روعأ مل معأذوح م حة
ملل  حأأح ررماأأ ب عأأن رملهحأأ ة  رألمأأمر ه أأ  روأأ ر . ر أأ  ،يأأف  روعأأ ت ة أأ   ر هأأ ي روأأيت وعأأيا  

 ةهأأأأ ا ،يرة   يأأأأ ةر اأأأأ  ريأأأأ رو ن ح رألمأأأأم رملهحأأأأ ة ملل  حأأأأح ررماأأأأ ب   روعأأأأ ملر روأأأأيت رعه أأأأ هت  
. ري أألل   أأ رم اأأي  رو   وأأح   ر أأ ت م أأ ة و مخي أأحر  ذ 2006 كيأأعه ص  يف،ي  روع مأأح  ر  ع أأح

وه هأأأ  و أأأ   ه  ر أأأ مهت  ع أأأخ  ةأأأاريف  192روهأأأ ة م اأأأ    أأأ  روأأأ ريف رألعضأأأ   روعأأأ و  عأأأ يا  
 راانح  آ ح ررما ب.

رقأأ ي رأيأأأ رو ن ح ميرم يهعأأأم   وهدعأأ ي ررأوعأأأ   ررو أأأ  يف  زر  ررماأأ ب ع أأأخ رو أأأع   - 69
ض ررر    أأ  رروعأأ مل ر ريلفأأل   رو  أأ  ذروأأ  رمأأ ر  موأأ   ررةعأأ ن ريأأ  ية رووأأ ة ن. ك أأ  روأأ ا

و أأأأ   م أأأأح ع أأأأل م   يأأأأح ملدأأأأ  ررماأأأأ ب ر  م هأأأأ  رروه أأأأ ل و   أأأأ مل ررألرعأأأأ ت رأ ه  ع أأأأح 
ررأ ه أأ ييح رروع  يأأ ح رألي يأأ ح روأأيت وأأريل  ن رةه أأ م ررماأأ ب. ريأأهحوي رأيأأ رو ن ح ،ع أأم 

 أأأ ع ودف أأأيا  ودف أأأير و مأأأ . ر،عهوأأأ  ،ةأأأ  نلأأأن قو أأأي اأأأير راأأأ ل  هعايأأأا  أأأ مة روأأأ ريف جنأأأ    ذر 
ر  وه أأأأ   م أأأأ مكح ر ه أأأأ  رملأأأأ   رروو أأأأ ت ر أأأأ  . رووأأأأ   ررملهحأأأأ ة رألمأأأأمرألعضأأأأ   رمد  مأأأأح 

رملعأأأررو ح رو ى عأأأ ح عأأأن ودف أأأي رأيأأأ رو ن ح ع أأأخ عأأأأ وي روأأأ ريف رألعضأأأ  . رمأأأ  ذوأأأك  أأأ ن شأأأأت 
ررو كأ أن رملهخ  أأح رروأأصرم  ررو أد ييي روه  عأأح وةمأم رملهحأأ ة وعأأهم  روع مأأحررريرمرن   ألم ةأح 

  اأأأأأير رملعأأأأأعخ رملهأأأأأم مأأأأأن مأأأأأديف معأأأأأ ع ة روأأأأأ ريف رألعضأأأأأ      أأأأأ  وعيوأأأأأ  مأأأأأن  هأأأأأ ي وهدف أأأأأي 
 رأي رو ن ح.

رمدأأأأأي رعه أأأأأ ي رأيأأأأأ رو ن حر شأأأأأ مك     أأأأأح روع أأأأأل رملعد أأأأأح   وهدف أأأأأي   جمأأأأأ يف مل  حأأأأأح  - 70
   هأأ ي روهدف أأي رملعيروأأأح  ررملهحأأ ة رألمأأأمك  ةأأأ  مأأن ك  ةأأ ن مد  مأأح   24وضأأم  ررماأأ بر رروأأيت

ع خ ة    رملد  مح ر  م  روأ عم و أ ريف رألعضأ     جمأ يف روهدف أي. ررعأع     أح روع أل م أح 
يو   هأأ   ع أل   أية رأل أل مأ ين   هأ  عأ ير مأأن ر  رةأ  روع   أح رحمله  أح   رأيأ رو ن ح رمأ 

،ن قوأأي مأأن ،  هأأ  ةهأأ ى  ع   أأح. رو أأأ ل  رملهحأأأ ة رألمأأمح نلأأن ملد  مأأح مأأن معأأ يمرن م   يأأ
رملعأأأ يمرن روه أأأ ل و ه أأأ ل رروهند أأأ  مأأأن ، أأأل ررماأأأ بر رو ع أأأح رمه   أأأ ن روضأأأح ي  رع يأأأأح 
رألاأأأأ رل رملل أأأأ  حر رمع  أأأأح روعد أأأأح  أأأأب مد كمأأأأل رو أأأأ رع ن رررماأأأأ بر رروه أأأأ ل وه  يأأأأل 

   وةع ر  ررما   ح.ررما بر رم ر هح ريهخ ر  ررة ة
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رعياأأأأ  مأأأأن روعد بأأأأ  روف ع أأأأح رملهحأأأأ ة  رألمأأأأمرك يأأأأ  ح مأأأأن ريأأأأ ىل و عأأأأي روهعأأأأ رن  أأأأب  - 71
ررولأأ ر  رملهحأأ ة  رألمأأم د أأ  يو أأل  2007روث  كيدأأ ي   كأأ ة نرو ى عأأ حر   مأأ     أأح روع أأل    

 ضأأد عأأن ع مأأح رودأأ  ر  ررملهحأأ ة رألمأأمملل  حأأح ررماأأ بر روأأيل يهأأ م و أأ ريف رألعضأأ   رو أأ ك   
 رم رميا  رملهع وح فل  حح ررما ب. رملهح ة رألمم  ع ة    ة ن عن ،ع  يف مد  مح 

رك أأأ ا  ع أأأخ روهأأأار  ر ه أأأ  روأأأ ر  فح م أأأح ررماأأأ بر يم أأأ  رأوف   أأأح رو رو أأأح وو أأأ   - 72
 ة أأأ  مه أأأ  . رمتثأأأل رأوف   أأأح ة أأأ    ة2007،ع أأأ يف ررماأأأ ب رودأأأ رل م أأأا رودفأأأ ذ   مت زكي و أأأ  

أ أأأأ ذ   أأأأ ر  ير  م أأأأ ب عأأأأ  ررماأأأأ ب. ر   ع أأأأخ  وأأأأح مأأأأن ،ن روأأأأ ريف رألعضأأأأ   يأأأأههح خ 
و ه أأأ  م روأأأيل ق أأأ   أأأ    ح شأأأ م ح   أأأذن ررماأأأ ب روأأأ ر  معأأأ ر    وه أأأ  م ع أأأخ   أأأ ر  روف   أأأ

 م ر هح اير روهح ل.
 و أأأح و  أأأ رك ن وعأأأب   روعأأأ   روأأأيل ،عوأأأ  رعه أأأ ي رأيأأأ رو ن ح مأأأ ع رألمه أأأح روع أأأ  ر  - 73

رأيأأ رو ن ح  أأب روأأ ريف رألعضأأ  ر رمد  مأأح رألمأأم رملهحأأ ة ررملد  أأ ن رر     أأح ريرن رر     أأح 
أ نلأن ،ن ةأدنم   معأع ة  رمل أ ب   أي عأ مل ،كثأ  رمأ  مل ةع أل يأ ر ررمأ ةر رر ه   رمل  . 

 ررما ب يه ي   ي ح رري  ة.    ،مد  أ يع ي 
 
 االنتشارنزع السالح وعدم   

،كأأ ن مدأأي ،ريف يأأ   و و أأ    أأ  مد أأ  ،ن روف أأل رر  أأ ي رو أأيين مت أأان   أأ  رحمل  أأل  - 74
ررو أأأل ب رو ى عأأأ ح   جمأأأ أن ةأأأات روعأأأد  رق يأأأ  رأليأأأ حح رعأأأ   رأةه أأأ م مأأأديف روعأأأد رن 
روو   أأأح رمل عأأأ ح ،كأأأ ر رري  أأأح رو رعأأأحح وهد أأأ ا روصةأأأ م  روأأأ ر  ودأأأات روعأأأد  مأأأن مأأأديف  أأأييف 

اذرمكمأأأأ م   15ي مدعأأأأوح يدع أأأأ  وةمأأأأم رملهحأأأأ ة ،ن ووأأأأ     هأأأأ   أأأأ رم ،كثأأأأ   ع و أأأأح. ر   هأأأأ  
  أأذن وعايأأا  أأ مة رملد  أأح ع أأخ ي أأ   257ك61رووأأ رم ر ف  أأ  ن ر  ع أأح روع مأأحيأأ ر ،2007

  ى يأح اثأل ر  رمأ  ووأ م   أ  رة أ   ملهأ  و أررن ةأات روعأد ر عن ح   ةأ م  ةأات روعأد ر 
  ك أأأأا  ع أأأأخ قأأأأ ي ن  أأأأ يةر  هع  أأأأي عد  وأأأأ  مأأأأ  روأأأأ ريف رألعضأأأأ   ر  ريأأأأ  . ريأأأأ و   رمللهأأأأ 

 ررملد   ن رريل م ح رو رو ح رر ه   رمل  .
واريف ،ي حح رو م م رو  ملر رم  بأ  رأليأ حح رود ريأحر  ضأد عأن روهنأ مب ر  ميأح  رأ - 75

ذوأك ،ةأ  مل  أأ ز  وأد م  ي أ يف  أ يمة ع أخ عأأل مثأل اأي  رأليأ ححر متثأل ،مأأ  رو أ رعل رو ى عأ ح.
ووأأأ   كأأأ ل   جمأأأ يف ةأأأات روعأأأد  رودأأأ رلر راأأأح ر هوأأأ م أوهأأأار  عأأأ مل    وف  أأأ ن عأأأ  ة ن رو ك وأأأح 
رو رو ح و    ح رويميحر ك   ،ن اد ب م أن ع   رمهث يف. ر أ  ،   يأ  جتأ مب ة ريأح جمأ ير   عأ   

م أأ ع  معأأه  ة.  ر ري ر أأ  يمأأ يف مع اأأ ة رري أأ  رو أأ مل و هنأأ مب رود ريأأح م أأا رودفأأ ذ2006
ع خ ،ن يرمة رأيهع ر  ر  ي ة ملع ا ة عأ   رةه أ م رأليأ حح رود ريأح  أ   أ ،ن   ريأح م أنعحر 
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ر ةأض اأأ  و أأ ريف رألاأ رل ع أأخ مأأ   يوهأأ  مأن  هأأ ي م أأ كح ولف وأأح عأ   ووأأ يم رو أأ    رملهعأأ ي 
 رألا رل رويل ي لل مكد  ،ي ي   من ،مك ن رملع ا ة.

ر ايأأأ ة رول ميأأأحر ،ممأأأ   أأأ وه  مرن ررن   أأأح     ي أأأ ن رألاأأأ رل  ر   أأأ  يهع أأأي   أأأع  - 76
روعأأهح روأأيت  أأ ن اأأير روعأأ  ر اأأ  ي أألل م أأ ة مه أأح مأأ  ةأأات روعأأد  رودأأ رل. ك أأ  ،ن روه بأأل 
 ن مأأل وف رعأأ     أأ  يهع أأي   ه ميأأح  يأأ رن رريأأدم ح مأأن شأأذة  ،ن يعأأاز ة أأ   عأأ   رأةه أأ م 

،شأأع    أمو أأ   ر    رو أأ    روعأأ    و صةأأ م  روأأ ر  و ع أأ . ر ةأأض روأأ ر  ريع أأ   وأأح ر ه أأ  روأأ 
 يأأأأ رن  ه ميأأأأح ن رملد  أأأح أ وأأأأاريف مهحأأأ ة  زر  عأأأأ رمة  نأأأأ ي مأأأل يأأأأ    و  عأأأأ ىل رود ريأأأح   أل

 رو عع ح رو نو را ح. رريدم ح ر ه ميح ك مي 
ريأأأل ر د أأأ ن رمل عأأأ    روعأأأ    ن رألع أأأ يف رمللثفأأأح روأأأيت  أأأ    أأأ  مأأأرمت  ةأأأات روعأأأد   - 77

كعأأأية   و بأأأ يف  ن مدع أأأ    ي   م يأأأ ح   امأأأ أ، أأأ من  رروع ووأأأح مدأأأي ،مأأأ  ا يأأأل   أأأذن ،رو ي وأأأ 
ي عأ م و أ ريف رألعضأ    ر اأ ةات روعأد  رملهعأ ية رألاأ رل. ر أ ن  مأ رز ووأ     مهدأ ريف رو أ 

ة أأأ  ميحر أ أأأ م رز ووأأأ     رملف رعأأأ ن ر  أأأ ر  مع اأأأ ة   رو  أأأ  رملد يأأأ  ق  أأأ   ةهأأأ ا رملأأأ ري ر
 ضأأأد عأأأن  مأأأ رز ووأأأ     معأأأ ىل روفضأأأ   ر أأأ م   رةأأأات روعأأأد  رودأأأ رل    اأأأ م مأأأرمت  ةأأأات 

 روعد .
مع اأأ ة   أأذن  أأ ر   ر ،ا وأأ  ر  ع أأح روع مأأح ع   أأح   يأأ ة مأأن ، أأل 2006عأأ     ر  - 78

 أليأأ ححر اأأ  ر  أأ ة رو ف أأح رألرن مأأ  رعأأ  معأأ يي يرو أأح م أأ كح أيأأهيري رأليأأ حح رأجتأأ م  
فدأأ  رأجتأأ م عأأي رمل أأ رت روهو   يأأح رو أأ ي ا  رةو هأأ . ر   أأ  يهع أأي  هدف أأي   ةأأ م  روع أأل رملهع أأي 

،شأأع  ر  أأ ةض 2001وعأأ    أأ  مأأن   أأ    رةعأأ  ررووضأأ   ع   أليأأ حح رو أأ ية ررأليأأ حح ر ف فأأح 
ن   يأأأأي ر أأأأصر  رريلأأأأ م ب رملعأأأأض   وع عأأأأ ة عأأأأي رمل أأأأ رعح رعه أأأأ    ماي رنكي ة أأأأ    وهفأأأأ نيف أل
و بأ  ن م   يأح   أذن و أن   رعأ   أ رةب ر،ة  أح  يهضأ نوو ي ر بأ م  ه ر أي رآلمر   2006

 رن ررملعأ ع ة روأ رو ب مأن راد حر روعايا وع ييف رملع  مأ ن رروهعأ رن  أب روعأ   ن رو اد أحر رروهعأ
 ، ل  د   روو مرن.

روهع ي روهح ي ن رولصع رويت و ر هد   ضأ رمة وعايأا رملعأ يي رو رو أح ودأات روعأد  رود أ م  - 79
روعأأأ   ةأأأات روعأأأد  ”رأليأأأ حح. رراأأأ ل رأيأأأ رو ن  وةمأأأم رملهحأأأ ة     يأأأح رمل أأأ ل يل أأأن   

كأأأ ن اأأأير راأأأ ل معأأأه  ر مأأأن رو أيأأأ ن رملهع وأأأح  دأأأات رملأأأ   “. رول مأأأل    أأأل م   أأأح يرو أأأح  ع وأأأح
روعد  رود  م رألي ححر رملد    ع  ه    م ث   رألمم رملهح ةر   ةأ  يأ حه ا  ن  أييف  هأ ي 
 ع   ح وه ن   رةض        يريف روع مل  ن رملع ا رن رملهعأ ية رألاأ رلر رودف أيا  ودف أير كأ مد 

 ية روه ربل م  ر ه   رمل  .ر ع أر ر ة    مع يي   ي ة رزي 
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 الفصل الرابع
 اإلنسانية والشؤون القانون وسيادة اإلنسان حقوق  

ع يح روعايا   م  ن قو ي ،مل كل م ل ركل رم ،ة   روع     م يح رك رمح يه    ع خ  - 80
ع مل ح ا    م مو   ررةعأ ن ريأ  ية رووأ ة ن ررو نو را أح. ر أ  ،مأ ز ر ه أ  روأ ر  ووأ م  كعأير 

ر ،مأأي زع أأ   روعأأ مل ع أأخ عأأ ووهم 2005  رودهأأ   فعأأ يي راو أأ ن موأأ   ررةعأأ ن. ر  عأأ   
  أ  رر أ رىم رمل ولعأح عأ  معررو ح ع يأح روعأل ن مأن رر أ ية ر   ع أح ر أ رىم رريأ ب رروه هأي روع

ررةع ة ح. رع  د  م رب ح ول يحل ا   ود  و ه  ل و هح ل رمله ثأل   رعأ  ذوأك م عأ  روهدف أي. 
رعأأدرة ع أأخ ذوأأكر أ يأأاريف كثأأي مأأن روع أأ    مأأ ن مأأن مأأي روعأأ     ك رمأأحر ري ر هأأ ن روه أأ ي 

روأيت يهعأع    هأ  ررةعأ ن.       ام   رو ن روف رم   م ر هح عدأ  رولأ رم  رو ع ع أح ررولأ رم 
رووأأأ   اأأأي  رأةهه كأأأ ن يعأأأ ىم رألمأأأن رروهد  أأأح     أأأ  ،مأأأ   روعأأأ مل. ر أأأ  عوأأأ ن روعأأأا  ع أأأخ 
م رب ح زي ية ر ه ي وهنه ا رملد  ح رمع ة ة رو ريف رألعض        وعيو  من  ه ي وه ع م رمأ ر  

 مو   ررةع ن ري  ية روو ة ن ررو نو را ح.
 

 القانون سيادة  

 .ع أأخ ،ي يأأه  رملهحأأ ة رألمأأمرألي يأأ ح روأأيت   مأأ   رملعأأ ي  مأأن معأأ ، رووأأ ة ن يأأ  ية ن  - 81
 وو رعأأ  ر وأأ  وه أأ ل روأأيت روأأ ريف مأأن جمه أأ  فث  أأح ولأأ ن ،ن اأأ  رملهحأأ ة رألمأأم اأأ ل يأأاريف رأ

 عأ ن ر أ  روعأ   ح.   و يأ ىل رو رو أح رملد زعأ ن روعأ يح رك رمهأ  ررةع ن مو   وعايا وعهه ل
   عأأ ح ع أأخ يوأأ   مفهأأ   راأأ  رملد  أأحر ،ع أأ يف  رألي يأأ ح  ر  رةأأ  مأأن رو رو أأح ر د ى أأح روع روأأح

 رو رىم. روعد  وو    ،م  ،ي ي  ي    روع روح قو ي ،ن
 ررمررةأأأأأ  روعأأأأأ  وح و  ع يأأأأأد    روأأأأأ رو ه ن رحملل هأأأأأ ن رربأأأأأ   ر2006 عأأأأأ   ، دأأأأأ   ر  - 82

 رر أأ ية ر،ع أأ يف ررةعأأ ة ح عأأ  ر أأ رىم مأأ ب  أأ رىم   مولأأ ب و  هه أأب   حمل ك أأ ن رأعأأ دت
  أأ رىم رمولأأ ب هت أأح رألريف رملأأههم  ن ك ع ييأأ   أأ كم   رأيأأهثد ى حروأأ ررى   رر هأأ  ر   ع أأح.

 و أأأأ موا   ك أأأأح وعأأأأيرو  ن ر  بأأأأح رحملل أأأأح ر أأأأ ،ن رأمهنأأأأ ز. ماأأأأن ررعأأأأعه  ررةعأأأأ ة ح عأأأأ 
 ر أأ رىم مأأ ب  أأ رىم   مولأأ ب مهه أأب اعأأح   ه أأ  ،يرةأأ  وأأ مخي ب مل أأب ر،بأأ من وأأ ي  مر

 ررةعأأ   و وأأ ة ن رةهه كأ  ذوأأك   عهعأأ م ،افأ يف  هند أأ  ،يرةهه أأ  ، أ  م أأار  وأأ  راأ  ررةعأأ ة حر عأ 
 ي  يأح يذرربأل  أ ةض رو رو أحر ر د ى أح ررحملل أح رملهحأ ة رألمأم  أب   وهع رن يهع ي ر     رو ر .

 و أأ    رأمأأ ر  ك مأأل  يأأد  مأأ  معأأ ع ه ر   رو رو أأح ر د ى أأح و  حل أأح رروأأ عم رملعأأ ع ة ووأأ  
 را مح. رو رو ح رملريعح اي     وه ه  رويل رأيهوديف
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  ر2006  1664 رووأأ رمف  أأ   رألمأأن جم أأحلا أأ   ر2006 اذرمكمأأ م  29 ر  - 83
 رملهه أأب حمل ك أأح  ل أأح  ة أأ    ن ي مأأ  روفأأ   ع أأخ وعدأأ ن مل مأأح مأأ  يهفأأ ر  ،ن يأأ ف   ن

 امأأ . شخ أأ  23 ر رري يأأ ل م  أأي رأليأأعي وعدأأ ن رزمر  مىأأ حل موهأأل  ن ،يع روأأيل رانأأ    أأن 
  ة أأأأأ     أأأأأذن ر2007 ،ي مكمأأأأأ ي  30 يأأأأأ    2007  1757 رووأأأأأ رم رألمأأأأأن جم أأأأأحل ررعه أأأأأ 
 ي ة أأ  مايأأ رنك 10 يأ  ، ةفأأ ذ ،ملأأ   م  أي رووأأ رم رة أ   رحملل أأح  أ  ر أأ  و عدأ ن. ر  بأأح رحملل أح
   ر  بأأح رحملل أأح رة أأ   رودزمأأح رروهأأ ر ي ر  أأ رن    أأ ذ ، أأ   روهأأ مي  ذوأأك رمدأأي .2007

 م د .
 يهع أأأأي    أأأ  رملعأأأ ع ة  هوأأأ   رملهحأأأ ة وةمأأأم روه  عأأأح روف ع أأأح ر هأأأ ن مأأأن عأأأ ي ريوأأأ   - 84

 رملهحأأأأ ة رألمأأأأم ركأأأأ أن روهأأأأ ن .روأأأأ اض رو أأأأع   ع أأأأخ رمل أأأأ يين مأأأأن ا ىفأأأأح   رووأأأأ ة ن  عأأأأ  ية
 مأ  م م أح جتهأ ز جمه عأ ن     ة ة أح مريعأ نمأن ، أل  ة أ    روأ عم ووأ   ر  رجمهأ  ربد ييوه 

 رأل أأأل   روعأأأد   دأأأ      أأأ ا ل عد أأأ  رووأأأ ة ن يأأأ  ية يمركأأأ  مدهأأأ   أأأذن  رو أأأ رتر رةههأأأ    عأأأ 
،يضأأ   و  أأ روه أأ م  م م أأح   مريعأأ ن وأأ يه  روأأيت روع أأ رن ،ن ك أأ  معأأه رمح. ر  أأ مة رو  يأأل
 روهود أأأأح ملعأأأأ ع هت  روه  يأأأأ أ يفهأأأأذ يهاريأأأأ   رو  أأأأ  ،ن رملد  أأأأح رجتأأأأ  رملهحأأأأ ةر رألمأأأأم مأأأأن روأأأأ عم

 روو مرن.  د   جم يف   ر،ة  هه 
 ،ع أأأأن رملريعأأأأ نر مأأأأن رملهد عأأأأح ر   عأأأأح اأأأأي    رألع أأأأ يف ودعأأأأ ي قعأأأأب  ن ريأأأأع   - 85

 رألمأأم وو مأأ  روأأيل روأأ عم وعايأأا    رةأأ  ود مأأ ” رملعدأأ ن وو يأأ    ر 2006عأأ      يأأح   يأأ ف 
 رملعأأأأض روف يأأأأي  ة أأأأ    Corr.1ر  S/2006/980-A/61/636  “رووأأأأ ة ن يأأأأ  ية ، أأأأل مأأأأن رملهحأأأأ ة
   رو ى عأأأ ح ر هأأأ ن  أأأ ية مأأأن روف يأأأي اأأأير ريهأأأذو  رووأأأ ة ن. يأأأ  ية جمأأأ يف  رر أأأصرن    وهدعأأأ ي

 ودف أأي ولف وأأح نه عأأ ن م أا رووأأ ة نر يأأ  ية جمأ يف   رملعأأ ع ة ووأأ   روأيت رملهحأأ ة رألمأأم مد  أح
 ريضأ    روأ عم. ي  عأ ن مأن رمه   أ ن مأ مت أ    م  عأح  د ع أح رروعأ مه  م ر  أح    يوح روصرم 
 ك  ةأأأ ن  ه أأأ   أأأب    أأأ  رروهدعأأأ ي روهعأأأ رن رو عأأأي روهأأأآزمر جمأأأ أن وهح يأأأ  فعأأأ يمرن روف يأأأي
 روو ة ن. ي  ية جم يف   رملع ع ة وو   رويت رملهح ة رألمم
 و أأأأ ريف   ودعأأأأعح رووأأأأ ة ن يأأأأ  ية وعايأأأأا فنأأأأ ي رملهحأأأأ ة رألمأأأأم ولهفأأأأ  أ ،ن رملهأأأأم رمأأأأن - 86

 ود أأأ  رو  يأأحر اأأي  رقو وأأ  رملد  أأح. يرمأأل رووأأ ة ن يأأ  ية و ع أأي أأل ،ن ولفأأل ،يضأأ   رألعضأأ  ر
 رود أأ   وهعايأأا روع مأأح رألم ةأأح مأأديف مأأن ا مأأ  روأأيت رربأأدم ن مأأن جم  عأأح   روع مأأح ر  ع أأح

 ة أأأأأ   رم أأأأأ ر  ح كفأأأأأ  ة يمريأأأأأح رألمأأأأأن جم أأأأأحل ري ربأأأأأل رملهحأأأأأ ةر رألمأأأأأم   و ع روأأأأأح روأأأأأ رم  
 رملد  ح.ر ار رن   
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 اإلنسان حقوق  

 جم أأحل ر ههأأ   شأأه  م أأا ررةعأأ ن ريوأأ     ودعأأعح رألمه أأح  أأ و  ع مأأ  رمل عأأ  روعأأ   كأأ ن - 87
 رعأأ  ع أأخر ،ع  وأأ   أأ ، ،ن مدأأير ر  أأحل اأأير ري كأأا .2006 ماي رنكي ة أأ    ررةعأأ ن موأأ  
 رعه أأ ي  ن ر،ين كأأ مدر ع مأأ  رملريعأأ ن اأأي   دأأ    هأأ ي رريأأه     رملوع أأح. مريعأأ و وعدأأ ن 
 أيأأهع ر  او أأح  ة أأ   مش أأ  ر2007 ماي رنكي ة أأ    رآلمر   ه ر أأي رربأأدم ن مأأن جم  عأأح

 ، أ ي  ر أ  روع أ رن.   أ    ررةعأ ن موأ   م وأح   مريأح ر  أحل يو   ،ن    ي رييرمل ش مل 
 يرمروأأ  راأأ ريف ،ع  وأأ   أأ ريف  ريمر أأ   عأأي  يرن  ع دأأ       أأ   دأأ  رمه أأ م ر  أأحل ووأأ رم   وأأ 

   ررةعأأ ن موأأ   رةهه كأأ نريعأأ  رن  مأأن ع يضأأب رجمأأ أ ة   أأ  ادأأ ب ،ن مأأب   رأيأأهثد ى حر
 موأأ      أأ مأأي كثأأي    أأ  يهع أأي  هعايأأا رو أأ    روعأأ مل   رأيأأهع ر يع أأ  ر  روعأأ مل. ،مأأ     أأ 

 2008  عأأأأ    مهفأأأأل    أأأأ روع عأأأأ ا ر  و هناىأأأأح     ههأأأأ   رعأأأأ   و ر  هأأأأ  عأأأأن  ضأأأأد ررةعأأأأ ن
 ررةع ن. ريو   روع مل  ررعدن و  رم روعهب روعد يح   ويك ع

  يأأ    وو أأ م كأأيوك ريأأهع   ر  أأحل ة أأ   رر أأ ر رن ر  بأأحر روأأيل ربأأف  يأأ ف   - 88
. ررعه   رود    رو ر  ري  يح مو   ررةع ن   “يمة روه ا”،ش ا  مت م  م  ذا   و      ر  ذة  

ر  أأحل   يأأأده  رألرن م رةأأح وو رعأأأ  روعأأ  ب و نهأأأ ن رملل فأأح   أيأأأ نر مأأن رمله  أأأ  ،ن وضأأأف  
يعلأ  ر  أحل ع أخ وو أ م   ماي ر من رو ع   ررأوعأ   ع أخ ،ع  اأ . ر  روعأدح روث ة أحر ي ده أ  ،ن

 كل من رو أي ن رق ي  روث  رن   رمل رع  رويت نلن وعايا ة    رري  يح   ه .
 ر  يأأ ة رملع اأأ رن مأأن  عأأ ي يهع أأي    أأ ر    أأ  شأأ ك  ع أأ  رمل عأأ  روعأأ   مأأ ع رع أأخ - 89

 أوف   أأأأح ررعأأأأ   روصرو كأأأأ يف ةفأأأأ ذ 2006 ماي رنكي ة أأأأ     أأأأ ،  وأأأأ  ررةعأأأأ ن. ريوأأأأ   را مأأأأح
 رمله دأأأأأح. ،ر رود ةعأأأأأ ة ح ،ر روو يأأأأأ ح روعو  أأأأأح ،ر رملع م أأأأأح عأأأأأ رب مأأأأأن رعأأأأأي  روهعأأأأأيي  مد اضأأأأأح

روف   أأأأأح موأأأأأ    2006عأأأأأ    مأأأأأن رألريفكييعأأأأأ ص كأأأأأ ة ن   رعه أأأأأ ن ذوأأأأأكر  ن ر  رعأأأأأ  ح
 مأأن رألشأأخ     أأ  ري  يأأح رو رو أأح ررأوف   أأح رأمه أأ ملر ر  رو ك اأأ  ررع  أأح ذرل رألشأأخ  

 رووع ل. ف  رأمه
 روأأأأيت ر  أأأأية ودةهه كأأأأ ن   يأأأأح و عأأأأ   عأأأأ مة م أأأأ رن رآلن روأأأأ ر  ر ه أأأأ  ريهخأأأأي - 90

 ررر أأد  رو بأأ  او أأح   أأ ر 12   ،ة أأ   وأأ   رملعأأ م.  و أأ رت  رملهأأذ  ين رألافأأ يف عأأ  و ولأأ 
 مأن   أ ن يأ  ع أخرروأيت و كأا   ر2005  1612  أ رمر     ة أ ىه   نرألمن  جم حل يع  رويت

 اأي  مأ يف  ع دهأ    أ رن عأن ع يأ ة ووأ مي   أ   هوأ    ر أ  رألافأ يف. عأ  ر  ية رأةهه ك ن
رملعأأأض   ألافأأأ يف ررو أأأ رع ن رملعأأأ ححر  رألمأأأن   أأأحل روهأأأ    رملخأأأهت روع مأأأل روف يأأأي  ن رملعأأأذوح

 رريأأ أن اأأي  مأأن عأأ ي   و بأأ  ا ودف أأي ر  رألافأأ يف.رعأأ   ملع  أأح  أأ ية ه بأأ  نم أأف عح  
 رملعد ح. رودارت ر،ا رل رملهح ة رألمم رمد  محل روع م روف يي   ة  من
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 رملهاريأأ ة رو  عأأ ن و ع أح ، أأل مأن روع أأل ررةعأأ ن وأ  ريرملهحأأ ة  رألمأم مف عأأ ح رو ربأل - 91
 روهع ا يأأح ررا  أأ ن روعأأدح مأأ رم ع أأخ وعوأأ  روأأيت ررةعأأ ن موأأ   جم أأحل ر ه  عأأ ن وأأ عم   أأ ة

ريأأأ م  ةفعأأأه . اأأ  ق اأأأ  ع   أأح رملف عأأأ ح رربأأأ   ذروأأ ر رو  أأأ  ر  ررةعأأ ن. ريوأأأ   ر  يأأ ة
ح رملف عأ ع أل م أح   روأ رمية رو نيأح وهحو أير روعأدهب وفأ ة اأ  ري رو ن ح ع ل م ح ،ريف ودف ي

 ريمريههأأأأأ  روو أأأأأ يل ريرماأأأأأ  و  ف عأأأأ ح روو  يأأأأأحرملعأأأأأ مهح  وعايأأأأأا ، أأأأل مأأأأأنحر يأأأأأير مث ثأأأأأ  روعأأأأ م 
 ر،بأأأأح ب رملأأأأ   رر ه أأأأ  رملهحأأأأ ة رألمأأأأم ك  ةأأأأ ن يأأأأ ى  مأأأأ  شأأأأ رك هت  عأأأأن  ضأأأأد   مل رعأأأأ  ر

 رآلم ين. رمل  حح
 ملهعأ  11  ه أ  ل  و مأ  رمل أ ر . ر  ياأ  وعايأا رملف عأ ح م روأ  ر2006ع    ر  - 92

 روفأأ    ن رو بأأ         أأحر مل وأأ ريأأععح  و عأأ    مأأ يث  ر هأأهم ملهأأ  ذوأأك   فأأ     يأأ ر
  د أ  مل مأح مأ  روفأ   عأن  ضأد روع أ ر ذوأك     يأ  مله   ر هه     ذن   و ف   مل مح م 

  د  . م يدح   رودو د ح ألم يل         مله   ة      ذن
  عثأأأ ن     وع أأأل مل فأأأ ن ررةعأأأ ن ريوأأأ   م  أأأ  400 ع أأأخ ي  أأأ  مأأأ  رآلن رادأأأ ب - 93

   ررةعأأأ ن موأأ    يمأأ ا ، أأل مأأن رذوأأك روعأأ مل ،مأأ     أأ    روع م أأح و عأأد  رملهحأأ ة رألمأأم
 ع أأخ رعأأدرة ررةعأأ ن. موأأ   م أأ رن   روو ى أأح روهحأأ ي ن عأأن ررر أأد  روععثأأ نر و أأك ،ع أأ يف
أن   ،بأعم رملف عأ ح موأ    روعأ يعح وديأهن  ح رمأ ة  ة أ    أ ن ذوأكر    أأ مة رأيأهن  ح مأن نلة
 .يو  ع خ ،م  رو ر   ررةع ن مو   م وح   مف  د و ا مل أل  ع و ح ،كث 

 
 الرشيد والحكم قراطيةالديم  

 رملعأأأ ع رن مأأأديف مأأأن وأأأ حل رو شأأأ  ر ررريلأأأم رو نو را أأأح مع يأأأح رملهحأأأ ة رألمأأأم و ربأأأل - 94
 مأأأن رريأأأعح ا ىفأأأح مأأأديف مأأأن ،يضأأأ  ر وأأأ   حعأأأ ر   وثوأأأح  أأأ ي ة رةهخ  أأأ ن وعوأأأ  ووأأأ مه  روأأأيت

 روأأأأ عم ووأأأأ   ذوأأأأك ري أأأأ ل رو نو را أأأأح. ررمل  ميأأأأ ن رملريعأأأأ ن و أأأأن    ن رو رم أأأأح رألة أأأأ ح
 ريوأأأأأأ   روو يأأأأأأح رو اد أأأأأأح ررملريعأأأأأأ ن رروع  يأأأأأأ ن رملعأأأأأأهو حر رروصمل ةأأأأأأ ن رووضأأأأأأ ى ح و عأأأأأأ   ن

 رمل ة أأأح رر ه عأأأ ن روهععأأأير م يأأأحر  رمل ة أأحر ررو   أأأح رريل مأأأ نر   ررملعأأأ  وح ررو أأأف   ح ررةعأأ نر
 روع   أ ن ،ن رعهعأ م  ن رأجتأ   يهاريأ  رو أذنر اأير ر  رمل أ مكح.  أ   وهأ م رويت   ري  يح رود  ضح

 عأ ر ر أ  رملعأه رمح. رروهد  أح روعأد   دأ    ن  عأ  اأ  ر وأ  ذرهت  م    ع يح و ع  رأةهح   ح
 رملهحأأ ة رألمأأم  أأخ  ذرو يأأح م بأأح وأأ ع مد  مأأح  روفعأأ ي ملل  حأأح رملهحأأ ة رألمأأم روف   أأح ودف أأي

 رألعض  . يرا    رريلم ة ع ح قعب ي     
 ررمله أأ  لحر رولعأأية رأةهخ   أأح روع   أأ ن مأأن وعأأ ي وو   أأ  شأأه  رمل عأأ  روعأأ   ،ن رمعأأم - 95

 معأأ مهح  أأ م  رملهحأأ ة رألمأأم  أأ ن رو صيأأ ر رروعأأ ر  ،   ةعأأه ن  هأأ  روع   أأ ن روأأيت  أأ ن    فأأ 
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 رو أأأأأ ين مت زكي و أأأأأ  شأأأأأه ل  ر ر   أأأأأح رمى يأأأأأ ح   مل ة أأأأأحر و مخي أأأأأح رةهخ  أأأأأ ن   أأأأأ ر    عأأأأأخ ح
 رو نو را ح. رول ة    ه ميح   2006 رألريفك،كه   

 رألعضأ   روأ ريف  ن رملو مأح روهود أح رأةهخ   أح رملعأ ع ة منأم ريأه   ذوأكر عض ن ر  - 96
 رذوأك رمل عأ ر روعأ   ، دأ   روهود أح و  عأ ع ة م أ رع  30 ع أخ ي    م  ودف ي   ،  و  روهاري .  

 رأةهخ   أأح رملعأأ ع ة  أأ ن ذوأأكر ع أأخ رعأأدرة .،ي يأأ  رروأأ ى  رملهحأأ ة رألمأأم   ةأأ م عأأن ا يأأي 
 ر دأأأ   م ميه ة أأأ ر م وأأأح ر  معوأأأ ة. ي  يأأأ ح    أأأ ن   ووأأأ   مأأأ  ع وعأأأ  رملهحأأأ ة رألمأأأم مأأأن رملو مأأأح

 رمل أأ ر  ح قو أأي   يأأ مه  مع دأأح وأأ ر ي رو اد أأح روعأأ   ن ةفأأين رملهحأأ ةر رألمأأم م أأ مة ع أأخ
 عأأ     رو ى يأأ ح ررأةهخ  أأ ن ر2006 عأأ     ررحمل  أأح روصمل ة أأح رودةهخ  أأ ن ييأأه مل أيأأهفه  
2007. 

 مأأأن رملو مأأأح رملعأأأ ع ة و ك أأأا  أأأ ن رو أأأ رتر رةههأأأ    عأأأ  مأأأ  م م أأأح روع أأأ رن وأأأ مل ر   أأأ  - 97
 ر  يأأأ ة. رأةهخ   أأأح رملريعأأ ن ولهعأأأعه  روأأأيت ر أأصة و ا أأأ   ن يهحأأأ يف مأأ  ع وعأأأ  رملهحأأأ ة رألمأأم

عأأ   كيأأعه ص ،ي  يف   و صيأأ    رملهحأأ ة رألمأأم  عثأأح   مأأ  م أأا ذوأأكر ع أأخ مثأأ أ و صيأأ وأأدهم ر 
 رألمأأأأم   ةأأأأ م   ن رو  يأأأأل رأل أأأأل   رأةهخ   أأأأح رملعأأأأ ع ة ووأأأأ   عأأأأن رملعأأأأررو ح  دوأأأأل 2006
 ررو ى . رملهح ة
 روثأأأ  كة   ص و أأأ ين 1 ن  رألريفك،كهأأأ    و أأأ ين 29 مأأأن روفأأأ ة   رو رمأأأحر   رعوأأأ  - 98

 رأوهأأار  وذك أأ  ،عأأ ي روأأيل رملعأأهع يةر ،ر ر  يأأ ة و أأ نو را  ن روعأأ ي  روأأ ر  رملأأرمت  ر2006
مأأأأأن مد  أأأأأ ن  97 ر  مل ةأأأأأ   69 رمل مأأأأأح  100   ةأأأأأ  مأأأأأن رو نو را أأأأأح  هحو أأأأأي رمل أأأأأ ب

مأأأن ، أأأل معأأأ ع ة  ألم ةأأأح رةأأأ رة ريه أأأ مل جم أأأحل  ة أأأ   ر  رملأأأرمت .   شأأأ مك ر ه أأأ  رملأأأ   
 رملرمت . مو مرن ودف ي  مى يح رملرمت  

 ود أأأ ا ر رألرن روعأأأدح  ذ دأأأ   .يثعأأأ  ر أأأ ي  و  نو را أأأح رملهحأأأ ة رألمأأأم بأأأد ر ر أأأ ،  - 99
 رمل أأأ مي  ودف أأأي رنأأأ ل .موأأأ    أأأ م   و أأأ  1 300 رع  مأأأن ،بأأأل م أأأ 122 رو أأأد ر  مأأأ يف

   رو أأأأف   ح م رعأأأأ ة ع أأأأخ رألة أأأأ حرشأأأأنع   روف ع أأأأح. رو اد أأأأح ر هأأأأ ن  ه أأأأ  مأأأأ    وه أأأأ مب
 رروأأد م رمل ة أأحر رو   أأح جمأأ يف ر  ررةعأأ نر ريوأأ   رو اد أأح و  ريعأأ ن روأأ عم أأ م  ر  مأأحررريل  

 م أأأأ مكح ع أأأأخ كعأأأي و ك أأأأا ادأأأأ ب ركأأأ ن روع  يأأأأ ح. رألمأأأأارب عأأأن  ضأأأأد رأةهخ   أأأأحر رروع   أأأ ن
 رملو مأأأأ ن مأأأأن رمل ىأأأأح   62 ةعأأأأعح وضأأأأ د  م أأأأا رووأأأأ رمر بأأأأد  ع   أأأأح   ررودعأأأأ   رو أأأأع ب

 ررملعأ ررة رملأ ،ة موأ  مدهأ   رمل ىأح   37 ةعأعح  رشأنعكعير يهع ي  دأ ت ر أدحلر   عد  ر رملو مح
 ر دعب.  ب

 رريلأأم ة أأ   و يأأ    ن رو رم أأح ر هأأ ي  أأ ن ررن   أأحر روه أأ مرن اأأي  مأأنرع أأخ روأأ عم  - 100
 رري يأأ ن مأأن رريأأ  و ربأأل وأأاريف أ كثأأية   أأ رن  هدأأ ب كعأأية. قأأ ي ن و ر أأ  وأأاريف أ روأأ نو را 
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 ررملعأأأ  وح. ررو أأأف   ح روعأأأ   روو أأأ ت  لفأأأ  ة يهع أأأي    أأأ  م أأأ كل رريل مأأأ ن رو ر أأأ  رألي يأأأ حر
    أأأ رية وأأأاريف أ ،عأأأ ريان ،ن  أ رو نو را أأأحر  دأأأ     رملأأأ ،ة و ععأأأ  روأأأيل روأأأ رم ة أأأ   ريأأأايري

 مأأن ،يضأأ  وعأأهعع  مأأ  ع وعأأ  رمله  أأح رروف أأ ن رألبأأ  ب روعأأل ن ،ن ك أأ  روع  أأ .ة روو أأ ي مد بأأ 
 مف أأحر رمعأ  وح   يأأحر ينو را أح م أ مكح ادأأ ب ولأن مل مأ    ةأأ ر ذوأك عأن ر ضأأد روعأ  ح. يأ ة

 رألوف أأحر  عأأدن  هدف أأي  هعهأأ رهت  رريل مأأ ن وفأأ  ،ن روأأ ر م عأأي   أأن معأأازةر مريعأأ ح ر أأ مرن
 يرو  . ع  ه  رملهفي ررو ى ح رألا رل ري ى  وةوف حر ررو ى ح رألا رل ذوك   ف 

 
 اإلنسانية الشؤون  

 ريأأهن  ح  ن رري  أأح ، أأ زن روعأأ مل عأأص ع يأأ ة ،زمأأ ن رمل عأأ  روعأأ   مأأ رم ع أأخ ر عأأ  - 101
 اأأأي  مع  أأأح  ن رملهحأأأ ة رألمأأأم مد  مأأأح يأأأع  ر أأأ   ع و أأأح. ر،كثأأأ  و هدعأأأر      أأأح ،كثأأأ   ةعأأأ ة ح

 قعأأأب  مهأأأ  مأأأ      أأأ  روأأأيك  وعأأأهحو ن معأأأذوه ن رادأأأ ب رو  ع أأأح. شأأأ م ح    يوأأأحرو أأأ رعل 
ر رولأ رم  مل ر هأح رروهذاأ  رولأ رم  م أ  مأن رريأ    روعأ مل  رأيأهث  م رزيأ ية رملأ ة بر ع يح

 رملد  . و ي ،    ن   ود  
   فأأ  ر أأ  روعهأأ روأأيت اأأ يف   أأ رم رو مأأ أنعأأ ي مأأن     ن   أأح و أأ مرن ر عأأ  ر أأ  - 102
  أأ ن ذوأأكر رمأأ  .رة عأأ يف رمشأأ يف ،رعدأأ ر رو نو را أأح  رول ة أأ  ه ميأأحو أأك روأأيت ع ةأأ  مدهأأ   ذوأأك

   هعأأأأع رربأأأأ   رو ررو أأأأ م يفريأأأأ ل أةلأأأ   رألريأأأأا ررو أأأأ   يرم أأأ م   رودأأأأارت ،مأأأأ  ريأأأه  وح
 رألريف. رملوأأأ     ررألافأأأ يفرو دعأأأ    و  ديأأأبر   ودعأأأعح رروه أأأ ي ررريأأأ  ة رروعدأأأ  رآلأ  رةه أأأ م

   رو ايأأ ة روف ضأأ ة ن ذوأأك   فأأ  رو ع ع أأحر رملخأأ ا  عأأن رود  أأح رولأأ رم   أأ ن ذروأأ ر رو  أأ  ر 
   يمأح معأ ى   ريأ   و ربأل رم زرمع أيرر ه ميأح ك ميأ  رو أعع ح رو نو را أح   د ديي   كعه ن ر 

 روع  . ريعل   ألمرر 
 روعد فأح رأعهأ ر رن  أ ن روعأ ملر    ةعأ ة ح ع   أح ،كأص و لل واريف أ رويت يرم  مر ر  - 103

 000 مأأ  و أأ ي   ن ،ين روعأأ  ر يأأعل  هأأ ميمو رةأأح  رأعه أأ بر ذوأأك   فأأ  رملأأ ة بر ع أأخ
 شأأخت م  أأ ن 2.2  ن رو أأ    أأ    ت ي أأل اأأ  ر2006 ماي رنكي ة أأ  مدأأي رملأأ ة ب مأأن 520
 يرم أأ م مأأن شأأخت 230 000 ع أأخ ي  أأ  مأأ   ن   رعأأ  ح اأأير روأأ رم  . روه أأ ي مأأن يعأأ ة ن

مأأ   ريوأأ   ةفعأأه . و أأ ي يرمأألو أأ يرر  و أأ ي ،اأأل مأأن 173 000ر  و أأ ير  رو نأأ    روه عأ ر
 ووأأ   فح روأأح رألريفر رملوأأ     روعأأ يرة ب مأأن اأأم رملعأأ ع ةر مأأ  ف  مأأن 12 300ي  أأ  ع أأخ 

  و ه . رحمله  ب من شخت م   ن 2.4  ن ررةع ة ح رملع ع ة
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 ي أه ا  روأيت رو أ رع ن ،شأ  رو نو را أحرول ة أ    ه ميأح   رو أ رت  و  ع  ر ر     - 104
 مع  هأأأم ر أأأ  ر1998 عأأأ   مدأأأي شأأأخت مديأأأب 4 روضأأأح ي  عأأأ ي   أأأ  م أأأا  هلأأأ ر روعأأأ مل
 رروه  ي. رر  ت و       يعح
 رريل مأأح ر أأ رن روع أ ى  م    أأ  ن  أأب رووهأ يف شأأه ا  روأأيت رو فأ ة  أأ ن رو أ م يفر ر  - 105
 مو ي أأ  . مأأن روفأأ رم ع أأخ شأأخت 400 000 ع أأخ ي  أأ  مأأ  ، أأصن  أأ        أأح  أأ رن وررزماأأ 

 مدأي ر أ رمة روع أ رن  رو نأ    ي ه عأ ن ر أ ي رو أ م و ب رود  ب من 71 000 م  ،ن ك  
 184 000 مأأن يوأ ب مأ  و أأ ي   ن أةلأ  يأ ل   رووهأأ يف جتأ ي ر،يع .2006 ماي رنكي ة أ 

 مأأ  رادأأ ب .شأخت 437 000 رمل أأ يين عأأ يل أأا   أأ  جم أ ت  ةفعأه ر روفأأ ة ، دأأ   شأخت
 أةل . ي ل ش      م ادهم  ن رألمية رآلرةح   ع يرر شخت 103 000
 رملعأأأ م رودأأأارترأعهأأأ ر رن ع أأأخ موأأأ   ررةعأأأ ن   ةأأأ   و ربأأأل رألريأأأار رو أأأ   ر  - 106

 ر  .  رألمرر  روع أأأأ يح را أأأأ م مفنعأأأأح   رري أأأأ ة رو  م أأأأح وع مأأأأح رودأأأأ     يمأأأأح معأأأأ ى   مأأأأ ر 
 م  أأ ن ع أأخ يأأاي مأأ  و أأ ي   ن ر يأأ رى ل وعدأأ ن   روععأأل يح روضأأ   ن ،ينر 2006عأأ    بأأ  

 مديأأأأب 8 مأأأأن يوأأأأ ب مأأأأ  رآلن رادأأأأ ب  يأأأأ رى ل.   شأأأأخت 300 000 ر  ندأأأأوع   شأأأأخت
مأأأن رمل أأأ يين  م  أأأ ن 2.2 ع أأأخ يايأأأ  مأأأ  مأأأدهم ررةعأأأ ة حر رملعأأأ ع ة  ن رري  أأأح ،مأأأحل   ع ر أأأ 
 مى ع ح.    مة ررألمين ي مي   رو ن    ي ه ع ن م   ةب ع خ ي    رم  يرم   
راأأ  رألمأأ   روعأأ مل ر رو أأع   ع أأخرود  أأب رأموفأأ ت  جم أأ ت ي ربأأل ر2007 عأأ   ر  - 107

 رألمأأأم ح مف عأأأ  أأأ ن ، أأأ ي مأأأ  رمعأأأ  روعأأأ ر . مأأأن رود  أأأب وأأأ  و ن ن  ،ي يأأأ روأأأيل ي عأأأاع 
 ريأأأأهعع ي مأأأ  أ أأأأدر مديأأأب  ع أأأأ ة يوأأأ م مأأأ  رآلن روعأأأأ مل   ي  أأأ  رود  أأأأبر و أأأررن رملهحأأأ ة

رع  أأأأأح رو أأأأأ  ل رود  أأأأأب رملهحأأأأأ ة  رألمأأأأأمرك وأأأأأح  ع   أأأأأ ن مد وأأأأأح   روف عأأأأأ  د ب رود  أأأأأب
 مأأأن شأأأخت م  أأأ ن 24.5 رآلن ي  أأأ  روعأأأ مل ر رو أأأع   رع أأأخ .روف عأأأ  د ب   رو أأأ   رأليى

 يرم   . رمل  يين
 م  أأأأأ ن 227 ا وأأأأأ  اع ع أأأأأح كأأأأأ رم  406 ر عأأأأأ  ر2006 عأأأأأ  مده أأأأأ   رمدأأأأأي - 108

 رمله أأ ح رولأأ رم  رشأأل   يرأم.    أأ ن 40.6    ههأأ  ر ه أأ ييح ،عأأ رم عدهأأ  رةهنأأ  شأأخت
 عأأأأأص رملديأأأأب را وأأأأ  عدهأأأأ ر رملع أأأأ  رولأأأأ رم    أأأأ  مأأأأن رمل ىأأأأح   85 ةعأأأأعح ر  يأأأأح  أأأأ ألم ريف
 معأأأأ ى  ر،مأأأأ    شخ أأأأ  18 411 موهأأأأل  ن ر،ين ر،  يو أأأأ ر ايأأأأ   مأأأأن ش يأأأأعح معأأأأ م ن

 يرأم.     ن 29.4 ع خ    هه  واي  ر ه  ييح
 رو ع ع أح رولأ رم  ر أ ت زيأ ية مأ  رأجتأ    ن رملأ  م ،ن يعأه    و  عهوعلر رريه  ر   - 109

 روعأأل ة ح رولث  أأح ررموفأأ تررريضأأ ةح  رملدأأ   و أي. روعأأ ام   اأأير رأجتأأ   ع رمأأل مأأ هت روضأ ع  
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 رملهأأأأذ  ة رر ه عأأأأ ن و حل مأأأأ ن روأأأأ عم ووأأأأ   ه شأأأأ ك ى مأأأأ  رملهحأأأأ ة رألمأأأأم ريه ربأأأأل رروه أأأأ ي.
 ررةع ة ح.   مه    هت  رو     ع خ ملع ع هت 
 و ع   أأ ن ،ي يأأ  ،مأأ  ررةعأأ ة ح رملعأأ ع ة ملأأ  ف  ع رىأأي   أأي رآلمأأن رو بأأ يف ر و مأأح - 110

 مدأأأأأأي شأأأأأأ ي  رمأأأأأأ رم  ك  ه أأأأأأ    ررألمأأأأأأن رو بأأأأأأ يف  مل ة أأأأأأح  ن رريأأأأأأو يأأأأأأ   رمأأأأأأن ررةعأأأأأأ ة ح.
 وعه أأ  روأأيت   نه عأأ نو   ودعأأعح رم  أأح ةهأأ ى  مأأن ذوأأك ع أأخ ي وأأ  فأأ  ر2006 ماي رنكي ة أأ 

 ووأأ  رألمأأيةر ع أأ ة رألم أأ  رألشأأه  ر  ررةعأأ ة ح.   ملعأأ ع رن ررمأأ ري ك م أأ ع أأخ مع  أأهه 
 رود أأأ    3 ر 2006 عأأأ     21 - أةلأأأ  يأأأ ل   م أأأ عهم رملع ةأأأ ن مأأأ  ف  مأأأن 24

 مأأأن 115 ع أأأخ ي  أأأ  مأأأ  رمه أأأ ل ر  يرم أأأ م.   امأأأ رن 17 ر هأأأل .2007 عأأأ   مأأأن رألريف
 رمدهأأأ  رو  م أأأحر رأعهأأأ ر رن،ين  ك أأ  روفأأأ ة. اأأأي  ، دأأأ   يرم أأ م   ررةعأأأ ة ح رملعأأأ ع ة م كعأأ ن
 رملعأ ع ةر مأ  ف  ريأهه    روأيت روعدأ  ،شأل يف ريأ ى  رو أ   ر   رأعه ر  ر دع   ع    ن

 ربأأ يف مل ة أح ربأ يف رملعأأ ع رن ررةعأ ة حر ر   عأم رألر أأ نر م أل يرن  مأأن رريأ  زيأ ية ن 
  ن رملعأأأ ع رن ربأأأ يف مأأأن   أأأ ة رريأأأ   ك أأأ    يرم أأأ م.   شأأأخت م  أأأ ن مأأأ   ن رملعأأأ ع رن

 رحمله ح. روف ع  د ح ررألم  ررو  م يف ،   ةعه ن   رو ى ع ح ررملد اي روع ر  ،م   مع م
  وأأأ   عهأأأ ن.  أأأد  ع أأأخ رملهحأأأ ة وةمأأأم ررةعأأأ   د أأأ  رو وعايأأأا  هأأأ ي يأأأ من ر أأأ  - 111
 رروأأأأيل 2006 اذرمكمأأأأ م    ،ع  وأأأأ   أأأأ ، روأأأأيل رو أأأأ رم مل ر هأأأأح ر رمل كأأأأال رو أأأأد ر م أأأأ  
 ر     هأأ  روه  يأأل ووأأ   يأأ عح معأأد  رألمأأ    ن عأأخ ح م أأ ة رملأأ مبر مأأن   يأأ  يع أأ  يه وأأخ
 مدعأأي روهأأا  ر2007 ابك،ععأأ حل مده أأ  مأأن ررعهعأأ مر ررمله  أأح. رملف   أأح رألزمأأ ن   و هدعأأر

   ن رو أأأأأأأأأأد ر  مأأأأأأأأأأن يرأم م  أأأأأأأأأأ ن 471.6 مع أأأأأأأأأأ   هوأأأأأأأأأأ   رو أأأأأأأأأأ رم  مأأأأأأأأأأ أن   ررع  أأأأأأأأأأح
 روو أأأ يرن وهحعأأأب روعدوأأ يل روأأأده  رةفأأي   أأأ ر. 50   وأأأةمرر ر رمدوأأي عأأأ  د  م أأ رع 557

 ووأأأ     رو أأأ رت   مأأأب   ررةعأأأ ة حر رو أأأ رم  مأأأ أن مأأأن ع أأأ رن   روو  ع أأأح ررووأأأ مرن
 روعأأأ   رشأأأه  ررةعأأأ  . ر أأأ يف   روهدعأأأ ي ة أأأ   وعايأأأا ، أأأل مأأأن ،مأأأ ع  هأأأ ي رروو أأأ   روهأأأ مي 

 عأأأأي ررملد  أأأأ ن رملهحأأأأ ة رألمأأأأم ركأأأأ أن  أأأأب    أأأأ  رو أأأأ رك ن  دأأأأ   ع أأأأخ رو ك أأأأا جتأأأأ ي ،يضأأأأ 
 ر   . رروو  ت رو رو ح رملد   ن ري ى  رريل م ح
 شأأذ   روو يمأأحر روعأأد رن   ررةعأأ ة ح رملعأأ ع ة روه أأ   ا عأأ ن وأأايري ،ن رحمله أأل رمأأن - 112

 وو مأ  مأ  وايأ  ،ن رألعضأ   روأ ريف    أ  ،اعأ  ر أ  ووأ نه . ع  ه  يد  ل رويت روهح ي ن شذن
 م هامأأ ن ررةعأأ   ر أأ يف   رشأأ ك نا  رملهحأأ ة ررألمأأم ذوأأك. ر وأأ  ررةعأأ ة ح وإ أأ ر رن يعأأم مأأن

 هه .هرم ر  روهح ي ن وه ك روهذا  ع خ ل م نرري فع ع ة
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 خامسالفصل ال
 تعزيز األمم المتحدة  

  ري  أأأأح  ن وعايأأأأا رألمأأأأم رملهحأأأأ ةر  ذ ة ر أأأأ  ا ىفأأأأح أ وأأأأض رأليأأأأ   عأأأأن وأأأأيكية  يرمأأأأ   - 113
روهحأأأأ ي ن ر  يأأأأ ة روأأأأيت و أأأأ ل رألزمأأأأ ن ررةعأأأأ ة ح ررةهه كأأأأ ن موأأأأ   ررةعأأأأ ن مهاريأأأأ ة مأأأأن 

رةأأ يمر مأأ  كأأ ن م    أأ  مأأن رألمأأم رملهحأأ ة  ررودارعأأ ن رملعأأ حح ررو أأ رعل رو أأح ح رروع   أأح رمله أأح.
ر   م أأأ م ع أأأخ ،ن ، أأأا مرمأأأ  كأأأل اأأأي  روهحأأأ ي ن. اأأأير روع أأأل   م ر هأأأح  لأأأل ،ن ووأأأ    

، أأ ر   رع أأخ ،ن ، أأ ي روثوأأح   هأأ  ل أأا و ولأأا ع أأخ ررملعأأاازك   أأ      يأأ ة   رألمأأم رملهحأأ ة  
 مريخح   روو ن رري يل رروع  ين روهحوي   ه  بف ن روفع و ح ررولف  ة ررأوع   ررملع  وح.

 

 األجهزة الحكومية الدولية  

ووأأ   أأل  بأأد  جم أأحل رألمأأن مأأن رملعأأ ىل روأأيت  أأ م م اأأ  ،كأأص ةوأأ مل مأأديف روأأ رمة  - 114
 وأأأ   أأأ ين مى عأأأح ر  ع أأأح روع مأأأحر معأأأهع دح  عأأأهح م عأأأ ينر   ن ع أأأح روع مأأأح.و رري ييأأأح رروعأأأهب

ع   أأأأح م أأأأ رمرن معهف ضأأأأح ريأأأأه  ت رألعضأأأأ   مداأأأأ  ريأأأأهع ر  اأأأأي  رملعأأأأذوح رمله أأأأح    أأأأ  
 ة عأأأ نك 19ر،يأأأف ن و أأأك روع   أأأح عأأأن   أأأ   رمل عأأأ ين  هوأأأ   وو يأأأ ين  ن رو ى عأأأح      رةعهأأأ .
ن روهذك أأأ  ع أأأخ رأوهأأأار  روأأأيل ، أأأ ر  يروهو يأأأ  كأأأد ،عأأأ ي  ر أأأ   .2007ماي رنكي ة أأأ   26،  يأأأل ر 

راأأ  رملضأأ     بأأد  جم أأحل  ر2005وعأأ   ملأأرمت  روو أأح روعأأ مل   أأ ية روعأأ مل   رو   وأأح ر ه م أأح 
رألمأن   عهعأأ م   أأا ر أ يهنأا، مأأن ع   أأح رربأد  ر  ميأأح وةمأأم رملهحأ ةر رم  أأ   ن ،ن رو عأأ  

رمتث أ  روه بأ ح رو ى عأ ح و هو يأ ين  ن عي موع يف وأ ع رألع ع أح روع  أخ مأن روأ ريف رألعضأ  .رو را
يعأأأأهه ل  اأأأأأد   “مأأأأد و   و أأأأ ”  عهعأأأأ م   “ أأأأ  ريأأأأأ ا”رألعضأأأأ     روأأأأ ريف د أأأأ  و  ،ن 

رملهأأم ،ن و ربأأل روأأ ريف رألعضأأ    ه ياأأ  و ه بأأل م وأأح ر  أأ ي روأأيت وع يهأأ . رمأأن روع   أأح مأأن 
 رربد .  ة م  ن اي  رملعذوح رملع وح رمله ح رمل  رمح    ن روف     ذ

ر رووأأأأأأأ رم 2007ابك،ععأأأأأأأ حل  2ر أأأأأأأ  ر أأأأأأأين ر  ع أأأأأأأح روع مأأأأأأأح  ه ر أأأأأأأي رآلمر ر    - 115
ري كأأا رووأأ رم ع أأخ رري  أأح  ود أأ ا يرم ر  ع أأح روع مأأح ريأأ  هه  روعايأأا ،يرىهأأ .   أأذن 292ك61

ر  اأأأير رو أأأ ير ،وأأأ     أأأ ر  ،م أأأ   ر  ع أأأح روع مأأأح. ن ودف أأأي رووأأأ رمرن روعأأأ  وح   أأأذن ود أأأ ا 
رو أأ رك ن رملو مأأح   ”مد   أأ ن م رعأأ ع ح عأأي مف أأح ، دأأ   روأأ رمة رري ييأأح رروعأأهب قأأ  عدأأ رن 

رملعأأ ررة  أأب ” د ر“يأأع ل قو أأي رألاأأ رل ررو ى أأح وةوف أأح  وو أأ م رري وأأح رو رادأأح م رملضأأ   أأ م 
و أأأي رملدأأأ   ” د ر“ مرن رقأأأ ل روعأأأد   روعوعأأأ ن رروفأأأ  رريضأأأ” د ر“ر دعأأأب رمتلأأأب رملأأأ ،ة

ر   بأأ  ذاع أأح وةعضأأ   ملد   أأح  عأأم روهحأأ ي ن رألشأأ   ري مأأ  روأأيت و ر أأ  “  بأأف  قأأ ي  ع مل أأ 



 Yearbook Express 2007  

 

42 

 

ا  وهعايأأا ريذرربأأل ووأأ   روأأ عم روأأدز   ن روأأ ريف رألعضأأ     ر هأأ ي روأأيت وعأأي ر ه أأ  روأأ ر .
 .،ع  يف ر  ع ح روع مح

   ر  ن أأأأحل رأ ه أأأأ يل ررأ ه أأأأ ع  رمة رمل عأأأأ ع ح و أأأأو ر أأأأا  رو   أأأأ  رملعأأأأه ع ر  - 116
ر ، أأأ ع ر  أأأحل  دنأأأ   ،ريف ريأأأهع ر  رزرمل يأأأد ل و هوأأأ   رحملأأأ ز   قو أأأي 2007 مت زكي و أأأ 

ر ر وأأ  ملأأ   أأ م  كأأل مأأن رألاأأ رل ررو  يأأ ن ررو ى أأح ر،ع أأخ  شأأ مة روعأأ   ملدهأأ ع روهعأأ رن رروأأ ى 
ري عأأأأ ع  رأيأأأأهع ر   .6ك61    رماأأأأ  رر  ع أأأأح روع مأأأأح  2005وعأأأأ مل  وعأأأأ   مأأأأرمت  روو أأأأح ر

ملايأأأأ  مأأأأن رملعأأأأ  وح ررأوعأأأأ   رروهدعأأأأ ي   رو  أأأأ    مد  وأأأأ ررملدهأأأأ ع رملأأأأيك مرن    عأأأأل ر  أأأأحل 
ر د هلأأ مومعأ   ،ريف  2007يرمة ر  أأحل رمل عأ ع ح وعأأ   ، أأ م ، دأ   ك أ     أوهارمأ ن ررو ى أأح.
ن مد  مأأح رألمأأم رملهحأأ ة ررول  ةأأ ن روه  عأأح و و أأ ت ر أأ   ررملد  أأ ن عأأي ع عأأ    أأ  مريعأأ 

ريأأأ اري ر  أأأحل رملعأأأاز  رريل م أأأح ةأ ه نهأأأ  رم أأأ ميعه  رأ هل ميأأأح أيه  أأأ يف شأأأذ ح روفوأأأ  رر أأأ ت.
رو أأ ركح وهحو أأي ع هأأ  مه أأذة   أألل ، ضأأل أ أأ ذ م أأ رن  ع وأأح   وعأأعل روأأيت جتمأأ يث  رملد  أأح 

وةمأأأأم  حررو ى أأأأقو أأأأي رملو بأأأأ  بأأأأ م  ا مأأأأ    يأأأأع ل . رنثأأأأل ذوأأأأك هد  أأأأحروع مل أأأأح مأأأأن ، أأأأل رو
 رملهح ة.

 
 األمانة العامة  

،عأأأ ين روأأأ ريف رألعضأأأ   وذك أأأ  روهارمهأأأ   هعايأأأا  ر2005  مأأأرمت  روو أأأح روعأأأ مل  وعأأأ    - 117
رألمأأأم رملهحأأأ ة وايأأأ ية يأأأ  هه  ركف  هتأأأ ر  ضأأأد عأأأن  أأأ مهت  ع أأأخ روه أأأ ل   أأألل  عأأأ يف ول مأأأل 

ك أأأ  ي، أأأ  روأأأ ريف رألعضأأأ  ر   رووأأأ رمرن رودموأأأح روأأأيت  ة أأأ   روهحأأأ ي ن روأأأيت ة ر ههأأأ  م و أأأ .
 أأخ روهذك أأ  ع أأخ ،مه أأح وعايأأا رملعأأ  وح   ر أأيهت  ر  ع أأح روع مأأح   أأذن  بأأد  رألمأأم رملهحأأ ةر ع

ةمأأب روعأأ   عأأن ودف أأي رو أيأأ ن روه أأ يع ح معأأ  وح روأأ ريف رألعضأأ   ورملد  أأحر فأأ    ذوأأك زيأأ ية 
    فع و ح ركف  ة رعن ريهخ ر  رمل رمي روع  يح ررمل و ح.

عأ د ن  ن قعأب رألير  رريرملر فأ    ذوأك  يمأ يف ق،يضأ  يع  روأ ريف رألعضأ   ر  - 118
  اأأأأأأ   ،ير  روع أأأأأأل رزيأأأأأأ ية رو أأأأأأف   ح ررو    أأأأأأحر ر ن ق أأأأأأ  رملأأأأأأ  فب  أأأأأأذم   معأأأأأأ يي روعأأأأأأ  ب 

ر ضأأأد عأأأن ذوأأأكر ،عأأأ ين روأأأ ريف رألعضأأأ   وذك أأأ  رملعأأأ ، روأأأيل ةأأأت ع  أأأ  رمل ثأأأ    رألمد أأأ .
عأأ رمة رري أأ يف ع أأخ ،ع أأخ معأأه ع  رروو عأأ   أأذن ي رعأأخ   رملوأأ   رألريف عدأأ  ريأأهخ ر  رملأأ  فب

 و مة ررولف يح رروداراحر ر،ن ي رعخ ع خ رودح  رو ر   مع ، روه زي  ر   ر  روع ييف.من رمل
مد أأ ر عأأن روهارمأأ   أأذن ولأأ ن رملد  أأح وهأأ   رو  أأب   وأأ ةر عدأأ م  ،ييأأ   ،ع  أأ   ر أأ   - 119

راأير اأ  روعأع  روأيل  ع أض ،شأ ي ع أخ وعايأا رووأ مة ع أخ  ،  م ع خ رألير  فاي  من روفع و ح.
 أأأذن و أأأعم رألم ةأأأح روع مأأأح ر،كأأأ ن ،يضأأأ   وأأأ ة روهارمأأأ   ع   أأأ ن مفأأأو روعأأأد .رم ربأأأ ح  يرمة 
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راأأير اأأ   .مأأن رملوأأ مة ررولف يأأح رروداراأأح ،كثأأ  رو أأ      و أأف   ح ررملعأأ  وح ر هأأ  ي ،ع أأخ معأأه ع
روو أ ية  هوأ ند    أ رمرن م عأن ،يض  روعع  روأيل  ع أض ،ةأ  رة ىعأح رألمأب روعأ   ةضأ ب رملثأل   

رملعأأأه ي ن  ن فعأأأح رألمأأأم رملهحأأأ ة م ا ةأأأح   وهارمدأأأ  روفأأأ يل رر  أأأ ع   أأأذع خ  ح م و أأأح ع د أأأح.ذمأأأ
رمأأأن م هامأأأ نر    اأأأ م ملهأأأ  رألمد  أأأ نر  هدف أأأي ي  يأأأ ن رمعأأأ يمرن و ميع أأأح  .رألمد  أأأح

 و  أأأأح ووأأأأ   ع أأأأخ معأأأأن ر  أأأأي ررو أأأأف   ح  مأأأأن أأأأيرم  عأأأأه     يأأأأ ة رشأأأأ عح  أأأأ    روع أأأأل ي
 ررملع  وح.
ر   م هأأأأأا   هعايأأأأأا  اأأأأأ م رملعأأأأأ  وح روأأأأأيل ا عهأأأأأ  روأأأأأ ريف رألعضأأأأأ   رروأأأأأيل ،عهأأأأأص   مأأأأأن  - 120

و هوأأ  مداأأ   لأأل مأأن كعأأ م   روعأأ  ر   ود   أأح عأأضر   ع   أأحر أأ  شأأ ع  ة ىعأأح رألمأأب رألرو يأأ ن.
راأأي  اأأ  رملأأ ة رألرن روأأيت  رملأأ ي ين   ألم ةأأح روع مأأحر ملد   أأح عهأأ  رألير  روأأيل   عأأ  كأأل مأأدهم.

ر   ،مع ،ن اأأي  رمل  ميأأح و أألل  وأأ     هأأ  رألم ةأأح روع مأأح  ع   أأح و أأ رميح   أأذن اأأي  روعهأأ ي.و
رروأأأأ عم ر  أأأأ ع   ع أأأأل ووعدأأأأ   رأليأأأأحل ر  ر  بأأأأح ودأأأأ  ر  مأأأأح مر  أأأأح   يأأأأ ة  أأأأب رأوهأأأأار  ررألير 

 رملهع ييف.
 ر     أأأأ ي ود أأأأأ ا ك مأأأأل ة أأأأأ   رأليررن رو رم  أأأأأح مأأأأن  ع أأأأأل جم أأأأأحل رألير  رريرمل - 121

رو ألل اأي   ر دح رريرمةر رويت ممع     رو ريف رألعضأ     بأفه  ريأ  ح وهعايأا  اأ م رملعأ  وح.
 رملع  وح. رو ع  ررريع ي ح ررأوهار  رريرمل رو  مل م رذك   رآلو  ن ،يض  ري ىل    ة 

عد بأأأأ  ذرن ،مه أأأأح م فأأأأح وضأأأأ  ن رمله  عأأأأح رملريعأأأأ ح رملد يأأأأعح ي أأأألل كأأأأل مأأأأ  يأأأأعي ر  - 122
  معأأأية رربأأأد ر    يوأأأح  أأأ ة روأأأ    روأأأيت قووأأأ  ررريفأأأ ا ع أأأخ  روه بأأأ  ن ا  أأأ ن رو    أأأح

ريأأ ل ن اأير رأوعأ   رروهدعأأ ي  أ و  رألمه أح   رألشأأه  رملوع أح رمأن ةعأأعخ  ن  مهعأوح رمدعأوح.
 ة أأأم روضأأأ ر ا رو رم  أأأح ر يرمة رملخأأأ ا   يمأأأ يف ر يرمة روهحعأأأ د ن رملو مأأأح   ر أأأ أن روه و أأأح 

ر  عأأأ ة رملأأأ رمي روع أأأ يح و  د  أأأحر مأأأن مأأأديف وعايأأأا روهدوأأأل روأأأ   ف  رروهأأأ مي   ر اأأأ م رملعأأأ  وحد
رود أأأ   رملريعأأأ    أأأخروهأأأ رن  ع عأأأف   ر  ر   مأأأح ة أأأ     يأأأ  و عأأأ يف روأأأ رم  د رروه أأأ ي  روأأأ   ف د

 عأأأأي اأأأأ  يأأأريل  ن ووهخ أأأ ا رملأأأ رمي ررألمأأأأي   ملعأأأ يي رحمل يأأأأع ح رو رو أأأح ر  يأأأ ة و و أأأأ ت روعأأأ   
ة ع أأأأح رر أأأأد  رملأأأأ   قعأأأأنر    أأأأ  قعأأأأنر رأةهوأأأأ يف  ن اأأأأ   را ميأأأأ ن ،مأأأأ   ألير  روع أأأأل 

 رم  ر  ه .
راأأأي  روه  أأأيرن رملو مأأأح يأأأ ل ن اأأأ ر جمه عأأأحر ، أأأ  و رك أأأ  يه ثأأأل    مأأأ ر  قأأأ يف  - 123

يفعأأأم ر أأأ يف  نأأأ غ     عأأأ ة رملأأأ رمي روع أأأ يح و  د  أأأحر اأأأ  يعأأأاز ،يررن ر أأأ ذ رووأأأ رم رريرملر ر 
 وف   ع ر ا م و ح ، ضل رزي ية ي ح رر د  رريرمل رم عن و   ه .
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 التعاون مع المنظمات اإلقليمية  

وعأ رن وع رةأ     ،رن ،مه ح كعية وهعايأا وعأ رن رألمأم رملهحأ ة مأ  رملد  أ ن رر     أحر ر، - 124
 رملدأ   ررألاأ رل ررو ى أح وةوف أأح. معهأ    مع  أح معأ ىل متهأ  مأن روعأأد  ررألمأن  ن و أير  وأ  

ك أأأ  ،ةأأأض ،شأأأ ا  مت مأأأ  مأأأن يأأأعو     مد أأأ  رألمأأأب روعأأأ   روهأأأارمهم  عوأأأ  ر ه  عأأأ ن م  عأأأح 
. ر، أ   م و أأ  1994عأأ   مدأي   ن يأأععح مدهأ و أرملعأه ع مأ  منيأأ   رملد  أ ن رر     أحر ر أأ  ع  

هأأح   يأأ ة جتع هأأ  ذرن    أأح ر  مأأن ، أأل و   أأ  اأأي  رأ ه  عأأ ن   عأأ ية وو أأ م و أأك روع   أأح
 ع   ح ،كص.

رأ زوأأأأأ  ،رربأأأأأل روع أأأأأل مأأأأأ  جم أأأأأحل رألمأأأأأن رر  ع أأأأأح روع مأأأأأح   وعايأأأأأا روهعأأأأأ رن مأأأأأ   - 125
 أأ رمر وهضأأ ن  21ر أأ  رعه أأ ن ر  ع أأح روع مأأح   يرمهتأأ  رري ييأأح رروعأأهب  رملد  أأ ن رر     أأح.

رووأأأ    رروع  أأأح رةأأأات روعأأأد . ر  أأأحرروهد ر وهعأأأ رن   جمأأأ أن روعأأأد  ررألمأأأن روأأأ رو بول  فأأأ ن  
 .هل  ف نروع مح م و    هدف ي اي  رو شت  يرمرن رألم ةح

عوأأأأأ   (S/PRST/2007/7)ر ضأأأأأد عأأأأأن ذوأأأأأكر ا أأأأأ  جم أأأأأحل رألمأأأأأن     أأأأأ ن مى يأأأأأ   - 126
  أأأأأذن روعد أأأأأح  أأأأأب رألمأأأأأم رملهحأأأأأ ة ررملد  أأأأأ ن  2007اذرمكمأأأأأ م  رملد   أأأأأح روأأأأأيت ،  راأأأأأ    

مو مأأ ن  أأ ية   أأذن روعأأعل روأأيت عأأن بأأ ن روعأأد  ررألمأأن روأأ رو بر وو يأأ ر جمأأ يف رر     أأح   
نلن  أ  ،ن وأ عم رألمأم رملهحأ ة   ألل ، ضأل و و عأ ن م ربأ ح روهعأ رن رروهدعأ ي مأ  رملد  أ ن 

عأأأن كثأأأ  ر   ،و أأأ رم مأأأ  رملد  أأأ ن رر     أأأح  .مأأأن رمل ثأأأ   روف أأأل روثأأأ منفوهضأأأخ رر     أأأح 
  ن ر  حل. مته  ر وهو   وو ي ل

 
 االتساق على نطاق المنظومة  

، ضأل كثأير   ،ير  ميأ وهه  رق يأل منيههأ   ن رر أ   أ رم رألمأم رملهحأ ة ووأ   نلأن ،ن  - 127
ك أأ  ، أأأ  وفهوأأ   ن روهأأأآزم  ر رأ يأأ    ع أأأخ رو أأع   روو أأأ ل.روهنأأأان  ملد  أأأح يع يهأأ   م  أأ  .

يأي رو   أ  رملعأه ع رملعأض   أوعأ   ع أخ ة أ   مد  مأح ر،عهو  ،ن وو ي  روف   ع خ رو ع   روع مل .
 أأأأ  وضأأأأ ن   A/61/583 رة أأأأ  رألمأأأأم رملهحأأأأ ة   جمأأأأ أن روهد  أأأأح ررملعأأأأ ع ة ررةعأأأأ ة ح رروع  أأأأح 

 مو م ن مثية وة ل م ررريعح رود    ملع  ح ،ر   روو  م اي .
ر عأن وذي أ ل ملعأأ ،  A/61/836 ر وأ ع وو   أأ  ملو مأ ن روف يأي   وو يأأ ل ر أ  ،ع  أ    - 128

ك أأ  ،ةأأض ،يعأأم روه بأأ  ن روأأ رمية   وو يأأ    كعأأ ب رألمأأم رملهحأأ ة مايأأ ر مأأن رووأأ ة ررأوعأأ  .
وهحو أأي رألاأأ رل روع أأ رن روف يأأي رروأأيت يأأه لن رملد  أأح مأأن يعأأم ر هأأ ي روأأيت وعأأيا  مل مأأ ن 

،ن ةدأأ  ل  أأح  ن يضأأ  ،ذكأأ ن  ،ر   .رملهفأأي ع  هأأ  يرو أأرألمأأ ع رألاأأ رل ررو ى أأح ر ررو ى أأح وةوف أأح 
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ةضأأأأ  و بأأأأ  ن روف يأأأأي   يأأأأ    روصةأأأأ م  رألريأأأأ  ربأأأأد  رألمأأأأم رملهحأأأأ ة ولأأأأ  يهعأأأأي ودأأأأ  
 رأيهف ية   لل ك مل من روع    ن رو رادح.

ر أأأ  و أأأ رمن ع أأأخ ة أأأ   رريأأأ  مأأأ  روأأأ ريف رألعضأأأ   رمى عأأأح روأأأ رمة رري ييأأأح رروعأأأهب  - 129
يأفيل    ح أيهع ر  روه ب  ن رو رمية   وو ي  روف يي  أ عم مأن و ن ع ح روع محر رويت ،مي  ع

  ذن ع   أح مأن  رمن رملهم و   يح روه بل  ن و ر ي   رآلمر     ير  رولع ص ر مى ع  روف يي. 
 روف يي. شذ   ،ن وفض   ن ودف ي روف  ن رو ى ع ح و ه ب  ن رو رمية   وو ي 

قو أأي رألاأأ رل ررو ى أأح    يأأع لرمأأن رملهأأمر رمأأن ة أأ ل ع أأخ   أأ   ةو أأح رملده أأ   - 130
 وةوف أأأحر ،ن ةضأأأ ع   ه يةأأأ   عأأأل رألمأأأم رملهحأأأ ة ، أأأ م ع أأأخ جم  أأأح قأأأ ي ن ع أأأ ة  روأأأ ران.

روأأأيت معأأأن  أأأ   أأأ مة رألمأأأم رملهحأأأ ة ع أأأخ ررجنأأأ ز   جمأأأ أن روهد  أأأح ررملعأأأ ع ة وأأأ ب رول ف أأأح ر 
ع أأأأخ رملديأأأأب مأأأأأن رو  أأأأ يف ررودعأأأأ   ررألافأأأأ يف   روعأأأأ مل ، أأأأ  روأأأأأيين  اأأأأ ع  أأأأح وذ ي ررةعأأأأ ة ح ررو

 يعه  رن ع  د    و ع ح رمه    هتم ررةع ة ح رألي ي ح.
 رر   ،و  أأأأ   ن روع أأأأل عأأأأن كثأأأأ  مأأأأ  روأأأأ ريف رألعضأأأأ   ررا  أأأأ ن رريل م أأأأح رو رو أأأأح - 131

 ،ن وضأ   أ م    نيأح م أ كح وهأ مخ رمأن ل  أح  ن ودف أي و بأ  ن روف يأي.من  أ ة  ريذيعم 
زيأأأأأ ية روعأأأأأ   مد  مأأأأأح رألمأأأأأم رملهحأأأأأ ة رمتللدهأأأأأ  مأأأأأن ررجنأأأأأ ز كل أأأأأ ن ررمأأأأأ  وه ع أأأأأح رمه   أأأأأ ن 

 رو  ع ن شع ب روع مل.
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 سادسالفصل ال
 التأييد العالميةدوائر   

ووأأ   ر هأأ ن روف ع أأح عأأي رريل م أأح روأأيت أ ودفأأك وهاريأأ  عأأ ير رود عأأ   يأأه م ن ا مأأح  - 132
ر أأأ   أأأل روهعأأأ رن مأأأ  ر ه أأأ  رملأأأ   رروو أأأ ت ر أأأ   يه أأأ م مأأأديف روعأأأ      رو أأأررن رو رو أأأح.

ةعأأأأأ ة ح ررح ر  ه  ع أأأأأأ ه أأأأأ ييح ررأع  يأأأأأ ح رررو رادأأأأأحر رو عوأأأأأ ةرمل هحأأأأأ ي ن ورمل عأأأأأ  ريأأأأأهن  ح 
مأأ  ر ه أأ  وهعأأ رن وع رةأأ  ر  وأأ  ريهعأأب ع أأخ رألمأأم رملهحأأ ة ،ن  ه أأ ح لوأأ   ررةعأأ ن.رملع   أأح ر رور 

 .رملد  أأأح ،مه أأأح مهاريأأأ ة   قو أأأي ع يأأأ ن  هعأأألرملأأأ   روعأأأ مل ر ألن رملد  أأأ ن عأأأي رريل م أأأح و
ل يه  أأ  مأأن رملد  أأح ،ن راأأ  مأأ  يأأ   رر ه أأ  رملأأ  روهعأأ رن مأأ  رنلددأأ  ،ن ةه  أأ  ريأأه  رم وأأ  

 ودهه   ن  م ة .
 
 تعزيز الروابط مع المجتمع المدني  

رأ يأأاريف  ررألمأأم رملهحأأ ة مأأ  ر ه أأ  رملأأ   عد أأ ر مه أأ    ع أأل رملد  أأح عأأ رننثأأل و - 133
ا  أأح روعأأ   رمل عأأ  وعأأ رن مد  مأأح رألمأأم رملهحأأ ة مأأ  ر ه أأ  رملأأ   ر أأ   أأل  يأأايري. عأأ رناأأير روه
يأأأأأأ ر    عأأأأأأ ل رأ ه  عأأأأأأ ن  رري  أأأأأأ  ة   أأأأأأ  رريأأأأأأع  مأأأأأأن رمل رعأأأأأأ   ع يأأأأأأ ة ىل   يأأأأأأنأأأأأأ ل 

 رمل  رن.   ،ر

،عضأأأ   رملد  أأأح و أأأ رم رو ى عأأأ  روأأأيل يرييأأأ  ر ه أأأ  رملأأأ     روه أأأ ل ريهاريأأأ   يمرب  - 134
 أأ ن   ةأأ  ر  عأأ ن روأأثد  روأأيت عوأأ ن وهعأأ ييف روأأ ،ل   ر أأ  ر ه أأ  روأأ ر .وو هحأأ ي ن روأأيت 

روعأأأ   رمل عأأأ    أأأذن رريأأأ زر ر، أأأل روع أأأ رن وأأأ رر ررانأأأ ة رروهد  أأأحر شأأأ مب   مأأأ  ر ه أأأ  رملأأأ   
 روأأأ رمة رري ييأأأحر ه أأأ  رملأأأ   ،يضأأأ    رملد   أأأ ن رمل رعأأأ ع ح عأأأي رو ف أأأح روأأأيت ريهضأأأ  هه  مى عأأأح 

 ه أأأأ  رملأأأأ   ررملد  أأأأ ن عأأأأي رريل م أأأأح  أأأأ   رد عأأأأن ذوأأأأكر ر ضأأأأ رروعأأأأهب و ن ع أأأأح روع مأأأأح.
  أأأحل رأ ه أأأ يل يل ريأأأهح    ر  رأيأأأهع ر  روأأأ زرمل روعأأأد ل روأأأ 2007عأأأ      يأأه م ن 

ررأ ه أأأأ ع  مأأأأرم ر ر  ر ه  عأأأأ ن رمل ىأأأأ ة رملعأأأأه ي ة ملدهأأأأ ع روهعأأأأ رن رروأأأأ ى  روأأأأيت عوأأأأ ن   
مل  حأأح روفوأ  رر أأ ت   معأ   رأ هلأأ م جمأ يف  أأ    مت زكي و أ ر رع عأأ  مع يمرهت أ  رمصرهتشأه  

مأأرمت  رألمأأم ر،وأأ    ، دأأ   روأأ رمة رمل عأأ ع ح و  ن أأحل رأ ه أأ يل ررأ ه أأ ع .، أأ م رألريف روأأيل 
رأجتأأأأأ م عأأأأي رمل أأأأأ رت رملهحأأأأ ة أيأأأأهع ر  روهوأأأأأ   رحملأأأأ ز   ودف أأأأأي   ةأأأأ م  روع أأأأل رملهع أأأأأي فدأأأأ  

روأأيل عوأأ      أأ    رةعأأ  رمل  حهأأ  ررووضأأ   ع  أأ ر  مأأن  أليأأ حح رو أأ ية ررأليأأ حح ر ف فأأح 
رملد  أأأأ ن عأأأأي رريل م أأأأح رمل أأأأ مكح  د أأأأ ك   ع   أأأأح رأيأأأأهع ر ر مأأأأن ألعضأأأأ    ر2006عأأأأ   

  يأأأ ىل مأأأن   دهأأأ  عأأأ   مد أأأ مرهتم   أأأذن رو   وأأأح ر ه م أأأح ، دأأأ   رملف رعأأأ ن روأأأيت ،  هتأأأ  روأأأ ريف 
 رألعض  .
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مد  أأح عأأأي مل م أأأح  155 ن عأأأي رريل م أأأح ر مدحأأأ   دأأأح رملد  أأ2006ر  عأأ    - 135
ر أأأ    أأأ  عأأأ ي مد  أأأ ن ر ه أأأ  رملأأأ    م كأأأار ريه أأأ مي  وأأأ ع ر  أأأحل رأ ه أأأ يل ررأ ه أأأ ع .

مد  أح.  3 050مأ  جم  عأ  رآلن ذرن رمل كا رأيه أ مل وأ ع ر  أحل رأ ه أ يل ررأ ه أ ع  
رريلأأمر روأأيل ريهضأأ  ه  رألمأأم رملهحأأ ة  ر  رملدهأأ ع روعأأ مل  روعأأ    رملعأأض  أأ وه  ي ر أأيمل ملفهأأ  

ر ي ع أأأ  روأأأ ريف رألعضأأأ    وأأأ ة  ن يعأأأم م أأأ مكح ر ه أأأ  2007     دأأأ      يأأأح ماي رنكي ة أأأ  
 رمل     بف  ش يل  ك مد   رريلم.

رع أأأأخ رو أأأأع   رمل أأأأ ر ر يأأأأريل ر ه أأأأ  رملأأأأ   يرمر م فأأأأ    رألة أأأأ ح روهدف ييأأأأح روأأأأيت  - 136
يأعح رأو أ يف ن ع يأ ة و  عأح وةمأم رملهحأ ة ك أ  ،ةأ  نه أك مأن رملع  أح رر أصة ر وض       ك  ة 

 ع أأأخ يأأأع ل رملثأأأ يفر شأأأه    ةأأأ م  رألعييأأأح روعأأأ مل   مأأأ  ي أأأع  ع أأأخ رألمأأأم رملهحأأأ ة ،ن وضأأأ ا  .
 255 ن  2005شأ يل    عأأ    2 274رمأ   زيأ ية   عأأ ي رو أ ك   مأأن ر ه أ  رملأ   مأأن 

 .2006ش يل    ع    3
ملد  أأأأأأ ن ر ه أأأأأأ  رملأأأأأأ   فث  أأأأأأح مأأأأأأ مل ملهأأأأأأ  رألمأأأأأأم رملهحأأأأأأ ة و  أأأأأأ رك ن  عأأأأأأ ري - 137

شأأأأ رك ن مأأأأ  اأأأأي  ر هأأأأ ن وهحو أأأأي رألاأأأأ رل رو رو أأأأح ر  مأأأأح رو  أأأأ ك ن ررملريعأأأأ ن رعياأأأأ  
  أذن رو أأ رك ن   ا ىفأح ع يضأأح مأن روو  عأأ ن   أ مة مده  أأحريوأأ   رمللهأ  رمل أأ مة   روع مل أح.

  وأأأ   ر رو أأأي رملدأأأ  ر رروهع أأأ مر ررو أأأححر ررأو أأأ أنر ررمل أأأ   ررو أأأ ل روأأأيت و أأأ ل روهدأأأ ت روع
 و أأ ية رألمأأم  أأ ن ك أأ   أأ   رمللهأأ   ه عأأي ،ة أأ ح   جمأأ يف روأأ ع ة  رو أأح ر رروأأ ر  روعأأ مل .

ر رروفوأأأأ    رملدأأأ اي رريضأأأأ يحر   وع أأأ  رملهحأأأ ة   جمأأأ أن رألمأأأأن روع أأأ لر فأأأأ    ذوأأأك رأجتأأأأ م
 ي   ة ت ر دحلر رمو   ررةع ن.رروعد  روو ىم ع خ ،

روهوأأأأ   ”مد أأأأ  رألمأأأأب روعأأأأ    ن  أأأأ ة مأأأأ ميت     رو أأأأه  رألريف مأأأأن  رووأأأأ    أأأأ    - 138
رريو وأأ  ألل  هأأ   وأأ ى  وعيوأأ  رألمأأم رملهحأأ ةر يأأ ر  كأأ ن يعأأ ةم ووضأأ ح ع مأأح ،ر يع أأ  و  يأأ ن 

 ،ن يلأأ نروع أأل ع أأخ رع  دأأ    عأأ  ،ن ة ربأأل  .“ر ه أأ  رملأأ   وأأ  معأأ ة ةم بأأحر يه  أأ  ع أأخ 
معأأأ  ت ع أأأخ رو أأأع   روعأأأ مل ر ر،ن ةع أأأل ع أأأخ قو أأأي وأأأ رزن  وأأأ رى ة روهذي أأأ  رري  يأأأح اأأأي  بأأأ ن

        ، ضل  ب مد   ن ر ه   رمل   رو رو ح   رأ ه  ع ن رويت وعو ا  رألمم رملهح ة.
 
 إشراك دوائر األعمال  

 مد  مأأح رألمأأم رملهحأأ ة. ة أأ  ،مه أأح ع أأخ  لهعأأ روو أأ ت ر أأ   ي أ يأأاريف روهعأأ رن مأأ  - 139
جمأأأ أن روع أأأل ر أأأيلر رم أأأ مي     ريهاريأأأ  م و أأأ      أأأ  ،مأأأ   رملد  مأأأح رعهعأأأ م اأأأير روهعأأأ رن

 ريأ  حم  ع وأح و دهأ    ذرو يأ ن رملد  أح. - روهن ميأحروع   أ ن رو  ركحر رم رعأ ة رووأ م روع مل أح   
روع  أأأأحر  بأأأأ نرمل أأأأ كحر مأأأأن  ع أأأأل  دأأأأ   رأليأأأأ ر ر رمل  حأأأأح روفعأأأأ ير ر ك أأأأ  ،يأأأأف ن رو  يأأأأ ن 
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يعأعي وأ   رع  ن رأة م ا رأ ه  ع ر عأن    مأح شأ رك ن عأي معأع  ح رعأن مأ ر  رةفهأ   مل
 مث ل.
 أأب رألمأأم رملهحأأ ة ر  أأ ت رألع أأ يف   روعأأ   رمل عأأ ر ركهعأأع  رأاه  مأأ ن رمل أأ كح ر  - 140

روأأأيل رأوفأأأ   روعأأ مل ر مأأرمت    أأأح  أأ ية رألمأأم رملهحأأأ ة روعأأ مل  ر روفأأأ   ة   أأ    يأأ ر مأأأن مأأديف 
ر أ  ، عأأ  مأأرمت  . 2007عأأ   رألمأأم رملهحأأ ة    د أ    مت زكي و أأ   لهأ      ى يأأه    م  ش أ

مأأأن رملأأأ  م  أأأ ر ،ن   ،ةأأأ رمأأأن روو أأأ يرن مأأأن   أأأ  روو  عأأأ ن 1 000روو أأأحر روأأأيل  أأأ   أأأب 
رمل أ كح روع   أح رركهعأع  رملعأ يمرن  ي رملعأ ي  روع مل أح.رألع أ يف ر أيررى  يهحوي ود  م ا مي ن 

  أأأأ ت رألع أأأأ يف روأأأأيت و كأأأأا ع أأأأخ جمأأأأ أن مأأأأن  ع أأأأل روهد  أأأأح رروهع أأأأ م يررىأأأأ   أأأأب رألمأأأأم رملهحأأأأ ة ر 
ر     يأأح رمل أأ لر ر  اأأح رووأأ يةك أأ  عأأاز مأأرمت    أأح  ررأليأأ ر  رمل و أأح ررمل أأ    أأ ة ي أأ    يأأ ة.

  هأأأ م رووأأأ مة ع أأأخ رريأأأه     أأأ ت رألع أأأ يف ع أأأخ ة أأأ   رملد  مأأأح روهعأأأ رن  أأأب رألمأأأم رملهحأأأ ة ر 
  رودهأأأ    ذاأأأ رل رألمأأأم رملهحأأأ ة مأأأن مأأأديف ق أأأ  رو أأأ ك ن  أأأ ر  رملعأأأررو ح معأأأ مهح كأأأصع 

 رروهع رن  ب  ه   روو  ع ن.
شأأ رك ن مأأ    أأ ت رألع أأ يف مأأن روع أأل   رأ يأأاريف قعأأب  أأ مة رألمأأم رملهحأأ ة ع أأخ  - 141

رم  ،ن وو م    أ ر ، مأ ز مأديف روعأ   رمل عأ ر أ وأاريف ادأ ب قأ ي ن    رمله ح.جم أن روع ل 
رملد  مأأأح رزيأأأ ية  أأأ مة رملأأأ  فب ع أأأخ  ة أأأ  جمأأأ أن مأأأن   دهأأأ  روهو يأأأم روفعأأأ يف و خأأأصرن ع أأأخ 

ريهعأأأب ع أأأخ رألمأأأم رملهحأأأ ة ،ن و ربأأأل ريهل أأأ ل ك ف أأأح وع أأأ م  روهف عأأأل مأأأ  روو أأأ ت ر أأأ  .
 يفر   ةفأأحل رو  أأ  روأأيل يأأهم   أأ  رريفأأ ا ع أأخ ةاراأأح رملد  أأح رقعأأب روهعأأ رن مأأ    أأ ت رألع أأ

 رملع  وح   ه .
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 الفصل السابع
 اتمةخ  

ا ىفأأح مأأن رووضأأ ي  روع مل أأح مدخ اأأح   رألمأأم رملهحأأ ة ،ن    عأأ   يهعأأب مأأن اأأير روهو يأأ  - 142
ع أأأي رروعأأأ ت ة أأأ   روهارمدأأأ   ةرملعأأأه   رمل أأأ مكح   عأأأ  اأأأيجتر  رو أأأ  .  أأأ  ،مأأأ   روعأأأ مل رمل حأأأح   

وع ييأأأح رألاأأأ رل روفع وأأأح  هأأأ   أأأد  رري  أأأح  ن وك أأأ    عأأأل روعأأأ مل ،كثأأأ  ،مدأأأ  رعأأأ أ رممأأأ  .
 من  مل ة  ن ررع ة.ود  ل ع     رم 

رملوعأأل   يأأه  رم شأأ ة رو  أأ  ع أأخ رألمأأم رملهحأأ ة رع أأخ ر أأ م ن روع يأأ ة ري دعأأد روعأأ    - 143
روأأأيت ة ر ههأأأ  رو أأأ  ر ي أأألل روفوأأأ  روهحأأأ ل ذو  أأأح رمأأأن  أأأب روهحأأأ ي ن روع يأأأ ة رمل روأأأيت ةوأأأ مه .

رمأأن ةعأأ     ع أأ  مل ة أأه   ع أأ   روأأيل يأأر   ع أأخ ،كأأص عأأ ي مأأن رو  أأ يف ررودعأأ   ررألافأأ يف.
روأأيوك ي أأ ر مأأن رري أأ ل ،ن ةوأأ  ر   روعأأدح رملوع أأح روأأيت  رأةه أأ م. أأير م م ةأأ   أأي  روأأ   ة ر  أأ ر  

و أأأألل ةو أأأأح رملده أأأأ    ر أأأأ ريف روأأأأامض وةاأأأأ رل ررو ى أأأأح وةوف أأأأحر   عأأأأ ية و ك أأأأا  ه يةأأأأ  
. 2015ل أأأأأأ يف عأأأأأأ    ع  أأأأأأ  رود أأأأأأ  ه ر وضأأأأأأ  ن قوأأأأأأي رألاأأأأأأ رل ررو ى أأأأأأح وةوف أأأأأأح و ن  أأأأأأ  

رمأأ  رزييأأأ ي رعأأ   رري  أأأح  ن رو أأحح روع مل أأأح  ير م بأأح.ريأأ ه    جمأأ يف رو أأأحح روع مل أأح  هأأأ  
رروهعأأ  م  أأ  ع مل أأ ر  هأأ  ع أأخ روعأأ مح   روعأأد رن رألمأأية  أأ ع  ن  أأ ي رمأأ رمي م و أأح   يأأ ةر 
عأأأي ،ةأأأ  أ وأأأاريف ادأأأ ب مع  أأأ ن كأأأصع   يأأأع ل روهدعأأأ ي ك أأأ  ي أأأا  روو أأأ     ملايأأأ    جمأأأ يف روأأأد م 

 رو ح ح.
رأ  ع   أ ن روعأد  مأن روعأ  ن روعأ مزة   روعأدح رملوع أح.وعايأا ن ريهعب ،يض  ،ن يلأ   - 144

يوه أأأأ  رألمأأأأ  ع أأأأخ ر أأأأ ب ،ن وضأأأأ   أأأأ م    ربأأأأدم ن رو رم أأأأح  ن وعايأأأأا يع دأأأأ  و ع   أأأأ ن 
 أأأ ة روأأأ    روأأأيت ةعه أأأ  ع أأأخ رمل  رة أأأح ر،ن ةع أأأي و أأأك رربأأأدم نر  أأأل يهعأأأب ع  دأأأ  ،يضأأأ  ،ن 

 .بدرودارت ،ة  ب  ه ية  ملد   قوو    جم يف  د   روعد  ر،ن ةلث 
رو يد  روف بح ،يضأ    روعأ   رملوعأل ألن ة اأ  رملل يأ  روأيت قووأ    جمأ يف مل  حأح  - 145

ررماأأأأأ ب    أأأأأ ذ م أأأأأ رن يأأأأأ يعح مأأأأأ  ودف أأأأأي رأيأأأأأ رو ن ح روع مل أأأأأح ملل  حأأأأأح ررماأأأأأ بر راأأأأأ  
 .2006رأي رو ن ح روف م ح رويت رعه  هت  ر  ع ح روع مح   ع   

ر   أأ  يهع أأي  دأأات روعأأد ر يعأأ  روهحأأ ل روأأيل ة ر هأأ  ،ع أأي  أأيرمر. رأ  أأ  ودأأ  مأأن  - 146
ر أأأ ذ م أأأ رن مع ى أأأح و خأأأ را مأأأن رو  يأأأي رملعأأأ ري روأأأيل    هأأأ     أأأل ةأأأات روعأأأد  ربأأأل ك  

 رو ى ع ح   رألع ر  رألمية.
رر أأأ رىم رمل ولعأأح لأأأي  أأ  رروه هأأي روع  رأ يأأاريف م أأ  رر أأأ ية ر   ع أأح ر أأ رىم رريأأأ ب  - 147

 ع أأأ يف ر أأأ ر  رألمأأأل   ،ن موأأأي   روعأأأ   رملوعأأأل ووأأأ م     عأأأ ي ررةعأأأ ة ح. يأأأرم ررةعأأأ ة ح 
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رأوفأأأ   روهأأأ مخي    أأأذن معأأأررو ح رري  يأأأح روأأأيل و بأأأل  و أأأ  رووأأأ ية   مأأأرمت  روو أأأح روعأأأ مل  وعأأأ   
2005. 
أ نلأأأن ألل مل مأأأح ،ن وه أأأ ع  ن رألمأأأم رملهحأأأ ة وه أأأ ع م و أأأ  وهحأأأ ي ن ع مل أأأح  - 148

رأ ي  أ  قأ  ي ضأ مت    ريهعأب ع أخ رملد  أح ،ن و ربأل روه أ ل وه أك روهحأ ي ن. را  فف ياأ 
ريأأ ل ن روعأأ   رملوعأأل ع مأأ  م فأأ     أأ   م  ةأأ  مأأ  روه أأ ل وهحأأ ل و أأي   ري مأأ  و أأي رملدأأ  .

رمل أأ كل روأأيت و ر أأ  ر ه أأ   ن  وف يأأ  اأأي  روف بأأح.نلددأأ  رأ  رملدأأ   روأأيل نأأحل رو  أأ ي ذروأأ .
مأن رو رعأم ،ن  نأ ي م أ يف   عأي ،ةأ أ ،عهوأ  ،ةأ  يعأهح ل روه  أ  ع  هأ .ر  أ ،ةض رو ر  ا ى ح

مل أأ ك د  روع مل أأح رمل أأ كح يه  أأ  ع أأخ ر هأأ  ر  أأ ع  ولثأأي مأأن رألاأأ رل روف ع أأحر رمأأن   دهأأ  
 رو ريف رألعض   رر ه   رمل   رروو  ت ر   .

 ن روعأأأ مل  هأأأ ا رو أأأ   ،كثأأأ  مأأأن ،ل ر أأأ  مضأأأخ  ن جت يأأأ  رألمأأأم رملهحأأأ ة رود أأأ  ه   - 149
،ن ولأأأ ن رملد  أأأح  أأأ يمة ع أأأخ روه أأأ ل  عأأأ عح ر ع و أأأح وهحأأأ ي ن   رنأأأ ر ع هأأأ  ،كثأأأ  جت ر أأأ .

روأن يهعأي ودأ  ،ن  رع  د  ،ن ةع  روفن ة  ب رولأد  رملد أي ررو ر أ  روفع أ . ع ملد  رو رى  روه ي.
وي ذوأك  أ  ذر ،ملددأ  رأوفأ     روعأ   رملوعأل ع أخ  بأدم ن   ا يأح مأن ، أل   أ ر  قأ يف م

    عأأأ ة رملأأأ رمي روع أأأ يح   ملد  أأأحر روعايأأأا رملعأأأ  وحر ررأمووأأأ    أأأآمر  رريرمةر ررألمأأأي  أأأ   ر رن 
 را مي ن م يثح   وع ي رألع  يف.

 أأأل ع أأأخ ،ير  رو ر أأأ  ر   أأأل رملدأأأ ك روأأأن ،يمأأأ  ريأأأع ر   أأأفيت رألمأأأب روعأأأ  ر   روع - 150
  هنأأأ  يأأأع د  روأأأ نرب   راأأأ  روعأأأع   ن   أأأ   رملو بأأأ  رملل يأأأح   رمل ثأأأ  . ر ،أ أأأ ألمم رملهحأأأ ة

 ،ع أم رمه    وأ  ر،ع أخ و  ع وأ    ع   ن  عأل رألمأم رملهحأ ة مد  أح  أ يمة ع أخ ،ن و أ  و عأ مل
 .ع خ م  ، ضل
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 المرفق األول
: 2007األهددددددداف اإلنمائيدددددددة لأللفيدددددددة والغايددددددات والمؤشدددددددرات  عدددددددام   

 إحصائية جداول
 

 1الهدف   
  القضاء على الفقر المدقع والجوع  
 1 الغاية  
 النصد  فدي الفتدرة إلدىيقل دخلهم اليومي عدن دوالر واحدد تخفيض نسبة السكان الذين   

 2015 و 1990بين عامي  ما
 1 رملرش 

  ،ر ب اليوم في واحد دوالرتقل قدرتهم الشرائية عن  الذين السكان  

  رودععح رمل  يح 

 
199

0 1999 2004 
 19.2 23.4 31.6 رود م حرملد اي     

 1.4 2.0 2.6 ،  يو   يف مش

 41.1 45.9 46.8 رولصع رو ح ر   د ب،  يو   

 8.7 9.6 10.3 رول مي  روعح  رمد وح رودو د ح،م يل  

 9.9 17.8 33.0 اي  ش   

 29.5 33.4 41.1  اي   د ب 

 6.8 8.9 20.8  اي   ش   د ب 

 3.8 2.5 1.6 اي   ع ب

 0.6 5.5 0.5 رملعهو ح رو ريفمر  ح 

 0.7 1.3 >0.1 ،رمر   ش    د ب روع  رن رويت مت  ف م ح رةهو و ح  
 
 

 .رو ر  روعدك وهع ي  اعو  رو ملر رمل وفعح رأ ه  يرن   يهثد    ،  
 .2007 ،  يلكة ع ن رو ر ر روعدكوو ي رن   ب  

 



 Yearbook Express 2007  

 

52 

 

 2رملرش  
 )أ(نسبة فجوة الفقر  

  رودععح رمل  يح 
 1990 2004 
 5.4 9.3 رود م حرملد اي    

 0.2 0.5 ،  يو  مش يف 

 17.5 19.5 رولصع رو ح ر   د ب،  يو   

 3.0 3.5 رول مي  روعح  رمد وح رودو د ح،م يل  

 2.1 8.9 اي  ش   

 6.7 11.0 اي   د ب 

 1.5 5.1 اي   ش   د ب 

 0.9 0.4 اي  ع ب 

 0.1 0.1 رملعهو ح رو ريفمر  ح 

 0.2 - ،رمر   ش    د ب   رةهو و ح ف م ح مت  رويتروع  رن 
 

رري أأ يف ع  هأأ   ضأأ ب ةعأأعح روعأأل ن روأأيين  ريأأهم م  يأأحر كدعأأعح عدهأأ معأأصر  روفوأأ  مأأ ة مأأ ع ووأأ حل  ،  
يع  أأ ن يرن مأأا روفوأأ    روفأأ    أأب مأأا روفوأأ  رمه يأأا يمأأل روعأأل ن روأأيين يع  أأ ن يرن مأأا 

 .رو ر  روعدك وهع ي  اعو  رو ملر رمل وفعح رأ ه  يرنوعهثي من ذوك . روفو 
 

 3رملرش  
 )أ(حصة أفقر خمس السكان في االستهالك القومي  

  رودععح رمل  يح 
 1990 2004 
 3.9 4.6 رود م حرملد اي    

 6.3 6.2 ،  يو  مش يف 

 3.4 3.4 رولصع رو ح ر   د ب،  يو   

 2.7 2.8 رول مي  روعح  رمد وح رودو د ح،م يل  

 4.5 7.1 اي  ش   

 6.7 7.2 اي   د ب 

 6.1 6.2 اي   ش   د ب 

 5.4 5.9 اي  ع ب 

 6.2 7.9 رملعهو ح رو ريفمر  ح 

 7.8 8.3  ،رمر   ش    د ب   رةهو و ح ف م ح مت  رويتروع  رن 
 

 .رو ر  روعدك وهع ي  اعو  رو ملر رمل وفعح رأ ه  يرن  يهثد     ،  
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 2الغاية   
تخفدديض نسددبة السددكان الددذين يعددانون مددن الجددوع إلددى النصدد  فددي الفتددرة مددا بددين عددامي   

 2015 و 1990
 4 رملرش 

 الخامسة سن انتشار نقص الوزن بين األطفال دونمدى   
 المجموع )أ( 

  رودععح رمل  يح 
 1990 2005 
 27 33 رود م حرملد اي    

 8 10 ،  يو  مش يف 

 29 33 رولصع رو ح ر   د ب،  يو   

 7 11 رول مي  روعح  رمد وح رودو د ح،م يل  

 7 19 اي  ش   

 46 53 اي   د ب 

 28 39 اي   ش   د ب 

 7 11 اي  ع ب 

 - - ،ر   ة ي  
  

 (2005-1996) الجنس نوع حسب (ب) 
  رودععح رمل  يح 

 رألرأي  روعد ن روعد ن رألرأي 
 0.96 28 27 رود م حرملد اي     

 1.14 7 8 ،  يو  مش يف 

 1.07 27 29 رولصع رو ح ر   د ب،  يو   

 1.00 8 8 رول مي  روعح  رمد وح رودو د ح،م يل  

 0.91 11 10 اي  ش   

 0.93 46 43 اي   د ب 

 1.00 28 28 اي   ش   د ب 

 1.00 14 14 اي  ع ب 

 - - - ،ر   ة ي  
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 5 رملرش 
 ةائيالغذ الطاقة ستهالكال األدنى الحدالذين ال يحصلون على السكان 

  .2006 ع   وو ي  من معه  ة روع  ة ن أ وه ر   ،يح    ة ن ع مل ح ،ر       ح   ي ة. 
  رمل  يحرودععح  
 

 
1990-
1992 

2001-
2003 

   17  20 رود م حرملد اي    
   4 4 ،  يو  مش يف 

   31   33 رولصع رو ح ر   د ب،  يو   
   10   13  يعرول م  روعح  رمد وح رودو د ح،م يل  
   12 16 اي  ش   

   21 25 اي   د ب 
   12 18 اي   ش   د ب 

  9 6 اي  ع ب 
   12   15 ،ر   ة ي  

7 رملعهو ح رو ريفمر  ح 
 ، 

 7   
16 اي  ر رملعهو ح رو ريفمر  ح 

 ، 
 20 

4 ،رمر   رملعهو حر رو ريفمر  ح 
 ، 

 3  
2.5> رملهو مح رود  رملد اي 

 ،  <2.5  
 19  22 و ر روع  رن، ل 

 36  38 روع م  ح عي رود م حروع  رن 
  19  23 رود م ح رو  ية اميح ررو ريف 

 

 .1995-1993 روف ة  ن روع  ة نو ي   ،  
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 2 الهدف  
 االبتدائي التعليم تعميمتحقيق   
 3 الغاية  
  ذكددورا وإنا،ددا  فددي كددل مكددان مددن إتمددام مرحلددة التعلدديم االبتدددائي األطفددالكفالددة تمكددن   

 2015بحلول عام 
 6رملرش  

 االبتدائي التعليم في القيد نسبةصافي   
 المجموع (أ) 

   وهع  م رأ ه رى   افل     ر ين روو   100 ب كل  رروث ة يح ع ي رملو  ين   مل رم  رأ ه رى ح 

 
1990-
1991 

1998-
1999 

2004-
2005 

 88,8 85,0 82,5 روع مل    

 87,9 83,5 80,2 رود م حرملد اي 

 95,3 89,9 82,0 ،  يو  مش يف 

 70,4 57,4 53,7 رولصع رو ح ر   د ب،  يو   

 96,7 93,8 86,8 رول مي  روعح  رمد وح رودو د ح،م يل  

 94,9 99,0 98,6 اي  ش   

 90,0 81,3 74,5 اي   د ب 

 93,8 91,8 93,8 اي   ش   د ب 

 86,4 84,9 80,8 اي  ع ب 

 78,4 80,6 74,6 ،ر   ة ي  

 91,7 87,1 90,3 رملعهو ح رو ريفر  ح م 

 94,0 93,0 88,6 اي   رملعهو حر رو ريفمر  ح 

 89,6 82,8 91,1 ،رمر   رملعهو حر رو ريفمر  ح 

 96,6 97,3 97,3 رملهو مح رود  رملد اي 

 73,6 59,2 53,0 و ر روع  رن، ل 

 72,9 62,1 52,8 روع م  ح عي رود م حروع  رن 

 82,3 82,8 68,3 رو  يةر اميح  رود م حرو ريف 
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 الجنس نوع حسب  (ب) 
  رأ ه رى ح رمل رم    روو   ين    ر  افل 100 كل  ب رروث ة يح رأ ه رى ح   مل رم  رملو  ينع ي  
 1990-1991 1998-1999 2004-2005 
 روعد ن رألرأي روعد ن رألرأي روعد ن رألرأي 

 87,0 90,6 82,0 88,0 77,0 87,8 روع مل

 85,7 89,9 79,9 86,8 73,8 86,5 رود م حرملد اي  

 93,2 97,4 86,6 93,0 74,7 89,0 ،  يو  مش يف  

 67,5 73,1 54,3 60,5 49,9 57,6 رولصع رو ح ر   د ب،  يو    

 96,7 96,6 93,2 94,4 86,5 87,6 رول مي  روعح  رمد وح رودو د ح،م يل   

 94,9 94,9 99,8 98,2 96,6 100,5 اي  ش    

 86,4 93,4 73,3 88,7 58,8 89,2 اي   د ب  

 92,7 95,0 90,0 93,6 92,1 96,1 اي   ش   د ب  

 83,0 89,6 80,2 89,5 73,7 87,4 اي  ع ب  

 74,4 82,1 78,3 82,7 70,6 78,2 ،ر   ة ي   

 91,6 91,7 86,6 87,6 90,1 90,6 رملعهو ح رو ريفمر  ح 

 93,6 94,4 92,5 93,5 88,3 88,9 اي   رملعهو حر رو ريفمر  ح  

 89,8 89,3 82,2 83,3 90,9 91,3 ،رمر   رملعهو حر رو ريفمر  ح  

 96,8 96,3 97,2 97,3 97,4 97,2 رملهو مح رود  رملد اي 

 70,6 76,4 55,4 62,9 47,2 58,6 و ر روع  رن، ل 

 70,1 75,7 57,7 66,4 48,4 57,1 روع م  ح عي رود م حروع  رن 

 80,7 83,8 82,0 83,5 72,3 64,4 رو  يةر اميح  رود م حرو ريف 
 

  ،  7 رملرش 
نسددبة التالميددذ الددذين يبدددأون فددي الصدد  األول ويصددلون إلددى الصدد  النهددائي مددن التعلدديم   

 االبتدائي
  .أ وه ر   ،ل    ة ن ع مل ح ،ر       ح 
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  ب  7 رملرش 
 )أ(االبتدائية المرحلة فيإتمام التعليم نسبة   

 

(PCR)  1998-1999 2004-2005 
 روعد ن رألرأي ر   ت روعد ن رألرأي ر   ت 

 85,1 89,8 87,6 79,7 85,8 82,8 روع مل       

 83,4 88,6 86,0 76,7 84,0 80,4 رود م حرملد اي 

 91,1 96,7 93,9 82,5 90,2 86,4 ،  يو  مش يف 

 55,6 65,9 60,8 46,2 55,1 50,7 رولصع رو ح ر   د ب،  يو   

 99,5 97,5 98,5 96,7 95,7 96,2 رول مي  روعح  رمد وح رودو د ح،م يل  

 99,8 100,3 100,1 102,0 101,6 101,8 اي  ش   

 80,0 87,9 84,1 63,4 78,5 71,2 اي   د ب 

 94,3 93,8 94,0 87,3 89,1 88,2 اي   ش   د ب 

 79,8 90,2 85,1 74,2 86,8 80,7 اي  ع ب 

 57,7 64,8 61,4 63,7 65,2 64,5 ،ر   ة ي  

 96,8 97,4 97,1 92,8 93,8 93,3 رملعهو ح رو ريفمر  ح 

 100,9 102,2 101,6 97,2 98,3 97,7 اي   رملعهو حر رو ريفمر  ح 

 93,7 93,8 93,8 90,5 91,3 90,9 ،رمر   رملعهو حر رو ريفمر  ح 

 96,7 98,7 97,7 99,3 98,1 98,7 رملهو مح رود  رملد اي 

 52,6 60,9 56,8 44,0 53,2 48,7  و ر روع  رن، ل 

 57,2 66,7 62,0 49,0 61,5 55,3 روع م  ح عي رود م حروع  رن 

 75,7 76,3 76,0 73,9 73,2 73,5 رو  ية رود م حر اميح رو ريف 
 
 

جم أأ ت ” ك أ  ي أ    رأ هأأ رى ر روهع أ م مأن رودهأ ى  رو أأ    رملو أ ين عأ ي   أأ   مأديف مأن  عأ   ،  
   ودعأعح عدأ  معأصر روعأنر عأن رود أ    أ ل ررأ هأ رى  و هع أ م رودهأ ى    و أ  ر أ ي حوأبع ي رمل ه

 Global Education Digest“روده ى    و   ودوهح   رملف عح روعن     ر رويين روعل ن من رمل  يح

2004 (page 149)-Comparing Education Statistics Across the World, UNESCO Institute for 

Statistics.. 
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 8رملرش  
عامدا  ذكدورا  24و  15معدل اإللمام بدالقراءة والكتابدة لددى الدذين تتدراوح أعمدارهم بدين   

 )أ(وإنا،ا
  رروله  ح روو ر ة يعه  ع نو يين  رمل  يحرودععح  
  1984-1994 ،  1995-2004 ،  

 ررة   رويك م  ر   ت  ررة   رويك م  ر   ت   

 84,4 90,3 87,4 79,2 87,8 83,5 روع مل       

 81,4 88,5 85,0 75,0 85,4 80,2 رود م حرملد اي 

 78,4 89,9 84,3 56,3 76,7 66,7 ،  يو  مش يف  

 63,8 72,2 67,8 58,4 71,0 64,4 رولصع رو ح ر   د ب ،  يو  

 روعحأأأأأأأأ  رمد وأأأأأأأأح رودو د أأأأأأأأح،م يلأأأأأأأأ  
 96,5 95,6 96,0 94,2 93,3 93,7 رول مي 

 98,5 99,2 98,9 91,8 97,1 94,5 اي  ش   

 66,6 82,1 74,6 49,1 71,6 60,7 اي   د ب  

 96,0 96,4 96,2 93,9 95,9 94,9 اي   ش   د ب 

 88,0 95,5 91,8 82,9 93,8 88,5 اي  ع ب 

 70,5 74,9 72,8 70,6 75,3 73,0 ،ر   ة ي  

 99,8 99,7 99,7 99,6 99,7 99,7 رملعهو ح رو ريفمر  ح 

 99,7 99,8 99,8 99,7 99,7 99,7 اي   ررملعهو ح رو ريفمر  ح 

 99,8 99,7 99,7 99,6 99,7 99,6 ،رمر   رملعهو حر رو ريفمر  ح 

 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 98,7 رملهو مح رود  رملد اي 

 57,1 67,9 62,3 49,1 64,0 56,3 و ر روع  رن، ل 

 60,2 67,5 63,6 54,8 66,4 60,3 رود م ح روع م  ح عيروع  رن 

 86,6 86,4 86,5 85,4 86,0 85,7 رود م ح رو  يةر اميح رو ريف 
 
 

   أأ  ولأأل معأأن ح   ةرمهأأ     أأ   ةو أأح آلمأأ  مأأ  م مه يأأا ،يأأ   ع أأخ رر     أأح رملعأأ أن قعأأ   ،  
 روأأأيت و ع أأأ رن   ودعأأأعح وإم أأأ   رو  ةعأأأل  معهأأأ  ووأأأ ي رنخ م  ريأأأه   .رمل  ع أأأح روفأأأ ة      أأأ م ،ر
 .  ذ      ة ن وه ر   أ
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 3الهدف   
 تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  

 4الغاية   
 يكددون أن ويفضددل والثددانو   االبتدددائي التعلدديم فددي الجنسددين بددين التفدداوت علددىالقضدداء   

 عددددام يتجددداوز ال موعددددد فدددي التعلدددديم مسدددتويات جميددددع وفدددي  2005 عددددام بحلدددول ذلددد 
2015 

 9 رملرش 
   والعالي والثانو  االبتدائي التعليم فيالبنات إلى األوالد نسبة   

  مع أن روو   رر    

  االبتدائي التعليم (  أ) 
 

 1991 1999 2005 

 0,95 0,92 0,89 روع مل       
 0,94 0,91 0,87 رود م حرملد اي 

 0,93 0,90 0,82 ،  يو  مش يف 
 0,89 0,86 0,84 رولصع رو ح ر   د ب،  يو   
 0,96 0,97 0,97 رول مي  روعح  رمد وح رودو د ح،م يل  
 0,99 1,01 0,93 اي  ش   

 0,93 0,82 0,76 اي   د ب 
 0,97 0,96 0,96 اي   ش   د ب 

 0,91 0,87 0,83 اي  ع ب 
 0,91 0,95 0,92 ،ر   ة ي  

 0,99 0,99 0,99  رملعهو ح رو ريفمر  ح 
 0,99 0,99 0,99 اي   رملعهو حر رو ريفمر  ح 
 1,00 0,99 1,00 ،رمر   رملعهو حر رو ريفمر  ح 

 0,99 1,00 0,99 رملهو مح رود  رملد اي 
 0,89 0,85 0,79 و ر روع  رن، ل 

 0,89 0,83 0,82 روع م  ح عي رود م حروع  رن 
 0,95 0,96 0,96 رو  ية رود م حر اميح و ريف ر
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 الثانو التعليم  )ب(  
 

 1999 2005 

 0.94 0.91 روع مل       

 0.93 0.89 رود م حرملد اي 

 0.97 0.93 ،  يو  مش يف 

 0.80 0.82 رولصع رو ح ر   د ب،  يو   

 1.08 1.07 رول مي  روعح  رمد وح رودو د ح،م يل  

 1.00 0.95 اي  ش   

 0.83 0.74 اي   د ب 

 1.01 0.97 اي   ش   د ب 

 0.84 0.81 اي  ع ب 

 0.92 0.94 ،ر   ة ي  

 0.97 0.99 رملعهو ح رو ريفمر  ح 

 0.95 0.96 اي   رملعهو حر رو ريفمر  ح 

 0.97 1.00 ،رمر   رملعهو حر رو ريفمر  ح 

 1.00 1.00 رملهو مح رود  رملد اي 

 0.81 0.77 و ر روع  رن، ل 

 0.82 0.81 روع م  ح عي رود م حروع  رن 

 1.04 1.06 رو  ية رود م ح اميحر رو ريف 
 

 العاليالتعليم  )ج(  
 

 1999 2005 

 1,05 0,96 روع مل       

 0,91 0,78 رود م حرملد اي 

 1,02 0,69 ،  يو  مش يف 

 0,63 0,69 رولصع رو ح ر   د ب،  يو   

 1,17 1,12 رول مي  روعح  رمد وح رودو د ح،م يل  

 0,90 0,55 اي  ش   

 0,74 0,63 اي   د ب 

 0,99 0,92 اي   ش   د ب 

 0,89 0,82 اي  ع ب 

 0,90 0,69 ،ر   ة ي  
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 1999 2005 

 1,29 1,20 رملعهو ح رو ريفمر  ح        

 1,05 0,89 اي   رملعهو حر رو ريفمر  ح 

 1,33 1,27 ،رمر   رملعهو حر رو ريفمر  ح 

 1,28 1,19 رملهو مح رود  رملد اي 

 0,63 0,57 و ر روع  رن، ل 

 0,85 0,74 روع م  ح عي رود م حروع  رن 

 1,60 1,21 رو  ية اميحر  رود م حرو ريف 
  

 10رملرش  
 عاما 24 و 15ممن يلمون بالقراءة والكتابة وتتراوح أعمارهم بين النساء إلى الرجال نسبة   

  .رو   وح ام    رري رش رة   .    ة ن ،ل وو   مل 
 

 11رملرش  
 نصيب المرأة من العمل بأجر في القطاع غير الزراعي  

  رودععح رمل  يح 
 

 2005 2000 1995 1990 
 38,9 37,8 36,7 35,6 روع مل       

 20,1 18,6 19,8 19,8 ،  يو  مش يف 

 31,6 30,3 29,1 28,0 رولصع رو ح ر   د ب،  يو   

 42,1 40,4 38,6 37,2 رول مي  روعح  رمد وح رودو د ح،م يل  

 40,5 39,5 38,8 37,8 اي  ش   

 18,1 16,7 14,9 13,1 اي   د ب 

 38,7 38,6 37,0 37,5 اي   ش   د ب 

 21,2 19,4 17,9 16,3 اي  ع ب 

 37,8 35,2 31,7 28,5 ،ر   ة ي  

 51,2 50,2 49,3 48,8 رملعهو ح رو ريفمر  ح 

 46,6 45,7 44,8 43,5  رملهو مح رود  رملد اي 
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 12رملرش  
 )أ(المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمانات الوطنية  

  رودععح رمل  يح 
 

  ب 2007 2002 1997 1990 

 17,1 13,8 11,4 12,8 روع مل       

 15,7 12,1 10,1 10,4 رود م حرملد اي 

 8,1 2,2 1,8 2,6 ،  يو  مش يف 

 16,6 12,0 9,0 7,2  رولصع رو ح ر   د ب،  يو   

 20,5 15,7 12,4 11,9 رول مي  روعح  رمد وح رودو د ح،م يل  

 19,5 20,2 19,3 20,2 اي  ش   

 13,0 4,9 5,9 5,7  اي   د ب 

 16,7 13,9 10,8 10,4 اي   ش   د ب 

 7,9 5,2 3,0 4,6  اي  ع ب 

 2,6 2,4 1,6 1,2  ،ر   ة ي  

 11,5 8,6 6,2 - رملعهو ح رو ريفمر  ح 

 10,4 8,8 7,0 - اي   رملعهو حر رو ريفمر  ح 

 12,4 8,4 5,4 - ،رمر   رملعهو حر رو ريفمر  ح 

 21,8 19,1 15,6 16,3 رملهو مح رود  رملد اي 

 16,2 10,4 7,3 7,3 و ر روع  رن، ل 

 17,5 10,7 6,6 14,0 روع م  ح عي رود م حروع  رن  

 19,1 14,2 11,3 15,2 رو  ية اميحر  رود م حرو ريف 
 
 

 جم حل و  يع  ررم  ،ر جم حل ة رب  وا.  ،  
 .2007 يد ي كروث   ك ة ن 31مت   ب  
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 4الهدف   
 األطفال وفيات معدلخفض   

 

 5الغاية   
مدددا بدددين خفدددض معددددل وفيدددات األطفدددال دون سدددن الخامسدددة بمقددددار الثلثدددين فدددي الفتدددرة   

 2015 و 1990
 13رملرش  

 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة  
 
  رألم    رمل رو   من 1000 ولل 
 

 1990 2005 
 76 95 روع مل       

 83 106 رود م حرملد اي 

 35 88 ،  يو  مش يف 

 166 185 رولصع رو ح ر   د ب،  يو   

 31 54 رول مي  روعح  رمد وح رودو د ح،م يل  

 27 48 اي  ش   

 82 126 اي   د ب 

 41 78 اي   ش   د ب 

 55 68 اي  ع ب 

 63 80 ،ر   ة ي  

 40 49 رملعهو ح رو ريفمر  ح 

 72 81 اي   رملعهو حر رو ريفمر  ح 

 17 27 ،رمر   رملعهو حر رو ريفمر  ح 

 6 12 رملهو مح رود  رملد اي 

 17 29  ،رمر   ش    د ب   رةهو و ح ف م ح مت  رويتروع  رن 
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 14رملرش  

 )أ(معدل وفيات األطفال  

   رألم    رمل رو   من 1000 ولل 
 

 1990 2005 
 52 65 روع مل       

 57 71 رود م حرملد اي 

 30 66 ،  يو  مش يف 

 99 110 رولصع رو ح ر   د ب،  يو   

 26 43 رول مي  روعح  رمد وح رودو د ح،م يل  

 23 37 اي  ش   

 62 87 اي   د ب 

 31 53 اي   ش   د ب 

 45 53 اي  ع ب 

 47 59 ،ر   ة ي  

 33 39 رملعهو ح رو ريفمر  ح 

 60 67 اي   رملعهو حر رو ريفمر  ح 

 14 21 ،رمر   رملعهو حر رو ريفمر  ح 

 5 10 رملهو مح رود  رملد اي 

 14 25  ،رمر   ش    د ب   رةهو و ح ف م ح مت  رويتروع  رن 
 

  عل      ع مهم رألريف.  ،  
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 15رملرش  
 )أ(األطفال البالغون عاما واحدا والمحصنون ضد الحصبة  

  رمل  يحرودععح  
 

 1990 2005 
 77 73 روع مل       

 75 71 رود م حرملد اي 

 95 85 ،  يو  مش يف 

 64 57  رولصع رو ح ر   د ب،  يو   

 92 76 رول مي  روعح  رمد وح رودو د ح،م يل  

 87 98  ب اي  ش   

 65 57  اي   د ب 

 80 72 اي   ش   د ب 

 91 80  اي  ع ب 

 63 70  ،ر   ة ي  

 98 85 رملعهو ح رو ريفمر  ح 

 93 84 رود م حرملد اي 

 96 93  ،رمر   ش    د ب   رةهو و ح ف م ح مت  رويتروع  رن 
 

شأأه ر رروأأيين و وأأ ر   عأأح كعأأية ررمأأ   23ر  12وةافأأ يف روأأيين وأأ رر  ،ع أأ مام  أأب رودعأأعح رمل  يأأح   ،  
 ع خ رأل ل من رو و   رملض ي و ح عح.

 روفأأ ة    رو أب  روه   أح معأ ب مدهن أ ن   رمهد أأ ن  نرملعأنل   مع  أ   رأ فأ     أ ي  ب  
 .  2005  ن 1990 من
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 5الهدف   
 تحسين صحة األمهات  

 
   6الغاية   
 1990ع فددددي الفتددددرة بددددين عددددامي تخفدددديض نسددددبة الوفيددددات النفاسددددية بمقدددددار ،ال،ددددة أربددددا   

 2015 و
 
 16ملرش  ر
 )أ(نسبة الوفيات النفاسية  

  .2005 أ وه ر   ،يح    ة ن ع مل ح ،ر       ح   ي ة. روع  ة ن معه  ة من وو ي  ع   
 

 2000 
 400 روع مل  

 450 رود م حرملد اي 
 130 ،  يو  مش يف 

 920 رولصع رو ح ر   د ب،  يو   

 190 رول مي  روعح  رمد وح رودو د ح،م يل  

 55 اي  ش   

 540 اي   د ب 

 210 اي   ش   د ب 

 190 اي  ع ب 

 240 ،ر   ة ي  

 68 رملعهو ح رو ريفمر  ح 

 14 رملهو مح رود  رملد اي 

 

 من رمل رو   رألم   . 100 000رو    ن رودف ي ح ولل   ،  
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 17رش  رمل
 الوالدات التي جرت تحت إشراف موظفين طبيين مهرة  

    رمل  يحرودععح  

 1990 2005 
 59 47 روع مل   

 57 43 رود م حرملد اي 
 75 40 ،  يو  مش يف 

 45 42 رولصع رو ح ر   د ب،  يو   
 89 72 رول مي  روعح  رمد وح رودو د ح،م يل  
 83 51 اي  ش   

 38 30 اي   د ب 
 68 38 اي   ش   د ب 

 66 60 اي  ع ب 
 - - ،ر   ة ي  

 98 99 رملعهو ح رو ريفمر  ح 
 93 97 اي   رملعهو حر رو ريفمر  ح 
 99 99 ،رمر   رملعهو حر رو ريفمر  ح 

 - - رملهو مح رود  رملد اي 
    98 96  ،رمر   ش    د ب   رةهو و ح ف م ح مت  رويتروع  رن 

 )أ(ا19رش  رمل
 )ب(الحمل منع وسائل انتشارمعدل   

  رودععح رمل  يح 
 
 1990 2005 
 63.5 54.6 روع مل   

 62.7 52.0 رود م حرملد اي 

 59.1 41.7 ،  يو  مش يف 

 21.3 12.3 رولصع رو ح ر   د ب،  يو   

 71.5 62.4 رول مي  روعح  رمد وح رودو د ح،م يل  

 89.4 77.9 اي  ش   

 54.0 40.2 اي   د ب 
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 1990 2005 
 59.7 47.0 اي   ش   د ب    

 49.7 50.1 اي  ع ب 

 - - ،ر   ة ي  

 - - رملعهو ح رو ريفمر  ح 

 60.5 50.4 اي   رملعهو حر رو ريفمر  ح 

 63.3 62.7 ،رمر   رملعهو حر رو ريفمر  ح 

   68.4 69.8 رملهو مح رود  رملد اي 
 رر أصر  رو كأ أن  أب رمل أ ب روف يأي ع  أ  روفأي معأع   5 راأ ل  ن 6 راأ ل من رملرش  اير ة ول  ،  

 .2007 م م كاذرم   وةوف ح ررو ى ح رألا رل فرش رن رملعض
ررودىأأأ   يأأأدح 49 ر 15 دعأأأ   رملهار أأأ ن ،ر رمل وع أأأ ن روأأأدا وأأأ رر  ،ع أأأ مان  أأأب ورودعأأأعح رمل  يأأأح   ب  

 .يعهخ من ري ىل مد  رري ل
  
 6الهدف   
 األمراض مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والمالريا وغيرهما من  

 
   7لغاية ا  
 وبدء انحساره 2015 عام بحلول اإليدز/البشرية المناعة نقص فيروس انتشاروق    

 
 18رملرش  

 انتشار فيروس نقص المناعة البشرية   
  رودععح رمل  يح 

 

 1990 2002 2006 

 

 رودعأأأأأأأأأأأأأأعح رمل  يأأأأأأأأأأأأأأح
أةه أأأأأأأأ م  رملوأأأأأأأأ مة

 أأأأأأأأأأأأأير  ةوأأأأأأأأأأأأأت 
رملد عأأأأأأأأأأأح روع أأأأأأأأأأأ يح 
وأأأأأأأأأأأأأأأ ع رولعأأأأأأأأأأأأأأأأ م 

 15-49   

  فأأير  رمل أأ   ن
 رملد عأأأأأأأأأأأأأأأح ةوأأأأأأأأأأأأأأأت
 يأأأن    أأأ روع أأأ يح
 ةعأأأأأعح  ع مأأأأأ  15

  م  يح

 رودعأأأأأأأأأأأأأأعح رمل  يأأأأأأأأأأأأأأح
 أةه أأأأأأأأ م رملوأأأأأأأأ مة

 ةوأأأأأأأأأأأأأت  أأأأأأأأأأأأأير 
 روع أأأأأأأأأأأ يح رملد عأأأأأأأأأأأح
 رولعأأأأأأأأأأأأأأأأ م وأأأأأأأأأأأأأأأأ ع

 15-49   

  فأأير  رمل أأ   ن
 رملد عأأأأأأأأأأأأأأأح ةوأأأأأأأأأأأأأأأت
 يأأأن  أأأ   روع أأأ يح
 ةعأأأأأعح  ع مأأأأأ  15

  م  يح

 رودعأأأأأأأأأأأأأأعح رمل  يأأأأأأأأأأأأأأح
 أةه أأأأأأأأ م رملوأأأأأأأأ مة

 ةوأأأأأأأأأأأأأت  أأأأأأأأأأأأأير 
 روع أأأأأأأأأأأ يح رملد عأأأأأأأأأأأح
 رولعأأأأأأأأأأأأأأأأ م وأأأأأأأأأأأأأأأأ ع

 15-49   

  فأأير  رمل أأ   ن
 رملد عأأأأأأأأأأأأأأأح ةوأأأأأأأأأأأأأأأت
 يأأأن  أأأ   روع أأأ يح
 ةعأأأأأعح  ع مأأأأأ  15

  م  يح

 50 1.1 50 1.1 47 0.3 رود م حرملد اي        

 23 0.1 18 0.1> 0.1> 0.1> ،  يو  مش يف 

 59 5.7 58 5.9 54 2.0  رولصع رو ح ر   د ب،  يو   
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 1990 2002 2006 

 

 رودعأأأأأأأأأأأأأأعح رمل  يأأأأأأأأأأأأأأح
أةه أأأأأأأأ م  رملوأأأأأأأأ مة

 أأأأأأأأأأأأأير  ةوأأأأأأأأأأأأأت 
رملد عأأأأأأأأأأأح روع أأأأأأأأأأأ يح 
وأأأأأأأأأأأأأأأ ع رولعأأأأأأأأأأأأأأأأ م 

 15-49   

  فأأير  رمل أأ   ن
 رملد عأأأأأأأأأأأأأأأح ةوأأأأأأأأأأأأأأأت
 يأأأن    أأأ روع أأأ يح
 ةعأأأأأعح  ع مأأأأأ  15

  م  يح

 رودعأأأأأأأأأأأأأأعح رمل  يأأأأأأأأأأأأأأح
 أةه أأأأأأأأ م رملوأأأأأأأأ مة

 ةوأأأأأأأأأأأأأت  أأأأأأأأأأأأأير 
 روع أأأأأأأأأأأ يح رملد عأأأأأأأأأأأح
 رولعأأأأأأأأأأأأأأأأ م وأأأأأأأأأأأأأأأأ ع

 15-49   

  فأأير  رمل أأ   ن
 رملد عأأأأأأأأأأأأأأأح ةوأأأأأأأأأأأأأأأت
 يأأأن  أأأ   روع أأأ يح
 ةعأأأأأعح  ع مأأأأأ  15

  م  يح

 رودعأأأأأأأأأأأأأأعح رمل  يأأأأأأأأأأأأأأح
 أةه أأأأأأأأ م رملوأأأأأأأأ مة

 ةوأأأأأأأأأأأأأت  أأأأأأأأأأأأأير 
 روع أأأأأأأأأأأ يح رملد عأأأأأأأأأأأح
 رولعأأأأأأأأأأأأأأأأ م وأأأأأأأأأأأأأأأأ ع

 15-49   

  فأأير  رمل أأ   ن
 رملد عأأأأأأأأأأأأأأأح ةوأأأأأأأأأأأأأأأت
 يأأأن  أأأ   روع أأأ يح
 ةعأأأأأعح  ع مأأأأأ  15

  م  يح

 روعحأأأأأ  رمد وأأأأأح رودو د أأأأأح،م يلأأأأ         
 33 0.6 32 0.5 26 0.2  رول مي 

 28 0.1 22 0.1 15 0.1> اي  ش   

 28 0.7 27 0.6 21 0.1 اي   د ب 

 33 0.5 33 0.4 13 0.1 اي   ش   د ب 

 20 0.1 16 0.1> 0.1> 0.1>  اي  ع ب 

 59 1.5 55 1.2 23 0.1>  ،ر   ة ي  

 0.1> اي   رملعهو حر رو ريفمر  ح 
 ،  

0.1 
 ،  

0.2 25 

 31 1.3 30 0.9 19 0.1> ،رمر   رملعهو حر رو ريفمر  ح 

 30 0.7 30 0.5 16 0.1>  رود   رملهو محرملد اي 
 

 عأأن    ةأأ ن وهأأ ر   رأ   يأأ  عهأأ  مدأأي  أ رملد وأأح اأأي    رألر  أأح و هأأ  مل ذ     ةأأ نر ح،يأأ وهأأ ر  أ   ،  
 .ي  وح يد رن
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  ،  19 رملرش 
 )أ((2005-1999) المخاطر عالي جنسي اتصال آخر في الرفاالتاستخدام   

 
 رو   يف رودع   

 
روأأأأأأأأيت  روع أأأأأأأأ رنعأأأأأأأأ ي 
 ي مي 

روأأأأأأأيت  رمل  يأأأأأأأحرودعأأأأأأأعح 
   رو   أن ريهخ م 

روأأأأأأأأيت  روع أأأأأأأأ رنعأأأأأأأأ ي 
 ي مي 

روأأأأأأأيت  رمل  يأأأأأأأحرودعأأأأأأأعح 
   رو   أن ريهخ م 

 43 24 28 24 رولصع رو ح ر   د ب،  يو        

 59 1 51 1 اي   د ب 

 54 3 - - اي   رملعهو حر رو ريفمر  ح 
 

رو  أ أن    يأهع  يفع مأ  ر، أ يرر  24 ر 15روأيين وأ رر  ،ع أ مام  أب  و دع   ررو  أ يفرودععح رمل  يح   ،  
 أأب ،رو أأك  ر، دأأ   رو أأ يف  دعأأ  مأأ  شأأ يك  دعأأ  عأأي مدأأه م مأأديف رألشأأه  رر أأض ع أأ  رمل عأأ ح

 يأدح  أآم  روع  ةأ نوهع أي  رويين ك ن و يهم ش يك من اير رود ت مديف رألشه  رر ض ع   رمل عأ ح.
 .رحمل ية روف ةمديف     ة ن عده  وه   

 

  ب  19ش  رملر 
 وشداملة صدحيحة معرفدة لدديهم ممدن عامدا 24 و 15 بدين أعمدارهم تتراوح الذينالسكان   

 )أ((2005-1999) زاإليد/البشرية المناعة نقص فيروس عن
 

 رو   يف رودع   

 
روأأأأيت  روع أأأأ رنعأأأأ ي 

 ي مي 
 ملأأأأأأأأأأأأن رمل  يأأأأأأأأأأأأحرودعأأأأأأأأأأأأعح 

 ش م ح مع  ح و يهم
روأأأأيت  روع أأأأ رنعأأأأ ي 

 ي مي 
 ملأأأأأأأأأأأن رمل  يأأأأأأأأأأأحرودعأأأأأأأأأأأعح 

 ش م ح مع  ح و يهم

 31 20 24 35 رولصع رو ح ر   د ب،  يو        

 17 1 21 1 اي   د ب 

 - - 18 3 اي   ش   د ب 

 - - 6 5 اي   رملعهو حر رو ريفمر  ح 
 

رودعأأأعح رمل  يأأأح و  أأأ   ن ررو أأأع ن روأأأيين وأأأ يهم  ملأأأ    أأأ و  يوهب رو ى عأأأ هب ملدأأأ  رةهوأأأ يف  أأأير  ةوأأأت   ،  
ر دعأأأ   رمهأأأ  ريأأأهخ ر  رو  أأأ أن ررأ ه أأأ م ع أأأخ شأأأ يك ررمأأأ  رملد عأأح روع أأأ يح عأأأن ا يأأأي رأو أأأ يف 

يع  أأ ن ،ن ر مين ر أأ ا ب رو أأ ىعب ع أأخ رو أأع   رحمل أأ    أأت عأأي م أأ ب ر رروأأيين ي  ضأأ ن روه أأ ة 
وهع أأي روع  ةأأ ن  أأآم  يأأدح وهأأ    عدهأأ   نلأأن ،ن يدهوأأل  وأأ هم مأأن شأأخت يعأأ ر   أأحح   أأ ة. رريأأ ز
 .مديف روف ة رحمل ية    ة ن

 20رملرش  
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عامدددا( إلدددى غيدددر اليتدددامى  14 و 10نسدددبة التحددداق اليتدددامى )الدددذين تتدددراوح أعمدددارهم بدددين   
 )أ((2005-1995بالمدارس )

   مل رم  وهح  أرةععح     ة ن عده  رويت وه ر   روع  رنع ي  

 0.84 37 رولصع رو ح ر   د ب،  يو      
 

معأ يف   ن رروع  و    ن ر،مه هتم ا  نام و   رويينرمل هحوب م و     مل رم  من رألاف يف  مع يفةععح   ،  
 يع  أ ن رروأيين ررري أ ة   أ  ع أخ ر،مهأ هتم ا  نام زريف أ رويين رمل هحوب م و     مل رم  من رألاف يف

      ةأأ ن دهأأ ع وهأأ    يأأدح امأأ  ن  روع  ةأأ ن و أأي .رأل أأل ع أأخ روع  وأأ   ب ا أأ ىهم ،مأأ  مأأ  م و أأ 
 .رحمل ية روف ة

   
 8الغاية   
 وبددء انحسدارها 2015 عدام بحلدول الرئيسدية األمدراض مدن وغيرهدا المالريدا انتشداروق    

 التاريخ ذل  من اعتبارا
  

 21رملرش  
 بالمالريا المرتبطة والوفيات اإلصابةمعدالت   

       ي ة       ح ،ر ع مل ح    ة ن ح،ي وه ر  أ  
 22رملرش  

 الحشدرات مدن للوقايدة جدةمعال   ناموسديات تحت ينامون الذين الخامسة سن دوناألطفال   
   للمالريا مضادة مناسبة بأدوية ويعالجون بحمى المصابوناألطفال و 

  الحشددددددرات مددددددن للوقايددددددة جددددددةمعال   ناموسدددددديات تحددددددت ينددددددامون الددددددذين النسددددددبة الم ويددددددة )أ( 
(1999-2006). 

 5     ر 35  رولصع رو ح ر   د ب،  يو     

 4      رن 4  اي   ش   د ب 
  

 للمالريددددا مضددددادة بأدويددددة جونيعددددال   والددددذين بحمددددى المصددددابين ألطفددددالالنسددددبة الم ويددددة ل (ب) 
(2000-2006) 
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 22     ر 46  رود م حرملد اي   

 40     ر 36  رولصع رو ح ر   د ب،  يو   

 12  راد  ررم د      اي   د ب 

 2     رن 5  اي   ش   د ب 
  

 23 رملرش 
 )أ(من السكان( 100 000معدالت اإلصابة بداء السل وانتشاره والوفاة بسببه )لكل   
 عدد الحاالت الجديدة(اإلصابة ) )أ( 

 
 1990 2000 2005 

 127 127 121 روع مل
 149 150 148 رود م حرملد اي 

 44 50 54 ،  يو  مش يف 

 281 253 148 رولصع رو ح ر   د ب،  يو   

 57 68 100 ي رول م  روعح  رمد وح رودو د ح،م يل  

 101 106 116 اي  ش   

 162 165 171 اي   د ب 

 215 231 272 اي   ش   د ب 

 39 44 54 اي  ع ب 

 179 186 201 ،ر   ة ي  

 109 111 51 رملعهو ح رو ريفمر  ح 

 116 104 60 اي  ر رملعهو ح رو ريفمر  ح 

 107 113 48 ،رمر   رملعهو حر رو ريفمر  ح 

 16 19 26 رملهو مح رود  رملد اي 

 79 84 61 روع  رن رويت مت  ف م ح رةهو و ح    د ب ش   ،رمر  
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 (عدد الحاالت المسجلة)االنتشار  )ب( 
 

 1990 2000 2005 
 213 265 292 روع مل

 255 321 367 رود م حرملد اي 
 44 53 59 ،  يو  مش يف 

 490 482 331 رولصع رو ح ر   د ب،  يو   

 76 98 156 ي رول م  روعح  رمد وح رودو د ح،م يل  

 204 267 319 اي  ش   

 290 427 531 اي   د ب 

 274 337 485 اي   ش   د ب 

 56 63 92 اي  ع ب 

 341 457 590 ،ر   ة ي  

 137 163 83 رملعهو ح رو ريفمر  ح 

 140 139 100 اي  ر رملعهو ح رو ريفمر  ح 

 136 171 78 ،رمر   رملعهو حر رو ريفمر  ح 

 16 22 31 رملهو مح رود  رملد اي 

 88 123 102 روع  رن رويت مت  ف م ح رةهو و ح    د ب ش   ،رمر  
   

 الوفيات )ج( 
 

 1990 2000 2005 
 21 26 27 روع مل

 25 31 34 رود م حرملد اي 
 3 4 5 ،  يو  مش يف 

 55 54 37 رولصع رو ح ر   د ب،  يو   

 8 10 15 ي رول م  روعح  رمد وح رودو د ح،م يل  

 15 20 24 اي  ش   

 29 40 44 اي   د ب 

 33 46 66 اي   ش   د ب 

 6 6 8 اي  ع ب 

 32 41 52 ،ر   ة ي  

 17 18 9 رملعهو ح رو ريفمر  ح 

 17 15 10 اي  ر رملعهو ح رو ريفمر  ح 
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 1990 2000 2005 
 17 19 9 ،رمر   رملعهو حر رو ريفمر  ح 

 2 2 3 رملهو مح رود  رملد اي 

 11 11 9 روع  رن رويت مت  ف م ح رةهو و ح    د ب ش   ،رمر  
 

   يهثد   رمل   ب  فير  ةوت رملد عح روع  يح.  ،  
  

 24 رملرش 
دورة عالجيدة قصديرة خاضدعة للمراقبدة حاالت السل التي اكتشفت وتدم شدفااها فدي إطدار   

 المباشرة
الحدددداالت الجديدددددة التددددي اكتشددددفت فددددي إطددددار دورة عالجيددددة قصدددديرة خاضددددعة للمراقبددددة  )أ( 

 المباشرة 
  مع يف ركه  ل م أن روعل   مهع م رملعححر رودععح رمل  يح 

 
 2000 2005 

 60 28 روع مل
 61 29 رود م حرملد اي 

 92 84 ،  يو  مش يف 

 49 36 رولصع رو ح ر   د ب،  يو   

 64 43 ي رول م  روعح  رمد وح رودو د ح،م يل  

 78 30 اي  ش   

 58 15 اي   د ب 

 73 39 اي   ش   د ب 

 31 34 اي  ع ب 

 26 12 ،ر   ة ي  

 32 11 رملعهو ح رو ريفمر  ح 

 51 36 اي  ر رملعهو ح رو ريفمر  ح 

 25 3 ،رمر   رملعهو حر رو ريفمر  ح 

 55 22 رملهو مح رود  رملد اي 

 81 13 روع  رن رويت مت  ف م ح رةهو و ح    د ب ش   ،رمر  
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 المرضى الذين تحقق شفااهم في إطار دورة عالجية قصيرة خاضعة للمراقبة المباشرة )ب( 
  رودععح رمل  يح 

 
 2000 2005 

 84 82 روع مل
 84 82 رود م حرملد اي 

 84 88 ،  يو  مش يف 

 74 72 رولصع رو ح ر   د ب،  يو   

 82 81 ي رول م  روعح  رمد وح رودو د ح،م يل  

 93 94 اي  ش   

 86 83 اي   د ب 

 87 86 اي   ش   د ب 

 83 80 اي  ع ب 

 73 76 ،ر   ة ي  

 70 76 رملعهو ح رو ريفمر  ح 

 75 78 اي  ر رملعهو ح رو ريفمر  ح 

 62 68 ،رمر   رملعهو حر رو ريفمر  ح 

 68 76 رملهو مح رود  رملد اي 

 83 85 روع  رن رويت مت  ف م ح رةهو و ح    د ب ش   ،رمر  
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 7الهدف   
 كفالة االستدامة البي ية  

 
 9الغاية   
إدمدددداج مبددددادة التنميددددة المسددددتدامة فددددي سياسددددات البلدددددان وبرامجهددددا القطريددددة واسددددترجاع   

 البي ية المهدورةالموارد 
 

 25رملرش  
 مساحة األراضي التي تغطيها الغابات  

  2006 أ وه ر   ،يح    ة ن ع مل ح ،ر       ح   ي ة. روع  ة ن معه  ة من وو ي  ع   
  رودععح رمل  يح 

 
 1990 2000 2005 

 30.3 30.6 31.3 روع مل
 1.5 1.5 1.3 ،  يو  مش يف 

 26.5 27.3 29.2 رولصع رو ح ر   د ب،  يو   

 46.0 47.2 49.9 ي رول م  روعح  رمد وح رودو د ح،م يل  

 26.1 24.9 23.4 مد وح روعح  رول مي 

 46.3 47.5 50.3 ،م يل  رودو د ح

 19.8 18.1 16.5 اي   ش  

 14.2 14.3 14.0 اي   د ب 

 46.8 49.9 56.3 اي    د ب ش  

 3.5 3.4 3.3 ع ب اي  

 63.4 65.0 68.3 ،ر   ة ي  

 38.6 38.7 38.6 رملعهو ح رو ريفمر  ح 

 3.9 3.9 3.9 اي  ر رملعهو ح رو ريفمر  ح 

 46.7 46.7 46.6 ،رمر   رملعهو حر رو ريفمر  ح 

 30.8 30.7 30.4 رملهو مح رود  رملد اي 
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 26رملرش  
 )أ(المناطق البرية والبحرية المحمية  

 و  د اي رحمل  ح من جم  ت رملد اي رر     ح  رودععح رمل  يح 
 
  ب ر   ت 2006 2000 1990 

 11.6 9.4 8.7 6.4 روع مل
 14.4 10.4 9.7 6.9 رود م حرملد اي 

 4.1 3.8 3.4 2.6 ،  يو  مش يف 

 12.9 9.4 9.1 8.6 رولصع رو ح ر   د ب،  يو   

 21.2 14.5 13.3 9.2 ي رول م  روعح  رمد وح رودو د ح،م يل  

 16.5 11.2 10.2 7.2 اي  ش   

 5.9 5.7 5.4 4.6 اي   د ب 

 11.0 7.9 7.1 4.2 اي   ش   د ب 

 18.3 18.2 18.1 3.8  ا اي  ع ب 

 3.7 1.3 1.2 0.5 ،ر   ة ي  

 11.9 3.1 3.1 1.8 رملعهو ح رو ريفمر  ح 

 15.1 13.8 12.3 10.0 رملهو مح رود  رملد اي 

 11.0 8.5 8.4 7.5 و ر، ل روع  رن 

 12.3 11.0 10.9 8.3 روع  رن رود م ح عي روع م  ح

 17.3 15.3 15.2 3.4 رو ريف رود م ح ر اميح رو  ية
 

ن أأأ ت رملعأأأ مح رر     أأأح راأأأ    وهأأأ   عأأأي ف وهع أأأي  رملعأأأ أن ع أأأخ ،يأأأ      ةأأأ ن   يأأأ ة م عأأأع  ،  
 .م  روع  ة ن رمله مح   رو    روع  وح من رمل  ي ررم  ى  مه ر وح

 .2006ع ل يدح  ة  ىه  مت ع   رويت أ و   رملع دحو  ل رملد اي رحمل  ح   ب  
 ن  ة أأ   مد وأأح    أأح رريأأعح   رمل  لأأح روع   أأح  2006 ر 2000 عأأ م وعأأاع روايأأ ية   رألم أأ   و    ا  

 .1994 روعع ييح   ع  
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 27رملرش  
القدوة  حسدب تعدادلدوالر مدن النداتا المحلدي اإلجمدالي ) 1 000استهالك الطاقدة لكدل   

 الشرائية(
  .رة   رري رش    ام  رو   وح دمل وو   ،ل    ة ن 
  

 28رملرش  
 انبعا،ات ،اني أكسيد الكربون واستهالك المواد المستنفدة لطبقة األوزون  
 )أ(،اني أكسيد الكربون اتانبعا، )أ( 

 

  ألاد ن    م ح روف ي  رألاد ن مديبر   ت   

 1990 2004 1990 2004 

22 716 روع مل       000 29  4.3 4.5 

9 657 رملد اي رملهو مح رود    496 12  10.3 12.4 

6 866 رملد اي رود م ح  392 12  1.7 2.4 

 3.2 1.9 476 227  مش يف ،  يو  

 0.9 0.9 676 462  رو ح ر  رولصع  د ب،  يو   

1 095 ي ،م يل  رودو د ح رمد وح روعح  رول م   430 1  2.5 2.6 

2 924  ش   اي    603 5  2.4 4.0 

1 956 991   د ب اي    0.8 1.3 

1 076 486   د ب ش   اي    1.1 2.0 

1 166 675  ع ب اي    4.9 6.1 

 0.9 0.9 8 6  ،ر   ة ي  

3 207 رو ريف رملعهو حمر  ح    357 2  11.4 8.4 

506 مر  ح رو ريف رملعهو حر اي  
 ب 

 430 7.6 5.8 

 ب 2 701  مر  ح رو ريف رملعهو حر ،رمر 
 928 1  12.6 9.4 

 ا    رن رمل  ي رألريف
 634 14  667 14  13.0 12.4 
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 )د(المواد المستنفدة لألوزوناستهالك  )ب( 
 ةرزرن و ،اد ن رمل ري رملعهه لح 

 1990 2000 2005 

رود م حرملد اي   680 247  516 212  365 79  
14 034 مش يف ،  يو    826 10  294 5  

23 406 صع،  يو    د ب رو ح ر  رول  512 9  958 2  
76 048 ي ،م يل  رودو د ح رمد وح روعح  رول م   087 31  488 14  

103 217 ش   اي    762 105  663 36  
3 337  د ب اي    161 28  971 7  

21 108  د ب ش   اي    809 16  685 7  
11 435 ع ب اي    855 11  070 5  
 27 129 47 ،ر   ة ي  

139 453 مر  ح رو ريف رملعهو ح  585 27  160 1  
2 738 مر  ح رو ريف رملعهو حر اي    928 234 

136 716 مر  ح رو ريف رملعهو حر ،رمر    657 26  926 
826 801 رود  رملد اي رملهو مح   056 24  352 10  

6 239  د ب ش   ،رمر   ح رةهو و ح  أأأأأ رن رويت مت  ف م أأأأأأروع   964 408 
1 420 ، ل روع  رن و ر  716 4  409 2  

3 354 روع  رن رود م ح عي روع م  ح  385 2  063 1  
 

رو أ  ر رريأههدب رو  أ ي روعأ ىلر ريههدب رو   ي  ي  ل رةعع   ن     ،كع   رول   ن رود جتح عن   ،  
ق  أل ر م كأا  و أي ن رملهحأ ةرزرمة رو   ح  رريههدب ر  ي رو  زر ر ةه ا ررفد ر ررشهع يف رو  زرن  

 .مع  م ن ع ز     ،كع   رول   ن 
 .1992ع   عن ع  ة ن رو  ب  
ن رمل  أأأي رألريف    يأأأهثد   رأقأأأ ي رو ريأأأ  ر،رك رة أأأ  ريأأأهد ير  ن  أأأ ي رأةعع  أأأ ن رو اد أأأح روعأأأد ل وع أأأ ر  ا  

 أأ دمر  رمل م أأح   مر  أأح روأأ ريف رملعأأهو ح  روأأيت و  أأ  وو مي اأأ   ن ر ه  عأأ ن روف   أأح رألمأأم رملهحأأ ة ر 
روهارمأأأ ن   أأأد  يأأأد يح ع أأأخ روع أأأ رن عأأأي رمل م أأأح   رمل  أأأي  ررا ميأأأح رملهع وأأأح   ملدأأأ  ر رأ و  أأأ  ،ل

ر ررأةعع  أأأأ ن رود  أأأأح عأأأأن و  أأأأي ريأأأأهخ ر   عع  أأأأ ن عأأأأ زرن رو    أأأأحكع    ن  زروههأأأأوعأأأأهثض رة .رألريف
 .رألمرع  ررو    ن

مأ  روهوأأ مي  روعأ  وح  ن و  أي   مع  أح رووأأ م رود   أح عدأ  ريأهدع ك رووأأ م   ملو مةأح عأاع رأمهد أ ن و    ي  
 .روهن  ع ح رر     ح

 29رملرش  
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 الوقود الصلب يستخدموننسبة السكان الذين   

 . رة   رري رش    ام  رو   وحد    ة ن حمل وو   ،ي 

 10الغاية   
 الحصدددول بشدددكل مسدددتدام علدددىتخفددديض نسدددبة األشدددخا  الدددذين ال يمكدددنهم   

 2015 النص  بحلول عام إلىلشرب ل المياه الصالحة
 

 30رملرش  
 لمياه الشرب امحسن االسكان الذين يستخدمون مصدر   

 . 2006معه  ة من وو ي  ع   روع  ة ن  .  ي ة    ة ن ع مل ح ،ر       ح حأ وه ر   ،ي 
  رودععح رمل  يح 

 

 1990 2004 
 ر   ت 

رملد اي 
 رريض يح

رملد اي 
 ر   ت رو يف ح

رملد اي 
 رريض يح

رملد اي 
 رو يف ح

 73 95 83 64 95 78 روع مل

 70 92 80 60 93 71 ود م حرملد اي ر

 86 96 91 82 95 89 مش يف ،  يو  

 42 80 56 36 82 49  ر  رولصعأأأأأ ب رو حأأأ،  يو    د

 73 96 91 60 93 83 ي رول م  روعح  حأأأح رمد وأأ  رودو د أأأأ،م يل

 67 93 78 59 99 71 ش   اي  

 81 94 85 66 90 72  د ب اي  

 77 89 82 68 93 76  د ب ش   اي  

 79 97 91 70 94 85 ع ب اي  

 40 80 51 39 92 51 ،ر   ة ي  

 80 99 92 84 97 92 مر  ح رو ريف رملعهو ح

 95 100 99 99 100 100 رملد اي رملهو مح رود  
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 31رملرش  
 نةالسكان الذين يستخدمون مرافق صحية محس    

    .2006روع  ة ن معه  ة من وو ي  ع   .   ي ة    ة ن ع مل ح ،ر       ح حأ وه ر   ،ي 
  رودععح رمل  يح 

 

 1990 2004 

 ر   ت 
ي أأأأأأأرملد ا

 رريض يح
ي أأرملد ا

 ر   ت رو يف ح
ي أأرملد ا

 رريض يح
رملد اي 

 رو يف ح
 39 80 59 26 79 49 روع مل

 33 73 50 17 68 35 رود م حرملد اي 

 62 91 77 47 84 65 مش يف ،  يو  

 28 53 37 24 52 32 رولصع ر  أأأأ ب رو حأأأأ   دأأأأأ،  يو 

 49 86 77 36 81 68 ي ،م يل  رودو د ح رمد وح روعح  رول م 

 28 69 45 7 64 24 ش   اي  

 27 63 38 8 54 20  د ب اي  

 56 81 67 40 70 49  د ب ش   اي  

 59 96 84 55 97 81 ع ب اي  

 43 80 53 46 80 54 ،ر   ة ي  

 67 92 83 63 92 82 مر  ح رو ريف رملعهو ح

 98 100 99 99 100 100 رملد اي رملهو مح رود  
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 11الغاية   
 100مددا ال يقددل عددن  مددن تحقيددق تحسددن كبيددر فددي معيشددة 2020الددتمكن بحلددول عددام   

 مليون من سكان األحياء الفقيرة
 32رملرش  

 )أ(سكان المناطق الحضرية الذين يعيشون في األحياء الفقيرة  

  رودععح رمل  يح 

 

 1990 2001 2005 
 36.5 42.7 46.5 د م حرملد اي رو

 14.5 28.2 37.7  مش يف ،  يو  

 62.2 71.9 72.3 ،  يو    د ب رو ح ر  رولصع

 27.0 31.9 35.4 ي ،م يل  رودو د ح رمد وح روعح  رول م 

 36.5 36.4 41.1  ش   اي  

 42.9 59.0 63.7  د ب اي  

 27.5 28.0 36.8  د ب ش   اي  

 24.0 25.7 26.4  ع ب اي  

 24.1 24.1 24.5  ،ر   ة ي  

 29.4 29.4 30.3 مر  ح رو ريف رملعهو حر اي  

 6.0 6.0 6.0 مر  ح رو ريف رملعهو حر ،رمر  

 

 

وهعأم   رمأ ة ع أخ رأل أل مأن ر  بأ  ن مع  أ ح يأل ن رملدأ اي رريضأ يح روأيين يع  أ ن   ،يأ  متثأل   ،  
رأ هو م  ن  مل ة ح رري  يف ع خ م    ش ب  عدحر ررأ هو م  ن رري  يف ع أخ م ر أي  رألم عح روه و ح 

. حمه دأأأبأأأح ح  عأأأدحر ررأكه أأأ ا   د أأأح ،ر ،م عأأأح ،شأأأخ     رو   أأأح  رمعأأأ كن م أأأ  ة فأأأ ري عأأأي 
 ر أي يعاع ر ف   رودععح رمل  يح و عل ن رويين يع   ن   رألم    روفوأية ،ي يأ   ن و أية وع يأ  رملر 

ر ك ةأأ  ةعأأعح  وأأا مأأن رملعأأ كن روأأيت وعه أأ  ع أأخ مأأ رم م رريفأأ  2005رو أح ح رملدى أأح  فأأ  عأأ   
و  د  ع ن رألم    روفويةر   مب رعه صن     رملعأ كن روأيت وعأهخ   مأ رم م رريفأ    عأ م  

يت يلثأأ  ريأأر   اأأير روه أأي   أأ مة ،ي يأأ ح   روع أأ رن روأأ. مأأن   أأح رألم أأ   روفوأأية 2001 ر 1990
 .  ه  ريهخ ر  م رم م رريف ر ك   ا  رو ذن      رن ،  يو    د ب رو ح ر  رولصع
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 8الهدف   
 إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية  

 
 12الغاية   
المضددي فددي إقامددة نظددام تجددار  ومددالي يتسددم باالنفتدداح والتقيددد بالقواعددد والقابليددة للتنبددؤ   

 وعدم التمييز
روأأأ اض  ينع أأأخ رو أأأع    ر رروهد  أأأحر ر ف أأأ  راأأأذة روفوأأأ روهارمأأأ   أأأ ريلم رو شأأأ  أأأ ل رو 

 .رروع مل 
   

 13الغاية   
 معالجة االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نموا  

معفأأ ة مأأن روهع يفأأ ن  وأأ ر مأأن رو بأأ يف  ن رأليأأ ر  بأأ يمرن ، أأل روع أأ رنمتلأأب و أأ ل  
ر  ة جمأأأأ  معأأأأازر وهخف أأأأ  عأأأأ   روأأأأ ي ن رو ر أأأأ  ع أأأأخ ري أأأأتد د أأأأ   رر ضأأأأ ت ويرن ر   ك أأأأح ر 

رووأأأ   رملعأأأ ع ة ررو ى أأأح رو ف أأأح  دروع أأأ رن روفوأأأية رملثو أأأح   وأأأ ي ن ر و أأأ   روأأأ ي ن روثد ى أأأح رو ف أأأح
 .   مة ،كث  يخ   و ع  رن رويت ،ع د  روهارمه   هخف   راذة روفو 

   
 14الغاية   
يدددر السددداحلية والددددول الجزريدددة الصدددغيرة الناميدددة االحتياجدددات الخاصدددة للبلددددان غ معالجدددة  

الصددغيرة الناميددة لتنميددة المسددتدامة للدددول الجزريددة مددن أجددل ا)عددن طريددق برندداما العمددل 
 (الثانية والعشرين للجمعية العامةونتائا الدورة االستثنائية 

   
 15الغاية   
المسددتويين الددوطني  لددىبلدددان الناميددة باتخدداذ تدددابير عالمعالجددة الشدداملة لمشدداكل ديددون ال  

 والدولي لجعل تحمل ديونها ممكنا في المدى الطويل
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 المساعدة اإلنمائية الرسمية  
 33رملرش  

لجندددة  الجهدددات المانحددة األعضددداء فددديصددافي المسددداعدة اإلنمائيدددة الرسددمية المقدمدددة مدددن   
 المساعدة الرسمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاد 

 المساعدة اإلجمالية السنوية    )أ( 
   عديب يرأمرن رو أي ن رملهح ة 

 
 1990 2002 2003 2004 2005 2006 ،  
 103.9 106.8 79.4 69.1 58.3 52.7     روع  رن رود م ح       

 - 25.6 23.5 22.5 15.9 15.2 ، ل روع  رن و ر
 

    ة ن ،رو ح.  ،  
 

فددددي لجنددددة األعضدددداء مددددن الجهددددات المانحددددة  اإلجمددددالي المقدمددددةحصددددة الدددددخل القددددومي  )ب(  
   الميدان االقتصاد منظمة التعاون والتنمية في التابعة ل المساعدة اإلنمائية

   يح رملدععح رو 
 

 1990 2002 2003 2004 2005 2006 ،  
 0.30 0.33 0.26 0.25 0.23 0.33     روع  رن رود م ح       

 - 0.08 0.08 0.08 0.06 0.09 ، ل روع  رن و ر
 

    ة ن ،رو ح.  ،  
 

 34رملرش  
الجهدددات مجمدددوع المسددداعدة اإلنمائيدددة الرسدددمية الثنائيدددة والموزعدددة قطاعيدددا المقدمدددة مدددن   

منظمدددة التعددداون والتنميدددة فدددي التابعدددة ل لجندددة المسددداعدة اإلنمائيدددة المانحدددة األعضددداء فدددي
  والمخصصددة للخدددمات االجتماعيددة األساسددية )التعلدديم األساسدددي  الميدددان االقتصدداد 

 (المأمونة والمياه والمرافق الصحية  والتغذية  والرعاية الصحية األولية
 

 1996-1997 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2004-2005 
 15.3 16.8 13.9 10.6 7.3 رودععح رمل  يح      

 7.6 5.7 4.0 3.1 2.4 رملهح ة عديب يرأمرن رو أي ن 
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 35رملرش  
الجهددات المانحددة األعضدداء المسدداعدة اإلنمائيددة الرسددمية الثنائيددة غيددر المقيدددة المقدمددة مددن 

  )أ(منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاد ل في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة
 1990 2003 2004 2005 
 92.0 91.3 91.8 67.6 رودععح رمل  يح     

 48.9 30.8 30.1 16.3  عديب يرأمرن رو أي ن رملهح ة
 

ع أأ رن رو  رمل ىأأح  وأأا مأأن   أأ   روهارمأأ ن رملعأأ ع ة ررو ى أأح رو ف أأح رملو مأأح مأأن  40ريأأهد ير  ن مأأ    ،  
رمل أأأ رن رأ ه أأأ يلر وهد  أأأح   د  أأأح روهعأأأ رن رررألعضأأأ      دأأأح رملعأأأ ع ة ررو ى أأأح رو ف أأأح روه  عأأأح مل

، أأأ  وعأأأهثض ولأأأ و   روهعأأأ رن روهوأأأض رروهلأأأ و   رريرميأأأحر   رعأأأ  ح  ن رملعأأأ ع ة ررو ى أأأح رو ف أأأح   ذ
روأأأيت أ وف أأأ    عأأأ  روو أأأ ي رألم يل أأأح رملو مأأأح مأأأن ولعأأأ ص  ررود عأأأ  رة  زي دأأأ ر ررو أيأأأ ن رملهحأأأ ة 

 .رملف رعح ع خ مع ع هت  ررو ى ح رو ف ح
  

 36 رملرش 
 دخلهداالمساعدة اإلنمائيدة الرسدمية التدي تلقتهدا البلددان الناميدة غيدر السداحلية كنسدبة مدن   

 اإلجماليالقومي 
 

 1990 2003 2004 2005 
 6.3 6.9 7.1 6.2 رودععح رمل  يح     

 11.9 11.7 10.2 6.9  عديب يرأمرن رو أي ن رملهح ة
    

 37رملرش  
 دخلهداكنسدبة مدن الدول الجزريدة الصدغيرة الناميدة  المساعدة اإلنمائية الرسمية التي تلقتها   

 اإلجماليالقومي 
 

 1990 2003 2004 2005 
 3.0 2.8 2.8 2.7 رودععح رمل  يح     

 2.5 2.0 1.7 2.1  عديب يرأمرن رو أي ن رملهح ة
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 الوصول إلى األسواق  

 38رملرش  
البلدددان المتقدمددة النمددو مددن البلدددان الناميددة وأقددل البلدددان نمددوا )حسددب القيمددة( واردات   

 المسموح بدخولها دون رسوم جمركية
  رودععح رمل  يح 

 
 1996 1998 2000 2002 2005 
        يهثد   رألي حح  ،        

 76 66 63 54 53 روع  رن رود م ح 
 82 75 75 81 68 ، ل روع  رن و ر 

        يهثد   رألي حح ررودفا ب  
 75 68 65 54 54 روع  رن رود م ح 
 79 70 70 78 78 ، ل روع  رن و ر 

  
 39رملرش  

متوسددددط التعريفددددات الجمركيددددة التددددي تفرضددددها البلدددددان المتقدمددددة النمددددو علددددى المنتجددددات   
 ةالزراعية والمنسوجات والملبوسات الواردة من البلدان النامي

 رمل  يح  رودععح 
 

 1996 1998 2000 2002 2005 
      روامرعح  ،        

 8.9 9.5 9.4 10.0 10.6 روع  رن رود م ح 
 3.1 2.8 3.7 3.7 4.0 ، ل روع  رن و ر 

       ب  رملدع   ن
 5.3 6.0 6.6 7.0 7.3 روع  رن رود م ح 
 3.2 3.8 4.0 4.3 4.5 ، ل روع  رن و ر 

       ا  رمل ع ي ن
 8.9 10.7 10.8 11.2 11.4 روع  رن رود م ح 
 6.6 8.1 7.8 8.0 8.1 ، ل روع  رن و ر 
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 40رملرش  
تقددددير الددددعم الزراعدددي لبلددددان منظمدددة التعددداون والتنميدددة فدددي الميددددان االقتصددداد  كنسدددبة   

 م وية من ناتجها المحلي اإلجمالي
 

 1990 2003 2004 2005 ،  
رودأأأ و  رحمل أأأ  رر أأأ   وع أأأ رن كدعأأأعح م  يأأأح مأأأن      

 1.10 1.14 1.17 1.90 مد  ح روهع رن رروهد  ح   رمل  رن رأ ه  يل
 385 378 350 329  عديب يرأمرن رو أي ن رملهح ة

 
    ة ن ،رو ح.  ،  

 
 41رملرش  

 ةالتجاري بناء القدراتلمساعدة على المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة ل  
  رملع ع ة ررو ى ح رو ف ح رمل زعح ع خ روو  ع ن  ت جم  يح من رملدععح  رو

 
 2001 2002 2003 2004 2005 
 3.5 3.6 4.4 3.9 4.4 روع مل      

   
 الديونلقدرة على تحمل ا  

 42رملرش  
 فيها مرحلة االستيفاءو البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي بلغت مرحلة اتخاذ قرار   

 
 2000 2007 
 22 1      م م ح رأيه ف     

 8 21      م م ح ر  ذ روو رم رمل و ل م م ح رأيه ف    ع 
 10 16 مل ي د    ع     يمر ه    م م ح ر  ذ روو رم

 40 38 البلدان المؤهلة مجموع 
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 43ملرش  ا
المثقلددددة بالددددديون  بدددده بموجددددب مبددددادرة البلدددددان الفقيددددرةتخفيدددد  عددددبء الدددددين المتعهددددد   

 نالديو  المتعددة األطراف للتخفي  من عبءوالمبادرة 
  ر و رك  ح  عديب يرأمرن رو أي ن رملهح ة

 
 2000 2006 
 59 34 رملو    ن روع  رن رويت      م م ح ر  ذ روو رم ،ر م م ح رأيه ف     

  
 44رملرش  

 والخدماتخدمة الديون كنسبة م وية من صادرات السلع   
 
 1990 2000 2005 
 7.4 12.7 18.5 رملد اي رملهو مح رود      

 10.5 17.1 39.8 مش يف ،  يو  
 7.1 9.2 11.8 ،  يو    د ب رو ح ر  رولصع

 14.5 21.7 20.6  مد وح روعح  رول مير ،م يل  رودو د ح 
 1.0 5.1 10.5 ش   اي  

 8.7 13.7 17.7  د ب اي  
 5.0 6.5 16.3 اي   د ب ش   

 16.4 15.5 23.9 ع ب اي  
 4.8 6.8 14.0 ،ر   ة ي  

3.7 مر  ح رو ريف رملعهو ح
 ،  8.4 8.9 

 9.0 11.8 7.8 ،رمر  روع  رن رويت مت  ف م ح رةهو و ح    د ب ش   
 6.5 10.9 17.7 ، ل روع  رن و ر

 
 .1994روع  ة ن رملو مح وهع ي  ع     ،  
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 16الغاية   
التعاون مع البلدان النامية لوضع وتنفيذ استراتيجيات تتدي  للشدباب عمدال الئقدا   

 ومنتجا
 

 45رملرش  
 عاما 24و  15معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين   
 المجموع )أ( 

 
 1995 2000 2006 ،  
 13.6 13.4 12.3 روع مل    
 29.8 31.6 32.6  يف ،  يو  مش

 18.3 18.7 17.8 ،  يو    د ب رو ح ر  رولصع
 16.5 16.3 14.5 ي ،م يل  رودو د ح رمد وح روعح  رول م 

 7.4 8.0 7.0 ش   اي  
 11.0 11.6 10.8  د ب اي  

 17.9 12.8 9.8  د ب ش   اي  
 22.7 19.0 19.2 ع ب اي  
 6.6 7.5 8.1 ،ر   ة ي  

 17.1 21.2 19.9 مر  ح رو ريف رملعهو ح
 13.3 13.6 15.8 رملد اي رملهو مح رود  

 
    ة ن ،رو ح.  ،  

  
 حسب نوع الجنس (ب) 

 

 
1995  2000  2006 ،  

 ررة   رويك م  ررة   رويك م  ررة   رويك م
 13.7 13.5  13.5 13.4  12.1 12.4 روع مل         
 38.9 26.0  39.0 28.6  40.3 29.6  يف ،  يو  مش

 17.5 18.9  17.9 19.3  17.1 18.3 ،  يو    د ب رو ح ر  رولصع
،م يلأأأأ  رودو د أأأأح رمد وأأأأح روعحأأأأ  

 20.9 13.3  20.5 13.6  18.0 12.5 ي رول م 
 6.2 8.6  6.6 9.3  5.8 8.1 ش   اي  
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1995  2000  2006 ،  

 ررة   رويك م  ررة   رويك م  ررة   رويك م
 12.3 10.5  13.4 10.8  11.9 10.3  د ب اي           

 18.2 17.8  13.0 12.7  10.0 9.6  د ب ش   اي  
 25.8 21.5  20.7 18.4  19.2 19.2 ع ب اي  
 6.3 6.9  7.1 7.8  7.7 8.4 ،ر   ة ي  

 18.7 15.9  22.1 20.6  20.1 19.6 مر  ح رو ريف رملعهو ح
 12.6 13.9  13.5 13.7  16.2 15.5 رملد اي رملهو مح رود  

 
    ة ن ،رو ح.  ،  

  
  ،  45رملرش  

 البطالة بين الكبار معدلنسبة معدل البطالة بين الشباب إلى   
 

 1995 2000 2006 ،  
 3.1 3.1 2.9 روع مل    
 3.4 3.2 3.3  يف ،  يو  مش

 3.2 3.2 3.6 ،  يو    د ب رو ح ر  رولصع
 2.9 2.8 2.7 ي ،م يل  رودو د ح رمد وح روعح  رول م 

 2.7 2.7 2.8 ش   اي  
 2.9 4.0 3.6  د ب اي  

 5.2 5.1 4.5  د ب ش   اي  
 2.8 3.0 3.1 ع ب اي  
 3.8 3.7 3.8 ،ر   ة ي  

 2.4 2.5 2.6 مر  ح رو ريف رملعهو ح
 2.4 2.4 2.4 رملد اي رملهو مح رود  

 
    ة ن ،رو ح.  ،  
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  ب  45رملرش  
 حصة بطالة الشباب من إجمالي البطالة  

   رودععح رمل  يح 
 1995 2000 2006 ،  
 44.2 45.4 46.4 روع مل    
 49.4 52.0 53.5  يف ،  يو  مش

 60.7 60.0 62.8 ،  يو    د ب رو ح ر  رولصع
 44.6 47.4 49.5 ي ،م يل  رودو د ح رمد وح روعح  رول م 

 38.1 39.0 46.6 ش   اي  
 46.3 55.3 54.1  د ب اي  

 58.7 61.6 60.7  د ب ش   اي  
 46.4 49.0 51.3 اي  ع ب 

 58.2 57.9 59.2 ،ر   ة ي  
 29.2 29.9 31.5 مر  ح رو ريف رملعهو ح

 27.1 28.2 30.0 رملد اي رملهو مح رود  
 

    ة ن ،رو ح.  ،  
  

 17الغاية   
فدي البلددان  معقولدةالتعاون مع شركات األدوية إلتاحة العقاقير األساسية بأسعار   

 النامية
 

 46رملرش  
بشددكل  معقولددةنسددبة السددكان الددذين يمكددنهم الحصددول علددى العقدداقير األساسددية بأسددعار   

 )أ(ممستدا
رويين     ر م م ح مهو مح مأن رربأ  ح  فأير  ةوأت رملد عأح روع أ يح رنلأدهم رري أ يف  رودععح رمل  يح و عل ن 

  ع خ رأليريح رملض ية و فيري ن رو  ع ح
 

 2006 
 ب روع مل  

 28 
 35 ،  يو   يف مش
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 2006 
 28 ،  يو    د ب رو ح ر  رولصع  

 72 ي ،م يل  رودو د ح رمد وح روعح  رول م 
 26 ش   اي  

 9  د ب اي  
 49  د ب ش   اي  

 37 ع ب اي  
 10 ،ر   ة ي  

 10 مر  ح رو ريف رملعهو ح
 

روعأأأأدا فضأأأأ يرن   ن  ن  هأأأأألشأأأأخ   روأأأأيين  مأأأأن ررألعأأأأ ري رملوأأأأ مة   نيعأأأأهد  ووأأأأ ي  روه   أأأأح   ،  
 يه و ة .روفيري ن رو  ع ح ر 

 ح رو مل.رو مل ررمله ي رملدخفضح  وا روع  رن و  ل   ب  
   
 18الغاية   
صدددة التعددداون مدددع القطددداع الخدددا  إلتاحدددة فوائدددد التكنولوجيدددات الجديددددة  وبخا  

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال
 

 47رملرش  
 الهات  المحمولالمشتركون في خطوط الهات  العاد  و   
 خطوط الهات  الثابتة )أ(  

 ةع ح  100 ولل 
 

 1990 2005 
 19.4 9.9 روع مل   

 13.7 3.1 رملد اي رود م ح
 10.7 2.9  يف ،  يو  مش

 1.5 1.0 ،  يو    د ب رو ح ر  رولصع
 17.7 6.3 ي ،م يل  رودو د ح رمد وح روعح  رول م 

 27.7 2.4 ش   اي  
 5.0 0.7  د ب اي  

 8.2 1.3  د ب ش   اي  
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 1990 2005 
 18.1 9.8 ع ب اي     

 4.3 3.4 ،ر   ة ي  
 23.1 12.4 مر  ح رو ريف رملعهو ح

 24.3 13.8 روع  رن رويت مت  ف م ح رةهو و ح    د ب ش   ،رمر  
 52.4 44.2 رملد اي رملهو مح رود  

 0.9 0.3 ، ل روع  رن و ر
 3.0 2.3 روع م  ح روع  رن رود م ح عي

 12.6 7.1 رو ريف ر اميح رو  ية رود م ح
   

 المشتركون في الهوات  المحمولة )ب( 
 ةع ح  100 ولل 

 
 1990 2005 
 34.1 0.2 روع مل   

 25.1 - رملد اي رود م ح
 29.8 -  يف ،  يو  مش

 12.4 - ،  يو    د ب رو ح ر  رولصع
 43.3 - ي رول م  ،م يل  رودو د ح رمد وح روعح 

 33.2 - ش   اي  
 8.0 -  د ب اي  

 25.9 0.1  د ب ش   اي  
 43.1 0.1 ع ب اي  
 8.1 - ،ر   ة ي  

 55.0 - مر  ح رو ريف رملعهو ح
 62.1 - روع  رن رويت مت  ف م ح رةهو و ح    د ب ش   ،رمر  

 85.1 1.2 رملد اي رملهو مح رود  
 5.0 - ، ل روع  رن و ر

 6.8 - روع  رن رود م ح عي روع م  ح
 31.8 0.2 رو ريف ر اميح رو  ية رود م ح
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 48رملرش  
 مستخدمو اإلنترنت  

 الحواسيب الشخصية )أ( 
  .رة   رري رش    ام  رو   وح د مل وو   ،يح    ة ن

  
 مستخدمو اإلنترنت )ب( 

 ةع ح  100 ولل 
 

 1990 2002 2005 
 15.3 10.1 0.3 روع مل    

 8.6 4.3 - رملد اي رود م ح
 8.3 2.6 -  يف ،  يو  مش

 2.8 1.0 - ،  يو    د ب رو ح ر  رولصع
 15.2 8.2 - ي ،م يل  رودو د ح رمد وح روعح  رول م 

 11.7 7.0 - ش   اي  
 5.1 1.5 -  د ب اي  

 9.2 4.6 -  د ب ش   اي  
 10.5 6.3 - ع ب اي  
 5.2 3.6 - ،ر   ة ي  

 11.9 3.1 - مر  ح رو ريف رملعهو ح
روع أأأأأ رن روأأأأأيت متأأأأأ  ف م أأأأأح رةهو و أأأأأح    دأأأأأ ب شأأأأأ   

 18.8 7.5 - ،رمر  
 53.04 42.9 0.3 رملد اي رملهو مح رود  

 1.1 0.3 - ، ل روع  رن و ر
 1.7 0.8 - روع  رن رود م ح عي روع م  ح
 13.3 8.7 - رو ريف ر اميح رو  ية رود م ح

   
  يأأي رألمأأم رملهحأأ ة رمل أأ ب  أأب رو كأأ أن رر أأصر  رملعأأض  و عأأ ة    ةأأ ن مرشأأ رن رألاأأ رل ررو ى أأح    رمل أأ يم

  .http://mdgs.un.org  وةوف ح
 
 



 Yearbook Express 2007  

 

95 

 

 
 رري رش 

عأأأي ذوأأكر  ن رملدأأ اي ر   ر  أأأح وةمأأم رملهحأأ ة مأأأ   ي أأيك وعأأهد  ر   عأأ ن رر     أأأحر مأأ  مل    
ألعأأأأ ر  روهح  أأأأأل  مهن ةعأأأأح  أأأأ م ررملأأأأأ ن   يأأأأأح  عأأأأم روهعأأأأ يدن روضأأأأأ رميح رة أأأأ   جم  عأأأأ ن 

 2007وةوف أأح وعأأ    رروه أأل ل رر    أأ  رملعه أأ  وإ أأد  عأأن مرشأأ رن رألاأأ رل ررو ى أأح .رروعأأ  
 .Dataق  رب ح  http://mdgs.un.org  مه ر     رمل    رو عل 

 روهضأأأأأ ن مر  أأأأأح روأأأأأ ريف رملعأأأأأأهو ح رأقأأأأأ ي رو ريأأأأأ  ر،رك رة أأأأأأ  ر أأأأأ دمر  رم وأأأأأ ر     ،رمر أأأأأأ    
ر،ذم  نأأأ ن ر،مم د أأأ  ر،رز لعأأأأه ن رو ك  ةعأأأه ن ر  م  أأأ  را   لعأأأأه ن ر يع ايأأأه ن رك زرمعأأأأه ن   

 اي  .
يأأأ رو   ،ر      أأأ رن مر  أأأح روأأأ ريف رملعأأأهو ح  د،رمر أأأ     يأأأهث“ مأأأح رود أأأ رملدأأأ اي رملهو ”روهضأأأ ن    

رو أأ ل روع أأ رن رملهو مأأح رود أأ  يرى أأ ر روع أأ رن روأأيت متأأأ   رة  زي دأأ ر ررو أيأأ ن رملهحأأ ة ررو   أأ ن.ركدأأ ر 
 م  رألمأأأية ع أأأخ مأأأأ  مدف أأأل   ر أأأ رريف   بأأأأفه   ذر   أأأ ر ه أأأ يرهت  ف م أأأح رةهو و أأأح   ،رمر أأأأ   أ

 “.وع  رن رويت مت  ر ه  يرهت  ف م ح رةهو و ح    د ب ش   ،رمر  ر”
رروفأأأأي روف يأأأأي رمل أأأأ ب  أأأأب رو كأأأأ أن رر أأأأصر  رملعأأأأض فرشأأأأ رن رألاأأأأ رل ررو ى أأأأح وةوف أأأأح      

ر 10رملرشأ   م رألا رل ررو ى ح وةوف ح رملرش رن روه و أح ر ه  ع  رري يل ع   ع خ ،ن يايل من  ا 
د ع مأأأأأ  24 ر 15عأأأأأ    ن رو  أأأأأ يف اأأأأأن ي  أأأأأ ن  أأأأأ وو ر ة رروله  أأأأأح روأأأأأ رر  ،ع أأأأأ مام  أأأأأب ةعأأأأأعح رود
رووأأ ة عأأ ييف ومعأأ  يرأم مأأن رودأأ و  رحمل أأ  رر أأ     1 000رو   أأح ولأأل  ريأأههدبر 27 ررملرشأأ 

 ،  رري ريأ    48ر ةععح روعل ن روأيين يعأهخ م ن رو  أ ي رو أ  د ررملرشأ  29رو  رى ح د ررملرش  
 ةع ح. 100 ح رملعهع  ح ولل رو خ 

 

http://mdgs.un.org/
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 المرفق الثاني
اإلطار المدنق  لرصدد األهدداف اإلنمائيدة لأللفيدة متضدمنا غايدات   

ومؤشرات جديدة  وفق ما أوصى بده فريدق الخبدراء المشدترك بدين 
 الوكاالت المعني بمؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية

 
ر  1ك60 رة أأأأ   أأأأ رم ر  ع أأأأح روع مأأأأح  2005روعأأأأ مل  وعأأأأ     مأأأأرمت  روو أأأأح  

 وعهأ   أأ ية روعأ مل  هحو أأي ،م أأ  ع يأ ن ،مأأ ع   رعأأ  ح  ن رو  يأ ن رمل م أأح    عأأدن
ع  أأ    ر أأ  ،م اأأ  ر  ع أأح روع مأأح   .2ك55رووأأ رم   رألوف أأح رألمأأم رملهحأأ ة   أأذن

وأأأيل ،ربأأخ   أأأ   أأأ يمرا  هو يأأأ  رألمأأب روعأأأ   عأأأن ،ع أأ يف رملد  أأأح ر 504ك61مو ماأأ  
    .24ر روفو ة A/61/1  ،م   ع ي ن   ي ة

ر         يأي ر أصر  رمل أ ب  أب رو كأ أن رملعأض فرشأ رن رألاأ رل ررو ى أح  
  ألع أأأ يف روفد أأأح  وةوف أأأحر روأأأيل وهأأأ ن ودعأأأ و   يرمة رو أأأررن رأ ه أأأ ييح ررأ ه  ع أأأح

  عأأأأأأ ري ر  يأأأأأأ ة. رروف يأأأأأأي مل أأأأأأ  رودزمأأأأأأح أمه أأأأأأ م رملرشأأأأأأ رن رملد يأأأأأأعح و   يأأأأأأ ن 
 م أأ  رن رق أأ دن   أأذن رأجت اأأ ن رملهع وأأح   ألاأأ رل ررو ى أأح وةوف أأح رريأأهع ر  

 رملدهن  ن ررملع ىل روفد ح رمله  ح   ملرش رن.
رشأ رن رملر  ر  يأ ة   يأ نرورو ي ،ية   رو   ح ر  ي ة راأ م رو بأ  مهضأ دح  

 ر صر  رمل  ب  ب رو ك أن. ر ر ي م  ،ربخ      ييرمل وع ح   
ريأأأأ ن ل معأأأأ  رأ هضأأأأ   معأأأأ ب رملرشأأأأ رن ر أأأأي ةأأأأ ت ر أأأأدحل ررملدأأأأ اي  

 رريض يح ررو يف ح.
 

 رألا رل ررو ى ح وةوف ح
 *رألا رل ررو  ي ن
 *مرش رن مب  روهو    من  عدن رألوف ح 

 القضاء على الفقر المدقع والجوع :1الهدف   
روعأأأل ن روأأأيين يوأأأل يم هأأأم رو أأأ م  عأأأن   فأأأ م ةعأأأعح  1رو  يح 

 2015 ر 1990يرأم ررم   ن رود     روف ة م   ب 
  ، ةععح روعل ن رويين يول يم هم عن يرأم ررم    رو    - 1
 ةععح  ن ة روفو   - 2
 م ح ، و  ا حل من رأيههدب رو اض - 3
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 رألا رل ررو ى ح وةوف ح
 *رألا رل ررو  ي ن
 *مرش رن مب  روهو    من  عدن رألوف ح 

فأأ    ذوأأك رملدهنأأح رروع أأل رودىأأي و ن  أأ ر رول م أأح ر وأأ  ي روع  وأأح   
 رودع   ررو ع ب

 ع ملمع يف و  رود و  رحمل   رر    ولل شخت 
  ن ع ي روعل نروعل ن روع م ب ةععح 

 ةععح روعل ن روع م ب رويين يول يم هم عن يرأم ررم    رو   
ةععح روع م ب ريع  م ر    رروعأ م ب مأن ، أ ري رأليأ ة رملعأ مهب 

 م ب  ةفو هت   ن جم  ت روع 
 فأأأأأ م ةعأأأأأعح روعأأأأأل ن روأأأأأيين يعأأأأأ ة ن مأأأأأن ر أأأأأ ت  ن     2رو  يح 

 2015ر  1990رود     روف ة م   ب 
يوأأأل ع أأ ام عأأأن اأأأحل  نعأأ ي رألافأأأ يف ة   أأ  روأأأ زن روأأيي - 4

 يد رن
ةععح روعل ن رويين أ     ن ع خ رري  رأليى أيأههدب  - 5

 رو   ح رو يرى ح
 االبتدائيتحقيق تعميم التعليم   2الهدف 

كف وأأأح متلأأأن رألافأأأ يف   كأأأل ملأأأ نر يأأأ ر  روأأأيك م ،ر   3رو  يح 
 2015ررة  ر من  مت   م م ح روهع  م رأ ه رى  ل  يف ع   

 ب   ةععح روو     روهع  م رأ ه رى  - 6
ةعأأأأعح روهدم أأأأي روأأأأيين ي هحوأأأأ ن   و مريأأأأح   رو أأأأ  رألريف  - 7

   **روهع  م رأ ه رى  منري   ن  ن رو   رألمي 
معأأأ يف ررملأأأ    أأأ وو ر ة رروله  أأأح وأأأ ع رودعأأأ   ررو  أأأ يف روأأأيين  - 8

 **يدح 24ر  15و رر  ،ع  مام  ب 
 تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  3الهدف 

 زروح روهف رن  أب ر دعأب   روهع أ م رأ هأ رى  رروثأ ة ل   4رو  يح 
ر ر  ودعأأأأأأعح    أأأأأأ  2005عأأأأأأ    ريفضأأأأأل ،ن يلأأأأأأ ن ذوأأأأأأك ل أأأأأ يف

 2015يهن رز ع    م رمل روهع  م   م ع  أ

ةعأعح روعدأأ ن  ن روعدأأب   م رمأل روهع أأ م رأ هأأ رى  رروثأأ ة ل  - 9
 رروع  

  ب   يرل  - 10
م أأأأأح رودعأأأأأ   مأأأأأن رو  أأأأأ ى  ذرن رأل أأأأأ    روو أأأأأ ت عأأأأأي  - 11

 روامرع 
 روصمل ة ن رو اد حرودع     و   ه  ةععح رملو ع  رويت  - 12

 تقليل وفيات األطفال  4الهدف 
 ف م مع يف ر   ن رألاف يف يرن ين ر  معح فوأ رم   5رو  يح 

 2015ر  1990روث ثب   روف ة م   ب 
 مع يف ر   ن رألاف يف يرن ين ر  معح - 13
 مع يف ر   ن رو ع  - 14
رحمل أأدب عأأ  ةعأأعح رألافأأ يف روعأأ و ب مأأن روع أأ  يأأدح ررمأأ ة  - 15

 رري عح
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 رألا رل ررو ى ح وةوف ح
 *رألا رل ررو  ي ن
 *مرش رن مب  روهو    من  عدن رألوف ح 

 تحسين الصحة النفاسية  5الهدف   
 فأأأ م معأأأ يف رو   أأأ ن رودف يأأأ ح فوأأأ رم  د أأأح ،م أأأ ت     6رو  يح 

 2015ر  1990 ب  روف ة م 
 مع يف رو    ن رودف ي ح - 16
،م أأ ى ب بأأح ب ةعأأعح روأأ أيرن روأأيت جتأأ ل قأأ   شأأ رل  - 17

   مه ة
  ا رري لمع يف ريهخ ر  ري ىل مد   -ا  19

 و نرمل را و عمع يف رو أيرن  2015رو حح ررجن   ح ل  يف ع   وع  م  و مح م م ن 
و   أأأأأح رو ع يأأأأأح روعأأأأأ  وح و أأأأأ أية  زيأأأأأ مة ررمأأأأأ ة ع أأأأأخ رأل أأأأأل ر،م أأأأأ  

 زي مرن ع خ رأل ل 
 رري  ح عي رمل ع ة وهد  م رألي ة

 وغيرهما من األمراض مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والمالريا  6الهدف 
ر أأ  رةه أأ م  أأير  ةوأأت رملد عأأح روع أأ يحكرري ز ل أأ يف   7رو  يح 

 ر    رمع م  رعهع مر من ذوك روه مي  2015ع   
معأأأأأ يف رةه أأأأأ م  أأأأأأير  ةوأأأأأت رملد عأأأأأأح روع أأأأأ يح   بأأأأأأف ل  - 18

 يدح  24ر  15روعل ن رويين و رر  ،ع  مام  ب 
 ع   رملخ ا ريهخ ر  رو ر   رويك ل   ام     ت  -  ،  19
 24ر  15ةععح روعل ن رويين وأ رر  ،ع أ مام  أب  -  ب  19

عأأأأأن  أأأأأير  ةوأأأأأت شأأأأأ م ح يأأأأأدح روأأأأأ يهم مع  أأأأأح بأأأأأح حح ر 
 رملد عح روع  يحكرري ز

ةعأأعح رةه أأ   رو هأأ مخ   رملأأ رم   ن عأأي رو هأأ مخ اأأن وأأ رر   - 20
 يدح 14ر  10،ع  مام  ب 

وع  م  و مح روعأدا مأن  أير  ةوأت رملد عأح روع أ يحكرري ز ل أ يف 
      َمن  ه   ة  2010ع   

ةعأأعح روعأأل ن روأأيين    أأ   بأأ  ههم  فأأير  ةوأأت رملد عأأح روع أأ يح 
م رمأأل مهو مأأح ر  ملأأ  م رري أأ يف ع أأخ عوأأ  ي مضأأ ية وفيريأأ ن 

 رودع  روعلع 
رألمأ ر  رو ى عأ ح ل أ يف  ر   رةه  م رملدمي  رعيا  من  8رو  يح 

 ر    رمع م  رعهع مر من ذوك روه مي  2015ع   
 ررو    ن رمل وع ح   ملدمي  ب  ح**مع أن رر - 21
ةعأأأأأأعح رألافأأأأأأ يف يرن يأأأأأأن ر  معأأأأأأح روأأأأأأيين يدأأأأأأ م ن قأأأأأأ   - 22

ة م يأأأ  ن مع  أأأح فع أأأ رن رري أأأ رن رةعأأأعح رألافأأأ يف يرن 
ريح مد يعح مضأ ية ين ر  معح رمل   ب ل خ ريع   ن  ذي

 **و  دمي 
 ررأةه  م ررو    ن رمل وع ح   وعل ررب  ح**مع أن  - 23
يرمة ع ي م أن روعل روأيت ركه أف  ر  شأف نا     اأ م  - 24
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 رألا رل ررو ى ح وةوف ح
 *رألا رل ررو  ي ن
 *مرش رن مب  روهو    من  عدن رألوف ح 

 عد  ح   ية م ععح و   ر عح رملع ش ة   
 كفالة االستدامة البي ية  7لهدف ا

روع  يأأأ ن رروأأأصرم   يمأأأ ا معأأأ ي  روهد  أأأح رملعأأأه رمح     9رو  يح 
 روو  يح ررمع م  و رن رمل رمي روع   ح

 ةععح مع مح رألمرع  رمل   ة   و    ن - 25
  ي   يرل  - 27
رةعع   ن     ،كع   رول   نر ر   ت رة    روفأ ي رولأل  - 28

يرأم مأأن رودأأ و  رحمل أأ  رر أأ  ر رريأأههدب رملأأ ري رملعأأهدف ة 
 **وةرزرن

   اأ  يرل  - 29
 ع ن رري ري روع  و   ح رآلمدح رمل   يةةععح رألمب ة روع ل ح 

 ةععح رمل رمي رمل ى ح رول  ح رملعهخ مح
ل أأأأأ يف  روع  وأأأأأ   رريأأأأأ   وأأأأأ م م  أأأأأ   مأأأأأن معأأأأأ يف  وأأأأأ رن روهدأأأأأ ت 

 2010 ع  
 **ةععح رملد اي روصيح رروعح يح رحمل  ح - 26

 ةععح رألة رت رمله ية   أةو ر 
 فأأأأ م ةعأأأأعح رألشأأأأخ   روأأأأيين أ نلأأأأدهم رري أأأأ يف   10رو  يح 

ع أأأأخ م أأأأ   رو أأأأ ب رملذم ةأأأأح رمأأأأ م ن رو أأأأ ل رو أأأأح    يأأأأه  رم 
 2015رألي ي ح  ن رود   ل  يف ع   

ةعأأأأأأعح روعأأأأأأل ن روأأأأأأيين يعأأأأأأهخ م ن م أأأأأأ يم ، ضأأأأأأل مل أأأأأأ    - 30
 **رو  ب

 بح ح  عدح**ةععح روعل ن رويين يعهخ م ن م ر ي   - 31
ملع  أأأأأأأأح  2020عأأأأأأأأب كعأأأأأأأأي ل أأأأأأأأ يف عأأأأأأأأ   قو أأأأأأأأي ق  11رو  يح 

 م   ن من يل ن رألم    روفوية 100يول عن  أ م 
 ** ر ،م     ويةةععح يل ن رريض  رملو  ب    - 32

 إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية  8الهدف 
رملضأأأأ       مأأأأح ة أأأأ   جتأأأأ مل رمأأأأ   يهعأأأأم   أةفهأأأأ     12رو  يح 

 رروو    ح و هدعر    رع   روه   ارروهو     وو رع  
ع أخ  -  ل روهارم    ريلم رو ش  ر رروهد  حر ر ف   راذة روفو  و

 رو اض رروع مل ين رو ع  

ن ل مب   عم رملرش رن رملع دح ،ية      مة معهو ح   ودععح أل ل 
روع  رن و رر ر،  يو  ر رروع  رن رود م ح عي روع م  حر ررو ريف ر اميح 

 رو  ية رود م ح
 رملع ع ة ررو ى ح رو ف ح

 مع  ح رأمه    ن ر  بح أل ل روع  رن و ر  13رو  يح 
و أأأ ل  أأأ مة بأأأ يمرن ، أأأل روع أأأ رن وأأأ ر ع أأأخ روأأأ م يف معفأأأ ة مأأأن 
روهع يفأأأأ ن ر   ك أأأأح رر ضأأأأ ت و ح أأأأتد ر  ة جمأأأأ  معأأأأازر وهخف أأأأ  

وأأأأ ي ن ر و أأأأ   عأأأأ   روأأأأ ي ن رو ر أأأأ  ع أأأأخ روع أأأأ رن روفوأأأأية رملثو أأأأح   

بأأ   رجم أأ ت رملعأأ ع ة ررو ى أأح رو ف أأح رمأأ  يوأأ   مدهأأ   ن  - 33
، أأل روع أأ رن وأأ رر كدعأأعح م  يأأح مأأن روأأ مل رووأأ م  رر أأ   
ملأ م   دأح رملعأ ع ة ررو ى أأح روه  عأح ملد  أح روهد  أح رروهعأأ رن 

   رمل  رن رأ ه  يل
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رووأأأأ   رملعأأأأ ع ة ررو ى أأأأح رو ف أأأأح   أأأأ مة  ؟روأأأأ ي ن روثد ى أأأأح رو ف أأأأح  
 روفو رري  من وع  رن رويت ،ع د  روهارمه   ن ر يخ  ،كث  

ةعأأأأأعح رملعأأأأأ ع ة ررو ى أأأأأح رو ف أأأأأح روثد ى أأأأأح رول  أأأأأح رملخ  أأأأأح  - 34
رملو مأأأح مأأأن مأأأ م   دأأأح رملعأأأ ع ة ررو ى أأأح ر معأأأ  روو أأأ ت 

 روه  عأأأأح ملد  أأأأح روهد  أأأأح رروهعأأأأ رن   رمل أأأأ رن رأ ه أأأأ يل  ن
ر أأ م ن رأ ه  ع أأأح رألي يأأأ ح  روهع أأ م رألي يأأأ  ررو ع يأأأح 

 رو ح ح رألرو ح رروه ييح ررمل    رملذم ةح ررو  ل رو ح  
ةعأأعح رملعأأ ع ة ررو ى أأح رو ف أأأح روثد ى أأح عأأي رمل   اأأح رملو مأأأح  - 35

مأأأأن مأأأأ م   دأأأأح رملعأأأأ ع ة ررو ى أأأأح روه  عأأأأح ملد  أأأأح روهعأأأأ رن 
 رأ ه  يلرروهد  ح   رمل  رن 

رملعأأأأأ ع ة ررو ى أأأأأح رو ف أأأأأح رمله وأأأأأ ة   روع أأأأأ رن رود م أأأأأح عأأأأأي  - 36 
 رر  و ح روو م حروع م  ح كدععح م  يح من يم ا  

رأمه   أأأأأأأ ن ر  بأأأأأأأح و ع أأأأأأأ رن رود م أأأأأأأح عأأأأأأأي  مع  أأأأأأأح  14رو  يح 
روعأأ م  ح رروأأ ريف ر اميأأح رو أأ ية رود م أأح  عأأن ا يأأي   ةأأ م  روع أأل 
و هد  أأأأأح رملعأأأأأه رمح و أأأأأ ريف ر اميأأأأأح رو أأأأأ ية رود م أأأأأح رةهأأأأأ ى  روأأأأأ رمة 

  رأيهثد ى ح روث ة ح رروع  ين و ن ع ح روع مح

يف ر اميأأأح رو أأأ ية رملعأأأ ع ة ررو ى أأأح رو ف أأأح رمله وأأأ ة   روأأأ ر  - 37
 رر  و ح روو م حرود م ح كدععح م  يح من يم ا  

 رو ب يف  ن رألي ر 
ةعأأعح جم أأ ت ررميرن روع أأ رن رملهو مأأح رود أأ   معأأ  روو  أأح  - 38

ر  يأأأهثد   رأليأأأ حح  مأأأن روع أأأ رن رود م أأأح ر، أأأل روع أأأ رن وأأأ رر 
 رملعف ة من رو ي   ر   ك ح

رو أأأ م ح مل أأأ كل ييأأأ ن روع أأأ رن رود م أأأح    أأأ ذ رملع  أأأح   15رو  يح 
وأأ ر ي ع أأخ رملعأأه يب روأأ اض رروأأ ر   عأأل ق أأل يي  أأ  الدأأأ    

 رمل ع رو  يل

مه يأأا روهع يفأأ ن ر   ك أأح ررري أأت روأأيت وف عأأه  روع أأ رن  - 39
رملهو مأأأأأأأأأح رود أأأأأأأأأ  ع أأأأأأأأأخ رملدهنأأأأأأأأأ ن روامرع أأأأأأأأأح ررملدعأأأأأأأأأ   ن 

  م حررمل ع ي ن رو رمية من روع  رن رود
ووأأأأ ي رن روأأأأ عم روامرعأأأأ  رملوأأأأ       أأأأ رن مد  أأأأح روهعأأأأ رن  - 40 

رروهد  ح   رمل  رن رأ ه  يل كدععح م  يأح مأن ة جتهأ  رحمل أ  
 رر   

ةعأأأأأأعح رملعأأأأأأ ع ة ررو ى أأأأأأح رو ف أأأأأأح رملو مأأأأأأح وعدأأأأأأ   رووأأأأأأأ مرن  - 41 
 روهن ميح

 روو مة ع خ ق ل رو ي ن 
ر أأ ذ رووأأ رم   م م أأح جم أأ ت عأأ ي روع أأ رن روأأيت ربأأ    ن  - 42 

 اأأأ م رملعأأأ يمة رملهع وأأأح  هخف أأأ  ،ععأأأ   ييأأأ ن روع أأأ رن روفوأأأية 
رملثو أأأح   وأأأ ي ن رروعأأأ ي  رو رك أأأ   و ع أأأ رن روأأأيت ربأأأ    ن 

 **   ا م رملع يمةرأيه ف   ةو ح 
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مة موأأأأأ رم  ف أأأأأ  عأأأأأ   روأأأأأ ي ن رمل هأأأأأا   أأأأأ     اأأأأأ م رملعأأأأأ ي - 43   
رملهع وأأأأأح   وع أأأأأ رن روفوأأأأأية رملثو أأأأأح   وأأأأأ ي ن ررملعأأأأأ يمة رملهعأأأأأ ية 

 رألا رل وهخف   ع   رو ي ن
ولأأ و   م مأأح روأأ ي ن كدعأأعح م  يأأح مأأن بأأ يمرن روعضأأ ى   - 44 

 رر  م ن
  ز [1مرش رن   ي ة ق  را ل    ه  م  ] - 45 1م     ه  ع يح   ي ة ق  را ل   16رو  يح 
روهعأأ رن مأأ  شأأ ك ن رملعهحضأأ رن رو أأ  أة ح رو مأأح   17رو  يح 

 روعو  ي رألي ي ح  ذيع م م ع مة   روع  رن رود م ح
ةعأأأأأأأعح روعأأأأأأأأل ن روأأأأأأأيين نلأأأأأأأأدهم رري أأأأأأأ يف ع أأأأأأأأخ روعوأأأأأأأأ  ي  - 46

 رألي ي ح  ذيع م م ع مة   لل معه ر 
روهع رن م  روو  ت ر    رو مح   رى  روهلد و   أ ن   18رو  يح 

 رم بح ولد و     رملع  م ن ررأو  يفر  ي ةر 
 **شخت 100ع ي م  ك را و  ولل  - ،   47
ولأأأأأأل رحمل أأأأأأ يف عأأأأأأ ي رمل أأأأأأ كب   م مأأأأأأح راأأأأأأ و   - ب   47

 **شخت 100
 **شخت 100ع ي معهع    ررة ة  ولل  - 48

 
رمل أ ب  أب رو كأ أن رر أصر  رملعأض فرشأ رن ي ن ل و   م رو  ي ن ررملرش رن عن ا يي روع   ح رمل أ كح  أب رو كأ أن و ف يأي  * 

 .رألا رل ررو ى ح وةوف ح
 ع  و  رو   عح أليع ب  د حر ك    يهعي ع   روع  ة ن فاي  من رو ع  . ** 

 
 و ب  رجت ا ن  و  روع  رنر يدع   ريهخ ر  رملرش رن ريهد ير  ن م  ك روفو  رو اد حر م ث   و   ن.  ،  

 “.ع م  24ر  15 ب  ةععح رودع    ن رو   يف ان ي   ن   وو ر ة رروله  حر رو رر  ،ع  مام”ي  و     ب  
 .6ةو   من را ل   ا  

  ولأأل يرأم ررمأأ  مأأن رودأأ و  رحمل أأ  رر أأ    وعأأ ييف رووأأ ة رو   أأح رملعأأهخ مح  معأأ ييف ريأأهخ ر  ك  أأ ع ر  مأأن روأأدفا”يأأ  و     ي  
 “.رو  رى ح 

 “.   ي رو   ةععح روعل ن رويين يعهخ م ن رو”ي  و     اأ  
وو   رودععح روفع  ح و  و  ب   ،م أ    وأية   يأهخ ر  مرشأ  عأي مع شأ ر اأ  يأل ن رريضأ  رملو  أ ن   ،يأ  مع  أ ح وهحوأي   ر  

    مل ة أأأح   عأأأ    مل ة أأأح رو بأأأ يف  ن مأأأ مي م أأأ   ، ضأأألد  ب  عأأأ،ع أأأخ رأل أأأل    حروه و أأأرألم أأأ  ر  أأأ ىت ررمأأأ ة مأأأن   هأأأ  
،شخ   ،ر ،كث    كل ع  ح د  ي  ،مأ كن يألن م أ  ة فأ ري  3رأيهف ية من م ر ي ،م خ و   ل رو ح د  ا  رأكه  ا  

 مه دح. عي
 “.ع م ر مع  ة ت ر دحل رر   ت 24ر  15رو ع ب رويين و رر  ،ع  مام  ب  مع يف    وح”ي  و     ز  
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 لزجلا لوةا: ايسضس اأساأو ةينمأو
 لزفصم لوةا )ق ٣٧-١٠٣(

 لزسلا ةلونا لزيةزأأا

__________________________________________________________ 
 

زيلضل لزسلا ةلونا لزيةزأأاا ٣٧: ةسش ةوحا تااذتنلاا ٤٣؛ خسش تانسل ءاسلو تانسلا ٥١؛ تايابلا تانللسلق 

تاتلخقا ٥٥؛ ةئوق الايابلا ءتايتلمو تانللسلق االل ٢٠٠٧ا ٥٦. زايضيلع زلسلا ةلونا لزيةزأأاا ٥٨: تاترلا 

تااءافا ٦٠. تالأسع ظفح لزسلاا ٦٧: تااحتةو تاالةق اايلللا تيةا تايتوان اوفح تانسلا ٦٧؛ تةستاذتا تاولةا 

اايلللا ضفح تانسلا ٧٥؛ نيلللا يف نلل ٢٠٠٧ا ٧٥؛ ةئوق اايلللا نلل ٢٠٠٧ا ٧٦؛ تااحتةو تايلالق ءتااتتمق 

 اايلللا ضفح تانسلا ٧٩.

 

يف نلل ٢٠٠٧ا ءتخلا تيةا تايتوان ماتمت تانلا ءتيةع تااءاللع ءنتاا ةاتمرل نلع ةحتخلق نيلللمرل ةع للا ةضسأ 

تانسل يف كا لةولو تاالاا. كيل ةلةو ةالا تيةع اءتد يف ةخسل ةولن تيةع يف تايلاتك تاتلتلق ةع ةتتنا ءكباا 

تااسا الع تاولةق ءتيةع ءتايسلو ءالع تايحتتا تاويلالق ءتاستتن. ءةا تستيذا ااسق اسلو تانسل يف مذكلت ترتيلةرل نلع 

احتءةاا ءسلذتالحك ةع اسأ موتلسمرل تاتلخق اتا الا ةسريلا كيل تنتياا لطةذ نيا ايسلو تانسل كف مامذ ةرلل نيلرل 

يف كا ةع ربمع تايلامع. ءةلةا تالاسق تاتسمليلق الاسق اسلو تانسل اااتتب الا ثلاا رح -دلسلل - النلء- نلع لاءأ لنيلأ 

 تالاسق ءلسنا موتلسا  الخلا  الايا يف ياا تايلا. 

 

ايا تتمطتتيا نيلللا ةترلا اءاف نلع ةاتت تااللا ايل يف ياا تاااما ةع تارايلا تاييلتق يف تااتتئذ ءتااذتل ءالكنتلك. 

ةي لسفذ راحلج  اايحن ةلسفق نلع ةيلةف تيةا تايتوان يف ١١ كلةحك تيءأ/امنييذ يف تااتتئذ نع ةاذن ١٧ ةع ةحظفف 

تيةا تايتوانا ءرح ثلةف لنلع تةا ةع تاحولمل متيامو تايسميق يف راحل ةترلاف ةسب مفالذ ةيذتا تيةا تايتوان يف 

الاتاا تااذتلا يف نلل ٢٠٠٣. ءيف تءتايساا يف الكنتلكا ةطتلا تئلنق تاحاتتو تانلايق اسلظلذ احمح ةش ٢٣ عتالا  

ش سللسف يف ٢٧ كلةحك تيءأ/امنييذ. يف سلنلق ةع تايللةلاا عاو  تاذمع يف راحل الايسلاا ءتاذخلو نيو مايط

اتا  نلع لذءتن مياما ةذمتيلرل الااتاقا ءضاح  تااءأ نلع تاحيلو  ات وح ةالا تيةع ربد تارايلا تاترلالق ءدلذرلا ةط

الاتتتةرل ايولتاق تاترلا. كيل انا تاايالق تاالةق تااءأ تينحلو ةاع تاتالءك ةع للا ةسش ءكيت تاايلللا تاترلالق 

ءانا تاينلنف تااءالق تاذتةلق ةاع ةسش تاترلاللع ةع تاواحأ نلع لسلوق تااةلت تاولةا ءءسلئا ةمالارل. ءةا ءتخلا 

ااسق ةتليوق تاترلا مسفلب تاستذتملالق تاالايلق ايتليوق تاترلاا تاتف ما تنتيلارل ةع ةيا تاايالق تاالةق يف نلل 

٢٠٠٦ا ءكلةا منلنا تااءأ تينحلو نلع مسفلب ةاحو تاستذتملالق. يف ١٠ كلةحك تيءأ/امنييذا ةاا تايالا ءةمق 

 تايامذمق تاتسفلبمق الاسق ةتليوق تاترلا اللمق ٣١ تيتت/ةلتم ٢٠٠٨. 

 

يف ةحتلرق تضتللب دلذ ةنيحل اوفح تانسلا تمتبا تيةا تايتوان ةلذتوتا اتاتمت ةاتمرل نلع ةاتتن ءةحتخلق نيلللمرل 

اوفح تانسل. ءيف ضتمذتك/محةلحا تنتياا تاايالق تاالةق ماتالذتا  انلان رلتلق ةاتتن نيلللا ضفح تانسلا ءتستواثا 

ةاتتن تاانا تايلاتةفا تاتف ستيال تاانا اايلللا تيةا تايتوان تايلاتةلق ءستحيذ ااةلا ااتتن نيلللا ضفح تانسل ءةاتتن 

تاومءك تانللسلق. ةك تااتتن تااامان سحب مذيش ميلتمذتا  ةاع ءكلا تيةلع تاالل ءمتليع تاتحللو ةسو يف نيلللا ضفح تانسل 

اوشك ليلش تاينلئا تايساتلق سلفلا  ليع ةولل نيا ةاتتن نيلللا ضفح تانسل. ءةا تستيذا تايسميق لمحلا  يف تاتااا 

ايوتلق تةستلسأ ءتةةترلو تااسنللع ةع ةيا ضفمق تانسل تاتلاالع ادةا تايتوان. ءيف كلةحك تيءأ/امنييذا تنتياا 

تاايالق ةستذتملالق تيةا تايتوان تاولةلق اينلنان ءانا لولمل تةستلسأ ءتةةترلو تااسنللع ةع للةو ةحظفف تيةا 

 تايتوان ءتييذتا تايذميولع ارل.

 

ايا لايا تيةا تايتوان نلع ١٣ اابق ءةتتيال سللسلال ايسلو تانسل ء١٧ اابق اوفح تانسل يف نلل ٢٠٠٧. ءةش ةرلمق تااللا 

٠١٦ا١٠٦ ةع تاانتذملع تاسملةللع ءتييذتا تاياةللع كلةحت متاةحك يف ربت تايحيلتا الاييلتةق ةش ٣٥٥ا٩٩ يف نلل 

.٢٠٠٦ 

 

يليل متص تاحلش تايلاف اايلللا تيةا تايتوان اوفح تانسلا يليا تااتاا تاسفيلا اسنيق ٣.١٢ يف تايلئق يف نلل ٢٠٠٧ 

ايياتت ١٤٨ا١.٥ ةللحك اءةتا الاييلتةق ةش ٥٨٢ا٨.٤ ةللحك اءةت يف نلل ٢٠٠٦: ةك ربت تةااملا ماتأ اوتا 

تئلنف ةاع محسلش ةحن تيةا تايتوان تايمةتق يف ايسلكا ءتستواتح اابق تيةا تايتوان تايتتلةلق يف مليحت - الوتفا ةلرلا 

نع تيثذ تايتذمو نلع ةذءت سسق كلةلق نلع اابق تيةا تايتوان يف تانحاتك. ةك ةياتت تةعتذتكلا تاييذتن دلذ تايناان 

 ايف ميذميلا  اس ملللذ نع تاالل تايساذل ءرح ٣.١ اللحك اءةت.
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 لزجلا لوةا: ايسضس اأساأو ةينمأو 
 لزفصم لزاسنف )ق ١٠٤-٣٠٦(

 ييقضرأس

__________________________________________________________ 
 

زيلضل لزسلا يف ييقضرأسا ١٠٦؛ ةاو ييقضرأس ةنمنرو لزكيأقلع لزبكقاا ١١٢: ليرحتمق تاتحةلح تاامييذتةلقا ١١٥؛ 

احتةااا ١٣٧؛ ةااستضو ييقضرأس لزساناا ١٤٦؛ مولا ءليرحتمق ليذميلل تاحسوعا ١٤٩؛ لءدساتا ١٥٩؛ تءتةاتا ١٦٢. 

بقغ ييقضرأسا ١٦٣: ةحلمل ةةلليلقا ١٦٥؛ كحا امفحتتا ١٦٩؛ اليلذملا ١٩٢؛ سلذتالحكا ٢٠٨؛ دلسلل-النلءا ٢٢٠؛ 

كلةلذءك-ةلالذملا ٢٣١؛ دلسللا ٢٣٣؛ ةلافا ٢٣٣. لزرقا لويقضرفا ٢٣٤: تانحاتكا ٢٣٥؛ تااحةلأا ٢٦٧؛ ةتمتذمل-

لثلحاللا ٢٨٤. لاسا ييقضرأسا ٢٩٥: تااوذتو تالذالقا ٢٩٥. ايسضس يرقاا ٣٠٣: تاايلرلذمق تااذالق تالليلقا ٣٠٣؛ 

 ةحتمولحم-تاييلتق تايتوان-يذةنلا ٣٠٣؛ تاتالءك الع تةمولا تيءتءاف ءةملل تيةا تايتوانا ٣٠٣.

 

اسأ نلل ٢٠٠٧ا لضذاا ليذميلل مياةلا  ةليحسلا  نلع خالا ضا تاستتنلا تاتف لضلةا الايلتن. ءةا ءتخلا تيةا تايتوان 

تاتتتةرل تايتلع اتاتمت تانسل ءتةستيذتت ءتاتسيلق ةع اسأ سيش اابلا ءةتلمو سللسلق ادةا تايتوان ءثيلك اابلا اوفح 

تانسلا ةانحةق اسوح ٣٠٠ا٨٤ ةع تاتلات تاانتذا. ايا للارا تايسميق مواملا لنليق يف ةنلنان تايلاتك يف ضلةا 

تاستتن ءملا تاتف ميذ ايذضلق تةتيلالق ايسلو تانسل نيو تاستتن يف ءسا ليذميلل ءةسويق تايولذتا تاتيذأ ءدذا ليذميلل 

ءتايذك تييذميف كف ماحا ةاع تانسل ءتةستيذتت ءتةاارلت. ءءتلرا تاااما ةع تايلاتك تايريق تاانلذن يف لاا 

تاايلنلا تايتيذان مستذة يف نيللق تانسل ءةميلل ةتن تانسل ءاذتةب منذمت ءةنلان تةاةلب تاييلمللع تانلايلعا ايل ماتا 

تايالاوق تاحةسلق ءالل لءللن انلان تاتشرلا ءتاتسيلق تةةتالامق ءتةلتيلنلق. ةك ةتتو تاينتولت تاتلو اومءك 

ليذميلل ءةتتو تيةا تايتوان الذا ليذميلل تستيذت يف تستوحلت ءلرق ةمذ ةةلليلق اليولكا تاتف محتلو تايلتنا ةيل منلنا 

يف ةسش ةوحا ةتتن ءاملان تاحنف ايل متص تايولكا اءك تاةلليلق. ءةا نيلا تيةا تايتوان نع كبو ةش تامولا 

تييذميف ءتاايلنق تةةتالامق ااءأ دذا ليذميلل ءتاايلنق تةةتالامق ااءأ ءسا ليذميلل ءةسميلا ةةلليلق لاذأ 

ءلرلا اءالق يلنلق اراب ةنلنان تاوتحةلا يف مونلع تيةع ءليلك تاواحأ نلع تاياحةلا تاةنلةلق ءمسولا نيلللا 

تانسل ءماتمت تاتسيلق تةةتالامق ءتةلتيلنلق. كيل لك اابق ةع ةالا تيةع اتتا يف ضتمذتك/محةلح كا ةع لالاللك

ءلكذت ءلاما لالال ءتاتذةحل ءكلسولسل الايش ةاةلا  الايالاوق تانللسلق. ءةا ءتخلا تيةا تايتوان ةذتةيق  

يحذن ةع ةيا ةالا تيةع اوشك ضمذ تةمالت اليسلوق يف ليرحتمق تاتحةلح تاامييذتةلق ءيف ةةللا اتتيحت  تاايحالا تايط

 دذاف تانحاتك ءيف تااحةلأ.

 

يف ءسا ليذميللا ةلةا اءأ ةسويق تايولذتا تاتيذأ تاضاأ نوذن المتلي اوحتا اتسفلب ةلبلل تيةع ءتةستيذتت ءتاتسيلق 

يف تايسويقا تابا ءةاحد يف نلل ٢٠٠٦. ةك ةيلةاتف كلفح يف ليرحتمق تاتحةلح تاامييذتةلق ايلتل مذاضلك موا ةولة 

تاايلنلا تاينلوق دلذ تايلةحةلقا تاتف تعتيتا نلع ةوح ةتتذت ةش تايحتا تاينلوق تاتلااق الاءاق. ابت ياك ةل ميذا ةع 

ليلش ضفمق تانسل تانياق نوذ تافلا  تاتلاالع ايابق ةسميق تيةا تايتوان يف ليرحتمق تاتحةلح تاامييذتةلق محلرحت ةاع 

ةيلةاتف كلفح ساللا  الوللحاق اءك سفا تايتما ةع تااةلو. الاذدا ةع يااا ياكإ  تانسق تااايق ةا تةترا اتوحت ةمالافا 

ضلا لنلسا تاوتحةق اشك تايمميذ تانسل ءتيةع ءتاتسيلق اييلةاتف كلفح تابا ةلأ تةتملتد سحب مطايا يف كلةحك 

تابلةف/مسلمذ ةع نلل ٢٠٠٨. ءيف موحت تاذا لاذةا ليرحتمق تاتحةلح تاامييذتةلق تمفلةلع ةش كا ةع لءدسات ءتءتةات 

اوشك ءلش ضا اسولةلا تاايلنلا تاينلوق يف ةسويق تايولذتا تاتيذأ. ءيف ١ كلةحك تابلةف/مسلمذا تسترا ةتتو تيةا 

تايتوان تايتتلةا يف احتءةاا نيلللموا تاتف ءضاا لةووق ةسمحةق تيةا تايتوان اتسلو تانسلا ءاباا موحاا لرحا 

تيةا تايتوان يف تايلا ةع ضفح تانسل ةاع اابق اسلو تانسل. ءكيستفاق ةع خساءل تيةا تايتوان ايسلو تانسل تاينتواحا 

تستليا احتءةاا ضاق ةاترل ٣٥ ةللحك اءةت. تدا لك تاوتحةق ءتاايلنق تاذئلنلق تايتيذان تايسلءئق تانلايق ةا محخس 

ةاع تمفلل يف ضتمذتك/محةلح اتسفلب تمفلل ٢٠٠٦ تاولةا احةل ةةسل تاسلتا ةة لك مياةلا  ليلسا  كلك ةا مويل اتسفلب ملا 

تاحثليق. ءيف لءدساتا لطضذا ميال المالد منحمق تاستتن تابا ةلأ لةاد ااوذمع نلةلا  ةع ةتلأ تايحتا تاوتحةلق يف تاويلأ 

لا للو تاذا الييلءةق. ءةا لسفذا تاحسلةق تاتف ةلةا ارل ضتحةق لسحا تانحاتك ءتيةا تايتوان نع محةلش نان 

تمفلةلا ةحتللالق لثسلو ةفلءللا لطلذما يف لحالا لسحا تانحاتك. لةل تاحلش يف ليرحتمق ليذميلل تاحسوع ييا ميلت 

اتوحلذتا اوحتت تانللسف اللق تاتااا اداةق تانللسلق تاينتيذن ءةولةلا تايتيذامع تايتحتخلقا نلع ءلو 

تاتاحو يف تاويلأ تالذاف ءتاويلأ تاوذةف. ءةا سلنا ةتتو تيةا تايتوان اانا اسلو تانسل يف ليرحتمق ليذميلل 

تاحسوع يف تاتشسلا الوحتت تاحةسف. ءةك ةاذتل تمفلةلع يف عرذا عيلة/ييذتمذ ءةلنلك/لاذما الع تاوتحةق ءةحتا 

عح  تاحلش تيةسف. ايا ايش مياا تاستتن يف ةةللا اتتيحت اييلا تالةب ةع تانحاتةللع ةاع ةتليلا ةتحمذن  نإ تايتيذامع ةا ضح

ءةتتمق اسليلع يف عذةف مولا ءعيلأ عذةف ليرحتمق ليذميلل تاحسوع. ءيف لملحأ/سيتييذا لةذ ةالا تيةع ةةولو اابق 
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تيةا تايتوان يف ليرحتمق ليذميلل تاحسوع ءمولاا ءرح ءلحا ةتاااط  تااحتةو موتيا نلع يتذل لسا ةطارتن ةع ةيا تامولا 

تيءتءافا ءكباا ليلة تمالأ ننتذا ملاالع ادةا تايتوان ءةذتةيلع ةع تاوذةق ءكلات ةاةف. ءكلك راب ربت تاحلحا 

 رح تاينلنان يف الل لضحتأ لةسلق مفحف ةاع تااحان تاوحنلق ءتالةسق اسليلع ءتيعتلو تايوذامع.

 

يف دذا ليذميللا تدا لك ةتلسيلا  كلةا ةا موييا اتوذما نيللق تانسل ةطاةلا  يف كحا امفحتت ءاتذسلو تانسل ءتةستيذتت 

يف اليلذمل ءسلذتالحكا ةة لك تايسويق اا متأ مالاو مواملا كيلذنا كيبا ةحلمل نيحت تاواءا اوتا دلذ ةلةحةف ءلال 

تايمسنلا ءتاتاليف تةةتالاا ءةخسل ةولن تيةع ءءةل ةملرذ تاتنلت ءمنذمت تاانتذ ءةنلان مشرلا تاييلمللع 

تانلايلع ءنحان تاسليلع ءتيعتلو تاسلاضلع يف تااتاا. ءيف ياا تااااا لخات تيةلع تاالل ميذمذتا  يف تيتت/ةلتم 

ضحأ ةحلمل نيذ تاواءا يف دذا ليذميلل ءعتإص لحتةيلا  يتا لءاحمق الايا. كيل ءتخا ةتتو تيةا تايتوان الذا ليذميلل 

ةنلةان ةسش ةوحا ةتتن ءتيش تاحنف الايولكا اءك تاةلليلق ءتاايا يف مالءك ءثلل ةش تاايلنق تةةتالامق ااءأ دذا 

ليذميلل ءتامولا تييذميف ةع للا ةنلنان تاوتحةلا نلع مونلع تيةع ءليلك تاواحأ نلع تاياحةلا تاةنلةلق 

ءمسولا نيللق تانسل. ةك ميلليلا  ياتو تايتتو لاأ ةاع ةذتلاق احظلئفو ءةولةلمو ءمياما ءةمتو ايان ةلليلق لةارل ثسح 

سسحتا. ةك تاذئلا ديلديح ءةلئا تايحتا تااامان كحاحل سحتء ءةال تمفلل ءتدلاءدح ءتمفلةلا ةتيلق تسيا التةق ةذمل 

افتذن تةتيلالق لامان ءلاءأ اةسف اميلل ةلذتوتا تئلنلق يف نيللق تانسلا ايل يف ياا ةةلةق تةةتتلالا تاذئلسلق اولحأ 

لاا تاللا يلا ةتلااق يالاق اسمفلل ءاحلو نلل مونسا  عرذ ضتمذتك/محةلح ٢٠٠٨. يوطتلا ضتحةق تةتيلالق لامان ءءط

تايليق تانللسلق ءتيةسلقا ةلةوقا  ضليتتا  اليحف ةطاةلا  يف نيللق تانسل. ءةا سلا مفلؤأج  اشك تةةتتلالا تاحةسلق سحب مطيلل يف 

لحا تاذئلنق لحةنحك سلذالل تاتااا ايحلمل تافنلا ءةخسل تانلوق ءةا  يذت ارل. يف اليلذملا ءتخح نلل ٢٠٠٨ كيل رح ةط

ياا ءافحا ةنلنان  نلئلق يف تاوتحةق. كيل ةك نيحالا تيةا تايتوان نلع تايلم ةا تط ا ماتالذتا  اتاتمت تاوفليلق ءتايط لةحذإ

رلا ةةلليلق ءاءالق لاذأ يلنلقا ضيل تايلا ةتماتا  ةع تاتيال يف ةخسل سلوتو تااتتمق  اابق تيةا تايتوان يف اليلذمل ءلت

ءيف تاعذتب نلع ةحتةش يتا لةووق تةتالامقا ايل يف ياا ةاتتن ةحتتاد تاويلالق. ايا ةطيلا اليلذمل يف نيللق كلييذاف 

اخاتت عرلاتا تايسوش؛ كيل لطسا ةتتو تايالاك تابيلسق ءتايالا تالليلذا اليلم ةع ةيا تاوتحةق؛ ءيف لملحأ/سيتييذ 

تستمةل ماامذ تايلم. يف لحو تاتيال تابا مويلا ءلاا تيةا تايتوان ةالملذتا  الذتو متفلا نلع اابترل يف اليلذمل. 

لةل سلذتالحكا ييا ءتخلا تاارحا اتذسلو تيةع ءتةستيذتت تابمع موييل يف سسحتا سلايق. ضلا لطلذما تةةتتلالا 

تاذئلسلق ءتاسللالق يف تا/لدنوا اانا ةع ةتتو تيةا تايتوان تايتتلةا يف سلذتالحك ءاذةلةب تيةا تايتوان التسيلقا 

ءكلةا سليلق ءعفليق ءيتا ةااتةلق. ءةا لطنلع ةتةنا الا كحتءةل ةع ضتا ةمميذ كا تاواو تئلا نيتو تةتذتن 

تايذضلق تابلةلق. ايا اتاا سلذتالحك ةع تةتذتةرل يف ااسق اسلو تانسلا ةل لاأ ةاع تنتيلا ةةلت تاتالءك ايسلو تانسل يف 

سلذتالحكا ءرف ءثليق ةتحسوق تيلا موذل تالذتوتا تاتف ماراا كا ةع تاوتحةق ءتالاسق المتليرل ةع للا تاتااا 

التواملا ءتاتراماتا ةش تياب الاونيلك انا ءمذسلو تانسل. ءةا اتتا اابق التيللا تاتيسف ملااق ادةا تايتوان تايلا 

ءءلاا محخللا اوشك ةستذتملالق ةللاتن تايتتو ءتاتحتلا تاينتييلف ادةا تايتوان يف سلذتالحك. ءالاذدا ةع 

ةالنيرل تايلالقا لخاتا تايوتيق تاتلخق انلذتالحك لضتلةلا  ةحلئلقا  يف تثستلع ةع تايحلمل تيتاش تايتحتخلق ءاالا 

ايولكيق تاذئلا تانلال الليلذملا مولتات ململحت. يف دلسلل - النلءا ءةشح  ةحتا نع تيضتتا تانللسلق تاذئلنلق تابسثق 

تمفلةلا متالل الةستيذتت تانللسف ءتاوتحةف ةع للا ةةولو ةلنان اذايلةلق ةتلسق ءضتحةق يتا ةليلن ءةسف. ءةا سلنا 

ةتتو تيةا تايتوان اانا اسلو تانسل يف دلسلل - النلء تايلا يف ةنلنلو ةوح ةتماز  ةع مذسلو تانسل ءماتمت تايالاوق 

تاحةسلقا ءمالءكح  ةش ةتتو تيةا تايتوان تاياسف الايتاتتا ءتااذميق ءةش تاايلنق تةةتالامق ااءأ دذا ليذميلل اللق 

تاتااا اسمالت الايتاتتا يف تايلا. ءيف كلةحك تيءأ/امنييذا ةذتا ااسق اسلو تانسل ةاتتب دلسلل - النلء نلع لاءأ 

لنيلارل. اانا ةع ااسق تاتلةلذءك ءةلالذمل تايتتلوقا تمفل كا ةع تاتلةلذءك ءةلالذمل نلع ماللع تاواءا تايوذمقا ءاباا 

متحةلك ةا ةحفبت ءتستحتيس كا تايسحا تيتااق ةع ضتا ٢٠٠٢ تاالات نع ةوتيق تاااأ تااءالق اااا تاواءا تايذمق ءتايوذمق 

اا تيضحتأ تةةتالامق ءتةلتيلنلق يف دلسللا تاتف مالناحا ةاع نسل  الع تايلامع. ةك تالذتالا تاحةسلق تاسلليق نع محذح

ءمنييحا يف ةاذن ةل متما نلع ١٠٠ عتصا تستانا لك مالع تاذئلا تايلا يف ضلاق ةدسل ايان ١٠ لملل. ءةا لنذا 

 تيةلع تاالل نع تايلل ضحأ تاحلش ءضاح  تاوتحةق نلع ةلذتو مويلل ءةولكيق لءايا تاينمءالع نع لذتئا تايتا.

 

ايا ظا تايذك تييذميف ةتشثذتا  استتنلا ةايان ءةتاتالق. يفف تانحاتكا سطاا ميال اوفو يف مسفلب تمفلل تانسل تاولةا االل 

لش اةرلو تاستتن الع تاويلأ ءتااسحا. ءةا تستيذ ةوح نوذن تةب ةع ضفمق تانسل تاتلاالع ايابق تيةا  ٢٠٠٥ تابا ءط

تايتوان يف تانحاتك يف ةذتةيق مسفلب تةمفلل. ءةع للا تاتااا الستتن يف ةةللا اتتيحتا تستواثا تيةا تايتوان ءتامولا 

اا ةع  تييذميف اابق ةوتذكق اوفح تانسلا ءرف تاايللق تايتتلوق اامولا تييذميف ءتيةا تايتوان يف اتتيحتا تاتف تطنتيت

ةيا ةالا تيةع يف ٣١ ميحا/محالح. ءيف دححك يااا ةلل تايياحثلك تاتلخلك اامولا تييذميف ءادةا تايتوان ةاع 

ع ةولاثلا االا يف تا/لدنوا يف ليرحتمق مستتةلل تايتوان اتويا  يح بحل يف تايسويقا محح اتتيحت اسولة االحةلسف ةتح

ب  ةتش تمفلل سسل اتتيحت االل ٢٠٠٦. ءيف يتا تاحةاا ةمذتا  الحلش تيةسف تالات ةوح ٢٠ ضذكق يف اتتيحت ةيع اا مطحح

الاتذاا ءمتتما تارايلا نلع نيلأ تادلثقا ياك لكبذ لرحا تادلثق تاةنلةلق يف تاالاا الما مسللا ةع للا تاايلو نلع 

ةنتحأ ةييحأ ةع تاذنلمق اييلا تالةب ةع لولمل تاستتن. يف تااحةلأا تايلةحك ةع ةللولل تمولا تايولكا تاسسةلق 
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ضلحت يف كلةحك تيءأ/امنييذ ٢٠٠٦ ءكلةحك تابلةف/مسلمذ ٢٠٠٧ ةع ةيا تايحتا تاثلحالق ءةحتا تاوتحةق تةةتيلالق  تابمع تط

اءت ميذاتا  لا تاتولال تاثلحاف تاوتحةف يف ةياموحا يستب نسو انلئذ ةاةلق يلاضق. ءيف تيتت/ةلتما اال  اح تافلاتتالق خح

تامولا تييذميف اسوذ ةحتا اابق ضفح تانسل تاتف مشسنا يف كلةحك تابلةف/مسلمذ اراب انا تاوتحةق تةةتيلالق تافلاتتالق 

يف ةنلنلرل اتويلل تةستيذتت يف تايلا. ءيف عرذا ميحا/محالح ءتا/لدنواا ةميا تاوتحةق ةمميذتا  اليالاوق تاحةسلق 

لاح  ٦٠٠ا٢ ةساءالا  يف ةياموح. ءةش يااا يلك تستيذتت ميذا ةللولل تايولكاا ةاوحالا  ااسل الع تاييلئاا ةا لليذح  ةل متما 

نلع ةال تايلةسلع يف ةياموح نلع تاتذءب ةع تايامسق اولحأ ةرلمق تاالل. تاستتن تاواءاا الع ةثلحالل ءةتمتذمل ظاح  يف 

ةشال ةللق نلل ٢٠٠٧. ةي لك ةتمتذمل لنذاا ةاااتا  نع ةحتييترل نلع ةذتت ااسق تاواءا تاتمتذمق - تاثلحالق االل 

٢٠٠٢ا يف ضلع تانا لثلحالل اشك ةبا ربت تايذتت مسيلف لك مطسحفحب نيذ ةتما ةع تايفلءللا الع تاوذيلع. ايا احلسحا ااسق 

تاواءا اشك ةذتترل سلايت سلتا تايفاحأ يف ٣٠ موذمع تابلةف/ةحيييذ ءاباا متحك ةا لميا ءةملمرل. ءةا ةوذ كس 

ا لا ميال يف متولا تاواءا. ءتخلا اابق تيةا تايتوان  تايلامع ةحتا ننتذمق يف تايسويق تاواءامق. تدا يااا اا مطوذح

يف ةثلحالل ءةتمتذمل ةذتةيق ءةل ةةسل تاسلت تابا ما تاتحخا ةالو يف نلل ٢٠٠٠ا الا لك ةتمتذمل اتاا تايلحا نلع ضذمترل 

يف تاتسيا. نلا تايلذا ءليرق تايحالنلتمح ةاااتا  ةاع تاوحتت ضحأ ةةللا تااوذتو تالذالق تايتسلان نللوا ضلا نيحات يف 

ذن ةسب نلل ٢٠٠٠. دلذ لك تايلذا تستيذ يف تيا تانيلل  عرذا ضتمذتك/محةلح ءتا/لدنوا لءأ ةولاثلا ةيلعت

االذتو تستفتلو متحيع اللتتا  الةستيسأا السيل لخذا ليرق تايحالنلتمح نلع لك تانيلا تاحضلا اتويلل محيحاطل رح مسفلب اوق 

٢٠٠٣ النسل تاييتذضق ةع ةيا تايياحح تاتلو ادةا تايتوانا تاتف ةاا نلع اللت تةستيسأ. ءةا ءتخلا اابق تيةا 

 تايتوان اسستفتلو يف تااوذتو تالذالق ةذتةيق ءةل ةةسل تاسلت ءانا تيةووق تاةنلةلق.
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 لزجلا لوةا: ايسضس اأساأو ةينمأو 
 لزفصم لزاسزا )ق ٣٠٧-٣٢٢(

 لونقضبأمسا

__________________________________________________________ 
 

ينقضبس لزساناا ٣٠٧: دحتمليلةا ٣٠٨. يسضمفا ٣٠٨: تاحلش تانللسف ءتيةسفا ٣٠٨؛ اذةلةب انا ارلمتفا ٣١٦؛ اابق 

تيةا تايتوان اتويلل تةستيذتت يف رلمتفا ٣١٦. ايسضس يرقاا ٣٢٠: كحال-تاحةملا تايتوانا ٣٢٠؛ اللب يحةنلتل ةسويق 

 سسلا ٣٢٢؛ تاتالءك الع تيةا تايتوان ءتايسميلا تاةلليلقا ٣٢٢؛ ضلاق تايذتةوا ٣٢٢.

 

ةالك نلل ٢٠٠٧ا ءتخلا تيةا تايتوان مانلا لطسا تانسل تااتئا ءضيحل تاةنلك ءتاتسيلق تاينتاتةق ءضتا تايلةحك يف 

تيةذمتلتلع. ءيلا الحب ياا تارابا لطسنا تالاسق تااءالق ايسلرحق تايسا ةع تاايلا يف دحتمليلة اسأ تاالل ايحلو 

 تمفلةلق لاذةا الع تاوتحةق ءتيةا تايتوان يف ٢٠٠٦.

 

يف رلمتفا الاذدا ةع تستيذتت تاتواملا تايتاليق الاحلش تانللسف ءتيةسفا ةة لك مياةلا  لطضذا اتيسف تايذايلك ايلتتةلق 

تااءاق ءاتوذمالا لذءتمق يف كلةحك تابلةف/مسلمذا ءالةةتتلالا تايلامق ءتايوللق تاتف للذما يف ةلنلك/لاذما اانا ةع 

اابق تيةا تايتوان اتويلل تةستيذتت يف رلمتف )ةلسنتلد.( ءيف ةلذتو تاذ اتويلل تةستيذتت يف تايلاا عسا تاوتحةق 

ضيسا لا تافنلا ءمرذمو تايتاتتاا كيل عحتلا ااسق اخسل تايحلو ءميسا يف كلةحك تيءأ/امنييذ ثسثق ةحتةلع 

ةريق خللا اتيحمق تانلوق تايحلئلق. اتع تدا ربد تايتلسوا اا متونع تااسةق الع تاوتحةق ءتايذايلكا ءنسا ةرلمق تااللا 

ال ةمسنلا تااءاق ءتةااتل  ايف تاحلش تانللسف رولا  ءماتأ ياا اوتا تئلنف ةاع تستيذتت تةةينلةلا تانللسلق ءلح

تاتونع يف تيضحتأ تايالولق تااايق النتلك. كيل لك ةتماتا  ةع تاتحمذتا ةا ةاا نع مارحت تيءللن تيةسلقا ايل يف ياا 

تتمفلن ناا ضحتاح تةاتولب. ءةيل او لمحلا  خلق ءثليق اربت تاوشك رف ةولةلا تااالالا ءتايملرذتا تايسلءئق 

الوتحةق اسضتالب نلع تتمفلن كلفق تايالوق. ةل ليحع ةاع سلنلق ةع تاايلللا تيةسلق تايوتذكق الع تاوذةق تاحةسلق 

تارلمتلق ءةلسنتلد ةستالان سلوذن تااءاق. تدا لك تاتيال المالد ماتمت ةاتتا تاوذةق تاحةسلق تارلمتلق كلك ةتحتخساا اانا 

ةع ةلسنتلدا ةة لك ةاتن تاوذةق تاحةسلق ظلا اءك تاينتحأ تابا متوليو ليلك تايلةحك ءتاسملل يف تايلا. ةاتو ياا 

فاا اواا تاتراما ءمحخلا ةاع لك رلمتف محتلو ثسثق ةتلةذ لةسلقا ةع  تاحلشا ةلةا ةلسنتلدا اسأ ةان تانسقا اتيللا ةط

السرلا تضتيلالق ضاءح تلوذتالا نلةق مذلش نلع تيدلو ةاع تةينلل تلتيلنف ءتةتالاا ضلا ءةةتلةلق كيلذن ااحان 

تااسل تاينلت اتاا تايسا ءتةمالت دلذ تايوذءن الايتاتتا ءتيسلوق ءمرذمو تايحلئشا تاتف ستنتيذ ااينلا ةمسنلا 

تااءاق. تةنالةلا  ةش تاتحخللا تاتف ةاةرل تيةلع تاالل ةثذ املتمو ارلمتف يف تا/لدنواا ما ةنلان موتلا تايحن تاانتذمق 

تاتلخق الايابق نلع ةوح ماتا تامذءب تايتللذن ءتيءاحملاا تاتف محيسا ماتمتتا  اياتتمرل نلع ليا تاواءا ءتارساسق 

 ءتايلاللق نلع تاوذكقا يف ضلع محيحذت افا ةحتا ةولمرل. 

 

ءالاذلحن ةاع موحتتا لاذأ يف تايسويقا انا تاايالق تاالةق تااءأ ةاااتا  ةاع تاااءأ نع ميسف ةحتةلع ءماتالذ ةع ةيلا 

 تاومذ تاينتيذ تايفذءا نلع كحال ةع ةيا تاحةملا تايتوان.
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 لزجلا لوةا: ايسضس اأساأو ةينمأو 
 لزفصم لزقلبا )ق ٣٢٣-٣٨٧(

 ااأس ةلزايأو لزاسلا

___________________________________________________________ 
 

ييتسنسمساا ٣٢٤: تاحلش يف ليللةنتلكا ٣٢٤؛ تاايحالاا ٣٤٠. لزيقلاا ٣٤١: تاحلش يف تااذتلا ٣٤١؛ اابق تيةا 

تايتوان اينلنان تااذتلا ٣٤٢؛ تايحن تايتااان تااسنللاا ٣٤٩؛ تايالا تااءاف اليوحتن ءتايذتةيقا ٣٥٣؛ ااسق تيةا 

تايتوان الذخا ءتاتويل ءتاتفتلو ءلةووق تاحكلاق تااءالق الولةق تابتمقا ٣٥٤؛ اذةلةب تاسفا ةيلاا تالبتوا ٣٥٩. لزيقلا-

لزبسضاا ٣٦١: لسذأ تاوذا ءتاييتلتلا تاتحمتلق ءتيعتلو تايفيحاءكا ٣٦١؛ اابق تيةا تايتوان ايذتةيق تااذتل 

ءتاتحماا ٣٦١؛ ااسق ءخساءل ماحمحلا تيةا تايتوانا ٣٦٢. زأاست- زأشمفا ٣٦٣: اابق تيةا تايتوان تايتتلةلق يف 

مليحت-الوتفا ٣٦٣؛ ميحما نيلللا تيةا تايتوانا ٣٦٩. نضقلاا ٣٧٤. ةااستضو استضس لزشيكأو لزيضارقلدأوا ٣٧٩. 

نسسسم يرقاا ٣٨١: كييحاملا ٣٨١؛ تارسا-الكنتلكا ٣٨٢؛ ةللةيلتا ٣٨٢؛ ةليلأا ٣٨٤؛ ةلللتنتلكا ٣٨٧؛ تاةلتتا 

 تااذالق تايتوان-ةمذتكا ٣٨٧؛ تةلتيلنلا تاةلليلقا ٣٨٧.

 

يف نلل ٢٠٠٧ا تستيذا تيةا تايتوان يف ةالارق مواملا سللسلق ءلةسلق كيلذن يف تسلل ءتايولا تارلااا ءة سليل يف 

 ليللةنتلك ءتااذتلا ءياا يف لرحارل انلان تانسل ءتةستيذتت ءماتمت تاتسيلق تةةتالامق ءتةلتيلنلق يف تايسويق.

 

يفف ليللةنتلكا ءلاا تيةا تايتوان ةفنرل متالةا ةش متتما تاسولةلا تاينلوقا ااحخلا  يف تااسحاا ءكباا تافيذ 

ءلال تانلوق ءتاةتلب تاحيلذ اديلحك. تدا ياا يفف للتتو ءتساق ةع ليللةنتلكا ةةالاتا ليلتن يف ةالةا تانيلت 

ءتاتاةلا نحاا ةيحتا  تةتالاملا  ةحملا . ءةا ءتخلا اابق تيةا تايتوان اتياما تاينلنان ةاع ليللةنتلك مسنلل تيةووق 

تاةنلةلق ءتاةيلئلق تااءالق ءةنلنان تاوتحةق نلع اسلو تايمسنلا ءتنلمق تاوحتت تاحةسف. ءةا ءساا تايابق محتلارل نيذ 

يتت ةتتيلع ةولللع لامامع. ءيف تيتت/ةلتما ةاا ةالا تيةع ءةمق تايابق انسق لاذأ. ةك تايحن تااءالق الينلنان 

تيةسلقا ءرف ةحن ةتااان تااسنللا لطسنا ةع ةيا ةالا تيةع يف نلل ٢٠٠١ا تستيذا يف ةنلنان تاوتحةق نلع ضفح 

تيةع. ءيف لملحأ/سيتييذا ةااح  تايالا تاتفحما تاييسحل اليحن افتذن لةارل ١٢ عرذتا . كيل ءتخلا ةسميق ضلل عيلاف 

تيةلنف اءترل كنلوق ةلئان اليحن تااءالق الينلنان تيةسلق. يف موذمع تابلةف/ةحيييذا انا تاايالق تاالةق تاوتحةق ةاع 

تةستيذتت يف تاتااا التراما تابا موتلو تاايلنلا تايتوذيق ءتااسل تالذتةفا ةواان نلع تاوللق الستتيلأ 

تةستذتملالق تاةيلئلق تاحةسلق تييللةلق. ءضبا تايلةولع نلع املان ةياتت تاينلنان تايحلرق اوتا ةيلعذ ةاع تايحتاةق 

 تاذئلنلق ييللةنتلك.

 

لةل يف تااذتلا ييا لثلتح  تاحلش تانللسف ءتيةسف دلذ تاينتيذ ةليلا  ءتسش تاسولل ااأ تاياتيش تااءاف. ضلا تستيذ تااسل 

ذةف ءتاولئفف يف تاتالناا تدا لك ناا تاحيللا الع تاياةللع ءتاانتذملع ةا تةونذ اسأ تاورحت تايلللق تيالذن ةع  تاات

ذح  تةتولتا ةْفنو ييتاح  لكبذ ةع ١٣٠ عتالا  يف سحلز  يف الاتاا ءرح تةةفالت تايسفذا  تانسق. يف ٤ عيلة/ييذتمذا يحاح

تيسحو ةسب نلل ٢٠٠٣. كيل لك مفالذتا تةتولتمق يف عيلاف تااذتل يف ١٤ تا/لدنوا الفا لكبذ ةع ٤٠٠ ةتلسا . ايا 

نيلا تيةا تايتوان نلع موالش تايولتكق تاةلليلق ةع اسأ ةيلاتتا ةبا ءثليق تاارا تااءاف ةش تااذتل ءتستيذا يف 

ماتمت تايالاوق تاحةسلق ءاسلو تاليلن. كيل ةك اابق تيةا تايتوان اتياما تاينلنان ةاع تااذتل ةحاحةحا تايوحتن الوتحةق 

اتاحو مونلع تاتاةلا تاياةلق ءتةلتيلنلقا ءعااا نلع ضيلمق ضيحل تاةنلك ءةلذتو ةخسضلا ةلةحةلقا ءسلريا 

يف مسنلل لرحا تاتسيلق ءةنلان تانيلت. ءيف تا/لدنواا ايحلو تايذتت ١٧٧٠)٢٠٠٧(ا ةاا ةالا تيةع ءةمق اابق 

 تيةا تايتوان اتياما تاينلنان ةاع تااذتل انسق لاذأ.

 

يف ضتمذتك/محةلحا ةمذتا  اتحيذ ةثيلملا نلع لك ليلش لسلوق تااةلت تاولةا تاياذءيق ااأ تااذتل ةا لطاوا ةفاحارل تاحلت 

ءاتحك تاوتحةق تااذتةلق ةا لنلسا انيرل السما تااءالق ااال تةتولت ربد تيسلوقا لةرع ةالا تيةع ايحلو تايذتت 

١٧٦٢)٢٠٠٧( ءةمتف كا ةع ااسق تيةا تايتوان الذخا ءتاتويل ءتاتفتلو ءتاحكلاق تااءالق الولةق تابتمق يف تااذتل. كيل 

ةلل تايالا يف كلةحك تيءأ/امنييذا ايحلو تايذتت ١٧٩٠)٢٠٠٧(ا ةذن لاذأ اتياما ءةمق تايحن تايتااان تااسنللا. 

ءةك ربد تاحةمق سحب مطذتلش ةةل اولو ةع تاوتحةق تااذتةلق لء يف ملتمو لةالد ١٥ ضتمذتك/محةلح ٢٠٠٨؛ ءةا متا 

 ةةرلؤرل يف ءةا لةذا ةيت ةلايا تاوتحةق تايالا افاا ياا.

 

ءتخلا تيةا تايتوان ةتلااق تايحلمل تايتاليق الالتء تااذتةف التحما يف نلل ١٩٩٠ا ايل يف ياا ةنلان ةل ميح يع ةع 

تايحتةسلع تاتحمتللع ءةحتةسف تااءأ تياذأا ءةنلان تاييتلتلا تاتحمتلقا ايل يف ياا ساسا تيتعلل تاحةسفا 

 ءتاتاحما نع تاتنلئذ ءتيلذتت. 
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ءتخلا اابق تيةا تايتوان تايتتلةلق يف مليحت - الوتف ةنلنان تايلا يف ملنلذ تاوحتت ءتايالاوق؛ ءتستالان ءضفح تيةع 

تاالل؛ ءةلذتو تةتتلالا ٢٠٠٧ تاذئلسلق ءتاسللالق؛ ءةتماز  ةع تاتاتمو ءتاتوحمذ تايمسنلمف ءماتمت تاوذةق تاحةسلق. ءيف 

عيلة/ييذتمذا ةاا ةالا تيةع ءةمق تايابق انسق لاذأ. نيو تةتتلالا كلةا نلع ءلو تاايحل سليلقا لاأ تئلا 

تاحاتتو تانلال لحسف تتةحم-رحتمل تاليلع كذئلا لاما اليسا. كيل لاأ تاذئلا تانلال كتةلةل كتةلء تاليلع كذئلا 

الحاتتو ءعطتلا ضتحةق لامان. يف دححك املتمرل ةاع تايلا يف موذمع تابلةف/ةحيييذا ساا اابق ةع ةالا تيةع ةاع 

تايسلو نلع ةالل تةةتتلالا ءانا تاارحا اتذسلو تانسل ءتاامييذتةلق. ءةا السا تايابق اشةو نلع تاذدا ةع تايتتنيلا 

تاامليق تاتف مويياا ةة لك مليحت - الوتف ستنتيذ يف تضتللب ةنلنان تيةا تايتوان يلا تاتااا اتواملمرل تانللسلق 

 ءتيةسلق ءتةةتالامق. 

 

شح  ةالا تيةع يف  سإ مايليلا  ةسو نلع تاوا ةع موحمذ ةمذتك التيسلق تاونلسق اتانلا اذتةارل تاسحءمق ءتاالتءالقا ءح

تيتت/ةلتم ةولل نيحالمو تاتف يذلرل يف ٢٠٠٦ لا ةمذتك نع ةذمل ضمذ ماامذ تيسلوق ةاع تايلاا ءةاحلن تايتما 

 ةع تيعتلو ءتارليلا اتايلا تيةحتأ ءةلحا تانفذ. 

 

ةك تايولاثلا تاناتسلق تيةذتب ضحأ تايذةلةب تاسحءا اايرحتمق كحتمل تاوايلق تاامييذتةلقا تاتف ليا ليرحتمق 

كحتمل تاوايلق تاامييذتةلق ءتاالع ءتاللالك ءليرحتمق كحتمل ءتامولا تاذءسف ءتاحةملا تايتوانا ةا تستيذا اسأ نلل 

٢٠٠٧. ءيف ٤ موذمع تيءأ/لكتحاذ, ءةش انيلو ليرحتمق كحتمل تاوايلق تاامييذتةلق ءليرحتمق كحتمل ةنسك موحمذ 

تااسةلا ءتانسل ءتاذالو الع تاتحتمتلع. ايا ءتخلا رليق لطسنا ةع ةيا ةالا تيةع ةذتةيق مسفلب ةملل تاايحالا تابا 

 يطذا نلع ليرحتمق كحتمل تاوايلق تاامييذتةلق يف ٢٠٠٦.

 

يف كييحاملا ةلةا تايالاا تةستبسلئلق تاتف لطسنا ةثذ تمفلل الع تاوتحةق ءتيةا تايتوان ايولكيق تايللاتا تااللل تاينمءاق 

 نع تااذتئا تاتف تطتمتيا ةالك نرا كييحمولل تاامييذتةلق )١٩٧٥-١٩٧٩( اتحللو تءاع تةمرلةلا لا ربد تايللاتا.

 

يف ةللةيلتا ةملرذتا سليلق اوسا ءتللأ ةلع يف عرذا تا/لدنوا ءلملحأ/سيتييذ لنييترل لةيلو نع تنتيلةا 

ءتستتاتل ةفذة اليحن ةع ةيا تانلولا. ءيف لملحأ/سيتييذا لءياح  تيةلع تاالل ةنتولتد تاتلو ةاع تايلاا ءيف ءةا ةضل 

 ةلعا ةالا تيةع تاوتحةق تايذتب نع سلئذ تاناسلو ءتاياتيللع تانللسللع ءمرليق تيلحتو الوحتت.

 

يف كلةحك تابلةف/مسلمذ, لسا ةالا تيةع اابق تيةا تايتوان يف ةليلأ كيابق سللسلق الخق يتا ءةمق ايذتةيق ةاتتن لسلوق 

ءةنلوف للو تاوتا تاولحنف تاسليلاف ءتاالو تاسليلاف, ءتاينلنان يف ةذتةيق ماتالذ ءةل ةةسل تاسلت, ءمحيلذ تاانا 

 تاتيسف الذتو تةتتلا تاايالق تاتشسلنلق ءتاتتءما افذمل خللذ ةع ةذتةيف نيللق تةةتتلا.
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 لزجلا لوةا: ايسضس اأساأو ةينمأو 
 لزفصم لزرسنا )ق ٣٨٨-٤٣٣(

 يةتةبس ةنمنرو لزكيق لوبأا لزامساو

___________________________________________________________ 
 

لزكسامو ةلزاقاوا ٣٨٩: مسفلب تمفلل تانسلا ٣٨٩؛ اابلا تةمولا تيءتءاف يف تايحسسق ءتارذساا ٣٩٦. اقبأسا ٣٩٧: 

تاولاق يف كحسحيحا ٣٩٨. ةستةأسا ٤٠٩: اابق ةذتةيف تيةا تايتوان يف لحتلللا ٤٠٩. يتنأمأس ةيجتبأجساا ٤٢١. 

ليرحتمق ةحااتيللا ٤٢٣. نمظاو لزيضارقلدأو ةلزمماأو ليامصسلضوا ٤٢٣. اكققا ٤٢٤: اابق تاينلنف تاويلانا ٤٢٥؛ 

ةحن تيةا تايتوان اوفح تانسل يف ةيذوا ٤٢٦. ايسضس يرقاا ٤٣٢: ماتمت تيةع ءتاتالءك يف ةسويق تايوذ تيالا 

 تايتحساا ٤٣٢؛ تاتالءك ةش ةسميق تيةع ءتاتالءك يف لءتءالا ٤٣٣.

 

ايا لطضذا ميال يف تستالان تانسل ءتةستيذتت يف تااءأ تاتلتلق ةع ةتتن يف لءتءال ءةسويق تايوذ تيالا تايتحسا يف 

نلل ٢٠٠٧ا ءياا اتحتخا تاارحا انلان اسلو ةمسنلمرل ءاسللمرل تاتوتلق تةلتيلنلق ءتةةتالامق. تدا يااا ةك نااتا  ةع 

 تايحلمل ظحاح  نلايلا .

 

ايللان ةع تامولا تيءتءافا تستيذ تاياتيش تااءاف يف ةنلنان تايحسسق ءتارذسا كف ميحف المالد تةةاةلب تاتلةا يف 

لءتءال ةع اسأ نيللق تامولا تيءتءاف اتويلل تةستيذتت ءتةةتنلا. ءةا ءةاا تايحسسق ءتارذسا تمفلةلق لةسلق ةش 

 ةسميق ضلل عيلاف تيةلنفا اتع تايلا اا متع ةللولا  يف مشةلع تمفلةلق اتويلل تةستيذتت ءتةةتنلا ةش تامولا تيءتءاف. 

 

يف كحسحيح )خذالل(ا ءتخلا اابق تيةا تايتوان اااتتن تايمةتق يف كحسحيح مياما تاينلنان يف اسلو ةاتيش ضاما 

ءةتااا تينذتل. ءيف تيتت/ةلتم, ةلل ةياحح تيةلع تاالل تاتلو اوشك تاحلش تاينتييلف اتحسحيح ااةسن تيةلع تاالل 

خاح  تايياحح تاتلو ةاع  نلع ةيتذضو اوشك تاحلش تاينتييلف اتحسحيح. لابتا  الاونيلك تايفلءللا ةش تيةذتبا مححح

تستستلب رح لك تاتللت تاايلف تاحضلا اتحسحيح رح تةستيسأا نلع لك متحك ةذتةحيلا  افتذن تاتاتئلق ةع ةيا تاياتيش تااءاف. 

ءةا انا تيةلع تاالل ربد تاتحخللا. ءيف ةلنلك/لاذماا لةذ ةالا تيةع ةةولو لءأ اابق او يف كحسحيح ءاللذتا ةسب نلل 

٢٠٠٢. ءيف تا/لدنوا, لطسنا “تاتذءمتل"ا ءرف ةايحنق ثسثلق ةماحفق ةع ةيبللع نع تةمولا تيءتءاف ءتةمولا 

تاذءسف ءتاحةملا تايتوانا كف ميحا ةذضلق لاذأ ةع تايفلءللا ضحأ تاحلش تاينتييلف اتحسحيح. ءايا ةاحةحا ميذمذرل 

يف كلةحك تيءأ/امنييذ. يف موذمع تابلةف/ةحيييذا لطلذما تةتتلالا تانلوق تاتوذمالق اتحسحيحا ايل يف ياا تةتتلا ٣٠ 

 ةيبسا  الاملا .

 

ةك لرحاتا  ةتحتخلق ةا اطباا ةع للا ءلش ضا اتابذ نيللق تانسل تااحتللق تياتلامق. ءءتخا كيلت تاينمءالع ةع 

ةايحنق لخاةلو تيةلع تاالل )يذةنل ءلايلةلل ءتةمولا تاذءسف ءتاييلتق تايتوان ءتاحةملا تايتوان( موالش تاوحتت نلع 

لسلم ةيلاا ٢٠٠١ تيسلسلق اتحامش تااسضللا الع تاوتحةق تااحتللق ءتايللان تياتلامق. تدا يااا ييا سلا ءلش 

كامااا ءكباا يف ءتاا كحاءتا  يحا نلع تيتاا ةش محمذ ةتالنا يف ةولش تاالل يف ةسويتف دلاف ءاح اح خاو ءةط

تينلع. ءةا تانا تانلولا تياتلامق اشك تايحتا تااحتللق ةا تةترتا تمفلل نلل ١٩٩٤ احةل ةةسل تاسلت ءتافاا الع 

تايحتا )تمفلل ةحستح(ا ءةلايا لحتللل الةنولا ةحتا ضفح تانسل تاذءسلق ةع ةسويق تاستتن. ةك تةةتبلأ ةمفلل 

ةحستح ءايذتتا ةالا تيةع ٨٥٨)١٩٩٣( ء ٩٣٧)١٩٩٤( كلك مطذتةو ةع ةيا اابق ةذتةيف تيةا تايتوان يف لحتللل 

 ءةع ةيا ةحن ضفح سسل ةوتذكق ةع تتاوق تااءأ تاينتيلق.

 

ا لا محيحال ضللأ منحمق تاستتن الع لتةلسلل ءليتالالك ضحأ ةسويق ةلدحتةف كلتتالو تايوتلق يف ليتالالك. ءيف  اا مطوذح

الءتتن  يحا ةع ةيا ليتالالك ءنان اءأ ةط ميحا/محالحا ةحميا ةلدحتةف كلتتالو تةتتلالا تئلسلقا اتع ةتلئارل تط

 ءتةمولا تيءتءاف ءةسميق تايمميذ تاسسةف ءةسميق تيةع ءتاتالءك يف لءتءالا ءايف ءلارل ةلتينلا  ضتع ةرلمق تاالل. 

 

ا لا محيحال ضللأ منحمق تاستتن اااا ةسويق مذتةناةلنتذمل يف ةحااءيل. ءيف لملحأ/سيتييذا لاللا  نلع ةوح ةيلثاا اا مطوذح

 ةحااءيل تيةلع تاالل اشك تاحلش يف تايسويق تيةسلق اليلا ةا مارحت.

 

لضلاا ةسميق تاامييذتةلق ءتاتسيلق تةةتالامق - ةولل تايلاتك )لحتللل ءلءكذتةلل ءليتالالك ءةحااءيل( ةاع تيةلع تاالل 

نااتا  ةع اسدلا تااءأ تينحلو يف تايسميق اتاحو تةةتتلالا تايوللق ءتاسللالق تايبلذن الااأ يف لاتلاملا لحتلللا 

تاتف لذا يف عيلة/ييذتمذ ءتيتت/ةلتم؛ ءتةةتتلالا تاذئلسلق تايواحك يلرل تاتف لةليا يف ميحا/محالح يف ةسويق 

 ةلدحتةف كلتتالو يف ليتالالك؛ ءءثلئل لطةذا يف ةمميذ تاييق اليسميق يف ليتالالك.
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يف ةسويق تايوذ تيالا تايتحساا ايف تاحلش يف ةيذو نلايلا  ءمذكتا تاارحا نلع ةنلنان تاالةيلع يف مسفلب تمفلل ٨ 

ميحا/محالح ٢٠٠٦. ايا تلتيش انيلو تاييلتخق تالحةلك ءتاييلتخق تيمذتو يف لملحأ/سيتييذ ءةال كا للةو ةسريل ةاع 

تيةلع تاالل ليلق ةع تاييتذضلا اوشك ماتالذ ايسلو تابيق. تدا يااا محتخلا تةمرلةلا تايتيلااق ءتستيذا تاتحمذتا تاولان 

يف تاواءح الع تاياتيح الع تاييذخللع. ءةا ءتخلا ةحن تيةا تايتوان اوفح تانسل يف ةيذو تاتالءك ةش عذكلئرل يف 

الع ةع للا منرلا ةولتمش يتا ةفش الييلتخق تالحةلك ءتيمذتو يف تايسويق تاالااق ءةع للا  تيةا تايتوان ءةش تاياتيح

 تايحف ةطاطةلا  ةوح تاراب اانلان تيضحتأ تاويلالق ءتاحظلئل تاةنلةلق يف ةيذو.
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 لزجلا لوةا: ايسضس اأساأو ةينمأو 
 لزفصم لزسسلا )ق ٤٣٤-٥٢٢(

 لزشقا لوةاو

___________________________________________________________ 
 

تالأو لزسلاا ٤٣٥: تيتتلف تافلنولسلق تايوتلقا ٤٣٥. ايسضس نميلرو بفلسنأاا ٤٦١: تااحتةو تاالةقا ٤٦١؛ 

تاينلنان تايياةق الفلنولسللعا ٤٦٩؛ تيءةذءتا ٤٧١. تالأسع ظفح لزسلاا ٤٧٨:  ايسلكا ٤٧٩؛ تاايرحتمق تااذالق 

 تانحتمقا ٥١٧.

 

يف نلل ٢٠٠٧ا ءةاا لاذاط  موحتتات  تاوذل تيءسا يف تيتا تافلنولسلق تايوتلق ءايسلك. ءةل لثلت تةرتيلل نلع ءلو 

تاتاحو كلك موتلا ضتحةق تاحضان تاحةسلق تافلنولسلق تايالذن تيةا ءتانلوذن نلع ةولن دتن ةع ةيا ضيلما ءرف 

يو ننتذمقا يف ةستال عرذ ضتمذتك/محةلحا نيو نان لعرذ ةع  ةسميق يلنولسلق ةسسةلق تلتيلنلق سللسلق ءةحن عت

تةعتيلكلا تاينلوق الع ضيلم ءيتتا ءرح ضتا سللسف يلنولسف ءلكيذ يالا يلنولسف يف ةسميق تاتوذمذ تافلنولسلق. 

ءةا ءخا تااسل تافيحا لءلو يف تافتذن ةع ١١ ةاع ١٧ ضتمذتك/محةلحا ةحاملا  اوللن ١٨٨ يلنولسللا . ءااوتا  ةع ١٦ 

ضتمذتكا لدليا ةسذتئلا تاواءا ةش دتنا الستبسلو ةمالأ تاةاتاتا تاةنلةلق تيسلسلق. ءيف ١٧ ضتمذتك/محةلحا ةلل 

تئلا تانلوق تافلنولسلق ةويحا نيلم اوا ضتحةق تاحضان تاحةسلق. كيل عرا تاسال تابلةف ةع تانسق تةينلةلا سللسلق 

ءةتماتا  ةع تةعتيلكلا تاينلوق الع ضيلم ءيتت. ءةا لضتيا ضيلم سلوذمرل نلع ةولن دتنا ءلسنا لرلاتا  لةسللا  

تح  تاذئلا نيلم ةذتتتا  تئلسللا  ميحف ايسش تاايلنلا تانللسلق ةع تايولتكق يف تةةتتلالا  ءةاتتملا . يف لملحأ/سيتييذا لخاح

تايييلق ةل اا ماتذب اتليق تمفلةللا تانسل تاتف لاذةترل ةسميق تاتوذمذ تافلنولسلق. ءلنلع ةالا تاحاتتو تيةسف 

 تاسذتئللف اشك دتن رف كللك ةالاا ءلةذح  ءةل تاتاةلا ءةةاتاتا تاحةحا. 

 

يف تاسال تابلةف ةع تانسقا االا ةسذتئلا ءتاياتيش تااءاف ءتانلوق تافلنولسلق ضحتتتا  ةلا ةاع تستيسلب ةولاثلا تانسل 

ءنيا ةمميذ ةع ةيا تاحةملا تايتوان ضحذد تيةلع تاالل يف ةامسق لةلاحالا احةمق ةلذمسةا يف تاحةملا تايتوان يف ٢٧ 

موذمع تابلةف/ةحيييذ. ءمحخا تئلا تاحاتتو تاسذتئللف مرحا تءايذا ءتاذئلا تافلنولسف نيلم ةاع مفلرا ةوتذوا 

 ءمارحات اانلان ااو نيللق تانسل ةع اسأ ةفلءللا ثسلئلق ءانا ضا تااءاتلع.

 

ءتخلا ااسق تاوذل تيءسا تاذالنلق )تةمولا تيءتءاف ءتةمولا تاذءسف ءتيةا تايتوان ءتاحةملا تايتوان( انا ةيلاتن 

ن ةع ةيا ةالا تيةع يف ٢٠٠٣. ءمذةف التةق تاوذمل ةاع مويلل محيال نيذ اوحتا ةتحتامق  يحذح التةق تاوذمل تايط

ءةتيلااق ةع ةيا ةسذتئلا ءتانلوق تافلنولسلق يف تايالةا تانللسلق ءتيةسلق ءتةةتالامق ءتاةنلةلق ءاسلو تايمسنلاا 

لعح  محةف اللذا ءرح تئلا تاحاتتو تانلال الييلتق تايتوانا كييبا الاسق  موا ةملل ةذتةيق اءاف. يف ضتمذتك/محةلحا نط

 تاذالنلق.

 

يف ايسلكا ماييا تةةينلةلا تانللسلق يف نلل ٢٠٠٧ا ةيل لاا ةةالا ةرلل تيةا تايتوان تايتتلفق يف انا سللان ايسلك 

ءسسةق لتتللو ءتستيساو تاحةسف لكبذ خاحاق. ضلا ظا تايلا يف ةيحق لاةق سللسلق ةنتفولق نذةلا سلذ تاايا 

تاالاا اليمسنلا تاوذنلق تااستحتمق. ءةا كلك يف خيلا تياةق تةتتلا تئلا لاماا ءرح تايساو تابا ظاح  علدذتا  

نيو تةترلو مياما ةان تئلسق تاذئلا ةميلا اوحا يف 23 موذمع تابلةف/ةحيييذ. ءةا ةاا نع تياةق تانللسلق تاينتيذن 

رق تاتحمذتا يف كليق لتللو  لح حح ةحتلرلا كسةلق ضلةلق الع تاوتالع تايتالتللعا يف يتا تاحةا للاا تةدتللةا تايط

تايلا. يفف ١٣ ضتمذتك/محةلحا لءاأ تةفالت انللتن ةفتتق اوللن ءالا نلاءا ءرح ةللف سلال ءنحح يف ةالا تاسحتا. 

ءيف ١٩ لملحأ/سيتييذا تطدتلا لةوحتك دلةاا ءرح لمحلا  نحح يف ةالا تاسحتا, ءيف ١٢ كلةحك تيءأ/امنييذا لءاأ 

تةفالت اوللن ةلئا تاالو يذتةنلا تاولب. نلع تاذدا ةع تياةق تانللسلق ءنال تةستيذتتا لضذاا تاوتحةق مياةلا  المالد 

يحا سللامرل ءسسةق لتتللرلا ة سليل  نح انا سلوترل نلع سلئذ تيتا تاليسلةلق؛ ءةتن سسل ءمنذمت تايللوللا؛ ءاح

ااضذرل يف ةاذكق ايللولل يتت تاسسلا ااا ١٥ لسيحنلا  ةع تايتلأ يف ةتلاز  اسليلع ةذا ةذتالا. ايا سليذح  تيةلع تاالل 

 ةاع ايسلك يف عرذا تيتت/ةلتم ءموذمع تابلةف/ةحيييذا كيل اتت تاايرحتمق تااذالق تانحتمق يف ةلنلك/لاذما.

 

ءتخلا ااسق تاتويلل تااءالق تاينتيلق تاتلااق ادةا تايتوان تاتويلل يف ءتةاق تدتللأ تئلا تاحاتتو تانلال تيلل تاوذمذا 

يف ١٤ عيلة/ييذتمذ ٢٠٠٥ ةش ٢٢ تاذمع. ءةا انل ةالا تيةع ااسق تاتويلل ةاع محسلش ةولل ةنلنامرل تاتيسلق 

 النلولا تاليسلةلق اتويا تاتويليلا يف لذتئا تدتللأ تانلا نلاء ءتانلا دلةا ءتانلا تاولب.
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يف ٦ عيلة/ييذتمذا ما مشسلا تايوتيق تاتلخق اليسلكا ءرف ةوتيق لسلئلق اءالق اليولكيق نلع تييالأ تالذتةلق 

تايذميوق الدتللأ تانلا تاوذمذاا اييتحع تمفلةلق الع تيةا تايتوان ءايسلك. ءنيسا  الافاا تانلاش ةع ةلبلل تيةا تايتوانا 

لةذ ةالا تيةع تةمفلةلق يف ٣٠ لملت/ةلمح. لةل ةاحو تةمفلةلق ءةلةحك تايوتيق ييا االا ةاع ضلت تاتسفلب يف ١٠ 

اح  ااسق تةتيلو اتاللع  تح ضتمذتك/محةلح. ءيف ءةا ةضلا نلع تيةلع تاالل اتةللأ اليلت )كسات( كيانف نلل تايوتيق ءعح

ةاا تمفلةلق الع تيةا تايتوان ءرحاسات اتاحو ةيذ تايوتيقا تابا كلك ةع  تايحلن. يف ٢١ كلةحك تيءأ/امنييذا ءط

 تايتةش ةةلةتو يف ةرلا.

 

ءتخلا ةحن تيةا تايتوان تايمةتق يف ايسلك )تالحةلفلا( تاتالءك نع كبو ةش تايحتا تاينلوق تاليسلةلق اراب محةلا تيلحتو 

تةستذتملالق تاانتذمق ءتيةسلق تااامان يف لسحاف ايسلك. ءةا لءلاا تالحةلفلا ةسويق ةنتيذن الايلللا كشسلم الارحا 

تااءالق انلان ةضللو نيللق تانسل مفحف ةاع ءةل اتئا اةسل تاسلت. يف ٢٤ ضتمذتك/محةلحا لاأ تةفالت ايسيلق ةاع ةيتا 

ستق ةع ضفمق تانسل تاتلاالع اللحةلفلا كلةحت متاةحك ةش تايحتا تاسيلةلق. ايا ما مياما ءةمق تالحةلفلا ايان سسق ءتضان 

 اللمق ٣١ تا/لدنوا ٢٠٠٨.

 

يف تملت/ةلمحا ةلل تيةلع تااللا الةمفلل ةش تاوتحةق تاليسلةلقا اتوتلا يذمل تيةا تايتوان تاينتيا اتيللا تاحلش يف ةل 

متالل اذخا تاواءا. ءةا اتت تافذمل ايسلك ةع ٢٧ لملت/ةلمح ةاع ١٥ ضتمذتك/محةلح اتيللا تاذةلاق نلع تاواءا تاليسلةلق 

 تانحتمق ءنلا ةاع ةالا تيةع اتيذمذ ضحأ تستستلللمو ءمحخللمو.

 

ايا ما مياما ءةمق ةحن تيةا تايتوان ايذتةيق يا تةعتيلو يف ةذمفالا تااحةك ايذملع. ءءتخلا رليق تيةا تايتوان 

 ايذتةيق تاراةق ةنلنان ةحن تيةا تايتوان تايمةتق يف ايسلك ءةحن تيةا تايتوان ايذتةيق يا تةعتيلو يف لاتو ةرلةريل.

 

ءتخلا ءكلاق تيةا تايتوان ادلثق ءموللا تاسليلع تافلنولسللع يف تاوذل تياةع محيلذ تاتاللا ءتاتاةلا تااولق 

ءتةلتيلنلق يكبذ ةع ٤ ةسملع ةع تاسليلع تافلنولسللع مالوحك اتاا ءالتب ةتليلا يف تاحفق تالذالق ءةولن دتنا 

ع را يف تيتاك. ءيف ةالك تانسقا ةاةا تالاسق تاتلخق تاياسلق الاتويلل يف تاييلتسلا تاسذتئلللق تاتف  الالليق ةاع ةح

ميا ضيحل تاةنلك الواو تافلنولسف ءدلذد ةع تانتلك تااذا يف تيتتلف تايوتلق ميذمذتا  ةاع تاايالق تاالةق اوشك 

تاحلش يف تاحفق تالذالقا ايل يف ياا عذل تاياما ءيف ةولن دتن ءةذمفالا تااحةك. ءءتخلا تالاسق تاياسلق 

 اييلتسق تاواو تافلنولسف اويحةو دلذ تايلالق التاذب ضوا تاانا تااءاف الفلنولسللع.
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 لزجلا لوةا: ايسضس اأساأو ةينمأو 
 لزفصم لزسسبا )ق ٥٢٣-٦٠٣(

 نلن لزسلا

__________________________________________________________ 
 

لةت لونا لزامييا يف نجسا نلن لزسلاا ٥٢٤: تاللا تيةا تايتوانا ٥٢٤؛ نلن لزسلا لزمسةاا ٥٣٠: ةمميذ ةتن 

تانسلا ٥٣١؛  رليق ةتن تانسلا ٥٣٤؛ تستفتلل ءتمفلةلا ثسلئلق ءماتالذ تةفذتامق لاذأا ٥٣٤؛ ةالران تاومذ تاولةا 

التالتا تاسحءمقا ٥٤٢؛ ضمذ تستتاتل تيسلوق تاسحءمقا ٥٤٤؛ تلا تستولتا ايوتيق تاااأ تااءالقا ٥٤٥. ايسضس تيا 

لينمشستا ٥٤٧: ةالران ضمذ تةةتولتا ٥٤٧؛ نال تةتولت لسلوق تااةلت تاولةاا ٥٤٨؛ تاتااامق يف ةالأ ةتن تانسل 

ءنال تةةتولتا ٥٥٣؛ تاحكلاق تااءالق الولةق تابتمقا ٥٥٥؛ تاسفلملا تايواقا ٥٥٨؛ ةسلةل الالق ةع تيسلوق تاسحءمقا 

٥٦٠. لواليو لزكبمقضسزسةأو )لزكأسزسةأو( ةلزبأاأسسأوا ٥٦٦: تيسلوق تايتتذمحاحللق )تايلحاحللق(ا ٥٦٦؛ تيسلوق 

تاتليللئلقا ٥٦٧. لواليو لزمرلأيضوا ٥٧٠: ةوح نيا ةالران اوشك مالتن تيسلوقا ٥٧٠؛ تيسلوق تااللذنا ٥٧٠؛ تمفلةلق 

تيسلوق تاتيللامق تايفذةق تاحذت ءتايذءمحكحةا تايتاليق ابااا ٥٧٥؛ ةتن تانسل تاايلفا ٥٧٨؛ تاوفليلقا ٥٧٨؛ 

تياللل تايحلان اديذتاا ٥٨١. ايسضس نلن لزسلا لورقاا ٥٨٣: ةسش ضاءح سيلل منلت يف تافحلو تاتلتلفا ٥٨٣؛ 

ةتن تانسل ءتاتسيلقا ٥٨٦؛ ضيحل تاةنلكا لةع تاةنلك ءةتن تانسلا ٥٨٧؛ ةذتنلن تايالملذ تايليلقا ٥٨٧. لزيتلاسع 

ةلزايلسنسع ةلزميتضوا ٥٨٩: اذةلةب  اتتسلا ةتن تانسلا ٥٨٩. نلن لزسلا تلا لزصيأي لمالأافا ٥٩٠: ليذميللا 

 ٥٩٣؛ تسلل ءتايولا تارلااا ٥٩٧؛ لءتءالا ٥٩٩؛ لةذمتل تاسملسلقا ٦٠٠؛ تاوذل تيءساا ٦٠٣.

 

تمتبا تيةا تايتوان اوحن لحرذمق يف نلل ٢٠٠٧ ضللأ ةخسل ءموحمذ تايذةلةب تااءاف استن تانسل ءنال تةةتولت 

ةع اسأ مشسلا ةتتو عمءك ةتن تانسل تابا سلتالةع اوتا لكبذ يلنللق ةش تيةلع تاالل ةع للا تاتااا ايحلمل ةتن 

تانسل نلع تااالا تاالايف. اذئلسق ةيبا سلةفا ةع تايتةش لك موا تايتتو تاااما ةوا ةاتتن عمءك ةتن تانسل 

 ءمتحاع ءظلئفرل ءةرلل نيلرل يف سللل محيلذ انا تايسميق يلا ةةذتت ةالملذ يف ضيا ةتن تانسل.

 

يف ةيتذضلمو ااخسل ةالك عرذ عيلة/ييذتمذا سلاح  تيةلع تاالل تاححو نلع مواملا ةتن تانسل تاتف مالاو تااءأ 

تينحلوا ايل يف ياا نال تاتحخا ةاع ةتلئب ةريق يف ناا ةع تلتيلنلا ءةمميذتا ةتن تانسل يف تانسحتا تيالذنا 

فلءتلق تايتااان تيةذتب تاحضلان تاتلااق اليسميق يف ةالأ ةتن تانسل - تايمميذ  ءنال ةضذتا محيحال يف نيا تارليق تايط

ذ يف ةفلي ةالران تاومذ تاولةا التالتا تاسحءمق. ةي لاذاا ربد تاافلةلا تاوللق ةاع  تاياسف ايحلمل ةتن تانسل - ءتاتشاط

ةللان يتا نتميق نلع لنلع ةنتحأ كف مالا ةضللو اذةلةب ةتن تانسل ةع اسأ ةتما ةع تاارا تايتبحل ءاءت ءةولتكق 

 لكيذ ةع ةيا تيةلع تاالل.

 

يف ناا ةع تيةبلق تياذأ اسأ تانسقا ظحاح  نال تاليلن ضلئسا  اءك ةضذتا محيحال يف تاييلاتتا تايتاليق استن تانسلا 

تايبلأ تياذا رح ةل متص نيا تافذمل تاالةا تايفتحل الا تااححمق تابا عطتا السمذ يف لراتب اءتن تاايالق تةستبسلئلق 

تاذتااق تايتذسق استن تانسل ءلاءأ لنيلارلا ءيف نيا رليق ةتن تانسلا ءرف لرق ةتن تانسل تاياتيان يف تايسميق. 

ةاتو ياا تاحلشا ةلل تايالا تةستولتا اينلئا ةتن تانسلا تابا ةال تايوحتن ةاع تيةلع تاالل ضحأ ةحلمل ةتن 

تانسلا النتيلا ةرب نيلف اةرلو تايالنو تاذترسق استن تانسل ءنال تةةتولت ءاتويلل مالءك لكيذ الع تيةا تايتوان 

ءتايسميلا تاةلليلقا يف يتا تاحةا عااا تاايالق تاالةق نلع تاوللق ةاع تايمميذ اوشك ةتن تانسل ةع للا ءةل 

 تياةق الع تايساءالع ءتاياو الاايا تاذئلنف.

 

يف ميحا/محالحا ليلا تيةلع تاالل لك مياةلا  ةنيللا  ةا لطضذا يف ةالأ ةتن تانسل تاسحءاا ةسحرلا  ةاع لك تاااا تاليلاف 

ادسلوق تاسحءمق تايحلحان يف تاحةا تاذترع مطيات اوحتاف ٢٧ لافلاا ءرح تاينتحأ تياةع نلع ةاأ لتااق نيحا. ءتدا 

يااا يلاتواملا اا متأ ةلئيقا ءمتالل نلع ءلو تاتاحو ايحلمل تاوفليلق ءتاستلاق ءتخا تيسلوق تاسحءمق تايحلحان 

ءتاوا ةسرل ءتاتراماتا تاينتيذن اسةتولت ءتةةتسو تايوتيا يسلوق تااةلت تاولةا ةع ةيا لرلا دلذ تااءأ. ءةع للا 

يا اتاتمت ةاتن  تاتااا اربد تاتراماتاا اعع تيةلع تاالل يف ةولش تانسق االسا  ةاتتذءةللا  لاماتا  ايتليوق تاترلاا خط

تااءأ تينحلو نلع ةولتاق تاترلا. ءالذا تاتااا اسفا تاتراماتاا نيا ةالا تيةع ةسلظذن ةفتحضق ايوا 

تاتالءك الع تايالا ءتايسميلا تااءالق يف مسفلب ةذتتتا تايالا تاتلخق ايسش تةتولت لسلوق تااةلت تاولةا. كيل تنتياا 

تاايالق تاالةق لمحلا  ةذتتتا متسلءأ ماتالذتا  المالد مويلل يتا تالذا. ءةا نطحاا ربد تاارحا اااحأ تةمفلةلق تااءالق 

اييش لنيلأ تاترلا تاسحءا ضلت تاتسفلب ةالك ميحا/محالح. ايا لةوش تيةلع تاالل ااسق ةع تاتيذتو تاوتحةللع اينلنامو يف 

اوا ضلحأ اتوذ ةبلذ اليلل نلع ضا سحتو رح تةتولت تااحتتمو ءتاتيسلق تايذميوق ارلا ءيف تا/لدنواا محيسا تااءأ 

 تينحلو يف تمفلةلق تيسلوق تايلحاحللق تالق ةوللق ةتسلسيق كف متحك ةحلرلا  لسلسللا  مطنرا تاتسفلب تاحةسف اسمفلةلق.
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ءتخلا تااءأ تينحلو لمحلا  اسأ تانسق تاتااا ايحلمل ءمواملا تيسلوق تاتيللامقا ءلْءاا تاايالق تاالةق ترتيلةلا  

نللسا  الارحا تايتاليق احيا تيسلوق نلع تااالامع تاةلليف ءاءك تاةلليف. ءةا اوف ةالا تيةع ةع لك متحك متام 

تيسلوق تااللذن ءتيسلوق تاتفلفق ةا يلةا تاستتنلا تاينلوق ءةحا تمفلةلا تانسل ءةلأ ةع يلنللق تايالا يف تاحيلو 

احتليلموا يولو ةع تيةلع تاالل لك مطيال ميلتمذتا  كا نلةلع تنتيلتتا  ةع نلل ٢٠٠٨ا مطحلت محخللا التالةا ةش تايوتلقا 

ليع ةةلت اذةلةب تاايا تابا ما تنتيلاد يف ةمميذ تيةا تايتوان تاياسف اليسلوق تااللذن االل ٢٠٠١. كيل تنتياا 

تاايالق ثسثق ةذتتتا موا نلع تاايا لا تةمالت دلذ تايوذءن اتلا تيسلوق لء ةيلرل ءنلع ةنلنان تااءأ يف ءلش 

 ضا اليوتلق.

 

يف ظا تاارحا تايتحتخلق اتشةلع ةملل اءاف ايذتةيق تيسلوق تاتيللامق متحاع تاعذتب تافالأ نلع تيسلوق تااللذن 

اح  تيةلع تااللا يف تا/لدنواا ةحتةل ١٠٠ ةع تااءأ تينحلو اتاحو لاءأ ءةولل  ءتيسلوق تاتفلفقا نذح

ا ايالملذ اءالق ةوتذكق ةستلذتا  لتتةق ةلةحةلا  ضحأ تةمالت اليسلوق مطمست ءةوااتا ةص ةوذءن ايالران علةلق ءةط

ءماامذ ءةيا ادسلوق تاتيللامق. ءكباا يف دححك تانسقا لضلأح  تيةلع تاالل ةاع تاايالق تاالةق التاتءأ ميذمذ ءمحخللا 

يذمل تاتيذتو تاوتحةللع تابا عطتتا يف نلل ٢٠٠٦ الذا ماتتم تمتلي ةتماز  ةع تاتوحتا اتملان تاتالءك تااءاف يف ةسش 

ءةولتاق ءتايحلو نلع تاحسلةق دلذ تايوذءنق يف الش تيسلوق تااللذن ءتيسلوق تاتفلفق. ءةا محتخلا تاارحا تاذتةلق 

يو تيسلوق تااللذن ءتيسلوق تاتفلفق دلذ  ةاع تاايش ةطاةلا  اتسفلب تاحثليق تااءالق ةع للا ميتلع تااءأ ةع ميللت ءمحاح

 تايوذءنق.

 

ةمذتْ  اليلل ةع تاياتن نلع ةضاتح لذت ةفذة ةع ةيا ناا ةع لةحتن لاذأ ةع تيسلوق تاتيللامق ءتااتلا تاوذافا ةلةا 

تااءأ تينحلو يف تمفلةلق ضمذ لء ميللا تستايلأ لسلوق ميللامق ةالسق ميتع تنتيلترل ةفذةق تاحذت لء نوحتئلق تيثذ 

ا ةيتذضلا  متسلءأ تيثذ تاةنلةف ادسلوق تااسيحامقا تاتف كلةا نلع ءلو  الاولو ةع يذمل ةع تاتيذتو تاوتحةللع لك مطات

تاتواما يتلكق اتسب ملا تيسلوق. ءيف موحت يا خلقا نياا ةايحنق ةع تااءأ تينحلو ةمميذتا  نلايللا  يف لءسلحا 

تاسذءمبا ءمحيحسا ةنسك لءسلح تنتذتيلا  الاتيالا تاتولذن تايتذميق نلع تستتاتل تيسلوق تااسيحامق ءماراا اااذتل ةلبلل 

ةلتل ةلةحةلا  اولحأ نلل ٢٠٠٨ مومذ تستتاتةرل ءةةتللرل ءةيلرل ءمتتمسرل. ءةا ءتخلا تااءأ تينحلو لمحلا  مسلءأ 

مواملا ةتن تانسل ةع ةسمحت ضيحل تاةنلك ءلةع تاةنلكا ءليع ةةلت ةارا تيةا تايتوان ايوحح ةتن تانسل يف 

 لسلل.

 

ءنلع تااالا تابسلئفا نياا تاحةملا تايتوان ءتةمولا تاذءسف ةولاثلا ةالك تانسق ااتتسق عتا ءةيلاق ةملل ةنتييلف 

الوا ةع تيسلوق تةستذتملالق كف موا ةوا ةالران ١٩٩١ اوشك متفلا تيسلوق تاراحةلق تةستذتملالق ءتاوا ةسرلا 

تاتف لاتةا كس تاوذيلع افا ناا تاذؤءم تاسحءمق تاتف ميتع اتا ةسريل ةوذد ءتاتف ةع تاييذت لك مسيحف يف نلل 

٢٠٠٩. كيل تستيذ كس تاوذيلع لمحلا  يف مسفلب ةالران ٢٠٠٢ اوشك ةلذتو متفلحلا يف تيسلوق تاراحةلق تةستذتملالق 

)ةالران ةحستح(ا تاتف اييتحلرل تمفيل نلع ميللا ةياتت ةل اامريل ةع تؤءم ةحءمق ةسوحتن االان تاياأ اولحأ عرذ 

 كلةحك تيءأ/امنييذ ٢٠١٢.

 

ةك تيضاتح تايلتان تايذميوق استن تانسل تاتف لطضتطفتفح  ارل اسأ تاالل عيلا تابكذأ تانسحمق تاالعذن اااحأ تمفلةلق 

تيسلوق تاتليللئلق ضلت تاتسفلب يف ١٩٩٧؛ ءتابكذأ تانسحمق تاالعذن افتت الا تاتحةلش نلع تمفلةلق ضمذ تياللل يف ١٩٩٧؛ 

 ءتابكذأ تانسحمق تيتاالع ايالران تافحلو تاتلتلفا تاتف ما تنتيلارل يف نلل ١٩٦٧.
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 لزجلا لوةا: ايسضس اأساأو ةينمأو 
 لزفصم لزاسنا )ق ٦٠٤-٦٥٧(

 ايسضس اأساأو ةينمأو يرقا

___________________________________________________________ 
 

لزجسلنو لزيسنو زمنا لزيةزفا ٦٠٤: انا تاامييذتةللاا ٦٠٤. لزجسلنو لمالأاأو زلسلا ةلونا لزيةزأأاا ٦٠٦: لسحا 

تايولا تيةلنفا ٦٠٦؛ تايولا تارسااا ٦٠٧. نناسا ليامياستا ٦٠٨: نيا اليحلو نلع تةستايلتا ٦٠٨؛ احتمحتمتحا 

٦٢٠؛ لةلالا ةلا تايذتلاقا ٦٢٠. لامريلا لزفيسا لزرستةف يف لوبقلا لزسلاأوا ٦٣٤: مسفلب محخللا ةمميذ تيةا 

تايتوان تابلاا تاياسف الستتولب تافحلو تاتلتلف ءتستتاتةو يف تيدذتا تانليلقا ٦٣٨؛ تالاسق تافذنلق تااليلق 

ءتاتيسلقا ٦٣٨؛ تالاسق تافذنلق تايلةحةلقا ٦٤٢. ااست لمليسن لزذتاا ٦٤٤. لزايلسنسع ةليزصسيع يف نجسا لونا 

 لزيةزفا ٦٤٦. لزايلسنسعا ٦٤٧:عمءك تيةا تايتوان تانسةلقا ٦٤٧.

 

يف نلل ٢٠٠٧ا ءتخلا تيةا تايتوان تةنتاتا الايحلمل تانللسلق ءتيةسلق يتا تاالق اارحارل تاذتةلق ةاع انا تاتوحأ 

ةاع تاامييذتةلق نلع خالا تاالاا لليش ءةنلةان ةةرلو تةستايلت ءتستتاتل تافحلو تاتلتلف يف تيدذتا تانليلق 

 ءلةووق تايسميق يف ةالأ تانسل.

 

و ةوح تانلذ نلع راأ تايمميذ تااءاف  لح حح اانا  نلع تاوللق ةاع ةحتخلق ماتمت تاتوحأ ةاع تاامييذتةلق ءلريلق تاايا تايط وت ةط

تانلام )٢٠٠٦( الامييذتةللا تااامان لء تاينتالانا ةذتا تاايالق تاالةق لك موتفا يف ١٥ لملحأ/سيتييذ ةع كا نلل 

الالحل تاالايف الامييذتةلق. ءةا ةلل تايالا تةستولتا, تابا عطتا يف نلل ٢٠٠٦ اينلنان تئلا ضذكق تاامييذتةللا 

تااامان لء تاينتالان يف مسفلب ةذتتتا تايمميذا اايا اءتملو تيءاع ءتابلةلق يف عرذا ةلنلك/لاذما ءلملحأ/سيتييذ نلع 

 تاتحتاف.

 

لا ءتاتالءك يف لسحا تيةلنف تلتيلنرل تاحاتتا تانلام يف ضتمذتك/محةلح؛ ءتنتيا تةلتيلن تايللك  نياا ةسويق تانت

تاتتلةف ءاوق تاايا الحتةاتا تابمع محيسل لةووق متالل الاتالءك تةةتالاا ءتايحلو نلع تافيذ. ءتلتياا تالاسق 

تايتااق اليولا تارساا يف ميحا/محالح التيلضا ضحأ سيا اتويلل لراتب ةنسك تنتيلت تايولا تارساا ةسويق سلا االل 

ب يف كلةحك تيءأ/امنييذ اتاحو تايسويقا لنذاا تاايالق ثلةلق نع تةتسلنرل اشك ةولتكق كا  ١٩٧١. ءيف ةذتت لطمتت

لنحلو ةالا تيةع تااتئيلع ءتاينتتاتةلع تايوذملع تاذئلنللع اليولا تارساا يف نيا تالاسق تايتااق ةع عشةو لك 

 مطنرا مسيلق ضحتت يا ةفش ةتيلاأ ةع للا مانلا تانسل ءتيةع ءتةستيذتت يف ملا تايسويق.

 

نتحايذن تستاذتا تاتيال تابا لطضذا  ءتخلا تالاسق تاتلخق تاياسلق اولاق مسفلب ةنسك ةست تةستيسأ اليلاتك ءتاواحا تايط

يف مسفلب ةنسك ١٩٦٠ا ءة سليل ةيلتسق ميذمذ تايالذ يف ةل مييع ةع تيةلالا تاتف ة متيتش اوتا يتمف. ءاسأ تانسقا 

ةميا تالاسق تاتلخق ةاءن ةةلليلق يف ةسويق تاتلتميف يف سلك لحتبا دذمسلاتا كاتو ةع لرحارل اتسفلب اوق نيا تاايا 

تااءاف تابلةف اليحلو نلع تةستايلت )٢٠٠١-٢٠١٠.( ءيف ليا ةلتلا ااا استحت لاما ضلت تاسفلي يف ٢ كلةحك 

تابلةف/مسلمذا ةثذ تايحتييق نللو ةع ةيا عاو ياا تاةللا يف تستفتلو نلل ٢٠٠٦. تدا لك تاييلتق تايتوان ءليا ةلتل تمفيل 

نلع لك تااستحت تاااما ةا لسحاح  ااسةق ضامبق ءةتوحتن السريلا ةة لك تسيلةلل تانا اشةو ة مااء نع كحةو ةنلان رلتلق 

اااتتن تةستايلتمق. ءيف ةةللا محكلسء تاتللش اااتتن تاسلحااسامقا لطلذا تستفتلو يف موذمع تيءأ/لكتحاذ اتيذمذ تاحلش 

تاينتييلف ااةللا - ءرح تةستفتلو تابلةف ةسب سسحتا نامان - ءةا يوا ةذن لاذأ يف الحب لدليلق تابلبلع ادخحتا تاتف 

 متوليرل ملللذ تاحلش.

 

ةلةا ااسق تستتاتل تافحلو تاتلتلف يف تيدذتا تانليلق الاسمذ يف مسفلب محخللا ةمميذ تيةا تايتوان تابلاا )١٩٩٩( 

تاياسف الستتولب تافحلو تاتلتلف ءتستتاتةو يف تيدذتا تانليلق. كيل لك ااستلرل تافذنلتلعا تالتلع مالةلا ةضاتريل 

ةش تاينلئا تااليلق ءتاتيسلق ءتياذأ ةش تايحلمل تايلةحةلقا ةا ءتخلتل نيلريل. ءيف كلةحك تيءأ/امنييذا لةذا تاايالق 

اوق نيا ٢٠٠٨-٢٠٠٩ تاتلخق ايذةلةب تيةا تايتوان ةستتاتل تايالحةلا تافحلئلق يف ةاتتن تاتحتتح ءتةستالاق يف 

ضلةا تاوحتتا. كيل ما تةضتفلأ الانسق تااءالق الفلتملو تاوينلق يف نلل ٢٠٠٧ا متللاتا  البكذأ تانسحمق تاتينلع النسق 

 تااءالق الفلتملو تاوينلق )١٩٥٧.(

 

 نياا ااسق تيةا تايتوان تااليلق تاياسلق ااثلت تاعالن تابتا اءتمرل تاذتااق ءتاتينلع.
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يف ةذتت ارل ةالك عرذ كلةحك تيءأ/امنييذ ضحأ تاتوحتتا يف تايالحةلا ءتةمالةا يف سللل تيةع تااءافا انا 

تاايالق تااءأ تينحلو ةاع محاف تايتما ةع تةنتاتا الايتلةذ تايلئيق ءتايوتيلق يف ةالأ لةع تايالحةلاا ءكباا 

 الاسنيق التاتالذ تاييتسق الوا ةع تايتلةذ تالابن الامرحت.

 

ايا ءتخلا ااسق تانسل تستاذتا سلذ ءلاتو ةاتتن تيةا تايتوان اومءك تانسل. ءيف اءتمرل يف ةلنلك/لملتا مسلءاا 

تالاسق ميلتمذ ادةلع تاالل اوشك نان لةووق ااتتن عمءك تانسلا ايل يف ياا ملا تاتف محولش ارل ةذتكت تيةا تايتوان 

اانسلا ءتاتف اذاا كيولتكلا لسلسلق اينلةان ةحلمل تيةا تايتوان يتا تيءاحمق نلع تااالا تاحةسف. ءيليل متالل 

اتوحمذ ةحتةش تيةا تايتوان نلع عيتق تاةتذةاا ييا احلحعح  تيةلع تاالل يف تا/لدنوا اشك كليق تايتلمو تايلاتةلق ااتتن 

 عمءك تانسل اامرل ةحتةش ءظلفلق نلع عيتق تاةتذةا ميال اللةلا تيةا تايتوان يف ثسح ءثسثلع الق.
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 لزجلا لزاسنف: ظرسا لمنسسا
 لزفصم لوةا )ق ٦٦١-٧٠٤(

 زيلضل ظرسا لمنسسا

__________________________________________________________ 
 

ازأسع لونا لزاميياا ٦٦١: ةالا ضيحل تاةنلكا ٦٦١؛ ةتتو تايفحللق تانلةلق اويحل تاةنلكا ٦٦٦. نسلاأم ظرسا 

لمنسساا ٦٧٢: تااحتةو تاالةقا ٦٧٢؛ نرا تاويحل تاياةلق ءتانللسلق ءتايذءمحكحالع تةاتللتملعا ٧٧٦؛ نرا تاويحل 

تةةتالامق ءتةلتيلنلق ءتابيليلقا ٦٧٧؛ تمفلةلق ةسلرحق تاتيللت تااساذاا ٦٧٨؛ تمفلةلق ةسلرحق تاتابموا ٦٧٩؛ تمفلةلق 

تايحلو نلع تاتيللت لا تايذلن ءتايذءمحكحأ تةاتللتاا ٦٨٠؛ تمفلةلق ضيحل تاوفاا ٦٨٠؛ تمفلةلق تاايلأ تايرللذمعا 

٦٨٩؛ تمفلةلق تاالان تاايلنلقا ٦٨٩؛ تمفلةلق ضيحل تيعتلو يءا تانلةقا ٦٩٠؛ تةمفلةلق تااءالق الويلمق ةع تةاتفلو 

تاينذاا ٦٩٠؛ تانسك تاتلو اويحل تاواحا تيخللقا ٦٩٠. ينشنو يرقاا ٦٩٦: ةتلااق تايمميذ تاالايف االل 

 ١٩٩٣ا ٦٩٦؛ ةوذ تاحنف اويحل تاةنلكا ٦٩٦؛ ماتمت تاايا السرحا اويحل تاةنلكا ٧٠٠.

 

يف نلل ٢٠٠٧ا تمتب ةالا ضيحل تاةنلك اوحتا تئلنلق اتذسلو ةتلةتو كيسميق ءةستاأ تئلنف الذا ماتمت ءضيلمق 

ضيحل تاةنلك ءتاوذملا تيسلسلق ءرح اءت ةحتءح ةع ااسق ضيحل تاةنلك تانلايقا تاتف لطاللا يف نلل ٢٠٠٦. ءةع 

للا تةلوسن اربد تاحةمقا نيا تايالا اسأ تاالل ثسح اءتتا نلامق )تتااق( ء )الةنق( ء )سلاسق(ا يتحيسع ٥٣ 

يحاح  لمحلا  اءتن  ةذتتتاا ء١٦ ضتيلاا ءاللةلع تئلسللع ءةوذءن ةذتت ءتضا الذا تنتيلارل ةع ةيا تاايالق تاالةق. كيل نح

تستبسلئلق اللق تاتااا ايحلق ضيحل تاةنلك يف ةللةيلت. مذكت ربت تافاا نلع ةلذتوتا تايالا تايتاليق اتاتمت ضيحل 

تاةنلك. لةل تالذتوتا تياذأ تاتف مسوحا نللرل تافاسك تايلاةلك يتتسلءأ ضيلمق ضيحل تاةنلك ءلءللن ضيحل 

 تاةنلك يف الاتك ةالسق.

 

ا ءمحلو  يف لاذا ةلذتو اوا ةلل تايالا يف ضتمذتك/محةلح النتيلا ضتةق اسلو ةمسنف ةتااان تااحتةو ةل ةع عشةو لك محانح

نيلو يف تاينتيياا ءةا لطةذا ةضيلا  ةع ةيا تاايالق تاالةق. ءتااسلخذ تاذئلنلق محيسا تالق تةستاذتا تااءتا تاولةاا 

ءلاتن يذمان ةع ةحنرل الذا ةلذتو ميللا سسحا كا لتااق لنحتل اناسا ضيحل تاةنلك انلئذ تااءأ تينحلو ةع 

تاييذت لك ميال يف نلل ٢٠٠٨؛ ءرليق يذنلق لامان لطةلل نللرل تالاسق تةستولتمق ايالا ضيحل تاةنلكا تاتف ستايا 

كرليق مفتلذ اليالا ءةا لطةلا ارل ةريق ةةاتاد الاتيذن ءتايوحتن ضحأ ةحلمل ضيحل تاةنلك تايحتللالق؛ ءكارق انلان 

تتع تييذتا ءتاايلنلا ةع ةاسب تايالا نع ةيليب ةتحتمذن ةع تةترلكلا يملاق  تاسمذ يف ةلذتوتا تاوتلءأا ةيل سلطيح

اويحل تاةنلك يف ليلش لةولو تاالاا. ءةا ما موتلا يذميلع نلةللع: تافذمل تاالةا تاياسف الايسدلا كف ميحل اتيولص 

تايسدلا نع تةةترلكلا تايتنحةقا ءتافذمل تاالةا تاياسف الاولةا نللو لك مطولا تايالا نليلا  ايبا ربد تةةترلكلاا 

ةش محخللا ضحأ ةسرلب الايا. ءيف تاةلت ةفنو, تستاذا تايالا ضلاق ءسلذ ةسمحةق تالذتوتا تاتلخقا ءخلب 

ةالملذتا  اتاللع تايتلفلع احةملاا ءلنلا تاسمذ يف ةان محالرا اليساوا ءلخات ةايحنق لامان ةع تايحتنا ةع للا 

مونلع نيلرا ءتنتيا ةاءةق سلحو الذا ةتعلارا. كيل لءلوا ةيلاتن تايسلو تايمسنف كباا ءسلئا نيا تايالا 

 ءةحتناد تالذتئلق.

 

ايا ءتخا ةتتو تايفحللق تانلةلق اويحل تاةنلك انا نيا تايالا ءتاللمو. ءيلا الحب ياا تارابا ةلل اتانلا تةتذتة 

تايلاتك ةع اسأ تاوححت تايلاتةف تايتتتما ءتاذيا الاتيذن تايحتللالق يتا تاالق الاويحل تاياةلق ءتانللسلق تيسلسلقا 

احا ضيحل تاةنلك لمحلا  نيذ نيا االك تاتيذتو )رليلا  ءكباا تاويحل تةةتالامق ءتةلتيلنلق ءتابيليلق. كيل نطحت

اتيالع نع  لتتةق ةلةحةلاا ءنيذ عيتق ةع تايط تايالراتا( تاتف مطذتةو تةةتبلأ ايحتثلل ضيحل تاةنلك تانياق تايوحتمق تايط

 ضيحل تاةنلك يف الاتك ةالسق تابمع مايلحك ليع ةةلت ةنسك ١٩٩٨ اوشك تاياتيالع نع ضيحل تاةنلك.

 

يف لملحأ/سيتييذا ةاا ةالا ضيحل تاةنلك االةلع )٢٠٠٨-٢٠٠٩( تايذضلق تيءاع ةع تايذةلةب تاالايف التبيلل يف 

ةالأ ضيحل تاةنلك اللق ميتلع كا تاارلا تافلنلق ةع مسفلب اوق تاايا يتا تاالق تاتف ما تنتيلارل يف ٢٠٠٥. ءيف 

ةلذتو تاذا لنلسا تاايالق تاالةق تانسق تااءالق اتالا ضيحل تاةنلكا اتيال يف ١٠ كلةحك تيءأ/امنييذ ٢٠٠٨, ءياا 

اتحسلش ءمايلل ثيليق ضيحل تاةنلك ءماحلا ضيلمق ءماتمت تاوذملا تيسلسلق. ايا ةلل تايالا لمحلا  يف كلةحك 

تيءأ/امنييذ الستواتح نيللق ضتحةلق ةفتحضق تااححمق اللق ةمالا ةايحنق لامان ةع تيراتب تايتحالن اطااا 

اتاتمت تاضلةق الانسك تاالايف اويحل تاةنلك ءما مسملا تيتتلضرل يف 10 كلةحك تيءأ/امنييذ ٢٠٠٨ يف تضتفلأ 

 تابكذأ تانسحمق تانتلع اانسك.
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نيو تاتتلل لثسلو تانسق نيامع ةع تايفلءللا الع تاوتحةلا ءةيبللع نع تاواحا تيخللقا تنتياا تاايالق تاالةق يف 

اح  اوتا يحالأ تاويحل تيخللق نع ةذمل ةةولو  تح لملحأ/سيتييذ ةنسك تيةا تايتوان اوشك ضيحل تاواحا تيخللقا تابا نح

 ةةلت نيا نلايف احيلك ايلو ءكذتةق ءسالان ةاتيالا تاالاا تيخللق.
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 لزجلا لزاسنف: ظرسا لمنسسا
 لزفصم لزاسنف )ق ٧٠٥-٧٩٩(

 ظاسضو ظرسا لمنسسا

__________________________________________________________ 
 

لزيمصقضو ةلزماأأل لزيمصقاا ٧٠٦: ةتلااق تايمميذ تاالايف االل ٢٠٠١ا ٧٠٦. لزيرسا لزاينأو ةلزسأساأوا ٧١٧: تاول 

يف تااسنلقا ٧١٧؛ ضيلمق تايرللذمعا ٧١٧؛ لةيلة لاذأ ةع تاتااوا ٧٢٠؛ تاتيللت لا تيةلللاا ٧٢٣؛ تاول يف 

ميذمذ تايالذا ٧٣٠؛ ةةلةق تاااأا ٧٣٦؛ ةحلمل لاذأا ٧٤٥. لزيرسا ليامصسلضو ةليةماستأو ةلزارسيأوا ٧٦١: تاول 

يف تاتسيلقا ٧٦٢؛ تافيذ تاياةشا ٧٧٤؛ تاول يف تالبتوا ٧٧٤؛ تاول يف تانتع تاسئلا ٧٧٩؛ تاول يف تاتاللاا ٧٨٠؛ 

عمءك اليلق ءنليلقا ٧٨١؛ تاول يف تااوق تاانامق ءتاسفنلقا ٧٨٢؛ تاذل ءتايحلمل يتا تاالقا ٧٨٤؛ تافيلا 

 تاينتحافقا ٧٨٥.

 

يف نلل ٢٠٠٧ا ظلا تيةا تايتوان ةولتتكق اوتا يالأ يف ضيلمق ضيحل تاةنلكا يف تيدلو نيذ لةووق للرتمرل 

تاذئلنلق – تاايالق تاالةق ءةالا تيةع ءتايالا تةةتالاا ءتةلتيلنف – ءةالا ضيحل تاةنلكا تابا محاع ءظلئل 

 ااسق ضيحل تاةنلك يف نلل ٢٠٠٦.

 

ةك ترتيلةلا  الاللا  ةا لطءاف احذءتن تيش تاارحا تااءالق تايتحتخلق احيلك نال ماذا لا عتص التيللت تااساذا لء كذد 

تيللةو لء ةل متاا اباا ةع مااوا كيل لك ةنسك ءاذةلةب نيا امذالك تابا ما تنتيلاد يف ةمميذ تيةا تايتوان اوشك 

تااساذمق االل ٢٠٠١ ةنتيذ يف تاايا كاةلت التوذو تااءاف يف ربت تاتاحو. ءلابتا  اتةلل تاييلاتنا ةذتا تاايالق 

تاالةق تايللل اتحضلا تايحأ ةش تايالا تةةتالاا ءتةلتيلنف ءةالا ضيحل تاةنلك الذا مشسلا نيللق ضتحةلق ثسثلق 

يق ةع للا مسفلب اذةلةب تاايا ءةتلااق تيةووق. ءةا عااا تاايالق لمحلا  نلع ةنمءالق تااءأ يف تمتلي ةلذتو يف  ةسحنح

تمالد مويلل ياا تالذا. كيل لك تالاسق تاتوحلذمق ايمميذ تستاذتا امذالكا تابا ةع تاييذت لك ماذا يف نلل 

٢٠٠٩ا ةا مسلءاا لراتب تايمميذ تايتةش لةلةتوا تاتف محيسا تستاذتللا  التيال تابا لطضذا ةع ةيا ليلش تايولتكلع يف 

 مسفلب اذةلةب نيا ٢٠٠١ ءميلليلا  افلنللق تالاللا ءتاحسلئا تايلةحةلق تايلئيق ايالااق تاتيللت تااساذا.

 

ءيف ةلذتو يا خلقا نياا تاايالق يف تيتت/ةلتم تلتيلنلا  الخلا  كطذم اضللو تابكذأ تانسحمق تاييتلع االلو مالتن 

تاذةلل نيذ تيةلنف؛ ءااائب سلوا تاححو نلع تااساذمق ءتاتولةا كاتو ةع تاتيالا تايتذميق نلع ةبا ملا تاييلتسق 

ا ٢٥ تيتت/ةلتم التحك تالحل تااءاف اتبكذ تاحولملا كف مطوتفا او سسحملا  ااوتا  ةع نلل ٢٠٠٨. ءةا ما  اح اح تاييلتق؛ ءاح

يذتت الو اراب تاتااا يةيلة لامان ةع تاذل  ماحلا ربد تاييلاتتا اتاللع ةالا ضيحل تاةنلك يف لملحأ/سيتييذ ايط

 ءلسيلاو ءميالمو.

 

ايا لءاا تااءأ تينحلو لمحلا  ترتيلةلا  كيلذتا  لثسلو تاالل اويلمق ضيحل تيةلللاا يحس نع ةللل ةالا ضيحل تاةنلك ااةولو 

ذةلقا  ةستاأ ضحأ ةحلمل تيةلللا اتاتمت تاوحتت ءتاتالءك اااا ةحلمل متالل اشعتلو مستيحك ةاع لةلللا ةحةلق لء نت

امسلق ءالحمق. ةك تاةلت تايلةحةف الوفلظ نلع ةل ميات ا٣٧٠ ةللحةلا  ةع ستلك تاالاا تيخلللعا تاتبلذ ةسرا لةلللاا ةا ما 

مانليو ةع اسأ تنتيلا تاايالق تاالةق يف ١٣ لملحأ/سيتييذ ةنسك تيةا تايتوان اوشك ضيحل تاواحا تيخللق. ءةا لسا 

تانسكا تابا ضمذ تاتيللت لا تانتلك تيخلللعا ةةلتتا  نلايللا  الوا تياةع ةع تايالملذ االورا ءكذتةترا ءسالامرا 

ءضيحةرا تافذامق ءتاايلنلق. ءيف ةلذتو يا خلقا ءلش ةالا ضيحل تاةنلك يف كلةحك تيءأ/امنييذ تالق متاالق 

 ضحأ ضيحل تاواحا تيخللق كف ميال ايذن ةحتللالق اااا كلفلق تاوفلظ نلع ةالاورا اوتا ليحا.

 

اسأ تااللا ءتخلا تالذتوتا تاتلخق ايالا ضيحل تاةنلكا تاتف عيلا ةيذتمع الخلع ءةيبللع الخلع ءايذتو 

ةنتيللع ءيذل نلةلقا ةذتةيق ءمياما تايوحتن ءتااسب نلسلا  نع ةحلمل ةحتللالق لء نع لءللن ضيحل تاةنلك يف الاتك 

ةالسق. ءةا ميتا نع تستاذتا ٢٠٠٦ اليتلفلع احةملا يف ةةلت تالذتوتا تاتلخق تابا ةلل او ةالا ضيحل تاةنلك 

افا ناا تاحةملا يف نلل ٢٠٠٧ ةع ٤٠ ةاع ٣٨ا احيسرل ٢٨ ةحتللالق ء ١٠ ءةملا ااءأ. ءةالك تااللا ةلل 

تايتلفحك احةملا اب٦٢ املتن اتياف تاويلئل ااءأ اللا ٥١ اءاق؛ ءلتسلحت اسدلا نع تةترلكلا ةتنحةق اويحل 

تاةنلك ةاع تاوتحةلا تاياسلق؛ ءسليحت ميلتمذتا  ةاع ةالا ضيحل تاةنلك ءيف ااا تاولةا ةاع تاايالق تاالةق. ةك مناق 

ءلتاالع يف تايلئق ةع ١٠٠٣ ةع تايسدلا تاتف لطتسلا ةع ةيا تالذتوتا تاتلخق ةاع تاوتحةلا يف نلل ٢٠٠٧ كلةا 

ةذتسسا ةوتذكق ةع ةيا تثسلع لء لكبذ ةع تايتلفلع احةملا. ءةا ظا تاوحتت تاسللا نع ياا ةش تاوتحةلا ءةش لةذتب 

 لاذأ مسوحا نلع مشثلذ ةمالاف نلع تاتيتش اويحل تاةنلك.
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ايا ضييا لرحا تاخسل تالليلق تاساةق اليوليمق نلع تاتاا يف محةلا تاةلت تايمسنلمف اويلمق ضيحل تاةنلك مياةلا  

يف دححك تاالل ةثذ ةةولو تالاسق تةستولتمق ايالا ضيحل تاةنلكا تاتف يطحلا اتحاف ءظلئل تالاسق تافذنلق اتاتمت 

ءضيلمق ضيحل تاةنلكا ءرف رليق كلةا ملااق الاسق ضيحل تاةنلك تايلللن يشطاللا ةارل يف نلل ٢٠٠٦. ءةا كلك ةع 

تايتحةش لك لحتةيلا  ةع ةحلمل ضيحل تاةنلك تايحتللالق تايساتلق ليع ةولل نيا تالاسق تافذنلقا تاتف اا مطلوع تاتبلذ 

ةسرل يف نلل ٢٠٠٧ا لك متا محالرل يف تاينتييا ةع ةيا تالاسق تةستولتمقا تاتف ستتحك ايبلاق رليق مفتلذ ااأ ةالا 

 ضيحل تاةنلكا ميال تاتيذن ءتايوحتن اوشك تااتتسلا ءتايوحح تايتاليق الايحلمل تايحتللالق تاياذءلق نلع تايالا.
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 لزجلا لزاسنف: ظرسا لمنسسا
 لزفصم لزاسزا )ق ٨٠٠-٨٢٨(

 يةضسن ظرسا لمنسسا يف بليلا نيأمو

___________________________________________________________ 
 

لزجسلنو لزيسنوا ٨٠٠: ماتمت تايولتكلا تايوذمقا ٨٠٠. ييقضرأسا ٨٠١: احتءةااا ٨٠١؛ ليرحتمق تاتحةلح 

تاامييذتةلقا ٨٠٢؛ اليلذملا ٨٠٣؛ سلذتالحكا ٨٠٣؛ تااحةلأا ٨٠٤؛ تانحاتكا ٨٠٥؛ لءدساتا ٨٠٨. لونقضبأمساا 

٨٠٨: كحاحةيللا ٨٠٨؛ كحال, ٨٠٩؛ دحتمليلةا ٨٠٩؛ رلمتفا ٨٠٩. ااأسا ٨١٠: ليللةنتلكا ٨١٠؛ كييحاملا ٨١١؛ 

ليرحتمق كحتمل تاوايلق تاامييذتةلقا ٨١٢؛ ةمذتكا ٨١٥؛ ةللةيلتا ٨١٦؛ ةليلأا ٨٢١؛ سذا ةةتلا ٨٢٢؛ لءااتنتلكا 

٨٢٢. يةتةبس ةنمنرو لزكيق لوبأا لزامساوا ٨٢٢: الستءما ٢٢٨؛ ةيذوا ٨٢٤. لزشقا لوةاوا ٨٢٤: ايسلكا 

 ٨٢٤؛ تيتتلف تاتف موتلرل ةسذتئلاا ٨٢٥.

 

بلذن اليلل يف تااءأ تينحلوا مواماتا  ةل متص تةةترلكلا  يف نلل ٢٠٠٧ا ما تاتااا يءللن ضيحل تاةنلك تايط

تايتنحةق ءتاتلفلق تييحا اينلنان ءةتعلا تاوتحةلا ءتايسميلا تاحةسلق يف ةولتاترلا ةع ةيا تاايالق تاالةق ءةالا 

لعا كيل لك ةيبللع الخلع ادةلع تاالل ءايذتو ةنتيللع ةا ما ماللسرا الذا  ضيحل تاةنلكا ءةع ةيا ةيذتتمع الخت

 اتتسق ملا تيءللن.

 

يف تيتت/ةلتما تلتيش يذملج  تيلش تاينتحأ ةع تاتيذتو نع ةذمل ةالا ضيحل تاةنلك ااتتسق ءلش ضيحل تاةنلك يف 

ةةللا اتتيحت يف تانحاتكا ةي ليحع تاستتن تااتالف ةاع تةترلكلا يملاق تستحرايا تاياةللعا يذيش ميذمذتا  نع ةريتو ءلنا 

محخللا ضحأ كلفلق ضيلمق ضيحل تاةنلك يف ياا تاةللا اوتا ليحا. يف ضتمذتك/محةلحا ةلةا اابق ةيلثلق تيلاق 

تاينتحأ اتياف تاويلئل لةويا ةع ةيا تايالا يف نلل ٢٠٠٦ اللق ميللا ءلش لولمل تاايلللا تاانتذمق تاسذتئلللق يف 

الا ضلةحك يف ةولن دتن )تيتا تافلنولسلق تايوتلق( اتياما تستستلللمرل ءتاتاتالذ تاييتذضق الذا مونلع تاارحا 

 تاذتةلق ةاع ماتمت ءضيلمق ضيحل تاةنلك يف تايسويق.

 

يف ةللةيلتا ليحع تاييش تاوتحةف تااسلل اليملرذتا تانليلق ةاع تايتما ةع تاتارحت يف ءلش ضيحل تاةنلك يف تايلا 

ءتستانع نيا اءتن تستبسلئلق ايالا ضيحل تاةنلك يف موذمع تيءأ/لكتحاذا تابا ضا تاوتحةق نلع ةيلتسق ليا 

ذمتيف تةةترلكلا. ءماحلاتا   تاسفاا ءنلع ليلك تةضتذتل تاتلةا اويحل تاةنلك ءتاوذملا تيسلسلق ءلك ميال الااتاق ةط

الذتو تايالا يف ياا تااااا تنتياا تاايالق تاالةق يف كلةحك تيءأ/امنييذ تايذتت ٢٢٢/٦٢ا تابا لنذاا ةع اساو 

نع تايلل ضحأ تةةترلكلا تاينتيذن ءانا تاوتحةق ةاع تمتلي ماتالذ يحتمق اةرلئرل. ءةا تنتياا تاايالق ةذتتتا ةيلثتلق 

 التااا يءللن ضيحل تاةنلك تايتذامق يف الستءم ءليرحتمق كحتمل تاوايلق تاامييذتةلق ءةمذتك.

 

كباا يف ةالك تااللا ةاةا تايفحلق تانلةلق اويحل تاةنلك ميذمذتا  نع ةنلنف ةتتيرل تاذتةلق ةاع ماتمت ةولتكلا تااءأا 

نلع ءلو تاتاحو نيذ تاوححت تايلاتةف تايتتتما كحسللق تئلنلق اتاتمت تاايلل اويحل تاةنلك. ةليلةاا كبل ةالا 

ضيحل تاةنلك ءةلذتوتمو تاتلخق ءةتتو تايفحللق تانلةلق تاارحا اتانلا تاتاةلا تةستولتمق ءتاتالءك تاتيسف 

ءتاعذتب نلع تيةووق ةع للا تةتميلو اييلاا ضيحل تاةنلك تااءالق ءةسش تةةترلكلا يف نان الاتكا ايل يف ياا 

ليللةنتلكا الستءما احتءةااا كييحاملا كحاحةيللا كحالا ةيذوا ليرحتمق كحتمل تاوايلق تاامييذتةلقا ليرحتمق 

تاتحةلح تاامييذتةلقا دحتمليلةا رلمتفا ةمذتكا ايسلكا اليلذملا ةللةيلتا ةليلأا تيتا تافلنولسلق تايوتلقا سلذتالحكا 

 تااحةلأا سذا ةةتلا تانحاتكا لءدسات ءلءاالكنتلك.
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 واجتماعية اقتصادية قضايا :الثالث الجزء

 (٨٧٢-٨٣١ ص) األول الفصل

 الدولي االقتصادي والتعاون اإلنمائية السياسة

__________________________________________________________ 
 

 على القضاء ؛٨٤١ المستدامة، التنمية ؛٨٣٢ الدولي، االقتصادي والتعاون التنمية :٨٣٢ ،الدولية االقتصادية العالقات

 اإلنمائية السياسة .٨٥٥ واالجتماعية، االقتصادية االتجاهات .٨٥٠ التنمية، ألغراض والتكنولوجيا العلم ؛٨٤٧ الفقر،

 ،الخاصة الحاالت ذات البلدان مجموعات .٨٥٩ العامة، اإلدارة ؛٨٥٧ اإلنمائية، السياسة لجنة :٨٥٧ ،العامة واإلدارة

 الفقيرة، الجبلية البلدان ؛٨٦٩ الساحلية، غير النامية البلدان ؛٨٦٨ النامية، الجزرية الدول ؛٨٦١ نمواً، البلدان أقل :٨٦١

٨٧٢. 

 

 

 العائق .المائة في ٣،٧ بنسبة قوياً  ظل وإن ٢٠٠٦ عام عن العالمي االقتصاد نمو تراجع   ،٢٠٠٧ عام في 

ه المتحدة الواليات في تباطؤ من تأتى الرئيسي ض   من الثالث الربع في وطأة أشد أصبح الذي اإلسكان قطاع في التدهور ف ر 

 االقتصادات في ُوجدت قد العقاري الرهن أسواق عن الناشئ المالي لالضطراب مباشرة غير هامة أثاراً  إن .السنة

 الدول معظم في المائة في ٦،٩ بنسبة قوياً  النمو بقي لقد .متقّدمة أخرى ودول اليابان في أقّل، وبدرجة الرئيسية، األوروبية

 المستقرة السلع ألسعار نتيجة انتقالية بمرحلة تمر التي االقتصادات بين المائة في ٨،٠ بلغت أكبر بنسبة وتقّدم النامية،

 .الماضية بالسنة قارنةً م بسيط تباطؤ من بالرغم المعدل، في قويّاً  بقي نمّواً  البلدان أقل أداء إن .القوي المحلي والطلب

 فأظهر العالمي، للمستقبل التوقعات على السلبية المخاطر إلى المالي االضطراب أشار ،٢٠٠٧ عام من الثالث الربع وخالل

 اآلخذة العالمية األسواق في األزمة تفشي خطر أظهر كما المحلية، المالية األسواق تنظيم وفي الالزم اإلشراف في نقصاً 

 في التوازن اختالالت على الضوء االضطراب سلط ذلك، إلى باإلضافة .شفافية أقلّ  بأنها أيضاً  بل متزايد، كلبش باالندماج

 .العالمي الكلي االقتصاد

 يشكالن ،٢٠٠٠ عام في العامة الجمعية اعتمدتها التي لأللفية اإلنمائية األهداف وإنجاز الفقر على القضاء ظل لقد 

 لألمم المركزي الدور على التأكيد بإعادة الجمعية وقامت .٢٠٠٧ عام في المتحدة األمم ئاتهي عمل في رئيسيّاً  محوراً 

 دورها إلى باإلضافة العالمية، التنمية قضايا بشأن السياسات واتساق التنمية أجل من الدولي التعاون تعزيز في المتحدة

 األول المتحدة األمم عقد أعقاب في القلق عن اعراباً  .المتبادل واالعتماد العولمة سياق في الشراكات تعزيز في الحيوي

 اإلنمائية األهداف إلنجاز ٢٠١٥ عام من المحدد التاريخ إلى الطريق منتصف وفي (٢٠٠٦-١٩٩٧) الفقر على للقضاء

 بعض يف فقر في يعيشون الذين األشخاص عدد وان يسيرة تكن لم الفقر نسبة تقليل عملية في تقدم إحراز أن وحيث لأللفية،

 الفقر على للقضاء الثاني المتحدة األمم عقد بإعالن ديسمبر/األول كانون في الجمعية قامت ,التزايد في استمر البلدان

 على بالقضاء والمتعلقة دوليّاً  عليها المتّفق اإلنمائية األهداف ومنّسقة فّعالة بطريقة تدعم أن أجل من (٢٠١٧-٢٠٠٨)

 المجلس كّرس وقد .التنمية لغرض الدولي التعاون تعزيز في المتحدة لألمم القيادي الدور تقوية ضرورة على وأّكدت الفقر،

 االقتصادي النمو تعزيز بهدف األصعدة كافة على الجهود تعضيد لمسألة المستوى الرفيع جزئه واالجتماعي االقتصادي

 منتدى المجلس أطلق الجزء، هذا وخالل .منصفة كلية اقتصادية سياسات خالل من ذلك في بما الفقراء، لصالح المستمر

 عليها المتفق اإلنمائية األهداف على العمل في المحرز للتقدم األول السنوي الوزاري استعراضه عقد كما اإلنمائي، التعاون

 خالل من فيه بما والجوع، الفقر على للقضاء الجهود بتعضيد يتعلّق فيما لأللفية، اإلنمائية األهداف ذلك في بما دوليّاً،

 .الموضوع هذا حول المعتمد الوزاري اإلعالن خالل ومن التنمية أجل من العالمية الشراكة

 ،٢٠٠٢ لعام المستدامة للتنمية العالمي القمة مؤتمر متابعة على اإلشراف في المستدامة التنمية لجنة استمرت 

 مؤتمر قبل من المعتمدة المستدامة للتنمية العمل خطة شكل الذي ٢١ال القرن أعمال جدول تنفيذ في التقدم استعرض الذي

 للتنمية بالطاقة المتعلقة المواضيعية المجموعة على بالتركيز اللجنة قامت وقد .والتنمية بالبيئة المعني المتحدة األمم

 أعمال جدول بتنفيذ هاالتزام مجدداً  العامة الجمعية أكدت .المناخ وتغيّر الجو/الهواء وتلّوث ,الصناعية والتنمية ,المستدامة

 باألخصّ  المستدامة، للتنمية العالمي القمة مؤتمر ونتائج ٢١ال القرن أعمال جدول تنفيذ مواصلة وبرنامج ٢١ال القرن

 عليها المتّفق األخرى اإلنمائية واألهداف زمنيّاً، المحددة والغايات األهداف ذلك في بما التنفيذ، وخطة جوهانسبرغ إعالن

  .دوليّاً 
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 في حيويّاً  أمراً  تشكل كانت واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا فيها بما والتكنولوجيا العلوم بأن الجمعية عترفتا 

 في النامية للبلدان الكاملة المشاركة وفي لأللفية، اإلنمائية األهداف ومنها دوليّاً  عليها المتفق اإلنمائية األهداف تحقيق

 عام) والثانية (٢٠٠٣ عام) األولى المرحلة لنتائج القوي اإلنمائي التوجيه على التأكيد أعادت أنها كما .العالمي االقتصاد

 العلم بتسخير المعنية اللجنة تناولت لقد .الكامل تنفيذها على وحثّت المعلومات لمجتمع العالمية القمة من (٢٠٠٥

 ُمرِكزة للمعلومات، وجامع للتنمية نحىم وذي الناس محوره مجتمع بناء تعزيز موضوع التنمية ألغراض والتكنولوجيا

 .والدولي اإلقليمي الصعيدين على المعلومات لمجتمع العالمية القمة نتائج وتنفيذ التقدم استعراض على أيضاً 

 خالل والمعتمد ٢٠١٠-٢٠٠١ للعقد نمّواً  البلدان أقل لصالح العمل برنامج أنّ  مجدداً  الجمعية أكدت السنة، خالل 

 تعجيل إلى تهدف متينة عالمية لشراكة أساسيّاً  إطاراً  شّكل ،٢٠٠١ عام في البلدان بهذه المعني الثالث لمتحدةا األمم مؤتمر

 التصدي ضرورة على شّددت كما .نمّواً  األقل البلدان في الفقر على والقضاء المستدامة والتنمية المطّرد، االقتصادي النمو

 زمني إطار خالل وذلك بعضها، في المستقر غير واالقتصادي االجتماعي الوضع والستمرار تنفيذه في الضعف لمواطن

 .وغاياته وأهدافه بأغراضه قويّ  التزام وعبر العمل، برنامج قبل من محّدد

 تنفيذ في التقدم استعراض المتحدة األمم هيئات واصلت خاصة، أوضاع ذات ببلدان متعلقة أخرى إجراءات في 

 ٢٠٠٥ لعام موريشيوس واستراتيجية النامية الصغيرة الجزرية للدول المستدامة التنمية أجل من ١٩٩٤ عام عمل برنامج

 المقدمة الموارد مستوى لزيادة بالحاجة وأقّرت مويشيوس استراتيجية مجدداً  الجمعية أكدت وقد .البرنامج تنفيذ لمواصلة

 في التقدم العام األمين استعرض فقد الساحلية، غير النامية البلدان في أما .الفّعال لتنفيذها النامية الصغيرة الجزرية للدول

 العام في المعتمد ألماتي عمل برنامج لتنفيذ ،٢٠٠٨ عام في سيقام الذي المدة، منتصف الستعراض اإلعدادات وضع

 المانحة دانوالبل النامية العابر المرور وبلدان الساحلية غير النامية للبلدان الدولي الوزاري المؤتمر قبل من ٢٠٠٣

 من كجزء مواضيعيان اجتماعان أقيم وقد .العابر النقل مجال في بالتعاون المعنية الدولية واإلنمائية المالية والمؤسسات

 تواجهها التي والتحديات الخاصة االحتياجات تناول الذي أوالنباتار وإعالن المدة، منتصف الستعراض التحضيرية العملية

 .أغسطس/آب في اُعتُمد قد ساحلية،ال غير النامية البلدان
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 واجتماعية اقتصادية قضايا :الثالث الجزء

 (٩١٠-٨٧٣ ص) الثاني الفصل

 التنمية أجل من التنفيذية األنشطة

—————————————————————————————————— 

 

 التنفيذي، المجلس :٨٨٧ ،اإلنمائي المتحدة األمم برنامج خالل من التقني التعاون .٨٧٣ ،المنظومة صعيد على أنشطة

 تقني تعاون .٨٩٨ التمويل، ؛٨٩٢ البرامج، وإدارة تخطيط ؛٨٨٩ اإلنمائي، المتحدة األمم لبرنامج التنفيذية األنشطة ؛٨٨٧

 حدةالمت األمم مكتب ؛٩٠٣ للشراكات، المتحدة األمم مكتب ؛٩٠٣ المتحدة، األمم أنشطة ؛٩٠٢ التنمية، حساب :٩٠٢ ،آخر

 ؛٩٠٦ النامية، البلدان بين فيما والتقني االقتصادي التعاون ؛٩٠٦ المتحدة، األمم متطوعو ؛٩٠٤ المشاريع، لخدمات

 .٩٠٩ المتحدة، لألمم اإلنتاجية المشاريع صندوق

 

 ذات والبلدان النامية للبلدان اإلنمائية المساعدات تقديم في المتحدة األمم منظومة استمرت ،٢٠٠٧ عام في 

 لغرض المتحدة لألمم المركزية التمويل هيئة وهو ,اإلنمائي المتحدة األمم برنامج خالل من وذلك االنتقالية، االقتصادات

 .٢٠٠٦ عام في دوالر بليون ٥.١ب مقارنة دوالر بليون ٥.٦ اإلنمائي المتحدة األمم برنامج دخل بلغ وقد .التقنية المساعدة

 التعاون .دوالر بليون ٤.٨ على مستقرة بقيت ٢٠٠٧ عام في الدعم وتكاليف البرنامج أنشطة لسائر اإلنفاق إجمالي وإن

 االقتصادية الشؤون إدارة من المنفذ البرنامج خالل من مقّدمة دوالر مليون ٥٨.٩ شمل األخرى المصادر من الممول الفني

 في البرنامج أنشطة على اإلنتاجية للمشاريع دةالمتح األمم لصندوق العادية الموارد نفقات .المتحدة األمم في واالجتماعية

 العام، نهاية وفي .الماضي العام في دوالر مليون ١٦.٨ال بلغت قيمة من دوالر، مليون ١٩ إلى ازداد النامية البلدان

 .دوالر بليون ١.٠٣ حوالي بلغت الدولية للشراكات المتحدة األمم صندوق لمشاريع المتحدة األمم مؤسسة مخصصات

 أجل من التنفيذية األنشطة لسياسة سنوات ثالث كل يجري الذي الشامل االستعراض المتحدة األمم أكملت لقد 

 المتحدة األمم منظومة قدمته الذي والفعال الكفؤ الدعم مقدار قيمت والتي المتحدة، األمم منظومة بها تضطلع التي التنمية

 األهداف ذلك في بما دولياً، عليها المتفق اإلنمائية األهداف وتحقيق الوطنية ئيةاإلنما استراتيجياتهم إنجاز بغية النامية للدول

 الصعيد على التنفيذية األنشطة تعزيز إلى هادفة توصيات بطرح العام األمين قام أغسطس،/آب في .لأللفية اإلنمائية

 .المستقبلية اإلنمائية المتحدة األمم منظومة ألنشطة مخططاً  العامة الجمعية تبنت ديسمبر،/األول كانون وفي .القطري

 الخطة للسكان، المتحدة األمم ولصندوق اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج التنفيذي المجلس اعتمد سبتمبر،/أيلول في 

 أجل من البرنامج دول لدعم العام التوجه وضعت التي ،٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة اإلنمائي، المتحدة األمم لبرنامج االستراتيجية

 من الدولي المجتمع قبل من إضافية جهود بذل إلى الملحة الحاجة المشروع وأبرز .البشرية التنمية في التقدم وتيرة ريعتس

 األمم برنامج أدوار أوضح وقد .٢٠١٥ عام بحلول النامية البلدان جميع قبل من لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق أجل

 بشأن والمشورة المعرفة وتوفير القطري، المستوى على المتحدة األمم منظومة ةوفعالي كفاءة تعزيز في اإلنمائي المتحدة

 األزمات منع الديمقراطي، والحكم الفقر، من الحد :هي محورية مجاالت أربعة في التقني والدعم واإلسناد السياسات

 .المستدامة والتنمية والبيئة واإلنعاش،

ر   لقد   التجاري العائد وبلغ المشروع، تنفيذ خالل من دوالر مليون ٨٥٠ اريعالمش لخدمات المتحدة األمم مكتب أد 

 المشاريع لخدمات المتحدة األمم لمكتب التنفيذي المدير وافق ,فبراير/شباط وفي .دوالر بليون ١.٤٨ هو قياسياً  مستوى

 والذي األداء، واستعراض الحسابات مراجعة لمكتب اإلنمائي المتحدة األمم برنامج مدير به تقدم الذي االقتراح على

 أُسس الذي الحسابات مراجعة مكتب إلى وظيفته وبتسليم يونيو/حزيران ٣٠ من ابتداءً  خدماته بإنهاء المكتب قام بموجبه

 المشتريات وظائف بنقل التنفيذي المجلس رحب سبتمبر،/أيلول وفي .الدنمارك في كوبنهاغن في الرئيسي المقر في حديثاً 

 صاحب   وما الوكاالت، بين المشتركة المشتريات خدمات مكتب بها يقوم التي المشتركة المستخدم بمواد ةالمتعلق المباشرة

 .المتحدة األمم لمنظومة المركزي الشراء مورد باعتباره للمكتب تعزيز من ذلك

 ألمما برنامج يديره الذي المتحدة األمم متطوعي لبرنامج عملوا المتطوعين من ٧٥٢١ نحو ،٢٠٠٧ عام في 

  .بلداً  ١٣٩ في مهمة ٧٧٦٦ أنجزوا اإلنمائي، المتحدة
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 لعام آيرس بوينس عمل خطة تنفيذ في التقدم الجنوب بلدان بين فيما للتعاون المستوى الرفيعة اللجنة استعرضت 

 فيما التعاون /تقنيال للتعاون الجديدة االتجاهات واستراتيجية النامية البلدان بين فيما التقني التعاون وتنفيذ لتعزيز ١٩٧٨

 الجنوب بلدان بين فيما للتعاون المستوى الرفيعة اللجنة العامة الجمعية دعت ديسمبر،/األول كانون وفي .الجنوب بلدان بين

 الوحدة لتعزيز تدابير اتخاذ في للنظر للسكان المتحدة األمم ولصندوق اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج التنفيذي والمجلس

 .المتحدة األمم منظومة في التعاون لهذا محورية ونقطة مستقل ككيان الجنوب بلدان بين فيما عاونللت الخاصة

 في .الجغرافي بالتوسع وهدفه بالكامل المتوخاة البرنامجية نتائجه اإلنتاجية للمشاريع المتحدة األمم صندوق حقق 

 وضع منهما للسكان المتحدة األمم ولصندوق مائياإلن المتحدة األمم لبرنامج التنفيذي المجلس طلب يونيو،/حزيران

 كما .الهيئتين من كل وتماسك وفعالية كفاءة تحسين بها اُريد التي االستراتيجية، شراكتهما تفاصيل على األخيرة اللمسات

 نشطةأل مستقر تمويل برنامج لتأمين جهودهما والصندوق اإلنمائي المتحدة األمم برنامج يواصل بأن طلبه المجلس كرر

 .الصندوق
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 واجتماعية اقتصادية قضايا :الثالث الجزء

 (٩٦٤-٩١١ ص) الثالث الفصل

 الخاصة االقتصادية والمساعدات اإلنسانية المساعدات
————————————————————————— 

 

 .٩٢٠ اإلنسانية، األنشطة ؛٩١٩ األلغام، إزالة ؛٩١٨ الموارد، تعبئة ؛٩١١ التنسيق، :٩١١ ،اإلنسانية المساعدات

 األخرى، االقتصادية المساعدات ؛٩٣٠ أفريقيا، في والتنمية االقتصادي االنتعاش :٩٣٠ ،الخاصة االقتصادية المساعدات

 .٩٥٢ الكوارث، حاالت في المساعدة ؛٩٤٧ الكوارث، من الحد ؛٩٤٤ الدولي، التعاون :٩٤٣ ،للكوارث االستجابة .٩٤١

 

 

 المساعدات وتنسيق تعبئة اإلنسانية، الشؤون تنسيق مكتب طريق عن المتحدة، األمم واصلت ،٢٠٠٧ عام في 

 فاسو، بوركينا لبوليفيا، والموحدة العاجلة النداءات إطالق تم العام، وخالل .الدولية الطوارئ لحاالت استجابةً  اإلنسانية

 جمهورية الديمقراطية، الشعبية كوريا جمهورية ديفوار، تكو الكونغو، تشاد، الوسطى، أفريقيا جمهورية بوروندي،

 الديمقراطية، الكونغو

 باكستان، نيكاراغوا، موزامبيق، مدغشقر، ليبيريا، ليسوتو، الكبرى، البحيرات منطقة غانا، الدومينيكان، جمهورية

 اإلقليمية، دون أفريقيا غرب أوغندا، ليشتي، - تيمور سوازيالند، السودان، الصومال، بيرو، المحتلة، الفلسطينية األراضي

 ٨٢١.٣ الطبيعية الكوارث حاالت في اإلنسانية الشؤون تنسيق لمكتب الواردة التبرعات بلغت وقد .وزيمبابوي زامبيا

 .دوالر مليون

 .البلدين لهذين األجل طويلة دعم برامج تطوير وهايتي بيساو - لغينيا المخصص االستشاري الفريق واصل 

 بناء لجنة أعمال جدول على البالد وضع في للنظر واالجتماعي االقتصادي المجلس بدعوة الفريق هذا قام التقدم، ولتعزيز

 .السالم

 للحد سنوات ١٠ أمدها خطة وهما ،٢٠١٥-٢٠٠٥هيوغو عمل وإطار هيوغو إعالن لتنفيذ الجهود تواصلت لقد 

 أُجريت اإلطار، مع وتماشياً  .٢٠٠٥ عام في الكوارث من حدلل العالمي المؤتمر في اُعتمدا الذين الكوارث مخاطر من

 الذي الكوارث، مخاطر من للحد العالمي المنتدى عقد وقد .الكوارث من للحد الدولية االستراتيجية تعزيز لغرض أنشطة

 وفي ونيو،ي/حزيران في األولى دورته الطبيعية، الكوارث من للحد الوكاالت بين المشتركة العمل لفرقة كخلف   أنشئ

 التقدم من مزيد   أُحرز كما .المبكر اإلنذار لنظم العالمية االستقصائية الدراسة حول تقريراً  العام األمين أصدر سبتمبر/أيلول

 .آثارها من والتخفيف الهندي المحيط في تسونامي بأمواج اإلنذار نظام وتنفيذ تطوير في أيضاً 

 من اإلنسانية المتحدة األمم مساعدات تنسيق تعزيز سبل في ماعيواالجت االقتصادي المجلس نظر العام، خالل 

 أجندة تنفيذ إن .األخيرة اإلنسانية الطوارئ بحاالت خاص اهتمام مع المستويات، كل على اإلنسانية االستجابة تحسين خالل

 اإلنسانية الشؤون لمنسقي الدعم وفرت التي اإلنسانية اإلصالحات دعم وحدة بمعية تقدماً، حقق قد اإلنسانية اإلصالحات

 المكتسبة اإلنجازات على “المخصوصة المساءلة مقاربة” تقييم خالل من التعرف تم وقد .الميدانية والوكاالت والفرق

 المساعدة بتقديم السماح المركزي للطوارئ االستجابة صندوق واصل كما .التنفيذ عملية في واجهتها التي والتحديات

 .الطوارئ حاالت تمويل في والنقص المفاجئة الكوارث من لمتضررينا السكان إلى السريعة

 من االنتعاش على وللمساعدة ١٩٨٦ عام النووي لتشيرنوبيل حادث تبعات لمعالجة الدولية الجهود تواصلت لقد 

 البلدان إحدى س،بيالرو في جذور لعائلتها التي شارابوفا، ماريا الروسية التنس العبة ُعيّنت فبراير،/شباط وفي .الكارثة

 .اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج الحسنة النوايا سفيرة تشيرنوبيل، من المتضررة
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 واجتماعية اقتصادية قضايا :الثالث الجزء

 (١٠٠٥-٩٦٥ ص) الرابع الفصل

 والنقل والتمويل الدولية التجارة
—————————————————————————————————— 

 

 السياسة :٩٨٠ ،التمويل .٩٧٩ السلع، ؛٩٧٥ التجارة، وتيسير تشجيع ؛٩٧٢ التجارية، السياسة :٩٦٦ ،الدولية التجارة

 النقل :٩٩٨ ،النقل .٩٩٤ الصلة، ذات المالية والقضايا والتكنولوجيا االستثمار ؛٩٨٩ التنمية، تمويل ؛٩٨٠ المالية،

 التحضيرية األعمال :١٠٠١ ،التنظيميةو المؤسسية األونكتاد مسائل .٩٩٨ الخطرة، البضائع نقل ؛٩٩٨ البحري،

 .١٠٠٤ عشر، الثاني لألونكتاد

 

 

 بلغت إذ المائة، في ٧ بنسبة ونمت العالمي، لالقتصاد دافعة قوة للبضائع العالمية التجارة بقيت ،٢٠٠٧ عام في 

 حوالي النامية البلدان من هاوغير المائة في ٤٠ حوالي النامية آسيا وبلدان المائة، في ٤٥ حوالي المتقدمة البلدان مساهمة

 لالقتصادات بالنسبة وخاصة قوته، من بعضاً  التجارة نمو فقد الدوالر، وقيمة حجم من كل في ذلك، ومع .المائة في ١٥-١٤

 في النمو الدوالر، قيمة في الملحوظ باالنخفاض ُمحفّزاً  المتحدة، الواليات في القوي الصادرات نمو فاق حيث .المتقدمة

 أماكن في أصغر فوائض في ذلك فانعكس .لالقتصاد التجاري العجز في انخفاض إلى أدى مما الواردات، لىع الطلب

 التوازن باعادة مادياً  تساهم ولم صغيرة التعديالت وكانت .النامية المناطق وبعض واليابان أوروبا في وخاصة أخرى،

 القوي، العالمي الطلب أعقاب في بالتزايد استمرت لنفطيةا غير السلع أسعار أن كما .المطلوب العالمي الكلي لالقتصاد

 للقمح بالنسبة سيما وال كبير، بشكل ارتفعت الغذائية المواد من لكثير العالمية السوق وأسعار .تقلباً  أكثر أيضاً  أصبحت لكنها

 كطلب للبرميل، دوالر ٠٠١ من يقرب ما إلى النفط أسعار وارتفاع .الحيوي الوقود على الطلب بزيادة مدفوعةً  والذرة،

 .النفط سوق في الركود حجم من الكثير على قضى النامية، البلدان من وخاصة القوي،

 المناقشات استمرت حيث .فبراير/شباط في الدوحة جولة في األطراف المتعددة التجارية المفاوضات استؤنفت 

 تغيير دون الرئيسية المتفاوضة األطراف مواقف وبقيت الزراعية، غير األسواق إلى والوصول الزراعة على بالتركيز

 .المكثفة الدبلوماسية األنشطة من الرغم على كبير،

 وقد .أبطأ بوتيرة كان ولو المتقدمة، لالقتصادات الخارج إلى كبيرة مالية تحويالت إجراء النامية البلدان واصلت 

 عام في دوالر بليون ٧٦٠ إلى ٢٠٠٦ عام في دوالر ليونب ٧٢٨ من النامية البلدان من الصافية التحويالت إجمالي ارتفع

 البلدان من الفرعية المجموعات من غيرها أن حين في آسيا، وجنوب شرق من وحصرياً  تقريباً  الزيادة وجاءت .٢٠٠٧

 الخاصة األموال رؤوس تدفق استمرار سياق في جرت قد الخارجية التحويالت هذه إن .التراجع بعض سجلت قد النامية

 على ساعدت االقتصادات لتلك القوية الخاصة األموال رؤوس تدفقات وإن .واالنتقالية النامية االقتصادات إلى الكبيرة

 .المتقدمة البلدان في المالية األسواق عن الناجمة االضطرابات عن وعزلها الناشئة، األسواق في النمو استدامة

 وااللتزام العالمي التجاري النظام في التعددية قيمة على التأكيد العامة الجمعية أعادت ديسمبر،/األول كانون في 

 بين المتزايد الترابط على وشددت .تمييزي غير وعادل ومنفتح قواعد على وقائم وعالمي األطراف متعدد تجاري بنظام

 إلى نوهت ثم .الدولية االقتصادية للعالقات قواعد على قائمة نظم وظهور العولمة نحو يتجه عالم في الوطنية اإلقتصادات

 السياسات حيز بين مالئم توازن إجراء إلى الحاجة االعتبار بعين البلدان جميع تأخذ أن النامية للدول بالنسبة األهمية

 واتساق وإدارة تماسك تعزيز إلى بالحاجة أيضاً  العامة الجمعية أقرت وقد .الدولية وااللتزامات الضوابط وبين الوطنية

 المالي االستقرار قيمة على أيضاً  وشددت .وشموليتها وعدالتها انفتاحها وضمان الدولية والتجارية والمالية النقدية النظم

 البلدان ديون لمشاكل المناسب، الوقت وفي ودائم وشامل فعال حل وجود أهمية على التأكيد ُمكِررة .المستدام والنمو الدولي

 أن وأكدت .االعتبار بعين تؤخذ أن ينبغي الخارجية الصدمات وتأثير بلد كلب الخاصة الظروف أن الجمعية وأكدت النامية،

 وآفاق المحلية الموارد وتعبئة االقتصادي، النمو على أخرى، أمور بين من اعتمدت، للديون األجل طويلة االستدامة

 .المدينة للبلدان التصدير

 ومؤسسات واالجتماعي االقتصادي المجلس بين المستوى الرفيع العاشر االجتماع في النقاش تم أبريل،/نيسان في 

 للتجارة المتحدة األمم ومؤتمر العالمية التجارة ومنظمة ،(الدولي النقد وصندوق الدولي البنك مجموعة) وودز بريتون

 التنمية لتمويل الدولي المؤتمر في أُعتمد الذي مونتيري، اءآر توافق تنفيذ في والتعاون والتنسيق التماسك على والتنمية،
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 مونتيري آراء توافق تنفيذ باستعراض المعني التنمية لتمويل الدولي المتابعة مؤتمر عقد الجمعية قررت لقد .٢٠٠٢ لعام

 .٢٠٠٨ عام ديسمبر/األول كانون ٢ إلى نوفمبر/الثاني تشرين ٢٩ من الدوحة في

 الهيئة يشكل الذي والتنمية التجارة مجلس اعتمد واألربعين، الحادية التنفيذية دورته اللخ أبريل،/نيسان في 

 وعلى لألونكتاد، ٢٠٠٨ عام عشرة الثانية للدورة الفرعية والمواضيع موضوع حول عليها متفق نتيجة لألونكتاد، اإلدارية

 الرابعة دورته وفي .األونكتاد وتأثير لتنميةا دور تعزيز في البارزة الشخصيات فريق تقرير في الواردة التوصيات

 التقدم استعراض بشأن عليها المتفق االستنتاجات على والتنمية التجارة مجلس اعتمد أكتوبر،/األول تشرين في والخمسين،

 نةاألما عن صادر تقرير محتويات وعلى ٢٠١٠-٢٠٠١ للعقد نمواً  األقل البلدان لصالح العمل برنامج تنفيذ في المحرز

 .التنموية والواليات المحلية الموارد وتعبئة السياسة حيّز استعادة :أفريقيا في االقتصادية التنمية بعنوان لألونكتاد العامة

 .لألونكتاد التقني التعاون أنشطة استعراض بشأن قراراً  أيضاً  المجلس اعتمد

 التقنية للمساعدة تقديم زيادة على العالمية، التجارة ومنظمة األونكتاد مع باإلشتراك الدولية التجارة مركز عمل 

 .دوالر مليون ٢٨.٩ إلى ليصل المائة في ١٤ بنسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Yearbook Express 2007  

 

129 

 

 واجتماعية اقتصادية قضايا :الثالث الجزء

 (١٠٣٧-١٠٠٦ ص) الخامس الفصل

 اإلقليمية واالجتماعية االقتصادية األنشطة
—————————————————————————————————— 

 

 المسائل ؛١٠٠٩ ،٢٠٠٧ عام في األنشطة .١٠٠٨ االقتصادية، االتجاهات :١٠٠٨ أفريقيا، .١٠٠٦ ،اإلقليمي التعاون

 ،٢٠٠٧ عام في األنشطة ؛١٠١٦ االقتصادية، االتجاهات :١٠١٥ ،الهادئ والمحيط آسيا .١٠١٤ والتنظيمية، البرنامجية

 عام في األنشطة ؛١٠٢٣ االقتصادية، االتجاهات :١٠٢٢ ،أوروبا .١٠٢١ والتنظيمية، البرنامجية المسائل ؛١٠١٧

 االتجاهات :١٠٢٧ ،الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا .١٠٢٧ والتنظيمية، البرنامجية المسائل ؛١٠٢٣ ،٢٠٠٧

 :١٠٣٣ ،آسيا غربي .١٠٣٣ والتنظيمية، البرنامجية المسائل ؛١٠٢٧ ،٢٠٠٧ عام في األنشطة .١٠٢٧ االقتصادية،

 .١٠٣٧ والتنظيمية، البرنامجية المسائل .١٠٣٤ ،٢٠٠٧ عام في األنشطة .١٠٣٣ واالجتماعية، االقتصادية االتجاهات

 

 

 الخدمات ذلك في بما التقني، التعاون تقديم المتحدة لألمم الخمس اإلقليمية اللجان واصلت ،٢٠٠٧ عام في 

 تعزيز أجل من التدريب ووفرت والمشاريع البرامج تأسيس في أيضاً  ساعدت كما .فيها األعضاء لدولا إلى االستشارية،

 مختلف في الوطنية القدرات بناء

 واالجتماعية االقتصادية واللجنة ألوروبا االقتصادية واللجنة ألفريقيا االقتصادية اللجنة :اللجان هذه من ثالث .القطاعات

 الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة أما .العام خالل العادية الدورات عقدت الهادئ، والمحيط آلسيا

 في بذلك تقوما أن المقرر من لكن ،٢٠٠٧ عام في تجتمعا لم فانهما (اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية واللجنة

 .٢٠٠٨ عام

 أنشطة وتنسيق النظر وجهات تبادل أجل من دوري نحو على جتماعاال في للّجان التنفيذيون األمناء استمر 

 التنفيذيين األمناء مع حواراً  واالجتماعي االقتصادي المجلس عقد يوليو،/تموز وفي .الرئيسية التنمية قضايا بشأن ومواقف

 االقتصادي للمجلس ٢٠٠٧ لعام الموضوعية للدورة المستوى رفيع جزء ذات للمواضيع اإلقليمية الجوانب" موضوع حول

 المتحدة األمم برنامج مع للتعاون عمل إطاري حول اتفاقاً  اإلقليمية اللجان وقّعت أكتوبر،/األول تشرين وفي ".واالجتماعي

 .والقطري اإلقليمي الصعيدين على عملهم في والتآزر التكامل إلى والسعي النسبية مزاياهم لتحسين اإلنمائي

 تتعلق التي النقاط من المزيد بتطوير التنفيذي أمينها ألوروبا االقتصادية اللجنة طالبت فيه، أبريل/نيسان دورة في 

 المجلس أيد يوليو،/تموز قرار في .القطاعية ولجانها العامة أمانتها أداء تعزيز أجل من ألوروبا االقتصادية اللجنة بإصالح

 سبع إلى الفرعية أجهزتها ستُن ظ م بمقتضاها التي الدولية ميةالحكو باآلالت المتعلقة ألفريقيا االقتصادية اللجنة مقترحات

 بين ثابتة وصلة مشروع على التعاون واصلتا ألوروبا االقتصادية واللجنة ألفريقيا االقتصادية اللجنة إن .قطاعية لجان

 فعال دور لعب يواصلوا نأ اللجنتين كال من التنفيذيين األمناء المجلس طالب وقد .طارق جبل مضيق عبر وأفريقيا أوروبا

 .المشروع متابعة في

 الصحية النظم تطوير موضوع الهادئ والمحيط آلسيا واالجتماعية االقتصادية للّجنة مايو/أيار شهر دورة تناولت 

 .الهادئ والمحيط آسيا منطقة في لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق نحو االقتصادي النمو تعزيز سياق في

 عن االعراب واصلت أنها إال ،٢٠٠٧ عام في العربية للمنطقة قوي اقتصادي نمو بتحقق أفادت اإلسكوا أن رغم 

 ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة ذكرت .الشباب بطالة سيما وال االجتماعية، التنمية قضايا بعض بشأن القلق

 في .أولوية له كموضوع العمل فرص خلق بمعالجة ،٢٠٠٧ ملعا اإلقليم عن إيجابية اقتصادية أرقاماً  أيضاً  الكاريبي البحر

 .االقتصادية اللجنة في كعضو كوريا جمهورية انضمام على المجلس وافق يوليو،/تموز قرار
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 واجتماعية اقتصادية قضايا :الثالث الجزء

 (١٠٤٤-١٠٣٨ ص) السادس الفصل

 الخرائط ورسم الطبيعية والموارد الطاقة
—————————————————————————————————— 

 

 .١٠٤٤ الخرائط، رسم ؛١٠٤٣ الطبيعية، الموارد ؛١٠٤٠ الطاقة، :١٠٣٨ ،الطبيعية والموارد الطاقة

 

 

 المتحدة األمم في هيئات عدة قبل من الطبيعية والموارد الطاقة واستخدام وتطوير صون االعتبار بعين األخذ تم 

 مجال في (٢٠٠٧-٢٠٠٦) عامين لمدة التنفيذية دورتها أكملت التي المستدامة، التنمية لجنة ذلك في بما ،٢٠٠٧ عام في

 المقبلة التنفيذية للدورة .المناخ وتغير الجوي والغالف الهواء وتلوث عية،الصنا والتنمية المستدامة، التنمية أجل من الطاقة

 والتصحر والجفاف واألراضي الريفية والتنمية بالزراعة المعنية المواضيعية المجموعة اللجنة أوصت ،(٢٠٠٩-٢٠٠٨)

 .وأفريقيا

 المتفق اإلنمائية األهداف وتحقيق فقرال على والقضاء المستدامة التنمية أجل من للطاقة األساسي بالدور اعترافاً  

ل طاقة خدمات على الحصول بأهمية اللجنة أقرت دولياً، عليها  ومقبولة اقتصادياً  للحياة قابلة معقولة، وبأسعار عليها، يُعو 

 يالمحور الموضوع الطاقة كانت ,٢٠٠٧ عام دورة طوال .النامية للبلدان بالنسبة والسيما بيئياً، وسليمة اجتماعياً 

 العالمي التقاسم في كبيرة زيادة إلى والحاجة الطاقة؛ مزيج في ودوره األحفوري الوقود قضايا ذلك في بما اللجنة، لمناقشات

 .مستدامة طاقة خدمات على الفقراء حصول تسريع وأهمية المتجددة؛ الطاقة لمصادر

 في العامة الجمعية إلى السنوي خطابه في ،البرادعي محمد الذرية، للطاقة الدولية للوكالة العام المدير استعرض 

 أن إلى أشار إذ .الراهنة والتطورات التحديات وأوضح عاماً، ٥٠ قبل إنشائها منذ الوكالة انجازات أكتوبر،/األول تشرين

 أن على وشدد الطويل، المدى على النووية الطاقة استدامة ضمان في رئيسياً  عامالً  كان والمؤسسي التكنولوجي االبتكار

 .باالنتشار النووية الطاقة استمرار مع خطيرة مشكالت واجها قد األسلحة على الرقابة ونظام النووي االنتشار منع

 من الرئيسي والموضوع (آذار ٢٢) للمياه العالمي اليوم خالل التركيز محور كان "المياه ندرة مواجهة" شعار إن 

 ما أو نسمة، بليون ١.٢ بنحو يقدر ما أن المتحدة األمم تقارير وأشارت .٢٠٠٧ عام للمياه المتحدة لألمم السنوي التقرير

 المائي األمن انعدام مشكلة تكون أن الممكن ومن المياه في ُشح هناك حيث مناطق في قاطنون العالم، سكان خمس من يقرب

 .المناخ بتغير مرتبطة

 المقدمة التقارير في للنظر الجغرافية األسماء بتوحيد المعني التاسع المتحدة األمم مؤتمر ُعقد أغسطس،/آب في 

 وضمن .٢٠٠٢ عام في السابق المؤتمر منذ المحرز التقدم وعن وبلدانهم، مناطقهم في الوضع عن والخبراء الحكومات من

 األصليين كانالس واستخدام تسجيل تعزيز إلى ودعا العامة، األمانة في بالبرتغالية ناطقة شعبة إنشاء أقر أخرى، إجراءات

 .الالتينية بالحروف الكتابة نظم وتنفيذ اإلقليمية اللغوية للمجموعة الجغرافية واألسماء واألقليات
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 واجتماعية اقتصادية قضايا :الثالث الجزء

 (١٠٩٠-١٠٤٥ ص) السابع الفصل

 البشرية والمستوطنات البيئة
—————————————————————————————————— 

 

 .١٠٦٦ البيئية، األنشطة ؛١٠٥٩ واآلليات، الدولية االتفاقيات ؛١٠٤٥ للبيئة، المتحدة األمم برنامج :١٠٤٥ ،البيئة

 والدورة (الثاني الموئل) البشرية للمستوطنات ١٩٩٦ المتحدة األمم لمؤتمر متابعة :١٠٨١ ،البشرية المستوطنات

 .١٠٨٦ البشرية، للمستوطنات المتحدة مماأل برنامج ؛١٠٨١ العامة، للجمعية ٢٠٠١ عام االستثنائية

 

 

 الملزمة الصكوك خالل من البيئة حماية أجل من العمل الدولي والمجتمع المتحدة األمم واصلت ،٢٠٠٧ عام في 

 .للبيئة المتحدة األمم برنامج وأنشطة قانوناً 

 العالمي الوزاري البيئي منتدىوال للبيئة المتحدة األمم برنامج إدارة لمجلس والعشرين الرابعة الدورة ناقشت 

 واالستراتيجية السياسة واعتمدت المتحدة، األمم وإصالح والبيئة العولمة من الناشئة العامة السياسات مواضيع الثامن

 الدولية اإلدارة : ومنها أخرى قضايا بين من بشأن، قرارات أيضاً  اإلدارة مجلس اعتمد كما .٢٠١٢-٢٠٠٧ لفترة المائية

 .البيئي والتثقيف وحمايتها، البيئة إدارة في ألفريقيا الدعم تقديم والنفايات، الكيميائية المواد دارةإ للبيئة،

 وقدم البيئة حالة قيم الذي الرابع، العالمية البيئة توقعات تقرير للبيئة المتحدة األمم برنامج نشر العام، خالل 

 .ناشئةوال الحالية البيئية القضايا لمعالجة السياسة خيارات

 العالم قادة لدى القضية ملف إلثارة المناخ تغير بشأن المستوى رفيع محفالً  العام األمين عقد سبتمبر،/أيلول في 

 لزعماء تجمع أكبر الحدث هذا شكل وقد المناخ؛ تغير لمعالجة جديد دولي إطار حول مفاوضات إلطالق دفع قوة وبناء

 اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف لمؤتمر عشرة الثالثة الدورة قدتعُ  كما .اآلن حتى المناخ تغير بشأن العالم

 لتمكين شاملة عملية وهي بالي، عمل خطة أطلقت حيث ديسمبر،/األول كانون في إندونيسيا، في بالي في المناخ تغير بشأن

 للهيئة والعشرين السابعة الدورة ُعقدت .ألجلا الطويل التعاوني العمل خالل من لالتفاقية والمستمر والفعال الكامل التنفيذ

 على األخيرة اللمسات ووضعت نوفمبر،/الثاني تشرين في اسبانيا، في فالنسيا في المناخ بتغير المعنية الدولية الحكومية

 من العديد وأن فيه، لبس ال المناخي النظام انذار أن األخرى، النتائج بين فيه، جاء الذي بها، الخاص الرابع التقييم تقرير

 عام للسالم نوبل جائزة ُمنِحت ديسمبر،/األول كانون وفي .اإلقليمية المناخية بالتغيرات أنظمة تأثرت الطبيعية األنظمة

 غور، أرنولد ألبرت األمريكية المتحدة للواليات السابق الرئيس ونائب المناخ بتغير المعنية الدولية الحكومية للهيئة ٢٠٠٧

 .المناخ تغير بقضية المتعلقة لجهودهم االبن،

 أنواع جميع بشأن قانوناً  ملزم غير صك نص بالغابات المعني المتحدة األمم منتدى اعتمد أبريل،/نيسان في 

 ومشروع الصك نص على يحتوي الذي واالجتماعي االقتصادي المجلس قبل من العتماده قرار مشروع وأوصى الغابات،

 واعتمدت .أكتوبر/األول تشرين في القرار مشروع المجلس اعتمد وقد .العامة عيةالجم قبل من العتماده متصل قرار

 ٢٠٢٠-٢٠١٠ فترة أيضاً  أعلنت كما .ديسمبر/األول كانون في الغابات أنواع جميع بشأن قانوناً  الملزم غير الصك الجمعية

 .التصحر ومكافحة للصحاري المتحدة ألمم لعقد

 لعام الموئل أعمال جدول تنفيذ دعم (المتحدة األمم موئل) البشرية توطناتللمس المتحدة األمم برنامج واصل 

 الخطة المتحدة األمم موئل إدارة لمجلس والعشرين الحادية الدورة واعتمدت .لأللفية اإلنمائية واألهداف ١٩٩٦

 األمم موئل ورد لتعزيز طريق خارطة قدمت التي ،٢٠١٣-٢٠٠٨ للفترة األجل المتوسطة والمؤسسية االستراتيجية

 .الموئل أعمال جدول تنفيذ لتنسيق كمحفز المتحدة
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 واجتماعية اقتصادية قضايا :الثالث الجزء

 (١١٠٤-١٠٩١ ص) الثامن الفصل

 السكان
—————————————————————————————————— 

 

 .١٠٩٤ والتنمية، الدولية الهجرة ؛١٠٩١ العمل، برنامج تنفيذ :١٠٩١ ،والتنمية للسكان ١٩٩٤ عام مؤتمر متابعة

 .١١٠٢ ،األخرى السكانية األنشطة .١٠٩٤ ،للسكان المتحدة األمم صندوق

 

 

 (العالم سكان عدد نصف أي) شخص بليون ٣.٣ من أكثر ،٢٠٠٧ عام نهاية بحلول التاريخ، في األولى للمرة 

 علماً  ،٢٠٣٠ عام بحلول بليوناً  ٥ من يقرب ما إلى العدد هذا يرتفع أن المتوقع ومن .الحضرية المناطق في يعيشون كانوا

 بين وآسيا أفريقيا في الحضرية المناطق سكان عدد يتضاعف أن المتوقع ومن .النامية البلدان في يحدث النمو معظم بأن

 ١.٠١ إلى مليوناً  ٨٧٠ من نسبياً، قليالً  المتقدمة الدول في النمو ذلك يكون أن المتوقع من حين في ،٢٠٣٠و ٢٠٠٠ عامي

 .بليوناً 

 الدولي المؤتمر في المعتمد العمل ببرنامج االسترشاد ٢٠٠٧ عام في المتحدة لألمم السكانية األنشطة واصلت 

 العامة للجمعية والعشرين الحادية االستثنائية الدورة في المعتمدة لتنفيذه الرئيسية واإلجراءات ١٩٩٤ لعام والتنمية للسكان

 العمل، برنامج تنفيذ وتقييم واستعراض رصد عن المسؤولة الهيئة وهي والتنمية، السكان لجنة اعتبرت إذ .١٩٩٩ عام في

 وتقديم تحليل السكان شعبة وواصلت .“ التنمية على وآثارها السكان من العمرية الهياكل تغيير" هو الخاص موضوعها بأن

 .اإلنترنت شبكة وعلى المطبوعات في متاحة نتائجها وجعل الديموغرافية العالم وسياسات اتجاهات عن تقرير

 خالل من لأللفية اإلنمائية واألهداف المؤتمر أعمال جدول تنفيذ في البلدان للسكان المتحدة األمم صندوق ساعد 

 بلداً  ١٥٩ إلى المساعدة الصندوق قدم ،٢٠٠٧ عام في .سليمة وبرامج سياسات لوضع السكانية للبيانات استخدامه

 الجنسين، بين التمييز ومحاربة التناسلية، الصحية الخدمات ونوعية التوفر زيادة على خاص بشكل التركيز مع وإقليماً،

 .البشرية المناعة نقص فيروس من الوقاية وتكثيف الفعالة السكانية السياسات وصياغة
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 واجتماعية اقتصادية قضايا :الثالث الجزء

 (١١٥١-١١٠٥ ص) التاسع الفصل

 البشرية الموارد وتنمية الجريمة ومنع االجتماعية السياسة

—————————————————————————————————— 

 

 التنمية ؛١١١٦ اإلعاقة، ذوو األشخاص ؛١١٠٥ االجتماعية، التنمية :١١٠٥ ،الثقافية والقضايا االجتماعية السياسة

 ؛١١٢٥ عشر، الحادي المتحدة لألمم الجريمة لمؤتمر متابعة :١١٢٥ ،الجنائية والعدالة الجريمة منع .١١١٩ الثقافية،

 الجريمة ؛١١٢٩ الجريمة، منع برنامج ؛١١٢٧ والمالية، اإلدارية المسائل ؛١١٢٧ الجنائية، والعدالة الجريمة منع لجنة

 ؛١٤٢١ المتحدة، األمم وقواعد معايير ؛١١٣٤ الجريمة، لمنع استراتيجيات ؛١١٣٤ الوطنية، للحدود العابرة المنظمة

 للتدريب المتحدة األمم معهد :١١٤٨ ،البشرية الموارد تنمية .١١٤٧ األخرى، الجريمة ومنع الجنائية العدالة قضايا

 .١١٥٠ والبحث،

 

 بتعزيز وقامت والبشرية، والثقافية االجتماعية الموارد تنمية تعزيز المتحدة األمم واصلت ،٢٠٠٧ عام خالل 

 .الجنائية لعدالةوا الجريمة بمنع الخاصة برامجها

 ذا ”للجميع الالئق والعمل الكاملة العمالة تعزيز" موضوع أن فبراير،/شباط في االجتماعية، التنمية لجنة اعتبرت 

 قضية وناقشت االجتماعية الفئات بحالة المتعلقة العمل وبرامج الصلة ذات المتحدة األمم خطط استعرضت كما .أولوية

 .االجتماعية للتنمية والفرص والتحديات األثر :الشباب عمالة

 مؤتمر في اعتمد الذي العمل، وبرنامج االجتماعية التنمية بشأن كوبنهاغن إعالن تنفيذ في العامة الجمعية نظرت 

 الرابعة االستثنائية الدورة في اعتمدت االجتماعية للتنمية أخرى ومبادرات ،١٩٩٥ لعام االجتماعية للتنمية العالمي القمة

 أن وأعلنت ١٩٩٤ عام لألسرة الدولية للسنة العاشرة السنوية للذكرى المتابعة الجمعية وناقشت .٢٠٠٠ لعام العشرينو

 حول المناقشات أعقاب في .االجتماعية للعدالة العالمي اليوم باعتباره سنوياً  به يُحتفل سوف فبراير/شباط ٢٠ تاريخ

 االقتصادي المجلس اعتمد ،"للجميع الالئق والعمل للعمالة ومنتج املك تعزيز في المتحدة األمم منظومة دور" موضوع

 األمم منظومة أعضاء فيه طالب ,الموضوع هذا حول قراراً  يوليو/تموز في بالتنسيق المتعلق جزئه خالل واالجتماعي

 .وأنشطتهم جهموبرام سياساتهم في للجميع الالئق والعمل المنتجة للعمالة كاملة أهداف إدماج بمواصلة المتحدة

 لعام العالمي العمل برنامج تنفيذ مراقبة المتحدة األمم هيئات واصلت اإلعاقات، ذوي باألشخاص يتعلق وفيما 

 اعتمدتها التي األشخاص، لهؤالء الفرص تكافؤ تحقيق بشأن الموحدة والقواعد اإلعاقات ذوي باألشخاص المتعلق ١٩٨٢

 ٣٠ في عليها التوقيع باب اإلعاقات ذوي األشخاص لحقوق ٢٠٠٦ عام اتفاقية فتحت كما .١٩٩٣ عام في العامة الجمعية

 .مارس/آذار

 بين التفاهم حول المستوى الرفيع اليومين حوار أكتوبر/األول تشرين في الجمعية عقدت الثقافية، التنمية مجال في 

 لعام الثقافات من للتقارب الدولية السنة أعلنت ديسمبر،/األول كانون قرار وفي السالم، أجل من والتعاون والثقافات األديان

 لعام األولمبية األلعاب دورة خالل األولمبية الهدنة مراعاة على األعضاء الدول الجمعية حثت آخر، إجراء وفي .٢٠١٠

 ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول ١٢ من السنة وعرفت عام، كل من أكتوبر ٢ في لالعنف العالمي باليوم االحتفال وقررت ،٢٠٠٨

 .اإلثيوبية باأللفية لالحتفال كسنة ٢٠٠٨ سبتمبر/أيلول ١١ إلى

 المتحدة األمم مؤتمر متابعة أخرى، أمور بين الجنائية، والعدالة الجريمة منع لجنة تناولت أبريل،/نيسان وفي 

 عام) عشر الثاني للكونغرس التحضيرية واألعمال (٢٠٠٥ عام) الجنائية والعدالة الجريمة بمنع المعني عشر الحادي

 األمم لمكتب ٢٠١١-٢٠٠٨ استراتيجية باإلرهاب؛ المتعلقة والبروتوكوالت االتفاقيات لتنفيذ التقنية المساعدة ؛(٢٠١٠

 بالهوية؛ المتصلة والجرائم االقتصادي االحتيال ومعاقبة ومقاضاة وتحقيق منع والجريمة؛ بالمخدرات المعني المتحدة

 دعم القضائي؛ للسلوك األساسية المبادئ تعزيز الجنائية؛ والعدالة الجريمة منع مجال في المتحدة األمم وقواعد معايير

 وخاصةً  الجنائية، العدالة نظم في القانونية المساعدة على الحصول فرص وتحسين الطفل؛ عدالة إلصالح الوطنية الجهود

 .أفريقيا في

 صياغة في النامية البلدان جهود دعم لىع الدولي المجتمع الجمعية حثت ديسمبر،/األول كانون قرار في 

 رحبت البشرية، الموارد بتنمية متعلق آخر إجراء وفي .التكنولوجية القدرة تعزز التي البشرية الموارد لتنمية استراتيجيات

 بالنسبة األخرى المتحدة األمم وهيئات والبحث للتدريب المتحدة األمم معهد بين الشراكات بناء في المحرز بالتقدم الجمعية

 .وغيره سخياً  مالياً  دعماً  المعهد تمنح أن الخاصة والمؤسسات الحكومات من والتمست القدرات وتنمية التدريب لبرامج



 Yearbook Express 2007  

 

134 

 

 واجتماعية اقتصادية قضايا :الثالث الجزء

 (١٢٠٠-١١٥٢ ص) العاشر الفصل

 النساء

—————————————————————————————————— 

 

 األمم آليات .١١٥٧ اهتمام، موضع رئيسية مجاالت :١١٥٢ ،٥+ وبيجين المرأة حول الرابع العالمي المؤتمر متابعة

 المتحدة األمم صندوق ؛١١٩٣ المرأة، وضع لجنة ؛١١٨٩ المرأة، ضد التمييز على القضاء اتفاقية :١١٨٩ ،المتحدة

 .١١٩٧ ،والتدريب للبحث الدولي المعهد .١١٩٣ للمرأة، اإلنمائي

 

 بإعالن االسترشاد في العالم في المرأة بوضع النهوض إلى الرامية المتحدة األمم جهود استمرت ،٢٠٠٧ عام في 

 الثالثة الخاصة الدورة ونتائج ،(١٩٩٥ عام) المرأة حول الرابع العالمي المؤتمر في المعتمد بيجين، عمل ومنهاج

 أن العام األمين قرر وقد (.٥+ بيجين) تنفيذها في المحرز التقدم تعرضتاس التي ،٢٠٠٠ لعام العامة للجمعية والعشرين

 مع بالتزامن وذلك ،٢٠١٥ عام حتى والفتيات المرأة ضد العنف على للقضاء سنوات لعدة المنظومة نطاق على حملة يقود

 ذلك في بما المرأة، ضد العنف لتتناو قرارات ثالثة الجمعية واعتمدت لأللفية، اإلنمائية األهداف لتحقيق المزمع التاريخ

 ناسور وإنهاء الطفلة، بشأن قرارات أيضا العامة الجمعية اعتمدت وقد .العامالت المهاجرات ضد والعنف الجنسي العنف

 العالمي اليوم ليكون عام كل من أكتوبر/األول تشرين ١٥ وأعلنت الريف، في المرأة ووضع التنمية في والمرأة الوالدة،

 النساء من المزيد تعيين على العام األمين األمن مجلس حث واألمن، والسالم المرأة بمسألة يتعلق وفيما .يفيةالر للمرأة

 ففي .المسلحة النزاعات في الجنسي والعنف االغتصاب على أيضاً  االهتمام تركز كما .خاصات ومبعوثات كممثالت

 .“ النزاعات في الجنسي العنف لمكافحة المتحدة األمم عمل" رعش االثنا المتحدة األمم منظومة كيانات أطلقت مارس،/آذار

 بالمرأة المعنية الوكاالت بين المشتركة المتحدة األمم شبكة قيام مع الجنساني المنظور مراعاة تعميم في التقدم تحقق وقد

 لتفعيل المنظومة اقنط على عمل خطة وضع إلى الرامية الجهود تسهيل شأنه من الذي المخصص، العامل الفريق بانشاء

 وفي .للتنسيق التنفيذيين الرؤساء مجلس قبل من ٢٠٠٦ عام في المؤيد الجنساني المنظور تعميم بشأن واستراتيجية سياسة

 نطاق على باالتساق المعني المستوى الرفيع للفريق ٢٠٠٦ عام توصيات حول تقريراً  العام األمين أصدر أبريل،/نيسان

 الحكومي االعتبار لتعزيز طرقاً  واقترح المقترح، المتحدة لألمم الجديد الجنساني الهيكل ذلك في بما المتحدة، األمم منظومة

 .اللجنة تقرير في الوارد

 واعتمدت المستوى رفيعة نقاش حلقات المرأة وضع لجنة عقدت مارس،/آذار في والخمسين الحادية الدورة وفي 

 باألولوية حظي الذي الموضوع وهو الطفلة، ضد والعنف التمييز أشكال جميع على القضاء بشأن عليها متفق استنتاجات

 المرأة إلى المساعدة تقديم بشأن قرار مشروع باعتماد واالجتماعي االقتصادي المجلس اللجنة وأوصت .الدورة في

 األعضاء تشويه بإنهاءو اإليدز؛/البشرية المناعة نقص وفيروس وبالطفلة بالمرأة، متعلقة قرارات اعتمد كما .الفلسطينية

 تحقيق في والفتيان الرجال دور بشأن رسمية غير مناقشات ُعقدت كما .الطفلة من القسري وبالزواج لإلناث؛ التناسلية

 .المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة أجل من والتمويل الجنسين بين المساواة

 توخى الذي السنوات، المتعدد التمويلي إطاره نفيذت على التركيز للمرأة اإلنمائي المتحدة األمم صندوق واصل 

 بين والمساواة اإليدز،/البشرية المناعة نقص فيروس المرأة، ضد العنف الفقر، تأنيث :هي رئيسية مجاالت أربعة في أهدافاً 

 الموارد في هدفه الصندوق وتجاوز ناجحةً  العادية موارده قاعدة وتنويع لتوسيع الجهود كانت .الديمقراطي والحكم الجنسين

 ديسمبر،/األول كانون في .٢٠٠٤ عام مجموع ضعف يقرب ما أي دوالر، مليون ٤٤ إلى لتصل ،٢٠٠٧ لعام العادية

 .المؤسسية الذاكرة على الحفاظ هدف مع للصندوق االستشارية اللجنة مكتب شروط العامة الجمعية قررت

 المجلس اتخذ إذ .بالمرأة النهوض أجل من والتدريب بحثلل الدولي المعهد وتنشيط تعزيز المتحدة األمم واصلت 

 السنتين لفترة المتوقع الدخل أن من الرغم على .٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة للمعهد االستراتيجي اإلطار لتعزيز قرارات التنفيذي

 محفوفةً  بقيت للمعهد المالية الحالة أن أال ديسمبر،/األول كانون ٣١ لغاية المتوقعة النفقات لتغطية كافياً  كان ٢٠٠٧-٢٠٠٦

 ووضع األساسية األنشطة لتمويل مستدامة موارد لتأمين حلوالً  التنفيذي المجلس قدم أكتوبر،/األول تشرين وفي .بالمخاطر

 .استقراراً  أكثر أساس على للمعهد المالية الحالة
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 واجتماعية اقتصادية قضايا :الثالث الجزء

 (١٢٣٣-١٢٠١ ص) عشر الحادي الفصل

 والمسنون والشباب األطفال

—————————————————————————————————— 

 

 المتحدة األمم صندوق ؛١٢٠١ ،٢٠٠٢ لعام بالطفل المعنية العامة للجمعية االستثنائية الدورة متابعة :١٢٠١ ،األطفال

 .١٢٣٠ ،٢٠٠٢ لعام وخةللشيخ الثانية العالمية الجمعية متابعة :١٢٣٠ ،المسنون .١٢٢٠ ،الشباب .١٢٠٤ للطفولة،

 

 بداية أفضل طفل كل تلقي لضمان جهوده (اليونيسيف) للطفولة المتحدة األمم الصندوق واصل ،٢٠٠٧ عام في 

 واإلعاقة؛ اإليدز،/البشرية المناعة نقص فيروس ذلك في بما األمراض، من وحمايته بالكامل وتحصينه للحياة؛ ممكنة

 .والتمييز واالستغالل واإليذاء العنف من وحمايته الجودة؛ من قدر على يابتدائ تعليم على الحصول من وتمكنه

 العيش في الصغار األطفال استمرار :وهي األولوية ذات الخمسة المجاالت على التركيز اليونيسيف واصل 

 العنف من الطفل ةحماي واألطفال؛ اإليدز/البشرية المناعة نقص فيروس الجنسين؛ بين والمساواة األساسي التعليم ونموهم؛

 ومنطقةً  بلداً  ١٥٥ مع الصندوق تعاون وقد .الطفل حقوق أجل من وشراكات دعم وسياسات المعاملة؛ وسوء واالستغالل

 .بلداً  ٦٨ من أكثر في طوارئ لحاالت أيضاً  واستجاب ٢٠٠٧ عام في وإقليماً 

 نتائج لمتابعة مكرساً  المستوى رفيع اً تذكاري عاماً  اجتماعاً  العامة الجمعية عقدت ديسمبر،/األول كانون وفي 

 الجمعية دورة في المعتمدين العمل وخطة اإلعالن تنفيذ في المحرز التقدم تقييم أجل من بالطفل المعنية االستثنائية الدورة

 إعالن داعتما إلى المستوى الرفيع االجتماع وانتهى .٢٠٠٢ عام في بالطفل المعنية االستثنائية والعشرين السابعة العامة

 عزمها وأكدت ،" لألطفال صالح عالم" االستثنائية، للدورة الختامية الوثيقة بتنفيذ التزامها األعضاء الدول أكدت بمقتضاه

 .الوثيقة تلك مع يتماشى نحو على األطفال، أجل من الموارد لتعبئة عليها المتفق العالمية واإلجراءات األهداف متابعة على

  

 وفي .بعده وما ٢٠٠٠ عام حتى ١٩٩٥ لعام للشباب العالمي العمل برنامج لتنفيذ العام خالل الجهود استمرت 

 العمل لبرنامج الملحق واالجتماعي، االقتصادي المجلس من توصية على بناءً  الجمعية، اعتمدت ديسمبر،/األول كانون

 وتكنولوجيا العولمة مجاالت في الشباب عن نيابة للعمل مقترحات تضمن الذي بعدها، وما ٢٠٠٠ لسنة للشباب العالمي

 .األجيال بين التفاعل وقضايا المسلحة والنزاعات اإليدز،/البشرية المناعة نقص وفيروس واالتصاالت، المعلومات

 من ٢٠٠٢ عام في المعتمدة للشيخوخة، الدولية مدريد عمل خطة لتنفيذ جهودها أيضاً  المتحدة األمم واصلت كما 

 إلطالق نقاش حلقة االجتماعية التنمية لجنة عقدت فبراير،/شباط شهر دورة وفي .للشيخوخة الثانية الميةالع الجمعية قبل

 الجمعية شجعت ديسمبر،/األول كانون في .٢٠٠٨ عام في منها االنتهاء سيتم التي العمل، خطة وتقييم مراجعة أول

 في الشيخوخة قضايا إدراج عبر السن كبار بين فقرال على للقضاء القدرات لبناء أكبر اهتمام إيالء على الحكومات

 .القومية التنمية وخطط الفقر على القضاء استراتيجيات
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 واجتماعية اقتصادية قضايا :الثالث الجزء

 (١٢٥٩-١٢٣٤ ص) عشر الثاني الفصل

 والمشردون الالجئون

—————————————————————————————————— 

 

 واإلدارية، المالية المسائل ؛١٢٣٤ البرنامجية، السياسات :١٢٣٤ ،الالجئين لشؤون السامية المتحدة األمم مفوضية

 اإلقليمية، األنشطة ؛١٢٤٤ المساعدة، تدابير ؛١٢٤٣ الحماية، قضايا :١٢٤٣ ،ومساعدتهم الالجئين حماية .١٢٤١

١٢٤٧. 

 

 المتحدة لألمم السامية لمفوضيةا باختصاص المشمولين لألشخاص اإلجمالي العدد أن رغم ،٢٠٠٧ عام في 

 العالم في ازدادت قد الالجئين نسبة أن إال ،٢٠٠٦ عام في مليوناً  ٣٢.٩ من مليوناً، ٣١.٧ إلى انخفض قد الالجئين لشؤون

 شخص مليون ١٣.٧ نحو المجموع، من .والعراق األفريقي القرن في النزاعات بسبب وذلك التوالي، على الثاني للعام

 طالبي من ألفاً  ٧٤٠و الجنسية عديمي األشخاص من ماليين ٣و الجئ، مليون ١١.٤ من يقرب ما ذلك يلي اً،داخلي نزحوا

 .المفوضية من بمساعدة ومعظمهم األصلية، مناطقهم إلى عادوا والنازحين الالجئين من مليوناً  ٢.٨بـ يقدر ما وأن .اللجوء

 .العالم في داخلياً  النازحين من مليوناً  ٢٤.٥ال ونصف (مليوناً  ٢.٤) العالم في الالجئين مجموع ربع أفريقيا استضافت لقد

 نحو أو المفوضية، رعاية تحت العالم مستوى على توطينهم أعيد الذين الالجئين نصف من أكثر المتحدة الواليات وقبلت

 .األفراد من ٣١،٨٠٠

 مناطق في القيود تعوقها كان ولكن المناطق، بعض في دائمة حلول إيجاد في نجاحاً  المفوضية حققت العام، خالل 

 إلى ٧٣٠،٦٤٠الـ الالجئين وعودة وليبريا؛ أنغوال في الوطن إلى اإلعادة عمليات ختام اإليجابية التطورات وشملت .أخرى

 ومتلقي/المحميين النازحين من مليوناً  ٢.١ بنحو يقدر ما وعودة ؛(٣٧٣،٨٥٦) أفغانستان إلى رئيسي بشكل اوطانهم،

 إلى ألفاً  ٥٧٩و الديمقراطية الكونغو جمهورية إلى مليوناً  ذلك في بما األصلية، مواطنهم إلى المفوضية قبل من لمعونةا

 لم التي العراق في األوضاع مثل عملياتها، في كبيرة تحديات المفوضية واجهت المكاسب، هذه من الرغم وعلى .أوغندا

 في عراقي الجئ مليون ٢ إلى ١،٥بـ يقدر ما وكذلك البالد، داخل نازح نمليو ٢.٤الـ ومحنة عودة لتنظيم مؤاتية تكن

 وجمهورية تشاد في األمن وانعدام النزاع تجدد جراء من تفاقمت التي أفريقيا في اإلنسانية واألزمات المضيفة؛ البلدان

 النساء ضد والعنف الخطر ايدتز أو النزوح من مزيد عن أسفر مما ،(السودان) ودارفور والصومال الديمقراطية الكونغو

 والمشردين الالجئين على الغذائية المواد أسعار في العالمي االرتفاع وتأثير أفغانستان؛ في األمنية البيئة وتردي والفتيات؛

 تدفعهم أناس حاالت وهي ،"المختلطة الهجرة" موجات قضية إن كما .اإلنسانية المساعدات على يعتمدون الذين داخلياً 

 الحكومات تركز حيث آسيا، في سيما ال قلق، مصدر بقيت قد اآلخر، البعض جوار إلى بعضهم لالنتقال مختلفة غايات

 في التوطين إعادة طلبات تجاوزت عاماً، ٢٠ منذ األولى للمرة ذلك، على وعالوة .للهجرة األمنية الجوانب على االهتمام

 بكثير يفوق التوطين إعادة إلى حاجة في هم الذين الناس عدد أن من قالقل أثار مما الدول، وفرتها التي األماكن المفوضية

 .المتوفرة األماكن عدد

 التحليل من المزيد إجراء عاتقها على المفوضية أخذت األساسية، والحماية المساعدة أنشطة إلى وباإلضافة 

 التشرد أسباب عن فضالً  الهجرة، إلدارة الدول جهود على تؤثر التي القضايا مثل الناشئة، المخاوف حول والحوار

 أبريل،/نيسان وفي .تعقيداً  تزداد أصبحت التي ،(واالضطهاد والصراع المناخ، وتغير البيئي والتدهور الشديد، الحرمان)

 العراق في والنازحين لالجئين اإلنسانية لالحتياجات االستجابة بشأن دولياً  مؤتمراً  الالجئين لشؤون السامي المفوض عقد

 من .لالجئين المستضيفة للبلدان والمجلفن الضعيف الدولي للدعم حلول إيجاد ضرورة على وافق الذي المجاورة، بلدانوال

 المفوض عقد بالحماية، المتعلقة المسائل بشأن األخرى المعنية والجهات والدول المفوضية بين المناقشات تسهيل أجل

 التي الحماية، تحديات حول المزمعة السنوية الحوارات سلسلة من األول الحوار ديسمبر،/األول كانون في أيضاً، السامي

 اللجنة اعتمدت أكتوبر،/األول تشرين في .المختلطة الهجرة حركات في المحاصرين لألشخاص الحماية مسألة تناولت

 حماية لتعزيز المعاييرو التوجيهية المبادئ تضمنت والتي للخطر، المعرضين األطفال بشأن استنتاجاً  للمفوضية التنفيذية

 .للخطر المعرضين األطفال

 انعكس بالميزانية، متعلقة وتدابير إدارية لتدابير ونظراً  .٢٠٠٧ عام في للمفوضية المالي الوضع تحسن لقد 

 لتكاليف كمدخرات دوالر مليون ١٥ تخصيص للمفوضية أتاح مما للموظفين، العالمية التكاليف في التصاعدي االتجاه

 في الجنس نوع على القائم والعنف الجنسي والعنف اإلنجابية، والصحة والمالريا، التغذية سوء مجاالت في جاتاالحتيا

 .وإداري هيكلي إصالح وتنفيذ رسالتها تقييم المفوضية واصلت العام، وخالل .العمليات من العديد
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 واجتماعية اقتصادية قضايا :الثالث الجزء

 (١٢٧٤-١٢٦٠ ص) عشر الثالث الفصل

 والتغذية والغذاء الصحة

—————————————————————————————————— 

 

 ؛١٢٦٧ التبغ، ؛١٢٦٦ التوحد، بمرض للتوعية العالمي اليوم ؛١٢٦٠ عليه، والسيطرة اإليدز من الوقاية :١٢٦٠ ،الصحة

 :١٢٧٢ ،والزراعة ذيةاألغ .١٢٧١ الطرق، على السالمة ؛١٢٧١ العالمية، العامة الصحة ؛١٢٦٧ المالريا، دحر مبادرة

 .١٢٧٣ ،التغذية .١٢٧٢ الغذائي، األمن ؛١٢٧٢ الغذائية، المعونة

 

 ودعم الغذائية المساعدات وتنسيق الغذائي، واألمن البشرية الصحة تعزيز المتحدة األمم واصلت ،٢٠٠٧ عام في 

 .التغذية مجال في البحوث

 يقدر وما اإليدز/البشرية المناعة نقص فيروس مع يعيشون كانوا شخص مليون ٣٣.٢ حوالي العام، نهاية في 

 المتحدة األمم برنامج .مليوناً  ٢.١بـ باإليدز المرتبطة األمراض بسبب الوفيات وقدرت .بالفيروس أصيبوا مليوناً  ٢.٥ بنحو

 العالج زيادة من الرغم على أنه الحظ العالمية الصحة ومنظمة اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس المعني المشترك

 جنوب في للوفاة األول والسبب العالم أنحاء جميع في للوفيات الرئيسي السبب اإليدز بقي الرجعية، للفيروسات المضاد

 قد المتحدة، األمم منظومة في اإليدز ألنشطة كمنسق المشترك، المتحدة األمم برنامج أن كما .أفريقيا في الكبرى الصحراء

 ونشطاء الخاص والقطاع المدني المجتمع ذلك في بما للوباء، التصدي أجل من الفاعلة الجهات من متزايد عدد في انخرط

 رفيع اجتماعاً  ،٢٠٠٨ يونيو/حزيران في تعقد، أن العامة الجمعية قررت ديسمبر،/األول كانون وفي .والحكومات العالج

 المناعة نقص فيروس بشأن االلتزام إعالن في المحددة األهداف تحقيق في المحرز التقدم الستعراض المستوى

 .اإليدز/البشرية المناعة نقص فيروس بشأن ٢٠٠٦ لعام السياسي واإلعالن ٢٠٠١ لعام اإليدز/البشرية

 المالريا، لمكافحة الكبيرة والمالية السياسية االلتزامات من الرغم على أنه الجمعية العالمية الصحة منظمة أبلغت 

 .وفاة حالة مليون بلغت سنوية خسائر إلى أدى مما عام، كل حاد بشكل المرض هذا من صشخ مليون ٥٠٠ من أكثر عانى

 أبريل/نيسان ٢٥ في المالريا بيوم لالحتفال العالمية الصحة جمعية بقرار الجمعية رحبت ديسمبر،/األول كانون قرار وفي

 ديسمبر،/األول كانون في أيضاً  .بالمالريا المتعلقة األنشطة نوعية تحسين على الدولي والمجتمع األعضاء الدول وحثت

 في .٢٠٠٨ عام من ابتداءً  سنوياً  به يُحتفل كي التوحد، بمرض للتوعية العالمي اليوم ليكون أبريل/نيسان ٢ الجمعية حددت

 .ص انظر) (١٣٨/٦٢ القرار) الوالدة ناسور إلنهاء الجهود بذل إلى الجمعية دعت بالصحة، متعلقة اخرى إجراءات

٩١١٦.) 

 المتحدة األمم أسبوع الطرق على السالمة مجال في بالتعاون المعني المتحدة األمم فريق نظم أبريل،/نيسان في 

 حول الوعي مستوى رفع إلى وهدف   الشباب من الطرق مستخدمي على ركز الذي الطرق، على للسالمة األول العالمي

 للشباب العالمية الجمعية قامت الحدث، بهذا االحتفال من وكجزء .الطرق حوادث عن الناجمة لإلصابات المجتمعية االثار

 شبكة وإنشاء الخبرات بتبادل دولة ١٠٠ من شاباً  ٤٠٠ من ألكثر الفرصة بإتاحة الطرق على السالمة موضوع حول

 .الطرق على السالمة عن المدافعين الشباب من عالمية

 مجموعه ما فساعد الغذائية، المساعدات من متري طن ونملي ٣.٣ العالمي األغذية برنامج وزع ،٢٠٠٧ عام في 

 اإلغاثة وعمليات الطوارئ وعمليات التنمية، مشاريع خالل من المساعدات قُدمت وقد .بلداً  ٨٠ في جائع مليون ٨٦.١

 .األمد الطويلة واإلنعاش

 العالمي القمة مؤتمر في اعتمادها تم التي العمل خطة تنفيذ المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة واصلت 

 عدد تخفيض بتعهد للوفاء الدولي المجتمع دعا الذي ،٢٠٠٢ لعام لألغذية العالمي القمة مؤتمر وإعالن ١٩٩٦ لعام لألغذية

 .٢٠١٥ عام بحلول النصف إلى التغذية نقص من يعانون الذين األشخاص
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 واجتماعية اقتصادية قضايا :الثالث الجزء

 (١٣١٢-١٢٧٥ ص) عشر الرابع الفصل

 للمخدرات الدولية المراقبة

—————————————————————————————————— 

 

 حالة .١٢٨٣ المخدرات، لمراقبة الدولي المجلس :١٢٨١ االتفاقيات، .١٢٧٥ ،العشرين االستثنائية الدورة متابعة

 المعني المتحدة األمم مكتب :١٢٩٨ ،دراتالمخ تعاطي لمكافحة المتحدة األمم عمل .١٢٨٥ ،العالمية المخدرات

 .١٣١٢ المتحدة، األمم آليات تعزيز ؛١٣٠٧ ،المخدرات لجنة .١٢٩٨ والجريمة، بالمخدرات

 

 بشكل ذلك وتم العالمية، المخدرات مشكلة لمواجهة الدولي التعاون تعزيز المتحدة األمم واصلت ،٢٠٠٧ عام في 

 بالمخدرات المعني المتحدة األمم ومكتب المخدرات لمراقبة الدولية والهيئة المخدرات، لجنة أنشطة خالل من أساسي

 لخفض التوجيهية المبادئ إعالن لتنفيذ ١٩٩٩ عام عمل خطة تنفيذ على بالتحديد، األنشطة، تلك ركزت وقد .والجريمة

 على الطلب من للحد جوبرام استراتيجيات العتماد األعضاء للدول دليل بمثابة كانت التي المخدرات، على الطلب

 .٢١٢٠٠٨ بحلول هامة نتائج تحقيق أجل من المشروع غير المخدرات

 لهيئات القانونية والبحوث والمشورة التقنية المساعدة والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب قدم لقد 

 أحكام تنفيذ في الدول وساعد عضاء،األ وللدول المخدرات لمكافحة السياسات بوضع المعنية الرئيسية المتحدة األمم

 المشروعة غير المحاصيل رصد في الدول دعم كما .تنفيذها مراقبة في الهيئة ودعم المخدرات لمكافحة الدولية االتفاقيات

 لمكافحة شامل لنهج وروج المستدامة، التنمية واستراتيجيات الفقر من الحد إطار في داخل البديلة التنمية وبرامج

 محاصيل على تعتمد التي المناطق في االقتصادية والتنمية االجتماعية، والرعاية الصحة تحسين بهدف وذلك ،المخدرات

 وبناء المخدرات، مكافحة وكاالت إنشاء على وساعد التأهيل، وإعادة العالج المخدرات، من للوقاية دعمه وزاد .المخدرات

 .المنع تدابير وتحسين القضائية السلطة وتعزيز الحدودية، المراكز

 المخدرات، مكافحة مع تتعامل التي السياسات لوضع المتحدة األمم في الرئيسية الهيئة وهي المخدرات، لجنة إن 

 الدورة متابعة بشأن قرارات واعتمدت واالجتماعي، االقتصادي المجلس إلى القرارات مشاريع من بعدد أوصت قد

 الدولية المعاهدات وتنفيذ العالمية، المخدرات لمشكلة التصدي بصدد ٩٩٨١ لعام العامة للجمعية العشرين االستثنائية

 بالمخدرات، المشروع غير والعرض واالتجار المخدرات استعمال إساءة ومنع الطلب وخفض المخدرات، لمراقبة

 .والمالية اإلدارية والمسائل

 والطلب المشروع العرض بين وازنالت على الحفاظ في المساعدة على الحكومات المجلس حث يوليو،/تموز في 

 وشدد .األفيونية الخام المواد إنتاج مصادر انتشار ومنع والعلمية الطبية لألغراض المستخدمة الخام األفيونية المواد على

 سليمة أساليب اعتماد لدعم التدريبية البرامج لتنفيذ الصلة ذات األخرى الدولية الحكومية والمنظمات المكتب أهمية على

-٢٠٠٨ للفترة المكتب استراتيجية على ووافق المخدرات، تعاطي عن إحصاءات لتوفير المستخدمة المؤشرات مواءمةو

 إلى الحاجة يدرك وإذ .٢٠١١

 في المخدرات لمكافحة الوطنية الستراتيجيتها وفقاً  أفغانستان، في األفيون خشخاش زراعة على للقضاء الجهود تكثيف

 االستراتيجية، تنفيذ دعم على الدولي المجتمع وشجع المخدرات، لمكافحة برامجها تعزيز إلى تانأفغانس المجلس دعا البلد،

 الجمعية اعتمدت ديسمبر،/األول كانون في .إضافية تقنية ومساعدة مالية موارد توفير إلى الدولية والمنظمات الدول ودعا

 واتخاذ العشرين االستثنائية الدورة متابعة تناول الذي العالمية المخدرات مشكلة لمكافحة الدولي التعاون بشأن قراراً  العامة

 المتواصلة الجهود خالل من إيجابية نتائج تحقيق يمكن بأنه واعترفت .المتحدة األمم منظومة جانب من إجراءات

 .العرض وخفض الطلب بين متوازناً  نهجاً  هناك يكون أن ينبغي أنه مجدداً  وأكدت والجماعية،

 .فعاليتها لزيادة والنماذج الممارسات أفضل على الضوء بتسليط البديلة، التنمية برامج تنفيذ الهيئة ضتاستعر لقد 

 جميع في المخدرات وضع وتحليل المخدرات، لمكافحة الثالث الرئيسية الدولية االتفاقيات تنفيذ على اإلشراف واصلت كما

 اقتراحات وتقديم للمعاهدات، واالمتثال الوطنية المراقبة في الضعف نقاط إلى الحكومات انتباه ولفت العالم، أنحاء

 على تحسينات إلدخال وتوصيات

 .والدولي الوطني الصعيدين
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 واجتماعية اقتصادية قضايا :الثالث الجزء

 (١٣٢١-١٣١٣ ص) عشر الخامس الفصل

 اإلحصائيات

—————————————————————————————————— 

 

 .١٣١٧ واالجتماعية، الديموغرافية اإلحصاءات ؛١٣١٤ االقتصادية، اإلحصاءات :١٣١٣ ،اإلحصائية اللجنة عمل 

 .١٣١٩ ،األخرى اإلحصائية األنشطة

 

 اللجنة أنشطة خالل من رئيسي بشكل اإلحصاءات مجال في عملها المتحدة األمم واصلت ،٢٠٠٧ عام خالل 

 للسكان والتوصيات المبادئ اإلحصائية اللجنة عتمدتا مارس،/آذار في .المتحدة األمم في اإلحصاءات وشعبة اإلحصائية
 الحسابات نظام تحديث بشأن التوصيات من وحزمة للمياه؛ واالقتصادية البيئية المحاسبة نظام ؛٢ التنقيح ،والمساكن

 لتتبع بةالمطلو لإلحصاءات المستمر للتحسين والحاجة اإلحصائية القدرات بناء بأهمية اللجنة وأقرت .١٩٩٣ عام الوطنية،

-٢٠٠٧ للفترة السنوات المتعدد عملها برنامج مشروع على وافقت كما .لأللفية اإلنمائية األهداف نحو المحرز التقدم

٢٠١٠. 

 االقتصادية اإلحصاءات مجاالت مختلف في الدولية والمنظمات البلدان من مجموعات عمل اللجنة واستعرضت 

 .والمقترحات صياتالتو وحددت والبيئة والسكانية واالجتماعية
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 قانونية قضايا :الرابع الجزء

 (١٣٣٣-١٣٢٥ ص) األول الفصل

  الدولية العدل محكمة

—————————————————————————————————— 

 

 .١٣٣٣ ،أخرى قضايا ؛١٣٢٥ ،للمحكمة القضائي العمل

 

 نزاع محل قضية ١٢ لديها وكان أوامر، وخمسة أحكام، أربعة الدولية العدل محكمة أصدرت ،٢٠٠٧ عام في 

 الدولية، العدل محكمة رئيسة أبلغت العامة، الجمعية إلى نوفمبر/الثاني تشرين من األول خطاب في .فيها تبت أن بانتظار

 كما .٢٠٠٨ عام بحلول يُنجز أن يُتوقع المحكمة لدى القضايا من تراكم ما هائلة، جهود بعد أنه هيغينز، روزالين القاضية

 .السرعة وجه على ستستجيب المحكمة بأن الوثوق يمكنها المحكمة على قضايا عرض في تنظر نتكا التي الدول أن

 .دائمة دولية محكمة فكرة نشأت حيث للسالم، الهاي لمؤتمر المئوية الذكرى شّكل٢٠٠٧ عام أن األذهان إلى وأعادت

 التي النزاعات مع للتعامل الُمهيئة الدولية يةالقضائ والهيئات المحاكم ازدهار شهدا قد الماضيين العقدين أن إلى وأشارت

 محكمة رئيسة أعربت وقد .بالتزايد استمرت قد المحكمة في الدول مصالح وإن الدولي، للقانون المتزايد التمدد ظل في تنشأ

 مسؤولي عدا ما للمسؤولين والتعويض الخدمة شروط بشأن قرار العامة الجمعية اعتماد بشأن قلقها عن أيضاً  الدولية العدل

 .القضاة بين المساواة عدم إلى يفضي أن ,قولها حسب ,شأنه من ما األمانة،
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 قانونية قضايا :الرابع الجزء

 (١٣٥٥-١٣٣٤ ص) الثاني الفصل

 الدولية القضائية والهيئات المحاكم

—————————————————————————————————— 

 

 ؛١٣٤٠ المحكمة، قلم ؛١٣٣٩ العام، المدعي مكتب ؛١٣٣٥ الدوائر، :١٣٣٤ ،السابقة ليوغوسالفيا الدولية المحكمة

 ؛١٣٤٦ المحكمة، قلم ؛١٣٤٦ العام، المدعي مكتب ؛١٣٤٣ الدوائر، :١٣٤٢ ،لرواندا الدولية المحكمة .١٣٤٠ التمويل،

 الدوائر، :١٣٥١ ،الدولية الجنايات محكمة .٣٥٠١ االستراتيجيات، نهاية تنفيذ :١٣٤٩ ،المحكمتين أداء .١٣٤٧ التمويل،

١٣٥٣. 

 

 الدولي للقانون الجسيمة االنتهاكات عن المسؤولين األشخاص لمحاكمة الدولية المحكمة أحرزت ،٢٠٠٧ عام في 

 ٢٠١٠ العام بحلول واليتها إنجاز نحو كبيراً  تقدماً  ١٩٩١ عام منذ السابقة يوغوسالفيا إقليم في ارتكبت التي اإلنساني

 المحاكمة إجراءات وفعالية كفاءة زيادة إلى الهادفة المختلفة التعديالت حكم ذلك في بما الملموسة، التدابير من عدد باعتماد

 ثالثة وكانت واحد، وقت في محاكمات سبع الثالث االبتدائية الدوائر أجرت المحكمة، تاريخ في األولى وللمرة .واالستئناف

 توقعت االعتقالين، هذين وباستثناء .العام خالل اعتقالين تنفيذ تم وقد .متهماً  ١٨ بها تورط متهمينال متعددة محاكمات منها

 عام نهاية بحلول الطعون جميع وربما ،٢٠٠٩ عام نهاية بحلول المحاكمات جميع استكمال على قادرة تكون أن المحكمة

٢٠١١. 

 ذلك وغير الجماعية اإلبادة أعمال عن المسؤولين األشخاص لمحاكمة الدولية الجنائية المحكمة كثّفت العام، خالل 

 أعمال عن المسؤولين الروانديين والمواطنين رواندا إقليم في المرتكبة اإلنساني الدولي للقانون الجسيمة االنتهاكات من

 كانون ٣١و يناير/الثاني كانون ١ بين المجاورة الدول أراضي في المماثلة االنتهاكات من وغيرها الجماعية اإلبادة

 للدائرة أحكام ثالثة أصدرت إذ .المحكمة نظام لتحسين جهودها وعززت لديها والقضاء االدعاء عمل ١٩٩٤ ديسمبر/األول

 عرض في كبيراً  تقدماً  وأحرزت متهمين، بخمسة تتعلقان قضيتين وأكملت االستئناف، لدائرة أحكام وأربعة االبتدائية

 .متهماً ١٨ شملت محاكمات سبع في الدفاع دعاوى

 في للقلق المثيرة األوضاع في التحقيقات إجراء عملها، من الرابعة السنة في الدولية، الجنائية المحكمة واصلت 

 تلك من كل في اتخذت التي القضائية واإلجراءات السودان، في دارفور وإقليم وأوغندا، الديمقراطية، الكونغو جمهورية

 في بالوضع متعلقة وأربعة دارفور في بالوضع متعلقتان اثنتان منها قائمة، كانت تقالاع مذكرات ست أن حيث .األوضاع

 العام المدعي أعلن مايو،/أيار ٢٢ وفي (.٢٠٠٥ يوليو/تموز منذ معلقة كانت بأوغندا المتعلقة األربع المذكرات) أوغندا

 .الوسطى أفريقيا جمهورية في الوضع حول تحقيق بفتح قراره
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 قانونية قضايا :الرابع الجزء

 (١٣٨٧-١٣٥٦ ص) الثالث الفصل

 دولية قانونية قضايا

—————————————————————————————————— 

 

 والقانون الدول بين الدولية العالقات ؛١٣٥٦ الدولي، القانون لجنة ؛١٣٥٦ ،الدولية السياسية للعالقات القانونية الجوانب

 القضايا .١٣٧١ واالتفاقات، المعاهدات ؛١٣٦٨ الدبلوماسية، العالقات ؛١٣٦٨ والحصانات، االمتيازات ؛١٣٦٤ الدولي،

 الدولي، االقتصادي القانون ؛١٣٧٣ والدولي، الوطني الصعيدين على القانون سيادة ؛١٣٧٣ ،األخرى الدولية القانونية

 .٣٨٥١ المضيف، البلد عالقات ؛١٣٨٠ الدولي، والقانون الدولية المنظمات ؛١٣٧٤

 

 القانون وتدوين التدريجي بالتطوير المتصلة المواضيع دراسة الدولي القانون لجنة واصلت ،٢٠٠٧ عام في 

 عامالً  فريقاً  وأنشأت للحدود، العابرة الجوفية المياه طبقات بقانون المتعلقة المواد لمشروع الثانية بالقراءة وأوصت .الدولي

 مجموعة بوضع الحكومات اهتمام على ديسمبر،/األول كانون في العامة، الجمعية أثنت .المشتركة الطبيعية الموارد على

 األنشطة من الحدود عبر الضرر عن المبادئ مشاريع من ومجموعة الدبلوماسية بالحماية المتعلقة المواد مشاريع من

 حول ذلك في بما تعليقاتها، متقدي إلى الحكومات وُدعيت .السابقة السنوات في قدمتها قد اللجنة كانت والتي الخطرة،

 .المواضيع تلك بشأن مفصلة اتفاقيات

 وفي .الدولي اإلرهاب بشأن شاملة اتفاقية مشروع صياغة الجمعية أنشأتها التي المخصصة اللجنة واصلت 

 الحكومية لمنظماتوا المتحدة األمم منظومة وكيانات الدول، اتخذتها التي التدابير عن تقريراً  العام األمين قدم يوليو،/تموز

 كانون وفي .الدولي اإلرهاب على القضاء إلى الرامية التدابير بشأن ١٩٩٤ لعام العامة الجمعية إعالن لتنفيذ الدولية

 ودعت مبررة وغير إجرامية أعماالً  بوصفها اإلرهاب وممارسات وأساليب أعمال جميع الجمعية أدانت ,ديسمبر/األول

 .اإلرهاب لمنع يةإضاف تدابير اتخاذ إلى الدول

 بشأن التشريعي األونسيترال دليل الدولي التجاري للقانون المتحدة األمم لجنة اعتمدت األربعين، دورتها في 

 أيضاً  وعقدت .المضمونة معامالتها ألنظمة االقتصادي النشاط لتقييم منه االستفادة الدول وأوصت المضمونة المعامالت

 المنظمات عمل عن فضالً  السابق، اللجنة عمل نتائج استعرض الذي ،"العالمية للتجارة عصري قانون" حول كونغرس

 عمل مواضيع وتناولت الحالية العمل لبرامج تقييماً  أجرت كما .الدولي التجاري القانون مجال في الناشطة األخرى

 .للمستقبل

 أخرى، مواضيع بين من تدارس، في المنظمة دور وبتعزيز المتحدة األمم بميثاق المعنية الخاصة اللجنة استمرت 

 مساعدة بشأن الميثاق أحكام وتنفيذ المنظمة، تعزيز بهدف وذلك الدوليين، واألمن السلم على بالحفاظ المتعلقة المقترحات

 .السابع الفصل بموجب جزاءات تطبيق من المتضررة الثالثة الدول

 في بما المتحدة، األمم لدى الدائمة البعثات أثارتها التي القضايا من عدداً  المضيف البلد مع العالقات لجنة وتناولت 

 .السفر ولوائح التأشيرات إصدار في والتأخير والجمارك، الهجرة إجراءات وتسريع السيارات، ووقوف النقل قضايا ذلك
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 قانونية قضايا :الرابع الجزء

 (١٤١٣-١٣٨٨ ص) الرابع الفصل

 البحار قانون

—————————————————————————————————— 

 

 المتعلقة األخرى التطورات ؛١٤٠٠ االتفاقية، أنشأتها التي المؤسسات :١٣٨٨ ،البحار لقانون المتحدة األمم اتفاقية

 .١٤١٣ البحار، وقانون المحيطات شؤون شعبة ؛١٤٠١ باالتفاقية،

 

 ١٩٨٢ لعام البحار لقانون المتحدة األمم التفاقية العالمي القبول تعزيز المتحدة األمم واصلت ،٢٠٠٧ عام في 

 وعلى االرتحال الكثيرة السمكية واألرصدة المناطق المتداخلة السمكية األرصدة وإدارة حفظ على التنفيذيتين واالتفاقيتين

 .البحار لقانون الدولية المحكمة وحصانات امتيازات

 البحار لقانون الدولية والمحكمة البحار، لقاع الدولية السلطة وهي االتفاقية، أنشأتها التي الثالث المؤسسات إن 

 .العام خالل جلسات عقدت قد القاري، الجرف حدود ولجنة
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 الميزانية وقضايا وإدارية مؤسسية قضايا :الخامس الجزء

 (١٤٣٤-١٤١٧ ص) األول الفصل

 المؤسسية والمسائل المتحدة األمم هيكلة إعادة

—————————————————————————————————— 

 

 .١٤٢٠ الدولية، الحكومية اآللية :١٤٢٠ ،المؤسسية المسائل .١٤١٧ اإلصالح، برنامج :١٤١٧ ،الهيكلة إعادة قضايا

 .١٤٢٥ واالجتماعي، االقتصادي المجلس ؛١٤٢٤ األمن، مجلس ؛١٤٢٢ العامة، الجمعية :١٤٢٢ ،المؤسسية اآللية

 المتحدة األمم .١٤٢٧ األخرى، التنسيق مسائل ؛١٤٢٦ المؤسسية، اآلليات ؛١٤٢٦ ،والتعاون والرصد التنسيق

 السنوات إعالن ؛١٤٣٠ المتحدة، األمم عمل في المشاركة ؛١٤٢٩ المنظمات، مع التعاون :١٤٢٩ ،األخرى والمنظمات

 .١٤٣٤ الدولية،

 

 نطاق على االتساق لتعزيز المتحدة األمم ومنظومة األعضاء الدول مع العمل العام األمين واصل ،٢٠٠٧ عام في 

 التوصيات بشأن نظره وجهات وقدم .القطري المستوى على وخاصة والبيئة اإلنساني والدعم التنمية مجاالت في المنظومة

 مجاالت في متحدةال األمم منظومة نطاق على باالتساق المعني ٢٠٠٦ لعام المستوى الرفيع الفريق تقرير في الواردة

 الزخم من مزيداً  وفّرت الفريق توصيات أنّ  العام األمين وقال .“ األداء توحيد" بعنوان والبيئة، اإلنسانية والمساعدة التنمية

 تدعيم إلى الحاجة بشأن الفريق تقييم مع كامل بشكل واتفق   المتحدة، لألمم التجارية الممارسات بشأن التدابير إلصالح

 أُطلقت يناير،/الثاني كانون وفي .المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة على التركيز ذلك في بما الحالية، اكلالهي وتقوية

 من المزيد تقديم في المتحدة األمم إمكانية الختبار ,الفريق قبل من بها الموصى ",األداء توحيد"لـ التجريبية المبادرة

 أعمال جدول على ويشرف يدير أن العام األمين نائب من العام األمين طلب وقد .نبلدا ثمانية في المنسقة اإلنمائية المساعدة

 وتحترم تُسترشد، كانت الفريق بتوصيات للعمل المتحدة األمم منظومة مبادرات أن لضمان المنظومة نطاق على االتساق

 في اتفاق إلى التوصل يتم لم ذلك، ومع .الفريق تقرير في الوارد الدولي الحكومي االعتبار مع وثيق بشكل ومنسقة

 فأوصى .المستوى الرفيع الفريق توصيات بشأن العام األمين تقرير متابعة حول العامة للجمعية رسمية غير المشاورات

 .تستمر أن ينبغي المشاورات تلك أن الجمعية رئيس

 المفاوضات منذ رسمياً  لهعم إطالق بإعادة الواليات باستعراض المعني الرسمي غير العامل الجمعية فريق قام 

 قدم ديسمبر،/األول كانون في .حاسمة المفاوضات تلك تكن لم ذلك، ومع .٢٠٠٦ أكتوبر/األول تشرين في تعثرت التي

 لجنة حققت جانبها، من .الواليات استعراض عملية لمواصلة متبادلة بصورة عليها المتفق المعايير عناصر الجمعية رئيس

 .يُختتم أن يمكن عملها أن على األمن مجلس ووافق أهدافها الواليات ستعراضال المخصصة األمن مجلس

 .الجمعية أعمال تنشيط بشأن قرارات تنفيذ عن محدثاً  تقريراً  ديسمبر/األول كانون في العام األمين قدم 

 عدد وزيادة األمن مجلس عضوية في العادل التمثيل بمسألة المعني العضوية باب المفتوح العامل الفريق وقام 

 اعتمدت كما .المجلس إصالحات في التقدم عجلة لدفع سبل في بالنظر األمن بمجلس المتصلة األخرى والمسائل أعضائه

 .واالجتماعي االقتصادي المجلس لتعزيز القرارات من عدداً  أيضاً  الجمعية

 وافتتحت والستين الحادية دورتها استأنفت إذ .والمؤسسية اإلدارية المسائل على التركيز الجمعية واصلت لقد 

 بالذكرى لالحتفال احدهما كان المستوى، رفيعا عامان اجتماعان وُعقد .سبتمبر/أيلول ١٨ في والستين الثانية الدورة

 الدولية السنة الجمعية وأعلنت (.ديسمبر/األول كانون ١٧) األطلسي المحيط عبر الرقيق تجارة إلغاء على المائتين السنوية

 .٢٠٠٩ لعام الفلك لعلم

 من وغيرها السالم حفظ وعمليات اإلقليمية، الصراعات مع للتعامل رسمياً  اجتماعاً  ٢٠٢ األمن مجلس عقد 

 .الدوليين واألمن السلم على بالحفاظ المتعلقة القضايا

 اجتماعاً  أبريل/نيسان في واالجتماعي االقتصادي المجلس وعقد والموضوعية، التنظيمية دوراته إلى باإلضافة 

 العالمية التجارة ومنظمة ،(الدولي النقد وصندوق الدولي البنك فريق) وودز بريتون مؤسسات مع المستوى رفيع خاصاً 

 .والتنمية للتجارة المتحدة الواليات ومؤتمر
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 الميزانية وقضايا وإدارية مؤسسية قضايا :الخامس الجزء

 (١٤٦٥-١٤٣٥ ص) الثاني الفصل

  المتحدة األمم وبرمجة تمويل

—————————————————————————————————— 

 

-٢٠٠٨ عامي ميزانية ؛١٤٣٥ ،٢٠٠٧-٢٠٠٦ عامي ميزانية :١٤٣٥ المتحدة، األمم ميزانية .١٤٣٥ ،المالي الوضع

 دارياإل األداء استعراض :١٤٦١ ،والتدقيق الحسابات .١٤٥٩ المقررة، األنصبة :١٤٥٩ ،االشتراكات .١٤٤٠ ،٢٠٠٩

 .١٤٦٥ البرامج، سير :١٤٦٣ ،البرامج تخطيط .١٤٦٢ المتحدة، لألمم والمالي

 

 بقي الوضع أن رغم ،٢٠٠٧ عام في العموم وجه على باإليجابية متسماً  المتحدة لألمم العام المالي الوضع ظل   لقد 

 دوالر مليون ٢٨٣ على استقر حيث ٠٦٢٠ عام في عليه كان مما أعلى العادية الميزانية إطار في النقد توافر كان .هشاً 

 مليون ٤٢٨ المسددة غير األنصبة وبلغت دوالر مليون ٢٩٩ بنحو اإلجمالية األنصبة ارتفعت ذلك، ومع .العام نهاية بحلول

 في دوالر، بليون ٢.٧ من أكثر السالم لحفظ النقدية الموارد وبلغت .٢٠٠٦ عام في دوالر مليون ٣٦١ مع مقارنة دوالر،

 أنصبتها دفعت التي األعضاء الدول عدد أن كما .دوالر مليون ٧٧٩ على األعضاء للدول المستحقة الديون ستقرتا حين

 .دولة ١٤٠ إلى ارتفع قد المحدد، الوقت وفي بالكامل العادية المالية

 فخفضت ،٢٠٠٧-٢٠٠٦ لعامي النهائية الميزانية اعتمادات العامة الجمعية اعتمدت ديسمبر،/األول كانون في 

 إلى ٢٠٠٧ يونيو/وحزيران مارس/آذار وفي ٢٠٠٦ عام في عليه المصادقة تمت الذي دوالر ٤،٣٠٢،٠٠٥،٠٠٠ المبلغ

 كما .دوالر ٥٠٥،١٧٩،٥٠٠ إلى دوالر ١٢،٩٣٠،٧٠٠ بحوالي اإليرادات تقديرات وزادت دوالر ٤،١٨٨،٧٧٢،٤٠٠

 قدره بانخفاض دوالر، ٤،١٧١،٣٥٩،٧٠٠ بمقدار ٢٠٠٩-٢٠٠٨ لعامي المنقحة الميزانية اعتمادات أيضاً  اعتمدت

 .دوالر ٤،١٩٤،٧٢٦،٨٠٠ كانت التي ٢٠٠٦ عام في األولية التقديرات عن دوالر ٢٣،٣٦٧،١٠٠

 في األعضاء الدول الشتراكات المقررة األنصبة لجدول اإلعداد منهجية مراجعة االشتراكات لجنة واصلت 

 كفاءة مراجعة الجمعية واصلت كما .السنوات المتعددة التسديد خطة مليةع خالل من المتأخرات دفع وتشجيع الميزانية

 للمراجعة، المستقلة االستشارية للّجنة منقحة مراجعة اختصاصات العام األمين وقدم .المتحدة لألمم والمالي اإلداري األداء

 .يونيو/حزيران في الجمعية عليها وافقت والتي
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 الميزانية وقضايا وإدارية مؤسسية قضايا :الخامس الجزء

 (١٥٣٤-١٤٦٦ ص) الثالث الفصل

 بالموظفين المتعلقة والمسائل اإلدارية المسائل

—————————————————————————————————— 

 

 المؤتمرات، إدارة :١٤٧٦ ،األخرى اإلدارية المسائل .١٤٦٧ والرقابة، اإلداري اإلصالح :١٤٦٧ ،اإلدارية المسائل

 شؤون .١٤٩٢ األمنية، القضايا ؛١٤٨٦ المتحدة، األمم وممتلكات مباني ؛١٤٨٣ للمعلومات، المتحدة األمم نظم ؛١٤٧٦

 ؛١٥٠٧ اآلخرين، الموظفين شؤون ؛١٥٠٣ الموظفين، وأمن سالمة ؛١٤٩٦ الخدمة، شروط :١٤٩٦ ،الموظفين

 العدل، إقامة ؛١٥٢٣ بالسفر، المتعلقة المسائل ؛١٥٢١ لمتحدة،ا األمم لموظفي التقاعدية للمعاشات المشترك الصندوق

١٥٢٣. 

 

 قرب إرهابية هجمات أودت عندما ٢٠٠٧ ديسمبر/األول كانون ١١ في خطيرة نكسة المتحدة األمم تكبدت 

 األمم موظفي من ١٧ بينهم من شخصاً، ٣١ بحياة الجزائر، العاصمة، الجزائر في المتحدة األمم ومكاتب العليا المحكمة

 .العدالة إلى الجناة يُقدم أن إلى ودعا بشدة الهجمات األمن مجلس أدان وقد .آخراً  شخصاً  ١٧٧ جرح كما المتحدة،

 األمم بموظفي المتعلقة والمسائل للمنظمة اإلداري األداء استعراض العامة الجمعية واصلت ،٢٠٠٧ عام وخالل 

 لمكتب المنقحة التمويل ترتيبات العام األمين قدم مارس،/آذار وفي .ديدةالج اإلصالح مقترحات ذلك في بما المتحدة،

 الداخلية الضوابط بقوة مرتبطة المكتب لتعزيز الالزمة الموارد أن إلى بالنظر الجمعية، وطالبت الداخلية، الرقابة خدمات

 تشرين وفي .المؤسسة في المخاطر رةإلدا آلية ذلك في بما الداخلية، للرقابة فعال إطار بوضع العام األمين للمنظمة،

 معلومات نظام باستبدال األنظمة من جديد لجيل العامة األمانة في والنشر للتنفيذ مقترحات العام األمين قدم أكتوبر،/األول

 رأكث إدارة ويتيح الممارسات، وأفضل ُمحدثة إجراءات على يرتكز عالمي متكامل معلومات نظام وبناء المتكاملة، اإلدارة

 .للموارد فعالية

 ،٢٠٠٧ لعام واالجتماعات المؤتمرات جدول في تغييرات إلجراء طلبات في المؤتمرات لجنة بحثت 

 في األولوية أن من العادة عليه جرت ما على مجدداً  الجمعية أكدت وقد .٢٠٠٩-٢٠٠٨ عامي جدول مشروع واستعرضت

 .المخصصات موارد تخطيط بتحسين العام األمين وطالبت دولال الجتماعات تُمنح أن ينبغي المؤتمرات قاعات استخدام

 مكان ترتيب في بالدخول العام لألمين العامة الجمعية أذنت الرأسمالية، لألصول الرئيسية الخطة بخصوص لها إجراء وفي

 الجدول في تغييرات من اقترحه ما على ووافقت العامة، األمانة مبنى تجديد بغية واحدة لمرحلة الزم إضافي مؤقت إيواء

 على التأكيد الجمعية أعادت فلقد األمنية، بالقضايا يتعلق فيما أما .العامة والجمعية والمؤتمرات العامة األمانة مباني لتحديث

 تفسير وجود بتأمين العام األمين وطالبت المتحدة األمم موظفي وأمن سالمة بشأن المنظومة نطاق على سياسة وجود أهمية

 أنحاء جميع في واألمن السالمة تكاليف تقاسم لغرض ترتيبات لتنفيذ عملية أساليب تطوير وتشجيع اساتللسي موحد

 واألفراد المتحدة األمم موظفي وأمن لسالمة خاص اهتمام إيالء ضرورة على شددت كما .المتحدة األمم منظومة

 .محلياً  المعينين اإلنسانية المساعدة ظفيمو وكذلك السالم، وبناء السالم حفظ عمليات في والمشتركين المرتبطين

 في الموظفين خدمة شروط في النظر إعادة الدولية، المدنية الخدمة لجنة خالل من الجمعية، واصلت العام، خالل 

 بالنسبة الخدمة ظروف وبشأن الدولية المدنية الخدمة تعزيز بشأن اللجنة توصيات واعتمدت الموحد المتحدة األمم نظام

 في للموظفين الصافي األجر بين العالقة وتطور الرواتب سلم من األدنى الحد ذلك في بما فوقها، وما الفنية الفئة لموظفي

 اهتماماً  أيضاً  الجمعية أولت كما .العاصمة واشنطن في المدنية الخدمة موظفو عليه يحصل ما مع بالمقارنة نيويورك

 .اللغة حافز بشأن اللجنة بقرارات

 والقضاة والقضاة الدولية العدل محكمة ألعضاء والتعويض الخدمة شروط :بصدد تقريراً  أيضاً  العام األمين وقدم 

 وأمن وسالمة الخدمة؛ انتهاء بعد الصحي التأمين الستحقاقات المقترح والتمويل والتبعات الدولية؛ للمحاكم المخصصين

 شروط ومواءمة البعثات؛ موظفي تعيين وإعادة التعاقدية؛ والترتيبات المتحدة؛ األمم وموظفي اإلنسانية المساعدة موظفي

 القواعد على والتعديالت األخالقيات؛ مكتب وأنشطة والتوظيف؛ والتعيين المدنية؛ المهن ذوي من السالم وحفظة الخدمة؛

 ومعايير الجنسي؛ واالعتداء االستغالل من والحماية العامة؛ األمانة في الموظفين وتشكيلة الموظفين؛ وتنقل الوظيفية؛

 المتحدة؛ األمم منظومة في العدل إقامة واستعراض المتحدة؛ األمم لموظفي التقاعدية للمعاشات المشترك والصندوق السفر؛

 .االنضباطية واإلجراءات اإلجرامي والسلوك

 الجدد ظفينالمو لتشمل الخدمة انتهاء بعد الصحي التأمين أحكام في تغييرات على العامة الجمعية صادقت لقد 

 ,الرسمية الست المتحدة األمم لغات بين المساواة أهمية على وشددت بعده؛ أو يوليو/تموز من األول في تعيينهم تم ممن

ةً   استراتيجية واعتمدت االنترنيت؛ شبكة على المتحدة األمم مواقع في بينهم الكامل التكافؤ تحقيق ضرورة على التأكيد ُمكِرر 
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 واألفراد المتحدة األمم موظفي جانب من الجنسيين واالنتهاك االستغالل ضحايا ودعم لمساعدة لةالشام المتحدة األمم

 في وُمنسق فعال بشكل المشاركة إلى المتخصصة ووكاالتها المتحدة األمم منظومة مؤسسات ودعت بها؛ المرتبطين

 العدل، إلقامة والمركزي الموارد ومكتفي ومحترف وشفاف ومستقل جديد نظام إنشاء أيضاً  الجمعية قررت كما .تنفيذها

 حقوق احترام لضمان الواجبة القانونية واإلجراءات القانون سيادة ومبادئ الصلة ذات الدولي القانون قواعد مع ينسجم بما

 الجديد للنظام المتطورة بالطبيعة أقرت وقد .سواء حد على والموظفين المديرين ومساءلة الموظفين جميع وواجبات

 .تنفيذه مراقبة ورةوضر

 




