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 قايـس يف تبِكِترُا دق قارعلا ةيروهمج بعـش دـض ناـسنإلا قوقح تاكاهتنا نم ديدعلا نأ رابتعالا نيعب ذخألا عم
 )"شعاد"( ايروسو قارعلا يف نَلعُملا ةيمالسإلا ةلودلا عارص

 يف ةيقرعلاو ةينيدلا تانوكملا نم ديدعلا صاخ لكـــــشب فدهتـــــسا ةيمالـــــسإلا ةلودلا ميظنت نأ ىلع ديكأتلا
 يتلا ةيلودلا مئارجلا رطخأ نأب فارتعالاو ،نييئاكاكلاو كبــــشلاو نامكرتلاو نييحيــــسملاو نييديزيألا لثم ،قارعلا
 .تانوكملا هذه دارفأ دض تبِكُترا دق اهيلإ ىقرت وأ ةيعامجلا ةدابإلا مئارج يواست

 قارعلا يف عازنلاب طبترملا يسنجلا فنعلا راركت عنمو ةجلاعم ىلع مزعلا ةدقاع ةموكحلا نا امك

 هريغو عازنلاب طبترملا يــسنجلا فنعلا راثآ نم ففخي نأ نكمي نيجانلا ىلع زكري يذلا جهنلا نأ كاردإ مهملا نم
 ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا نم

 يف ًافورعم شعاد هبكتري يذلا يـسنجلا فنعلا نلعج يئاللا ،تايديزيألا ءاـسنلا ةـصاخو ،نيجانلا ةعاجـشب رارقإلا
 يلودلا ىوتسملا ىلعو قارعلا

 تاعازنلاب طبترملا يـسنجلا فنعلا عنم ةيـضق ىلا ةدحتملا ممألاو قارعلا ةيروهمج نيب كرتـشملا نايبلا ريـشي ذإو
 .مهلافطأو يسنجلا فنعلا نم نيجانلل تاضيوعت ميدقتب قارعلا ةموكح تدهعتو )2016( هل يدصتلاو

 نوناقلل ةريطخلا تاكاهتنالاو ناــــــسنإلا قوقحل ةميــــــسجلا تاكاهتنالل بــــــسانملا تقولا يف ةجلاعملا نامــــــض
   قارعلا يف شعاد عازن لالخ تبِكترُا يتلاو ،عازنلاب طبترملا يسنجلا فنعلا اهنمض نمو ،يناسنإلا

 :يلي ام يقارعلا باونلا سلجم ردصي
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نم نيجانلل تاضيوعتلا نوناق  
قارعلا يف شعاد عارص لالخ بكَترُملا يسنجلا فنعلا  

 

1 ةداملا  
تافيرعت  

 ضرغل صاخـــشألاب راجتالاو يـــسنجلا دابعتـــسالاو باـــصتغالا ينعي )CRSV( "عازنلاب طبترملا يـــسنجلا فنعلا"
 جاوزلاو يرــسقلا ميقعتلاو يرــسقلا ضاهجإلاو يرــسقلا لمحلاو يرــسقلا ءاغبلاو لالغتــسالا وأ يــسنجلا فنعلا
 عازن دعب وأ ءانثأ ثدحت ةلثامم ةروطخ ىلع يوطنت يتلا يــــسنجلا فنعلا لاكــــشأ نم رخآ لكــــش يأو يرــــسقلا
  1.ينعملا عارصلاب رشابم ريغ وأ رشابم ٍلكشب طبترمو حلسم

 ىلإ دنتسيو صخشلا ةدارإ دض بكتري لعف يأ ىلإ )SGBV( " سنجلا عون ىلع مئاقلا يسنجلا فنعلا" ريشي
 كلذكو ،يسنجلاو يسفنلا وأ يفطاعلاو يدسجلا فنعلا لمشيو .ةئفاكتملا ريغ ةوقلا تاقالعو سنجلا ريياعم
 .تامدخلا ىلإ لوصولا وأ دراوملا نم نامرحلا

 ةاناعم وأ ًايلقع وأ ًايدـــسج ىذألا نوكي دقو ،ىذألل يدرف ٍلكـــشب ضرعت صخـــش يأ ىلا "يجانلا" ةملك ريـــشُت
 يــسنجلا فنعلا لامعأ لالخ نم ،ةيــساــسألا مهقوقحب ةريبك رارــضا وأ ةيداــصتقا ةراــسخ لكــش ىلع وا ةيفطاع
 .قارعلا يف شعاد عارص لالخ تبكترا يتلاو تاعازنلاب طبترملا

  .نيجانلا لبق نم مهتلاعا متت نم وأ ةرشابملا ةرسألا ينعت "نيجانلا رسُأ"

                                                             
 General’s annual report to the Security Council on -United Nations’ Secretaryىلا رظنا عازنلاب طبترملا يسنجلا فنعلا لوح لماك فیرعتل 1

(29 March 2019) at para 4.  CRSV, UN Doc No. S/2019/280 
 UNHCR Emergency Handbookفیرعتل   رظنا سنجلا عون ىلع مئاقلا يسنجلا فنعلا  2
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 ةلعافلا تاهجلا وأ ةحلسملا ةلودلا نع ةباين وأ مساب نوفرصتي وأ نولعفي نيذلا صاخشألا هب دصقُي "يناجلا"
 .نيجانلا دض عازنلاب طبترملا يسنجلا فنعلا لامعأ نوبكتري نيذلاو قارعلا يف شعاد عارص لالخ ىرخأ نادلب نم

 شعاد عارــــص لالخ تبكترا يتلا عازنلاب طبترملا يــــسنجلا فنعلا نم نيجانلل ةمدقُملا دئاوفلا ينعي "ضيوعتلا"
 .فنعلا اذه نع ةمجانلا رارضألا ةجلاعمل قارعلا يف

 لاعف لكــشب شعاد رطيــس امدنع ،2017.12.09 ىتح 2014 .06 .09 نم ةرتفلا ينعت "قارعلا يف شعاد عارــص"
 مهب راجتالا مت نيذلاو ،اهيلإ راــشملا ةرتفلا يف مهرــسأ مت نيذلا دارفألا ءالؤه .ةيقارعلا يــضارألا نم ءزج ىلع
 فادـها قيقحتل ،مهب فارتعالا بـجي ،دـعب مهريرحت متي مل وأ 2017 ماـع دـعب مهنع جرفأو قارعلا جراـخ دـعب اـميف
 .اًضيأ نوجان مهنأ ىلع ،نوناقلا اذه

 

2 ةداملا  
نيجانلا نوؤشل ةماعلا ةيريدملا  

 .ءارزولا سلجمل ةماعلا ةنامألاب قَحلُتو نيجانلا نوؤشل ةماع ةيريدم أَشنُت )1(
 ةباين فرــصتلاب ةلوخم ةيعرف بتاكم ةيريدملا حتفتو ،ىونين ةظفاحمب راجنــس ءاــضق يف ةيريدملا رقم نوكي )2(

 ديعُأ نيذلا نيجانلل حمــست تايلآ ءاــشنإ كلذكو ،اهيلإ لوــصولا نيجانلل نكمي يتلا نكامألا يف ةيريدملا نع
 .نوناقلا اذه نم ةدافتسالاب جراخلا يف مهنيطوت

 ؛يرادإو يلام لالقتساو ةينوناق ةفص ةيريدملل نوكت )3(
 ؛)ةيتسجول ،ةيرشب ،ةيلام( ةيفاك دراومب ةيريدملا ديوزت )4(
 :نوكي يذلا ماعلا ريدملا ةيريدملا سأري )5(

 ةأرما نوكت نأب لّضَفُيو ؛يديزيألا عمتجملا نم وضع )أ
 وأ عامتجالا ملع وأ سفنلا ملع وأ ةيــــــسايــــــسلا مولعلا وأ نوناقلا يف ةيعماج ةداهــــــش ىلع لــــــصاح )ب

 ؛ةلثامملا تالاجملا
 وأ ةـيعاـمتجالا تاـمدـخلا وأ ناــــــسنإلا قوقح لاـجم يف لـمعلا يف تاونــــــس سمخ نع لـقت ال ةربخ هـيدـل )ج

 .ءاضقلا وأ ةينوناقلا ةدعاسملا
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 مهو ،)ءاـــسنلا نم لقألا ىلع مهنم ةثالث( نيـــضوفم ةعبـــس نم فلأتت ةنجل لبق نم ماعلا ريدملا معد متي )6(
 تاونــس ثالث نع لقت ال ةربخ مهيدلو شعاد عازنب ةرثأتملا ةفلتخملا ةينيدلاو ةيقرعلا تانوكملا نم ءاــضعأ
 .ناسنإلا قوقح لاجم يف لمعلا يف

 3 ةداملا
 ةيريدملا تابجاو

 :ب ةرادإلا موقت

 تالاح قثوت يتلا ةيموكحلا ريغو ةيلودلا تامظنملاو قيقحتلا تائيهو ةيموكحلا بتاكملا عم قيسنتلا )أ
 عم تائيهلا هذه تانايب جمدل ،قارعلا يف شعاد عارص لالخ تبكترا يتلا عازنلاب طبترملا يسنجلا فنعلا
 ؛اهلمع

 ؛اهنأشب رارق ذاختاو نوناقلا اذه بجومب ةمدقُملا ضيوعتلا تابلط عمج )ب
 نيجانلل نكمي يتلا عقاوملا يف اهنع ةباين فرصتلاب ةلوخم نوكت يتلا ةيعرفلا بتاكملا نم ِفاك ددع حتف )ج

 ؛اهيلإ لوصولا
 ؛تابلطلا ميدقت ىلع نيجانلا ةدعاسمل ةيئانلا قطانملاو نيحزانلا تاميخم ىلإ ةلقنتم قرف لاسرإ )د
 ميدقتلا تاءارجإ يف ةيريدملا ةدعاسمل ةيموكحلا ريغ تامظنملا رايتخاو تاءارجإلا عضوو ريياعملا ةغايص )ه

 ؛نيجانلل ةيليهأتلا تامدخلا ريفوتو
 ميدقت قيرط نع يأ ،نوناقلا اذه نم ةدافتسالا جراخلا يف مهنيطوت ديعأ نيذلا نيجانلل حيتت تايلآ ءاشنإ )و

 ؛قارعلل ةيسامولبدلا تاثعبلا يف ةبوتكم تابلط
 ؛نوناقلا اذه بجومب نيجانلا قوقح رارقإل ةلصلا تاذ بتاكملاو تارازولا عم قيسنتلا )ز
 قاحلإ مدع أدبم ساسأ ىلع مهلمع نامضل ةيعرفلا اهبتاكمو ةيريدملا يف نيلماعلا نيفظوملا بيردت )ح

 ؛زييمتلا مدعو نيجانلا ةمارك مارتحاو ررضلا
 ،جراخلا يف مهنيطوت ديعأ نيذلا كئلوأ كلذ يف امب ،نيجانلا مالعإل ةيعمتجملا ةيعوتلا ةطشنأب مايقلا )ط

 ؛ةحاتملا ةيامحلا تاءارجإو مهقوقح ةسرامم تاءارجإو ،انه اهيلع صوصنملا مهقوقحب
 عم فيكتلاو ذيفنتلا ةيلمع لوح مهتاظحالم يقلتل نيجانلا عم ةلاعفو ةرمتسم تارواشم يف طارخنالا )ي

 ؛كلذ
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4 ةداملا  
ةيّقحألا.ةّيلهألا  

 شعاد عازن لالخ اًيلك وأ اًيئزج بكترملا عازنلاب طبترملا يـسنجلا فنعلا نم نيجانلا عيمج ىلع نوناقلا اذه يرـسي
 ،ةفئاطلا ،نيدلا ،قرعلا ،ًارـــــصح ال لمـــــشت يتلا لماوعلا نع رظنلا ضغبو يزييمت ريغ ساـــــسأ ىلع ،قارعلا يف
   .نيجانلا ةرسأ وأ يجانلا ةماقإ ناكم وأ ةقاعإلا ،رمعلا ،سنجلا

 

5 ةداملا  
يلاملا ضيوعتلا  

 دحوملا دعاقتلا نوناق يف هيلع صوــصنملا بتارلل ىندألا دحلا فعــض نع لقي ال يرهــش بتار نيجانلل عفدُي )1(
 طبترملا يــــــسنجلا فنعلا ةـجيتن ًالاـفطأ نبجنأ يتاوللا تاـيجاـنلل غلبملا اذـه ةداـيز بـجيو .2014 ماـعل 9 مقر
 ةـجردو كاـهتنالا ةدـمو عونل بـتارلا نم بـــــــساـنم غلبم صيــــــصخت متي .لـفطلا اذـه ةـياـعر نوراـتخيو عازنلاـب
 .ررضلا بقاوعو

 ةدعاـــسملا نم ديزم ريفوت يغبني ،رمألا مزل اذإ .اًناجم ةينكـــس تادحو وأ ةينكـــس ضرأ ةعطق نوجانلا حنمُي )2(
 .شيعلا لبس نيمأتل تايرورضلا نم اهريغو نئاكملاو ةيشاملاك ةينيعلا

 

6 ةداملا  
دادرتسالا  

 .رمعلا نع رظنلا ضغب ،ةساردلا ىلإ ةدوعلا مهميلعت كرتل اورطضا نيذلا نيجانلل قحي )1(
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 ةقحتـسملا تاـصـصخملاو بتاورلا عفدُت .قباـسلا مهلمع ناكم ىلإ ةدوعلا مهلمع فقوت نيذلا نيجانلل قحي )2(
 .لمعلا نم يجانلا هيف عنُم يذلا تقولا نع

 .نيجانلا قطانمل ةيتحتلا ةينبلا ليهأت ةداعإ بجي ،ةماعلا تامدخلا ميدقت نامضل )3(
 .نيجانلا تاعمتجمل ةينيدلا نكامألاو دقارملا ءانب ةداعإ بجي )4(
 قئاثو نولمحي ال وأ اودقف نيذلا نيجانلا رــــــسأ دارفأو نيجانلل ةعرــــــسلا هجو ىلع قئاثولا كلت ريفوت بجي )5(

 .ةيتوبث

 

7 ةداملا  
ليهأت ةداعإ  

 مهتايح يف رارمتــــــسالا نم مهنيكمتل ةيليهأتلا تامدخلا نم ةعومجمب مهرــــــسأ دارفأو نيجانلا ديوزت متي )1(
 :يتآلا نع لقي ال ام مهرسأ دارفأو نيجانلل حاتتس يتلا تامدخلا ةعومجم لمشت .ةماركب
 ةرسألا ساسأ ىلع ةمئاقلاو ةيدرفلا تاجالعلا لالخ نم ةيعامتجالا - ةيسفنلاو ةيلقعلا ةحصلا معد )أ

 ؛ةيفاقثلا تافالتخالا يعارُت يتلاو ةبسانملا تاينقتلا نم اهريغو
 ،ةيباجنإلاو ةيــسنجلا ةحــصلا كلذ يف امب ،ةلماــشلا ةيحــصلا تامدخلا ةيبطلا تامدخلا لمــشت نأ يغبني )ب

 ريغ ةـقيرطب تاـمدـخلا هذـه ميدـقت بـجي .ضرملا ىلع ةـبترتملا راـثآلا دـعب ةـيدـــــــسجلا راـثآلا جالعل ةـمزاللا
 تباثلا دادمإلا نامــض يغبني امك .نيــصــصختملا ىلإ ةلاحإلا لالخ نم وأ لمعلا زكارم يف ءاوــس ،ةيزييمت
 .اًضيأ ةمزاللا ةيودألاب
 يتلا وأ نع ةئشانلا ةينوناقلا اياضقلا يف معدلا ميدقت ةينوناقلا ةدعاسملا تامدخ لمشت نأ يغبني )ت

 تاءارجإلا  رـــصحلا الو لاثملا ليبـــس ىلع كلذ يف امب  يجانلا ةرـــسا دارفا دحا وأ يجانك ُهعـــضو لاطت
 ةيئانجلا تاءارجإلا يف ةكراـــشملاو ، ةيعامتجالا ةياعرلا ايازمو ، ةيندملا قئاثولا ىلإ لوـــصولل ةينوناقلا
 .نيموعزملا ةانجلا دض

 ةيلاعلا ةيميلعتلا تايوتسملاو ةيوناثلاو ةيئادتبالا ةلحرملا يف ةيميلعتلا صرفلا )ث
 ،هيلع ظافحلاو بـــسانم لمع ىلع لوـــصحلا نامـــضل ةينهم تابيردت لمـــشت يتلاو شيعلا لبـــس جمارب )ج

 .لخدلل ردملا لمعلا ءدب معدو
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 ةيدـسجلا ةلاحلا نيـسحت وأ ضوهنلا ةيفيك نأـشب ينهملا هيجوتلا رفوت يتلا ةيرـسألا ةروـشملا ميدقت )ح
 فنعلا لامعأ ببـسب تعطقنا وأ تررـضت يتلا ةيلئاعلا طباورلا ةداعإو ةيوقت لالخ نم نيجانلل ةيـسفنلاو
 ؛عازنلاب طبترملا يسنجلا
 فنعلا لاـمعأ  ءارج نم نيدولوملا لاـفطألاو نيجاـنلا جاـمدإ ةداـعإ معدـل عمتجملا وحن ةـهجوم جمارب )خ

 ،ناريجلا ،ءاقدــــــصألا( يعامتجالا معدلا تاكبــــــش جماربلا هذه يوقت نأ بجي .عازنلاب طبترملا يــــــسنجلا
 ةـيدـيلقتلا تاـــــــسراـمملا نم رذـحلاو نيجاـنلل مهاـفتلا زيزعت لالخ نم ،)...خلإ ،ةـينيدـلا تاـعاـمجلا ،عمتجملا
 .ةيزييمتلاو ةراضلا

 :نوكتل اهميدقتو تامدخلا هذه ميمصت بجي )2(
 ؛ةيلودلا تاسرامملا لضفأو ريياعملل اًقفو )أ
 ؛مهرسأ دارفأو نوجانلا اهيف ميقي يتلا نكامألا نم برقلاب )ب
 اذه نم نوديفتــــــسي ال نيذلا نييقارعلا لـثم( اًقاـطن عــــــسوألا عمتجملل ةمدـقملا تامدـخلا عم ةـقفاوتم )ت

  )نوناقلا
 )ةيعامتجاو ةيحـص زكارمو تادايع( ةيموكح تائيه لبق نم نيفّلكُم ةيليهأتلا تامدخلا ومدقم نوكي نا بجي )3(

 فنعلا نم نيجانلل ةديجلا ليهأتلا ةداعإ تامدخ ميدقت يف لفاح لجــــس اهل ةيقارع ةيموكح ريغ تامظنمو
 ةـينعملا ةـيموكحلا ريغ تاـمظنملا راـيتخا تاءارجإو ريياـعم ميظنت متي .قارعلا يف عازنلاـب طبترملا يــــــسنجلا
 .لصفنم يلخاد ماظن يف اهميدقتب اهل نذؤي يتلا تامدخلا ةعومجمو

 

8 ةداملا  
يقارعلا عمتجملا تانوكم دض تبِكترا يتلا ةيشحولا مئارجلاب فارتعالا  

 .ةيعامج ةدابإ يديزيألا عمتجملا دض شعاد اهنش يتلا تامجهلا ربتعُت )1(
 قارعلا يف ىرخألا ةيقرعلاو ةينيدلا تانوكملا دض ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت هبكترا يذلا ميسجلا فنعلا )2(

 ةيناسنإلا دض مئارج لاثملا ليبس ىلع ًارصح سيلو لمشت ةيشحو مئارج لكشي
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9 ةداملا  
ةيضرتلا  

 عوقو عنم يف تلـــشف اهنوكل ةررـــضتملا تاعمتجملا ىلا ُاقداـــص  ايمـــسر ًاراذتعا ةيقارعلا تاطلـــسلا مّدقُت )1(
 اهيلا اوضرعت يتلا مئارجلا

 عفرل ،"تاعازنلا يف يـــــسنجلا فنعلا ىلع ءاـــــضقلل ينطولا مويلا" ك ماع لك نم ناريزح 19 موي صـــــصخُي )2(
 .نيجانلا ميركتو عازنلاب طبترملا يسنجلا فنعلا ءاهنإ ىلإ ةجاحلا لوح يعولا ىوتسم

 ركذتل "نييديزيألل ةيعامجلا ةدابإلا ىركذ ءايحإل ينطولا مويلا" ماع لك نم )سطـــسغأ( بآ نم ثلاثلا رابتعا )3(
 .ةيديزيإلا ةيعامجلا ةدابإلا اياحض نم مهريغو نيجانلا ميركتو نييديزيألا دض ةبكترملا تاكاهتنالا

 ينطولا مويلاب لافتحالل ةمزاللا ريبادتلا ةــــصــــصختملا تاطلــــسلاو دادغب ةنامأو ةيقارعلا ةفاقثلا رازو ذختت )4(
 ملاـعملا ءاـنبو ، نييدـيزيألل ةـيعاـمجلا ةداـبإلا ىركذ ءاـيحإل ينطولا مويلاو ةأرملا دــــــض فنعلا ىلع ءاــــــضقلل
 .ةبسانملا هذهب ةصاخلا ضراعملاو ليثامتلاو

 ءاـــــــضقلا ىلإ فدـهت يتلا روهمجلاو سرادـملل ةـيميلعتلا جماربلا ريوطتل ةـمزاللا ريبادـتلا ةـيبرتلا ةرازو ذـختت )5(
 .سنجلا نع رظنلا فرصب ،نيجانلا دض زييمتلاو ةمصولا ىلع

 يــسايــسلاو يندملا عمتجملا يلثممو نيجانلا عم رواــشتلا دعب ةيميلعتلاو ةيراكذتلا تاعورــشملا ذيفنت متي )6(
 ةرثأتملا تاعمتجملا يف

 

10 ةداملا  
راركتلا مدع تانامض  

 لاجرلا نيب ةيمـــسرلا ةاواـــسملا نامـــضو ةيزييمتلا ةينوناقلا صوـــصنلاو نيناوقلا ءاغلإب قارعلا ةموكح مزتلت )1(
 ءالؤه لثم يــسنجلا فنعلا نم نيجانلا ىلع راعلا ةمــصو عــضت صوــصن يأ ةلازإو رومألا عيمج يف ءاــسنلاو
 ةيئازجلا ةيئارجالاو ةيئازجلا نيناوق ماكحأ حالــــصإ مازتلالا اذه لمــــشي .باــــصتغالل مهــــضرعت نوتبثي نيذلا
 .سنجلا عون ىلع مئاقلا يسنجلا فنعلا لاكشأ نم هريغو باصتغالاب ةقلعتملا ةيقارعلا

 يف ةمزاللا تاحالـــــصإلا حارتقاو ةمئاقلا تاعيرـــــشتلا ةعجارمب باونلا سلجم يف ةلـــــصلا تاذ ناجللا موقت )2(
 .ةماع ةقيثو



 
 

 

9 
104 Zaniary Quarter- 26 / 4  
Erbil, Kurdistan Region, Iraq 
 

www.c4jr.org 
info@c4jr.org 

 قيقحتلا نامــــــضل ةبــــــسانملا ةيئارجإلاو ةينوناقلا ريبادتلا ذاختاب ةيقارعلا ةموكحلا دهعتت ،كلذ ىلع ةوالع )3(
 تامَكاحُملا ءارجاو لاعفو عيرـــس لكـــشب رـــضاحلا تقولا يف   سنجلا عون ىلع مئاقلا يـــسنجلا فنعلا يف
 .ةأرملاو لجرلا نيب ةيلمعلا ةاواسملا زيزعتل ةينطو لمع ةطخ دامتعا كلذكو

 

11 ةداملا  
تاءارجإلا ءدب  

 ميدقتب نوناقلا اذه يف ةدراولا قوقحلا ةـسرامم تاءارجإ هليكو وأ هيلع ينوناقلا يـصولا وأ يجانلا رـشابي )1(
ــصن بلط ــضيأ نكمي .ةدمتعملا ةيعرفلا اهبتاكم وأ ةيريدملا ىلإ يّ  نم اهليجــستو ًايهفــش تابلطلا ميدقت اً
 .ةدمتعملا ةيعرفلا بتاكملاو ةيريدملا يفظوم لبق

 اوبغر اذإ ،نيجاـنلا دـعاــــــست نأ ،نيجاـنلا عم لـمعلا يف ةـتبثم ةربخ اـهيدـل يتلا ةـيموكحلا ريغ تاـمظنملل زوجي )2(
 ،ةيرورـــــضلا جذامنلا ءلم يف ةدعاـــــسملاو ،ءارجإلا حيـــــضوت لالخ نم تابلطلا ميدقت ةيلمع ءانثأ ،كلذ يف
 متي .يبلـسلا رارقلا فانئتـساو ةيريدملا ىلإ ةبوتكم تابلط ميدقتو ،ىرخالا ةلدألاو قئاثولا ىلع لوـصحلاو
 .ةلصفنم ةحئال يف ةينعملا ةيموكحلا ريغ تامظنملا رايتخا تاءارجإو ريياعم ميظنت

 

12 ةداملا  
بلطلا ىوتحم  

 :نوناقلا اذه نم 11 ةداملا يف هيلإ راشملا بلطلا نمضتي نأ بجي

 ؛ىرخألا ةيصخشلا تامولعملاو يجانلا مسا )أ
 ؛عازنلاب طبترملا يسنجلا فنعلا لاعفأل فصو )ب
 .عازنلاب طبترملا يسنجلا فنعلا نأشب ةحاتملا ةلدألا عيمج )ج
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13 ةداملا  
تابثإلا تابلطتم  

 ةحاتملا ةلدألا عيمج مادختـسا نكمي .نيجانلا تابلط نم ققحتلا يف يـسيئرلا تابثإلا ءبع ةيريدملا لمحتت )1(
 ريراـقتلاو ،دوهــــــشلا ةداـهــــــشو ،نيجاـنلا لاوقأ كـلذ يف اـمب ،يجاـنلا لـبق نم مدـقملا ءاـعدالا نم ققحتلل
 ريغ تاـمظنملا ريراـقتو ،ىرخألا ةـيموكحلا تاـئيهلا اـهتعمج يتلا تاـناـيبلاو ،لـئاـــــــسرلاو قئاـثولاو ،ةـيبطلا
 .حوتفملا ردصملا نم تامولعم وأ ،ةيمالعإلا ريراقتلاو ،ةيموكحلا

 عازنلاب طبترملا يــــسنجلا فنعلا تالاحل ةيلاحلا تالجــــسلا مادختــــسا بجي ،نيجانلا تابلط نم ققحتلا ضرغل )2(
 نم دـيزم يف عورــــــشلا لـبق قارعلا يف ةـلعاـفلا ةـيلودـلاو ةـيموكحلا ريغو ةـيموكحلا تاـهجلا اـهتعمج يتلا
 .عون يأ نم ةلدألا عمجو قيثوتلا

 .ةيرورض ريغ ءابعأ نيجانلا لّمحُت الو ةنرم تابثإلا تابلطتم لظت نأ بجي )3(
 ةلماعملا دح ىلإ لــصت ىرخأ تاءارجإ يأ وأ ةيبطلا تاءارجإلا مادختــسا زوجي ال ،يــسنجلا فنعلا تابثإ ءانثأ )4(

 نكلو عبتُت نا بجي ال يتلا رومألا نمـــض نمو ،نيجانلا ىلع ةمـــصولا عـــضت يتلا وأ ةنيهملا وأ ةيناـــسنإاللا
 .ةيرذعلا رابتخا وه رصحلا ليبس يف سيل

 

14 ةداملا  
تابلطلا ميدقتل يئاهنلا دعوملا  

 ءارجإ دعب .هدافن ءدب خيرات نم تاونـس سمخ نوناقلا اذه بجومب تابلطلا ميدقتل يئاهنلا دعوملا نوكي نأ بجي
 يلوالا يئاهنلا دعوملا اذه ديدمت متي دق ،نوناقلا اذه نايرـس نم تاونـس عبرأ دعب متيـس يذلاو ،عـضولل مييقت
 ذاختا بجي .مهبلاطم ميدقت نم نيجانلا عيمج نكمتي نأ نامــــضل ىرخا تاونــــس ةــــسمخ ةدمل ةيريدملا لبِق نم
 .تاونس 5 يلوألا يئاهنلا دعوملا ءاهتنا لبق ديدمتلا نأشب رارقلا

 

15 ةداملا  
تابلطلا نأشب تارارق  
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 رارق لـكــــــش ىلع نوناـقلا اذـه نم 11 ةداـملا بـجومب نوجاـنلا اـهنومدـقي يتلا تاـبلطلا يف ةـيريدـملا تـبت )1(
 .يطخ

 .بلطلا ميدقت خيرات نم رهشأ ةثالث زواجتي ال دعوم يف يباتكلا رارقلا ردصُي )2(

 

16 ةداملا  
قوقحلا ةفرعم  

 نوناقلا اذه يف ةدراولا ريبادتلا ىلا لوـــــصولا قح ،ةيريدملا نم يباتك رارقب مهتابلط لبقُت نيذلا نوجانلا حنمُي
 .يباتكلا ةيريدملا رارق خيرات نم رهشأ ةثالث زواجتي ال دعوم يف

 

17 ةداملا  
نعطلا  

 .ةيريدملا اهردصت يتلا ةبوتكملا تارارقلا يف نعطلا يف قحلا نيجانلل )1(
 رارقلا ميلست دعب رهشأ ةتس زواجتت ال ةرتف يف ةيناثلا ةجردلا نم ةئيه ىلإ يطخ نعط ميدقت بجي )2(

 .نيجانلا ىلا ًايمسر ةيريدملل يباتكلا

 

18 ةداملا  
ةيلاحلا تاكاهتنالا فاقيإ  

 نيذلا نيجانلا ذاقنإل جمارب ذيفنتو نيدوقفملا دوجو نكامأ نع ةيلاعفب ثحبلا يف ةيقارعلا تاطلـسلا رمتـست )1(
 اوناك اذإ بـــــسانم لكـــــشب مهنفدل مهتالئاع ىلإ مهتافر ةداعإ وأ يـــــسنجلا ءادتعالل نوـــــضرعتي اولاز ام
 .نيفوتم
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 تاـمولعملا عيمجو نيدوقفملا صاـخــــــشألا نع ةـحاـتملا تاـمولعملا ىلع يوتحت تاـناـيب ةدـعاـق ءاـــــــشنإ بـجي )2(
 صيــصختو لاــصتا ةطقن ءاــشنإ ىلا ةفاــضإ .نيدوقفملا براقأل يوونلا ضمحلا تانّيعو ةيرورــضلا ةيــصخــشلا
 ىلع ةدحاو ةرم تاروطتلا رخآ ىلع تالئاعلا عالطإ هذه لاــــصتالا ةطقن ىلع بجي .ةلأــــسملا هذهل ةينازيم
 .ةلصفنم تاميلعت يف تانايبلا ةدعاق ميظنتو ءاشنإ متي .رهشلا يف لقألا

 ضيوعتلا نأـشب رارق يأ نم ءزجك ذاقنإلا تايلمع لالخ اهودبكت يتلا فيلاكتلا نع نيجانلا رـسأ ضيوعت متي )3(
 .ةلصلا تاذ ةلدألا ميدقت دنع

19 ةداملا  
عازنلاب طبترملا يسنجلا فنعلل ةجيتنك نيدولوملا لافطألا  

 ةحلــصملا عــضو يه عازنلاب طبترملا يــسنجلا فنعلا ةجيتن اودلو نيذلا لافطألا عم لماعتلل  ةيولوالا نوكت )1(
 :لاح يأ ىلع لمشي نأ بجي نكلو فورظلا بسح أدبملا اذه قيبطت فلتخي دق .لفطلا أدبمل ايلعلا
 ةياــــصو يف ديحولا قحلاب نعتمتي نأ يفو نهمــــسا تحت نهلافطأ ليجــــست يف تايجانلا ءاــــسنلا قح )أ

 ؛نيدلاولا
 ةداملل ءانثتــــساك ،  .مهل ينيدلا ءامتنالا ديدحتو نهلافطأل ينيدلا باــــستنالا ديدحت يف تايجانلا قح )ب

 دــحأ نم نيدولوملا لاــفطألا نأ ىلع صني يذــلا 2015 ماــعل ةــينطولا ةــقاــطبلا نوناــق نم )اــيناــث(- 26
 نيملسمك نولَجَسُي نيملسملا نيدلاولا

 ؛مهتياعرو نهلافطأ ىلع ظافحلا يف تايجانلا ءاسنلا معد )ج
 نبلطي نأ ةطيرـش ،ةثلاث نادلب ىلإ نهلافطأ ةياعر يف رارمتـسالا يف نبغري يئاللا تايجانلا ءاـسنلا لقن )د

 .لاقتنالا اذه ًةحارص
 فنعلا ةـجيتن نيدولوملا لاـفطألل ةـيندـملا فورظلا عم لـماـعتلل كوهد ةـظفاـحم يف ةـيئادـتبا ةـمكحم أــــــشنُت )2(

 ىلع تاقوألا عيمج يف لمعتو تاءارجإلا يف تاليهــستلا ةمكحملا مدقت نأ بجي .عازنلاب طبترملا يــسنجلا
 .مههافرو نيجانلا ةمالسو ىلضفلا لفطلا ةحلصم ساسأ

 

20 ةداملا  
وفعلا مدع  
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 .صاخ وأ ماع وفع يأ نم عازنلاب طبترملا يسنجلا فنعلا وبكترم ديفتسي ال

 

 

 

21 ةداملا  
ةيئانجلا ةلادعلا  

 كلذ يف امب ،ةيئانجلا تاءارجإلل ةيناجملا ةيئاقولا ريبادتلاو ةينوناقلا ةدعاـــــسملاب دوهـــــشلاو نوجانلا دوزُي )1(
 .يعامتجالا - يسفنلا معدلا

 تالوكوتورب ماربإ لالخ نم ةـلادـعلا ىلإ ةاـنجلا ميدـقت ىلإ ةـيمارلا ةـيلودـلاو ةـينطولا دوهجلا ةـيريدـملا معدـت )2(
 .مهل ةيامحلا ريبادت ريفوتو نيجانلا ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب ةلدألاو تانايبلا لدابتل ةيمسر نواعت

 

22 ةداملا  
  قيبطتلا

 ىرخألا ةينطولا نيناوقلا بجومب قوقحلا تانامــض ضراعي هنأ ىلع هريــسفت نكمي ام نوناقلا اذه يف سيل )1(
 اهيف ةكراـــــشملاو ةانجلا دـــــض ةيئانجلا تاءارجإلا يف عورـــــشلا كلذ يف امب ،هب لومعملا يلودلا نوناقلاو
 .ىرخألا ةيرادإلا جماربلا وأ مكاحملا نم دئاوفب ةبلاطملاو

 لكـش يأ وأ يمارجإ لمع وه انه ددحملا يـسنجلا فنعلا لمع ناك اذإ امع رظنلا فرـصب نوناقلا اذه يرـسي )2(
 .يقارعلا وأ يلودلا نوناقلا كاهتنا لاكشأ نم رخآ

 فنعلا لامعا بكترم ةيوه ديدحت مت دق ناك اذإ امع رظنلا فرــصب نوناقلا اذه يف ةدراولا قوقحلا سرامُت )3(
 يناـجلا نيب ةـيرــــــسألا ةـقالعلا نع رظنلا ضغبو هـتنادإ وأ هـتمكاـحم وأ هـيلع ضبقلا ءاـقلا مت وأ يــــــسنجلا
 .يجانلاو
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23   ةداملا
ليومتلاو ذيفنتلا  

 ،نيجانلا عم ةراـــــشتـــــسالاب اذهو نوناقلا اذه ماكحأ ذيفنت ليهـــــستل ةماع تاميلعت ءارزولا سلجم ردـــــصي )1(
 .يندملا عمتجملاو ،ةررضتملا تاعمتجملا

 يف ةددحملا ضيوعتلا تاءارجإ ليومتل ةينازيملل لــصفنم دنب صيــصخت قيرط نع نوناقلا اذه ذيفنت نمــضُي )2(
 .قارعلا ةيروهمجل ةيونسلا ةينطولا ةينازيملا يف نوناقلا اذه
 .نيجانلا نوؤشل ةماعلا ةيريدملا ليغشتو ءاشنإل ةمزاللا لاومألل ايلوأ اريدقت ءارزولا سلجم مدقُي )أ
 لـيومتل ةـمزاللا لاومألل ةـينازيملا يف ةـقحال تاريدـقت اـيونــــــس نيجاـنلا نوؤــــــشل ةـماـعلا ةـيريدـملا مدـقُت )ب

 ءارزولا سلجم ىلإ نوناقلا اذه يف ةددحملا ضيوعتلا تاءارجإ
 يجراخلا ققدُملا ريرقت رــشن بجي .اًيونــس ةيريدملل ةيلاملا تالجــسلل لقتــسمو يجراخ قيقدت ءارجإ متي )ج

 .باونلا سلجم ىلإ اًيمسر هميدقتو

 

 24 ةداملا
 ذافنلا

 .ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم نوناقلا اذهب لمعُي
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ةبجوملا بابسألا  

 دــض يلودلا يناــسنإلا نوناقلل ةريطخ تاكاهتنإو ناــسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلل ةميــسج تاكاهتنإ باكترا مت
 يف ايتاذ ةنلعملا ةيمالـــــسإلا ةلودلا تـــــسرام امدنع 2017 ىتح 2014 نم ةرتفلا لالخ قارعلا ةيروهمج بعـــــش
 هجو ىلع شعاد اولتاقم فدهتــــــسإ .ةيقارعلا يــــــضارألا نم ءازجأ ىلع ةرطيــــــسلا )"شعاد"( ايروــــــسو قارعلا
 كبــــشلاو نامكرتلاو نييحيــــسملاو نييديزيألا لثم ،قارعلا يف ةيقرعلاو ةينيدلا فئاوطلا نم ديدعلا صوــــصخلا
 ال لاـثملا لـيبــــــس ىلع ةـيعاـمجلا ةداـبإلا مئارج دـح غلبت يــــــسنجلا فنعلا نم ةريطخ مئارج باـكتراـب نييئاـكاـكلاو
 .رصحلا

 طبترملا يــسنجلا فنعلا راركت عنمو ،نكمم دح ىــصقأ ىلإ ،حيحــصتو ،ةجلاعم ىلع ةمزاع ةيقارعلا تاطلــسلا نإ
 يف اـياـحــــــضلا نم مهريغو نيجاـنلا قح ددـحت يتلا ناـــــــسنإلا قوقحل ةـيلودـلا ريياـعملا قيبطت لالخ نم ،عازنلاـب
 .ضيوعتلا

 يـــسنجلا فنعلا نم تايجانلل بوؤدلا ةرـــصانملا لمعب ةيقارعلا تاطلـــسلا فرتعت ،نوناقلا اذه عيرـــشت لالخ نم
 قوقح ىلا ةراـــــــشإلل ناـملربلاو يقارعلا سيئرلا عفد يذـلا رمألا ،تاـيدـيزيإلا ةـــــــصاـخو ،سنجلا عون ىلع مئاـقلاو
 .قارعلا يف تاضيوعتلا يف تايجانلا

 كرتـــشملا نايبلاو ، 2005 ماعل قارعلا روتـــسد بجومب اهتامازتلا ةيقارعلا تاطلـــسلا يفوت ،نوناقلا اذه بجومب
 ةطخو ، )2016( تاعازنلاب طبترملا يـــسنجلا فنعلل ةباجتـــسإلاو عنم نأـــشب ةدحتملا ممألاو قارعلا ةيروهمج نيب
 نمألا سلجم تارارقو ، نمألاو مالـــسلاو ةأرملا لوح 1325 رارق ذيفنتل 2018-2014 ةرتفلل ةيقارعلا ةينطولا لمعلا
 ؛ )2011( 1960 ؛ )2010( 1889 ؛ )2009( 1888 ؛ )2009( 1820 ؛ )2000( 1325 :"نمألاو مالــــــسلاو ةأرملا" لوح يلودلا

 ناـــسنإلا قوقح تادهاعم ىلإ ةفاـــضإلاب )2019( 2493 و )2019( 2467 و )2015( 2242 ؛ )2013( 2122 ؛ )2013( 2106
 ةيقافتاو ، ةيـــسايـــسلاو ةيندملا قوقحلاب ةـــصاخلا ةيلودلا ةدهاعملا( اهيف فرط قارعلا ربتعي يتلا ةيـــساـــسألا
 ، لفطلا قوقح ةيقافتإو ، ةنيهملا وأ ةيناــسنإاللا وأ ةيــساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا نم هريغو بيذعتلا ةــضهانم
 يرــسقلا ءافتخالا نم صاخــشألا عيمج ةيامح ةيقافتاو ، ةأرملا دــض زييمتلا لاكــشأ عيمج ىلع ءاــضقلا ةيقافتاو
 .)كلذ ىلإ امو


