
 ٥١٠٢توصَات هنظهات الهجتهع الهدنٍ نتَجة االجتهاع التشاورٌ االقلَهٍ حول خطة ها بعد 

 (٥١٠٢آذار  ٠١)بَروت، 

 

 هقدهة عاهة

 

لُة و"هسإ، قام ئعالى األلفَة بوضع جهلة هى التحدَات التٍ تواجه جهود التنهَة حول العالم وقام بتحدَد ٥١١١فٍ عام 

وقد دعا اإلعالى ألى "تشهل هذه الجهود لعالوٍ." ي الوستىاعلً ل لعدواة والوساواإلنسانُة اهة الكردب اعن هبالدجواعُة...

سَاسات وتدابَر علً الصعَد العالهٍ تستجَب الحتَاجات البلداى الناهَة والبلداى التٍ تهر اقتصاداتها بهرحلة انتقالَة،" لكٍ 

اإلعالى هجهوعة هى القَم والهبادب واألهداف ألجندة التنهَة العالهَة تستفَد جهَعها هى اِثار اإلَجابَة للعولهة. وقد تضّهى 

فٍ القرى الواحد والعشرَى. واألهم هى ذلك، قام اإلعالى بتثبَت الصلة الوثَقة بَى السالم واألهى والدَهقراطَة واحترام 

 وخلق فرص العهل.حقوق اإلنساى وجهود التنهَة هى أجل تحقَق العدالة االجتهاعَة والقضاء علً الفقر 

 

أها أهداف األلفَة للتنهَة التٍ تلت اإلعالى، فقد تشّكلت هى هجهوعة هى األهداف الهحددة الهتفق علَها والتٍ َهكى قَاسها، 

هع التركَز علً الفقر والجوع والبطالة والتعلَم والصحة واألهراض الهعدَة ووضع الهرأة والبَئة. وقد توّجهت األهداف 

البلداى الناهَة، وتضّهنت هدفاً واحداً )الهدف الثاهى( توّجه لهبدأ التعاوى الدولٍ الهشترك لتحقَق اإلهداف بشكل خاص ئلً 

السبعة األخري. وقد رّكز الهدف الثاهى علً الشراكة العالهَة للتنهَة الهادفة لتعزَز نظام تجارٌ وهالٍ هفتوح هبنٍ علً 

ل هتكاهل. عالوة علً ذلك، فانه كنهواً، وهعالجة قضَة دَوى الدول الناهَة بش قواعد هحددة، وتلبَة احتَاجات الدول األقل

َنطوٌ علً التعاوى هع شركات الهستحضرات الصَدلَة والقطاع الخاص، وذلك إلتاحة العقاقَر األساسَة بأسعار هعقولة 

 1واالستفادة هى التكنولوجَات الجدَدة فٍ البلداى الناهَة.

 

َّة َسهل فهههذا وتشهل األهداف اإل ا، وهى الصعب أى نختلف هع النواَا الحسنة التٍ هنهائَة لأللفَة أهدافاً وغاَات كه

تتضهنها. وهع ذلك، فاى هساءلة الهجتهع الدولٍ والحكوهات الوطنَة حول تنفَذها كاى هحدوداً، هها أّدي ئلً فشل األهداف 

تحقَق التنهَة الهستداهة وهواجهة التحدَات العالهَة الهترابطة،  اإلنهائَة لأللفَة فٍ خدهة الغرض االستراتَجٍ األكبر، وهو

هثل "القضاء علً الفقر، ضهاى االستداهة البَئَة، تحقَق العدالة االقتصادَة، ضهاى الهساواة بَى الجنسَى، هعالجة التغََرات 

ل حقوق اإلنساى، والحد هى عدم الهساواة بَى الهناخَة، بناء القدرة علً الصهود، ئدارة التوزَع العادل للهوارد الطبَعَة، ئعها

 2الهجهوعات السكانَة وداخلها."

 

هى ناحَة الهفاهَم، فاى األهداف اإلنهائَة لأللفَة تعرض النتائج الهرجوة، ولكنها ال توّضح الخطوط العرَضة للسَاسات 

كاهل الهواقف الهتنوعة التٍ تبدأ بها البلداى  والهسارات الالزهة لتحقَق هثل هذه النتائج، وهٍ ال تأخذ بعَى االعتبار بشكل

الهختلفة هساراتها التنهوَة. وعالوة علً ذلك، فاى األهداف اإلنهائَة لأللفَة تم وضعها بصَغة هجاهَع وهتوسطات، غالباً ها 

ذلك فعالَة دور تخفٍ النتائج التوزَعَة لهذه األهداف. وهذا َطرح عدداً هى التساؤالت حول األهداف الهختلفة، بها فٍ 

َّة هذا الهدف، وهٍ ئتاحة العقاقَر  الشراكة العالهَة هى أجل التنهَة )الهدف الثاهى(. علً سبَل الهثال، فقد تم تقوَض ن

األساسَة بأسعار هَسورة فٍ البلداى الناهَة، هى خالل تفاصَل التعاوى هع شركات الهستحضرات الطبَة، وتحدَداً تلك التٍ 

َّة ئتاحة فوائد التكنولوجَات تحظر علً أٌ شخص  هساءلتها حول هوضوع االحتكارات الهسَئة. بشكل ههاثل، اصطدهت ن

الجدَدة فٍ البلداى الناهَة بشرط التعاوى هع القطاع الخاص، الذٌ غالباً لم َوافق علً تأهَنها بأقل هى األسعار التنافسَة. 
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اهل هع الدَوى الهتزاَدة للبلداى الناهَة، ولكى، حتً اِى، ال توجد أخَراً ولَس آخراً، َدعو الهدف الثاهى للتعاهل بشكل ش

 3ئرشادات حول أدوات هذه العهلَة أو ئطارها الهحدد.

 

أَضاً هى خالل النَِّسب، "نصف عدد هى الناس" هثالً، وهٍ تتناول عدداً هى القضاَا الهاهة األهداف اإلنهائَة لأللفَة  تم تحدَد

لبشرَة، كهحو األهَة والحفاظ علً التنوع البَولوجٍ. وهع ذلك، فاى بعض الهؤشرات غَر هالئهة أو الهتعلقة بالتنهَة ا

هضلِّلة، وتكشف صَاغتها عى الطرق التٍ تم هى خاللها ئساءة فهم هذه األهداف وتقوَضها وئَساءة استخداهها. فعلً سبَل 

هؤشرات تدّل علً التقدم فٍ هذا  كَى الهرأة"الهدف الثالث حول "تعزَز الهساواة بَى الجنسَى وتهال َتضهى الهثال، 

َُبقٍ الهرأة فٍ هوقع أقل هى  الهضهار. فالتهكَى االقتصادٌ هى دوى الحقوق اإلنجابَة وتأهَى الرعاَة الصحَة الهالئهة، 

ع االجتهاعٍ )الجندر( القائم علً النو والعنف التحرش الجنسٍ. كذلك، فاى تعلَم اإلناث دوى حهاَتهم هى الهواطنة الكاهلة

وبنفس الطرَقة، فاى األهداف اإلنهائَة لأللفَة تؤكد علً ضرورة  4َعَق النساء هى االستفادة الكاهلة هى هؤهالتهى التعلَهَة.

زَادة هعدالت النهو االقتصادٌ، لكنها ال تشهل السَاسات أو التدابَر الالزهة إلعادة توزَع األصول التٍ هى شأنها ضهاى أى 

 فَد الفقراء هى هذا النهو.َست

 

اندالع األزمة العالمٌة بأبعادها المتعددة، المالٌة، االقتصادٌة، والمناخٌة، وتلك المتعلقة بالطاقة، وأسعار المواد أشار 

م إلى انعدام التوازن فً طبٌعة التجارة العالمٌة والنظام المالً حالٌاً. وقد بات واضحاً إلى أي مدى كانت النظالغذائٌة، 

القائمة تتجه نحو إثراء قلة مختارة فً السوق العالمٌة على حساب الجزء األكبر من السكان، واألهم، سلّطت األزمة الضوء 

مرة أخرى على حقٌقة أن تحقٌق األهداف لٌست مجرد مسألة تموٌل والتزامات، بل هً قضٌة أنماط وسٌاسات على 

عٌة الكلٌّة. وبمعنى ما، تأّكدت الحاجة إلى العودة للمبادئ األساسٌة إلعالن مستوٌات التنمٌة االقتصادٌة والمالٌة واالجتما

 األلفٌة كإطار مفاهٌمً للتحلٌل ٌسعى الستكشاف الروابط بٌن المجموعات المختلفة من التحدٌات وتأثٌرها على التنمٌة.

 

 هشهد التنهَة فٍ الهنطقة العربَة

 

جدول أعهال التنهَة العالهَة علً السنوات الخهس الهتبقَة هى األهداف اإلنهائَة  زأها بالنسبة للهنطقة العربَة، وبَنها تركّ 

لأللفَة، خرج الهواطنوى والهواطنات فٍ الدول العربَة ئلً الشوارع للقول ئى النظم االقتصادَة والسَاسَة الحالَة قد خذلتهم. 

لع رؤساء بعض البلداى وأّدت ئلً صراع أهلٍ فٍ بلداى بخهذه االنتفاضات، التٍ أُطلق علَها اسم "الربَع العربٍ"،  قاهت

، وبعبارة أخري، الكراهة والهشاركة والعدالة االجتهاعَةأخري. أّها هطالب الهواطنَى والهواطنات العرب، فقد ترّكزت علً 

االجتهاعَة والثقافَة. قام الهواطنوى والهواطنات العرب بالدعوة ئلً وضع حد لجهَع أشكال اإلقصاء، االقتصادَة والسَاسَة و

علً أنها ال َهكى اى تتم هى دوى حرَة األفراد واألهم، وال سَها فٍ هنطقة ال تزال تعانٍ هى  اأّها التنهَة، فقد أّكدوا وأّكدن

 أطول احتالل فٍ التارَخ الحدَث. فاستهرار االحتالل اإلسرائَلٍ وسَاساته االستَطانَة التوسعَة فٍ فلسطَى كاى لها التأثَر

 الهائل والهدّهر علً السالم واالستقرار والتنهَة فٍ فلسطَى والدول الهحَطة بها.

 

وأظهرت هذه الهطالب أَضاً حجم الفقر وانعدام الهساواة والبطالة الفعلَة التٍ أنتجتها نهاذج التنهَة النَولَبرالَة التٍ اعتهدتها 

لرغم هى بعض الهؤشرات الواعدة فٍ بعض تلك البلداى ذاتها_فَها األنظهة غَر الدَهقراطَة فٍ الهنطقة العربَة_وهذا علً ا

َتعلّق بهعدالت النهو االقتصادٌ وتحقَق األهداف اإلنهائَة لأللفَة. فٍ الواقع، فاى اقتصادات الدول العربَة قد اعتهدت نهاذج 
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السَاسات علً أولوَة االندهاج فٍ  نهو أههلت األهداف اإلنهائَة وحقوق الشعوب االقتصادَة واالجتهاعَة. وقد أصر صانعو

االقتصاد العالهٍ، هى خالل تحرَر التجارة واالستثهار واالقتراض والتوسع فٍ صفقات الخصخصة والشراكات بَى 

القطاعَى العام والخاص ورفع القَود االقتصادَة الشاهلة. وبالرغم هى تحقَق هعظم البلداى نهواً اقتصادَاً، لكى الفقر والبطالة 

م الهساواة نهت بشكل كبَر. أها األسواق فلم َتعهل بالطرَقة الهرجوة، والنظام السَاسٍ ذو الصلة لم َسعً لصحَح هذه وعد

 اإلخفاقات.

 

تواجه هعظم بلداى الهنطقة تحدَات هتعددة األوجه، وخاصة حتهَة االنتقال هى نهوذج الحكم الرَعٍ نحو الدولة الدَهقراطَة 

تحقَقه ئال ئذا قام الحكم علً احترام حقوق اإلنساى وسَادة القانوى والشفافَة والهساءلة والنزاهة الهنتجة، وهذا ال َهكى 

والهسؤولَة. أها االنتقال ئلً هذه الدولة، فَحتاج ئلً األخذ بعَى االعتبار حقوق وهسؤولَات الهواطنة كركَزة أساسَة وئلً 

فة، كواحدة هى أهم األولوَات، والهساواة واإلنصاف والعدالة بَى التركَز علً تهكَى الهواطنَى، هى خالل تعزَز الهعر

 الجنسَى.

 

وأخَراً، هى الضرورٌ أى تستند هثل هذه الدولة علً عقد اجتهاعٍ جدَد َشجع الهشاركة وتعزَز القدرة التنافسَة واعتهاد 

 ضرورَة بنوعَة جَدة.سَاسات إلعادة التوزَع العادل للثروة والهوارد وتوفَر جهَع الخدهات العاهة ال

 

فٍ هذا الصدد، صدر هذا البَاى خالل الهشاورات اإلقلَهَة لهنظهات الهجتهع الهدنٍ العربَة لوضع األولوَات التٍ تم 

، بناء علً التحدَات الجدَدة الناشئة الهذكورة أعاله، والدروس الهستفادة ٥١٠٢تحدَدها إلطار التنهَة لهرحلة ها بعد العام 

 ار األّولٍ لألهداف اإلنهائَة لأللفَة وثغراته.هى فشل الهس

 

 ٥١٠٢توصَات هنظهات الهجتهع الهدنٍ فٍ الهنطقة العربَة إلطار ها بعد عام 

 

 اإلطار الهفاهَهٍ -٠

 

على النظرة العامة الرئٌسٌة التً اقترحها إعالن  ٥١٠٢ٌنبغً أن ٌستند اإلطار التنموي لمرحلة ما بعد عام  ●

ئعالى األلفَة علً الرابط اإلَجابٍ بَى السالم واألهى والحكم الدَهقراطٍ علً جهَع الهستوَات، فقد أّكد  األلفٌة؛

بها فٍ ذلك الجهود العالهَة واإلقلَهَة والوطنَة والهحلَة، هى جهة، وتحقَق العدالة االجتهاعَة، هى الجهة األخري. 

، بوصفه عنصراً أساسَاً هى ٥١٠٢دول أعهال ها بعد علً هذا النحو، ال بد هى ئعادة التأكَد علً هذا الرابط فٍ ج

 ئطارها الهفاهَهٍ، واعتهاد العناوَى واألهداف والخطط الالزهة للتنفَذ.

 

على نهج شامل للتنمٌة ٌأخذ الحقوق السٌاسٌة واالجتماعٌة  ٥١٠٢ٌجب أن ٌستند إطار التنمٌة لما بعد  ●

علً هدي العقود القلَلة الهاضَة، اعتهد البعض علً النهو ف واالقتصادٌة والبٌئٌة والثقافٌة بعٌن االعتبار.

االقتصادٌ كهؤشر للتنهَة. لكى، وكها أظهرت االنتفاضات العربَة وحركة احتلوا وول سترَت، فاى النهو 

االقتصادٌ ال َؤّدٌ بالضرورة للتنهَة، وهناك حاجة ئلً أى تكوى هقاربة النهو أكثر ترابطاً؛ هقاربة تشهل الجهَع 

 عتهد علً ئعادة التوزَع وتضهى أى تعود عناصر هذا النهو بالفائدة علً الهجتهع ككل.وت

 

على نموذج تنموي جدٌد ٌتمحور حول  ٥١٠٢ٌنبغً أن ٌستند جدول أعمال ما بعد بناء علً أعاله،  ●

شامل ومتعدد  اعتماد نهجَجب وضع الدور الهركزٌ للنهو االقتصادٌ فٍ ئطار التنهَة جانباً والمواطن/المواطنة: 

. وفٍ هذا الصدد، نحى بحاجة ألولوَات اقتصادَة جدَدة تقوم علً القطاعات ٥١٠٢فٍ أجندة ها بعد  األبعاد

، لكٍ تسعً أساساً إلعادة النظر فً الدور التنظٌمً للدولةو ،فرص العمل المستدامة والالئقةتولّد اإلنتاجَة، التٍ 

التٍ ترّكز علً ئعادة التوزَع العادلة، بها فٍ ذلك هى خالل الضرائب  ئلً حهاَة حقوق الهواطنَى ورسم السَاسات



عقد اجتماعً جدٌد بٌن المواطنٌن/المواطنات أى َعتهد علً  ٥١٠٢وتوفَر الخدهات. كها علً ئطار ها بعد 

تعزَز  . عالوة علً ذلك، َنبغٍ علً جدول أعهال التنهَةعلً أساس ئطار حقوق اإلنساى وحهاَة الهواطنة والدولة

األهداف الهختلفة لالقتصادَات الوطنَة واالبتعاد عى السَاسات التٍ َقودها النهو والنهو الذٌ تقوده الصادرات، نحو 

ئنشاء قطاعات ئنتاجَة هستداهة لدَها قَهة هضافة، وخلق فرص العهل فٍ الزراعة، والخدهات، والسَاحة، 

َّز السَاسة العاهة" بشكل والصناعة التحوَلَة، وها ئلً ذلك، هى أجل بناء ه جتهعات هنتجة. وهذا َتطلب حهاَة "ح

َسهح بوضع االستراتَجَات الوطنَة واعتهاد الخَارات االقتصادَة الكلَة، وَؤّهى ئهكانَة تنفَذها وفقاً لالحتَاجات 

 واألولوَات الوطنَة.

 

مت ويببدئ حمىق اإلَسبٌ أٌ حؤّدٌ إنً انخُبسك يب بٍُ انسُبسبث انًطبّ  ٥١٠٢َجب عهً أجُذة يب بعذ  ●

ثفضشثَ فمٛق ث٦ٔغجْ ٚثٌذ٠ّمشثغ١ز ٘ٛ ِفضجؿ ٔؾجؿ ؽٙٛد ثٌض١ّٕز ٚصقم١ك ث٤٘ذثف. ِٚٓ عَُ، ف٩ دذ أْ  وانذًَمشاطُت:

 ِضٕجعمجً صّجِجً ِغ إغجس فمٛق ث٦ٔغجْ. ٠ٕٓٔ٢ىْٛ إغجس ٚدشٔجِؼ ٚع١جعجس ٚأ٘ذثف ؽذٚي أػّجي ِج دؼذ 

 

 وّج صذ١ّٓ فٟ ث٤صِز ثٌّج١ٌز ث٤خ١شر، انخصّذٌ نهحىكًت عهً انصعُذ انعبنًٍ: ٥١٠٢َجب عهً جذول أعًبل يب بعذ  ●

إػطجء ث٠ٌٛٚ٤ز ٌٍضقذ٠جس ثٌضٟ صٛثؽٙٙج ثٌقٛوّز ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌؼجٌّٟ، ِٓ أؽً  ٠ٕٓٔ٢ٕذغٟ ػٍٝ إغجس ِج دؼذ 

غ١جعجس ث٨لضصجد ثٌىٍٟ، دّج ؽؼٍٙج أوغش شفجف١ز ٚد٠ّمشثغ١ز ٚصشجسو١ز. ٚ٘زث ٠ضطٍخ إػجدر ثٌٕظش فٟ ث٦غجس ثٌؼجٌّٟ ٌ

فٟ رٌه صٍه ثٌّضؼٍّمز دّؤعغجس دش٠ضْٛ ٚٚدص، ثٌذٕه ثٌذٌٟٚ ٚصٕذٚق ثٌٕمذ ثٌذٌٟٚ. ػ٩ٚر ػٍٝ رٌه، ٠ضؼ١ٓ إص٩ؿ 

ث١ٌٙىً ثٌّجٌٟ ثٌؼجٌّٟ ثٌقجٌٟ دجصؾجٖ ثٌّض٠ذ ِٓ ث٦ؽشثءثس ثٌّج١ٌز ٌضؤ١ِٓ ثٌغ١طشر ػٍٝ صمٍذجس ٚفشو١ز سأط ثٌّجي. 

ز ثٌقىُ ثٌؼجٌّٟ إٌٝ صؼض٠ض ِشجسوز ثٌذٍذثْ ثٌٕج١ِز فٟ صٕغ ثٌمشثس ٚصؼض٠ض ثٌّغجءٌز ثٌّضذجدٌز ٠ٚؾخ أْ صٙذف دِمشغ

ٚثٌٛصٛي إٌٝ ثٌّؼٍِٛجس دىفجءر ٚفؼج١ٌز. ٠ٕٚذغٟ أْ ٠غضٕذ ثٌقىُ ثٌؼجٌّٟ ثٌذ٠ّمشثغٟ ػٍٝ ثٌّذجدا ث٤عجع١ز ٌٍّشجسوز 

 ثٌّضغج٠ٚز ٚػٍٝ ثٌّغؤ١ٌٚز ثٌّشضشوز ٚثٌضفع١ٍ١ز.

 

، إنً ححهُم انمضبَب ٥١٠٢حىل انُمبش يٍ انخشكُض عهً يجشد ححذَذ أهذاف وغبَبث جذَذة نًب بعذ عبو َُبغٍ أٌ َخ ●

ٌمذ أفشغش ث٤٘ذثف ث٦ّٔجة١ز ٥ٌٌف١ز فٟ صذغ١ػ ثٌٕمجػ فٛي إغجس  انشئُسُت ووسبئم انخُفُز يٍ أجم انخصذٌ نهب:

ٌٍض١ّٕز أٚعغ ٔطجلجً. ٌزٌه، ٔقٓ دقجؽز إٌٝ صق٠ًٛ  ثٌض١ّٕز، دق١ظ أٔٙج ٌُ صذسػ ث٤٘ذثف ٚثٌغج٠جس ثٌّقذدر ظّٓ إغجس

ثٌضشو١ض ِٓ ثٌضفى١ش فٟ ِؾّٛػجس ؽذ٠ذر ِٓ ث٤٘ذثف ثٌشل١ّز، ٔقٛ صص١ُّ أ٘ذثف ٚغج٠جس صضؼجًِ ِغ ِخضٍف 

، فضضذغ نهخحىل يٍ انخًُُت انًشحكضة عهً انهذفثٌظشٚف ثٌقشؽز ٚثٌذ١تجس ثٌضّى١ٕ١ز ثٌّضؼذدر. ثٌقجؽز ٚثظقز ث٢ْ 

ؾج٘جس ثٌى١ّّز ٠شثفمٗ صق١ًٍ ٔٛػٟ أصذـ ظشٚس٠جً وزٌه. إظجفز إٌٝ رٌه، ٠ٕذغٟ ػٍٝ ثٌمعج٠ج رثس ث٠ٌٛٚ٤ز أعش ث٨ص

أْ صشًّ ششفجً ٚثظقجً ٌٍّشىٍز ِغ صق١ًٍ دل١ك ٌؾزٚس٘ج ِٓ ِٕظٛس ِضؼذد ث٤دؼجد،  ٢ٕٔٓثٌضٟ صُ ثخض١جس٘ج ٌّج دؼذ 

 ػ ػًّ ٚٚعجةً صٕف١ز ٚثظقز ِٚقذدر ثٌضِٓ.ٚوزٌه ثٌضصذٞ ٌٍضقذ٠جس رثس ثٌصٍز. ٚ٘زث ٠ٕذغٟ صؼض٠ضٖ دخط

 

 ٥١٠٢الهسار نحو ها بعد  -٥

 

٠ؾخ ػٍٝ  وأٌ َعخًذ يمبسبت حًُىَت حصبعذَت:أكثش شًىالً  ٥١٠٢َُبغٍ عهً أٌ َكىٌ حُفُز جذول أعًبل يب بعذ  ●

ض٠ض ثٌض١ّٕز. وّج ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ػ١ٍّز صشجسو١ز، ِضؼذدر ث٤غشثف، ٚشجٍِز ٌؾ١ّغ ثٌّؼ١١ٕٓ فٟ صؼ ٢ِٕٔٓغجس ِج دؼذ 

ثٌذٍذثْ ثٌٕج١ِز فٟ ثٌؾٕٛح أْ صٕخشغ ػ١ٍّجً فٟ ثٌّغجس ِغٍٙج ِغً ثٌذٚي ثٌصٕجػ١ز. ٚػٍٝ ثٌّغجس أْ ٠ىْٛ ِج د١ٓ 

فىِٟٛ، دّشجسوز ؽ١ّغ أصقجح ثٌّصٍقز، ٚأْ ٠غضؾ١خ ٌّطجٌخ ثٌّؾضّغ ثٌّذٟٔ دطش٠مز ع١ٍّز ٚشجٍِز، ف١ظ صىْٛ 

دؼ١ٓ ث٨ػضذجس صطٍّؼجس ٚثفض١جؽجس وجفز ثٌّٛثغ١ٕٓ، دّٓ ف١ُٙ أٌٚته ثٌز٠ٓ ٠ؼجْٔٛ وً ث١ٌ٢جس شفجفز ٚصشجٚس٠ز ٚصؤخز 

 ِٓ آعجس ثٌفمش ٚثٌذطجٌز ٚثٌضغ١١ش ثٌّٕجخٟ.

 

 



 هَكل اإلطار -٢

 

أٌ حشّكض عهً انحبجت إنً وضع واعخًبد جذاول أعًبل وطُُت اسخُبدا إنً األونىَبث  ٥١٠٢َجب عهً أجُذة يب بعذ  ●

٠ؾخ أْ صؤصٟ ث٤ؽٕذر ثٌٛغ١ٕز، ثٌضٟ صقذد ث٠ٌٛٚ٤جس ٚث٨عضشثص١ؾ١جس  انحمىق األسبسُت نهًىاطٍُُ:انىطُُت وحًبَت 

ٓ ِؾّٛػجس ِضٕٛػز، ٟٚ٘ لطجػجس ث٤ػّجي ٚثٌضؾجسر  ّّ ٌقّج٠ز فمٛق ث٦ٔغجْ، وٕض١ؾز ٌقٛثس ٚغٕٟ شجًِ، ٠ضع

فىش ٚثٌشأٞ، ِشثوض ثٌذقٛط، ثٌّؤعغجس ٚثٌؼًّ، ثٌّضثسػ١ٓ، ثٌٕمجدجس ث١ٌّٕٙز، ِٕظّجس ثٌّؾضّغ ثٌّذٟٔ، ِؤعغجس ثٌ

 ث٤وجد١ّ٠ز، ٚثٌقشوجس ثٌٕغجة١ز ٚثٌشذجد١ز، ٚآخش٠ٓ.

 

، فجٌضؼجْٚ ث٦ل١ٍّٟ ٘ٛ أٌ حشّجع وحعّضص انجهىد اَِهت نهخعبوٌ وانخُسُك اإللهًٍُ ٥١٠٢َجب عهً أجُذة يب بعذ  ●

١ٌجس ع١ٍّز ٌضغ٠ٛز ثٌٕضثػجس ٚففع ششغ أعجعٟ ٌّٛثؽٙز صقذ٠جس ث٨ٔذِجػ فٟ ث٨لضصجد ثٌؼجٌّٟ، دً ٠ؾخ ٚظغ آ

ثٌغ٩َ، ٠ٕٚذغٟ إٔشجء ٔظجَ فؼجي ٦ػجدر ثٌضٛص٠غ ثٌؼجدي ٌٍغشٚر ٚثٌّٛثسد ثٌطذ١ؼ١ز، ٟٚ٘ ث١ٌّجٖ ٚثٌٕفػ ٚثٌغجص. ٚأخ١شثً 

 ١ٌٚظ آخشثً، ػٍٝ ثٌضٕغ١ك ث٦ل١ٍّٟ أْ ٠عغ ثٌمٛثػذ ث٦ؽشثءثس ثٌّضؼٍّمز دجٌضؼجْٚ ث٨لضصجدٞ.

 

فٕٙجن دؼط ثٌضشثدػ د١ٓ ث٤٘ذثف. . ببنًشوَت انهُكهُت عهً انًسخىي انىطٍُأْ صغّـ  ٢ٕٔٓػٍٝ أؽٕذر ِج دؼذ  ●

 .أهذاف انخًُُت كمبعذة عبيت، ونُس كؤسضُت أو سمفاعخًبد ٚدجٌضجٌٟ، ٠ٕذغٟ ػٍٝ ث٦غجس ثٌؾذ٠ذ 

 

ٌٍضمذَ ثٌّقشص فٟ  ، ٚ٘ٛ ١ٌظ ِم١جعجً أهذافبً نهعبنى ككم ًَثم ٠ٕٓٔ٢ؾخ أْ ٠ضُ روشٖ صشثفز أْ إغجس ثٌض١ّٕز ٌّج دؼذ  ●

 ِغ ثعضخذثَ ثٌّؼج١٠ش ثٌؼج١ٌّز دجػضذجس٘ج ٔمطز ِشؽؼ١ز. األهذاف انىطُُت َجب صُبغخهب يحهُبً وً دٍذ ػٍٝ فذٖ، ٤ْ 

 

، أصذـ ِٓ ثٌعشٚسٞ سصذ ثٌضمذَ ٢ٕٔٓففٟ إغجس ِج دؼذ  .َجب ححهُم انخفبوث فٍ أٌ حمُُى نهًخشجبث انًحممت ●

ثٌضٟ صؼىظ ثٌضٛص٠غ د١ٓ ثٌٕجط. ٚػٍٝ ثٌشغُ ِٓ ث٦ٔؾجصثس ثٌٛثػذر فٟ  ثٌّقشص ِٓ خ٩ي إدخجي دؼط ث٤ٚصثْ

ث٤٘ذثف ث٦ّٔجة١ز ٥ٌٌف١ز، فّٓ ثٌٛثظـ أْ ثٌضمذَ وجْ ِضفجٚصجً دثخً وً دٍذ، ػٍٝ ثٌّغض٠ٛجس ثٌؾغشثف١ز ٚث٨ؽضّجػ١ز 

 أونىَت نبهذاٌ وفًُب بُُهبيكبفحت عذو انًسبواة انًضيُت داخم اَجب أٌ حكىٌ ٚث٨لضصجد٠ز ٚثٌّغجٚثر د١ٓ ثٌؾٕغ١ٓ. 

 فٟ ؽذٚي ث٤ػّجي، ِٓ خ٩ي صؼض٠ض ثٌٕظُ ث٨لضصجد٠ز ثٌّذ١ٕز ػٍٝ إػجدر صٛص٠غ ثٌؼجدي.

 

ًّس انشوابظ يب بٍُ ححمُك انخًُُت وطُُبً ويعبنجت اإلخفبلبث فٍ انُظبو  ٥١٠٢َجب عهً جذول أعًبل يب بعذ  ● أٌ َخه

ِغ ث٤خز  ٨: ٚ٘زث ٠ضطٍخ صقم١ك ثٌغج٠جس ثٌٛثسدر فٟ ثٌٙذف ُتعبنًُبً وأٌ َضًٍ احسبق انسُبسبث يٍ أجم انخًُ

دؼ١ٓ ث٨ػضذجس ثفضشثِٙج ١ٌ٢جس فمٛق ث٦ٔغجْ ثٌّؼضّذر د١ٌٚجً، وضؼذ١ش ٚثظـ ػٓ ثٌششثوز ثٌؼج١ٌّز.  إْ صقم١ك ث٤٘ذثف 

ػٓ ثٌّؾج٨س ثٌغ١جعز  ثٌض٠ّٕٛز ٠ضؾجٚص ِؾّشد ثٌضشو١ض ػٍٝ ِغجػذثس ثٌض١ّٕز، فؼ١ٍٗ أ٠عجً ثٌٕظش فٟ ث٢عجس ثٌّضشصّذز

 ثٌشة١غ١ز، وجٌضؾجسر ٚثٌضسثػز ِٚصج٠ذ ث٤عّجن ٚث٤ِٓ، ػٍٝ ِغضمذً ثٌض١ّٕز.

 

حثبُج اإلطبس فٍ انًسبساث بٍُ انحكىيبث وآنُبث انشصذ وانًسبءنت انًخعهّمت بآنُبث حمىق اإلَسبٌ انعبنًُت  ●

ٟ٘ لع١ّز ثٌّغجءٌز. فؼذَ ٚؽٛد آ١ٌجس  ٢ٕٔٓإفذٜ ثٌمعج٠ج ثٌق٠ٛ١ز ثٌضٟ ٠ؾخ ِؼجٌؾضٙج فٟ ِغجس ِج دؼذ  انحبنُت:

ٌٍّغجءٌز ظّٓ إغجس ث٤٘ذثف ث٦ّٔجة١ز ٥ٌٌف١ز ٠غضٍضَ سدػ أعجعجصٗ دآ١ٌجس فمٛق ث٦ٔغجْ ثٌؼج١ٌّز، وج٦ػ٩ْ ثٌؼجٌّٟ 

ٌقمٛق ث٦ٔغجْ ٚثٌؼٙٛد ث٤عجع١ز، دّج فٟ رٌه ثٌؼٙذ ثٌذٌٟٚ ثٌخجص دجٌقمٛق ث٨لضصجد٠ز ٚث٨ؽضّجػ١ز ٚثٌغمجف١ز، 

١ٌجس سصذ فمٛق ث٦ٔغجْ، دّج فٟ ِغجس رٌه ث٨عضؼشثض ثٌذٚسٞ ثٌشجًِ، ٌعّجْ ثٌّغجءٌز. ٠ٕٚذغٟ أْ صشًّ ٚآ

 آ١ٌجس ٌشصذ ث٨ٌضضثَ دؾذٚي أػّجي ثٌض١ّٕز ِٚذٜ صٕف١زٖ. ٢ٕٔٓأؽٕذر ِج دؼذ 

 
 

 

 



 ٥١٠٢العناوَى واألهداف التٍ َجب ئدراجها فٍ أجندة ها بعد  -١

 

٠ؾخ ٚظغ ثٌذٚي ِٛظغ ثٌّغجءٌز ف١ّج ٠ضؼٍّك دؤٔظّز فىّٙج. ٚػٍٝ أؽٕذر ِج  انخًُىَت:يٍ انذونت انشَعُت َحى انذونت  ●

أْ صضّغغ ٤٘ذثف ٚثظقز فٛي ثٌٛصٛي إٌٝ ثٌذٌٚز ثٌض٠ّٕٛز ٚثٌذ٠ّمشثغ١ز، ٚ٘ٛ أِش ٠ؼٕٟ ثٌّٕطمز ثٌؼشد١ز  ٢ٕٔٓدؼذ 

ض١ّٕز دشىً خط١ش. أِج أؽٕذر ِج دشىً خجص، ف١ظ أّدٜ ثٌذػُ ثٌذٌٟٚ ٌٍذوضجصٛس٠جس ثٌغجدمز إٌٝ صم٠ٛط ِذجدسثس ثٌ

، ف١ّىٓ أْ صشًّ إػجدر ثٌٕظش فٟ ثٌؼمٛد ث٨ؽضّجػ١ز ثٌمجةّز ٚإػجدر ثٌضفى١ش فٟ أدٚثس ِٚغؤ١ٌٚجس ثٌذٚي ٢ٕٔٓدؼذ 

 ٚثٌّٛثغ١ٕٓ/ثس، ػٍٝ فذ عٛثء.

 

أغٛي ثفض٩ي فجٌّٕطمز ثٌؼشد١ز صؼجٟٔ ِٓ  .٥١٠٢َُبغٍ أٌ َكىٌ "إَهبء اإلحخالل" هذفبً صشَحبً فٍ أجُذة يب بعذ  ●

أؽٕذٟ فٟ ثٌضجس٠خ ثٌقذ٠ظ، ٠مَٛ دفشض ٔظجَ ٚثظـ ٌٍض١١ّض ثٌؼٕصشٞ ٚثٌذ٠ٕٟ، ٨ ٠ٕضٙه ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ٚثٌّٛثع١ك 

أْ  ٢ٕٔٓثٌّضؼٍّمز دجٌغ٩َ ٚث٤ِٓ ٚفمٛق ث٦ٔغجْ فقغخ، دً ٠ٕضٙه أ٠عجً ثٌقك فٟ ثٌض١ّٕز. ػٍٝ أؽٕذر ِج دؼذ 

ٓ ٘ذفجً ٚثظقجً ف١ّج ٠ضؼٍك دـ"ثٌقك ّّ فٟ صمش٠ش ثٌّص١ش،" فغخ صؼش٠ف أ٘ذثف ث٤ٌف١ز، ٚوزٌه ٚظغ فذ  صضع

 ٩ٌفض٩ي، ٠ضعّٓ ؽذ٨ًٚ ص١ِٕجً ٚأ٘ذثفجً  ِقذدر.

 

االجخًبعٍ نخحمُك حطهعبحهب هذفبً واضحبً -َجب أٌ حكىٌ حشَت األفشاد واأليى عهً انصعُذٍَ انسُبسٍ وااللخصبدٌ ●

د١ز، ِٓ دْٚ فش٠ز، ٨ ٠ّىٓ أْ صىْٛ ٕ٘جن ص١ّٕز. ٚصقم١ك فىّج أظٙشس ث٨ٔضفجظجس ثٌؼش .٥١٠٢فٍ أجُذة يب بعذ 

٘زٖ ثٌقش٠ز ٠ضطٍخ ػذدثً ِٓ ثٌضذثد١ش ػٍٝ ثٌصؼ١ذ٠ٓ ثٌغ١جعٟ ٚث٨لضصجدٞ. فؼٍٝ ثٌؾذٙز ثٌغ١جع١ز، ٠ؾخ أْ ٠شًّ 

٤٘ذثف ثٌضّضغ دؾ١ّغ ثٌقمٛق ثٌغ١جع١ز ٚث٨لضصجد٠ز ٚث٨ؽضّجػ١ز ٚثٌغمجف١ز، ٠ٕٚذغٟ ٚظغ ثٌغ١جعجس ٚثٌّؼج١٠ش ٚفذٚد ث

 ٦ػّجي ٘زٖ ثٌقمٛق، ِغ ؽذٚي صِٕٟ ٌضقم١مٙج.

 

ػٍٝ ثٌصؼ١ذ ث٨لضصجدٞ، ٘زث ٠ؼٕٟ إ٠ؾجد ٔظجَ ِجٌٟ دثػُ )ث٨عضمشثس ثٌّجٌٟ، ثٌضٛؽ١ٗ إٌٝ ث٨لضصجد ثٌقم١مٟ، ٚخذِز  ●

ز ثفض١جؽجس صغجس ثٌّٕضؾ١ٓ ٚثٌّغضٍٙى١ٓ(، ٚثٌضٕغ١ك ػٍٝ ِغضٜٛ ث٨لضصجد ثٌىٍٟ ثٌؼجٌّٟ، سعُ ثٌغ١جعجس ثٌذثػّ

ٌٍض١ّٕز، إ٠ؾجد عٛق ٌٍغٍغ غ١ش ثٌّعجسدز، دٕجء ٔظجَ صؾجسٞ ٠ضّٛؽٗ ٔقٛ ثٌض١ّٕز، صذجدي ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ٚثٌّؼشفز ٚثٌٛصٛي 

 إ١ٌٙج دؤعؼجس ِؼمٌٛز، ٚإدثسر ث٨لضصجد ثٌؼجٌّٟ دشىً ػجدي ٚصشجسوٟ.

 

٠ٕظش ؽذٚي أػّجي ثٌض١ّٕز فٟ أِج فٟ ِؾجي ثٌضؾجسر، فؼٍٝ ثٌٕظجَ ثٌضؾجسٞ ثٌؼجٌّٟ أْ ٠ضّٛؽٗ ٔقٛ ثٌض١ّٕز، ٚأْ 

خصٛص١جس وً دٍذ ِٓ ثٌذٍذثْ ثٌٕج١ِز ٚفمٙج فٟ ثصذجع ٚصط٠ٛش ثٌّغجس ثٌزٞ أخزصٗ ثٌذٚي ثٌّضمذِز عجدمجً ٌٍٛصٛي 

ٌّغض٠ٛجس ثٌض١ّٕز ثٌضٟ ٟ٘ ػ١ٍٙج ث١ٌَٛ. ػ٩ٚر ػٍٝ رٌه، ٠ؾخ أْ صىْٛ ِطجٌخ ثٌذٍذثْ ثٌّضمذِز، ٌض٠جدر ثٌمذسر 

در ثٌضىجًِ ثٌضؾجسٞ، ِضٛثص٠ز ِغ صم١١ُ دٚسٞ ٣ٌعجس ثٌّضشصذز ػٍٝ ث٨صفجلجس ثٌضؾجس٠ز ثٌمجةّز أٚ ثٌضٕجفغ١ز ثٌضؾجس٠ز ٚص٠ج

ثٌّمذٍز ػٍٝ ثٌصؼ١ذ٠ٓ ث٨لضصجدٞ ٚث٨ؽضّجػٟ. ٚأخ١شثً، فّٓ ثٌعشٚسٞ أْ صشًّ ث٨صفجلجس ثٌضؾجس٠ز د١ٓ ثٌذٍذثْ 

ٌذٍذثْ ثٌٕج١ِز ِٓ ٚظغ ع١جعجس صذػُ إٔؼجػ ثٌزٞ ٠ّّىٓ ث 5ثٌّضمذِز ٚثٌٕج١ِز ِؼ١جس ثٌقك فٟ "ف١ّض ثٌغ١جعجس"

ثلضصجدثصٙج، ِٓ ف١ظ خٍك فشص ثٌؼًّ ٚثٌض١ّٕز، ٚوزٌه صم١ًٍ ث٢عجس غ١ش ثٌّذجششر ثٌغٍذ١ز ثٌّقضٍّز ثٌضٟ لذ صٕؾُ ػٓ 

 ثٌّض٠ذ ِٓ صقش٠ش ثٌضؾجسر.

 

ز ثٌضٟ ثؽضجفش ثٌّذْ وّج أشجسس ث٨ظطشثدجس ثٌشؼذ١ .حعضَض األطش انخشبسكُت نهحكى ٥١٠٢َجب عهً أجُذة يب بعذ  ●

فٛي ثٌؼجٌُ،  فئْ ثٌّٛثغ١ٕٓ ٚثٌّٛثغٕجس ِٕٚظّجس ثٌّؾضّغ ثٌّذٟٔ ٠طجٌذْٛ دقمُٙ فٟ ثٌّشجسوز ػٍٝ ؽ١ّغ ِغض٠ٛجس 

صٕغ ثٌمشثس. ٚ٘زث ٠غضضذغ ث٨ػضشثف دجٌّؾضّغ ثٌّذٟٔ وشش٠ه سة١غٟ فٟ صقذ٠ذ ثٌمعج٠ج ٚثٌغ١جعجس ٚث٤٘ذثف ٚصٕف١ز 

ٌؼ١ٍّجس ثٌمجةّز ػٍٝ ثٌّشجسوز ػٍٝ ِخضٍف ِغض٠ٛجس صٕغ ثٌغ١جعجس، دّج فٟ رٌه دشثِؼ ثٌؼًّ، ِج ٠ؼٕٟ صؼ١ُّ ث
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، ٘زث ٠ؼٕٟ ثٌم١جَ دٕفعز شجٍِز ٌٕظُ ثٌقىُ ثٌقج١ٌز،  ْٓ صٛف١ش فشص ثٌقصٛي ػٍٝ ثٌّؼٍِٛجس ٚغ١ش٘ج ِٓ ثٌمٕٛثس. ٌى

ؽضءثً ِٓ إغجس ثٌض١ّٕز ٚثػضّجد آ١ٌجس ٚثظقز ٌضٕف١ز ثٌغ١جعجس، ِغ ٚظغ ِؼجٌُ ِقذدر ٌم١جعٙج ٚإٔؾجص٘ج، ٌضىْٛ 

 ثٌؾذ٠ذ.

 

 .٥١٠٢اإلَصبف وانعذانت االجخًبعُت بذالً يٍ انحذ يٍ انفمش، َُبغٍ أٌ حكىٌ انهذف انشئُسٍ ألجُذة يب بعذ  ●

ي ث٨ٔضذجٖ ػٓ ثٌصٛسر ثٌىجٍِز ٧ٌٔصجف ٚثٌؼذثٌز، ٚف١ظ ٠ضُ ثػضّجد ثٌّٕٛ  ّٛ فجٌضشو١ض ػٍٝ ثٌقذ ِٓ ثٌفمش لذ ٠ق

٪ ِٓ ث٤فشثد فمػ ٕٓز. فٟ ثٌٛلش رثصٗ، دذأس ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌذسثعجس صش١ش إٌٝ فم١مز أْ أغٕٝ ث٨لضصجدٞ وّؤشش ٌٍض١ّٕ

٪ ِٓ ثٌذخً ثٌؼجٌّٟ. ػٍٝ ٘زث ثٌٕقٛ، ٔ٪ ػٍٝ ألً ِٓ ٕٓ٪ ِٓ ثٌذخً ثٌؼجٌّٟ، د١ّٕج ٠قصً أفمش ٠٠ٓغضف١ذْٚ ِٓ 

فٛثةذ ٘زث ثٌّٕٛ ػٍٝ وجفز ثٌّغض٠ٛجس ػٍٝ ثٌّٕٛ ِغ آ١ٌجس صٛص٠ؼ١ز صعّٓ صؼ١ُّ  ٠ٕٓٔ٢ٕذغٟ أْ صشّوض أؽٕذر ِج دؼذ 

فٟ ثٌّؾضّغ. دج٦ظجفز إٌٝ رٌه، فئْ أّٔجغ ػذَ ثٌّغجٚثر ٨ صمضصش ػٍٝ ثٌذخً فمػ، دً صشًّ ػٍٝ صق١ّضثس ؽغشثف١ز 

ك ٌّغً ٘زٖ  ٢ٕٔٓٚػشل١ز ٚد١ٕ٠ز ٚؽٕذس٠ز صشّىً ػجةمجً ٚثظقجً أِجَ ثٌض١ّٕز. ٚػٍٝ أؽٕذر ِج دؼذ  ّّ صمذ٠ُ صق١ًٍ ِؼ

ٓ ع١جعجس ٚأ٘ذثف ِٚؼج١٠ش ل١جع١ز ٌٍمعجء ػ١ٍٙج.ثٌفٛثسق ثٌ ّّ  ّضؼذدر ث٤دؼجد، ٠ضع

 

حىاجه انعذَذ يٍ انبهذاٌ حىل انعبنى حبنت واسعت يٍ عذو االسخمشاس االجخًبعٍ،  انحفبظ عهً انخًبسك االجخًبعٍ: ●

. ػٍٝ أؽٕذر ِج ت انخبسَخُتسىاء أكبٌ رنك َخُجت نعذو انًسبواة االلخصبدَت، أو انخحّىل إنً انذًَمشاطُت، أو انًظهىيُ

ٓ ٚصفجس ع١جعز ٚثظقز ٌٍقفجظ ػٍٝ ثٌضّجعه ث٨ؽضّجػٟ، دّج فٟ رٌه صٕف١ز آ١ٌجس ثٌؼذثٌز  ٢ٕٔٓدؼذ  ّّ أْ صضع

 ث٨ٔضمج١ٌز ف١ظ صذػٛ ثٌقجؽز.

 

مت َجب انخعبيم بشكم يُهجٍ يع انظشوف انخبصت نهبهذاٌ األلم ًَىاً انخٍ َعبٍَ انكثُش يُهب يٍ ححذَبث كبُشة يخعهّ  ●

ببنحكى، وانخؤّخش فٍ انخًُُت، وانًسخىَبث انحبدة يٍ انفمش واَعذاو األيٍ انغزائٍ، وانصشاعبث انذاخهُت وانخبسجُت، 

٠ٚشًّ ٘زث ث٨ٌضضثَ دٕجء ثٌّؤعغجس، ٚصغ١ًٙ ث٨صفجلجس ثٌضؾجس٠ز،  وانفسبد عهً َطبق واسع، يٍ بٍُ لضبَب أخشي.

 ثػضّجد ثٌطشق ثٌغ١ٍّز، ٚػذَ صغ١ٍـ ثٌفصجةً ثٌّضقجسدز.ٚث٦ػفجء ِٓ ثٌذ٠ْٛ، ٚثٌضضثَ دػُ ثٌقٛثس ٚ

 

ٚ٘زث ٠شًّ فمٛق ث٩ٌؽت١ٓ ثٌفٍغط١١ٕ١ٓ، أوذش وضٍز ِٓ ثٌغىجْ  ،َُبغٍ حفسُش وإعًبل حمىق انالجئٍُ وانُبصحٍُ ●

دٛظغ ٨ؽب فٟ ثٌضجس٠خ ثٌّؼجصش، فع٩ً ػٓ فمٛق ثٌٕجصف١ٓ ِٓ ؽشثء ثٌقشٚح ٚثٌّصجػخ ث٨لضصجد٠ز. ٠ٕٚذغٟ أْ 

ِؼج١٠ش ٚثظقز ٌٍقىِٛجس ٌٍضؼجًِ ثٌؼجدي ِغ ث٩ٌؽت١ٓ ٚثٌٕجصف١ٓ دثخ١ٍجً، وّج  ٢ّٕٔٓٓ ؽذٚي أػّجي ِج دؼذ ٠ضع

 ٠ؾخ صشؾ١غ دٍذثْ ثٌّٕشؤ ػٍٝ صغ١ًٙ ػٛدر ث٩ٌؽت١ٓ ٚثٌٕجصف١ٓ إٌٝ ِٕجغمُٙ ث٤ص١ٍز.

 

ححّىل ًَىرج انخًُُت  عهً يعبنجت يسؤنت عذو انًسبواة بٍُ انجُسٍُ فٍ إطبس ٥١٠٢َجب أٌ حشًم أجُذة يب بعذ  ●

ٌمذ فذد إغجس ث٤٘ذثف ث٦ّٔجة١ز ٥ٌٌف١ز ِغؤٌز ػذَ ثٌّغجٚثر د١ٓ ثٌؾٕغ١ٓ فٟ أ٘ذثف صذغ١ط١ز، ِٓ دْٚ ث٤خز  راحه:

 ٢ٕٔٓدؼ١ٓ ث٨ػضذجس ِؾجي ثٌغ١جعجس ث٤وذش ث٩ٌصَ ٌٍمعجء ػٍٝ ِغً ٘زث ثٌض١١ّض. ٚدجٌضجٌٟ، ٠ضؼ١ٓ ػٍٝ أؽٕذر ِج دؼذ 

١ُ ثٌّغجٚثر ٔقٛ ث٦ٔصجف د١ٓ ثٌؾٕغ١ٓ، وشو١ضر ٤ٞ ّٔٛرػ ؽذ٠ذ ٌٍض١ّٕز، ١ٌٚظ وّؾشد ٔض١ؾز ث٨ٔضمجي ِٓ ِؾشد صؼّ

 عج٠ٛٔز ٌغ١جعجس ِؼ١ّٕز صشوض ػٍٝ أ٘ذثف سل١ّز.

 

فشصت نًعبنجت انعجض فٍ انًعشفت انًكخسبت أو َمهت يٍ انخذابُش انكًُّت إنً  ٥١٠٢وَُبغٍ أٌ حكىٌ أجُذة يب بعذ  ●

ؾٙٛد ثٌقج١ٌز ٌضقغ١ٓ ثٌضؼ١ٍُ صشّوض ػٍٝ ث٤٘ذثف ثٌى١ّز ٚثٌشل١ّز، فٟ ف١ٓ ٠ىّٓ ثٌضقّذٞ فٟ فجٌ. انخذابُش انُىعُّت

صقغ١ٓ ثٌّؼشفز، دّج فٟ رٌه إص٩ؿ ثٌٕظُ ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚثٌّٕج٘ؼ ثٌذسثع١ز، ٚصشؾ١غ ثٌذقٛط ٚص١ّٕز ثٌّٙجسثس 

صضعّٓ ؽٙٛدثً ِشضشوز ِٓ أؽً  ٚثٌّذجدسثس ػٍٝ ِخضٍف ثٌّغض٠ٛجس ٚفٟ وً ِٓ ثٌؼٍَٛ ٚث٦ٔغج١ٔجس. وّج ٠ٕذغٟ أْ

 عذ ثٌفؾٛر ثٌشل١ّز دثخً ثٌذٍذثْ ٚثٌّٕجغك ٚد١ٕٙج.

 



فؼٍٝ ثٌشغُ ِٓ صؤع١ش ثٌشوٛد  :٥١٠٢َجب وضع انخضاو واضح ويخٍُ نضًبٌ يصبدس حًىَم انخًُُت فٍ إطبس يب بعذ  ●

ٌّطٍٛح ٘ٛ ثٌضضثَ فم١مٟ ِٓ ثٌذٚي ثٌؼجٌّٟ ٚث٤صِز ث٨لضصجد٠ز ػٍٝ ثٌذٍذثْ ثٌّضمذِز ٚثٌذٍذثْ ثٌٕج١ِز ػٍٝ فذ عٛثء، ث

٪ ِٓ إؽّجٌٟ ثٌذخً ثٌمِٟٛ ٌٍّغجػذثس ث٦ّٔجة١ز ثٌشع١ّز، ٠.ٓثٌّضمذِز ٌعّجْ ِصجدس وجف١ز ٌٍض٠ًّٛ، دّج فٟ رٌه 

. ٠ٕٚذغٟ أْ صشثفك ٘زث ِغ ثفضشثَ فم١مٟ ٩ٌٌضضثِجس ثٌّضفك ػ١ٍٙج فٟ ٢ٕٔٓٚ٘ٛ أِش دجٌغ ث١ّ٘٤ز ظّٓ إغجس ِج دؼذ 

 أوشث ٚدٛعجْ.

 

خضجِجً، عٛف صغضّش ِٕظّجس ثٌّؾضّغ ثٌّذٟٔ ثٌؼشدٟ، ِٓ خ٩ي شذىز ثٌّٕظّجس ثٌؼشد١ز غ١ش ثٌقى١ِٛز ٌٍض١ّٕز، دجٌضٕغ١ك 

، ٚرٌه ٌعّجْ إ٠ؾجد ِغجس صشجسوٟ فم١مٟ ٚثٔخشثغ ثٌّؾضّغ ٢ٕٔٓٚثٌؼًّ ثٌّشضشن ِغ ث٦عىٛث فٟ ثٌطش٠ك إٌٝ ِج دؼذ ػجَ 

 ّضؼٍّمز دٗ.ثٌّذٟٔ ثٌؼشدٟ دشىً فؼجي فٟ ثٌّشجٚسثس ثٌ


