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 نوعبسلاو ةثلاثلا ةرودلا
 *تقؤملا لامعألا لودج نم )ب( 74 دنبلا
 لئاــــــــسم :اهتيامحو ناــــــــسنإلا قوقح زيزعت

 ةليدبلا جهنلا كلذ يف امب ،ناـــسنإلا قوقح
 ناــــــــسنإلا قوقحب يلعفلا عتمتلا نيــــــــسحتل
 ةيساسألا تSرحلاو

   
  يـــمـــلـــــــــــــسلا عـــمـــجـــتـــلا ةــــــيرـــح يف قـــحل] ينـــعـــملا صاــــــخلا ررـــقـــملا رـــيرـــقـــت  

 تايعمجلا نيوكتو
  

 ماعلا نيمألا نم ةركذم  
  
 ةــيرح يف قحلU ينعملا صاــخلا رِّرقملا ريرقت ةــماــعلا ةــيعمجلا ىلإ لــيحي نD ماــعلا نيمألا فرــــــــــــــشتي 
 ناــــسنإلا قوقح سلجم رارقل ًاقفو مَّدقملا ،يلوف يــــسوــــستلاين نوميلك ،تايعمجلا نيوكتو يملــــسلا عُّمجتلا

32/32. 
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 تايعمجلا نيوكتو يملسلا عُّمجتلا ةيرح يف قحل] ينعملا صاخلا رِّرقملا ريرقت  
  

 زجوم 
 ريرقتلا اذـه يف تاـيعمجلا نيوكتو يملــــــــــــــسلا عمجتلا ةـيرح يف قحلU ينعملا صاـخلا ررقملا لواـنتي 
 ةيمنتلا ةطخ ذيفنت نيبو تايعمجلا نيوكتو يملـــــــــــــسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا ةـــــــــــــسرامم نيب ةلـــــــــــــصلا هجوأ
  .٢٠٣٠ ماعل ةمادتسملا
  
  

 تSوتحملا
 ةحفصلا   

 3  .................................................... ةمدقم - الوأ 
 3  .............. ٢٠٣٠ ماع ةطخ ذيفنتو تايعمجلا نيوكتو يملسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا ةسرامم - اين� 
 4  .......... ٢٠٣٠ ماع ةطخ ذيفنت لجأ نم تايعمجلا نيوكتو يملسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا ةسرامم - اثل� 
 4  ....... 2030 ماع ةطخ فادهأ ذيفنتل يساسأ طرشك يندملا عمتجملل ةينيكمت ةئيب داجيإ - فلأ  
 6  ....................... ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت يف لومشلاو ةكراشملا - ءاــــــب  
 8  ............. ٢٠٣٠ ماع ةطخ يف ةيسيئرلا رصانعلا نم امهرابتعU ةلءاسملاو ةيفافشلا - ميج  
 10  ................................ يندملا عمت�ا عم تاكارشلا ةماقإ - لاد  
 13  ...................... ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت يف لامعلا قوقح معد - ءاه  
 15  ..... ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت يف ةمهاسملا يف ةلعافلا يندملا عمت�ا فارطأ اههجاوت يتلا ت�دحتلا - اعبار 
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 ةمدقم - الوأ 
 ىلا ريرقتلا اذــه تاــيعمجلا نيوكتو يملــــــــــــــسلا عمجتلا ةــيرح يف قحلU ينعملا صاــخلا ررقملا مدــقي - 1
 ررقملا همدقي يذلا لوألا يعيـــضاوملا ريرقتلا وه اذهو .32/32 سل�ا رارقب المع ناـــسنإلا قوقح سلجم
 /ناـــــــــــــــسين ٤ يف هــماــهم ىلوت نأ ذــنم هّدــعُي يذــلا يناــثلا يعيــــــــــــــضاوملا ريرقتلاو ةــماــعلا ةــيعمجلا ىلإ صاــخلا
 .٢٠١٨ ليربأ

 عمجتلا ةيرح يف قحلا ةــــــسرامم نيب ةلــــــصلا هجوأ ديك  ىلإ ريرقتلا اذه يف صاخلا ررقملا ىعــــــسيو - 2
 .هجوألا كلت ةساردو ،٢٠٣٠ ماعل ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخ ذيفنت نيبو تايعمجلا نيوكتو يملسلا

 اـــــــــــــــصاــخ ¥اــنتما نتمم وهو .ةــفلتخم تاــهج نم ريرقتلا دادــعإ دــنع هــتاــمولعم صاــخلا ررقملا عمجو - 3
 عمت�ا تامظنمو ةدحتملا ممألا تالاكوو ءاـضعألا لودلا نم ادج ةقيـض لهم يف اهاقلت يتلا تامهاـسملل
 .ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملاو يندملا

 نيكمت” عوــضوم لوح ٢٠١٩ ماع يف ىوتــسملا عيفرلا يــسايــسلا ىدتنملا ةرود داقعنا ىلإ رظنلUو - 4
 نيب ةاواــسملاو ،يرــشبلا لاملا سأر ةيمنتو ،عيمجلل ةلماــشو ةملاــسم تاعمتجم :عيمجلا لومش نامــضو دارفألا
 نأـــــــشب ةيراجلا ةيلودلا تاـــــــشقانملا يف ةيلوأ ةمهاـــــــسم وه ريرقتلا اذه نأ صاخلا ررقملا ىري ،)1(“نيـــــــسنجلا
 ضارعتـساو ةعباتم نم هيـضتقت امو ةطخلا ةعيبط عم ىـشامتيو بـسانملا تقولا يف يت± هنأو ةمادتـسملا ةيمنتلا
 .لومشلاو ةءافكلاو قاستالU نامستي
  

 jةـــطخ ذـــيفنتو تاـــيعمجلا نيوكتو يملـــــــــــسلا عمجتلا ةــيرح يف قحلا ةـــــــــــــسراــمم - اين 
 ٢٠٣٠ ماع
5 - Uرييغت لجأ نم لمعلل اديدج ءادن لودلا تهجو ،2030 ماعل ةمادتـــــسملا ةيمنتلا ةطخ دامتع 
 ةلداع ةيملــــــس تاعمتجم ءانب ةرورــــــضب” 2030 ماع ةطخ ملــــــستو .ةيمنتلا قيقحتل ةيليوحت ةيؤر ربع ملاعلا

 قوقح مارتحا ىلع موقتو ،ةلادعلا ىلإ ءوجللا ىلع ةردقلا يف سانلا نيب ةاواـــــــــسملا لفكت عيمجلل ةنـــــــــضاح
 ،ةفاك ت�وتـــــسملا يف ديـــــشرلا مكحلاو نوناقلا ةدايـــــس ةيلاعف ىلعو ،)ةيمنتلا يف قحلا كلذ يف امب( ناـــــسنإلا
 .“ةلءاسملل عضختو ةيلاعفلاو ةيفافشلU مستت تاسسؤم ىلعو
 ،زجنملا ريغ لمعلا لامكتـــــسا ىلإ ايعـــــسو ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا دعب ام ىلإ لودلا لاقتنا يفو - 6
 ةملاــــسم تاعمتجم ةماقÁ دهعتلا لمــــشت ،ةيــــسايــــسلاو ةيندملا قوقحلا �اــــضقب لــــصتت افادهأ َةطخلا تنَّمــــض
 ءانبو ،ةلادعلا ىلإ عيمجلا لوــــــــصو ةيناكمإ ةحÃإو ،ةمادتــــــــسملا ةيمنتلا قيقحت لجأ نم دحأ اهيف شّمهُي ال
 ةياغلا زكرتو .)16 فدهلا( ت�وتــــسملا عيمج ىلع عيمجلل ةلماــــشو ةلءاــــسملل ةعــــضاخو ةلاعف تاــــســــسؤم

 نيوكتو يملــــــــسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا لمــــــــشت يتلا ،ةيــــــــساــــــــسألا ت�رحلا ىلع صاخ هجوب 16-10
  .تايعمجلا

 رئاــــس نع لــــصفني ال تايعمجلا نيوكتو يملــــسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا نأ صاخلا ررقملا دكؤيو - 7
 نم ددع ةـــسرامم حيتي هنأل ناـــسنإلا قوقح رئاـــسب لماكلا عتمتلا قيقحت يف ٍعفن وذ وهو .ناـــسنإلا قوقح

__________ 
 .A/70/684 رظنا )1( 
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 ةيمنتلا فادهأ نإف ،رارغلا سفن ىلعو .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداــــــــــصتقالاو ةيــــــــــسايــــــــــسلاو ةيندملا قوقحلا
 فارتعالا قيرط نع ناـــــــسنإلا قوقحب عيمجلا عتمت قيقحتل ىعـــــــست ٢٠٣٠ ماع ةطخ يف ةدراولا ةمادتـــــــسملا
Dققحتت رومأ زييمتلا مدعو لومشلاو ةاواسملا نأو يساسأ رمأ ناسنإلا ةمارك ن Uةكراشمل. 
 ةيمنتلا فادهأ غولبل ةيــــساــــسأ تايعمجلا نيوكتو يملــــسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا ةــــسرامم ربتعتو - 8
 يه نوناقلا ةدايـسو ناـسنإلا قوقح مارتحاو ديـشرلا مكحلاو ةيطارقميدلاف .لودلا نم ةلود لك يف ةمادتـسملا
 اهراطإ يف رهدزي نأ نكمي يتلاو تايعمجلا نيوكتو يملــسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا اهيلع موقي يتلا مئاعدلا
 نم َسانلا تايعمجلا نيوكتو يملـــــــــــسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا نّكميو .ةمادتـــــــــــسملا ةيمنتلا قيقحت لجأ نم
 ماعلا يأرلا ليكـــشت يف ةمهاـــسملاو تاكارـــشلا ةماقإو نماـــضتلا قيرط نع طبارتلاو ميظنتلاو ةئبعتلاو لـــصاوتلا
  .يقيقح رييغت ثادحإل لماوع لكشي امم ،رارقلا عنصو
 حلاــــصم لوح ايعامج اومظتني نأ ىلع ةردقلا مهحنميو مهئارÍ اورهاجي نأ سانلل لفكي قحلا اذهو - 9
 زجاوحل يدـــــــــصتلا ىلع نودعاـــــــــسي مÏأل ةـــــــــصاخ ةيمهأ اذ يعامتجالا ناديملا يف مهلمع دعيو .ةكرتـــــــــشم
  .2030 ماع ةطخ فادهأ نم سيئر فده وهو ،ءاصقإلا

 عمت�ا لـمع ةـيلاـعف طبترتو .اـهذـيفنت يف يندـملا عمت�ا هـيدؤي يذـلا زراـبلا رودـلU ةـطخلا فرتعتو - 10
 نيكمتلل لا�ا حاـــــسفإ حيتي امم ،تايعمجلا نيوكتو يملـــــسلا عمجتلا ةيرح يف قحلU عتمتلU هريث و يندملا
 .ةلءاسملاو ةيفافشلاو جامدإلاو ةكراشملاو

 يــساــسأ لعاف فرط يندملا عمت�ا نأ ىلع ددــش يذلا ،صاخلا ررقملا يأر عم جهنلا اذه قفتيو - 11
 يديأ ىلع تعـضو سانلا” ةطخ اDÏ تفـصو يتلا ٢٠٣٠ ماع ةطخ عمو ،)2(ةمادتـسملا ةيمنتلا زيزعت يف
 يندملا عمتجملل حاتملا ءاــضفلا ىلع فقوتي ةطخلا ذيفنت حاجن نإف ،ددــصلا اذه يفو .“سانلا حلاــصل سانلا

 .ةلقرع وأ فوخ نود هتوص عامسإل
  

 jةطخ ذيفنت لجأ نم تايعمجلا نيوكتو يملـــــسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا ةـــــسرامم - اثل 
 ٢٠٣٠ ماع

 عمجتلا ةـيرح يف قحلا ةــــــــــــــسراـمم اـهيف ربتعت تالاـجم ةــــــــــــــسمخ صاـخلا ررقملا ثـحبي ،عرفلا اذـه يف - 12
 .٢٠٣٠ ماع ةطخ ذيفنت يف امساح ارمأ تايعمجلا نيوكتو يملسلا
 

 2030 ماع ةطخ فادهأ ذيفنتل يساسأ طرشك يندملا عمتجملل ةينيكمت ةئيب داجيإ - فلأ 
 .ةمادتـــــــسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت يف يـــــــسيئر رودب يندملا عمت�ا مايق 2030 ماع ةطخ ىخوتت - 13

 يذلا دعولا نم ديفتـــــسملا وهو اهذيفنت يف ةيعامتجالا ةكراـــــشملا نامـــــضل ةليـــــسو نآ يف وه يندملا عمت�او
 لخاد ةاواــــــــسملا مدع لاكــــــــشأ ةحفاكمو ؛ناكم لك يف عوجلاو رقفلا ىلع ءاــــــــضقلU” فادهألا هدــــــــشنت
 ىلع لمعلاو ناـــسنإلا قوقح ةيامحو ؛عيمجلل ةلماـــشو ةلداعو ةملاـــسم تاعمتجم ءانبو ؛اهنيب اميفو نادلبلا

 هدراومو ضرألا بكوكل ةمئادلا ةيامحلا ةلافكو ؛تايتفلاو ءاــــــــــسنلا نيكمتو نيــــــــــسنجلا نيب ةاواــــــــــسملا قيقحت
  .“ةيعيبطلا

__________ 
 .A/HRC/72/135 و A/HRC/35/28 ؛A/69/635 رظنا )2( 
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 لاعفو لماــــش ماظن زيزعت يف تايعمجلا نيوكتو يملــــسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا ةــــسرامم مهاــــستو - 14
 اهيف عــــــضخت يتلا تاعمت�ا يف يــــــساــــــسأ عباطب ةمــــــستملاو ةيطارقميدلا يف ةلــــــصأتملا نيزاوملاو طباوــــــضلا نم
 يندملا عمت�ا فارطأو دارفألا ةكراــشمل ايــساــسأ اطرــش قحلا اذÜ عتمتلا نامــض لكــشيو .ةلءاــسملل ةطلــسلا
 يف نوكيل ناكمب ةيمهألا نم رمأ وهو ،ةموكحلا ت�وتــــــــــسم عيمج ىلع تارارقلا عنــــــــــص يف ةلاعف ةكراــــــــــشم
 .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم ١٦ فدهلا ذيفنت يف كراشي نأ يندملا عمت�ا رودقم

 )ةــيحبرلا ريغ( تاــيعمجلا ةــلماــعم ةــنراــقمو ةــــــــــــــــسارد ىدــل تزربُأ ،صاــخلا ررقملا ةــيالو راــطإ يفو - 15
 :يهو ،تايعمجلا نيوكتل ةيتاوم ةئيب ةئيهتل ةيـــــــــساـــــــــسأ اهرابتعU تالاجم ُةـــــــــسمخ ةيراجتلا تاـــــــــســـــــــسؤملاو
 ريثأتلا )د( ؛دراوملا ىلع لوــــــــــصحلا )ج( ؛تايلمعلا ميظنت )ب( ؛اهلحو تايعمجلا ليجــــــــــست تاءارجإ )أ(
 ردقلا سفن يـستكت تالا�ا هذهو .)3(ةيملـسلا تاعمجتلا ميظنت )ه( ؛ةطلـسلا ىلع لوـصحلاو يـسايـسلا
  .ت�اغلاو فادهألا عيمج قيقحت يف اهتيمهأ ىلع ظفاحتو ٢٠٣٠ ماع ةطخ قايس يف ةيمهألا نم

 ماعلا راطإلا مرتحي امدنع اينيكمت ارـــــــــــصنع هلمعو يندملا عمت�ا ةكراـــــــــــشمل ةماعلا طورـــــــــــشلا ربتعتو - 16
 نيوكتو يملـــــــــــسلا عمجتلU قلعتي اميف ةيـــــــــــساـــــــــــسألا ت�رحلا ةينوناقلا تاـــــــــــسرامملاو دعاوقلا نم فلأتملا
 .)4(ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا ةيامحو ريبعتلا ةيرحو تايعمجلا

 لماوع اهلك تايعمجلا ميظنت ةيناكمإو ماعلا شاقنلا يف ةكراــــــشملاو ماعلا ءاــــــضفلا نم ةدافتــــــسالاو - 17
 ةملاـــسم تاعمتجم ةماقإ دـــشنت يتلا ،ةمادتـــسملا ةيمنتلا فادهأ راطإ نمـــض يندملا ءاـــضفلا نيكمت يف مهاـــست
 .عيمجلل ةلماشو ةلءاسملل ةعضاخو ةلاعف تاسسؤم تاذ ةلداعو عيمجلل ةلماشو

 نوكت نأو تايعمج اونوكي وأ تاعامج يف اومظتني نأ يف قحلا دارفألل نوكي نأ كلذ يــــــــــــضتقيو - 18
 رثكألا هجولا ىلع مهتلاــــــــــــــسر قيقحت ىلع مهنيعت ةقيرطب ةيلخادلا ةيرادإلا مهبيلاــــــــــــــسأ رايتخا يف ةيرحلا مهل
  .بقاوع يأ نم فوخ نود اهيلإ نومتني يتلا تائفلا كارشÁ ،مزل امثيح ،مايقلا ىلعو ةيلاعف

 يف �ويح ارود يدؤت ةيملـسلا تاعمجتلا نأ لجأ نم يملـسلا عمجتلا ةيرح نامـض اـضيأ يغبنيو - 19
 تاـــــسايـــــسلا يف ريثأتلاو ،تابـــــسانملU لافتحالا ريـــــسيتو ،تاعلطتلاو تاملظتلا نع ريبعتلاو ناكـــــسلا ةئبعت
  .2030 ماع ةطخ ذيفنت يف رظنلا دنع امهم رمألا اذه ىقبيو .)5(مهألا رمألا وه اذهو ،ةماعلا

 لوــــــصح كلذ لمــــــشيو .اهنيعب ت�اغو فادهأ يفو ةطخلا عيمج يف ةيلاملا دراوملا ةئبعت ركذ دريو - 20
 لكـــــــــشب طارخنالاو اهلمع فيرـــــــــصتل ةيفاكلا لاومألا عمج ىلع اáردقو دراوملا ىلع يندملا عمت�ا تامظنم
 حيتي نأ ينيكمت ينوناق راطإ ريفوت نأــش نم ،ددــصلا اذه يفو .ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا تايلمعلا يف دجم
 ،تاءارجإلا ىلع ةيمسر دويق ضرف نودو قبــسم نذإ نود يبنجألا وأ يلحملا ليومتلا ىلع لوــصحلا ةيناكمإ
 .ةيرادإ ءابعأ نود ماعلا عاطقلا نم لاومألا عمجو ةيبيرضلا �ازملا نم ةدافتسالا ةيناكمإ عم

 ةماهلا رــــــصانعلا دحأ نأ اخــــــسار اداقتعا صاخلا ررقملا دقتعي ،٢٠٣٠ ماع ةطخ ذيفنت راطإ يفو - 21
 ةفداه ةيــــســــسؤم تاءاــــضف داجيإو يندملا عمتجملل ةلــــصأتملا ةميقلU فارتعالا يف لثمتي ةينيكمت ةئيب ةئيهتل

__________ 
 .A/70/266 رظنا )3( 
 .A/HRC/27/29 رظنا )4( 
 .A/HRC/20/27 رظنا )5( 
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 يف هماهـسإ قايـس يف مامتها نم قحتـست ام اهحنمو ةيددعتلاو ةعونتملا هئارآ ىلإ عامتـسالا اهراطإ يف نكمي
  .فادهألا عيمج قيقحت

 قيقحت يفو ةيطارقميدلا ءاـــــــــــشفإ يف مهاـــــــــــسي يندملا عمتجملل ةيتاوم ةئيب دوجو نأ لوقلا ةوفـــــــــــصو - 22
 قوقحلا كـلتب عتمتلا لـعجي وحن ىلع ناـــــــــــــــسنإلا قوقح لاـمعإ عم ةـطبارتم ةـيمنتلاـف .ردـقلا سفنب ةـيمنتلا
 .يئيبلا دعبلاو يعامتجالا دعبلاو يداصتقالا دعبلا يهو ،ةمادتسملا ةيمنتلل ةثالثلا داعبألا قيقحتل ةماعد
 

 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت يف لومشلاو ةكراشملا - ء] 
 ماع ةطخ ذيفنت ةيلمع يف ةيلومشلاو ةلماكلا ةكراشملا قيقحتل امهم ارمأ زييمتلا ىلع ءاضقلا دعي - 23

 ةلأــسم نهذلا يف ريثي دهعت وهو .“بكرلا فلخ دحأ يأ كرت مدعب” دهعتلا ببــسب اــصوــصخو ،٢٠٣٠
 .نادلبلا عيمج يف صاخشألا عيمجو ةينعملا فارطألا عيمج ةكراشم

 ،رارقلا عنص يف ةكراشملا ةدعاق يهو ناسنإلا قوقح دعاوق نم ةيساسأ ةدعاق ىلإ ريشي هنأ امك - 24
 اهذيفنتو اهيف رثؤت يتلا تاـــــــــــسايـــــــــــسلا عـــــــــــضو يف ةيد�ا ةكراـــــــــــشملا يف قحلU ةينعملا فارطألل فرتعت يتلا
  .)6(اهدصرو

 لك قح ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلU صاخلا يلودلا دهعلا نم ٢٥ ةداملا يمحت ،هسفن رارغلا ىلعو - 25
 امإ ،ةماعلا نوؤـــــــشلا ةرادإ يف ةكراـــــــشملا اهتلمج نم رومألا نم ددع يف ،ةلوقعم ريغ دويق وأ زييمت نود ،درف
 هذÜ لماكلا عتمتلا نD ناـــــسنإلا قوقحب ةينعملا ةنجللا ملـــــستو .ةيرحب نوراتخي نيلثمم ةطـــــساوب امإو ةرـــــشابم
 لوح ةـيرحب راــكفألاو تاـمولعملا اولداــبتي نأ مهيلثممو نينطاوملا ةـعاــطتــــــــــــــسU نوكي نأ ىلع فقوتي قوقحلا
 يملـــــــسلا عمجتلا يف قحلل ةرحلا ةـــــــسرامملا بلطتي رمألا اذه نأو ،ةيـــــــسايـــــــسلا �اـــــــضقلاو ةماعلا �اـــــــضقلا
  .)7(ىرخأ قوقح ةلمج يف تايعمجلا نيوكتو

 ةكراــــــشم سانلا ةكراــــــشم ىلإ فدهي ضيرع موهفم ةماعلا نوؤــــــشلا رييــــــست يف ةكراــــــشملا يف قحلاو - 26
 ىخوتتو .ةيلاعفب اهيف ريثأتلا ىلع ةردقلU مهعتمتو مهمá يتلا تارارقلا عنـــــــــصل ةماعلا تاراـــــــــسملا يف ةلماك
 مــــــــسرو تاعيرــــــــشتلا ةغايــــــــص لحارم نم ةلحرم لك يف رواــــــــشتلا دوجو ةماعلا ةكراــــــــشملU ةلــــــــصتملا قوقحلا
 نيسحت ليبس يف تاحرتقملا ميدقتو ،كلذل حاتملا لا�او تاداقتنالا هيجوت ىلع ةردقلا كلذكو ،تاسايسلا

  .)8(عيمجلل اهلومشو ةماعلا نوؤشلا ةرادإ يف ةكراشملا ةيموكحلا تائيهلا عيمج لمع ريس
 مامــــــــضنالا وأ تايعمجلا نيوكتو اهيلإ مامــــــــضنالا وأ ةيملــــــــسلا تاعمجتلا ميظنت ةيناكمإ ربتعتو - 27

 ،تاـعلطتلاو تاـملظتلا نع ريبعتللو ،اـهنيعب ةـلأـــــــــــــــسم لوح مهتئبعتو ساـنلا نيكمتل ةـيمهألا غلU ارمأ اـهيلإ
 يف مـــــساح لماع قوقحلا كلت دوجو نإف ،ىرخأ ةرابعبو .ةماعلا تاـــــسايـــــسلU ةقلعتملا تارارقلا يف ريثأتلاو
  .ةلاعفلا ةماعلا ةكراشملا

__________ 
 ،لمعلا يف قحلا نأـــــــــــــشب )2005( 18 مقر ماعلا قيلعتلا ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداـــــــــــــصتقالا قوقحلU ةينعملا ةنجللا رظنا )6( 

 .42 ةرقفلا
 .تيوصتلا يف قحلاو ةماعلا نوؤشلا يف ةكراشملا نأشب )1996( ٢٥ مقر ماعلا قيلعتلا ،ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةنجللا رظنا )7( 
 .21 ةرقفلا ،A/HRC/27/29 رظنا )8( 
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 عمتجملل ةلاعفلا ةكراــــشملل ةقــــستمو ةحــــضاو لمع دعاوق عــــضو ىلإ ةجاحلا صاخلا ررقملا دكؤيو - 28
 ةفئاط كارــــــــشإو ةكراــــــــشملا هذه ريــــــــسيتل ةمزاللا دراوملا رفاوت دعيو .٢٠٣٠ ماع ةطخ ذيفنت راطإ يف يندملا
 لمــــــــشت ،ةطــــــــشنألا نم ةعــــــــساو ةعومجمو ،ةيعامتجالا تاكرحلا كلذ يف امب ،ةلعافلا تاهجلا نم ةعــــــــساو
 تاوــــــــــــــصألا عيمج ىلإ هـيف عمتــــــــــــــسُي لـماـــــــــــــــش خاـنم داـجيإل ةـمساـحلا رومألا نم ،تارهاـظملاو تاـجاـجتحالا
  .ءانثتسا نود

 قوقح ريياــعم عم اريبك الخادــت ٢٠٣٠ ماــع ةــطخ يف لودــلا اــÜ تــمزتلا يتلا ئداــبملا لــخادــتتو - 29
 فادهأ نم ٥ فدهلاو “بكرلا فلخ دحأ يأ كرت مدعب” مازتلالا نإف ،لاثملا ليبــــــــــــس ىلعف .ناــــــــــــسنإلا
 كلذكو ،تايتفلاو ءاــــــــسنلا لك نيكمتو نيــــــــسنجلا نيب ةاواــــــــسملا قيقحت ىلإ وعدي يذلا ،ةمادتــــــــسملا ةيمنتلا
 ناسنإلا قوقح أدبم دسجت ،اهنيب اميفو نادلبلا لخاد ةاواسملا مادعنا نم دحلا ىلإ يمري يذلا ١٠ فدهلا
  .ةاواسملاو زييمتلا مدع يف لثمتملا

 ةدهو يف صاخــــــشألا يقبت يتلا ةيلكيهلا ةيرذجلا بابــــــسألا ةجلاعم زييمتلا ىلع ءاــــــضقلا بلطتيو - 30
 ةيلمع وهو ،ةيعامتجالا تاــــسرامملاو تاــــسايــــسلاو نيناوقلا لالخ نم مهيــــصقت وأ مهــــشمá يتلا وأ رقفلا
 تائفلا ىلع زيكرتلاو .)9(اهيف تاردقلا ءانبو ناــــسنإلا قوقح لاجم يف ينقتلا نواعتلا اهيف مهــــسي نأ نكمي
 دارفألا تاعومجم نD رقي يذلا ،يعوــضوملا زييمتلا ىلع زيكرتلا ينعي بكرلا نع افلختو افعــضو ارقف دــشألا
 ءاــــضقلل ةــــصاخ ريبادت دامتعU تالاحلا ضعب يف ةمزلم لودلا نأو رمتــــسم وأ يخيرÃ فيح نم يناعت دق
  .)10(زييمتلا ميدت يتلا فورظلا هذه ىلع

 ىلع زرحملا مدقتلا ضارعتــساو ةعباتملا تايلمع قايــس يف ،ضيرعلا رواــشتلا نأ صاخلا ررقملا زربيو - 31
 رظنلاو ةينعملا تاهجلا نم ةضيرع ةفئاطب لاصتالا قيرط نع كلذو لودلا هدوقت نأ يغبني ،ينطولا ديعصلا

 نوكت نأ لجأ نم ،ةيبعـــشلا ةدعاقلا ىوتـــسم ىلع يندملا عمت�ا ولثمم كلذ يف نمب ،اهتكراـــشم ةيناكمإ يف
 .ةيلاعف تاذ اهتكراشم

 قيــــسنت يف اماه ارود اــــضيأ يدؤت ناــــسنإلا قوقحل ةينطولا تاــــســــسؤملا نD صاخلا ررقملا ملــــسيو - 32
 اـيقيفوت ارود يدؤت نأ نم اـهنكمي يذـلا دـيرفلا اـهعقومل ارظن كـلذو ،ةـينعملا تاـهجلا نم ريبك ددـع ةـكراــــــــــــــشم
 تاـسـسؤملاو ،ةيمنتلا ءاكرـشو ،يندملا عمت�او ،تاموكحلا لمـشت يتلا ،ةحلـصملا تاذ فارطألا فلتخم نيب
 يذـــلا ،ادـــيريم نالعإ يف هدـــيك  دـــيعأ اـــم وحن ىلع ،كـــلذ ىلإ اـــمو ،ةدـــحتملا ممألا تالاـــكوو ،ةـــيراـــجتلا
 ناراطإ 2030 ماع ةطخو ناــسنإلا قوقح نأ رابتعا ساــسأ ىلع موقي يذلاو ،تاــســسؤملا كلت هتدمتعا
  .)11(اضعب امهضعب دّضعي

 ةيــــسيئرلا ةلعافلا تاهجلل حمــــسُي ،تايعمجلا نيوكتو يملــــسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا ةــــسراممبو - 33
 تاـئفلاو تاـعاـمجلاو دارفألا نيكمت لالخ نم كـلذ يف اـمب ،لـمشأو ربكأ ةـكراـــــــــــــــشمب 2030 ماـع ةـطخ يف
  .افعض دشألاو اليثمت لقألاو اشيمá رثكألا ةيناكسلا
 

__________ 
 .32 ةرقفلا ،A/HRC/38/28 رظنا )9( 
 .9-8 نÃرقفلا ،20 مقر ماعلا قيلعتلا ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلU ةينعملا ةنجللا )10( 
 /https://nhri.ohchr.org/EN/ICC/InternationalConference/12IC/Background%20Information عقوملا ىلع حاـــــتم )11( 

Merida%20Declaration%20FINAL.pdf. 
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 ٢٠٣٠ ماع ةطخ يف ةيسيئرلا رصانعلا نم امهرابتع] ةلءاسملاو ةيفافشلا - ميج 
 ينطولا ديعـــــصلا نم لك ىلع ،2030 ماع ةطخ ضارعتـــــساو ةعباتم نع ةيـــــسيئرلا ةيلوؤـــــسملا امأ - 34

 يزكرملا رودلU ىوتــــسملا عيفرلا يــــسايــــسلا ىدتنملا عالطــــضا عم ،تاموكحلا اهلمحتتف ،يملاعلاو يميلقإلاو
 ةلءاــسملا ززعت نأ ضارعتــسالاو ةعباتملا تايلمعل يغبنيو .)ةطخلا نم 47 ةرقفلا رظنا( يملاعلا ديعــصلا ىلع
 ةاعارمو ،سانلا هروحم جÏ عابتاو ،ةلءاــــــسملاو ةكراــــــشملاو ةيلومــــــشلا اهنيب نم ،ئدابملا نم ددع ىلإ دنتــــــستو
 نع افّلختو افعـض رثكألاو ارقف دـشألا تائفلا ىلع زيكرتلاو ،ناـسنإلا قوقح مارتحاو ،ةيناـسنجلا تارابتعالا
 يعوط عباط تاذ ضارعتسالاو ةعباتملا تايلمع نأ امك .))ه( - )د( ٧٤ نÃرقفلا ،هسفن عجرملا( بكرلا
 ايـشامت ةيونـس ةيعوط ةينطو ريراقت نادلبلا مدقت ةياغلا هذهل اقيقحتو ،))أ( ٧٤ ةرقفلا ،هـسفن عجرملا( يرطقو
 .ىوتسملا عيفرلا يسايسلا ىدتنملا اهددحي يتلا ةيعيضاوملا ت�ولوألا عم

 مدع ببـــــــسب ،ةلءاـــــــسملا ُفعـــــــض ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا يف ةددحملا روـــــــصقلا هجوأ دحأ ناكو - 35
 نكي مل فادهألا كلت قيقحت نم نيديفتـسملا نأ ينعي اذهو .ةلعافلا فارطألا نيب اميف تايلوؤـسملا حوـضو
 يتلا فادهألا قيقحت مدع نع ركذت ر�آ يأ بترتت ملو ،تارارقلا عنــــص يف دجم لكــــشب ةكراــــشملا مهعــــسوب

 يتلا تامازتلالا نع ةيعانــــــصلا نادلبلا ةلءاــــــسم كلذ ىلإ ةفاــــــضإ بعــــــصلا نم ناكو .ابلاغ ةحومط تناك
 ةنوعملاو ةيمنتلا نيدايم يف اáاـسايـس رثأ نعو ةيمنتلا لجأ نم ةيملاعلا ةكارـشلا راطإ يف اهـسفن ىلع اهتعطق
  .)12(ةينطولا دودحلا ربع ناسنإلا قوقح يف رامثتسالاو ةراجتلاو

 عبنت ،ناــسنإلا قوقح ىلع مئاق روظنم نمو .ةددحم جئاتن نع ةيلوؤــسملا لمحت ةلءاــسملا يــضتقتو - 36
 باحـــصأ نوكي نأ نيعتيو .اÜ ةقلعتملا تامازتلالاو ناـــسنإلا قوقح تاقاقحتـــسا نع ةددحملا جئاتنلا كلت
 ىلع ةردقلا ربتعت ،اـــــضيأ انهو .هدـــــصرو ةوجرملا جئاتنلU ةقلعتملا جماربلا ذيفنتب ةبلاطملا ىلع نيرداق قوقحلا
ــــــصْقتو .ةيمهأ تاذ تايعمجلا نيوكتو يملــــــسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا ةــــــسرامم لالخ نم ةئبعتلا  تابيترت رُ
 ةيعوط اÏوكل كلذو ،ةمزلملا ناـــــسنإلا قوقح ريياعم ىوتـــــسم غلبت نأ نع ٢٠٣٠ ماع ةطخ يف ةلءاـــــسملا
 لودلا لبق نم ىوتــــــــسملا عيفرلا يــــــــسايــــــــسلا ىدتنملا فّلُك دقف ،كلذ عمو .ةموكحلا فارــــــــشإ تحت عقتو
 ةدراولا تايـــصوتلاو ريراقتلا كلذ يف امب ،غالبإلا تايلآو ةمئاقلا تاـــضارعتـــسالا نم ةدافتـــسالU ءاـــضعألا
 .ةيعرفلا هتزهجأو هتايلآو ناسنإلا قوقح سلجم نم

 اهيف علطــضي يتلاو ،ينطولا ديعــصلا ىلع ةيكراــشتلا ضارعتــسالا تايلمع نأ صاخلا ررقملا دقتعيو - 37
 ةيرح يف قحلا ةـــــــسرامم نإف مث نمو ،جئاتنلا نع ةلءاـــــــسملاو ةيفافـــــــشلا ززعت ،يـــــــساـــــــسأ رودب يندملا عمت�ا
 ذيفنتل حوتفملا دـــــــــــصرلا يف ةيلاعفب ةمهاـــــــــــسملا نم يندملا عمت�ا نّكمت تايعمجلا نيوكتو يملـــــــــــسلا عمجتلا
  .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ

 ةكراــشم زيزعتو سانلا نيكمتل تاموكحلا اهكلــست نأ نكمي يتلا ةيفيكلا ىلع ةديجلا ةلثمألا نمو - 38
 ةكراــشملاو تامولعملا ىلع لوــصحلا لبــس ريــسيتل وزاكــسإ ُقافتا 2030 ماع ةطخ ذيفنت يف يندملا عمت�ا
 اكيرمأ نادلب نم ادلب ٢٤ لبق نم ٢٠١٨ سرام/راذآ يف دمتعا يذلا ،ةيئيبلا لئاــــسملا يف ةلادعلاو ةماعلا
 يذـلا ،ةـيمنتلاو ةـئيبلا نأـــــــــــــــشب وير نالعإ نم 10 أدـبملا قاـفتالا روطيو .يبيراـكلا رحبلا ةـقطنمو ةـينيتاللا

__________ 
 ناـــسنإلا قوقح ؟ةلءاـــسملل عـــضخيـــس نم ،ةيعامتجالاو ةيداـــصتقالا قوقحلا زكرمو ناـــسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةيـــضوفم )12( 

 عـــــــــقوـــــــــملا ىـــــــــلـــــــــع حاـــــــــتـــــــــم ،)2013 ،فـــــــــيـــــــــنـــــــــجو كروـــــــــيوـــــــــيـــــــــن( 2015 دـــــــــعـــــــــب اـــــــــمل ةـــــــــيـــــــــمـــــــــنـــــــــتـــــــــلا ةـــــــــطـــــــــخو
www.ohchr.org/Documents/Publications/WhoWillBeAccountable.pdf. 
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 وه قافتالا اذهو .سانلا عيمجل ةلاعفلا ةكراــــــشملا يه ةيئيبلا لئاــــــسملا ةجلاعمل ةليــــــسو لــــــضفأ نأ ىلع صني
 .مáامظنمو ةيئيبلا ناـــــــــسنإلا قوقح نع نيعفادملا ةيامحل اددحم اماظن رفوي ¥وناق مزلم كـــــــــص لوأ اـــــــــضيأ
 ةكراــــشم سانلا مومع ةكراــــشم اــــضيأ تدهــــش ضوافتلا ةيلمع نإف ،نينطاوملا ةكراــــشم قافتالا ززعي امنيبو
  .)13(نيبودنملل تاحرتقم ميدقتو تاضوافملا ةلواط يف سولجلل روهمجلا نم نيلثمم باختنا ربع ةرشابم

 “ندرألا ءاكرـــــــــــــش” ةمظنم اáدعأ يتلاو ،ندرألا يف ةكراـــــــــــــشملا ىلع ةمئاقلا ةينازيملا جمارب ربتعتو - 39
 يندــــملا عمت�ا تاــــمظنمو ةــــيلحملا تاــــعمت�ا نكمت يتلا ةــــينواــــعتلا دوهجلا ىلع رخآ الاــــثم ،ةــــيحبرلا ريغ
 لاومألا صيــــــــــــــصخت ةداعإ ىلإ جماربلا كلت تــــــــــــــضفأو .يلحملا مكحلا يف ةكراــــــــــــــشملا نم ةيلحملا تاموكحلاو
 تاـموكحلا ةـلءاــــــــــــــسم نم نينطاوملا تـنكمو ،نينطاوملا لـبق نم ةددـحملا ةـيولوألا تاذ تالاـجملل اـههيجوتو
 تاــــــســــــسؤملا ةلءاــــــسمو ةيندملا ةكراــــــشملا جماربلا كلت عجــــــشتو .)14(تامدخلا ذيفنت مدع لاح يف ةيدلبلا
 .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم ١٦ فدهلا قيقحت عم ىشامتي امب ،ةيموكحلا

 فادهأ قيقحت يف زرحملا مدقتلا دـصرل ةفنـصم ةيئاـصحإ ت¥ايبو تارـشؤم عـضو ىلإ ةوعدلا ربتعتو - 40
 ،لابينو اينيكو نيبلفلاو يوبابمزو اوماس لثم ،نادلبلا ضعبف .ةلءاسملا ضارغأل ةيمهأ تاذ ةمادتسملا ةيمنتلا
 موقت جÏُ عضو ىلإ ةجاح كانهو .)15(ةفنصملا ت¥ايبلا ةيافك مدعب ةطبترملا ت�دحتلا ىلع لعفلU هبن دق
 رداـــــــــصم رفاوتف .ت¥ايبلا عمجو دـــــــــصرلا لاجم يف ةفلكتلا ةيلاعفو ةءافكلاو راكتبالU مـــــــــستتو نواعتلا ىلع
 ت¥ايبلا يف صقنلا دس ىلع دعاسي ال ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا اهيف امب ،اهدصرو ت¥ايبلا عمجل ةددعتم
 نيكمتو اهفينـــــــصتو ت¥ايبلا ةهاجو نامـــــــض يف اـــــــضيأ مهـــــــسي لب ،بـــــــسحف ةيـــــــصقملا تائفلا نع ةرفوتملا
  .)16(ةيصوصخلU ةقلعتملا لغاوشلا ديدبت يف دعاسيو ،ةفيعضلا تائفلاو قوقحلا باحصأ

 اهفــــصوب ناــــسنإلا قوقحل ةينطولا تاــــســــسؤملا هيدؤت نأ نكمي يذلا رودلU صاخلا ررقملا ملــــسيو - 41
 تاردق ءانب يف نواعتلا ىلع تاسسؤملا كلت عجشي اديريم نالعإ نأ ظحالو .ةلءاسملاو دصرلل تاسسؤم
 ماع ةطخ ذيفنت يف ناـــــــــــسنإلا قوقح ىلع مئاق جÏ عابتا يف ماهـــــــــــسإلل تاربخلا لدابتو اـــــــــــضعب اهـــــــــــضعب

 ةيفافـــــــشلا زيزعت لاثملا ليبـــــــس ىلع اهنم راودألا نم ددعب علطـــــــضت نأ نكمي تاـــــــســـــــسؤملا هذهو .٢٠٣٠
 ةيمنتلا فادهأ قيقحت تايجيتارتــــــــــسا يف زرحملا مدقتلا دــــــــــصرو ؛عيمجلل نيلماــــــــــشلا رواــــــــــشتلاو ةكراــــــــــشملاو
 ميدقت لالخ نم زرحملا مدقتلا توافت وأ فعـــــــــض نع اهتلءاـــــــــسمو تاموكحلا عم لـــــــــصاوتلاو ؛ةمادتـــــــــسملا
 ةلادعلا ىلإ ماكتحالا ةيناكمإ ريــسيتو ؛ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا تايلآلاو روهمجلاو ت¥املربلا ىلإ ريراقتلا
 تايلآ ىتـــــــش لالخ نم كلذو ،اهل اكاهتنا وأ مهقوقح ىلع �دعت نوهجاوي نمل ةبـــــــسنلU ضيوعتلاو ربجلاو
  .)17(ةلادعلا

__________ 
 .٢٠١٨ هيلوي/زومت ،)Civic Space Initiative( يندملا ءاضفلا ةردابم نم ةمدقم ةقرو )13( 
 .2018 هيلوي/زومت ،)Community of Democracies( تايطارقميدلا عمتجم نم ةمدقم ةقرو )14( 
 .https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs يف ةيعوطلا ةينطولا ريراقتلا رظنا )15( 
 :Human rights and data( ةمادتــسملا ةيمنتلا دراومو تاودأ :ت¥ايبلاو ناــسنإلا قوقح ،ناــسنإلا قوقحل يكرمنادلا دهعملا )16( 

Tools and resources for sustainable development( )عــــــــقوــــــــملا ىــــــــلــــــــع حاــــــــتــــــــم ،)2017 ،نــــــــغاــــــــهــــــــنــــــــبوــــــــك: 
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 اداـمتعا دـمتعت ،هالعأ تــــــــــــــشقون اـمك ،٢٠٣٠ ماـع ةـطخل ةـيزكرملا ئداـبملا نأ صاـخلا ررقملا ىريو - 42
 ،ناـــــــسنإلا قوقح دـــــــصر يف ماه رودب لعفلU يندملا عمت�ا علطـــــــضيو .يندملا عمت�ا ةكراـــــــشم ىلع اريبك
 ،ةيرطقلا تار�زلا معدو ،ناــــسنإلا قوقحل ةيميلقإلاو ةيلودلا تايلآلا فلتخم ىلإ ةمدقملا ريراقتلا يف كلذكو
 .كلذ ىلإ امو ،ةليدبلا ريراقتلا ميدقتو ،ت¥ايبلا ميدقتو ،ةصاخلا تالاحلU ةيعوتلاو

 يف ةكراـــشملا لثم ،ةفلتخم قرطب ةمادتـــسملا ةيمنتلا فادهأ دـــصر يف كراـــشي يندملا عمت�ا نأ امك - 43
 اــيناــملأو روداوكإو اــيبويثإ اــهنيب نم ،نادــلبلا نم ددــع مَّظنو .يعوطلا ينطولا ضارعتــــــــــــــسالا ريراــقت دادــعإ
 ةبحاــــــص تاهجلا نم ةعونتم ةعومجم عم تارواــــــشم ،ةيبعــــــشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمجو ادنلوبو ¥اوــــــستوبو
 تالاكوو ،ةيلودلا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيحبرلا ريغ تاطبارلا كلذ يف امب ،اهريراقت دادعإ يف ةحلــــــــصملا
  .صاخلا عاطقلاو ،ةيميداكألا طاسوألاو ،ةيمنتلا ءاكرشو ،ةدحتملا ممألا

 يلاــمو ناــنبلو اــيكاــفولــــــــــــــسو اــكياــماــجو اــيناــبلأ تاــموكح لــثم ،تاــموكحلا نم اددــع نأ اــمك - 44
 أـــشنأ ،ادنلنفو دنليÃو ¥اوـــستوبو ليزاربلاو ايـــسينودنإ اذكو ،)E/HLPF/2018/5 رظنا( �راغنهو كيـــسكملاو
 لامعألا رئاودو ةيـــــسيئر ةيموكح تاـــــســـــسؤم اهنمـــــض نم ةينعملا تاهجلا نم ةددعتم ةعومجم مـــــضت ¥اجل
 ريفوت لـجأ نم ،ةدـحتملا ممألا تالاـكو اـهيف اـمب ،ةـيلودـلا تاـمظنملاو ةـيميداـكألا طاــــــــــــــسوألاو يندـملا عمت�او
  .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت يف قيسنتلاو ةدايقلا

 يمسرلا عباطلا ءافضÁ اهمازتلا نع ،ايبمولوكو اماهبلا رزجو ناتسناغفأ لثم ،ىرخأ نادلب تبرعأو - 45
 رظنا( ةطلامو ايلارتـــــسأ لثم نادلب يفو .ذيفنتلا دوهج يف يندملا عمت�ا لثم ةينعملا تاهجلا عم اÏواعت ىلع

E/HLPF/2018/5(، يعولا ءاـكذإ يف يندـملا عمت�ا كراــــــــــــــشي ،صربقو يليــــــــــــــشو ناـجيبرذأ اذـكو Dفادـه 
 ماع ةطخ يف ةنماكلا صرفلا مانتغاو رطاخملل يدــــــــصتلاو تاكارــــــــش ةماقإ لالخ نم ،ةمادتــــــــسملا ةيمنتلا

 اـسنرف ةموكح تكرـشأ نيح يف ،ةيلحملا ةغللا ىلإ فادهألا ةمجرتب يندملا عمت�ا ماق ،¥اوـستوب يفو .٢٠٣٠
 ريبادتلا لـــــــــــضفأ نم دحاو وه ةيطارقميدلا قيمعت نأ ساـــــــــــسأ ىلع ،ةينعملا ىرخألا تاهجلاو يندملا عمت�ا
  .ءاصقإلاو فرطتلا لاكشأ عيمج ةهجاومل

 فارطأــك مهرودــب ماــيقلا يف تاــعاــمجو ادارفأ صاــخــــــــــــــشألا قوقحلا هذــهل ينيكمتلا عباــطلا معدــيو - 46
  .هتبقارمو فادهألا ذيفنت يف ةمهاسم
 

 يندملا عمت�ا عم تاكارشلا ةماقإ - لاد 
 .يملاعلا نماـضتلا نم حورب لمعت ةيملاع ةكارـش دوجو ىلع ريبك لكـشب ٢٠٣٠ ماع ةطخ ددـشت - 47

 عم كرتــــــــــــــشملا نواــعتلا نود ةــطخلا ذــيفنت يف حجنت نأ لودــلل نكمملا ريغ نم هــنD فرتعت يهف ،كــلذــبو
  .ةينعملا ىرخألا تاهجلا

 نيوكتو عمجتلا ةـيرح يف قحلا ةـــــــــــــــسراـمم ىلع رهدزملا يندـملا عمت�ا ةردـق نأ صاـخلا ررقملا ىريو - 48
 كلت لمــشتو .ةمادتــسملا ةيمنتلا يف هتامهاــسم ىلإ رظنلU ،ةكارــشلا كلت راطإ يف مــساح رود اهل تايعمجلا
 ةلافكو ؛ةينقتلا هتربخ ىلإ ادانتـسا اهفييكتو ةيمنتلا تاـسايـس ضارعتـساو ؛اهليلحتو ت¥ايبلا جاتنإ تامهاـسملا
 ةيناكــسلا تائفلاو ةيئانلا عقاوملا ىلإ لوــصولا ةيناكمإ ريفوتو ؛نيفعــضتــسملاو نيــشمهملا توــص ىلإ ءاغــصإلا
 ذاختا لجأ نم طغــــــــــــضلاو ةيفاك ةيانعب ظحت مل وأ تلفغأ يتلا فادهألا ىلع ءوــــــــــــضلا طيلــــــــــــستو ؛ةمورحملا
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 فادهأ كلذ يف امب ،ةيئامنإلا ت�دحتلل يدــــصتلا لجأ نم ةينعملا تاهجلا نيب عمجلاو ةيعوتلاو ؛تاءارجإ
  .ةمادتسملا ةيمنتلا

 ةــيحــــــــــــــصلا ةــياــعرلا تاــمدــخ رفوت يتياــه يف ةــيموكح ريغ ةــمظنم وهو ،ويكــــــــــــــسيغ زكرم ربتعيو - 49
 قيثو نواعتب لمعت يتلا يندملا عمت�ا تامظنم ىدحإ ىلع الاثم ،بيردتلاو ثحبلU موقت امك ةيـــساـــسألا
 ةنرتقملا ةيناـــــسنإلا ةيحـــــصلا تامزألU بوكنم دلب يف ةيحـــــصلا ةياعرلل مادتـــــسم ماظن عـــــضول ةموكحلا عم
Uطــــــــساوأ لولحب عــــــــضرلا تايفو يف ةئاملا يف ٥٠ ةبــــــــسنب ضافخنا ىلإ نواعتلا ىــــــــضفأو .ةيعيبطلا ثراوكل 
 ىلإ مألا نم ةيرــــشبلا ةعانملا صقن سوريف لاقتنا لدعم عجارت ىلإ ثدحألا ةرتفلا يف ىدأ امك تانيعــــستلا
 ةحــــص يف نــــسحت تالاح ثودح ىلإ ةكارــــشلا تدأو .)18(٢٠٠٩ ماع يف ةئاملا يف ٥ نم لقأ ىلإ لفطلا
 ةيهافرلاو ةديجلا ةحـصلU نيلـصتملا ةمادتـسملا ةيمنتلا فادهأ نم 4 و 3 نيفدهلل تباجتـساو امومع سانلا
  .يلاوتلا ىلع ،ميلعتلاو بيردتلا تاودأ لالخ نم ةيتحتلا ةينبلا ريوطتو

 ةيولوأ ديدحتل تاءارجإو ةيجهنم عـــــــــضول يندملا عمت�ا عم ةكارـــــــــش ةموكحلا تماقأ ،دنليÃ يفو - 50
 لك يف ةيعامتجا ةــــســــسؤم تأــــشنأ امك .يلحملا قايــــسلا ةاعارم ءوــــض يف ةمادتــــسملا ةيمنتلا فادهأ ت�اغ
 موقتو .نيعوطتملاو يندملا عمت�ا تامظنمو ةيعامتجالا تاـــــســـــسؤملا لمع نيتمتو زيزعت ىلع لمعت ةعطاقم
 دارفأو يندملا عمت�او ةيميداكألا طاــــسوألاو صاخلاو ماعلا ناعاطقلا اهنمــــض نم ،ةينعملا تاهجلا نم ةفئاط
  .سانلل مادتسملا هافرلا قيقحتو يعمت�ا داصتقالا ءانب ىلع اعم لمعلU ،يلحملا عمت�ا

 Global Deal( ةيملاعلا ةقفـــــــــصلا ربنم ليبق نم ،تاءاــــــــضفلا ضعب ةيمهأ صاخلا ررقملا ظحاليو - 51

platform(، رأ تامظنمو ةيراجتلا تاـــســـسؤملاو تاموكحلا اهيف فكعت تاهجلا ةددعتم ةكارـــش وهوUب 
 كرتــــــــــــــشملا فدـهلا ىلع ،يندـملا عمت�ا لـثمت يتلا تاـطبارلاو ،ةـيلودـلا تاـمظنملاو ،لاـمعلا تUاـقنو ،لـمعلا
 تاودأ اهرابتعU ةميلـــــــــسلا ةيعانـــــــــصلا تاقالعلاو يعامتجالا راوحلا ت¥اكمإ ريخـــــــــستو ريوطت يف لثمتملا
 ديزملا قيقحت معدو ،يداـــصتقالا ومنلاو قئاللا لمعلا نأـــشب 8 فدهلا عم ايـــشامت ديجلا لمعلا صرف زيزعتل
 .ةاواسملا مادعنا نم دحلا نأشب 10 فدهلا عم اقاستا عيمجلل لماشلا ومنلاو ةاواسملا نم

 راوحلا زيزعت نأ دكؤي اريرقت ةكارــــــــــــشلا تدعأ ،2030 ماع ةطخل ةبــــــــــــسنلU ةددحم ةيلمع ةادأكو - 52
 ومنلاو لمعلا قاوــــــــــــــسأ اهيف يــــــــــــــضفت ثيح ،عيمجلا ىلع عفنلU دوعت اــــــــــــــصرف حيتي نأ نكمي يعامتجالا
 ءادأ نيــــسحتو ،لامعلا هافر زيزعتو ةيداــــصتقالا - ةيعامتجالا جئاتنلا نيــــسحت ىلإ الومش رثكألا يداــــصتقالا
  .)19(تاموكحلا يف ةقثلا ةداعتساو ةيراجتلا تاسسؤملا

 يمسرلا نواعتلل ةــصرف حيتت يتلا ،ةحتفنملا تاموكحلا ةكارــش تاكارــشلا ىلع ىرخألا ةلثمألا نمو - 53
 ةفاـــــــــضإلUو .فادهألا ذيفنت ةيلمع يف ةيـــــــــسيئرلا ةينعملا تاهجلا نم اهريغو تاموكحلاو يندملا عمت�ا نيب
 يهو ،يجولونكتلا راكتبالاو ةماعلا تاـــــســـــسؤملا ةلءاـــــسمو ةيندملا ةكراـــــشملاو ةيفافـــــشلا ليبق نم ئدابم ىلإ
 زيزعتب سوملم لكشب تاموكحلا مازتلا نامض ىلإ ةكارشلا فدá ،2030 ماع ةطخ يف اضيأ درت ئدابم
 ىلعو .)20(ةمكوحلا ميعدتل ةديدجلا تايجولونكتلا ريخـــــستو داـــــسفلا ةحفاكمو نينطاوملا نيكمتو ةيفافـــــشلا

__________ 
 .2018 هيلوي/زومت ،تايطارقميدلا عمتجم نم ةمدقم ةقرو )18( 
-www.theglobaldeal.com/app/uploads/2018/05/GLOBAL-DEAL-FLAGSHIP-REPORT عـــقوـــملا ىـــلـــع حاـــــــتـــم )19( 

2018.pdf. 
 )20( www.opengovpartnership.org/about/about-ogp. 
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 لمعلا يف يندملا عمت�ا ةكراـــــــــــشم نيم  ةيفيك ىلع اميق الاثم ةكارـــــــــــشلا مدقت نأ نكمي ،يلحملا ىوتـــــــــــسملا
 عـضو لجأ نم اعم لمعلل تاموكحلاو يندملا عمتجملل اربنم حيتت يهو .ةمادتـسملا ةيمنتلا فادهD لـصتملا
 كلت ذيفنتو ،ةيـــــــــــسنجلا تارابتعالاو ةحـــــــــــصلاو ةئيبلا لثم ،ةيئامنإلا تالا�ا نم ديدعلا يف ةيرطق تامازتلا
 تامولعملا ىلع نينطاوملا لوــــــــصح ةيناكمإ زيزعت تامازتلالا كلت لمــــــــشت ام ةداعو .اهدــــــــصرو تامازتلالا
 تامدخلاو عفانملا نم ةدافتــــسالا ةيناكمإ يف زييمتلا مدع اذكو ،تالا�ا هذه يف رارقلا عنــــص يف ةكراــــشملاو
 .كلذب ةلصتملا ةماعلا

 لمـــشت ،فادهألا ذيفنتل ةينطو لمع ةطخ ٢٠١٧ ماع يف ايكافولـــس تدمتعا ،راطإلا اذه يفو - 54
 كلذ نم ماع دعب تدمتعاو .يندملا عمت�او ةيموكحلا ريغ تامظنملا لثم ةينعملا ةلعافلا تاهجلا ةكراـــــــشم
 ذختت فوــسو .يندملا عمت�ا ةكراــشمب كلذ ناكو ،٢٠٣٠ ماع ةطخ ذيفنتل ةينطولا ت�ولوألا نم ةعومجم
 اهدامتعا عقوتي يتلا ،٢٠٣٠ ماع ىلإ ةدتمملا ةرتفلل ةينطولا ةيئامنإلا ةيجيتارتــــسالل اــــساــــسأ ت�ولوألا كلت

 تعــضو يتلا ةيكراــشتلا ةيلمعلا بقع ةيجيتارتــسالا دادعإ ةيلمع يت و .٢٠١٩ ماع نم يناثلا عبرلا لولحب
Uةيموكحلا ريغ تامظنملا لبق نم نواعتو ةطـــــــشن ةكراـــــــشمب ،ةينطولا ت�ولوألا عـــــــضو ةلحرم لالخ لعفل 
 .روهمجلا نع الضف ،يندملا عمت�ا فارطأو

 نأ بـجيو .٢٠٣٠ ماـع ةـطخ ذـيفنت يف ازرU ارود صاـخلا عاـطقلا عم تاـكارــــــــــــــشلا تـيطعأ دـقو - 55
 ىلإ ادانتسا ،تاكرشلا ةلءاسمو تايعمجلا نيوكتو يملسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا ةيامح ىلإ ةدنتسم نوكت
 يف ةـيمنتلاو نواـعتلا ةـمظنم تاـهيجوتو ،ناـــــــــــــــسنإلا قوقحو ةـيراـجتلا لاـمعألU ةـقلعتملا ةـيهيجوتلا ئداـبملا
 ئدابملل يثالثلا نالعإلاو ،)21(لوؤــــسملا يراجتلا كولــــسلل ةبجاولا ةيانعلا لذب نأــــشب يداــــصتقالا ناديملا
  .)22(ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةيعامتجالا ةسايسلاو تايسنجلا ةددعتملا تاسسؤملU ةقلعتملا

 زيكرتلا راطإ عيــــــسوت ةرورــــــض ديك  رركي نأ صاخلا ررقملا دوي ،تاكارــــــشلا ءاــــــشنÁ قلعتي اميفو - 56
 نامـــــــــض ىلع هتاذ تقولا يف صرحلا عم ،اهعم لمعلا نيعتي يتلا ةيـــــــــسيئرلا ةلعافلا فارطألا يف رظنلا دنع
 نادلب نيب نم ،ارــــــسيوــــــسو ايكافولــــــس يف لذبي ،لاثملا ليبــــــس ىلعف .اهديطوتو ةيــــــساــــــسألا ت�رحلا ةيامح
 ن¥ويلا يف مزتعُيو .٢٠٣٠ ماع ةطخ تايلمع يف برقأ لكـــــــــــشب ناملربلا كارـــــــــــشإ ىلإ يمرت دوهج ،ىرخأ
 ةيناملرب ةنجل تئـشنأ ،يلام يفو .فادهألا ذيفنت ضارعتـساو ةعباتم تايلمع لمجم يف ين¥ويلا ناملربلا كارـشإ
  .اهمييقتو فادهألا دصرل

 رود يف رظنلا يف عرــــش ناــــسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا تاــــســــسؤملا بتكم نإف ،كلذ ىلع ةوالعو - 57
 ريــــــــــسيت يف نادلبلا نم ديدعلا يف ةيــــــــــسيئر ةلعاف تاهج اهرابتعU ،ةيدلبلا تاطلــــــــــسلاو ةيلحملا تاموكحلا
 ءانبو بيردتلا جمارب دادعإ ءانثأ اهلهاجت متي ام ابلاغ قوقح يهو ،يلمعلا ىوتـــسملا ىلع اهلامعإو قوقحلا
 صاخلا ررقملا ىري ،ددصلا اذه يفو .ةطرشلا ىلعو ةموكحلا ىلع كلذ نم الدب زيكرتلا بصنيو ،تاردقلا
 نكميو يطارقميدـلا لــكيهلا ريوطت دــنع راــبتعالا نم دـيزملا ىَطعت نأ يغبني ت�دــلبلاو ةــيلحملا تاـموكحلا نأ
 كلذ يف نمب ،)١٧ فدهلا( ٢٠٣٠ ماع ةطخ ذيفنت نأشب لمعلا ريسيتو زيزعت يف ايسيئر الماع نوكت نأ
 .اهعم نولمعي نيذلا يلحملا يندملا عمت�ا ولثمم
 

__________ 
 )21( www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm. 
 )22( www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/lang--en/index.htm. 
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 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت يف لامعلا قوقح معد - ءاه 
 سفن ىلع وه تايعمجلا نيوكتو يملـــــــسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا ةـــــــسرامم نإف ،لمعلا لاجم يفو - 58

 لمعلا بUرأو لامعلل حيتت اÏأ امب ،ةمادتــــــــــــــسملا ةيمنتلا فادهأ عيمج قيقحتل ةبــــــــــــــسنلU ةيمهألا نم ردقلا
 امدنع اــضيأ لب ،بــسحف لمعلا ناكم يف ال تاــضوافملاو راوحلا ءارجإو اهيلإ مامــضنالاو تUاقنلا نيوكت
  .)23(ةيلومشلا معدتو فصنملا يداصتقالاو يعامتجالا مدقتلا ززعت يتلا ةيئامنإلا تاسايسلU رمألا قلعتي

 ديرف رودب ،ةديحولا فارطألا ةيثالثلا ةيملاعلا ةـــســـسؤملا اهرابتعU ،ةيلودلا لمعلا ةمظنم علطـــضتو - 59
 ةيلودلا لمعلا ةمظنم تايقافتا لمــشتو .لمعلا لاجم يف ةيــساــسألا قوقحلاو ئدابملا نأــشب ريياعم عــضو يف
 عنم ىلإ لودلا وعدت يتلا ،)87 مقر( 1948 ،يباقنلا ميظنتلا قح ةيامحو ةيباقنلا ةيرحلا ةيقافتا ةيــساــسألا
 عيجــــــــــــــشتو لداـبتملا لـخدـتلا نم لاـمعلاو لـمعلا بUرأ تاـمظنم ةـياـمحو ،لاـمعلا تUاـقن دـــــــــــــــض زييمتلا
 لامعلا يمحت يتلا ،)98 مقر( 1949 ،ةيعامجلا ةــــــــــــــضوافملاو ميظنتلا قح ةيقافتاو ؛ةيعامجلا ةــــــــــــــضوافملا
 لـمعلا بUرأو لاـمعلا تاـمظنم نيب لـخدـتلا مدـع أدـبم دـكؤتو يباـقنلا ميظنتلا يف مهقح نوــــــــــــــسراـمي نيذـلا
 ةيــــساــــسألا لامعلا قوقح ةيامحل ةيرورــــض ةيــــساــــسألا قوقحلا هذهو .ةيعوطلا ةيعامجلا ةــــضوافملا عجــــشتو
 ءاوــــــــس ،تايعمجلا نيوكت ةيرح ئدابم مارتحU ةمزلم ةيلودلا لمعلا ةمظنم يف ءاــــــــضعألا لودلاو .ىرخألا

  .)24(اهيلع قدصت مل مأ ةلصلا تاذ تايقافتالا ىلع تقدص
 ةيداـــــــــصتقالا قوقحلU صاخلا يلودلا دهعلاو ةيـــــــــسايـــــــــسلاو ةيندملا قوقحلU صاخلا يلودلا دهعلاو - 60

 نوناقلا ضرفيو .اهيلإ مامـــــــــــضنالاو تUاقنلا نيوكت يف قحلا ةحارـــــــــــص يمحي امهالك ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو
 ،ةيـــــــــساـــــــــسألا قوقحلU عتمتلا زيزعت ىلع ةيدجب لمعلU امازتلا اـــــــــضيأ لودلا ىلع ناـــــــــسنإلا قوقحل يلودلا
 قوقحلU صاخلا يلودلا دهعلا صني ،كلذ ىلع ًةوالعو .)25(هريـــــــسيتو هعيجـــــــشتو ،لامعلا قوقح اهيف امب
 يف ةيباقنلا ةكرحلا عيجـــــــشت نم هب موقت نأ لودلل يغبني ام ىلع انمـــــــض ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداـــــــصتقالا
 لامعإ ةثلاثلا فارطألا ةلقرع مدع نامـــــــــضل ةمزاللا ريبادتلا ذختت نأ لودلا ىلع بجيو .لامعلا طاـــــــــسوأ
  .)26(ةيباقنلا قوقحلا

 ناـــطبتري ةيعامجلا ةضوافملا قحب يلعفلا رارقإلاو تاـــيعمجلا نيوكت ةـــيرح نإـــف ،لـــمعلا ملاـــع يفو - 61
 اقفو ،يــــــــضتقي يذلا رمألا ،لمعلا يف ةيــــــــساــــــــسألا قوقحلاو ئدابملا نم امهالكو .اقيثو اطابترا امهــــــــضعبب

 ىلع ءاـضعألا لودلا صرحت نأ ،لمعلا يف ةيـساـسألا قوقحلاو ئدابملا نأـشب ةيلودلا لمعلا ةمظنم نالعإل
 اذإ امع وأ ةيداــصتقالا ةيمنتلا ىوتــسم وأ ميلقإلا نع رظنلا فرــصب ،اهلامعإو اهزيزعتو قوقحلا كلت مارتحا

  .)27(ال مأ عوضوملU ةلصلا تاذ تايقافتالا ىلع تقدص دق تناك
 ٢٠٣٠ ماــع ةــطخ يف ةدراولا تادــهعتلU اــقيثو اــطاــبترا يعاــمتجالا راوحلاو قوقحلا هذــه طبترتو - 62

 كرتــشملا ءاخرلاو درطملاو لماــشلاو مادتــسملا يداــصتقالا ومنلا قيقحتل ةمزاللا فورظلا ةئيá ىلإ فدá يتلا

__________ 
 .لامعلا تUاقنل يلودلا داحتالا نم ةمدقم ةقرو )23( 
 .57 ةرقفلا ،A/71/385 رظن )24( 
 .4 ةرقفلا ،A/70/266 رظنا )25( 
 .55 ةرقفلا ،A/71/385 رظنا )26( 
 .2018 هيلوي/زومت ،يلودلا لمعلا بتكم نم ةمدقم ةقرو )27( 
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 يتلا زئاكرلا يهو ،سانلا اهروحم ةيراكتباو ةمادتـسمو ةيمانيد تاداـصتقا ءانبل ةمهم اÏأ امك .قئاللا لمعلاو
 .ةمادتسملا ةيمنتلا يف ساسألا رجح يه اهرودب هذهو ،اهزيزعتو ةيطارقميدلا تايلمعلا ءاسرإ اهيلع موقي

 لدابتو رواــــــــــــشتلاو ضوافتلا عاونأ عيمج يعامتجالا راوحلا لمــــــــــــشي ،ةيلودلا لمعلا ةمظنمل اقفوو - 63
 نأـــــــــــشب نييعامتجالا ءاكرـــــــــــشلا نيب اميف وأ نييعامتجالا ءاكرـــــــــــشلاو تاموكحلا يلثمم نيب اميف تامولعملا
  .)28(ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاسايسلU لصتتو كرتشم مامتها عضوم نوكت يتلا لئاسملا

 يعامتجالا راوحلاو قوقحلا هذه ةــــسرامم نيب ةلــــصلل نكمي ،ةمادتــــسملا ةيمنتلا فادهأ قايــــس يفو - 64
 كسامتلاو ءارآلا قفاوت ءانب ىلع ىدملا ةديعب ر�آ اهل نوكي نأ رارقلا عنص تايلمع يف تUاقنلا ةمهاـسمو
 ةادأ عـضوو ،يداـصتقالاو يعامتجالا مدقتلا زيزعتو ،ةماعلا تاـسايـسلل لاعفلا ذيفنتلا ريـسيتو ،يعامتجالا

 ةطخ ذيفنت لئاــــــــــسو نم ةيــــــــــسيئر ةليــــــــــسو لكــــــــــشي يذلا ءيــــــــــشلا ،ةمادتــــــــــسملا ةيمنتلا لجأ نم ةمكوح
  .٢٠٣٠ ماع

 لامعلا تUاقنل يلودلا داحتالل ةعباتلا يئامنإلا نواعتلل ةيباقنلا ةكبــــــشلا تماق ،ددــــــصلا اذه يفو - 65
Áنأ نكمي يتلا تامهاــــــــسملا ةيمهأ ىلع تلد ،ايــــــــسينودنإو ياوغوروأو ¥اغ يف ةلاح تاــــــــسارد ثالث ءارج 
  .)29(ةينيكمت ةئيب لظ يف مهقوقح لفكت يتلا ةمادتسملا ةيمنتلا لاجم يف لامعلا اهمدقي

 روجألل ىندألا دـحلا ةد�ز يف لـكيهملا يعاـمتجالا راوحلا رود ¥اـغب ةـقلعتملا ةـلاـحلا ةـــــــــــــــسارد زربتو - 66
 تارواـــــــشملا اهيف امب ،ىرخألا يعامتجالا راوحلا لاكـــــــشأ اÜ تمهاـــــــس يتلا ةقيرطلا ىلع ءوـــــــضلا طلـــــــستو
 ةلامعلU ةقلعتملا ةينطولا تاــــــــــسايــــــــــسلاو رقفلا نم دحلا ةيجيتارتــــــــــسا دادعإ يف ،تUاقنلا عم تاــــــــــشقانملاو
 يتلا ةيلكيهلا تاحالـصإلا ذيفنتل لا�ا حـسف ةـساردلا دكؤت ،ياوغوروأ يفو .ةيعامتجالا ةيامحلاو بابـشلاو
 عفر( ةيداـــــــصتقالا ةـــــــسايـــــــسلاو )يعامتجالا نامـــــــضلاو ةيعامتجالا ةيامحلا( ةيعامتجالا ةـــــــسايـــــــسلا لوانتت
 ةلاح يفو .ةاواـــــــــــــسملا مدعو رقفلا ت�وتـــــــــــــسم ضفخ ىلإ ىدأ امم ،يعامتجالا راوحلا لالخ نم )روجألا
 ،ناكــسلا عيمج لمــشتل يعامتجالا نامــضلا نيناوق حالــصإ ىلع يعامتجالا راوحلا رود زكرتي ،ايــسينودنإ
 ةـيرطقلا جماربلا ةـغاـيــــــــــــــص يف يعاـمتجالا راوحلا ةـيمهأ نيبتو .يمسرلا ريغ داــــــــــــــصتقالا يف نولماـعلا مهيف نمب
 ىندألا دـحلا ةد�ز يف يعاـمتجالا راوحلا ةـمهاــــــــــــــسم اــــــــــــــضيأ لواـنتت لـب ،ةـيلودـلا لـمعلا ةـمظنمل قئاللا لـمعلل
  .٢٠١٥ ماع رخاوأ يف تيرجأ يتلا ةيعجارتلا تاحالصإلا لبق روجألل

 رقفلا ىلع ءاــــــــــضقلU قلعتملا ،1 فدهلا قيقحتب هالعأ ةروكذملا ةلاحلا تاــــــــــسارد عيمج لــــــــــصتتو - 67
 ءاـــــــــــسنلا لك نيكمتو نيـــــــــــسنجلا نيب ةاواـــــــــــسملا قيقحتب قلعتملا 5 فدهلاو ؛ناكم لك يف هلاكـــــــــــشأ عيمجب
 ةلماكلا ةلامعلاو ،مادتــسملاو عيمجلل لماــشلاو درطملا يداــصتقالا ومنلا زيزعتب قلعتملا 8 فدهلاو ؛تايتفلاو
 اميفو نادلبلا لخاد ةاواـــسملا مادعنا نم دحلU قلعتملا 10 فدهلاو ؛عيمجلل قئاللا لمعلا ريفوتو ،ةجتنملاو
 قيقحت لجأ نم دحأ اهيف شّمهُي ال ةملاـــــــــسم تاعمتجم ةماقإ ىلع عيجـــــــــشتلU قلعتملا 16 فدهلاو ؛اهنيب
 ةلءاـــسملل ةعـــضاخو ةلاعف تاـــســـسؤم ءانبو ،ةلادعلا ىلإ عيمجلا لوـــصو ةيناكمإ ةحÃإو ،ةمادتـــسملا ةيمنتلا
 .ت�وتسملا عيمج ىلع عيمجلل ةلماشو

__________ 
 /www.ilo.org/public/english/dialogue/download عقوملا ىلع حاــــتم ،“يعاــــمتجالا راوحلا” ،يلودــــلا لــــمعلا بــــتكم )28( 

brochure.pdf. 
 .https://www.ituc-csi.org/social-dialogue-development :عقوملا ىلع لماكلا ريرقتلا رظنا )29( 
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 ،رحلا يعامجلا ضوافتلل لماكلا ريوطتلل ايـساـسأ اطرـش تايعمجلا نيوكت ةيرح يف قحلا لكـشيو - 68
 مدـــقتلا قيقحتو رقفلا نم دـــحلاو ةاواـــــــــــــــــسملU قلعتي اـــميف ةـــماـــه ةـــيباـــجيإ جئاـــتن ىلإ يدؤي نأ نكمي يذـــلا
 كراــشت نأ نكمي ةينيكمت ةئيب دوجو ىلع ةيــساــسألا قوقحلا هذه ةــسرامم فقوتتو .يداــصتقالاو يعامتجالا
 ةيمنتلا لئاــــــــــــسمب قلعتي اميف رارقلا عنــــــــــــص تايلمع يف يعامتجالا راوحلا قيرط نع ةيلامعلا تUاقنلا اهيف
 .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

  
 ذـيفنت يف ةـمهاـــــــــــسملا يف ةـلعاـفلا يندـملا عمت�ا فارطأ اـههجاوت يتلا تSدـحتلا - اعبار 

 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ
 ،يندملا عمت�ا ىلع دويق ضرف ىلع ةديازتم ةروـــــــــــصب لودلا مادقÁ يندملا ءاـــــــــــضفلا قالغإ زيمتي - 69

 ريبعتلاو ،تايعمجلا نيوكت ةيرحو ،يملـسلا عمجتلا ةيرحل ةرحلا مهتـسرامم يف تاعامجلاو دارفألا قح ةقاعإو
 يتلا ةديدعلا قرطلا قيثوت ىلع نينــسلا رم ىلع صاخلا ررقملا ةيالو تلمع دقو .حوتفم لكــشب مهئارآ نع
 .ةعباتلا ريغ مأ ةلودلل ةعباتلا اهنم ءاوس ،ةلعافلا فارطألا دي ىلع قوقحلا كلت ةسرامم اÜ تقيعأ

 دويقلU قلعتي اميف يملاعلا ديعصلا ىلع تاهاجتا ةينامث صاخلا ررقملا ددح ،)30(ريخألا هريرقت يفو - 70
 تاعيرــشتلا مادختــسا )أ( :يهو ،تايعمجلا نيوكتو يملــسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا ةــسرامم ىلع ةــضورفملا
 تاجاجتحالا ميرجتو )ب( ؛تايعمجلا نيوكت ةيرحو يملـــــــــــسلا عمجتلا ةيرحل ةعورـــــــــــشملا ةـــــــــــسرامملا عمقل
 ؛ةيعامتجالا تاكرحلا عمقو )ج( ؛اهعمق وأ اهتهجاوم يف ةوقلل طرفملاو يئاوــــــشعلا مادختــــــسالاو ةيملــــــسلا
 دييقتو )و( ؛ةددحم تائف ىلع دويق ضرفو )ه( ؛مهيلع ءادتعالاو يندملا عمت�ا يف نيلعافلا مـــــــــــــصوو )د(
 يف ليقارع ضرفو )ح( ؛فرطتلاو ةيوبعـشلا دعاـصتل يبلـسلا ريثأتلاو )ز( ؛ةيباختنالا تارتفلا لالخ قوقحلا
 .يمقرلا ءاضفلا

 عمجتلا ةـيرح يف قحلا ةـــــــــــــــسراـمم عمق وأ دـييقت ىلإ ةـيمارلا ريبادـتلا اـهبناـج ىلإو ،تاـهاـجتالا هذـهف - 71
 ةطــــشنألا يف ةكراــــشملاو مهــــسفنأ نع ريبعتلا يف مهقوقحو سانلا نيكمت ضوقت ،تايعمجلا نيوكتو يملــــسلا
 تامازتلا عيمج ميمــص يف يهو - ةيئيبلا وأ ةيفاقثلا وأ ةيعامتجالا وأ ةيداــصتقالا وأ ةيــسايــسلا - ةيعامجلا
 .ةطخلا

 نإف ،ةمادتـــــــــــــسملا ةيمنتلا فادهأ غولب يف يندملا عمت�ا هـــــــــــــسرامي يذلا ريبكلا ريثأتلا ىلإ رظنلUو - 72
 .هيلع ظافحلاو يندملا ءاـــــــــــضفلا عيـــــــــــسوتب مازتلا ىلإ ايلعف مجرتي نأ يغبني 2030 ماع ةطخ ذيفنتب مازتلالا
 يف ملاعلا ءاحنأ يف نادلبلا نم ديدعلا يف قلغي ئتف ام ةيندملا ةكراـــــــــــــشملل حاتملا ءاـــــــــــــضفلا نإف ،فـــــــــــــسأللو
 ةكراــشملا ىلع يندملا عمت�ا ةردق قيعت دويقلا كلتو .ءاوــسلا ىلع ةيطارقميدلا نادلبلاو ةيدادبتــسالا ةمظنألا

 .٢٠٣٠ ماع ةطخ دصرو ذيفنت يف
  :)31(يلي ام ةيندملا ةكراشملا دييقت ر�آ ضعب لمشي نأ نكميو - 73

 ىلع نودــمتعي نمم نيريثكلا شيع لــبــــــــــــــس يف رثؤي اــمب ،تاــمدــخ نم مدــقي اــم صيلقت )أ( 
 ؛يندملا عمت�ا تامظنم نم ةمدقملا ةدعاسملاو تامدخلا

__________ 
 )30( A/HRC/38/34. 
 .٢٠١٨ هيلوي/زومت ،تايطارقميدلا عمتجم نم ةمدقم ةقرو )31( 
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 ةيبلتو ملاظم ةجلاعم مدع نع ةمجانلا تارتوتلا مادتحا ببـسب ،عازنلا بوـشن رطخ ةد�ز )ب( 
 ؛ةبسانملا تاونقلا ربع اهريرمت ىلع نيرداقلا ريغ دارفألا بلاطم
 بـئارــــــــــــــضلاو لـخدـلا نم ةـيتأـتملا تاداريإلا نادـقف ثـيح نم ةـيداــــــــــــــصتقالا صرفلا ردـه )ج( 
 ؛علسلاو تامدخلا رفوت يتلا تاعانصلاو تاعاطقلا يف ؤطابتلاو لمعلا صرف نادقفو ،ىرخألا
 ةلءاــسملاو دــصرلU ةبلاطملا عجارت نع نيمجانلا دراوملا صيــصخت يف ةءافكلا مدعو داــسفلا )د( 
 .يندملا عمت�ا بناج نم

 ت�دـحتلا تاـموكحلا نم ددـع ددـح ،٢٠٣٠ ماـع ةـطخ نأـــــــــــــــشب ةـيعوطلا ةـينطولا ريراـقتلا يفو - 74
 تاعمت�ا داعبتــسا ىلإ ادنك تراــشأ ،لاثملا ليبــس ىلعف .ذيفنتلا تايلمع يف يندملا عمت�ا كارــشÁ ةلــصتملا
 يـــســـسؤملا عباطلا ءافـــضإ يف لثمتملا يدحتلU كيـــسكملا ترقأو .٢٠٣٠ ماع ةطخ تايلمع نم ةـــشمهملا
 عباطلا ءافـــــضإ كلذل لحك تحرتقاو ،كرتـــــشم وحن ىلع ةماعلا تاـــــسايـــــسلا عـــــضوو ةكراـــــشملا تايلآ ىلع
 تاهجلا عيمج ةكراـشم زيزعت لبـس ثحبت اÏأ شيدالغنب تركذو .يندملا عمت�ا ةكراـشم تايلآ ىلع يمسرلا
 ت�دــحتلا نم ادـحاو اـهراــبتعU دراوملا ةـئبعت تددـح اــمك .فادـهألا ذــيفنت ىلإ ةــيمارلا اـهدوهج يف ةــينعملا
 ،ةيمنتلا ءاكرــــــشو ،صاخلاو ماعلا عاطقلا نم لك لبق نم ليومتلل ةركتبم قئارط عــــــضوب جلاعت نأ نكمي يتلا
 ةلاعفلا ةكراــشملا ةلافك ىلإ رودافلــسلا تعــسو .دراوملا مادختــسا يف ةءافكلاو ةيلاعفلU مــستت لبــس نامــضبو
 نم ةـيلودـلاو ةـيلحملا ةـيلاـملا دراوملا ةـئبعتو ةـطخلا ذـيفنت يف ىرخألا ةـيموكحلا ت�وتــــــــــــــسملاو ةـلعاـفلا تاـهجلل
 .كلذ لجأ

 .عوضوملU ةلص تاذ لئاسم ةدع ىلع يندملا ءاضفلا دييقت رثأ ةشقانم ه¥دأ عورفلا يف دريو - 75
 

 يناسنإلاو يئامنإلا لمعلا - فلأ 
 يناــــــــــــــسنإلا لـقحلا يف ةـلماـعلا يندـملا عمت�ا تاـمظنم رود ةـيمهأ دـيكوت يف اـنــــــــــــــضفأ اـمهم يلاـغن ال - 76

 ةدعاــــسملاو تامدخلا ميدقت يف ةطرخنم تامظنملا هذهف .ةمادتــــسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت معد يف يئامنإلاو
 ءاــــضقلا :لوألا ماقملا يف كلذ لمــــشيو ،ةرــــشابم ريغ وأ ةرــــشابم ةروــــصب ،فادهألا مظعم ذيفنت ىلإ ةيمارلا
 ةيذغتلاو يئاذغلا نمألا قيقحتو ،عوجلا ىلع ءاـــضقلا ؛)١ فدهلا( ناكم لك يف هلاكـــشأ عيمجب رقفلا ىلع
 رامعألا عيمج يف ةيهافرلUو ةديج ةحـصب عيمجلا عّتمت نامـض ؛)٢ فدهلا( ةمادتـسملا ةعارزلا زيزعتو ةنـسحملا
 عيمجلل ةايحلا ىدم مّلعتلا صرف زيزعتو عيمجلل لماـــــــــشلاو فـــــــــصنملا ديجلا ميلعتلا نامـــــــــض ؛)3 فدهلا(
 هايملا رفاوت نامـــضو ؛)5 فدهلا( تايتفلاو ءاـــسنلا لك نيكمتو نيـــسنجلا نيب ةاواـــسملا قيقحتو ؛)4 فدهلا(
 .)6 فدهلا( ةمادتسم ةرادإ اáرادإو عيمجلل يحصلا فرصلا تامدخو

 نم دــيدــعلا نأ اــمك ،ةــيعاــمتجالاو ةــيداــــــــــــــــصتقالا قوقحلU اــقيثو اــطاــبترا فادــهألا هذــه طبترتو - 77
 ةـيعاـمتجالاو ةـيداــــــــــــــصتقالا قوقحلU صاـخلا يلودـلا دـهعلا يف ةددـحملا قوقحلا نم رــــــــــــــصاـنعب قلعتت ت�اـغلا
 ءافولا يف لودلا معدت �اـــضقلا هذÜ ةينعملا ةلماعلا ةيناـــسنإلاو ةيئامنإلا تامظنملا نإف مث نمو .)32(ةيفاقثلاو
Uامازتلáقوقحلا كلت ىضتقمب ا. 

__________ 
 C. Golay “No one will be left behind: the role of United Nations Human Rights Mechanism in monitoring رظنا )32( 

the Sustainable Development Goals that seek to realize economic social and cultural rights” (Geneva, 2018), pp. 

 .www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Briefing11-interactif-HD.pdf يف حاتم ،34–28
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 نوناـــقلل ًاـــقفو ،ةـــلاـــعف تاءارجإو ريبادـــت ذاـــختU 2030 ماـــع ةـــطخ يف كـــلذـــك لودـــلا تـــمزتلاو - 78
 تالاح نم ةررـــضتم قطانم يف نوـــشيعي نيذلا صاخـــشألا معد زيزعتلو ،تاقوعملاو تابقعلا ةلازإل ،يلودلا

 .ةصاخلا مáاجايتحا ةيبلتو ،باهرإلا نم ةررضتم قطانم يفو ةدقعم ةيناسنإ ئراوط
 يندملا عمت�ا تامظنمل ةيتاوم ةئيب داجيإ قوعت ةماع ت�دحت ةعبرأ ىلإ ةراــــــشإلا ناكمإلU نأ ريغ - 79

  :)33(يلي امك كلذو ،ةيمنتلا لاجم يف ةلماعلا
 ،اÜ حومــــــسملا ةيئامنإلا ةطــــــشنألا قاطن قيــــــضت يتلا ةقهرملا ةيرادإلاو ةينوناقلا تابلطتملا )أ( 
 ءافو ةبوعـــــــــــــص ىلإ ماع هجوب يدؤت يتلاو ديدجتلا وأ غالبإلU قلعتي اميف ةـــــــــــــضورفملا ةفح�ا طورـــــــــــــشلاو
 ؛ا�áالوب يندملا عمت�ا تامظنم
 ىلع ةرمدم ر�آ نم كلذل ام عم ،تاءامتنالاو يبنجألا ليومتلا ىلع ةـــــــضورفملا دويقلا )ب( 
 ىلع لوــــــــصحلا ىلع اهدوجو فقوتي يتلاو ،يناــــــــسنإلا لقحلا يف ةلماعلا يندملا عمت�ا تامظنم نم ديدعلا
 ؛ةيبنجألا دراوملا
 طباور وأ تالص يأ وأ لاومألا لقن عنمت يتلا تاسايسلاو باهرإلا ةحفاكم تاعيرشت )ج( 
 قطاـــنملا يف ةـــلماـــعلا ةـــيئاـــمنإلا يندـــملا عمت�ا تاـــمظنم لـــمع نهوي يذـــلا رمألا ،ةـــيباـــهرإلا تاـــمظنملا عم
 نع ولو( لاــــــــــــــصتالا لاـمتحا بـبــــــــــــــسب ةـفرطتملا تاـعاـمجلا اـهيف دـجوت يتلا قطاـنملا وأ ةروطخلا ةدـيدــــــــــــــشلا
 ؛تاعامجلا كلتب )دصق ريغ
 ،ؤوانتلU مستت يندملا عمت�او ةموكحلا نيب ةقالع نع رفسي امم ،فنعلاو ةبيرلاو ريقحتلا )د( 
 .لـــــــــصاوتلا ءوـــــــــسو دراوملا صيـــــــــصخت يف ةءافكلا مدعو نواعتلا مدع ىلإ نايحألا نم ريثك يف يدؤي كلذو
 نكل ةـبعــــــــــــــصلا قطاـنملا يف لـمعلا نع يندـملا عمت�ا تاـمظنم ينث ىلإ نيطــــــــــــــشاـنلا ىلع تاـمجهلا يدؤتو
 .اهيفظوم ةمالس ىلع صرحلا ببسب ةيساسألا

 تامظنملا ىلع ال ،ةيناــسنإلاو ةيئامنإلا تامظنملا ىلع ةــضورفملا دويقلا رثأ صاخلا ررقملا ظحاليو - 80
 .ةدعاــــــــسملاو تامدخلا ىلإ ةجاحلا سمأ يف مه نم ىلع صاخ لكــــــــشبو اــــــــضيأ لب ،بــــــــسحف نيفظوملاو
 نع افلخت دــــــــــشأ مه نم ىلإ لوــــــــــصولل ةلوذبملا دوهجلا ىلع بترتت دق يتلا ةراــــــــــضلا ر�آلا ةبغم نم رذحيو
 .مهيلإ لوصولا ىلع ةردقلا ثيح نم بعصألاو بكرلا
 

 بكرلا فلخ دحأ يأ كرت مدعب دهعتلاو ةفيعضلا تائفلا - ء] 
 بابــــشلاو لافطألا عيمج مهيف نمب ،ءافعــــضلا صاخــــشألا نيكمت بوجوب 2030 ماع ةطخ ّرقت - 81

 نوئجاللاو ةيلــــصألا بوعــــشلاو نــــسلا رابكو زديإلا/ةيرــــشبلا ةعانملا صقن سوريفب نوباــــصملاو ةقاعإلا ووذو
 رطخلل ةـــــضرعملا تائفلاو ةفيعـــــضلا تائفلا اههجاوت يتلا تابقعلا لمـــــشتو .نورجاهملاو ًايلخاد نودرـــــشملاو
  .)34(تايعمجلا نيوكتو يملسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا ةسرامم مامأ ةلثاملا ت�دحتلا

 ىلع ابلـس رثؤت ةيزييمت اماكحأ ةحارـص نمـضتت يتلا تاـسايـسلاو نيناوقلا ت�دحتلا هذه لمـشتو - 82
 .ناسنإلا قوقحب عتمتلا لقرعت وأ ددá تاسراممو ،تائفلا هذه

__________ 
 .٢٠١٨ هيلوي/زومت ،)Civic Space Initiative( يندملا ءاضفلا ةردابم نم ةمدقم ةقرو )33( 
 .23 ةرقفلا ،A/HRC/26/25 رظنا )34( 
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 يف قحلا نع الـــــــضف ،٣ فدهلا قيقحت نود لوحت يتلا تابقعلا ءازإ قلقلU صاخلا ررقملا رعـــــــشيو - 83
 ةلماعلا يندملا عمت�ا تامظنم ىلع ةضورفملا دويقلا ببسب ،ةحصلا نم هغولب نكمي ىوتسم ىلعD عتمتلا
 نيعتي ،اينيكو ادنغوأو ايبويثإ يف ،لاثملا ليبـــس ىلعف .زديإلا/ةيرـــشبلا ةعانملا صقن سوريفب نيباـــصملا حلاـــصل
 نمــــــــــــــض نم ةيــــــــــــــسيئر ةيناكــــــــــــــس تائف قح يف شيمهتلاو زييمتلاو ميرجتلا هجاوت نأ تامظنملا كلت ىلع
 تUاـــــــــــــــسح حتف يف تUوعــــــــــــــص ادـنغوأو اـيبويثإ يف تاـمظنملا هـجاوتو .تاـمدـخلا اـهل مدـقت يتلا تاـعوم�ا
 ةديقم يهو .ةيمامألا اÜاوبأ ةهجاو ىلع ت¥العإ عـــــــــــضو يف ىتحو لب ،ةماع تاعامتجا دقعو ةيفرـــــــــــصم
Uلذب ىلإ رطـــــــــضت ثيح ،دوجولا يف اهقح يف نعطت ةينوناق �اـــــــــضق هجاوتو ةقهرم ةيطارقوريب تاطارتـــــــــش 
  .)35(رطخلل نيضرعملا صاخشألا ةلاح نيسحت وحن اههيجوت نكمي دراوم قافنإو دوهج

 دحأ يأ كرتي الأ نامـــض” أدبم نإف ،ةاتفلاو ةأرملا حلاـــصل ةاواـــسملU قلعتملا ٥ فدهلا قايـــس يفو - 84
 هيلع صوــصنملا وحنلا ىلع ،ةأرملا نيكمتو زييمتلا مدعو ةيعوــضوملاو ةيمسرلا ةاواــسملا يــضتقي “بكرلا فلخ
 نمب ،ناسنإلا قوقح نع نوعفادملا هجاوي ام اريثكو .ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتا يف
 تاقياـــــــــــضمو تاديدá ،لئاـــــــــــسملا نم ةعونتم ةفئاطب ْنيَنعُي يئاللا ناـــــــــــسنإلا قوقح نع تاعفادملا مهيف
 يف مهقح مهتــــــسراممو ،عمت�ا يف ةأرملا ةناكم نأــــــشب ةيديلقتلا فارعألا يف مهنعط ببــــــسب ،فنع لامعأو
 تاءادتعاو ةعمسلا هيوشتل تالمح لكش يف تاءادتعالا يت و .تايعمجلا نيوكتو يملسلا عمجتلا ةيرح
 ،لتقلا لامعأل ىتح نـــضرعتيو لب ،لاثملا ليبـــس ىلع ةيملـــسلا تاعمجتلا ءانثأ بكترت ،ةيـــسنجو ةيدـــسج
 .ةيلصألا بوعشلا تاميعز ىدحإو ةأرملاو ةئيبلا �اضق يف ةيسارودنه ةطش¥ يهو ،سريساك Ãريب لتق لثم
 ةكراـشملا نم نهعنمي امم ،نمألاو ليومتلاو رفـسلا لاجم يف دويقل ناـسنإلا قوقح نع تاعفادملا ضرعتت دقو
 يلوــــــــــــــصألا ركفلاو دادـبتــــــــــــــسالا د�دزا نأ اـمك .ناــــــــــــــسنإلا قوقح سلجم تاـعاـمتجاـك ،ةـيملاـعلا لـفاـحملا يف
 هجوأ جتنتو .تايتفلاو ءاــــــــسنلل حاتملا ءاــــــــضفلا نم قيــــــــضي يملاعلا ديعــــــــصلا ىلع ةفرطتملا تايجولويديألاو
 ةيفاـــضإ زجاوح ،يقرعلاو ينثإلا ءامتنالا لثم ،ىرخألا شيمهتلا لماوعو ةيناـــسنجلا تارابتعالا نيب عطاقتلا
 .تايعمجلا نيوكتو يملسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا ةسرامم قيعت
 

 لامعلا قوقح - ميج 
 ةدع يف ايبلــس اريث  تايعمجلا نيوكتو يملــسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا ىلع ةــضورفملا دويقلا رثؤت - 85

 .لامعلا قوقح يف رثؤت فادهأ
 ةلمج يف لمـــــــــشت ت�اغ نمـــــــــضتيو ،لمعلا يف قحلا ىلع قبطني فده عـــــــــسوأ ٨ فدهلا ربتعيو - 86

 ةجتنملاو ةلماكلا ةلامعلا قيقحتو ؛)3-8( قئاللا لمعلا صرف داجيإ معدت يتلا تاــــــــــــسايــــــــــــسلا زيزعت :رومأ
 نم ةريبك ةـجردـب دـحلاو ؛)5-8( ةـميقلا ئفاـكتملا لـمعلا ءاـقل رجألا ؤفاـكتو ،عيمجلل قئاللا لـمعلا ريفوتو
 ةمالــــــسلا رفوت لمع تائيب داجيإو لامعلا قوقح ةيامحو ؛)6-8( ةلامعلU نيقحتلملا ريغ بابــــــشلا ةبــــــسن
 رفوت يتلا ةمادتـــــسملا ةحايـــــسلا زيزعت ىلإ فدá تاـــــسايـــــس ذيفنتو عـــــضوو ؛)8-8( لامعلا عيمجل نمألاو

__________ 
 )35( ICNL ‘Reinforcing Marginalization: The Impact of Closing Civic Space on HIV Response in Ethiopia, 

Kenya and Uganda’ www.icnl.org/programs/africa/ICNL-Reinforcing-Marginalization.pdf. 
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 ،كلذ ىلإ ةفاـــضإلUو .)ب-8( .بابـــشلا ةلامعل ةيملاع ةيجيتارتـــسا ليعفتو عـــضوو ؛)9-8( لمعلا صرف
  .)36(لمعلا يف قحلU معأ ةلص تاذ ىرخألا فادهألا نم ددع كانه

 راوحلا لالخ نم لاـمعلا قوقح ةـياـمح يف تUاـقنلا هـيدؤت يذـلا مــــــــــــــساـحلا رودـلا نم مغرلا ىلعو - 87
 يعاـمجلا ضواـفتلا يف قحلا نأ اـمك .فادـهألا يف اـهركذ دري الف ،رارقلا عنــــــــــــــص تاـيلمع يف يعاـمتجالا
 ةـيرح يف قحلا ةــــــــــــــصاـخو - ةـينيكمت ةـيندـم ةـئيب دوجو نإـف ،كـلذ عمو .نيروكذـم ريغ بارــــــــــــــضإلا يف قحلاو
 عمجتلا ةيرح يف قحلاو .لامعلا قوقح ةيامح زيزعتل ةيـساـسأ تاودأ - تايعمجلا نيوكتو يملـسلا عمجتلا
 اورهجي نأ نم سانلا نكمي هنأل كلذو ،ةماركلاو ةيطارقميدلا قيقحت يف يـــساـــسأ تايعمجلا نيوكتو يملـــسلا

Íاموكح اولئاــسيو مهــسفنأ نع اوعفاديو مهئارáءاوتــسا قيقحتل ةليــسو قحلا اذهو .يرــشبلا لمعلا نّكميو م 
 تازواـجتلا حيحــــــــــــــصت ىلع لاـمعلا ةدـعاـــــــــــــــسم مث نمو ،لـمعلا بUرأو لاـمعلا نيب ةـئفاـكتملا ريغ ةـقالعلا
 نامــضو فادهألا قيقحتلو .)37(دحاو توــصب مالكلاو ةنومأم لمع فورظو ةلداع روجأ ىلع لوــصحلاو
 ىلإ ماــمــــــــــــــضنالل لاــمعلل ةــمزاللا فورظلا لــفكت نأ لودــلا ىلع بــجي ،بــكرلا فلخ دــحأ يأ كرتي الأ
 ةمظنم تظحال دقو .)38(ةيرحب لمعت نأ ىلع ةرداق تUاقنلا نوكت نأ يـساـسألا نمو .ةيلامعلا تUاقنلا
 قوـس ةرادإو يعامتجالا راوحلل ةيـساـسأ ةدعاق حيتي يعامجلا ضوافتلاو ميظنتلا يف قحلا نأ ةيلودلا لمعلا
  .)39(قئاللا لمعلا ريفوتو ةيلاعفب لمعلا

 .)40(قوقحلا كلت ةــــــــــــــسرامم ىلع ةردقلا نيم  يف ت�دحتلا نم اددع لامعلا هجاوي ،كلذ عمو - 88
 تUاقن ءاشنإ نم لامعلا تائف ضعب ءانثتساو ،تUاقنلل ةقهرملا ليجستلا طورش ت�دحتلا هذه لمشتو
 اريثكو .نييباقنلا دـــــض فنعلا لامعأو تاديدهتلاو ،تاجاجتحالاو تUارـــــضإلا ميرجتو ،اهيلإ مامـــــضنالا وأ
 لاــمعلاو نويعارزلا لاــمعلا نادــلبلا نم ريثك يفو - نويلزنملا لاــمعلاو نييماــظنلا ريغ لاــمعلا دــعبتــــــــــــــسُي اــم
 لـيكــــــــــــــشت وأ عمجتلل ركذـت صرف مهل حاـتت الو لـمعلا نيناوق ةـياـمح نم - ماـعلا عاـطقلا لاـمعو نودـقاـعتملا
  .)41(لضفأ لمع فورظ ةماقإ وأ روجألا ةد�ز ىلع ضوافتلا وأ اهيلإ مامضنالا وأ تUاقن

 ةكراشملا نامض ىلع ٨ فدهلاو ،نيسنجلا نيب ةاواسملU قلعتملا ،٥ فدهلا ت�اغ نم ةدع زكرتو - 89
 ةجتنملاو ةلماكلا ةلامعلا قيقحتو ،ةئفاكتم صرفب اهعتمتو رارقلا عنـــــــــــص ت�وتـــــــــــسم عيمج يف ةأرملل ةلماكلا
 عيمجل ناـمألاو ةـمالــــــــــــــسلا لـفكت لـمع فورظ ريفوتو لاـمعلا قوقح ةـياـمحو عيمجلل قئاللا لـمعلا ريفوتو
 فنعلل ضُّرعتلا وأ لاـــيتغالل اـــفدـــه صوــــــــــــــصخلا هـــجو ىلع َّنُكَي تاـــيباـــقنلا تاـــميعزلا نأ دـــيب .لاـــمعلا
 ةـسرامم ىلع نáردق قوعي امم ،فنعلU ديدهتلا نع الـضف ،باـصتغالا وأ يـسنجلا ءادتعالا لثم ،يناـسنجلا

  .تايعمجلا نيوكتو عمجتلا ةيرح يف نهقح
 لالغتـــــــــــــسالا اهعبطي لمع فورظ نوهجاوي لخدلا يـــــــــــــضفخنم نيرجاهملا لامعلا نإف ،كلذك - 90

 ةمراــــــــص دعاوقل نورجاهملا لامعلا عــــــــضخي دقف .ةيــــــــسايــــــــسلا قوقحلا نم نامرحلاو يعامتجالا ءاــــــــصقإلاو
__________ 

 .12 و 11 نيترقفلا ،A/HRC/37/32 رظنا )36( 
 .16 ةرقفلا ،A/71/385 رظنا )37( 
 .56 ةرقفلا ،A/HRC/37/32 رظنا )38( 
 .١٢ ةرقفلا ،)٢ ٠١٧ ،فينج( “صرف ىلإ ت�دحتلا نم :لمعلا يف قحلاو ةيساسألا ئدابملا” ،ةيلودلا لمعلا ةمظنم )39( 
 .2018 هيلوي/زومت ،نماضتلا زكرم نم ةمدقم ةقرو )40( 
 .21 ةرقفلا ،A/71/385 ةقيثولا رظنا )41( 
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 ةماقإلا ىلع لامعلا ةردق ىلع ةطرفم ةرطيــــــــــــــس لمعلا بUرأ يطعت ةريــــــــــــــشأتلا ةلافك ةلأــــــــــــــسمب قلعتي اميف
 ةقياــــضملا نوهجاويو مáازاوج رداــــصتو روجألا ةقرــــسل نوــــضرعتي دقو .دلبلا ةرداغم ىلع ىتحو لب ،لمعلاو
 نأل ارظنو .فاـــــــــــــــصتنالاو ةـلادـعلا ىلإ ماـكتحالا مهرودـقم يف نوكي نأ نود ،فنعلا ىتحو لـب فيوختلاو
 رطألا يف ةيلكيهلا زجاوحلا ببــــــــــسب تايعمجلا نيوكتو عمجتلا ةيرح نم نومرحي ام اريثك نيرجاهملا لامعلا
 فورظ وأ روجألا نيــسحتب ةادانملا ىلع نيرداق ريغ كلذل نونوكي مهف ،يماظنلا ريغ مهعــضو وأ ةينوناقلا
  .)42(لمعلا

 ريبك لكشب تفعض دق لامعلا قوقح ديكأتل ةيديلقتلا تاودألا نأ قلقب صاخلا ررقملا ظحاليو - 91
 ىلإ اـــــــــــــــضيأ دوعي هـنكل ،لـمعلا ةـعيبط ريغت ىلإ اـيئزج ةـيلاـمعلا تUاـقنلا صقاـنت دوعيو .ملاـعلا ءاـحنأ عيمج يف
 ضعب ءانثتــسU بارــضإلا يف قحلا فعــضأ دقو .تUاقنلا ءاــشنإ نود ةلوليحلل لمعلا بUرأ دوهج رفاــضت
 حيتت يتلا ةينوناقلا تارييغتلاو ،ينوناق بارـضإ ميظنتل ةفح�ا طورـشلاو بارـضإلا يف قحلا نم لامعلا تائف
 روهمجلاو ةموكحلا اهقوست يتلا ججحلاو ،ينوناق ريغ Uارضإ هنلعت وأ بارضإلا قلعت نأ ةيمومعلا تاطلسلل
 ةكراــشملا نم لامعلا نكمتي نل ،تاودألا هذه نودبو .)43(بارــضإلا يف قحلا ىلع ةــضورفملا دويقلل اديي 
 .٢٠٣٠ ماع ةطخ قيقحت يف ةكراشملا ةصرف نم نومرحيو يعامتجالا راوحلا يف
 

 ةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلل ةمادتسملا ةرادإلا - لاد 
 نيوكتو يملــــــــــــــسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا عوــــــــــــــضوم صاخلا ررقملا ةيالو تلوانت نأ قبــــــــــــــس دقل - 92

 نويئيبلا ءاطــشنلا اههجاوي يتلا دويقلا ضعب كلذ يف امب ،)44(ةيعيبطلا دراوملا لالغتــسا قايــس يف تايعمجلا
 نأ نم مغرلا ىلعو .م�áالو ءادأ نم مهعنمل ةيئيبلا �اــضقلا لاجم يف ةلماعلا تامظنملاو ةيلــصألا بوعــشلاو
 ةيعيبطلا دراوملا لالغتـــسا يف ةلماعلا تاكرـــشلا نإف ،دويقلا ءارو ةنماكلا ةوقلا يه نوكت ام اريثك تاموكحلا

  .اهيف أطاوتت وأ تاكاهتنالا يف كراشت ام اريثك
  :)45(يلي ام ةيئيبلا تاعوم�ا طاشن لاجم قييضت قرط ضعب نمو - 93

 نم ريثك يف مهقحب لتقلا لامعأ باكتراو لب ،�دــــــــــسج مهبيهرتو ءاطــــــــــشنلا ةقياــــــــــضم )أ( 
  ؛ةيعيبطلا دراوملا لالغتسال مهتضراعم ىلع Uاقع ،تالاحلا
 ةـيئاـــــــــــــــضقلا تاـقحالملاو تاـقيقحتلا قيرط نع كـلذ يف اـمب ،اـهدارفأو تاـعاـمجلا ميرجت )ب( 
 غلابم ضرف عم تالاقتعالاو ،رفــــــــــــــسلا دويقو ،تادعملاو تاكلتمملا ىلع ءاليتــــــــــــــسالاو شيتفتلا تايلمعو
 هجاوت ،نايحألا ضعب يفو .تالاحلا ضعب يف نجــــــــــسلاو نيماحملا ىلإ ءوجللا ةيناكمإ مدعو ،ةظهU ةلافك
 كلذ نوكي ام اريثكو ،ةيباقعلا تاـضيوعتلا غلابم ببـسب فذقلا وأ ريهـشتلا ىواعد يندملا عمت�ا تاعامج
  ؛اهعيراشم نوضراعي يتلا تاكرشلا دي ىلع

__________ 
 .29 و 28 نÃرقفلا ،هسفن عجرملا )42( 
 .67 ةرقفلا ،هسفن عجرملا )43( 
 .A/HRC/29/25 رظنا )44( 
 )45( Terwindt and C. Schliemann, “Supporting civil society under pressure — lessons from natural resource 

exploitation”, pp. 7–11, available at www.boell.de/sites/default/files/e-paper_democracy_-_shrinking_spaces_-

_baf.pdf?dimension1=division_demo. 
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 قيلعتل ةيفــسعتلا تاءارجإلاو ةقهرملا ليجــستلا طورــشو ليجــستلا نم يفــسعتلا نامرحلا )ج( 
 ؛يبنجألا ليومتلا ىلع ةضورفملا دويقلاو اهلحو هتامظنم طاشن
 وأ نويعويـــــــــــــش مÏأ الثم مهنع جَّوري نأك مهتعمس هيوـــــــــــــشتو يندملا عمت�ا دارفأ مـــــــــــــصو )د( 
 تاموكحلا همدختـــــــــست بولـــــــــسأ اذهو .نويباهرإ وأ نييموق ريغ وأ مدقتلل نوئوانم وأ ةيمنتلل نوـــــــــضهانم
 .ماعلا روهمجلا نيعأ يف ءاطشنلا ةعمس هيوشتل مالعإلا لئاسوو

 صرف مادعإ ٢٠٣٠ ماع ةطخ معد يف يندملا عمت�ا رودب ةرـــشابم ةلـــص اهل يتلا رومألا نيب نمو - 94
 يندـملا عمت�ا تاـمظنم ءاــــــــــــــصقإ وأ ،يندـملا عمت�او ةـموكحلا اـهيف عمتجت يتلا تاءاــــــــــــــضفلا قالغÁ راوحلا
 ًةيــشامم نوكتو ،ةيراجتلا تاــســسؤملا وأ تاموكحلا نم معدب اهؤاــشنإ متي يتلا تامظنملا لبق نم ةعورــشملا
  .ةمزاللا تامولعملا لثم ،ةبسانملا قفارملا فارطألل حاتت ال امدنع راوحلا ضَّوقي نأ اضيأ نكميو .اهحلاصمل

 قيقحت ماـمأ تUوعــــــــــــــص ةـيعيبطلا دراوملا ةرادÁ ةـمتهملا يندـملا عمت�ا تاـمظنم داـهطــــــــــــــضا حرطيو - 95
 يفف .ضرألل ةــيعيبطلا دراوملل ةــمادــتــــــــــــــسملا ةرادإلاو خاــنملا ريغتب ةــلــــــــــــــصتملا ،١٥ و ١٤ و ١٣ فادــهألا
 ،راحبلاو تاطيحملا ظفحب يـــــــــــضقي امازتلا اهـــــــــــسفن ىلع لودلا تعطق ،2030 ماع ةطخ نم 33 ةرقفلا
 ةيامحو ،امادتــــسم امادختــــسا اهمادختــــساو ةفاجلا يــــضارألاو لابجلاو تUاغلا كلذكو ،برــــشلا هايم دراومو
 ةكراــــــشم نود فادهألا كلت ققحت نأ لودلل نكمي الو .ةيربلا ةايحلاو ةيجولوكيإلا مظنلاو يجولويبلا عونتلا
  .اهريدت وأ ةيعيبطلا دراوملا كلمت يتلا ةيلحملا تاعمت�ا نم اهريغو ةيلصألا بوعشلا
 

 ةلءاسملاو ةكراشملاو ةيساسألا تSرحلا - ءاه 
 تامظنم ةكراشمل ةليسوك ةيملسلا تارهاظملاو تاجاجتحالا ةيعورشم ديك  صاخلا ررقملا رركي - 96

 نوكتو .اـــهلاـــمعأ نع لودـــلا ريغ ىرخألا فارطألاو لودـــلا ةـــلءاــــــــــــــــسمو رارقلا عنــــــــــــــص يف يندـــملا عمت�ا
 عم لاــعفلا لــمعلا قاــطن اــهيف نوكي يتلا تالاــحلا يف ةداــع ريخألا ذالملا يه ةــيملــــــــــــــسلا تاــجاــجتحالا
  .ادودحم ةيراجتلا تاسسؤملا وأ تاطلسلا

 ةيعامتجالا تاجاجتحالا نكل ،تارواشملا ءارجإل �رورض يملسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا ربتعيو - 97
 يندملا عمت�ا تامظنم تقثو دقو ،ةديدع تالاح يف فنعلU هَجاوُت ةيملـــــــس تاعمجت لكـــــــش يف ةمظنملا

 نذإ ىلع لوــــصحلا ىلإ ةجاحلا حرطتو .ةطرــــشلا بناج نم ةوقلل طرفملا مادختــــسالا نادلبلا نم ديدعلا يف
 حنم ضفرل ةــصرف طرــشلا اذه نم تاطلــسلا ذختت ثيح ،ةلكــشم تاجاجتحالا كلت لثم ميظنتل قبــسم
 ءوجللا صاخ لكـــشب قلقلا ريثي اممو .عمجتلا يف قحلا ةـــسرامم ىلع ةفحجم ةقبـــسم طورـــش ضرف وأ نذإلا
 تاجاجتحالا عمقل ¥ايحأو ةطرــــــــشلا ماهمب مايقلل ةــــــــصاخلا ةينمألاو ةيركــــــــسعلا تاكرــــــــشلا مادختــــــــسا ىلإ
  .)46(ةعورشملا ةوعدلا ةطشنأ نم اهريغ وأ ةيملسلا

 ذيفنت نع لودلا ةلءاسمل ةليسوك يملسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا ةيمهأ ديك  صاخلا ررقملا رركيو - 98
 عمجتلا ةـيرح يف قحلU ينعملا صاـخلا ررقملل كرتــــــــــــــشملا ريرقتلا ىلإ لودـلا هاـبتنا هـجويو .٢٠٣٠ ماـع ةـطخ
 وأ ةزجوم تاءارجÁ وأ ءاــــضقلا جراخ مادعإلا تالاحب ةينعملا ةــــصاخلا ةررقملاو تايعمجلا نيوكتو يملــــسلا
 ةرادÁ ةقلعتملا ةيلمعلا تايــصوتلا نم ةلــسلــس نمــضت يذلا ،)47(تاعمجتلل ةميلــسلا ةرادإلا نأــشب ًافــسعت

__________ 
 .55 و 54 نيترقفلا ،A/HRC/29/25 رظنا )46( 
 .A/HRC/31/66 رظنا )47( 
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 َّيأ ددحت مادختــــــسالا ةلهــــــس ةادأ وهو - ريرقتلل بحاــــــصملا يعجرملا روــــــشنملا ىلإ اهليحي امك .تاعمجتلا
 تاطلـــسلا ةرادإ نـــسح ىدم مييقت ىلع دعاـــستو ايلخاد لعفلU ذَّفنت ريرقتلا يف ةدراولا ةيلمعلا تايـــصوتلا
 .تاعمجتلل ةيلخادلاو ةيلحملا

 يف قحلا ةــــسرامم ىلع ةردقلU قلعتي اميف يندملا عمت�ا هجاوت يتلا )48(ةدجتــــسملا ت�دحتلا نمو - 99
 تايلمع ءارج نم ةيرـــــضحلا عقاوملا نم ديدعلا يف ةماعلا نكامألا ةـــــصخـــــصخ ديازت يملـــــسلا عمجتلا ةيرح
 تاــــجاــــجتحالا اــــهيف مظنت نأ نكمي يتلا عقاوملا ددــــع ضفخ ىلإ كــــلذ يدؤيو .قيوــــــــــــــستلاو دــــيدــــجتلا
  .ةيفالخلا ريغ ةطشنألا ضعبل الإ حاتت ال دق صاخلا عاطقلل ةكولمملا نكامألا نأ امب ،ةيملسلا تارهاظملاو

 لئاـــــــسوو تنرتنإلا دراوم ىلإ لوـــــــصولا ىلع ةردقلU قلعتي اميف ُتوافتلا ىرخألا ت�دحتلا نمو - 100
 تايجولونكت مادختــسا ىلع ةردقلاف .اهيف ةكراــشملاو ةماعلا تاجاجتحالا ميظنت دنع يعامتجالا لــصاوتلا
 ىلع ضَرفُت دويق يأو .اهفيرــصتو تاعمجتلا ميظنتل يويح رمأ ةيــصوــصخلا ظفحت ةنومأم ةقيرطب لاــصتالا
 نع ةلقتـسم ٌةئيه اهَقِّبطت نأو ةبـسانتمو ةيرورـض نوكت نأ بجي اهلالخ نم ريبعتلا وأ تنرتنالا ىلإ لوـصولا
 ةيفاك ت¥امـــــض كانه نوكت نأ يغبنيو ،ةرربملا ريغ تاريثأتلا نم اهريغ وأ ةيراجت وأ ةيـــــسايـــــس تاريث  يأ

 عمجت ميظنت ةلقرع - ت�وتحملا بجح ةــــــــــسرامم يفت ام ارد¥و .)49(دويقلا كلت ضرف يف ططــــــــــشلا دــــــــــض
 .ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ريياعملا تابلطتمب - تنرتنإلا ىلع هل ةياعدلا وأ
 

 تايصوتو تاجاتنتسا - اسماخ 
 ةيمهأ اذ ارمأ قئاع يأ نودب تايعمجلا نيوكتو يملــسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا ةــسرامم ربتعت - 101

 مهحنمتو مهئار� ةرهاـجملل لاـ�ا ساـنلل حيتت اـ�أل ةـمادـتـــــــــــسملا ةـيمنتلا فادـهأ عيمج ذـيفنت يف ةـمساـح
 .ةكرتشم حلاصم لوح فافتلالا ىلع ةردقلا

 ةسرامم اهيف ربتعت يتلا ه�دأ ةدراولا ةسمخلا تالا�ا ىلع ءوضلا صاخلا ررقملا طلسي ،اماتخو - 102
 .٢٠٣٠ ماع ةطخ ذيفنت يف امساح ارمأ تايعمجلا نيوكتو يملسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا

 تايعمجلا نيوكتو يملـــــسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا ُلُفكي .ءاـــــصقإلا مدعو ةكراـــــشملا ةلافك - 103
 ةئبعت قيرط نع ايفاك اليثمت نيلثمملا ريغو اــشيم  رثكألا ةيناكــسلا تائفلاو تاعامجلاو دارفألا َنيكمت
 عنــــص يف ةكراــــشملا زيزعتو ،ةيعمت�ا تSدحتلاو Sاــــضقل] ةيعوتلاو ،ةيــــسايــــسلا ةدارإلاو ماعلا يأرلا
 نمو .لولحلا داجيإو تايجيتارتــــسالاو تاــــسايــــسلا مــــسر يف ةديرف تاربخو فراعمب ةمهاــــسملاو رارقلا

 اوربعيو اوكراـــشي نأ ةمادتـــسملا ةيمنتلا فادهأ نم نيديفتـــسملل حيتي قحلا كلذ نإف ،ساـــسألا ثيح
  .مهئارآ نع

 نيوكتو يملــــسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا ةــــسرامم دعاــــست .يندملا عمتجملل ةينيكمت ةئيب داجيإ - 104
 نم نكمي ،يلودلاو ينطولا نيديعــصلا ىلع ،اهقاطن عيــسوتو اهنيتمتو ةينيكمت ةئيب داجيإ ىلع تايعمجلا

 عيمج قيقحت يف ةيدجم ةمهاــــــسم مهاــــــست نأ ،يندملا عمت�ا كلذ يف امب ،ةلعافلا تاهجلا عيمجل اهلالخ
 مــــــــسرو اهئارآ نع بارعإلاو ةكراــــــــشملا قيرط نع ،ةيلمعلا ةمالــــــــس نع الــــــــضف ،ا Sاغو فادهألا
  .تاسايسلا

__________ 
 .٢٠١٨ هيلوي/زومت ،نمرج لين نم ةمدقم ةقرو )48( 
 .69 ةرقفلا ،A/HRC/17/27 رظن )49( 
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 للخلا هجوأ ةجلاعم قيرط نع َةيفافـشلا قوقحلا كلت ةـسرامم ززعت .ةلءاـسملاو ةيفافـشلا ةلافك - 105
 لاعفلا دـــــــــصرلا لفكت ا�أ امك .ةرادإ ءوـــــــــسو داـــــــــسفو توافت نم ،فادهألا قيقحت نود لوحت يتلا
  .ا Sاغو فادهألا ذيفنت نع تاسسؤملا ةلءاسم قيرط نع لودلا تادهعتل لاثتمالل

 نيوكتو يملــــــسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا ةــــــسرامم نّكمت .يندملا عمت�ا عم تاكارــــــشلا ةماقإ - 106
 نماـــــضتلا حور ىلإ دنتـــــست ،ةمادتـــــسملا ةيمنتلا لجأ نم ةددجتم ةيملاع ةكارـــــش” ةماقإ نم تايعمجلا
 فادــهألا قيقحت هــجاوت يتلا تSدــحتلا ىلع بــلغتلل اــهربعو ةــينطولا دودــحلا لــخاد “ززعملا يملاــعلا
 ممألاو ،يندملا عمت�او ،ةـصاخلا ةيراجتلا تاـسـسؤملاو ،تاموكحلاو ،نيديفتـسملا نيب فالتئالا ةلافكو
  .ىرخألا ةلعافلا تاهجلاو ،ةدحتملا

 ةماعد اـــــــضيأ تايعمجلا نيوكتو يملـــــــسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا حيتي .لامعلا قوقح معد - 107
 ،ىرخألا قوقحلاو قئاللا لمعلا نيم·و لمعلا قوــــسل ةلاعفلا ةرادإلاو ،يعامتجالا راوحلل ةيــــساــــسأ
  .راوحلاو ةئبعتلاو ضوافتلاو ليثمتلا لالخ نم

 صاخلا ررقملا يـصوي ،٢٠٣٠ ماع لامعأ لودجل قـسانتملاو لماكلا ذيفنتلا قيقحت لجأ نمو - 108
 :يلي امب لودلا
 يف ةلعافلا فارطألا كلذ يف امب ،ةينعملا تاهجلا عيمج كارـشإو ةطخل] يعولا ءاكذإ )أ( 
 ؛يبعشلا ىوتسملا ىلع ،نوديفتسملاو يندملا عمت�ا
 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت ةبكاوم يف يندملا عمت�ا دارفأ ةكراشم ةيمه« رارقإلا )ب( 
 عباطلا ءافـــــــــضإو ،بكرلا فلخ دحأ يأ كرت مدع ىلإ ةيمارلا دوهجلا يف ايـــــــــسيئر ارـــــــــصنع هفـــــــــصوب
 ؛لامعلا تامظنم لالخ نم كلذ يف امب ،ينطولا ديعصلا ىلع مهتكراشم ىلع يسسؤملا
 يندـملا عمتجملل ةـينيكمتلا ةـيعاـمتجالاو ةـيداـــــــــــصتقالاو ةـينوناـقلا رطألا داـجيإ ةـلاـفك )ج( 
 نيوكتو يملـــــــــــسلا عمجتلا ةـيرح يف قحلا ناـمـــــــــــض لالخ نم كـلذ يف اـمب ،ةـيرحب لـمعي نأ لـجأ نم
 ؛زييمت نود عيمجلا ا¾ عتمتي يتلا ناسنإلا قوقح نم كلذ ريغو ،تايعمجلا
 نم دحلا دوهج ىلع ايبلـس ارثأ اهل نأ امب ،يندملا ءاـضفلا ىلع دويق يأ ضرف بنجت )د( 
 كلذ يف امب ،يعامتجالا عارـــــــصلا رطخ اهيف مقافتي ةئيب دلوتو ،نمألا مادعناو ةاواـــــــسملا مدعو رقفلا
 ؛فنعلا
 ىلإ ةـفداـهلا عمت�ا ةـطـــــــــــشنأ نم اـهريغ وأ ةـيملـــــــــــسلا تاـجاـجتحالل ميرجت يأ ءاـغلإ )ه( 
 قوقحو ةلءاــسملاو ،ديــشرلا مكحلا زيزعتو ،اهنم دحلاو داــسفلاو زييمتلاو ةاواــسملا مدع رهاظمب ديدنتلا
 ؛تايلقألا تاعامج كلذ لمشيو ،ناسنإلا
 يندملا عمت�ا يف ةلعافلا فارطألا مـضت ةحلـصملا باحـصأ ةددعتم تSدتنم ءاـشنإ )و( 
 ريبعتلل لا�ا ةحÄإو ،ا Sاغو فادهألا دــصرو ذيفنتو طيطخت يف ةمهاــسملل ،ىرخألا ةينعملا تاهجلاو
 قيقحت قوعت دـق يتلا ىرخألا تاـبقعلاو نيناوقلاو دويقلاو تاــــــــــــساـيـــــــــــسل] ةـقلعتملا لـغاوـــــــــــشلا نع
  ؛اهقيقحت يف يندملا عمت�ا تامظنم ةكراشم كلذ يف امب ،فادهألا
 قوقح تايلآ جئاتن ذيفنتب ةيئامنإلا فادهألا ذيفنت ضارعتساو ةعباتم تايلمع طبر )ز( 
 نم ،صاخلا ررقملا تايـصوت كلذ يف امب ،لماـشلا يرودلا ضارعتـسالا ءانثأ لودلا تامازتلاو ناـسنإلا
 ؛ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل ةيتاوم ةئيب قلخو قاستالا زيزعت لجأ
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 لوـصحلا نم ةيلودلاو ةينطولا يندملا عمت�ا تاعامج عنمت يتلا ةـضورفملا دويقلا عفر )ح( 
 ررقملا ريرقتل بجاولا رابتعالا ءاليإو ،اهلمعب عالطــــــضالل اهجاتحت يتلا ةيرــــــشبلاو ةيلاملا دراوملا ىلع
  ؛)50(ةيلاملا دراوملا ىلع لوصحلا ىلع تايعمجلا ةردق نأشب صاخلا
 نم ،فادهألا ذيفنتب ةقلعتملا لئاـــسملا يف ةيفافـــشلاو تامولعملا ىلإ لوـــصولا ةلافك )ط( 
 ؛ةينعملا تاهجلا عيمجل ةفداهلا ةكراشملا ةحÄإ لجأ
 ىلإ ةــجاــحل] فرتعت فادــهألا ذــيفنتب ةــقلعتملا ةــينطولا لــمعلا ططخ نأ نم دــكأــتلا )ي( 

 يف ةكراــشملا نم ةينعملا تاهجلا عيمج نيكمتل تايعمجلا نيوكتو يملــسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا ةيامح
 .هل ةئبعتلاو 2030 ماع ةطخ ذيفنت

 :يلي امب مايقلا ىلع يندملا عمت�ا صاخلا ررقملا عجشيو - 109
 فارطألا عيمج نيب اــميف فراــعملا لداــبتو اــهمهفو ةــطخل] يعولا ىوتـــــــــــسم زيزعت )أ( 
 فلتخم نيب اميف عقوقتلا قوط رــــــــــسكو اهذيفنت يف ةكراــــــــــشملا ةيمهأ نأــــــــــشب يندملا عمت�ا يف ةلعافلا
 ؛ةلعافلا تاهجلا
 فادهألا ىلع ءوــضلا نم ديزم طيلــستو ،اهلماكب ةطخلا ذيفنت ىلإ ةوعدلا ةلــصاوم )ب( 
  ؛مزل امثيح ةيموكح تاءارجإ ذاختا ىلع ثحلاو لماك مامته] ىظحت ال يتلا
 فادهأ ذيفنت يف ةكراـــشملا ىلع مهممه زفحو نييـــسايـــسلا ءامعزلاو بابـــشلا هيجوت )ج( 
  .هيف طارخنالاو ةمادتسملا ةيمنتلا

 :يلي امب ةيراجتلا تاسسؤملا صاخلا ررقملا يصويو - 110
 ةيمنتلا فادهأ ذيفنت يف يندملا عمت�ا ةكراــشم نم نكمت ةنمآ ةئيب ةئي  يف ماهــسإلا )أ( 
 ؛ةمادتسملا
 ذيفنت يف ةيد�ا ةكراـــــشملا نم يندملا عمت�ا نكمت يتلا دراوملا دـــــشح يف ةدعاـــــسملا )ب( 
  ؛٢٠٣٠ ماع ةطخ
 ،ةـيعاـمتجالا تاـكرحلا عمق يف ةـــــــــــصاـخلا ةـينمألا تاـكرـــــــــــشلا كارـــــــــــشإ مدـع ةـلاـفك )ج( 
 .يضارألا لالغتساو نيدعتل] ةقلعتملا تاجاجتحالا اميس الو

 نأ ،اديريم نالعإ راطإ يف ،ناـــــــسنإلا قوقحل ةينطولا تاـــــــســـــــسؤملا صاخلا ررقملا عجـــــــشيو - 111
 .٢٠٣٠ ماع ةطخ ذيفنت يف ناسنإلا قوقح ىلع مئاق ج� عابتا يف ماهسإلاو نواعتلا لصاوت

 ىلع لودلا ةدعاــــــــسم لالخ نم ماهــــــــسإلا ىلإ ةدحتملا ممألا تالاكو صاخلا ررقملا وعديو - 112
 ةطخ ذيفنتب ةقلعتملا لئاــسملا يف يندملا عمت�ا يلثمم ةكراــشمل يــســسؤملا ديعــصلا ىلع تاءاــضف ءاــشنإ
 .ا ايلمعو ا امظنم لخاد تاءاضفلا كلت ءاشنإو ،2030 ماع
 

__________ 
 )50( A/HRC/23/39. 


