
K1061816 310810 
 

ماعل تنرتنإلا ةرادإ ىدتنم  ٢٠١٠:  
  لبقتسملا روطن ًاعم

  تنرتنإلا ةرادإ ىدتنملسما خلا عامتجالا
  سوينلف

لوليأ١٧ -  ١٤   ٢٠١٠ربمتبس / 

  تنرتنإلا ةرادإ دهشم
  ةماع تامولعم ةقرو

  تنرتنإلاةرادإ ىدتنم ةنامأ دادعإ نم 

 ٢٠١٠سطسغأ /بآ



 2 

  ةمدقم
خلا عامتجالا ءانثأ ةشقانملل تامولعمريفوت هذه ةماعلا تامولعملا ةقرو نم ضرغلا -١ ىدتنمل سما   

يتلا تاشقانملا ىلع ىنبتو لامعألا لودج عيضاوم نع ةماع ةذبن ةقرولا هذه مدقتو. تنرتنإلا ةكبش ةرادإ  
تم ةعبرألوأ يف تراد   دُق يتلا قاروألا ىلعو ىدتنملل تاعامتجا صوصنو . تاعامتجالا كلت يفةشقانملل  

ةدوجومتمدق يتلا قاروألاو يكيمانيدلا فالتئإلا تانايبو لمعلا تاقلح ريراقتو تاسلجلا ةلماك   ىلع  
ةقرو نأل داوملا كلت ىلإ دوعي نأ لمشأ ةروص ىلع لوصحلل ىعسي صخش لك ىلعو )١(.ىدتنملا عقوم  

تم نكمي ال هذه ةماعلا تامولعملا    اهيفدُق يتلا داوملاو تاعامتجالا كلت يف تراد يتلا تاشقانملا يفوت نأ
  .اهقح
لامعأ لودج ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلل ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ليكو نلعأ دقو  -٢

جل اههجو يتلا)٢(ةوعدلا يفعامتجالا    :لامعألا لودج يلي اميفو. ةحلصملا يوذعيم  
  ؛تنرتنإلا ةكبشل ةيرورضلادراو ملاةرادإ   ) أ(
 ؛ةيصوصخلاو حاتفنالاو نمألا  ) ب(

  ؛عونتلا ولوخدلا  ) ج(
تنرتنإلا ةرادإ  ) د(   ؛ةيمنتلا لجأ نم 
  ؛لبقتسملا ىلإ قيرطلا ديدحتوتنرتنإلا ةرادإ ةلاح ضارعتسا   )ه(
تنرتنإلا ةكبش ىلعةبسوحلا: ةئشانلا اياضقلا  ) و(  .  

  لبقتسملا روطن ًاعم: ٢٠١٠ماع  لتنرتنإلا ةرادإىدتنم   -ًالوأ
اذإ ًامدقت لثمي ‘‘لبقتسملا روطن ًاعم: ٢٠١٠ تنرتنإلاةرادإ ىدتنم ’’عامتجالا اذه عوضوم لثمي  -٣  ،

 :ةقباسلا ىدتنملاتاعامتجا عيضاومب ةنراقملاب هيلإ رظن 

 ؛)٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ يماع (‘‘ةيمنتلا لجأ نم تنرتنإلا ةرادإ’’ •

 ؛)٢٠٠٨ماع  (‘‘عيمجلل تنرتنإلا’’ •

عيمجلل صرف داجيإ-تنرتنإلا ةرادإ ’’ •  ).٢٠٠٩ماع (‘‘  

تاردقلا ءانبو ةيمنتلايعوضومبًاقباس تشقون يتلا عيضاوملا هذه طبر ىرج دقو  ناكرتشم ناعوضوم امهو   ، 
تامولعملا عمتجمب ينعملا يملاعلا ةمقلا رمتؤم نماطبنتسا دقو. ةيولوأ امهلو عيضاوملا عيمج نيب لكشب ازفح و   ،
  .نآلا ىتح تنرتنإلا ةكبش ةرادإ ىدتنم يف تراد يتلا تاشقانملا عيمج ،رخآ وأ

                                                 
  .http://www.intgovforum.org/cms/index.php/contributionsعقوملا ناونع   )١(
)٢(  http://intgovforum.org/cms/the-preparatory-process/492-invitation-to-the-fifth-meeting-of-the-

internet-governance-forum. 
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نأ هادؤمماع مهف داس، تنرتنإلا ةرادإ ىدتنم ءاشنإ ذنمو -٤ ةيمنت وحن هجوت هل نوكي نأ يغبني ه   
عيضاوملا عيمج نيب ًاكرتشم ةيولوأ اذ ًاعوضومهفصوب تاردقلا ءانب نمضتت ةلماش تاشقانملا تزكر دقو .  

تايلمع يف اوكراشيل ةحلصملا يوذ عيمج ةفرعمو ةردق زيزعت ةيمهأ ىلع ةيمنتلا لاجم يف ةردقلا ءانبب ةقلعتملا 
  .تنرتنإلا ةكبش ةرادإ
ريفوت درجم نم رثكأ تنرتنإلا ةكبش ةرادإ راطإ يف ةيمنتلا تنع دقو -٥ ةكبشلا ىلإلوخدلا  نييالبل    

اهمادختسا ًايلاح نوعيطتسي ال نيذلاسانلا ىلإو م لوخدريفوت تنع دقف .    اغلب سانلا ءالؤه مهم ىوتحم   
ةعونتملا م  لثم ،ىرخأ بابسأل نيمورحملاو نيقوعملل ًادج ةمه م اهفصوب ًاضيأ ةيمنتلا تشقون دقو. افاقثل

مهدعاستو م ينأ نمضت ةادأ اهفصوب ،نسلا رابكو تايلقألا   ايح نيسحت ىلإ يدؤت تامدخ تنرتنإلا رفو
لضفأ وحن ىلع ميحب عاتمتسالا ىلع ا . ىلإ فدهي عسوأ راوحل ربنم ا ن دقو  أ ىلع تنرتنإلا ةكبش ىلإ رظ
يعامتجالاطبارتلاو لدابتملا نواعتلاو حماستلا عيجشت اهيلع زيكرتلا ىرج يتلا ةماهلا تارابتعالا نيب نمو.    

مادختسالل ةلباق نوكتل لبقتسملا يف تاقيبطتلا ميمصت يف ةيملاع ميمصت ئدابم مادختسا ةيمهأ ةرركتم ةروصب 
 .رخآ ببسلنيمورحملا وأ نيقوعملا لبق نم 

ةيمنتلا نيب ةقالع دوجو ةقباسلا تنرتنإلا ةكبش ةراد إ ىدتنم تاعامتجا يف نوكراشملا ظحال دقو -٦
ب ةقلعتملا،رارقلا يعناص تارارقلف. تنرتنإلا ةكبش ةرادإوةمادتسملا  ةكبشل ةيتحتلا ىنب لا عيسوتةقيرط  

ةمدخ نم نيمورحملاسانلا نييالب ىلإ لصتل تنرتنإلا   ، ، تنرتنإلا ةئيبلا ىلع لجألا ليوط ريثأت هرودب اذهو  
اا ىلعرثؤي  تامولعملا ايجولونكت نأشب ةددحم تاشقانم تيرجأ دقو . اذ دح يف ةيتحتلا ىنبلا ةمادتس

ةئيبلا ىلع تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ةعانصل راضلا ريثأتلا تنراق ةئيبلاب ةراضلا ريغ تالاصتالاو 
، ىرخأ تاعانصل راضلا ريثأتلا فيفختل ةعانصلا هذه همدقت نأ نكمي يذلا ماهسإلاب  لالخ نم ةئيبلا ىلع

فد ثادحإنم نيكمتلاو خانملا ريغت عبتتو سايقو دصر ،لاثملا ليبس ىلع   ةيداصتقاو ةيكولس تارييغت ىلإ  
ةعانصلا يف نوبركلا ىلع بلطلاضيفخت تزرب ،يلاحلا عامتجالا دقع دعوم بارتقا عمو .  ىرخأ ةرم  

نيعتي هنإ نوديدع نوكراشم لاقو . ةقاطلا لكاشمو ةيملاعلا ةئيبلاو داصتقالا اياضقب ةقلعتملا ةيملاعلا لغاوشلا
ةيملاعلا لكاشملاكلتلح يف ًايسيئر ًارود تالاصتالاو تامولعملا ايجولو نكتو تنرتنإلا ةكبش يدؤت نأ  . 

نواعتلا ىلإ دنتسأ تنرتنإلا ةكبش حاجن نأ ىلإنوملكتملا راشأ دقو -٧ ىدتنم نكمت ةقيرطلا سفنبو .  
ًاعم لمعلل ةلصلا تاذ ةيسيئرلا ةلعافلا تاهجلاو ةحلصملا باحصأ عيمج كارشإ نم تنرتنإلا ةكبش ةرادإ  

لوحت يتلا زجاوحلا ةلازإ  يف ًاصوصخو ،تنرتنإلا ةكبشليويحلا ير يوطتلا رودلاب عالطضاللةينواعت ةروصب 
 .ةيمانلا نادلبلا ةكراشمنود 

ىلع نيعتي هنأو تايلوؤسمو قوقح اهتبحص دق ترهظ يتلا صرفلا نأب نينسلا ربع نوملك تملا رقأو -٨
و ،دودحلا ربعنمألا لثم ةمهم لئاسم ةجلاعم لبقتسملا يف ىدتنملا او ،تنرتنإلا لاجم يف بابشلاةبرجت  ىوتحمل  
 .ةيمانلا نادلبلا يفقاطنلا ةضيرع تنرتنإ ةكبش ةعس زيزعت و ،تاغللا ددعتملا

عرتخم ،يل زرنريب ميت ديسلا دك  أ٢٠٠٩ماع دقع يذلا تنرتنإلا ةرادإ ىدتنم عامتجا لالخو  -٩
اهيف كارتشالا عيمجلل نكمي ةدحاو ةكبش دوجو ةيمهأ ىلع ،ةيملاعلا ةكبشلا داحتا ريدمو ةيملاعلا ةكبشلا 

ةكبشلا ةيمهأ ىلإ راشأو .اهمادختساو قو.نيقوعملا ةايح نيسحتل  لظ نيقوعملا ةايح نيسحت عوضوم نإ لا  
 .هتيادب ذنم ىدتنملا تاشقانم يفًاحضاو 
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نم ريثكلا نيب طبارتلا نع نوثدحتي نوكراشملا أدب نينسلا ربع عوضوملا اذه ةشقانم قمعت عمو  -١٠
تالاحب ةقالع اهل يتلا عيضاوملا ةشقانم ةيمهأ نع نوكراشملا ثدحت كلذك . ىدتنملا يف تشقون يتلا عيضاوملا

 .لضفأ لكشب ةيعيضاوملا رصانعلا لعافت مهف نكمي ىتح ةيعقاو

 :اهنمض نمتالاجم ةدع ىلع زيكرتلا بصنا  ٢٠١٠ماع عامتجال تا ريضحتلا لالخو -١١

 ؛لاصتالاو تامولعملا ايجولونكت قايس يف قوقحلا عم نمألانزاوت  •

 ؛تنرتنإلاىلع ةمئاقلا ةبسوحلاب قلعتملا ئشانلا عوضو ملاب ةطبترملا ةيضقلا •

 .ةيمنتلا لجأ نم تنرتنإلا ةكبش ةرادإب ةطبترملا ةددحملا لئاسملا •

  تنرتنإلا ةكبشل ةيويحلادراو ملاةرادإ   -ًا يناث
  ةماع ةرظن  -فلأ 

ةكبش ةرادإ ىدتنمل يناثلا عامتجالا يف ةرم لوأل ‘‘تنرتنإلا ةكبشل ةيويحلادراو ملا’’عوضوم لخدأ  -١٢  
يف ًاضيأ عوضوملا اذه لوانت ىرج دقو . ٢٠٠٧ماع يف ،ليزاربلا يف ،وريناج يد وير يف دوقعملا ،تنرتنإلا 

خيشلا مرش يف دوقعملا عبارلا عامتجالا يفو ٢٠٠٨ماع يف ،دنهلا يف ،دابأ رديح يف دوقعملا ثلاثلا عامتجالا   
عوضومل ًايملاع هيلع قفتم فيرعت دجوي الو .٢٠٠٩ماع يف  تنرتنإلاةكبشل ةيويحلادراو ملا’’  هلخدأ دقو . ‘‘ 

ةكبش ةرادإب ينعملا لماعلا قيرفلا ٢٠٠٥ماع يف ةيلودلا ةشقانملا يف  رظنأ (هريرقت يف دروأ يذلا ،تنرتنإلا  
ةسايس لا)) أ (١٣ةرقفلا   ةماعيلاتلا فصولا   :تنرتنإلا ةكبشل ةيويحلادراو ملاب قلعتي  

تنرتنإلا ةكبشلةيتحتلا ىنبلاب قلعتت اياضق دراوم ةرادإو  حلااه  تاقاطنلا ءامسأ ماظن كلذ يف امب ةيوي   ،
رادت ،تاكبش طبرو ةينفلا ريياعملاو يسيئرلا موداخلا ةكبش ةرادإو تنرتنإلا لوكوتورب نيوانعو  
اهضعب ،ةلصفنم ةروصب  كلذ يف امب ،تالاصتالل ةيتحتلا ىنبلاو تنرتنإلا ةكبشب لاصتالاو ضعبب 
ةغل نم رثكأ مادختسا كلذكوةيقالتملاايجولونكتلا و ةركتبملا ايجولونكتلا  ،.  

إلا دراوم ىلإ٥٨ةرقفل ا يف ،سنوت لمع جمانرب راشأو -١٣ يلي امكةيويحلا تنرتن،   : 

. تنرتنإلا ةكبشل نيوانعو ءامسأ ءاطعإ درجم نم رثكأ ىلع لمتشت تنرتنإلا ةكبش ةرادإ نأ كردن
 ، ىرخأ ةمهم ةماع ةسايس اياضق ًاضيأ لمشت ا نمأو ةيويحلا تنرتنإلا ةكبش دراوم اهنيب نمإ  

 .ةكبشلا مادختساب قلعتت اياضقو ريوطتلا بناوجو ،اهتمالسو ةكبشلا

نيقلعتملا سنوت لمع جمانربو فينج ئدابم ىلإ تاعامتجالا كلت يف تاشقانملا تراشأ ام ًاريثكو  -١٤
فارطألا ةددعتم نوكت نأ يغبني تنرتنإلا ةكبشل ةيلودلا ةرادإلا ’’نأ ةركف اميس ال ،تنرتنإلا ةكبش ةرادإب 

ملا عمت  ةكراشم ةيلودلا تامظنملاو يند او صاخلا عاطقلاو تاموكحلا اهيف كراشتو ،ةيطارقميدو ةفافشو
 )٣(.‘‘ةمات

                                                 
ةرقفلاو فينج نالعإ ئدابم نم ٤٨ةرقفلا رظنأ   )٣( جمانرب نم٢٩  سنوت لمع   .  
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عيضاومةيويحلا تنرتنإلا ةكبش دراوم ةشقانم تطغ دقو -١٥ ةديدع  عوضوم تلمش ثيحب تعسوتو    
،ةردقلا ءانب عيضاوملا عيمج نيب كرتشملا ىلع لوخدلا ،نيرخآلا تنرتنإلا ةكبش ةرادإ ىدتنم يعوضومو    

إلا ةكبشتاليوحتىلإ ةفاضإلاب ،اهنمأو ةكبشلا  عيمج نإ ليقو . ةيئابرهكلا ةقاطلل ةيساسألا ةجاحلاو تنرتن 
لازي ال يساسألا زيكرتلا نأ الإ . نيرمتسملا اهومنو اهراشتنا يف تنرتنإلا ةكبش ريوطتل ةمهم عيضاوملا هذه

ماقرألاو ءامسألاب ةينعملا تنرتنإلا ةكرشو تنرتنإلا لوكوتورب نيوانعو تاقاطنلا ءامسأ ىلع بصني 
اب ،ةصصخملا  .رادإ نع ةلوؤسملا ةمظنملا اهفصو

تحت نوكت نأ نم ًالدب ،يلود يموكح فارشإ تحت عضوت نأ يغبني ةكرشلا هذه نإ ضعبلا لاقو  -١٦
ةموكحفارشإ ةدحاو  تحت ًاديج لمعت ا .    أو ةنورمو نامأب تروطت تنرتنإلا ةكبش نأ ىلإ ضعبلا راشأو

 .ةئجافم ةروصب يلود يموكح ةرادإماظن يأ لاخدإ مدعب اوحصنو ،يلاحلا ةرادإلا لكيه 

، لاىدم ىلع تراد يتلا تاشقانملا تعدو  -١٧ ةلداع ةروصب تنرتنإلا ةكبش دراوم مساقت ىلإ نينس
اهنمةدافتسالا ريسيتو بجاو وحن ىلع حامسلا عم نامأب تنرتنإلا ةكبش لمع رارمتسا نامضو عيمجلل    
 .تاغل ةدع مادختساب

ةكبش ةرادإ ىدتنم تاعامتجا يف تنرتنإلا ةكبش ل ةيويحلادراو ملانأشب تاشقانملا تلوانتو  -١٨
 :ىرخأ عيضاوم نيب نم ،ةيلاتلا عيضاوملا تنرتنإلا

  ؛ةيسيئرلا مداوخلا ةرادإ  ) أ(
 ؛ريياعملا  ) ب(

  ؛طبرلا طاقن  ) ج(
تملا ايجولونكتلا كلذ يف امب ،تالاصتالل ةيتحتلاىنبلا  ) د( ؛ةيراكتبالا ايجولونكتلاوةيقال     
ءايشألل ةيمقرلا تاف  )ه(    ؛رعُملا
  ؛ينورتكلإلا ميقرتلا  ) و(
  ؛تنرتنإلا تامدخ ومدقمو يرقفلا دومعلاو يكلساللا ددرتلا قاطن  ) ز(
  ؛ةيميلقإلا تنرتنإلا تالجس لثم ،ةيميلقإلا ةرادإلا ةطشنأ  ) ح(
مادختساىلإ لوحتلا  ) ط( تاغل ةدع   . 

ماعل ةيويحلا تنرتنإلا ةكبش دراوم ةرود يف اهلوانت متيس يتلا اياضقلا لمشتو -١٩ يلي ام٢٠١٠   : 

 ؛تنرتنإلا ةكبشل لجألا ليوطلا رارقتسالا تايولوأ •

ةيمهألا : ةيمنتلا لجأ نم ةديدج ةلودم تاقاطن ءامسأو ايلعلا ةبترملا نم ديدج ماع قاطن داجيإ •
 ؛تابقعلاو

 ؛ايقيرفأ يف ايلعلا ةبترملا نم تاقاطنلل يرطقلا زمرلا زيزعت •
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يف ةغيصلا هذه رشن قاطن ل حسم: ملاعلا لوح تنرتنإلا ةكبش لوكوتورب نم ةسداسلاةغيصلا  •
 ؛لبقتسملاو يلاحلا تقولا

 .قاطنلا مسا ماظن يف ئراوطلل طيطختلاو ةنورملا •

ةينمألا تالصولا مادختسا اهنم تنرتنإلا ةكبش يف ةديدع ةزراب ملاعم ٢٠١٠ماع يف تققحت دقو  -٢٠  
ءامسأ نمض ايل علا ةبترملا نم تاقاطنلل ينطو زمر لوأ لاخدإو يساسألا قاطنلا يف قاطنلا مسا ماظنل
ىلع تنرتنإلا ةكبش يف ةلخدملا تارييغتلا هذه رثؤت نأ عقوتيو . يساسألا قاطنلا يف ،ةلودملا تاقاطنلا
لف يفتاشقانملا  .سوين 

 ةسداسلا ةخسنلا ىلإ تنرتنإلا لوكوتوربل ةعبارلا ةخسنلا نم لوحتلا  -ءاب 

نم ةعبارلا ةخسنلا نيوانع داف ن عوضوم ةراثإ تنرتنإلا ةكبش ةرادإ ىدتنم تاعامتجا يف ترركت -٢١
فاطملا ةيا  نم ةعبارلا ةخسنلا نيوانع نأب تاعقوتلا ديفتو . يف ةصصخملا ريغ تنرتنإلا ةكبش لوكوتورب

 ، عمو . ٢٠١١مداقلا ماعلا ةياهنب ةيلاحلا فارتتسالا تالدعم بسح ،دفنتست نأ نكمي تنرتنإلا لوكوتورب
ةيمهأ ىلإ ريشيل مدختسا هنإف ،لمعلا نع تنرتنإلا ةكبش فقوت ىلإ يدؤي نلدافنتسالا اذه نأ حضو ُأ هنأ  

لماكلا لدابتملا ليغشتلا ةيناكمإ ةرورضو تنرتنإلا لوكوتورب نم ةسداسلا ةخسنلا ليغشتل لذبت يتلا دوهجلا 
نيوانع نم ةسداسلا ةخسنلا مدختست يتلا تاكبشلاو ةعبارلا ةخسنلا مدختست يتلا تاكبشلا نيب 

مادختساب تنرتنإلا تامدخ يمدقم عيمج نيب لاصتالا عجشت تاسايس دامتعا ضعبلا حرتقا و. لوكوتوربلا
ديعاوم ضرفل ةجاح ال نأ هدافم يأر نع نورخآ برعأو . تنرتنإلا ةكبش لوكوتورب نم ةسداسلا ةخسنلا
. تنرتنإلا ةكبش لوكوتورب نم ةسداسلا ةخسنلا رشن ضرفي قوسلا نأل ،متحم وه ام قابتسال ةددحم
ةيلمعلا يف يندملا عمتو  . ا كارشإو ماعلاو صاخلا نيعاطقلا كارشإل ةريبك ةجاح دوجو ًاضيأ ظحول

نم ةعبارلا ةخسنلا ةنميه نم ةسالسب لوحتلا نم نيكمتلاو اهل جيورتلا يعدتستو ،ةكرتشم ةيلوؤسملاف 
 .ةسداسلا ةخسنلا ةنميه ىلإ تنرتنإلا لوكوتورب

بيردتلا ىلإ ةفاضإلاب ،هفيقثتو روهمجلاةيعوتل ةجاح دوجوب روعش داس دقو -٢٢ ةخسنلا زاربإ نيعتيو .  
ًاضيأ ليقو . نادلبلا عيمجل ةبسنلاب ةينطولا لامعألا لوادج نم ًاءزج هفصوب تنرتنإلا لوكوتورب نم ةسداسلا

عقوم ىلع ،فيقثتلا ةيلمع نم ءزجك ،ترشنو تحيتأ ةلاحلا تاسارد نأ ول ًادعاسمو ًاديفم نوكيس هنإ 
تنرتنإلا ةكبش ةرادإىدتنم  . 

نيوانع عم ةعبارلا ةخسنلل رارمتسا ا  -٢٣  أ ىلع تنرتنإلا لوكوتورب نم ةسداسلا ةخسنلا ىلإ رظ  ن دقو
قفاوت مدعل ًارظنو . ةينفلا تايلمعلا يف لوحتلا هثدحيس يذلا ريثأتلاةشقانم ًاضيأ ترج هنأ الإ . ةيفاضإ

 نم ةسداسلا ةخسنلا تادعم تناك دقو ؛تنرتنإلا لوكوتورب ىلع دمتعي ج تنم لك رثأتيس ،نيتخسنلا
ةخسنلا ىلإ تاقيبطتلا نولوحيو معدلا نومدقي نوعئابلا ناكو قاوسألا يف ةضورعم تنرتنإلا لوكوتورب 

تنرتنإلا لوكوتوربيتخسنب لمعتجمارب مادختسا نأ حاضيإ ىرج دقو . ةسداسلا ةسداسلاو ةعبارلا    
تالوكوتورب نم ةسداسلا ةخسنلا نيوانع مادختسال جيورتلا ىلإ ردابت يتلا ةيمانلا نادلبلا ىلع زيكرتلاو 

 .ةرفوتملا ةعبارلا ةخسنلا نيوانع ةيدودحمل ةجيتن ناك تنرتنإلا
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تادعملا نم ريثكلا تحيتأو تنرتنإلا لوكوتورب نم ةسداسلا ةخسنلا نيوانع رشن ىرج دقو  -٢٤
ةخسنلا هذ  موكحلا ترهظأو.ةصاخلا تاقيبطتلاو ةزهجألاو ةخسنلاب ربكأ ًامامتها صاخ لكشب تا  

اهنم ريثكلا داقو تنرتنإلا لوكوتورب نم ةسداسلا نيلغشملا نأ ديب .اهرشنل تاردابم   لوحتلا يف نيئيطب اوناك 
ددعل كلذ يز. اهيلإ  نمعو دوجو مدع لثم ،اهوهجاو يتلا تايدحتلا   ضاو يراجتزفاح  تنرتنإلا يلغشمل ح  
، نم ةسداسلا ةخسنلا ىلإ لوحتلل تنرتنإلا لوكوتورب نيوانعلا ةغيص ىلإ لوحت لل ةبحاصملافيلاكت لاو 
ةلباقم تاداريإ نودةديدجلا جومدع كلذكو.   لغشملانأ داقتعالاو نئابزلا لبق نم قبسم بلط دو   ني 

تقولا ناح هنأ نوكردي وأدتبا دق اوناك نيلغشملا نأ الإ . ةعابلا بناج نم ٍفاك معد دجوي الهنأ اوروصت 
ًايجيردت كلذب نوموقي اوناكولوحتلل يتلا تادعملا يف ةدوجوملا جماربلاو ةزهجألا اياضق لحل ةجاح أشنتسو .  

ىلإ ةفاضإلاب ،بيردتلاو جماربلاو ةزهجألاو لوحتلاب ةطبترملا فيلاكتلاو نئابزلا تادعمو نئابزلا ىدل 
 .ةلماعلا ديلا فيلاكت

. ريغت ةلحرم يف نوكي امبر ةيميلقإلا تنرتنإلاتالجس رود نأب روعش داس ،ةئشانلا ةئيبلا هذه يف  -٢٥
ضارعتساب ةيميلقإلا تنرتنإلا تالجس مايق تنرتنإلا لوكوتورب نم ةعبارلا ةخسنلا نيوانع حش يضتقيسو 

تاسايس ريوطتو تنرتنإلا لوكوتورب نيوانع ليوحتل ةماع  ، مكحتلاو اةمدختسملا ريغ نيوانعلا ةداعتسا و 
لماعتلا بولسأو ،ا ل نمألا ريفوتنم دكأتلاو   رادإو ةديدجلا تنرتنإلا لوكوتورب نم ةسداسلا ةخسنلا نيوانع

ريغ ةديدعلا ةعبارلا ةخسنلا نيوانع عم لماعتلا بولسأ ًاضيأ شقونو . ةلمتحم ةيوناث قاوسأ روهظ عم
وأ ءادوسلا قوسل ا يف اهعيب عنمي امم ،نيوانعلا هذهل ةينوناق قوس ءاشنإ ضعبلا ديأ دقو. ةدوقفملاو ةمدختسملا
 .اهتيدودحمل ةجيتن ةيزاوملا قوسلا

ريشأ دق و. ةسداسلا ةخسنلا مادختسا دوسي امدنع ىتحلبقتسملا يف لمعت ةعبارلا ةخسنلا ىقبتسو  -٢٦
، (Y2K) ٢٠٠٠ماعلا ةلكشم يف لاحلا وه امك دحاو ثدح هنأ ىلع لوحتلا ىلإ رظنلا مدع مهملا نم نأ ىلإ 

 .لوحت ةيلمع ىرحألاب هنأ ىلع امنإو

ىلع ،تالاصتالل يلودلا داحتالاو تاموكحلا كلذ يف امب ،يضاملا يف نوملك تملا نم ريثكلا دكأ دقو -٢٧
عوضوملا اذيعولا ةدايزو بيردتلا ةيمهأ  . 

،  -ميج   تاموكحلا رودو ،ةصصخملا تنرتنإلا ماقرأ ةئيه دقعومازتلالا ديكأت

يف ةصصخملا ماقرألاو ءامسألاب ةينعملا تنر تنإلا ةكرش لبقتسم نأشب شاقن راد ،نينسلا ىدم ىلع -٢٨
ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةراجتلا ةرازووةكرشلانيب كرتشملا عورشملا قافتا ةشقانم قايس  ءاهتنا عمو .  

، ، ٢٠٠٩ربمتبس /لوليأ يف قافتالا لوعفم نايرس ليكشت ٢٠١٠ماع دهش تامازتلالا ديكأت ىلع عيقوتلاو  
ةصرف سوينلف عامتجا رفويو . ةيفافشلاو ةلءاسملا عم لماعتت يتلا مازتلالا ديكأت ضارعتسا قرف نم قيرف لوأ
تاعلطتلا يبلي ناك اذإ امو قيرفلا اذه لمع ةيفيكل يلوأ ضارعتسا ءارجإلةبيط  . 

اهرود نع ةدحتملا تايالولا ةموكح ىلختت نأ نيعتي نيملكتملا نم ددع لاق ،نينسلا ىدم ىلعو  -٢٩
يغبني ال هنأ اوأر ،ةماع ةروصبو. قاطنلا مسا ماظن ىلعفارشإلا يف يدايرلا  قافتالا اذهديدجت  هنأ الإ .  

ةكبش ةرادإ ىدتنم عسوب نأ حرتقاو . ليدبك ام ةلءاسم بولسأ لاخدإ يغبني هنأ اهدافم ءارآ نع برعُأ
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ءارآلا هذه ريوطت ةلصاومل ًالاجمرفوي نأ تنرتنإلا نع تالاصتالل يلودلا داحتالا ربع دقو.  اذ    ًاضيأ همامتها  
 .رودلا

عاضخإب قلعتي اميف رذحلا ىلع لدت نويموكح نولثمم ا  -٣٠  ىلدأ يتلا تاقيلعتلا نم ددع لجس
ةيلودلا ةيموكحلا طباوضلا نأ ىلإ تراشأ تاموكحلا ضعب نأ ديب ،ةيلودلا ةيموكحلا طباوضلل تنرتنإلا 

 .ةبولطم

تايلمعلا ةعيبط ةقباسلا تنرتنإلا ةكبش ةرادإ ىدتنم تاعامتجا يف تشقون يتلا عيضاوملا نيب نمو  -٣١
ءارجإ تابلطتمو ،ةمقلا ىلإ ةدعاقلا نم لمعت يتلا ةصصخملا ماقرألاو ءامسألل تنرتنإلا ةكرشل ةيرورضلا 

ءامسألل تنرتنإلا ةكرشو تاموكحلا نيب ةقالعلا ىرخأ ءارآ تطغو . ةمظتنم ةروصب اهل يجراخ ضارعتسا
اذإامو ،ةصصخملا ماقرألاو طقف يراشتسا رودب تاموكحلل ةيراشتسالا ةنجللا موقت نأ بسانملا نم ناك   

وأ فارشإلا لثم ،ةيلودلا ةماعلا ةسايسلا ثيح نم عسوأ تايحالص اه ءاطعإ هيلع بترتيرود عم ةنراقملاب 
ةكرش تامس مهأ ىدحإ تاموكحلل ةيراشتسالا ةنجللا يف تاموكحلا ةكراشم نإ ضعبلا لاقو . ضارعتسالا
، نإلا تاموكحلل ةيراشتسالا ةنجلل يلاحلا جذومنلا نإف ،ىرخأ ةهج نمو ،ةصصخملا ماقرألاو ءامسألل تنرت
 .رقتسم ريغ جذومن ،ةصصخملا ماقرألاو ءامسألل تنرتنإلا ةكرش نم ًاءزج اهفصوب

  تنرتنإلل ةيويحلادراو ملاةرادإ ليودت   -لاد 
ىدتنم تاعامتجا ءانثأ ًاراركتو ًارارم ةيويحلا تنرتنإلا ةكبش دراوم ةرادإ ليودت عوضوم شقون -٣٢  

 .فقاوملاو ءارآلا تعونت ثيح ،تنرتنإلا ةكبش ةرادإ

ةيلود ةئيه هريدت ةيويحلا تنرتنإلا ةكبش دراوم ةرادإل ٍماظن دض ًارارم تقيس يتلا ججحلا نيب نمو -٣٣  
ىلع ةرداق نوكت نلةكبشلا نأ تاموكحلا اهدوقت  ةلأسم هذهوةعرسبتارارقلا ذ اختا  ةرادإل ةيرورض  ، 

ىلإ نوجاتحي م . تنرتنإلا ةكبش  أل ًارظن يفكي امب ةعيرس تسيل ةيلاحلا تايلمعلا نإ نيلئاق نورخآ قلعو
نع نيملكتملا ضعب نلعأو . رابتعالا نيعبةحلصملا باحصأ عيمج رظن تاهجو اوذخأي يكل فاك تقو 

ةكبشلا نأ ىلإ نيريشم ،ومنت نأ ةكبشل ل تحاتأ يتلاو ريبك دح ىلإ ميظنتلل عضخت ال يتلا ةئيبلل مهمعد
فورظ اهدوستًاريبك ًاعونت ةعونتم ةيقوس تائيب يف راهدزالا نم تنكمت  لظت نأ يغبني ،كلذلو ،ةسفان ملا 

تنرتنإلا ةكبش ةئيب يف ةيماظن ةيلمع لاخدإ ىلإ ةجاحلا نع نورخآ ثدحتو.يزكرم ميظنتل ةعضاخ ريغ  . 

ماقرألاو ءامسألل تنرتنإلا ةكرش لالقتسا ةماع ةروص ب اوديأ نيكراشملا ضعب نأ نيح يفو -٣٤
 ، سرامت نأ باهل حمسي نأو ربكأ ًارود تاموكحلا بعلت نأ يغبني نورخآ لاق تاموكحلا نع ةصصخملا

يملاع ديعص ىلع ةماعلا ةسايسلا عنص يف ةاواسملا مدق ىلعيدايسلا اهرود ةعباتم ترج ،لا .    ا اذه يفو
ةكرشلاب فارتعال ا ىلإ ةيعادلا رظنلا تاهجوو ةصصخملا ماقرألاو ءامسألل تنرتنإلا ةكرش تاحالصإ

 .ةيلود ةئيه اهفصوب ،ةموكح ةيأ نع اهلالقتساو

نيددعتملا ةحلصملا يوذ نمنوكم صاخ لمع قيرف ماعلا نيمألا ئشني نأب حارتقا مدُقو -٣٥ نوكي    
تنرتنإلا ةكبش ةرادإ ىدتنم راطإ يف ةمهملا تنرتنإلا دراومبًاينعم اذهلمع نمضتيسو.   ليوحت ةشقانم قيرفلا    

يلودلا عمت   .ا ةطلس ىلإ ًايجيردت تنرتنإلا ةكبش ةرادإ
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ةرطيسلا يرجت اهتسايس لالخ نم يتلاةيلمعلانيملكتملا فلتخم فصوو  -٣٦ ماقرألا ةرادإو عيزوت ىلع ،   
عاقلا نم ةحوتفم ةيلمع لالخ نم تروطت ا،ةيميلقإلا تنرتنإلا تالجس راطإ يف  أب كراشي ةمقلا ىلإ ةد  

ةرادإلا تايلمعل ىذتحي ًالثم نوكت نأ نكمي يتاذ ميظنت ةيلمع ا . هلك تنرتنإلا عمتجم اهيف  أ ىلع اهيلإ رظنيو
 .ىرخألا

ةيمنتلل ةلو  -ءاه     دُملا تاقاطنلا ءامسأو ةديدجلا ةينطولا تنرتنإلا نيوانع ةيمهأ
تشقو  -٣٧  ةكبش ةرادإ ىدتنم تاعامتجا ءانثأ تاونس ى دم ىلعًاريثك ةلودملا تاقاطنلا ءامسأ ن دقو

ل ًاقبسم ًاطرش اهفصوبو نِّك م يف ةلثمتملا تاغللا ةددعتملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت م عونت قايس يف تنرتنإلا
تاقاطن  ٢٠١٠ماع يف ةصصخملا ماقرألاو ءامسألل تنرتنإلا ةكرش تقلطأ دقو . ةيمقرلا ةوجفلا قييضت

 .ةلودملا تاقاطنلا ءامسأ نمض يرطقلا زمرلل ايلعلا ةبترملا نم ةديدج

تاشقانم كانه تناكو ،ةيادبلا يرطقلا زمرلل ايلعلا ةبترملا نم ىلوألا ةليلقلا تاقاطنلا تلثم دقو  -٣٨
هنأ نم قلقلا نع رب .ةيمانلا لودلا يف تاقاطنلا هذه ةرادإو ةينقتلا تايلمعلا معد ىلإ ةجاحلا نأشب  ع دقو  
نإف ايلعلا ةبترملا نم ةديدجلاتاقاطنلا لاخدإ متي امنيب نم دارفأل ىنستي ىتح ةين غلا ايقيرفأ ةفاقث ةيامح نيعتيس ه 

 .اهليثمت ىلإ ةيوهلا ديدحت رصانع ىعست يتلا خيراتلاو ةفاقثلاو ميقلا تانوكم ةرادإ قطانملاو نادلبلا هذه

زربأنيب نمو -٣٩ لاملا     :ا اذه يف عيضاو

  ؛ءامسألا ددع ديازت عم اهنمأو تنرتنإلا ةكبش رارقتسا  ) أ(
 ؛ةيراجتلاتامالعلا قوقح ةيامح   ) ب(

  ؛ًائيس ًامادختسا تنرتنإلا تامادختسا ةدايز رطاخم  ) ج(
، ةينطولا تنرتنإلا نيوانعوةلودملا تاقاطنلا ءامسأ نيب ةسفانملا   ) د( امهنم لك راودأو ةماعلا  

  .ةينطولا تنرتنإلا نيوانعليرطقلا زمرلاو ةلودملا تاقاطنلا ءامس أو

  ززعملا نواعتلا  -واو
يغبني ناك اذإ ام نأشب ةنيابتم ءارآ نع برع ُأ تنرتنإلا ةكبش ةرادإ ىدتنمل نيعامتجا لوأ ءانثأ -٤٠

سنوت لامعأ لودج يف فرعم وه امك‘‘ززعملا نواعتلا’’موهفم ةشقانم  عوضوملا نأ ضعبلا رعش امنيبف .  
تلوانتو . ةيساسأ ةيلوؤسم هنإ نورخآ لاق ،تنرتنإلا ةكبش ةرادإ ىدتنم ةيحالص راطإ يف لخدي ال

  .تنرتنإلا ةكبش ةرادإ ىدتنمل ثلاثلا عامتجالا يف ةرم لوأل ززعملا نواعتلا تاشقانملا
ةلثمألا نيب نمو . ززعملا نواعتلا ىلع تاشقانملل يباجيإلا ريثأتلا نيبت بناوج نيملكتملا عيمج زربأو -٤١

، حلصملا يوذل ةعسوملا ةكراشملاوليزاربلا يف لافطألل ةءاسإلا روص ةحفاكم تاءارجإ تمدق يتلا  يف ة 
يتلا تانيسحتلاو ٢٠٠٨ماع دوقعملا ،يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمل يرازولا عامتجالا   ،

ةلصلا يوذةحلصملا يوذ عم تنرتنإلا تالوكوتورب نيوانع تالجس لعافت ةقيرط ىلع تلخدأ  . 

نم ةحلصملا يوذ فقاوم فلتخمل نيكر اشملا ىدل عسوأ مهف نع ثلاثلا عامتجالا ضخمتو -٤٢
ر ِعشتال ةشقانملل ةئيب هفصوب ًاميق ًارود تنرتنإلا ةكبش ةرادإ ىدتنمل نأ يؤتراو . تشقون يتلا عيضاوملا
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كرحتلاو رظنلا تاهجو فلتخم نم ةيلمعلا تاربخلا اولدابتي نأو اوملكتي نأ نيكراشملل نكمي ثيح ،رطخلاب 
ىلإ ةلصتملا ريغ تانايبلا ةلسلس ةلحرم نم ًامدقت نيققحم ،ضعبل مهضعب سانلا اهيف عمتسي يتلا ةطقنلا ىلإ 

 .ةثداحم يف لوخدلا ةلحرم

ززعملا نواعتلا ىلع ًالاثم هتاذ دح يفتنرتنإلا ةكبش ةرادإ ىدتنم نيملكتملا ضعب ربتعاو -٤٣ ىأرو .  
لاق امنيب ،ةيديلقتل ا دودحلا نمض ةحلصملا يوذ رظن تاهجو فلتخم بيرقتب قلعتي موهفملا نأ ضعبلا

نأ ىلإ راشأ سنوت لامعأ لودج نأ نيملكتملا دحأ ظحالو . ةيمنتلا فادهأ قيقحتب قلعتي هنإنورخآ 
قافتا ىلإ لصوتلا يف ةدعاسمل انأ ًاضيأ ن وملكتملا حرتقاو. ةديدج تاسسؤم ءاشنإ ينعي ال ززعملا نواعتلا

ىدتنمب طانت نأ نكمي ةمهم ززعملا نواعتلا ىنعم لوح  .تنرتنإلا ةكبش ةرادإ 

تامظنملا ىلإ تبتك ةدحتملا ممألا يف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةرادإ نأ نوكراشملا عمسو  -٤٤
تامظنملا هذه نيب نم و.سنوت لامعأ لودجب ًالمع ،ةيونس ءادأ ريراقت رفوت نأ اهنم بلطت ةلصلا تاذ  
ةيكلملل ةيملاعلا ةمظنملا و، )وكسنويلا (ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،تالاصتالل يلودلا داحتالا

ماقرألاو ءامسألل تنرتنإلا ةكرشو ،ابوروأ سلجمو ،يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمو ،ةيركفلا 
 .ةيملاعلا ةكبشلا داحتاو ،ةيمقرلا دراوملا ةمظنمو ،تنرتنإلا ةيعمجو ،ةصصخملا

، غلبأ يتلا تامولعملا ترهظأو -٤٥ ةيسيئر تالاجم ةعبرأ ىلع بصنم زيكرتلا نأ تامظنملا هذه اهنع ت
 :يه

حلطصم ينعي ةينعملا تامظنملا مظعمل ةبسنلاب  ) أ( يوذ نيب راوحلا ريسيت ‘‘ززعملا نواعتلا’’،   
  ؛راوحلا اذه يف ماهسإلاو نيددعتم ةحلصم

ءارآلا قفاوت ءانب ىلإ تاربخلاوتامولعملا مساقت نم حوارتي يذلا ،نواعتلا اذه نم ضرغلا   ) ب(  
 ؛ةردقلا ءانب ريفوتو ةينقتلا ةفرعملا لقنل لاومألا ريبدتو

دقوةغّلبُملا تامظنملا اهتطغ يتلا تابيترتلا اهيلع تزكر يتلا عيضاوملا  ) ج( ىلإ ةيشمتم تناك ،   
  ؛تنرتنإلا ةكبش ةرادإ ىدتنم يف تشقون يتلا عيضاوملا عم ريبك دح

ءاكرش عم اهدادعإ يرجي يتلا تابيترتلا نم ديزم و تامظنملا نيب تمت يتلا نواعتلا تابيترت  ) د(
  .نيرخآ

مهمهف نيملكتملا فلتخم حضوأو -٤٦ ام ىلإ نيملكتملا دحأ راشأو . ‘‘ززعملا نواعتلا’’حلطصملا ىنع مل 
ّكم يذلا‘‘يعادبإلا ضومغلا’’هيلع قلطي  بيلاسأب ةبعص اياضق ةعومجم ةشقانم نم ةحلصملا يوذ فلتخم ن  

رخآكراشم ددشو. لدابتم وحن ىلع ةلوبقم ةرابع نأ ىلع   يف ةدراولا ‘‘ةاواسملا مدق ىلع ،تاموكحلا’’   
نإ لئاقلا يأرلا معدت ا ٦٩ةرقفلا   أ ينعت ،سنوت لامعأ لودج نم كراشت ةيلمع ينعي ‘‘ززعملا نواعتلا’’   

ةرقفلا نأ ضعبلا ىأر ،كلذ ىلع ًادرو. تاموكحلااهيف  ةكراشم ىلإ ريشت سنوت لامعأ لودج نم٧١    
عمتجم نأ يف لثمتملا فقوملا تمعد ةرقفلا نإف ،روظنملا اذه نمو. ‘‘هرود بسح لك ةحلصملا يوذ’’  

  .ةدوجوملا تامظنملل ةديدج ةيالو تالاجم ةيأ ئشني مل تامولعملا
نيملكتملا نيب نيقيلا مدع نم ٍواسم ردق داسو -٤٧ نم ‘‘ززعملا نواعتلا’’متي نأ يغبني يتلا  ةمظنملالوح    
نيملكتملا دحأ لاقو. اهلالخ اذهنأ مهفي نأ يغبني هنإ   .رولبتلا يف ذخآ موهفمموهف ملا  



 11 

  ةيصوصخلاو حاتفنالاو نمألا  - ًاثلاث
  ةماع ةرظن  -فلأ 

 :ةيلاتلا عيضاوملايلاحلا عامتجالا لامعأ لودج نمضتي  -٤٨

 ؛ةكبشلا ةرادإ •

 ؛ةيصوصخلا لبقتسم •

 ؛ميظنتلا ةطشنأو حاتفنالاو ةيسنجلا قوقحلا •

؛ريبعتلا ةيرح-ل اصتالا ةيرح •   

تنرتنإ ةكبش وحن ةمزاللا تاوطخلا ذاختاب موقن له : فراعملا ىلإ لوصولا وأ ريبعتلا ةيرح •
 ‘‘؟ةلماشو ةحتفنم

 ؟انه نم بهذن نيأىلإ : تنرتنإلا طئاسوو ريبعتلا ةيرح •

 ؛تنرتنإلا ملاع يف كلهتسملا ةيامح •

 ؛يلحمو يملاع روظنم: تامولعملا نمأ نأشب يتاسايس مهفريوطت  •

 ؛ينورتكلإلا ءاضفلا نمأ نأشب يلودلا نواعتلا: تنرتنإلا ةكبش ةرادإل ةينوناقلا بناوجلا •

  .ينورتكلإلا ءاضفلا مئارج/تنرتنإلا ةمالس نأشب صاخلاو ماعلا نواعتلا •
ىدتنمل عامتجا لوأ ذنم ةيصوصخلاو حاتفنالاو نمألاب ةقلعتملا عيضاوملا نأشب تاشقانملا تأشن  -٤٩

نيتسلج يف هذه عيضاوملا ةعومجم لوانت مت ،نيتنس لوأ يفو . ٢٠٠٦ماع يف دوقعملا ،تن رتنإلا ةكبش ةرادإ
، . حاتفنالا نع ىرخألاو نمألا نع امهادحإ ،نيتيسيئر تنرتنإلا ةكبش ةرادإ ىدتنمل ثلاثلا عامتجالا يفو

ىدتنمل عبارلا عامتجالا لالخ زيكرتلا ناك دقو ‘‘ ةقثلاو بوساحلا نمأ زيزعت’’ناونع تحت عوضوملا رهظ 
ةيضقلا تناكو ،اهضعبب طبترت ةيصوصخلاو حاتفنالاو نمألا نأب فارتعالا ىلع ًابصنم تنرتنإلا ةرادإ 

  .ةيركفلا ةيكلملا قوقحو ريبعتلا ةيرحو فراعملا ىلإ لوصولا نيب بسانملا نزاوتلاداجيإ يه ةيسيئرلا 
عيضاوملا هذه نيب ةيوق ةقالع دوجوةقباسلا تاونسلا لالخ تاشقانملا ترهظ أ -٥٠ عضو ىلإ تداق يتلا  

اهنيعب لئاسم يفةيصوصخلاو حاتفنالاو نمألا نيب نآلا طبرت ةغيص ماع يف ةلأسملا هذه فاشتكا مت دقو .  
ةنيعم تالاح يف طباورلا هذه دوجو ةيفيك ىلإ رظنلا ثيح نم٢٠١٠  .  
٥١-  ىلإ عارتلا وأ رتوتلا تالاجم ليوحت بولسأ يف لثمتي هنأ ىلع يدحتلا ىلإ رظ ن ،راوحلا اذه يفو

حيحصبولسأبةيصوصخلاو حاتفنالاو نمألا اياضق لح ىنستيل قالت تالاجم  ةقباسلا تاراوحلا ترهظأو .  
اهتيمهأىوتسم ىلإ ىقريدقعم عباط تاذ اياضقلا هذه نأ   . 
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ا -٥٢  امازتلاب ءافولا يف ةديدع تامظنمو نادلب اهتهجاو يتلا تابوعصلاب تاشقانملا ضعب تقلعتو
تايرحلا ةيامح نيب نزاوت نأ تدارأ امدنع )٤(ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا بجومب نم عمت و   ا ةيامح
يف هنأب حضاو ساسحإ داسو. لافطألاب يسنجلا علولاو باهرإلا ضارغأل تنرتنإلا ةكبش مادختسا ةءاسإ  

 .اهمعدبةمزلم ن ادلبلا عيمج نإف ،اهقيقحت بعصلا نم نوكي دق نالعإلا اهددح يتلا قوقحلا نأ نيح

ءارآلا يف قفاوت روهظ تاشقانملا تنيبو -٥٣ ةجلاعمنأ هادؤم  بوساحلا نمأو بوساحلا مئارج    
نع تامولعملا نم ديزمل ةجاح دجوت تناكو . ةحلصملا يوذ عيمجل ةكرتشم ةيلوؤسم حاتفنالاو ةيصوصخلاو
  .فاصتنالل بوساحلا مئارج اياحض اهيلإ أجلت نأ نكمي يتلا ةهجلا

لوح كشلا نم ءيش دوجو عمو -٥٤ ش ةرادإ ىدتنم تاعامتجا يف لولحىلإ لصوتلا ةيناكمإ  ةك ب 
فتلا نم ًاريبك ًاردق رفوت نأ نكمي ىدتنملاتاشقانمنأب ماع روعش دجوي هنأ ىدب ،تنرتنإلا  ىلإ ريشأو . مها 

راوحلا نم ًاءزج اونوكي مل لاةحلصملا يوذ نأ  ا اذه يف نيكراشملا كارشإل ةجاح ت رهظ ،ةشقانملا مدقتبو.  
ساحلا نمأ ريبادت ضعب تاريثأت مهف ىلع ةدعاسملاو راوحلا ءارثإل ةشقانملا يف ةينعملا فارطألاو تاعمت ب وا

نإف لبقتسملا ىلإ قيرطلا ناك امهم هنأب روعش داسو . نيرخآلانيمدختس ملاىلع اهيف رظنلا يرجي يذلا 
رطاشت نم حورب نيديدعلا ةحلصملا يوذ نيب ةكارشلاو ر اوحلاو نواعتلا لالخ نم متي نأ نيعتي هيلإ لصوتلا
نأو ةلماك ةكراشم ةكراشملا نم ةيمانلا نادلبلا نيكمت يرورضلا نم نإ ليق ،قايسلا اذه يفو . تايلوؤسملا

اههجاوت يتلا تايدحتلاو اهلغاوشو ا   ٍفاك دح ىلإ تجضن ةشقانملا نأب ًاضيأ روعش داسو. اجايتحا ضرعت
لا   نأو مهنيب اميف ةقثلا اهلالخ نم اونبي نأ ةحلصملا يوذ عيمجل نكمي ةكرتشم ةئيب داجيإ حيتي ا اذه يف

 .ًاعم اولمعي

  نمألا  -ءاب 
هذه نأ نمألا نأشب تاشقانملا يفميلستلا ىرج -٥٥ ةلأسملا  رخآ ىلإ دلب نم توافتتو ةساسح  ا .   أو

لح داجيإل يرورض رصنعنواعتلا نأو نوددعتم ةحلصم وذ هيف كراشي بناوجلا ددعتم عوضوم اهل  نمو .  
ةدع مدقو  . ‘‘نمألا’’حلطصمل دحاو فيرعت نأشب قاطنلا عساو قافتا دوجو مدع ةيساسألا رصانعلا 

نمأو ،نيمدختسملا نمأو ةيراجتلا لامعألا نمأو ،ينطولا نمألا اهنيب نم ناك ؛م   ةصاخلا م  افيرعت نيملكتم
دعب ةعرسب لولح داجيإو ةينمألا تاكاهتنالا عنم ةرورض ىلع د يدشتلا ىرجو. ةكبشلا ةيقوثومو ،ةكبشلا

ةيسيئرلا رصانعلا نيب نم اناك اهنمأو يعيبطلا اهعضو ةداعتسا ىلع تاكبشلا ةردق نأ امك . كاهتنالا ثودح
  .تركذ يتلا

بسنلاب اهتبستكا يتلا ةيمهألا ىدمو ومن نم تنرتنإلا ةكبش هتققح ام ىدمبٍريكذتب ةشقانملا تأدبو -٥٦ ة  
 تين ب تنرتنإلا نأ ىلإ ريشُأو ،نيثحابلاو يندملا عمتجمللو ،ةماع ةروصب داصتقالاو ةراجتلاو تاموكحلل

نأ نيح يفونمألل ال حاتفنالل ًالصأ  ، ، ديج هتاذ دح يف اذه ًَاضيأ كاهتنالل ةضرع ةكبشلا لعجهنأ الإ    .
نونوكي ام ًابلاغ نمأ لكاشم نيببسم ةئيس تامادختسا ةكبشلا نومدختسي نيذلا نأ ريبك قلقب ظحولو  

                                                 
هنأ ىلع ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم ١٢ةداملا صنت   )٤( ةصاخلا هتايح يف يفسعت لخدتل دحأ ضيرعت زوجي ال ’’ 
لثم نم نوناقلا هيمحي نأ يف قح صخش لكلو . هتعمسو هفرش سمت تالمحل الو ،هتالسارم وأ هنكسم وأ هترسأ نوؤش يف وأ
  ‘‘.تالمحلا كلت وأ لخدتلا كلذ
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نم ًايجولونكت ًامدقت رثكأ ن ونوكي ام ًابلاغف. اهتنايص نع نيلوؤسملاو ةكبشلا يمدختسم ىلع ًاينقت نيقوفتم
 .ةيمانلا تاداصتقالا تاذ نادلبلا يف اميس ال ،لكاشملا لح يف نوكراشي نيذلا

تنرتنإلاةكبش ىلع لافطألا ةيامح تشقون يتلا ةيسيئرلا لئاسملا نمو -٥٧ ةجاح دجوت هنإ ليق دقف .  
تراثأو . ‘‘راض ىوتحم’’ و‘‘ىذأ’’ و ‘‘لفط’’لثم تاحلطصم نم دوصقملا لوح قيقدلا راوحلا نم ديزمل 

نم ءزجكو .لافطألا ةيامحل ةجاحلاو تنرتنإلا ةكبش ىلع يسنجلا ريبعتلا ةيرح نيب فالخلا ًاضيأ ةشقانملا  
لمكأ مهف ىلإ لوصولا لجأ نم تاشقانملا يف ةكراشملا ىلع بابشل ا نم ديزملا عيجشت متيسوينلف جمانرب 

 .مهئارآو بابشلا براجتل

امك . ةرشابم ةكبشلا ىلإ نآلا تلقتنا ةكبشلا جراخ عقت تناك يتلا مئارجلا مظعم نأ ظحولو -٥٨
لاحتنالا وأ ةكبشلا ىلإ للستلا لثم ،ةكبشلاب ةصاخ ًاضيأ ةميرجلا نم ةديدج لاكشأدوجو ظحول   .

ةمدخلا بجح تامجه لثم ،نادلبلا يف ةمهملا ةيتحتلا ىنبلا ىلع تامجه تعقو ،كلذ ىلإ ةفاضإل ابو
مظنو يحصلا فرصلا تاكبش يف مكحتلا مظن ىلع تامجهلا ًاضيأ قايسلا اذه يف ترك ُذو. عزوملا
ةجلاعمنأ ةماع ةروصب لوبقم ناكو. ةيوجلا ةحالملا يف مكحتلا مارجإلاو ةميرجلا   عمتجم يأيف  لالخ نم تمت    

رثكأ نوناقلا ذافنإ تلعج اهل دودح ال يتلا تنرتنإلا ةعيبط نأ ًاضيأ ظحول هنكلو ،نوناقلا ذافنإ تاطلس 
اهيف تبكترا يتلا ةيلحملا ةقطنملا نم نونوكي تنرتنإلا ريغ ملاع يف مئارجلا يبكترم نأ نيح يفف . ةبوعص

هجاو نوناقلا ذافنإ نإف كلذلو . تنرتنإلا ىلع بكترت يتلا مئارجلا ةلاح يف كلذك سيل لاحلا نإف ،ةميرجلا
ةروصب ًائيطب تاعيرشتلا فيكت ناك كلذ ىلإ ةفاضإ . ةيفارغجلا دودحلاوةينطولا ربع ةيئاضقلا ةيالولا لكاشم 

 .ةعرسب ريغتت يتلا ةيجولونكتلا ةئيبلاب ةنراقم ةماع

قاطن ىلع ميلستلا ىرجو . نمألاب صاخلا راوحلل ينوناقلا دعبلا ىلع نوديدع نوملكتم ددشو -٥٩
مئارجلاو تنرتنإلا ةكبش ىلع عقت يتلا مئارجلا ةجلاعميف قيرفتلا يغبني ال هنأو اهسفن يه ةميرجلا نأب عساو   

تنرتنإلا ةكبش ىلع تبكترا يتلا مئارجلا نم ةئاملا يف ٩٥نإ ليقو . تنرتنإلا ةكبش راطإ جراخ عقت يتلا  
نم ًاضيأ ريذحت كانه ناك ،ةيفاضإ تاعيرشت نس ىلإ اعد ضعبلا نأ نيح يفو . ةمئاقلا تاعيرشتلا اهلمشت
ةحلصملا ووذ اهلذبي يتلا ةينواعتلا دوهجلا نأ ىلإ نوديدع نوملكتم راشأو . ةيميظنتلا دعاوقلا عضو يف طارفإلا
. نمألا زيزعتل ةمزال ةمزلملا ريغ نيناوقلاو ةمزلملا نيناوقلا لولح نأ ظحولو. ةيفاك نوكت دق نوددعتملا

ملاع ىلع قبطنت ةديدج ةينوناق كوكص ليعفتلو نادلبلا نيب تاعيرشتلا ةمءاومل ةيوق ةوعد كانه تناكو 
نأ يغبني ريخلاب رشبي جهنل ًالاثم اهفصوب بوساحلا مئارجب ةقلعتملا ابوروأ سلجم ةيقافتا ترك ُذو. تنرتنإلا
 .لودلا نم ديزم هدمتعت

ةيهيجوتلا ئدابملا ةنكمم لولحك تركٌذ ،ةمزلملا ريغ نيناوقلا لولحل ةبسنلاب -٦٠ مظن نمأ تالاجم يف  
ينورتكل إلا قيثوتلاو ،يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنماهتعضو يتلا تاكبشلاو تامولعملا 

ذافنإ يف دودحلا ربع نواعتلاو دودحلا ربع ةيصخشلا تانايبلا قفدتو ةيصوصخلا ةيامحو ،ريفشتلا ةسايسو  ،
عامتجالا يف يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم يلثمم نأ ركذو . ةيصوصخلا يمحت يتلانيناوقلا 

يف دوقعملا يرازولا ناريزح يفلؤس،  تاراكتبالاو تامولعملا قفدت نيب ةقالع دوجو اوجتنتسا ٢٠٠٨ هينوي/   ،
ةطبترم رطاخم دوجوب ميلست لا ىرج امنيب ،يداصتقالا ومنلاو تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت لاجم يف

 .بسانم وحن ىلع رطاخملا هذهل يدصتلا ةرورضبو ايجولونكتلا هذه مادختساب
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لح هنأ ىلع تالاصتالل يلودلا داحتالا هعضو يذلا لماشلا بوساحلا نمأ لامعأ لودج مد ُقدق و -٦١
 :زئاكر ةسمخ ىلع هلمع تالاصتالل يلودلا داحتالا ىنبو. نكمم

  ؛ةينوناقلا ريبادتلا  ) أ(
 ؛ةيئارجإلاو ةينقتلا ريبادتلا  ) ب(

  ؛ةيميظنتلا لكايهلا  ) ج(
  ؛ةردقلا ءانب  )د(
  .يلودلا نواعتلا  )ه(

اذهلو . ًاضيأ ةمئاق تناك يلحملا ىوتسملا ىلع ءارجإ ذاختال ةجاحلا نإف ،ةيملاع ةلكشملا نأ نيح يفو -٦٢
قلا ىلإ ةدعاقلا نم ءدبلا نيب عمجي ًاج  ىلإ ةمقلا نمو ةم تالاصتالل يلودلا داحتالا مدختسا ،ببسلا

  .ةدعاقلا
 :يلاتلا وحنلا ىلع تشقون يتلا عيضاوملا ضعب صيخلت نكميو -٦٣

. جالعلا ىلإ ةفاضإلاب ةياقولا ىلإ ةجاحلا  ) أ( موجهلا لعجل ةيقابتسا ريبادت ا رعو  أب ةياقولا تف
  ؛ةبوعص رثكأ

 ؛يلصألا عضولا ىلإ ةدوعلا ىلع ةردقلاو ةنورم رثكأ ميمصت ىلإ ةجاحلا  ) ب(

  ؛جالعلاو ثداوحلا ليلحتو ةياقولا نيب ةيسكع ةيذغت ةقلح دوجو ةرورض  ) ج(
 يف نيكراشملا ةحلصملا يوذ تائف عيمج لمشت ةلعاف تاهج ةدع نيب قيسنتلا ةرورض  )د(

  ؛ةلصلا تاذ لئاسملاو جالعلاو ةياقولا
  ؛ةلعافلا تاهجلا هذه نيب ةقث تاكبش ءانب يرورضلا نم  )ه(
  .تاكبشلا هذه ءانبل مزاللا تقولا  ) و(

راطإ نم ًاءزج اهفصوب بوساحلا نمأ ثداوحل يدصتلا ةقرفأ ةيمهأب ةماع ةروصب ميلستلا ىرج و -٦٤
. ًامهم ًارود تنرتنإلا تامدخ يدوزم رود ربتعاو. لبقتسملا يفو نهارلا تقولا يف راطخألل يدصتلل لاعف
ديزمب اهيف رظنلا نيعت ي يتلا ،تنرتنإلا تامدخ يدوزم ةيلوؤسم انه ةيساسألا ةلأسملا تناك ،ضعبلل ةبسنلابو
  .ليصافتلا نم

كلذكو تاكبشلا مظن ذيفنتو ميمصت يف رابتعالا نيعب نمألا ذخأ ةرورض ىلإ ًاضيأ قرطتلا متو -٦٥  ،
ىلإ رظ. لكك ليغشتلا ةيلمع قايس يف ًاضيأ رابتعالا يف نمألا ذخؤي نأ ةرورض ىلع بوساحلا نمأ ةفاقث نو  

لح يأل ةمهم ا ةيعمجل ل نيتسلاو ةيناثلا ةرودلاءانثأ يلودلا ديعصلا ىلع نمألا ةي مهأ ىلع ديكأتلا ىرجو. أ
نمأ قيقحت بولسأب قلعتملا يسورلا داحتالا حارتقا نيديؤم عامجإلاب ةيعمجلا ءاضعأ توص امدنع ةماعلا  ،
 .يلودلا ديعصلا ىلع تامولعملا
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قاطنلا مسا ماظنل ةينمألا تالصولا مادختساب يساسألا قاطنلا نيمأت ةيمهأ نع نوريثك ثدحتو  -٦٦
ماع يف يساسألا قاطنلا ىلع عيقوتلا ةيلمع تأدب دقو .تنرتنإلا ةكبش يف ةقثلا ءانب هاجتا يف ةوطخ هفصوب  

٢٠١٠. 

نمألا لكاشم ةجلاعم ىلع سانلا بيردتو يعولا ةدايزل ةجاحترهظو -٦٧ نواعتل ةجاح ترهظ امك.    
ىلع لكاشملا تمدق ،ةديدع تاشقانم يفو . ءاضقلا يلوؤسمو نوناقلا ذافنإ نع نيلوؤسملا بيردتلو يلود

ةيموكحلا تامظنملاو يندملا عمت   او نييناملربلل ًاضيأ لب ،بسحف نوناقلا ذافنإ تالاكول ال تايدحت ا أ
ينقتلا لا  ذافنإ تالاكو نيب نواعت مايق ةرورض نيملكتم ةدع زربأو . ا يف نيلماعلاو صاخلا عاطقلاو ةيلودلا

جاحب ةيلمع هذهو–تايوتسملا  ىلعأ ىلع نوناقلا ىلع مئارج نوبكتري نيذلا ةحفاكم لاجم يف زيزعتلل ة  
لضفأ ًامئاد نوكي ال دق نوناقلا ذافنإ نأ ةركفو بوساحلا ةميرج فيراعت فلتخم تشقونو . تنرتنإلا ةكبش

تامولعم ىلع لوصحلا تالاحةجلاعم يفاميس ال ،رايخ  نوناقلا ذافنإ يلوؤسم نأ نيملكتم ةدع ظحالو .  
ا ضعب يفنونوكي دق لحلا نم ًاءزج سيلو ةلكشملا نم ًاءزجتالاحل   . 

ةحلصملا يوذ عيمج نيب ةقثلل ةمادتسم ةئيب داجيإ نأ تاشقانملا اهنع تضخمت يتلا عيضاوملا دحأو  -٦٨
نأ يرورضلا نم نأبماع مهافت داسو . عيمجلا نواعت هقيقحت بلطتي يذلا ،نمألا قيقحتل يعسلا يف يرورض  

ةينطولا اهيف امب ،دعصلا عيمج ىلع مهنيب اميف اوقسنيو اونواعتي نأو ًاعم نيددعتملا ةحلصملا يوذ عيمج ل معي
 .ةيلودلاو ةيميلقإلاو

 ىلع نأو ،تنرتنإلا حاتفناءاغلإل ةعيرذ ن مألا مادختسا مدع بلطتي ةقثلا ءانب نأب رقُأ دقو -٦٩
ريبادت قيبطتل ةعيرذ لافطألاب يسنجلا علول ا رطخ وأ باهرإلا اهمادختسا دنع رذحلا يخوتتاموكحلا 

 .ىرخألا ةيلودلا دعاوقلا فلاخت

  حاتفنالا  -ميج 
بناوجلا ددعتم حاتفنالا نأ هدافم يأر ةماع ةروصب داس ،حاتفنالل تصصخ يتلا تاسلجلا يف  -٧٠

ةكبش ةرادإ ىدتنم تاعامتجا ءانثأ تشقون يتلا لئاسملا مظعم نع كلذ يف ًاريثك فلتخي الو ،داعبألاو 
ةكبش ةرادإ ىدتنم اهلوانت يتلا ىرخألا عيضاوملا نيب ةكرتشم ةلأسم ح اتفنالا نوكراشملا ربتعاو. تنرتنإلا

ةيداصتقاو ةيسايسو ةينوناق داعبأ نم اهل امب ،اهنمأو ةكبشلا ىلإ لوخدلاو عونتلا يهو ،ا  لصتتو تنرتنإلا.  
ةحفاكمو مدختسملا ةيامحو ،ىوتحملا ةيقوثوم و تانايبلا ةمالسو ،تنرتنإلا ةكبش رارقتسا نع ًالضفو -٧١

يفو . ‘‘سانلا ىلع زكري تامولعم عمتجم’’ءانبل صصخت نأ يغبني تاي ولوألا ىلعأ نإ ليق ،بوساحلا مئارج
مييقتب يصو ُأو. ةينوناقلا لوصألا ةاعارمو ةيصوصخلايف قحلا ًامئاد نابسحلا يف ذخؤي نأ يغبني ،ددصلا اذه 

ةزيمملا قئاقحلا ةاعارمو ةددحم ةينطو تايولوأ ءوض يف بوساحلا نمأ نأشب ينونا قلا قيسنتلا تايناكمإ
 يفيساسأ رود تاموكحللو. ةيمانلا نادلبلاو ومنلا ةمدقتملا نادلبلل ؤم ةئيب يبوساحلا ءاضفلا لعج  ةن م
اذه قيقحتل صاخلا عاطقلاو يندملا عمت،يناسنإلا لعافتلل  ا ةدعاسم ىلع دمتعت نأ يغبنيو ضرغلا   . 

ةيمهأنع نيكراشم ةدع بتكو -٧٢ تنرتنإلا ةكبش ىلإ لوخدلا ةحاتإ   لوصحلاو ريبعتلا ةيرحو عيمجلل  
قحت ةرورض ىلإ اوراشأو.ةفرعملا ىلع اهسرامي يتلا يتاذلا ميظنتلا دعاوقو ةيموكحلا ميظنتلا دعاوق نيب نزاوت ق ي 

نوكراشملا بتكو . ريبعتلا ةيرح عيجشتعم ،تنرتنإلا ةكبش ىلع راضلا ىوتحملا ةحفاكمل صاخلا عاطقلا 
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زيزعتل ىوتحملل يلمعلا مادختسالاو رشنلاو فيلأتلا قوقح ةيامح نيب ديدج نزاوت داجيإ ةرورض نع ًاضيأ 
 .ةيعادبإو ةديدج يعاسم

 :ةيرحب تامولعملا قفدتل عجارم اهفصوب قئاثوو تانالعإ ةدع ىلإ ريشأو -٧٣

  ؛ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا  ) أ(
 ؛ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا  ) ب(

 ؛)٤٢ و٤ناترقفلا (سنوت لمع جمانرب   ) ج(

ماع يف لؤسيف دوقعملا يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمل يرازولا عامتجالا   ) د(  
  ؛٢٠٠٨

تنرتنإلا دراوم ىلإ لوصولاب قلعتملا٦٩رارقل ا  )ه( اهمادختساو  هيف تعد يذلا زييمت نود    
لودلا تالاصتالل يلودلا داحتالل ةعباتلا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا سيياقم ديحوت ل ةيملاعلا ةيعمجلا

ءاضعألا لودلا لوصو قوعت نأ نكمي ةيزييمت وأ دحاو بناج نم تاءارجإ ذاختا نع عانتمالل ءاضعألا 
  ؛تنرتنإلا ةكبش ىلع ةماع عقاوم ىلإ ىرخألا

ةيامح ةشقانمل تاكرشو ةيموكح ريغ تامظنم ةد ع ًاعم تعمج يتلا ،ةيملاعلا ةكبشلا ةردابم  )و(
  ؛نيمدختسملا ةيصوصخو ريبعتلا ةيرح

  ؛لفطلا قوقح نالعإ  ) ز(
  .ةيبوساحلا ةميرجلا ةيقافتا  ) ح(

نيب نزاوت كانهف ،نزاوتلاب قلعتت لئاسم ةدع ىلع يوطني حاتفنالا نأ ىلإ نيملكتم ةدع راشأو  -٧٤
امهيلإراشأ نيحلطصم نيملكتم ةدع  ن امهو ،نيفرح لوأب  تالوكوتورب : ”IP“ةيزيلجنإلا ةغللا يف نيفرحلا سف  

. لاحلا وه سيل اذه نإف ،امهنيب لاصفنا دوجو حطسلا ىلع ودبي هنأ نيح يفو. ةيركفلا ةيكلملاوتنرتنإلا 
. هلمع رامثب صخشلا عاتمتسا ةيرحو ةيرحب تامولعملا قفدتو ريبعتلا ةيرح نيب ًاضيأ نزاوت ةلأسم كانهو
  .ريبعتلا ةيرحو ةيصوصخلا نيب نزاوتلا ةلأسم كانه ،كلذ نع ًالضف

قفدتو ريبعتلا ةيرح ،ةيساسألا تايرحلا ىلع ًايوق ًازيكرت تاشقانملاو ناجللا فلتخم تزكرو  -٧٥
نالعإ ئدابمو ،ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم ١٩ةداملا يف اهيلع صوصنم وه امك ،ةيرحب تامولعملا   

تامولعملا عمتا راطإ يف سنوت لمع جمانربو فينج  نأ يغبني ناسنإلا قوقح روظنم نإ ليقو . ةيملاعلا ةمقل
هنإ لب ،بسحف ةيموكح ةيلوؤسم سيل ناسنإلا قوقحب ديقتلاف . ًايملاع ةلوبقملا ئدابملا ىلإ لاوقألا زواجتي
نيرخآلاةحلصملا يوذو ةيراجتلا لامعألا ةيلوؤسم ةلحر ناسنإلا قوقح تامازتلال لاثتمالا نإ ليقو .  

ةيا  ىدتنمىلع اهتناكم تندت ناسنإلا قوقح نأ نم هقلق نعنيملكتملا دحأ برعأو . ةطقن تسيلو   
لايتحالا وأ ةيحابإلا داوملا يف لافطألا لالغتسا ليبق نم اياضق نأو تنرتنإلا ةكبش ةرادإ لامعأ لودج 

ةيولوأ تاذ اياضق اا تاقاطب مادختساب  يغبني هنأب روعش داسو . أ ىلع اهتجلاعم ترج باهرإلا وأ نامتئال
ناسنإلا قوقح ىلع ةقيقحلا لكاشملا هذه لولح ىنبت نأ يغبني هنأو‘‘وأ/امإ’’بنجت ج  لبق يتلا ئدابملاو .  

يلمع لولح ىلإ مجرتت نأ نيعتي عيمجلا ا ناسنإلا قوقح مارتحا ىلع موقت ة. 
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ناك نوناقلا نأ ىلإ ًاضيأ ريشأو -٧٦ ةروصب ةلوبقملا ريياعملا بلاغلا يف سكعيو عمت اجاتن ماع لكشب  
امك ًامئاد ةنكمم تاءانثتسالا تناك رشنلاو فيلأتلا قوقحو ةيركفلا ةيكلملا قوقح ةيامحل ةبسنلابو. ةماع  ،

، لا ةفرعملل حوتفملا لوصولا نأ ىلإ نيملكتملا دحأ راشأو. ميلعتلا ةلاح يف ةيمنتلا ةيلمعل يرورض رصنع ةيملع
 .ةيعادبإلا تاعاشملا ةكرح لثم تاكرح قايسلا اذه يف تركذو. ةيمانلا نادلبلل ًادج مهم هنإف كلذلو

ردصملا ةحوتفملاو ةينا -٧٧  ضفخت دق ا . ا جماربلاو ةحوتفملا ريياعملا ًاضيأ تاشقانملا تلوانتو  إ ليقو
ةيمانلا نادلبلل ةمهم اتبالا عجشتو ةكبشلا ىلإ لوخدلا زجاوح  هنأ ىلع ديدشتلا ىرجو . إف كلذلو ،راك
ةينا  ال  ةيركفلا ةيكلملاو ردصملاةحوتفملاوا جماربلا نيب براضت دجوي ًاضيأ ريكذتلا ىرجو .  ىرج هنأ ب 

مملا جماربلاو ةحوتفملا رداصملا جمارب ىلإ تامولعملا عمت  ةيكلم ةكول ةيملاعلا ةمقلل ةيماتخلا ةقيثولا يف رظنلا
هايازم لكلو ةميقلا يف نايواستم ام   .أ ىلع ةصاخ

ذبحو ،يتاذلا ميظنتلا ةدئاف ىلع نيملكتم ةدع ددشو . ةمزاللا ةيميظنتلا دعاوقلا عون ًاضيأ شقونو -٧٨
 .ةمزلملا ريغ ةينوناقلا كوكصلاو ةمزلملا ةينوناقلا كوكصلا نم ًاجيزم نوديدع

حاتفنالا عم امهتقالعو ةيلعفلا تاراكتحالاو قوسلا ةنميه تشقون ،يداصتقالا دعبلل ةبسنلاب -٧٩  
ةمظنملا يف تراد يتلا تاشقانملاب ةقالع تنرتنإلا ةرادإ ىدتنم يف ةشقانملل نأ ىلإ ريشأو . ريبعتلا ةيرحو

ممألا ةمظنم يف تراد يتلا تاشقانملاو ،يئامنإلا اهلامعأ لودجب قلعتي اميف اميس ال ،ةيركفلا ةيكلملل ةيملاعلا 
 .يفاقثلا ريبعتلا لاكشأ عونت زيزعتو ةيامح ةيقافتاب قلعتي اميف ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا

عيرشتلا نإ ليقو . ينورتكلإلا ءاضفلا عم ىشامتتل تاعيرشتلا فييكت نيعتي هنإ نوكراشملا لاقو -٨٠
 ي نأو عمت  ا تابغر سكعي نأ نيعتي ءيش هنكلو عمت  هديري امل فيك ا راطإ جراخ ثدحي ًائيش سيل

عمت ريبعتلا ةيرحتفِصوو. ا ا  أب تامولعملا قفدت بلطتيو هنامض يغبني ةيساسألا ناسنإلا قوقح نم قح    
ةعونتم رداصم نم ةيرحبىوتحملاو ةرداق ا .    ىلع ىرخأ لاصتا ةليسو يأ نم رثكأ أب تنرتنإلا تفصوو
بلطتي عقاو ىلإ ةيناكمإلا هذه ليوحتو . ةيطارقميدلا تامس نم ناتمس امهو ،ةيددعتلاو يفاقثلا عونتلاب ذخألا
 .حوتفملا تنرتنإلا ميمصت تامس ىلع ظافحلا

  ةيصوصخلا  -لاد 
ايجولونكت مودق عم تاينيعبسلاو تاينيتسلا يف دادزا ةيصوص خلا  يفقحلاب مامتهالا نأ ظحول -٨١

ملا ىلإ تدأ ةيوقلا بوساحلا مظن ا. تامولعملا  مظنت ةددحم دعاوق عضوب ةبلاط عتمتت يتلا دصرلا ةيناكمإف
،. ةيصخشلا تامولعملا ةجلاعمو عمج امهوتانايبلا ةيامحل نامهم نايلود ناكص ددح دقو ةيهيجوتلا ئدابملا    
ناديملا يف نواعتلاو ةيمنتلا ةمظنم اهتعضو يتلا دودحلا ربع ةيصخشلا تانايبلا قفدتو ةيصوصخلا ةيامحل  

، ١٩٨١م اعل ابوروأ سلجم ةيقافتاو يداصتقالا ةيصخشلا تانايبلل ةيلآلا ةجلاعملل ةبسنلاب دارفألا ةيامحل  
  .اهرشنو اهنيزختو ةينورتكلإلا تانايبلا عمج مظنت ةددحم دعاوق

نوكي تامولعم عمتجم ءانب يف ايلع ةيولوأ ىطعتوأ يغبني مدختسملا ةيامح نأ تاشقانملا تنيبو  -٨٢  
 يف اذخؤي نأ يغبني ةينوناقلا لوصألا ةاعارمو ةيصوصخلا يف قحلا نإ ليق ،ددصلا اذه يفو. هزكرم ناسنإلا
ةصاخ نيناوق عضو نإ ليقو . ةيصوصخلاو ناسنإلا قوقحو نمألا اياضق نيب طبرلا ىرجو. ًامئاد نابسحلا

قيقحلا يفمهسأةيصوصخلاب  نمألا زيزعت يفة  هجو ىلع ةيوهلا لاحتنال ةبسنلاب لاحلا وه اذه نأ ىلإ ريشُأو.    
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لاصوصخلا رود ًاضيأ شقونو . ةيصوصخلا ةيامحل نيناوق فعضأ اهيدل يتلا لودلا يف ًاراشتنا عسوأ ناكي ذ، 
ةيبطلا تامولعملا لثم تالاجم يف ةيصوصخلاب قلعتي اميف اميس ال،تنرتنإلا ةكبش ىلع ةيوهلا ءافخإ  . 

، ا تايصوصخ ةيامحب اهتقالعل ةبسنلاب ال تانايبلا ةيامح ةيمهأب يعولا ةدايز ىلإ ريشأو -٨٣ بسحف دارفأل
ا نيديعصلا ىلعنمألا تابلطتميدؤت دق و. اذ دح يف مهتيرحب اهتقالع ثيح نم ًاضيأ لب يلودلاو يلخادلا    

ًاضيأ شقونو. ةيرحلاو ةيصوصخلل ةيساسألا تانامضلا فاعضإ ىلإ قوسلا حلاصمو تعمج تانايب نأفيك    
تحيتأددحم دحاو ضرغل نم نكت مل ،ةصاخو ةماع ،ىرخأ تائيهل    .نيدوصقملا نيقلتملا 

ماظن لثم ،ةيجراخلا دويقلاف . ةيصوصخلا ةيامح مظنت يتلا دعاوقلابةيمانلا ميلاقألاو نادلب لا رثأتتسو -٨٤
ىلإةفاضإلاب ،ةراجتلا تاقافتا وأ تانايبلا ةيامحل يبوروألا داحتالا دق مدع  دق ،ةيمانلا نادلبلا يف نيعرشملا ة ر 
هضارعتسا يغبني ريثأتامهل نوكي ايجولونكتلا مادختسا ىلإ ةيمانلا نادلبلا يف سانلا ليمي ،كلذ ىلإ ةفاض إ.  

كلذلو ) مهبيساوح مادختسا نم رثكأ تنرتنإلا يهاقم قيرط نعتنرتنإلا ىلإ لوخدلا ،ًالثم (ىرخأ قرطب 
اهجو ةينوناقلاو ةينقتلا ةيملاعلاريياعملا نمضتت نأ يغبنيو. ةفلتخم ةيصوصخلا ةيامحل مهتجاح تربتعا رظن ت  
 .ةيمانلا نادلبلا

ىلإ دنتست درفلا ةيصوصخ ةيامح نأ ىلإ لمعلا تاقلحو تاشقانملا فلتخم يف نوكراشملا راشأ  -٨٥
،نالعإلا ناسنإلا قوقحل يملاعلا هتدام يف اميس ال )٥(  يف قحلا ىلع ًابيرقت لودلا لك ريتاسد صنتو . ١٢ 
كاهتنا زاوج مدع ماكحألا هذه نمضتت ،ىن دأ دحكو. رخآ قحب هتقالع ثيح نم وأ ةرشابم امإ ،ةيصوصخلا

قلعتت ةددحم قوقح ىلع صنت ةثيدحلا ريتاسدلا مظعم نأ ًاضيأ ظحولو . تالاصتالا ةيرسو تويبلا ةمرح
 .اهيف مكحتلاو ةيصخشلا تامولعملا ىلع لوصحلا يف قحلاب

ةكبشلا يف ةيصوصخلا بناوجب قلعتت خيشلا مرش عامتجا داقعنا ءانثأ ةريثك تاشقانم ترج دقو -٨٦  
مساقت نع أشنت يتلا لكاشملا نأ الإ ةئشانلا اياضقلا قايس يف رمألا اذه ةشقانم مت دق هنأ مغرو . ةيعامتجالا
لولح يأ مدقت مل تاشقانملا هذه لالخو . رركتم لكشب تركذ دق ةيعامتجالا تاكبشلا لخاد تامولعملا

اياضقلا هذ  نيمدختسملا غالبإ ءانثتساب. 

عونتلاولوخدلا  - ًاعبار     
 ةماع ةرظن  -فلأ 

نأ ىلع اوددش نيثدحتملا نأ الإ تاسلجلا لالخ لصفنم لكشب عيضاوملا لوانت مت دق هنأ مغرو  -٨٧
ةكبش نع ثيدحلا يف نيكراشملا سانلا نييالب ىلع رثؤت ا   أل ًارظن ةدحاو ةلمعل ناهجو يه عيضاوملا هذه

 .تنرتنإلا

عونتلاو تنرتنإلا ىلإ لوخدلا عوضوم قاطن عستي ىدتنملا تاعامتجا نم عامتجا لك لالخو  -٨٨
 لكشب اهيلع زيكرتلا متي يتلا ةديدجلا عيضاوملاو تنرتنإلا ةكبش ديعص ىلع زرحملا مدقتلا ىلإ ًادانتسا قمعتيو
 .لمعلا تاقلح جئاتن ىلإ ًادانتسا حضوأ

                                                 
  .http://www.un.org/Overview/rights.htmlرظنأ   )٥(
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يلي ام سوينلف عامتجا يف ا -٨٩  ىصوملا عيضاوملا لمشتو: 

 ؛تنرتنإلا ةكبش ىلعةيلصألا ةيكيرمألا تاغلل اوةينيتاللا ةغللا مادختسا  •

 ؛يناسنج روظنم نم تنرتنإلا ةكبش ىوتحم: ةأرملا قوقح ةيامح •

سلا قوقحلا ءوضيف تاغللا ةددعتم تنرتنإلا ةكبش • ؛ةيوغللاتاعومجملل ةيداي    

 ؛تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكتلنيرجاهمك اوأشن نيذلا صاخشألا مادختسا  •

؛عمتا: يمقرلا جامدإلا •   ا يف ًايعامتجا ةلزع رثكألا صاخشألا ىلإ لوصول

  .ةكبشلا ىلإ نيقوعملا لوخد لهست يتلا ةلاقنلا تنرتنإلا تاقيبطت •

  :يلي ام ةقباسلا ىدتنملا تاعامتجا يف اهلوانت مت يتلا لئاسملا تنمضت دقو -٩٠
 ؛ةيلودو ةينطو ةيميظنت عيضاوم •
 ؛ةيميلقإلاو ةينطولا ةيسيئرلا ةيساسألا ىنبلا •

 ؛ةيساسألا ىنبلا •

 ؛ليصوتلا فيلاكت •

 ؛تنرتنإلا لدابت طاقن نيكمت •

 ؛ةيميظنتلا تايدحتلاو تنرتنإلا ةكبش ىلإ لوخدلا لئاسو •

 ؛كالسألا عاطقنا ًالثم ،ةليدب لوخد لئاسو دوجوو تنرتنإلا ةكبش ىلإ لوخدلا ةمالس •

 ؛لاقنلا لوخدلاب قلعتت عيضاوم •

ملا تاقاطنلا ءامسأو ةغل نم رثكأمادختسا •  ؛ةلود 

  .نيقوعملا صاخشألل لوخدلا ةحاتإ •

  ةكبشلا ىلإ لوخدلا  -ءاب
ةقباسلا تاعامتجالا يف ةشقانملا ةقرفأ ءاضعأ زربأ -٩١ مهأ لازي ال ةكبشلا ىلإ لوخدلا عوضوم نأ  

ةكبش ريثأت ىلع نوملكتملا ددشو . ةيمانلا نادلبلا ملاع يف اميس ال ،ةديدع نادلبل ةبسنلاب هدرفمب عوضوم
ةيمنتلايف تنرتنإلا نأ نيح يفف ،تنرتنإلا ةكبش ةرادإ ىدتنمل عامتجا لوأ يف عوضوملا اذه رهظ دقو .  

زيكرتلالوحتي نأ يغبني ،ًاميظع ًاحاجن ربتعا تنرتنإلا ةكبشلصخش نويلب مادختسا  مدختسم نويلبلا ىلإ    
دعبنوتأيس نيذلا نيمدختسملا نييالبو كلذ  ىلإ فاطملا ةيا.    ريخألا نويلبلايف ةشقانملا تلقتناو  .  

مهنم شاقنلا ةقرفأ نم ءاضعأ ةدع لءاستو -٩٢ يس نيذلا  نولصتيس نيذلا يلاتلا نويلبلا نم نونوك   
تاونس رشع لبق ىدب تنرتنإلا ةكبشل مدختسم نويلب نع ثيدحلا نأ مهدحأ دكأو . تنرتنإلا ةكبشب
ةكبش ةرادإ ىدتن ملعامتجا لوأ دا قعنا ذنم هنأ ىلإ ًاريشم تاءاصحإ رخآ مدقو. اهيف ريكفتلا نكمي ال ةلأسم
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زو لاصتالا ةيعوننيسحتوضيرعلا قاطنلا  مادختسا يف مدقتلا نم ريبك ردق زرحُأ تنرتنإلا ددع ةداي   
ىلإ لصيل ٢٠٠٩ربمسيد /لوألا نوناك ةياهنبتنرتنإلا يمدختسم ددع داز دق و. تنرتنإلاب ًالعف نيطوبرملا  

ذنم ةريبك ةدايز هذهو-نويلب  ١,٨ءاهز  تامولعملا عمتجمب ينعملا يملاعلا ةمقلا رمتؤم ةيلمع ءدب  قيرط ىلع    ،
نأ ثيح ددجلا تنرتنإلا يمدختسم ةبرجت ةعيبط صوصخب ةلئسأ تريثأ هنأ ديب . يناثلا نويلبلا ىلإ لوصولا

مهل اهرفوي يتلا ناردجلا تاذ قئادحلاب ةكبشلا ىلإ مهلوخد رصحني نولقنتم تنرتنإ ومدختسم مهنم ديدعلا 
ةمدخلاب م  مت دقف اهيلع لوصحلا تنرتنإلا مدختسمل نكمي يتلا تامولعملاب ةقلعتملا لئاسملا امأ . ودوزي نم

 .ةكبشلا ةيدايح اهنم تايمسم ةدع تحت اهتشقانم

ةحلصم يوذ نواعت –تامولعملا ةكبش ةرادإ ىدتنم هيلع موقي يذلا عوضوملا نأ نوكراشملا نيبو  -٩٣  
بسنلاب ًاضيأ مهم-نيددعتم  مّل . تنرتنإلا ةكبش ىلإ لوخدلل ة   نكلو ،هب موقت ًارود تاموكحلل نأب سو

تنرتنإلا عمتجمو يندملا عمت  او صاخلا عاطقلا عم لا  ملكتو . ا اذه يف بثك نع نواعتت نأ اهيلع نيعتي
ن أو ،صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب تاكارش ةماقإ اهيف امب ،ةركتبم لولحل ةجاحلا نع نوديدع نوكراشم

قطانم يف نوشيعي نيذلل ةكبشلا ىلإ لوصولا ريفوتل يندملا عمت   او تاموكحلا عم ةصاخلا تاكرشلا لمعت
 .ةيفير

عيمجل بسانم لح دجوي ال هنأو هب صاخلا لحلا دجي نأ دلب لك ىلع نأ هادؤم ماع مهافت داسو  -٩٤
نيملكتملا دحأ راشأو . ةريغصلا نادلبلل ةلكشم لثمي ةيلحملا قاوسألا مجح نأ ركُذ ،ددصلا اذه يفو. فورظلا
  ٍدلب لك نأ ًاظحالم ،تنرتنإلا نم ًادج ريغص ءزج ىلعالإ ةعساش ةراق لصحت ال ثيح ايقيرفأ ةبرجت نأ ىلإ

يميلقإ ج  دامتعا نم ًالدب هدرفمب تنرتنإلا ىلع لصحي نأ لواح. 

قن داجيإيف ةحلصملا يوذ نيب يميلقإ نواعت مايق ةيمهأ ىلع نوديدع نوملكتم ددشو -٩٥ لدابت طا   
يتلا لبسلل ًاديج ًالاثم اهفصوب ةيميلقإلا تنرتنإلا لدابت طاقن ةبرجت نأب ميلستلا ىرجو . تنرتنإلل ةيميلقإ

نواعتلاززعي نأاهلالخ نم نكمي  معدو ةكبشلا ىلإ نيمدختسملا لوخد   فيلاكتلا ضيفختو يلحملانومضملا   . 

يوق يميظنت راطإ داجيإ يف هيدؤت ًامهم ًارود تا موكحلل نأب رظنلا تاهجو يف حضاو قافتا رهظو -٩٦
قاوسألةجاحلاىلع نوديدع نوملكتم ددشو . اهمارتحاو نوناقلا ةطلس خيسرت نامضو ةحوتفم  امنيب    ،

تاموكحلا نأو تنرتنإلا ىلإ لوصولا ةيضق لح اهدرفمب عيطتست القوسلا ىوق نأ ىلع نورخآ ددش   
 .تنرتنإلا ةكبش ىلإ لوخدلل ةدحوم تاسايس ذيفنتو عضو ةيلوؤسم لمحتت

ةيمانلا نادلبلا ىلع ءبع ا -٩٧  ، . أب تنرتنإلا تامدخ ليصوت فيلاكت تفصوو لا   ربتعاا اذه يفو
فورظ نيسحت يف مهست نأ ا ضعبلا  أش نم يملاع ديعص ىلع ةيراجتلا لامعألا سفانتل ةفصنملا ةئيبلا نأ  
نكمأ امثيح اهيلع ظافحلاو ةئيبلا هذه داجيإ تاموك حلا عجشت نأ يغبنيو. ةماع ةروصب ةكبشلا ىلإ لوخدلا

نأ يغبني ةيلودلا ةيلاملا تابيترتلا نأ ًاضيأ حرتقاو . رمألا ىضتقا اذإ ،قوسلا بويع حيحصتل ًءارجإ ذختت نأو
ًايراجت ةيزجم نكت مل يتلا تالا  ا يف رامثتسالا معدل روط تنرتنإلا لدابت طاقنويميلقإلا نواعتلا ربتعاو . ت 

يقنيدروم ةيميلقإلا ةيساسألا ىنبلا ىلع بلطلا ضيفخت يف ةدعاسملل صاخ لكشب نيم  تاراقلا طبرت يتلا  
تنرتنإلا ةكبش ىلإ لوصولا فيلاكت ضفخي اممضعبب اهضعب  ،. 
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لازي ال عوضوملا اذه نأ اوظحالو صاخلا ةيسيئرلا تاكبشلا عوضوم نوديدع نوملكتم ركذو  -٩٨
ينطولا نيديعصلا ىلع ،ةيسيئرلا تاكبشلا رفوت ىلع لوصولا نيسحتل ةيل حملا تاردابملا تدمتعاو. ًامهم
 .يلودلاو

نم ًاريثك لمشأ تنرتنإلا ةكبش ىلإ لوصولا نأ نوديدع نوكراشم ظحال ،بلطلا بناج ىلعو  -٩٩
 .نيمدختسملا تاجايتحامهف يلاتلابو ،ةيمنتلاو ةكبشلا ىلإ لوصولا نيب طبرلا نيعتيف . ةكبشلاب ليصوتلا درجم
راعسألا نأ حضاولا نمف . طقف ةيجولونكتلا تاددحملاب هسايق نكمي ال ةكبشلا ىلإ لوصولا نأب روعش داسو
 .ًاضيأ ةمهم عيضاوم ةكبشلا ىوتحمو لوصولا رفوتو ةيعونلاو

لامعأ جذامن بلطتي يلاتلا نويلبل لتنرتنإلا ةكبش ىلإ لوصولا ريفوت ن إنوديدع نوملكتم لاقو  -١٠٠
كارشوةديدج ةيراجت رالودمهلخد زواجتي النيذلا نيمدختسملا معدل ةديدج تا   ظحال امكو .مويلا يف نا   

، . تنرتنإلا تامدخو تالاصتالا ىلع ًايرهش نيرالود نم لقأ قافنإ اذه ينعي امبر نيملكتملا دحأ كلذلو
مولعملا ايجولونكت مادختسا ليكشت يف ًايساسأًارصنعةكبشلا ىلإ لوصولا ةميقو ةمءالم تربتعا  تا  

تامدخل هدرفمب ٍرتشم ربكأ نوكت ام ًابلاغ تاموكحلا نأ ظحولو . ةيمنتلا ةيلمع يف اهجامدإو تالاصتالاو
ىلإ ةديدجلا لوصولا عيراشمل ساسأك بلطلا مادختسا نكمي هنأ ينعي اذهو تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت 

 .تامدخلا هذه اهزوعت يتلا قطانملا يف تنرتنإلا ةكبش

يملاع ديعص ىلع تامولعملا ىلإ لوصولاو ةينورتكلإلا ةرادإلا يسرامم ةعامجعا متجا ءانثأ -١٠١ رديح يف  
 ، ةدعتريثأدابأ  :طاقن  

درجم تسيل تنرتنإلا ةكبشف . نيكمتلل ًادج مهم ةكبشلا ىلإ لوصولاو ًادج مهم نيكمتلا  )أ(
ي نيكمتلا اذهو ،نيكمت ةليسو ا  بشلا ىلإ لوخدلا ىلعفقوتإ لب ،يراجت لمع   ؛ةك 

قلعتيو ،ةمدخلا ليصوتب قلعتي اهضعب ،لماوع ةدع ىلع ةكبشلا ىلإ لوخدلا فقوتي  )ب(  
لمحتىلع ةردقلاب رخآلا اهضعب ةفلكتلا  ةزهجأ ةرورضلاب ينعت ال ةفلكتلا  لمحتىلع ةردقلا نإ ليقو .  

 ، نم ًاضيأ ةفلكتل ا ىلع ةردقلا لمحتقيقحت نكميو . ةكبشلا ىلإ لوخدلا ينعت ال ةزهجألا ةيكلموطقف ةصيخر
 ؛رخآ صخش ًالعف ةكبشلا ىلإ لوخدلا ةفلكت عفدي ثيح ةديدج ةيراجت لامعأ جذامن لالخ

. يومنت راطإ يف امهعضوو ،ءاوس دح ىلع ضرعلاو بلطلا يبناج يف رظنلل ةجاح دجوت  ) ج(
ًايواسم بلطلا بذجنوكي دقو  امه الك نوكي امبر نكلو ،ةيلاعف رثكأ ًانايحأ نوكي دق لب ،ضرعلا دصل 

؛ةيمنتلا تاجايتحاةيبلتل ًاعم المعيل ًامزال    
 .نومضملاو تامولعملا ىلإ لوصولا ريفوت يف لثمتت ،ةياغ قيقحتل ةليسو ةمدخلا ليصوت  )د(

١٠٢-  تامدخب فيرلا ناكس ديوزت ةيفيك نأشب ديدشلا قلقلا نع رب ع خيشلا مرش تاعامتجا لالخو
. فيطلاةرادإو ةيجولونكتلا تاروطتلاو ةيميظنتلا تاساي سلا تثحبيتلا عيضاوملا تلمشو . ةكبشلاب لاصتالا

دادرتسا ،لاثملا ليبس ىلع ،كلذ نمو ،ةيلاعف رثكأ ةقيرطب فيطلا مادختسا ةرورض ىلإ نيثدحتملا دحأ راشأو 
رثكأ ةقيرطب فيطلا مدختست يتلا ةديدجلا ايجولونكتلا نإف كلذ ىلع ةوالع . مدختسملا ريغ يفيطلا زيحلا

تاسايس عضو كراشم حرتقاو . ةمدقتملا نادلبلا قاوسأ يف طقف سيلو يمانلا ملاعلا يف دمتعت نأبجي ةيلاعف 
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ققح دقو ،ةينيتاللا اكيرمأو ايقيرفأ يف تنرتنإلا عاطق لخاد ىلإ ةلقنتملا ايجولونكتلا لصوتو عفرت ةيموكح 
 .ايسآ بونج يف ًاحاجن جذومنلا اذه

سلا لك ربعماع قافتا داس ،ةماع ةروصبو -١٠٣ ، يتلا تاون   اياضق نأب ىدتنملا تاعامتجا اهيف تدقعنا
أدبي امدنع ةديدج صرفو تايدحت رهظتسو ،تنرتنإلا ةكبش ةرادإ ىدتنم لمع جمانرب روحم لازت ال لوصولا 

كانه نأ ركذ ،ىدتنملا تاشقانم رارمتسا عمو .تنرتنإلا ةكبش ىلإ لوخدلانيمدختسملا نم ثلاثلا نويلبلا   
  .ةفلكتلا لوقعملا لوخدلا نأشب ريكفتلل ةمسد داومو راكفأ ميدقتل ةصرف

  عونتلا  -ميج 
يوقةدشانمىلإ عونتلا نأشب ةشقانملا تروطت  -١٠٤ هبناوج عيمجب عونتلا لجأ نم ًادجة  ميلستلا ىرجو .  

  .ةيملاع ةيضق عونتلا مارتحا نأو ًاضيأ ةفرعملا يف ةوجف تناك ةيمقرلا ةوجفلا نأب
قلعتملا عونتلاو طئاسولا عونتو يفاقثو يوغل عونت: عونتلابناوج فلتخم نوملكتملا ددحو  -١٠٥  

مهيف نمب ،سانلا عيمج لمشتل تعسوت عونتلا ةركف نأ نيملكتم ةدع ظحالو . نيقوعملا صاخشألاب
نمي نادلب يف نوشيعي نيذلا نويلصألا ناكسلاو ،هتفاقثو هتغل يف فلتخي دلب يف نوشيعي نيذلا نورجاهملا  
قث تسيل ةفاقثاهيف  .مهتفا 

فورحلا عيم جبسانلل تنرتنإلا ةكبش ةحاتإ يف لثمتملا يدحتلا ىلع ًاضيأ تاشقانملا تددشو  -١٠٦
تنرتنإلا ةكبشل نكمي الو ،ةديدع فرحأو تاغل هيف مدختست ميلقإل ةديج ةلاح ةسارد دنهلا لثمتو. تاغللاو  
ثم مدقو.ةلماك ةروصب تاغللا ةددعتم حبصت نأ ىلإ ناكسلا عيمج ىلإ لصت نأ ثيح ايقيرفأ وه رخآ لا  

اهنم ،طقف صخش نويلب ا ٢٠٠٠كانه نأ ىلإ ريشأ   ثدحتي ةغل ثدحتي ةغل ا ٢٠٠  صخش فلأ ٥٠٠   
ةغل١٥و ةيقيرفأ  نم رثكأ ا    ثدحتي صخشنييال م١٠  تاغللا هذه نأ ىلإ ريشأ دقف كلذ مغرو .  
تامولعملا رصع يف ًامهمًاروضحبلاغلا يف لكشت  ال مدع نأ ىلإ خيشلا مرش يف نيلخادتمل ا نم ددع راشأو.  

 .ةايحلل ًاددهم نوكي نأ هنأش نم ًايلحم ةموهفم ةغلب تنرتنإلا ىلع تامولعملا ىلإ لوصولا ىلع ةردقلا

ايجولونكتو دحوم ميمصت مادختسا مهملا نم ،تنرتنإلا ةكبش يمدختسم ىلإ نيقوعملا مضلو  -١٠٧
قوطنملا تاغلل ىطعي نأ يغبني لا نم ًاماه ًابناج نأب نيلثمملا ريكذت ىرجو. ةدعاسم  ا اذه يف عونتلا معد  

زومر مدختستو ةقوطنم ريغ تاغل يهو ،تاراشإلا تاغللو ةبوتكم ريغ اهنكلو ا عضوت امدنع اهليثمتل ًا  
 .بوتكم وحن ىلع

هو ،يعامتجاكسامت دوجو نم نكمتو ،ةيوهلل ةشقانم ةيأ روحم ةفاقثلا نإنيملكتملا دحأ لاقو  -١٠٨  ي 
اوربجأ امدنع مهتيرح ايقيرفأ لافطأ نادقف ،تبر . تامولعم داصتقا يأ ةيمنتل ًادج ةمهم  ض يتلا ةلثمألا نمو
 .ةرم لوأل ةسردملاب اوقحتلا امدنع مهتفاقث تلهاجت ةيبنجأ ةغل ملعت ىلع

ةيرحل مهم يوغللا عونتلاف ؛يجولويبلا عونتلاب يوغللا عونتلا ةنراقم ترج ،ةشقانملا ءانثأو -١٠٩  ناسنإلا 
لثمتملا يطوحتلا أدبملا تنرتنإلا ةكبش ةرادإ ىلع قبطي نأب ًاضيأ يصو ُأو. ةعيبطلل يجولويبلا عونتلا ةيمهأك

 .مايقلا مدع يغبني هربج نكمي ال لمتحم ررض ىلع يوطنت يتلا لامعألا نأ يف ا
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ةيناجم جمارب مادختسا ىلإ ةفاضإلاب ،ةكولمملا ريغ ،ةحوتفملا ريياعملا ةيمهأو ريياعملا ريثأت ًاضيأ رك ُذو -١١٠
، . ةمهم رصانع اهفصوب ةحوتفم رداصم نمو عونتلا عيجشتل رخآ بولسأ هنأ ىلع ريياعملاب كسمتلا فصوو
 .لوصولا ريياعمل ةبسنلاب اميس ال

تأدبامدنعو -١١١ يسيئرلا عوضوملا ناك ،ةرم لوأل عونتلا تنرتنإلا ةكبش ةرادإ ىدتنم ةشقانم   وه  
ةشقانمل ةجاحلا عجارت ىلإ نوملكتملا راشأو عوضوملا روطت ،نينسلا رورمبو . ةلودملا تاقاطنلا ءامسأ ماظن
يف ءامسألا هذه نيمضت يلاحلا تقولا يف مت نأ دعب ًاصوصخ ةلودملا تاقاطنلا ءامسأ ماظنب ةقلعتملا اياضقلا  
اظنوتاغللا فلتخم يف نومضملا نيب زييمتلا ةرورض ىلع نيملكتملا ضعب ددشو. يساسألا قاطنلا ءامسأ م  
، . ةلودملا تاقاطنلا عساولا اهراشتناو ةلودملا تاقاطنلا ءامسأ تلظ نإو ،ترمتسا ةشقانملا نأ حضاولا نمو

 .عونتلا بناوج نم ًامهم ًابناج ،صوصخلا هجو ىلع

عمت،ًاضيأ ليقو -١١٢  ا رييغت يف دعاست دق ا  إف ةيلحم ةغلب تنرتنإلا رفوت اذإ عضو رييغتلا اذه رسييو .  
يف ةذخآلا ةفرعملا ةوجفلالخ نم ةيلحملا ةفاقثلا عم تنرتن إلا ةفاقث ةرورض نيملكتملا ضعب ىأرو . يشالتلا 

ناكسلا نيب ًاناجم ةفرعملا رشنب حامسلا عم ةيكلملا ةيامح نيب نزاوت داجيإل ًايداصتقا ةمادتسالل ةلباق لبس داجيإ 
ل ا   .راهدزالا قيقحتوجاتحي نيذلا نيعونتملا

هنأب كلذ فصوو . ةعونتم غيصو تاغلب نومضم ريفوتل ةحلملا ةجاحلا نأشب ةشقانم ترجو -١١٣
 .اهلثمت يتلا تافاقثلاو ملاعلا تاغل عايض عنمل ًاضيأ يرورض هنإ لب ،بسحفانه سيل ملاعلا بوعشل ًايرورض 

يفاقثلا عونتلا ةيامحلةصرف رفوت تنرتنإلا ةكبش نأب ماع روعش داسو -١١٤ نإ ليق ،كلذ قيقحت ىنستيلو.    
م ةحلصملرادت نأ يغبني ةكب شلا ايوهو مهميقو م  اغل مادختسا سانلا عيمجل ىنستيل كلذو ،اهلك ةيناسنإلا  
اهيف تايمستلا مظنو ا .ةيفاقثلا  ومضم يف دسجتل تنرتنإلا ةكبش عسوتت نأ نيعتي ،ةياغلا هذه قيقحتلو  

 ةراضحلا امستت يتلا ةيلحملاو ةيميلقإلا تافالتخالاو يوغللاو يفاقثلا عونتلا. 

، ةيلاتلا نييال بلا كارشإل ةجاح دجوت ال ،نيملكتملا دحأ لاق امكو -١١٥ بسحف تنرتنإلا مادختسا يف
ًايفاقثو ًايداصتقا ًانومضم مهتغلب تنرتنإلا ةكبش ىلع اومدختسي يكل مهكارشإل ًاضيأ ةجاح دجوت لب 

 .يرشبلا قرعلا عونت ًالعف دسجيل ًايعامتجاو

١١٦- ، ةكراشم ،نيقوعملا اميس العيمجلا ةكراشم نإ ليقو ناك اذإ ام قيقحتل سايقم ةيلعفو ةلماك    
 .ققحت دق عونتلا

ةيسيئرلا تاشقانملا يف ةكبشلا ىلإ لوخدلا ىلع ةردقلا بناج لاخدإ خيشلا مرش عامتجا يف مت دقو  -١١٧
او تنرتنإلا ةكبش يف دوجوملا تامولعملا مكب قلعتت لئاسمنوملكتملا لوانتو. عونتلاب ةقلعتملا عيطتسي ال يتل  
لوصولا ليهست نأ نايبل ضورع تمدقو . ةددحم دوهج لذب دعب الإ اهيلإ لوصولا سانلا نم ديدعلا
رابتعالا اذه نأ نوثدحتملا نيبو . ةكبشلل ةماعلا ةفيظولا وأ ةيلامجلا تارابتعالا عم لخادتي ال تامولعملل
 .ةقاعإلا نم نوناعي ملاعلا ناكس رشع نأل ًارظن مهم

يقافتا لامتشانوملكتملا شقان دقو -١١٨ لوخدلا قوقح حنمت طورش ىلع نيقوعملل ةدحتملا ممألا ة   
اهتجلاعم متتس نيقوعملا تاجايتحا نإف بسانملا وحنلا ىلع ةيقافتالا هذه ئدابم تقبط اذإو. تنرتنإلل  
جماربلاو تائي بلاو تاجتنملا ميمصت ىلإ وعدي يذلا يملاعلا ميمصتلاب ئدابملا هذه دحأ قلعتيو. ةريبك ةروصب
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أ نأديب. ةجاحلا دنع ةدعاسم ةزهجأ ىلع لمتشيو نيقوعملا تاجايتحا يبلت ةروصب تامدخلاو نيقلعملا د ح 
هنأ ىلع هيلإ رظني ال كلذ نأ الإ ،ةيولوأ اهفص وب ةقاعإلا نمضتت مل ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا نأ ىلإ راشأ
 .ةكبشلا ىلإ لوخدلل ةجاحلا نم للقي

عيمج نم يفاقثلا نوم ضملا نع ريبعتلل ةقوبسم ريغ ًاصرفرفوت تنرتنإلا ةكبش نأ ًا ريثك ركُذ دقو -١١٩
نومضم داجيإلو،ملاعلا ءاحنأ عيزوتوه  هعيمجت ةداعإو ه  نأ ىر . هرشنو  بلطتي عقاو ىلإ ةيناكمإلا هذه ليوحتيو  
ةكبش يف كراشينأ درف يأ عسوب نوكي نأ يغبنيو . لكك ةيرشبلا ةعفنم لجأ نم تنرتنإلا ةكبش ةرادإ  

نأ نوملكتملا ركذو. ةيفاقثلا اهتيوهو اهميق وأ ةيفاقثلا هتيوهو هميِق عم قستت قرطبواهتغل وأ هتغلب تنرتنإلا   
ت ثيحبعسوتت نأ بجي تنرتنإلا ةكبش  هنيوانع ماظنواومضم يف سكع امب ،مئاقلا يوغللاو يفاقثلا عونتلا ا   

 ، ةراضحلا اةيلحملاو ةيميلقإلا تافالتخالا كلذ يف  تاجايتحا ةيبلت ىلع ةعانصلا لمعت نأ يغبنيو . مستت يتلا
 .لوصو ريياعم دامتعا ىلإ ةفاضإلاب ةلوقعم راعسأب ةددحم ةيوناث تادعم عيزوتو راكتباب نيقوعملا

  ةيمنتلا لجأ نمتنرتنإلا ةكبش ةرادإ   -ًًاسماخ
 :يلي ام عامتجالا اذه عيضاوم لمشتو -١٢٠

تاقاطنلاو تنرتنإلا ةكبش ةرادإ نيب تاقالعلا ءانب : عساولا ملاعلاو تنرتنإلا ةكبش ةرادإ •
 ؛ىرخألا

دودحلاب ةقلعتملا لئاسملا -تامولعملل ديدج ماظنل ) دودحلل رباعلا وأ(ينطولا ربع ذافنإلا  •  
 ؛ةيطارقميدلاو

نينطاوملا نم بابشلا هنع ثحبي يذلا ام ؛ةينورتكلإلا ةكراشملاو ةيعامتجالا ةكبشلا  •
 ؛؟+)١٨(

 ؛تنرتنإلا ةكبش ةرادإو ةيلودلا ةراجتلا •

 ؛ايقيرفأ ىلع ريثأتلا: ايقيرفأ يف تنرتنإلا ةكبش ةرادإ •

؛اهماقرأو تنرتنإلا ءامسأل يومنت لامعأ لودج ج •  

ةيمنتلا رظن تاهجو ىلع زيكرتلا عم ،ةفلتخم رظن تاهجو نم تنرتنإلا ةكبش ةرادإ  •
 .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

ذهنإ -١٢١ تدجوأ دقو ،عوضوملا اذ ا لمع تاقلحل جاتنوه عامتجالا ا    قلعتت تاونس ةدعل تدتم
جاردإ نأو تنرتنإلا ةكبش ةرادإ ىدتنم يف ةيزكرم رثكأ ًاعقوم لتحت نأ بجي ةيمنتلا نأ ةركف تاقلحلا هذه 

ًايماس ًافدهو ًالغاش تناك ةيمنتلا نأ مغرو . يفاكلازيكرتلا هئاطعإب حمسي ال كرتشم عوضومك عوضوملا 
تامولعملا عمت ةيلم عل  يملاعلا ةمقلا رمتؤم ، مل ىدتنملا نإ نيلئاق نوريثك قلع دقف ىدتنملا فادهأ نم ًافدهو

 .فاك لكشب ةيمنتلاوتنرتنإلا ةكبش ةرادإ نيب ةقالعلا ثحبي 

لجأ نم تنرتنإلا ةكبش ةرادإ نع عوضوم حرطب قلعتي اميف قلقلل ةريثملا رومألا دحأ نع ربع دقو  -١٢٢
 ، تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت مادختساب ةقلعتملا لئاسملا نيب لصفلا بعصلا نم نوكيس هنأ وه ةيمنتلا

نيب طباورلا ىلع زكرت يتلا كلت يه ةلصلا تاذ لئاسملاو .تنرتنإلا ةرادإب ةصاخلا لئاسملاو ةيمنتلا لجأ نم  
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ة يسسؤملا تابيترتلا ىلع صاخوحن ىلع زيكرتلا عم ،ةيمنتلاو تنرتنإلا ةكبش ةرادإل ةيملاعلا تايلآلا 
تاجرخملا هذه لاصتا ةيفيكو ،يلودلا ىوتسملا ىلع نوكتت يتلا ةجتانلا ةيتاسايسلا تاءارجإلا تاجرخمو 

 .ةيومنتلا لغاوشلاب

ةكبشل ةيملاعلا ةرادإلاب ةقلعتملا تاشقانملا يف ةيومنتلا تارابتعالا نيمضت وه عامتجالا فادهأ دحأو  -١٢٣
لماوع ةدع نمًالماع اهفصوب تنرتنإلا ثادحألا يف ةيمنتلا عوضوم لوانت متي ام ًاردان هنأ نع غلبأ دقو .  
ريشأو . ةيمنتلل تاسايسلا ةمءالمب قلعتملا لاؤسلا حرطي نأ ردانلا نم نأ امك ىدتنملا قاطن جراخ دقعت يتلا
تنرتنإلا دراومو تنرتن إلل ةيساسألا لكايهلا ليبق نم لئاسم مهف يف دعاسي دق يومنتلا روظنملا نأ ىلإ ًاضيأ
تامولعملاو تالاصتالاو ةراجتلا يف تنرتنإلا ةكبش مادختساوةيويحلا  . 

ةكبش ةرادإب ةقلعتملا ةيملاعلا تابيترتلل ةلمتحملا تاريثأتلا سوينلف يف دقعيس يذلا عامتجالا ثحبيسو  -١٢٤
رظنتسو . ةيمانلا نادلبلا يفسانلا ىلع زكرت يتلا تامولعملا تايعمجو تنرتنإلا ريوطت ىلع تنرتنإلا 

رومألا هذه تناك اذإ امو ةرادإلا تابيترتل ةيساسألا تاسايسلا تاجرخمو ةيسسؤملا تايلمعلا يف تاشقانملا 
 :ءازجأ ةعبرأ ىلإ عامتجالا مسقيسو. هخيرات ىتح مامتهالا نم ًايفاك ًاردق قلتت مل ةيمنتلاب قلعتت لغاوش ريثتس

 ؟ةيمنتلا لجأ نم تنرتنإلا ةكبش ةرادإ ةقيقحبهينعن يذلا ام  •

عيضاوملا لمشتو . ةيمنتلاب ةنيعمةلص اهل نوكت دق ةيملاعلا ةرادإلاب قلعتت ةددحم لئاسمل ةلثمأ  •
لاصتالاو ،نمألاو ،ينقتلا ديحوتلاو ماقرألاو ءامسألا ةرادإ ،ىرخأ رومأ نيب نم ،ةلمتحملا 

ةيئارجإلا بناوجلل ةفاض إ ،كلهتسملل ةينطولا ربع ةيامحلاو ،ةيركفلا ةيكلملاو يلودلا
 ؛ةرادإلاب ةقلعتملا ةيسيئرلا تابيترتلل ةيسسؤملاو

ةكبشل ةيملاعلا ةرادإلاب ينطولا ىوتسملا ىلع اهطابترا ريدتو اهريغو ةيمانلا نادلبلا مظنت فيك  •
؟تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكتب ةقلعتملا عسوألا ةينطولا ا   ايجيتارتسا قايس يف تنرتنإلا

ىدتنم يف مامألا ىلإ ةيمنتلا لجأ نم تنرتنإلا ةكبش ةرادإب صاخلا لامعألا لودج عف د ةيفيك •
 .ةيلودلا تايدتنملا رئاسو تنرتنإلا ةرادإ

نم دكأتلا وه ةيمنتلا لجأ نم تنرتنإلا ةكبش ةرادإب ةقلعتملا عيضاوملا اهيلع زكرت يتلا رومألا دحأو  -١٢٥
عيضاوملا ًاصوصخ ،تنرتنإلا ةرادإ عيضاوم نأشب مهولد ب نولدي قطانملا لك يف ةحلصملا باحصأ عيمج نأ
يف امب ،ةيمانلا نادلبلا يف ةلعافلا تاهجلا ةشقانم دنع هنأ ىلإ ريشأ دقو . قطانملا يف تنرتنإلا ريوطت جلاعت يتلا

يرطب ةيمنتلا عفد وه فدهلا نإف ،ةيمانلا نادلبلا يف ينقتلا عمت  او يندملا عمت  زكرت ةق او صاخلا عاطقلا كلذ
 .ةلعافلا تاهجلا عيمج اهيف كرتشتو سانلا ىلع

 مامألا ىلإ قيرطلاو تنرتنإلا ةرادإ مييقت  - ًاسداس
ماع انيثأ يف دقع ىدتنملل عامتجا لوأ ذنم تنرتنإلا ةكبش ةرادإ دهشم روطت عامتجالا اذه ميقيس  -١٢٦

تاونسلا لالخ تنرتنإلاةكبش ةرادإ ةسرامم يفو ،تدجو نإ ،تارييغتلا يف عامتجالا ققديسو . ٢٠٠٦  
مث نمو ةمداقلا سمخلا تاونسلا لالخ تارييغتلا سايق هنم متي ساسأ طخ ًاضيأ لكشيسو . ىلوألا سمخلا

ءانثأو . ٢٠١٥ماع يف تامولعملا عمت يملاعلا ةمقلا رمتؤم جئاتن ةعباتمو ذيفنتل رشعلا تاونسلا ضارعتسا 
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ةرادإ ىدتنمل يكبشلا عقوملا ىلع عوضوملا اذه نأشب تامه اسملا ميدقتل بلط رشن عامتجالا اذهل ريضحتلا
 .تنرتنإلا ةكبش

فيكو ٢٠١٠ماعل تنرتنإلا ىلع تنرتنإلا ةكبش ةرادإ ةلاح ىلع تامهاسملا زكرت نأ بلُط دقو  -١٢٧  
 :ةيلاتلا ةلئسألا ،صوصخلا هجو ىلع ،تثحب دقو. ىدتنملا ءاشنإ ذنم تريغت

؟مويلا ةمئالم٢٠٠٥ماعل ةيسيئرلا عيضاوملا لازت ال له  •   
 ؟تنرتنإلا ةكبش ةرادإ تاشقانم يف اهلهاجت متي ةديدج عيضاوم كانه له •
 ؟فيكفريغت دق ناك اذإو ،تاشقانملا قايس ريغت له ،سوينلف ىلإ انيثأ نم  •
 ؟ىدتنملا رمع نم سمخلا تاونسلا لالخ تنرتنإلا ةكبش ةرادإ نأشب يملاع مدقت ثدح له •
 ؟نآلا نحن نيأو تاونس سمخ ذنم انك نيأ: تاردقلا ءانب •

ةينعملا تنرتنإلا ةكرش نمو ةيروداوكإ تنرتنإ ةيعمج نم ةلئسألا هذه ىلع تاباجإ ثالث تمدق  -١٢٨
 .ينورتكلإلا باسحلل يلودلا زكرملا نمو ةصصخملا ماقرألاو ءامسألاب

 نيب طبارتلا نكل ةمئالم لازت ال عيضاوملا نإ ًالئاق ينورتكلإلا باسحلل يلودلا زكرملا بتكو -١٢٩
لاب هنأىلإ ةصصخملا ماقرألاو ءامسألاب ةينعملا تنرتنإلا ةكرش تراشأو. روطت دق لئاسملا عيضاوملا نأ نم م غر 
نيكراشملا تا مامتها ىلع ًادامتعا نينسلا ربع نيابت دق لكك تاشقانملا قمع نأ الإ ةمئالم تلظ
 .ًالصتمو ًامئاد ًاشاقن بلطتت عيضاوملا نإ ةلئاقةيروداوكإلا تنرتنإلا ةيعمج تبتكو . مهلغاوشو

قلعتملا يونسلا عامتجالا نأ ىلإريشأ دقو -١٣٠ اياضق نيمضتل ةصرف رفو هنأ ىلع ةئشانلا اياضقلاب    
ىلع ةمئاقلا ةبسوحلاو لافطألا ةمالسو ةيعامتجالا ةكبشلا ليبق نم اياضقلاف . ىدتنملا تاشقانم يف ةديدج

ةئشان اياضق اهعم لماعتلامت يتلا عيضاوملل ةلثمأ يه تنرتنإلا   كانه نأ ىلإ كلذ ىلع ةوالع ريشأو . أ ىلع ا
ىلإ رارمتساب فاضت ةديدج ةيعرف عيضاوم كانه نأو لودجلا ىلإ ماع لك يف فاضت ةديدج عيضاوم 

 .ةيسيئرلا عيضاوملا

يف نيكراشملا ةقث دايدزال ًارظن ىدتنملا يف نينسلا رورم عم تقمعت دق تاشقانملا نأ ىلإ ريشأو  -١٣١
ناك ةيصوصخلاو حاتفنالاو نمألا لثم ،تالاحلا ضعب يفو . ىدتنملا بيلاسأب ةفرعملا ةدايزو ضعبلا مهضعب

هنأ ىلع هيلإ رظنلا بجي لب ،لصف نم لكشب هعم لماعتلا نكمي ال عوضوملا اذه نأب نينسلا ربع كاردإ كانه
نأو تاعامتجالا نورضحي ن ولازي ال نيكراشملا سفن نأ اهدافم تاقيلعت ًاضيأ كانه نأ ديب. طبارتم عوضوم
تامظنملا نأب ةيمانلا نادلبلا نم نيكراشملا ضعب ىدل حضاو كاردإ دوجو عم ،ريغتي مل قافولا ىوتسم  

تاحارتقاو تارارق عنصل تاودألا كلت متيتلا اهدحو يه ىربكلا نادلبلاو ىربكلا تاكرشلاو ىربكلا 
 .ةلاعف

امك ،نينسلا ربع ًانزاوت رثكأ تحبصأ دق لمع لا تاقلح يف ةمدقملا رظنلا تاهجو نأ ىلإ ريشأو -١٣٢
هفصوب ىدتنملا ىلإ رظنيو . ىدتنملا يف ةزرابلا تاروطتلا دحأ اهفصوبةديجلا تاسرامملا مساقت ةلثمأ ىلإ ريشأ 

براجتلاو ىؤرلا مساقت نم اهايإ ًانكمم تاعوم   .او تامظنملا نيب روسجلا ءانبل ةادأ
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ىلإ اودوعي نأ سانلا مهلأ ىدتنملا نأ ىلإ ةصصخملا ماقرألاو ءامس ألاب ةينعملا تنرتنإلا ةكرش ريشتو -١٣٣
تاعامتجالا دعب م    ‘‘.تنرتنإلاب ةقلعتملا ةينقتلا رطألاو تاسايسلا نيسحت ىلع اولمعيو’’اطوأ

ينطولا تنرتنإلا ةرادإ ىدتنمب ةقلعتملا تاردابملا روهظ نأ ينورتكلإلا باسحلل يلودلا زكرملا ىأرو  -١٣٤
ةلصلا يوذ ةحلصملا باحصأ عيمج ةكراشمو ةيسسؤملاو ةيرشبلا تاردقلا ءانب ةدايزب ةداهش  ’’وه يميلقإلاو

ا  ‘‘.ايوتسم لك ىلع تنرتنإلا ةرادإ تاشقانم يف

ءانب ديعص ىلع تاردابملا نم ريثكلا تمدق تامولعملا عمت  -١٣٥  يملاعلا ةمقلا رمتؤم ذنم هنأ ىلإ ريشأو
. هب ةقلعتملا تاعامتجالاو ىدتنملا يف دعبلا نم ةكراشملا ىلع ةردقلا دايدزا عم كلذ ززعتو. تاردقلا

تاردقلا ءانب صخي اميف لمعلا نم ديزملا ًامئاد بلطتيس يكيمانيدلا لا   .ا اذه نأ ىلإ ريشأ كلذكو

 تنرتنإلا ىلع ةمئاقلا ةبسوحلا: ةئشانلا اياضقلا  -ًاعباس 
قلا اتددح -١٣٦  أ ىلع تنرتنإلا ىلع ةمئاقلا ةبسوحلا اذه مدقيسو . سوينلف عامتجا يف ةئشانلا ةيض 

ثحب مدقيس امك ،لا  يلوأًاا اذهل ينقتلاو يتاسايسلا نيروظنملا نم ةيضقلا هذهل ًاماع ًاضرع عامتجالا نع ًا  
 :تنرتنإلا ىلع ةمئاقلا ةبسوحلا نمض تنرتنإلا ةكبش ةرادإب ةقلعتملا ةلمتحملا تارابتعالا

نيمدختسملا ىلع نيعتي اذاملو اهمادختسا نكمي فيكو ،‘‘تنرتنإلا’’يه ام : موهفملا •  
 ؟اهمادختسا

 ؛ةئيبلاو ةزهجألاو ةيساسألا لكايهلا •

 .ميظنتلاو ةماعلا تاسايسلاو تنرتنإلا يف ةقثلاو ةهارتلاو ةيصوصخلا •

 :يلي ام عامتجالا يف شقانتس يتلا ةددحملا عيضاوملا لمشتو -١٣٧

 ؛تنرتنإلا ىلع ةمئاقلا ةبسوحلا راثآ •

 ؛ةماعلا تاسايسلا فادهأ عفد يف تنرتنإلا طئاسو رود •

ةردق ريرحت لجأ نم تاسايس ؟ةئيبلل ةقيدص يه دح يأ ىلإ ،تنرتنإلا ىلع ةمئاقلا ةبسوحلا  •
 ؛خانملا ريغت ةجلاعم يف تنرتنإلا ىلع ةمئاقلا ةبسوحلا

قلعتملا ةلئسألا ىلع ةباجإلا-تنرتنإلا يف ةقثلا ثيح نم نيسنجلا نيب قورفلا ةاعارم  • نمألاب ة  
 ؛ةيصوصخلاو

 ؟ةحوتفملا ريياعملا عضو نكمي يأ: تنرتنإلا يف تانايبلا •

ةبسوحلا ’’وه تنرتنإلا ىلع ةمئاقلا ةبسوحلل ًافيرعت ايجولونكتلاو ريياعملل ينطولا دهعملا مدق دقو  -١٣٨
 دراوملا نم ةكرتشم ةعومجم ىلإ بلطلا دنع بسانملا لوصولاب حمسي جذومن يه تنرتنإلا ىلع ةمئاقلا

يتلاو ) تامدخلاو تاقيبطتلاو ةنزخملا داوملاو ميداوخلاو تاكبشلا لثم(ةكبشلا ىلع ليكشتلل ةلباقلا ةيبوساحلا 
 ‘‘.ةمدخلا مدقم بناج نم لعافت ىندأ وأ يرادإ دهج ىندأب اهقالطإو ةعرسب اهريفوت نكمي

ا -١٣٩ يذلا ريخلل لاثم أ ىلع ،ةديدجلا تاءافكلا عم ،تنرتنإلا ىلع ةمئاقلا ةبسوحلل ضعبلا رظنيو  
رفوت يهف تنرتنإلا همدقت نأ نكمي يتلا ةيبوساحلا دراوملا نع طقف اوعفدي يكل نيمدختسملل ةصرف ، 

ةيبوساحلا مهدراومو م  اجايتحا لكب مهسفنأب مهظافتحا نع ًالدب ا  حمسي اذه نأ ركذو . ومدختسي
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يف هنأل ًارظن قوسلا يف ةسفانملا ديزي امم ة ضفخم ةيئادتبا ةفلكتب قوسلا ىلإ لوصولا نم ربكأ ردقب نيركتبملل
ا تنرتنإلا ىلع ةمئاقلا ةبسوحلا جذومن لظ  ومدختسي يتلا دراوملا لباقم طقف نوعفدي نيكلهتسملا نإف

 .اهليومت بعصي دق يتلا ةيلامسأرلا تاقفنلا نودافتيو

جذامنلا ىلإ ةدوع يه تنرتنإلا ىلع ةمئاقلا ةبسوحلا نأب لوقلا ىلإ اوبهذ نيكراشملا ضعب نأ ديب -١٤٠  
تاثيدحت لاخدإ عم ،ةديدجلاو ةميدقلا ايجولونكتلا نم نيجه ا   أ اوركذو ،ةكبشلا مادختسال ةميدقلا ةيزكرملا

 .ةيلمعو ةعاجن رثكأ ةميدقلا تاينقتلا لعجت ةديدج

و ةيصوصخلا لاجم وه شاقنلل تعضخ دق ا -١٤١  أ دب ال يتلا تالا  ةنزخملا تامولعملا نمأ ا دحأ نإ
كيليتشيتيرب يف ايجولونكتلايفظوم رابك دحأ ريانش سورب راشأ دقو . تنرتنإلا ىلع ةبسوحلا نأ ىلإ مو  
هيلعو . نيرخآ سانأب ةصاخلا صارقألا تالغشم ىلع ةرفوتم ةصاخلا تامولعملا نأ ينعت تنرتنإلا ىلع ةمئاقلا
، جوت يذلا ناكملا يف ةيئاضقلا ةيالولا ىلع دمتعت ةيصوصخلا ةيامح نإف ةروكذملا صارقألا تالغشم هيف د
ةدحتملا تايالولا يف يداحتالا ةراجتلا ضوفم نم لك شقان دقو . نيينطولا نيلوؤسملل قلق ردصم لثمي اذهو

نأشب قلقلا نع يبوروألا سل . ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨يف ةلأسملا هذه ويراتنوا ةنيدمب ةيصوصخلا ضوفمو   ا ربعو
تاقلح يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم تمظن امك ،يلو دلا نوناقلا ذافنإو ةيئاضقلا ةيالولا

 .عوضوملا اذه نع لمع

ربعي ام ًابلاغو . شاقنلل ًاعضاخ ًاعوضوم تنرتنإلا ىلع ةمئاقلا ةبسوحلل يميظنتلا راطإلا لظ دقو -١٤٢
ةقثلل ًالهأ نوك ي نم ةفرعم تنرتنإلا ىلع ةمئاقلا ةبسوحلا جذومن لظ يف ،بعصيو. ةقثلا رايعمب نمألا نع
عم لماعتلل نيناوقلا ذافنإل ةلاعف تايلآ ىلإ ةجاحلا ىلإ ضعبلا راشأ دقو . اهبجومب ءالؤه لمعي يتلا حئاوللاو
تاهجلا فلتخم ةيلوؤسم ةشقانم لازت الو . تنرتنإلا يف ةنزخملا تانايبلاب ةقلعتملا ةيصوصخلاو نمألا اياضق
 .هيعارصم ىلع ًاحوتفم ًاعوضوم تنرتنإلا ىلع ةمئاقلا ةبسوحلا يف ةكراشملا ةلعافلا

متي يتلا طورشلاب نيمدختسملا مظعم ةفرعم مدع وه لا  -١٤٣  ا اذه يف ءاربخلا قلقل ةريثملا لغاوشلا دحأو
اهيلإ لوصولاو م  يف دعت مل م . انايب نيزخت اهبجومب  انايب نأ ىتح نومدختسملا فرعي ال نايحألا بلغأ يفو

ةحاتم نوكت ةيصخشلا تانايبلاف ،بسحو قيوستلا ضارغأل بلاغلا يف تانا يبلا مدختست الو. مهدلب
 .ةينوناق ةقيرطب اهعيب نايحألا ضعب يف نكميو ىرخألا تامادختسالل

. ةنمآ تنرتنإلا ىلع ةمئاقلا ةبسوحلا ربانم ىلع ةروشنملا تانايبلا تناك اذإ ام وه عئاشلا لاؤسلاو -١٤٤
نم يأ فرعت ال تاكرشلا ضعبو ،ةينطولا ربع تنرتنإلا ىلع ةمئا قلا ةبسوحلا يف رطاخملا دايدزا رمتسيو

ا  .انايب ىلع قبطنت نيناوقلا ذافنإ دعاوق

نمو تامولعملا نأشب قبطتس يتلا نيناوقلا يه امو ةنمآ تانايبلا نوكتس له ًاضيأ سانلا لءاستيو  -١٤٥
 :تحرُط يتلا ةلئسألا

وأ لقأ هتانايب لعجيس اذه لهف ،رخآ دل ب يف هتانايب نكل ام دلب يف ًادوجوم صخشلا ناك اذإ •
 ؟ىرخألا فارطألل ةحاتإ رثكأ

يف نومدختسملا ا  •  عتمتي دق يتلا قوقحلاو تايرحلا نم ىرخألا نادلبلا نيناوق للقتس له
تنرتنإلا ىلع ةمئاقلا ةبسوحلا ربانم ىلع م    .انايب نورشني امدنع ،يلاحلا تقولا
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  قفرملا
  تنرتنإلا ةكبش ةرادإ تاحلطصم درسم

AfriNIC ةيمقرلا دراوملا ةمظنم وضع(ايقيرفأل ة يمقرلا تنرتنإلا دراومل يميلقإ لجس(  

ASCII ـب ةينامورلا ةيدجبألا فورحلا ريفشت ؛تامولعملا لدابتل دحوملا يكيرمألا ماظنلا   زومر ٧ 

ccTLD  لثم ،نادلبلل ةينطولا تاقاطنلا.gr )نانويلا (وأ .br) ليزاربلا ( وأ.in) دنهلا(  

CoE ابوروأ سلجم  

CSIRTs بوساحلا نمأ ثداوحل يدصتلا قيرف  

DNS تنرتنإلا لوكوتورب نيوانع ىلإ تاقاطنلا ءامسأ مجرتي: تاقاطنلا ءامسأ ماظن  

DRM ةيمقرلا قوقحلا ةرادإ  

DOI يمقرلا ءايشألا فرعم  

F/OSS ردصملا ةحوتفمو ةيناجم جمارب  

GAC  ةصصخملا ماقرألاو ءامسألل تنرتنإلا ةكرشل(ةيراشتسالا ةيموكحلا ةنجللا(  

gTLD  لثم ،ماع ينطوقاطن  .com, .int, .net, .org, .info  

IANA ةصصخملا ماقرألل تنرتنإلا ةطلس  

ICANN ةصصخملا ماقرألاو ءامسألل تنرتنإلا ةكرش  

ICT تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت  

IDN فرحأ ةعومجم مدختسي ةيتوبكنعلا ةكبشلا ىلع عق اوم نيوانع: ةلودملا تاقاطنلا ءامسأ
  تامولعملا لدابتل دحوملا يكيرمألا ماظنلا يف ةمدختسملا كلتريغ زومرو 

IETF تنرتنإلا ةسدنه لمع ةوق  

IGF تنرتنإلا ةكبش ةرادإ ىدتنم  

IGOs ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا  

IP تنرتنإلا لوكوتورب  

IP Address ةكبشب لوصوم زاهج وأ بوساح زاهج لكل ديرف فرعم : تنرتنإلا لوكوتورب ناونع
ةعبارلا ةخسنلا امه ،تنرتنإلا لوكوتورب نيوانع نم ناعون ًايلاح مدختسيو. تنرتنإلا  

 ٣٢مدختست يتلا (تنرتنإلا لوكوتورب نم ةعبارلا ةخسنلا تئتف امو . ةسداسلا ةخسنلاو
ا رثكألا ةخسنلا لازت الو١٩٨٣ماع ذنم نم مدختست ) تب أدبو . ةماع ةروصب ًامادختس 

نيوانع مدختستو . ١٩٩٩ماع يف تنرتنإلا لوكوتورب نم ةسداسلا ةخسنلا مادختسا 
  .تب ١٢٨تنرتنإلا لوكوتورب نم ةسداسلا ةخسنلا 
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IPRs ةيركفلا ةيكلملا قوقح  

IPv4 تنرتنإلا لوكوتورب نم ةعبارلا ةخسنلا  

IPv6 تنرتنإلا لوكوتورب نم ةسداسلا ةخسنلا  

ISP تنرتنإلا ةمدخ مدقم  

ITU يلودلاداحتالا   تالاصتالل  

IXPs تنرتنإلا لدابت طاقن  

LACNIC  ةيمقرلا دراوملا ةمظنم يف وضع(يبيراكلاو ةينيتاللا اكيرمأ يف تنرتنإلا نيوانع لجس(  

MAG نيددعتملا ةحلصملا يوذل راشتسالا قيرفلا  

MDGs ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا  

MoU مهافت ةركذم  

NAPs تنرتنإلا ةكبش ىلإ لوخدلا طاقن  

NGN يلاتلا ليجلا ةكبش  

NRO ةيميلقإلا تنرتنإلا تالجس عيمجل عيمجت ةيمقرلا دراوملا ةمظنم هاندأ رظنأ-،     

OECD يداصتقالا ناديملا يف نواعتلاو نمألا ةمظنم  

Registrar  اهسفن نع ةلاصألابتاقاطن ءامسأ ليجست/عيبل لجس) ‘‘اهدمتعا’’(اهيلع قفاو ةئيه    

Registry  وأ نادلبلا تاقاطن لجسل ةيزكرم تانايب ةدعاقب ظفتحت ةمظنم وأ ةكرش لجسلا
هاندأ رظنأ-ةيميلقإلا تنرتنإلا تالجس ًالثم (تنرتنإلا لوكوتورب نيوانع تاعومجم    .(

اهنكلو ،نيلجسمب لمعي اهضعبو قالطإلا ىلع نيلجسم نودب تالجسلا ضعب لمعتو 
  .ليجستلا زكرم لالخ نم ةرشابم ليجستلاب ًاضيأ حمست

RIRs نيوانع عيزوت ةيلوؤسم ىلوتت حبرلل ةفداه ريغ تامظنم . ةيميلقإلا تنرتنإلا تالجس
  .ةيلحملا تالجسلاو تنرتنإلا ةمدخ يمدقم ىلع يميلقإ ديعص ىلع تنرتنإلا لوكوتورب

Root servers تاقاطن عيمج ءامسأل عجرملا ة مدخلا بيساوحل تارشؤم ىلع يوتحت ةمدخ بيساوح
ـلا ةيسيئرلا ةمدخلا بيساوحىلإ ةفاضإلابو . نادلبلا ىلع يوتحت يتلا ‘‘ةيلصألا’’ ١٣   

 ، ريبكددعن آلا دجويةصصخملا ءامسألل تنرتنإلا ةطلس هريدت يتلا يسيئرلا فلملا نم    
ت ىرجو ةلثامم تامولعم رفوت،Anycastعون نم ةمدخلا بيساوح  عيمج يف اهرشن  ءاحنأ  

  .١٢ـلا نييلصألا نيلغشملا ضعب لبق نم ملاعلا 
Root zone file  نادلبلا تاقاطن عيمجةمدخ بيساوحءامسأل تارشؤم ىلع يوتحي يسيئر فلم    

TLD  ماع دلب قاطنو يرطقلا زمرلل دلب قاطن ًاضيأ رظنأ(دلب قاطن(  
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UNESCO ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم  

WGIG تنرتنإلا ةكبش ةرادإب ينعم لماع قيرف  

WHOIS تامدخ ريفوتل عساو قاطن ىلع مدختسي ةباجإلا /راسفتسالل ةهجوم ةيلمع لوكوتورب
يلغشم ) عيمج سيل نكلو(مظعم نأ نيح يفو . تنرتنإلا ةكبش يمدختسمل تامولعم

ءامسأ نع تامولعمو ‘‘ءاضيبلا تاحفصلا’’تامدخ ريفوتل نادلبلا تاقاطن تالجس   
امب ،تامولعملا تامدخ نم عسوأ ًاقاطن لمشت ةيلاحلا هتامادختسا نإف ،ةلجسملا تاقاطنل ا

نع تامولعم ىلع لوصحلل WHOISمدختسيو ةيميلقإلا تنرتنإلا تالجس كلذ يف   
  .تنرتنإلا لوكوتورب نيوانع نم ناونع صيصخت

WSIS تامولعملا عمتجمب ينعملا يملاعلا ةمقلا رمتؤم  

_____________  


