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رورحش ناسغ.د ملقب....تامولعملا عمتجمل يملاعلا مويلا يفًالوأ تايقالخألا

ً اسيئرً اعوضوم "ةمادتسملا ةيمنتلا لجأ نم ضيرعلا قاطنلا" تالاصتالل يلودلا داحتالا دامتعا مغر

 مغرو ،ماع لك نم ويام/رايأ نم رشع عباسلا قفاوي يذلا ،2014 ماعل تامولعملا عمتجمل يملاعلا مويلل

 قاطنلا ىلع ،ةفلكلا ةروسيم ،ةحاتم اھلعج ةرورضو ،ةعرسلا ةيلاع قاطنلا ةضيرع تاكبشلا ةيمھأ

 ةريسم يف ةعاس لكو ،ةعاسلا عوضوم ىقبت ،تامولعملا عمتجم تايقالخأ نأ ىرأ يننإف ،يملاعلا

.تامولعملا عمتجم روطتو

 اھروطو اھعدبأ نملك تاعقوت تقاف ةلھذم ةعرسب تالاصتالاو تامولعملا تاينقت ترشتنا دقل ً،اقح

 اھتامصب ةكرات راشتنالاو عراستلا يف ةذخآ اھنإ لب ،أطابتت وأ فقوتت مل ودبي امك يھو ،اھمدختساو

.ةيداصتقالاو ةيفاقثلاو ةيملعلاو ةيعامتجالا انتايح بناوج فلتخم يف ةقيمعلا

 تزجعكلذلو ،ةيعامتجا وأ ةيفاقث ةسردم ةيأ وأ ،بھذم وأ ةديقع وأ ةغل ةيأ اھراشتنا يف تقاف دقل معن

 ،تالاصتالاو تامولعملاتاينقتراشتنا ةبكاوم نع ةيعيرشتلاو ةيناسنإلاو ةينيدلاو ةيقالخألا طباوضلا

 ةيقالخألا طباوضلاو ،ةھج نم مولعلا نيب يرورضلاو يويحلا نزاوتلا قيقحتل امئاد بولطملا رمألا

 ةيقالخأ طباوض الب ،نانعلا اھل قلطأ ام اذإ مولعلا رئاس نأً امئاد ركذتنلو ،ىرخأ ةھج نم ةيعيرشتلاو

.بوصو بدح لك نم رطاخملا اھب طيحت لوھجملا ىلإ ءايمع يضمت ام ناعرس ،ةينوناقو

:تامولعملا عمتجمل ةيقالخألا بناوجلا-

 ةيكلملا قوقحمارتحاو ،اھتيقادصمو ،اھتقد و ،تامولعملا ةيصوصخ ىلع ظافحلا اھنم ،ةديدع يھو

 لحارم لك يف نولماعلا اھب ىلحتي نأ يغبني ميق كانھو ،اھتيامحو ،اھيلإ لوصولا ةحاتإ و ،ةيركفلا

.اھريغو ،ةدوجلا ةاعارمو فاصنإلاو لدعلاو ةنامألاو قدصلاك تامولعملا ةعانص

:اھنم ركذأ ةمھم اياضق تامولعملا عمتجم تايقالخأ حرطت
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.عمتجملا دارفأ عيمجل اهتحاتإو تامولعملا ىلإ لوصولا يف هتاجردو هعاونأو هلاكشأ لكب زييمتلا-

.عمتجملاو درفلا قوقح نيب ..رظحلاو ةباقرلا دودحو ،ريبعتلا ةيرح-

ةيصخشلا عقاوملاو ينورتكلإلا ديربلاو تالاصتالاو تامولعملا تاينقت تاقيبطت مادختسا ةءاسإ-

.اھريغو ةكباشلا ىلع ةماعلاو

 تالاصتالاو تامولعملاتاينقت مادختسا دنع ةدئاسلا ةيعمتجملا نيناوقلاو ديلاقتلاو تاداعلا كاهتنا-

.)تنرتنإلا( ةكباشلا يف اميسال

ريغ ةراجتلاو سسجتلاو ةنصرقلاو شغلاو تامولعملا دعاوقو كونبلا تاقرسك ةينورتكلإلا مئارجلا-

.اھريغو ليلضتلاو ةميرجلاو فنعلا ىلع ضيرحتلاو ،ةعورشملا

 وأ ةيفئاط وأ ةينيد وأ ةيسايس ةفرطتم راكفأ ثب– باھرإلا( ةلودلا نمأ مئارج صاخ لكشب ركذا انھو

 مئارجو ،حالسلاوأ ،ةفيزملا ةيودألاو تاردخملل جيورتلاو ،ةماعلا بادآلاب ةلخملا مئارجلاو ،)ةيرصنع

.اھريغو،ةيقالخأ ريغ لامعأ يف بابشلاو لافطألا لالغتسا

:اهنم دب ال تاوطخ-

 انيلع كلذ تايعادتو،عمتجملا دارفأ لكل تامولعملا تايقالخأ ةيمھأب ةلماشلا ةيعمتجملا ةيعوتلا•

ً.اعيمج

 ةيركفلا ةيكلملا قوقح ىمحتو ةيتامولعملا مئارجلا نم دحت يتلا ةيمانيدلا نيناوقلاو حئاوللا عضو•

.تامولعملا قفدت يف مكحتتو ةيصوصخلاو

 ،ةنهملا تايقالخأو ،تامولعملا عمتجم تايقالخأ لاجم يف ةيناديملا تاساردلاو ثوحبلا عيجشت•

 تامولعملا تاينقت يف لئاهلا عراستلا بكاوي لكشبو ،كلذ معدت ،ةداج تاسارد ىلإ ةجاحلاو

..تالاصتالاو

 ةيوهلا يلع ظافحلا نمضت تاينقتلاو تامولعملا صخي ام لك ىطغي يقالخأ روتسد عضو•

.ةيعمتجملا

 ةكباشلا عم لماعتلا تايقالخأو ،تامولعملا عمتجم تايقالخأب ةصاخلا ةيداشرإلا ةلدألا دادعإ•

 .)تنرتنالا(
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.ميلعتلا يف ةيفصلا ريغو ،ةيسردملا ةيفصلا جھانملا يف ،تامولعملا عمتجم تايقالخأ ميھافم جاردإ•

دعبلا ةيمھأبعمتجملا ةيعوتو ةنهملا تايقالخأ ىلع رمتسملا ميلعتلا جمارب راطإ يف نيلماعلا بيردت•

.ةقاعإلا يوذ نم صاخشألا قوقحو ،تامولعملا عمتجمل يقالخألا

 ةرسألا ىلع كلذتايعادتو ،تامولعملا عمتجم تايقالخأل ةفلتخملا بناوجلا لوح نييمالعإلا بيردت•

.يعمتجملا اھرودو

.لاجملا اذھ يف لمعلل ةيميلقإلا تامظنملا ليعفت عم ،ةصصختم ناجلو تايعمج سيسأت•

ً ايوعوت ةداجلاتاقاقحتسالا هذهل انعمتجم لھاجتو ،تامولعملا عمتجم تايقالخأ بايغ وأ يندت نإ

 ىمح اهحاتجت ةغئاس ةمقل انتاعمتجم لعجي ةيمانيد ةيميلقإو ةينطو ةسايس ءانب مدعو ً،ايعيرشتو

.ةيناسنإلا ئدابملاو قوقحلاو ميقلا عيلست ىمحو ،عورشملا ريغ بسكلاو ءارثإلا ىمحو ،كالهتسالا

:عجارملا نم

 رصان دمحم ،يلالهلا دھاجم دمحم،"تنرتنالا" ةيملاعلا تامولعملا ةكبش عم لماعتلا تايقالخأ-

.127 ص ،)1999رياني(11 ع ،6 جم ،تامولعملاو تابتكملا يف ةثيدحلا تاھاجتالا ةلجم ،يرقصلا

 تاساردلا زكرم ،"ةينورتكلإلا ةحصلا ىلإ بيبطلا لخدم" ناونعب رورحش ناسغ روتكدلل ةرضاحم-

.2010 لوأ نيرشت19 يف قشمد ،ةيجيتارتسإلا ةيحصلا

 ،ةيبرعلا ةيبطلا ةلجملا ،179 ددعلا ،66 ص ،رورحش ناسغ د ،ةينورتكلإلا ةحصلا ىلإ لخدم-

.ةيروس

ةمقلا ءوض ىلع ،2006 راذآ/سرام27 يف ،تامولعملا عمتجملً ايملاعً امويرايأ/ويام17 نالعإ-

( .مقر ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمحلا رارق ،2005 سنوت يف تامولعملل ةيناثلا ةيملاعلا

A/RES/60/252(

2014-2003 © نطولا ایندل ةظوفحم قوقحلا عیمج
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