
 

 

 

 ----     ----------------------------------------------            ان%$ثأت
 

"#
 ةUVغصلا ةحلسألا ةUVخذ نم نط 54 براقOامو راجفنإلل ةلJاقلا بورحلا تافلخم نم فلخم نويلم نع د;:ي ام ةلازإ تمت ،2011 ذنمو ا)'يل $
 .ةف)فخلاو

 دBCي ام XYلت امW .ةرجفتملا رئاخذلا نم صلختلل ةCروفلا ماهملا لالخ نم نمآ لGشE اهنBCخت وأ راجفنالل ل9اق مسج 96،000 قوف1 ام /.مدت مت ،2016 ذنمو
 د1دهت عم انمأ j.kأ لGشE شhعلا نم مهنيكمتل كلذو ةرجفتملا رئاخذلا رطاخم9 ةbعوت ،ادشار 99،891و الفط 197،476 مهنم ،اصخش 297،000 نع
 كلذو 2019 ذنم اbممأ افظوم 280 نع دBCي امل رطاخملا9 ةbعوتلا لوح تاCyردت سامنوألا تمدق ،كلذ uإ ةفاضإلا9 .راجفنالل ةل9اقلا برحلا تافلخم
 .نمآلا كولسلا س�~كتو فراعملا ةداBCل

�� ا�bّيلو ة�bيل 289 نع دBCي ام تاردق سامنوألا تززع ،2015 ذنمو
 .ماغلألا9 ةقلعتملا لامعألا بناوج فلتخم �

 

 ---    -------------------------------------     ----------انصوصخ(
�� ا�bيل uإ سامنوألا تلوحت

�� ،تقحتلا مث ،2011 سرام �
�� معدلل ةدحتملا ممألا ةثعyب ،2012 ويلوي �

 امدنعو .ة/.خذلاو ةحلسألل يراش�سالا مسقلا ةفص تحت ا�bيل �
�� �/�سفانتملا ءاقرفلا �/�ب فنعلا لامعأ تعلدنا

��و 2014 �
 فقو قافتا �ع عيقوتلا رث�و .ةتقؤم ةفص9 س�وت uإ اهيفظوم نم د1دعلا ةدحتملا ممألا تلقن ،2019 لC~بأ �

�� رانلا قالطإ
 اهتطش�أ م1دقت سامنوألا تلصاو ،س�وت نم تاbلمعلا ةرادإ اهيف تمت �Y لا ةتقؤملا تاY.فلا لالخو .ا�bيل uإ ةدحتملا ممألا مقاط بلغأ داع ،2020 ر��تjأ �

bXYس¢تلا اهمعدو ة1ذbفنتلا
�� �/�يلحملا اهئاW¤£و اهيفظوم عمو دع9 نع �

 .ا�bيل �

�� أد9 يذلا عا��.لا اهثدحأو ،ةد1دعلا تاعا��.لا تدأ دقو 
 .رئاخذلا ةراد©ب ةقلعتملا ل̈اشملاو راجفنالل ةل9اقلا برحلا تافلخم9 ثولتلا ىوتسم مقافت uإ ،2019 لC~بأ �

�ارألا نم عــ�~م Y.م �/�يالم 3 نم j.kأ فb¢صت مت ،ªارخؤمو
� ��

 ةلbقثلا ةحلسألا مادختسا قحلأ دقو ."دكؤم رطخ قطانم" وأ "لمتحم رطخ قطانم "ـك سل9ارط بونج �
��
�� �/�لماعلاو تالماعلا لوصو قوع1 اذه نأ امW .ةbساسألا � بلا نم اه/.غو تاbفش�سملاو سرادملاو قاوسألاو لزانملا9 قاطنلا ةعساو ارا�²أ ة�C±حلا زjارملا �

 لاجم �
��اعتلاو ةbناس�إلا ةدعاسملا

اbلخاد �/�حزانلل ةنمآلا ةدوعلا نود لوحCو ركyملا �
ª. وCلخاد �/�حزانلا ددع ردقbض ةنمآلا ةدوعلا لمأو 0111681، ـ9 ا¶bفنت متي مل ام لbذ 

�� سامنوألا ةطش�أ مهاس¹و .كراعملا تاحاس /.هطت وأ̧و ةرجفتملا رئاخذلا نم صلختلل ةCروفلا ماهملاو �� قتلا وأ̧و �� قتلا /.غ حسملا تاbلمع
 قالطإ فقو قافتا ذbفنت �

�� عقوملا رانلا
 .ةمادتسملا ةbمنتلا فادهأو ةحلاصملاو رارقتسالا معد دوهجو ةbناس�إلا دوهجلا معدو 2020 ر��تjأ 23 �

 ---   -------------------------------------------------انتطش0أ
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 ةّرح لوقح ةمظنم :ةروصلا قوقح

 ا$#يل



 

 

�� اماه سامنوألا همدقت يذلا معدلا لازي الو
�� معدلل ةدحتملا ممألا ةثع�و ةbلحملا تاعمتجملا ةدعاسم �

�� ءاW¤¼لاو ا�bيل �
�½اس�إلا لاجملا �

 د1دهتلا ةدح فbفخت �ع �
�� سامنوألا مهاس¹ امW .تارجفتملا نع مجانلا

67 معدلل ةدحتملا ممألا ةثع) فادهأ قيقحت �
 .ةدحتملا ممألل يرطقلا قC~فلاو ةbناس�إلا لامعألل يرطقلا قC~فلاو ا;:يل 8

�� مهاس¹و ةدمعأ ثالث تحت ةطش�ألا يوطنتو
لعتملا لامعألل ةدحتملا ممألا ةرئاد ةbجbتاY.سا ذbفنت �

¾
�� سامنوألا جمانرب ةbجbتاY.ساو 2023-2019 ماغلألا9 ةق

 ا�bيل �
2020-2022: 

  /.-يندملا ة&امح .1
�� عفترم راجفنالل ةل9اقلا برحلا تافلخم نع مجانلا ثولتلا ىوتسم ّنإ

 �/�يندملا ةاbح �ع رثؤي امم ،ة�C±حلا قطانملا ضع9 �
�� معدلل ةدحتملا ممألا ةثع9 رCراقت تلجس دقو .عا��.لا ءاهتنا دعY 9 ح

�� ا�bيل �
�� ةداCز 2020 �

�� عا��.لا ا1احض ددع �
 فوفص �

 بورحلا تافلخم دوجو نإ .راجفنالل ةل9اقلا برحلا تافلخم اهيلت ،كلذ ءارو �hÅئرلا بÄسلا ةÃC.لا كراعملا تناWو .�/�يندملا
�� �/�لماعلاو تالماعلا لوصوو اbلخاد �/�حزانلل ةنمآلا ةدوعلا نود لوحCو حاورألا ددهي راجفنالل ةل9اقلا

 نم ةbناس�إلا تامظنملا �
 برحلا تافلخم هلGش¹ يذلا د1دهتلا نم دحلا �ع اهئاW¤£ عم سامنوألا لمعتو .اهتداعتسا وأ ةbساسألا تامدخلا /.فوت لجأ
 باحصأ عم قيس¢تلا لbهس¹و ماغلألا9 ةقلعتملا لامعألا ذbفنتل ة�bيللا تاطلسلا عم نواعتلا Ã.ع كلذو راجفنالل ةل9اقلا
 حسمو ةرجفتملا رئاخذلا رطاخم9 ةbعوتو ةرجفتملا رئاخذلا نم صلخت تاbلمع ذbفن�ب اهؤاW¤£و سامنوألا تماق دقو .ةحلصملا

�� �� قت /.غ
�� ام9 ،قطانم ةدع �

��اعتلاو ةbناس�إلا ةطش�ألا لbهس¹ لجأ نم ءاغروتو هتا±مو ت£و يزاغن�و سل9ارط كلذ �
� 

 ا1احضلا ةدعاسم لyس لوح ثوح9 ءارج�و لمع تاشرو مbظن�ب سامنوألا تماق امW .�/�حزانلل ةنمآلا ةدوعلل /.ضحتلاو ركyملا
��
��و 2021 ذنمو .ةbلyقتسملا تالخدتلل ةbجbتاY.سا تاداشرإ م1دقت لجأ نم لyقتسملا �

 ،رانلا قالطإ فقو قافتا ذbفنت راطإ �
�� هحتف نم نكم امم ،��حاسلا قC~طلا /.هطتل قيس¢تلاو �� قتلا معدلا م1دقتب سامنوألا تماق

 ذbفنت يرجCو .2021 ويلوي 30 �
 .سامنوألا نم �� قت معد9 ةرفجلاو نC~ق وبأ �/�ب ةط9ارلا قC~طلا لوط �ع /.هطت تاbلمع
 

 ة67خذلاو ةحلسألل يراش,سإلا مسقلا رود .2
 رارقتسالاو نمألا ددهي ا/.طخ ا1دحت لGشÊ ،عو¤¼ملا /.غ اهراش�نا uإ ةفاضإلا9 ،ة/.خذلاو ةحلسألل نَّمؤملا /.غ نBCختلا لازي ال 

��
 تافلخم نم نط 200 براق1ام عيمجت ةbلمع سامنوألا تمتأ ،ة/.خذلاو ةحلسألل يراش�سإلا مسقلا لثمت اهتفص�و .ا�bيل �
�� اهنم صلختلاو راجفنالل ةل9اقلا بورحلا

�� ة/.خذلا نزاخم �
�� هتا±م �

 *عو¤¼ملا ةراد�و ةbنقتلا ةروشملا تمدقو ؛2019 �
�½ادbم تاbلمع عقوم ءانب نم تهتناو

� ��
 .لئاسلا خــــCراوصلا دوقو نم صلخت تاbلمع ذbفتب حمسÊ لئاسلا دوقولا نBCختل ناC~غ �

 ثداوحلا عقاوم ةرادإ �ع ةbئانجلا ثحاyملا زاهج نم ادرف 32 سامنوألا ت�رد ،ةركتبملا ةفسانلا تاوبعلا رطخ نم دحللو
 ةC�bردتلا تارودلا نم ةعومجم مbظن�ب سامنوألا موقت ،ةق9اسلا اهعCراشم �ع ًءان�و .ةركتبملا ةفسانلا تاوبعلا �ع لمتشY� ¹ لا
�� ةدعاسملل ةفbفخلاو ة/.غصلا ةحلسألا رطاخم9 ةbعوت ةطش�أ م1دقت نم �Ã يللا باyشلا �/�كمتل

 ��حملا عمتجملا دومص زBCعت �
 .�Ðامتجالا ع�نلا �ع مئاقلا فنعلا نم دحلاو
 

 
/B ةلعافلا ة<نطولا فارطألا ترادق ز23عت .3

C ةقلعتملا لامعألا لاجم Iماغلألا 
�� ةلعافلا فارطألا تاردقلا زBCعت ةلأسم سامنوألا uوتت

��و ةماه ة�Cلوأ ماغلألا9 ةقلعتملا لامعألا لاجم �
 لصاوت ،راطإلا اذه �

�� ماغلألا9 ةقلعتملا لامعألل �Ã يللا زكرملا معد
�� ةلماعلا تامظنملا دامتعا �

 قيس¢تلا لbهس¹و ماغلألا9 ةقلعتملا لامعألا لاجم �
 ةbنطولا ةمالسلا ةئيه نم ا/.بخ 70 نع دBCي ام بCردتب سامنوألا تماق ،2015 ذنمف .�/�يلودلا ةحلصملا باحصأو ءاW¤¼لا عم
 ةbق¤¼لا ةقطنملا نم ا/.بخ 30و )مدقتم ىوتسم( راجفنالل ةل9اقلا برحلا تافلخم نم صلختلا �ع ةC~كسعلا ةسدنهلا فنصو
�� ةمالسلا �ع يوجلا عافدلا نم اط9اض 11و �� قتلا /.غ حسملا �ع

 نم ا/.بخ 72و رئاخذلاو ةbئاbمÕbلا داوملا عم لماعتلا �
�� ةرجفتملا رئاخذلا د1دهت ةهباجم �ع ءاÃ.خ ةدع بCردت uإ ةفاضإلا9 ،)مدقتم ىوتسم( ةbلوألا تافاعسإلا �ع يزاغنب

 .ت£ �
Wعتب سامنوألا تماق امBCلا تاردق ز¼¤Wع ءا.Ã يللا ةلعافلا تاهجلل بورحلا تافلخم نم صلخت تادعم /.فوت�bةدعاسملاو ة 
�� اbلاح ةذفانلاو ماغلألا9 ةقلعتملا لامعألل ةbنطولا /.ياعملا ر�Cطت �ع

��و .ا�bيل �
 ةدحتملا ممألا ةرئاد تماقو ،�uاحلا تقولا �

�� )ةط9اضو ط9اض 300( ة�bيللا ةbسامول9دلا ةط¤¼لا تاردق زBCعت �ع ماغلألا9 ةقلعتملا لامعألل
 ةدح نم فbفختلا لاجم �

 ةbعوت تاطاش� ذbفنت �ع ��حملا عمتجملا نم اعوطتم 12 بCردتب اض1أ تماق امW .ةbتاbلمعلا تاد1دهتلاو تارجفتملا رطخ
 .مهتاعمتجم لخاد راجفنالل ةل9اقلا بورحلا تافلخم رطاخم9

 --------------------------    ---------------------------انلیومت
 
 ةbنا�/.ملا نم اهتطش�أ ل�Cمت �ع سامنوألا لصحت .�/�ي�يللاو �/�يلودلا ءاW¤¼لاو ةحلصملا باحصأ عم قيثولا نواعتلا9 ةطش�ألا ەذه ذbفنت معد uإ سامنوألا فدهتو
�� معدلل ةدحتملا ممألا ةثعyل ة1داعلا

�� زوع كانه yXYي ،معدلا ءاخس مغرو .�/�يئانثلا �/�حناملاو ا�bيل �
 ضارغألل ماغلألا9 ةقلعتملا لامعألا عــــCراشم ةطش�أ ل�Cمت �

�� رالود نويلم 2 �ع لوصحلا uإ سامنوألا Ùس¹و .تاردقلا ءانب تارداyمو ةbناس�إلا
 تاردقلا ءان�و ة1امحلاو رانلا قالطإ فقو ةbلمع معد ةطش�أ ذbفنتل 2022 �

 .ةbنطولا
 

 :ـ8 لاصتالا 23ري ،تامولعملا نم د$#مل
#" ماغلألاJ ةقلعتملا لامعألل ةدحتملا ممألا ةرئاد جمانرب نع ةتقؤملا ةلوؤسملا ،زريام <=وج ةس:آلا

 myersj@un.org   ،ا)'يل $

لعتملا لامعألل ةدحتملا ممألا ةرئاد جمارب ريدم ،دراش,GHب فC,س دCسلا
j

 stephen.pritchard@un.org ،ةرادإلاو ط)طختلا مسق ،ماغلألاJ ةق
23 ةق/ثولا ەذه ث&دحت مت
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