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 "حتدٜات حٍٛ ايدٚيٞ املؤمتس ،٤١٠٢ ْٛفُرب ٦-٥ ايفرت٠ خالٍ بايدٚح١ اْعكد
 ذتكٛم ايٛط١ٝٓ ايًج١ٓ بني باياتعإٚ ،ايعسب١ٝ" املٓطك١ يف االْطإ ٚحكٛم االَٔ

 جملًظ ايعا١َ ٚاالَا١ْ ايعسب١ٝ ايدٍٚ دتاَع١ ايعا١َ ٚاالَا١ْ قطس بدٚي١ االْطإ
 ايعسب١ٝ ٚايػبه١ االْطإ ذتكٛم ايطا١َٝ ٚاملفٛض١ٝ ايعسب ايداخ١ًٝ ٚشزا٤

 االْطإ. كٛمذت ايٛط١ٝٓ يًُؤضطات

 ايعدٍايداخ١ًٝ ٚ ٚشازات َٔ املطات٣ٛ زفٝعٛ ممجًٕٛ املؤمتس يف غازى ٚقد
 ايعسب١ٝ، املٓطك١ يف املدْٞ اجملاتُع َٚٓظُات اإلْطإ ذتكٛم ايٛط١ٝٓ ٚاملؤضطات

 باألَِ اإلْطإ ذتكٛم ١ٜاياتعاقد ٚاآليٝات ارتاص١ اإلجسا٤اتخربا٤  َٔ ٚعدد
  ٚايدٚي١ٝ. اإلق١ًُٝٝ باملٓظُات االْطإ حكٛم آيٝات ٚممجًٞ املاتخد٠

َٔ  نٝداتأاي ع٢ً املٓظ١ُ ادتٗات حسص ضٝام يف املٛمتس ٖرا اْعكاد جا٤ ٚقد
 ٚاملؤضطات األغداص مجٝع ٜهٕٛ حبٝح ايكإْٛ ضٝاد٠حرتاّ إ أ١ُٖٝجدٜد ع٢ً 

 اّأَ َطؤٚيني ذاتٗا، األجٗص٠ اياتٓفٝر١ٜ ذيو يف مبا ، ٚارتاص١ ايعا١َ ٚاهل٦ٝات
 اإلْطإ، ذتكٛم ايدٚي١ٝ ٚاملعاٜري ايكٛاعد َع تاتفل عًًٓا صادز٠ ٚتػسٜعات قٛاْني
  .متٝٝص دٕٚ أٟ ادتُٝع ع٢ً ٚتطبل

احرتاّ ٚ َٔاأل ضُإ بني ايعالق١ َٓاقػ١ يًُؤمتس األضاضٞ اهلدف نإ ٚقد
 حبح ٚ ايدٍٚ، َطؤٚيٝات َٔ أضاضٝاتني َطؤٚيٝاتني عاتبازُٖابا االْطإ حكٛم
 املٓطك١ صعٝد ع٢ً ايص١ً ذات اياتخدٜات َٓاقػ١ٚ اآلخس ع٢ً َُٓٗا نٌ تأثري

ف٢ ٖرا  نبري٠ حتدٜات تٛاج٘ اييت ايدٍٚ جتازب اضاتعساض اىل باالضاف١ ايعسب١ٝ،
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 ٚحكٛم األَٔ بكطاٜا املاتعًك١ ايدٚي١ٝٚ ١قًُٝٝاإل املٓظُات جتازب ٚنريو اجملاٍ
 . اإلْطإ

 يف األٚي١ٜٛ ذات املٛاضٝع ًَٔا عدد املػازنٕٛ ْاقؼ اإلطاز، ٖرا ٚيف
 ٚاملؤضطات األ١َٝٓ املؤضطات بني ايػسان١ أ١ُٖٝ ضُٓٗا َٚٔ اذتاضس ايٛقت

 حكٛم ٚاحرتاّ تعصٜص َٔ أجٌ املدْٞ اجملاتُع َٚٓظُات االْطإ ذتكٛم ايٛط١ٝٓ
 االْطإ حكٛم زتاٍ يف األ١َٝٓ يًُؤضطات ضًٛى َد١ْٚٚأ١ُٖٝ ٚجٛد  ،االْطإ

 ايعكاب١ٝ ٚاملؤضطات األ١َٝٓ املؤضطات ٚإصالح ايكدزات زفع ضسٚز٠ٚ
 .ف٢ ذيو تًو ايات٢ متس مبسح١ً اْاتكاي١ٝ ف٢ ايبًدإ ايعسب١ٝ ، مبا ٚاإلصالح١ٝ

ق١ بني ايعال حٍٛ ٚاإلق١ًُٝٝ ايدٚي١ٝ اياتجازب املػازنٕٛنُا اضاتعسض  
ٚاآليٝات  ارتاص١ االجسا٤ات ٚجٗٛد اإلْطإ، ٛمعٌُ املؤضطات األ١َٝٓ ٚحك

 ايػسان١ زتاٍ يف ايدٚي١ٝ املٓظُات بعض جتازبٚ املاتخد٠ األَِ يفاياتعاقد١ٜ 
 األ١َٝٓ. األجٗص٠ َع

ايعسب١ٝ، َٓبٗني  املٓطك١دٍٚ نُا تعسض املػازنٕٛ إىل حاي١ حكٛم اإلْطإ ف٢ 
ٚتٗدٜد إىل خطٛز٠ َظاٖس اياتطسف ٚاالقصا٤ ٚايطا٥ف١ٝ ٚخطاب ايهسا١ٖٝ ٚايعٓف 

١ٝٓ ٚايك١َٝٛ خاص١ َٔ قبٌ ٜأَٔ األقًٝات ايدٚ االَٔ ايك٢َٛ ٚايٛط٢ٓ
٤ حكٛم اإلْطإ ، زجااًل  ي٘ ْػطا زٖاب١ٝ، ٚنريو َا ٜاتعسضاإلاجملُٛعات 

 .أًٜا نإ َصدزٖا ، َٚٓظُات اجملاتُع املد٢ْ َٔ َطاٜكات ٚتٗدٜداتْٚطا٤ً

ٚتعسض املػازنٕٛ نريو إىل االْاتٗانات ادتط١ُٝ يًكإْٛ ايدٚىل اإلْطا٢ْ 
اضسا٥ٌٝ  ٟٚايكإْٛ ايدٚىل ذتكٛم اإلْطإ ف٢ حل ايػعب ايفًطط٢ٓٝ ع٢ً أٜد
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ايكا١ُ٥ باالحاتالٍ ، َطايبني اجملاتُع ايدٚىل ٚاألَِ املاتخد٠ باختاذ اياتدابري  ايك٠ٛ
ايعاج١ً ذتُا١ٜ ايػعب ايفًطط٢ٓٝ ٚإْٗا٤ االحاتالٍ ٚبٓا٤ ايدٚي١ ايفًطط١ٝٓٝ 

 املطاتك١ً .

 َا ًٜٞ:ع٢ً يف املؤمتس  أند املػازنٕٛٚ

ضاتكساز احٝح ٜصعصع ، ٌ ع٢ً اجملاتُع جٚطٌٜٛ األ ًا ضًبًٝاإٔ يإلزٖاب تأثري -1
َٔ ٚايطًِ ، نُا ٜٗدد ايات١ُٝٓ اذتهَٛات ٜٚكٛض اجملاتُع املد٢ْ ٜٚٗدد األ

 قاتصاد١ٜ ٚاالجاتُاع١ٝ مما ٜؤثس بػهٌ خطري ع٢ً اياتُاتع حبكٛم اإلْطإ.اال

أحد  ،بإعاتبازٙع٢ً شتاتًف األصعد٠ ايفسد١ٜ ٚادتُاع١ٝ إٔ تٛفري األَٔ  -2
بٓا٤ عًٝ٘ ٚ ، املٛنٛي١ يًدٍٚ ٗاّامل حكٛم اإلْطإ االضاض١ٝ ، ٖٛ َٔ أٚند

األَٔ، ع٢ً إٔ دٚي١ إٔ تاتدر ناف١ اياتدابري ايالش١َ ياتخكٝل ايجيب ع٢ً 
يف إطاز ضٝاد٠ ايكإْٛ ٚاحرتاّ حكٛم اإلْطإ املٓصٛص عًٝٗا  ذيو  ٜهٕٛ

 ف٢ املٛاثٝل ايدٚي١ٝ ذات ايص١ً. 

إٔ نُا ،  ايٛطينَٔ كٛم اإلْطإ ال تطعف بايطسٚز٠ األمحا١ٜ ح إ -3
 ْاتكاص حكٛم اإلْطإ.١َٝٓ ال تؤد٣ بايطسٚز٠ إىل ااياتدابري األ

عاتُدت ملهافخ١ األزٖاب ، ايات٢ إ اضرتاتٝج١ٝ االَِ املاتخد٠ ايعامل١ٝ إ -4
تٛفس إطازًا َسجعًٝا حكٛم اإلْطإ ٚضٝادٙ ايكإْٛ نأضاع جٖٛس٣ هلا ، 

 . بٜٓبػٞ يًدٍٚ ايعسب١ٝ إٔ تطاتفٝد َٓ٘ يف إجسا٤اتٗا ملهافخ١ اإلزٖا

 أْ٘ ال جيٛش ٚال ٜٓبػٞ زبط اإلزٖاب بأٟ دٜٔ أٚ جٓط١ٝ أٚ حطاز٠ أٚ -5
 .مجاع١ عسق١ٝ
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  ٚأٚص٢ املػازنٕٛ مبا ًٜٞ:
 

   :بايٓطب١ إلياتصاَات ايدٍٚ

احاتُاٍ  أ٣ إٔ تطع آيٝات يًسقاب١ ٚاملطا٤ي١ ٚاحملاضب١ ملٓع ايدٍٚ ع٢ً -1
 تعطف١ٝ إجسا٤ات يف ضًطاتٗاٚيصالحٝاتٗا  ايكإْٛ إْفاذ ضًطات ضاتػالٍال

 أٚ ادتُاعات. فساداأل ضد أٚعػٛا١ٝ٥
 حكٛم عٔ املدافعني ذتُا١ٜ ايعاملٞ احرتاّ االعالٕ ع٢ً ايدٍٚ حح -2

ٚدع٠ٛ  ،َٓ٘ ٚايٛقا١ٜ اياتعرٜب َٚٓعاحرتاّ ٚمحا١ٜ ايصخفٝني ٚ اإلْطإ
 املدافعني ذيو يف مبا ِٗضساح إطالم إىلايدٍٚ اييت يدٜٗا ضجٓا٤ زأٟ 

ٚغفاف١ٝ اإلجسا٤ات  ايكطا٤ اضاتكالٍ ٚتعصٜص اإلْطإ، حكٛم عٔ ٚاملدافعات 
 .  ايفطادستازب١ ٚايكا١ْْٝٛ ٚاحرتاّ املعاٜري ايدٚي١ٝ يًُخان١ُ ايعادي١ 

 ايكإْٛ، ضٝاد٠ مببادئ ياتصاّاإل يهفاي١ تدابري عُاٍٚإ تبين ع٢ً ايدٍٚ حح -3
 .ٚجتٓب اياتعطف ،دٕٚ متٝٝص ايكإْٛ أَاّ ٚاملطاٚا٠

َع  املاتعًك١ باالَٔ ٚحكٛم اإلْطإ  ١ايعسبٝٚاملٛاثٝل  قٝاتتفااإل َٛا١َ٤ -4
ايات٢ مل تكِ بريو بعد ، ع٢ً االْطُاّ إىل ٚحح ايدٍٚ املعاٜري ايدٚي١ٝ 

١ َٓاٖط١ اياتعرٜب تفاقٝفاقٝات ايدٚي١ٝ ذات ايص١ً ٚخاص١ اتاإل
يطٝاض١ٝ ٚايعٗد يدٚىل يًخكٛم املد١ْٝ ٚاضاف٢ ٚايعٗد اٚبسٚتٛنٛهلا اإل

قاتصاد١ٜ ٚاالجاتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ ْٚظاّ زَٚا األضاض٢ يًخكٛم االايدٚىل 
 .يًُخه١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ 
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تػجٝع ايدٍٚ ع٢ً اياتعإٚ َع االجسا٤ات ارتاص١ جملًظ حكٛم اإلْطإ  -5
 َٚع اآليٝات اياتعاقد١ٜ يألَِ املاتخد٠.

، نًُا اقاتط٢ باصالحات ف٢ قطاع االَٔ ٚايكطا٤ايكٝاّ تػجٝع ايدٍٚ ع٢ً  -6
 األَس ذيو.

 ٚ اإلْطإ ذتكٛم ايٛط١ٝٓ املؤضطات ٚ األ١َٝٓ املؤضطات بني ػسان١يًبايٓطب١  
   : اإلْطإ حكٛم احرتاّ ٚ تعصٜص زتاٍ يف املدْٞ اجملاتُع َٓظُات

 اجملاتُع َٓظُاتاألجٗص٠ األ١َٝٓ ٚ بني دٚز٣املاتٛاصٌ ٚاي اذتٛازتػجٝع  -7
، آُٜا  آي١ٝ اْػا٤ف٢ ٚايٓظس  اإلْطإ ذتكٛم ايٛط١ٝٓ ٚاملؤضطات املدْٞ

 األ١َٝٓ اياتدابريتهٕٛ إٔ يًاتعإٚ بٝٓٗا َٔ أجٌ ،تٛفست ايظسٚف يريو 
َِ َد١ْٚ األَٚع َا جا٤ ف٢  ذتكٛم اإلْطإ ايدٚي١ٝ ملعاٜريا َاتال١ُ٥ َع

 .1979يط١ٓ  املاتخد٠ يكٛاعد ضًٛى املٛظفني املهًفني بإْفاذ ايكٛاْني

ل ف٢ اياتجُع ٚف٢ حس١ٜ ٚايكا٢ْْٛ ايطأَ يًختٛفري اإلطاز اياتػسٜع٢  -8
دٕٚ َطاٜكات ٚايطأَ عٌُ َٓظُات اجملاتُع املد٢ْ ٚايصخفٝني ياياتعبري ٚ

 اضاتكاليٝ٘ املؤضطات ايٛط١ٝٓ ذتكٛم اإلْطإ. نريو ياتعصٜص
 عكدٚ َٓظِ ٢ٚتدزٜب ٢تجكٝف عٌُ اطاز ف٢ ايٛط١ٝٓ املؤضطات بني اياتهاٌَ -9

 اإلْطإ ذتكٛم ايٛط١ٝٓ املؤضطات ف٢ اياتجكٝف ىلٚملطؤ ١ٝتٓظُٝ اتجاتُاعا
 املؤضطات. هلرٙ تٓفٝر١ٜ يرباَج ترتجِ عٌُ خط١ إطاز ف٢ ضبل َا يصٝاغ١
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املؤضطات ايٛط١ٝٓ عالّ ف٢ تطٜٛس ايعالق١ بني دٚز اإلاياتأنٝد ع٢ً أ١ُٖٝ  -11
، ٚتػجٝع ٚضا٥ٌ اإلعالّ ع٢ً تعصٜص ٚاجملاتُع املد٢ْ ٚاملؤضطات األ١َٝٓ

 اجملاٍ.جٗٛدٖا يف ٖرا 

 زفع َٚطأي١ اإلْطإ حكٛم زتاٍ يف األ١َٝٓ ؤضطاتامل ضًٛى دْٚاتمل بايٓطب١
 ٚاحمل١ًٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ايدٚي١ٝ املطاتٜٛات ع٢ً ايكدزات

 ٚاملٛظفنيحح ايدٍٚ ايعسب١ٝ ع٢ً اعاتُاد َدْٚات ضًٛى يألجٗص٠ األ١َٝٓ  -11
ع٢ً إٔ  غاَاًل ايعَُٛٝني، تساع٢ االياتصاّ حبكٛم اإلْطإ ٚتٓفٝرٖا تٓفٝرًا

َاتال١ُ٥ َع َد١ْٚ األَِ املاتخد٠ يكٛاعد ضًٛى املٛظفني املهًفني تهٕٛ 
 .1979بإْفاذ ايكٛاْني يط١ٓ 

َػرتن١ بني ايًجإ ايٛط١ٝٓ ذتكٛم اإلْطإ ٚاألجٗص٠ األ١َٝٓ  تٓظِٝ ْد٠ٚ -12
يف ايدٍٚ ايعسب١ٝ ياتكِٝٝ َٚساجع١ املد١ْٚ ايُٓٛذج١ٝ يكٛاعد ضًٛى زجٌ 

١ االضرتغاد١ٜ يكٛاعد ضًٛى املٛظفني ايعَُٛٝني، األَٔ ايعسبٞ ٚاملدْٚ
املعاتُدٜٔ َٔ قبٌ زتًظ ٚشزا٤ ايداخ١ًٝ ايعسب ٚاقرتاح ايٛضا٥ٌ ايهف١ًٝ 

 باتفعًُٝٗا.

 زتاٍ يف كٝف١ٝاياتجٚ اتدزٜب١ٝاي رباَجحح ايدٍٚ ايعسب١ٝ ع٢ً تعصٜص اي -13
 . األ١َٝٓ ٚاألجٗص٠ يًُؤضطات اإلْطإ حكٛم

 ضُإضسٚز٠ االضاتفاد٠ َٔ ارتربات املداتًف١ املع١ٝٓ باتخكٝل اياتٛاشٕ بني  -14
 .األَٔ ٚاحرتاّ حكٛم اإلْطإ
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 ألنادميٝات ٚاياتدزٜب١ٝ اياتع١ًُٝٝ املٓاٖج يف اإلْطإ حكٛم َاد٠ اعاتُاد -15
 ،مبا يف ذيو حكٛم األغداص احملسَٚني َٔ اذتس١ٜ َٚسانص تدزٜب ايػسط١

ٚايعُاٍ  ٚاياتعاٌَ َع اذتل يف اياتجُع ايطًُٞ ٚايالج٦ني ٚاملػسدٜٔ داخًًٝا
، ٚإٜال٤ اعاتباز  املٗاجسٜٔ ٚايف٦ات اييت حتاتاج إىل عٓا١ٜ خاص١ ناألطفاٍ

 .خاص ذتكٛم املسأ٠

تٛفري ناف١ اإلَهاْٝات ايالش١َ َٔ َٛازد َاي١ٝ ٚتك١ٝٓ ٚتدزٜب١ٝ ٚغريٖا  -16
يًُعاٜري ايدٚي١ٝ  ايكإْٛ أدا٤ َٗاَِٗ ٚفكًامبا ٜهفٌ يًكا٥ُني ع٢ً تٓفٝر 

يف اخاتٝاز  أضاضًٝا َعٝازًاكٛم اإلْطإ االياتصاّ حب ٚاعاتُادذتكٛم اإلْطإ، 
 ٚتسق١ٝ ايكا٥ُني ع٢ً تٓفٝر ايكإْٛ. 

 يًُعاٜري ٚفكا ٚاإلصالح١ٝ ايعكاب١ٝ ٚاملؤضطات األ١َٝٓ املؤضطات إصالح بايٓطب١
  اإلْطإ ذتكٛم ايدٚي١ٝ

 املؤضطاتٚشازات ايداخ١ًٝ ٚ يف اإلْطإ حكٛم إدازات ٚدعِ اْػا٤ -17
 .  األ١َٝٓ ٚاألجٗص٠

 بٗرٙ ايعاًَني نفا٠٤ ٚبٓا٤ ايكدزات زفعٚ ايبػس١ٜ املٛازد يف االضاتجُاز -18
 هلرٙ ايػا١ٜ. َٓاضب١ ١ْٝتٛفري َٝصاٚ االجٗص٠

عٔ طسٜل ٚاالصالح١ٝ ايٓٗٛض بايكطاع األ٢َٓ ٚاملؤضطات ايعكاب١ٝ  -19
ايكطاع اال٢َٓ  ١ُ هلا ٚتٛفري املٛازد املاي١ٝ ياتطٜٛسايكٛاْني املٓظَساجع١ 

 ٚعصسْاتٗا.



9 

 

ٚضُإ عدّ االفالت َٔ ايعكاب يف حاالت ايكا١ْْٝٛ  ي١املطا٤ تعصٜص -21
 .اْاتٗاى حكٛم اإلْطإ

 ٚاياتفاتٝؼ بايسقاب١ املع١ٝٓ ايربملا١ْٝ ٚايًجإ ايٛط١ٝٓ املؤضطات دٚز تفعٌٝ -21
 .اال١َٝٓ جٗص٠األ ع٢ً

ٚاألجٗص٠ األ١َٝٓ يف تعصٜص  املدْٞ اجملاتُع َؤضطات غسان١ بني إقا١َ -22
  .االْطإ حكٛم احرتاّ ٚضُإاألَٔ ٚتسغٝد اذتٛن١ُ يف املسفل األَين 

 بعٌُ ٜاتعًل فُٝا ٚايػفاف١ٝ املعًَٛات ع٢ً اذتصٍٛ يف اذتل َبدأ تعصٜص -23
 ٚاملؤضطات اجملاتُع بني اياتعإٚ ٚتعصٜص ايجك١ بٓا٤ ٜهفٌ مبا اال١َٝٓ االجٗص٠

 اال١َٝٓ، ٚفل َا ٜكاتطٝ٘ ايكإْٛ ٚإجسا٤ات اياتخكٝل.

ُفٛض١ٝ ايطا١َٝ ايدٍٚ ايعسب١ٝ يالضاتفاد٠ َٔ ارتدَات االضاتػاز١ٜ يً دع٠ٛ -24
 اإلْطإ. ذتكٛم

الصالح١ٝ ٚتبادهلا بني اايعكاب١ٝ ٚتٛثٝل املُازضات ايفط٢ً يًُؤضطات  -25
 ايدٍٚ ايعسب١ٝ.

 

  اياتٛصٝات ٚتفعٌٝ َاتابع١

 املؤضطاتٚ املدْٞ اجملاتُع َٓظُات جيُع دٚزٟ َؤمتس عكد ع٢ً ايعٌُ -26
 .١ٝايعسب ايداخ١ًٝ ٚشازات عٔ ممجًنيٚ اإلْطإ ذتكٛم ايٛط١ٝٓ
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 حبطٛز اإلْطإ ذتكٛم ايٛط١ٝٓ املؤضطات تٓظُٗا ٚط١ٝٓ يكا٤ات عكد -27
 املدْٞ اجملاتُع َٚٓظُات املع١ٝٓ اذته١َٝٛ ٚاملؤضطاتاال١َٝٓ  األجٗص٠ ممجًٞ

 .ايٛطين ايصعٝد ع٢ً ايدٚح١ َؤمتس تٛصٝات تفعٌٝ بػسض

 َٔ عٌُ فسٜل ياتػهٌٝ قطس بدٚي١ اإلْطإ ذتكٛم ايٛط١ٝٓ ايًج١ٓ دع٠ٛ -28
 . اياتٛصٝاتِ تٓفٝر ٚتكٝٝ ملاتابع١ املؤمتس غسنا٤

دع٠ٛ ز٥ٝظ ايًج١ٓ ايٛط١ٝٓ ذتكٛم اإلْطإ بدٚي١ قطس إىل زفع ٖرٙ  -29
 ٚايدٚي١ٝ املع١ٝٓ .اياتٛصٝات إىل شتاتًف املؤضطات ٚاملٓظُات ايعسب١ٝ 

 يًج١ٓيدٚي١ قطس ع٢ً ناف١ اياتطٗٝالت ، ٚ  غهسِٖ عٔ املػازنٕٛ ٜعرب ،أخريًاٚ
 ايداخ١ًٝ ٚشزا٤ ٚزتًظ ايعسب١ٝ ايدٍٚ جاَع١ٚ قطس بدٚي١ اإلْطإ ذتكٛم ايٛط١ٝٓ
 ايٛط١ٝٓ يًُؤضطات ايعسب١ٝ ايػبه١ٚ اإلْطإ ذتكٛم ايطا١َٝ ٚاملفٛض١ٝ ايعسب
 يف يالضاتُساز ِٜٚدعْٛٗ ايدٚح١ َؤمتس ياتٓظِٝ ِجٗٛدٖ ع٢ً اإلْطإ ذتكٛم
  إقسازٖا. مت اييت اياتٛصٝات ياتٓفٝر ايعالق١ ذات األطساف َع عًُِٗ

 

 . 6/11/4211ّ: ايدٚح١ يف


