
 
  

 للببنناانن أأججلل ممنن االلددووللييةة االلددععمم ممججممووععةة ععنن صصااددرر ممششتترركك ببيياانن

 2020 االلثثااننيي ككااننوونن 23 ببييررووتت٬،

 االلححككووممةة للببنناانن أأججلل ممنن االلددووللييةة االلددععمم ممججممووععةة تتححثث االلججددييددةة٬، االلححككووممةة تتششككييلل ععنن االلإإععللاانن ببععدد
 ووذذااتت االلججذذررييةة ووااللإإصصللااححااتت االلتتددااببييرر ممججممووععةة ممعع ووززاارريي ييااننبب ااععتتمماادد ففيي االلإإسسررااعع ععللىى االلججددييددةة

 االلتتططببييقق ووسسييككوونن .االلللببننااننيي االلششععبب ططللببااتت تتللببييةة ععللىى االلققااددررةة ووااللششااممللةة االلممصصددااققييةة
ً  أأمررااً  ووااللححااسسمم االلسسررييعع  االلببللدد ييووججههههاا االلتتيي االلممتتففااققممةة االلأأززممااتت ممنن ععدددد ووععككسس للووققفف أأساسيیا

 .ووأأببنناائئهه

 خخااررططةة ررسسمم ووااللذذيي 2019 االلأأوولل ككااننوونن 11 ففيي ااددررااللصص االلددووللييةة االلددععمم ممججممووععةة ببببيياانن تذذكيیررااً 
ً  للللممضضيي ططررييقق ً  االلأأممدد ووططووييللةة ففووررييةة إإصصللااححااتت ففيي قددما  االلسسااببققةة٬، للببنناانن االلتتززااممااتت ممعع تماشيیا
ً  االلممضضيي ععللىى االلججددييددةة االلححككووممةة تتششججعع االلددووللييةة االلددععمم ممججممووععةة ففإإنن  االلإإصصللااححااتت ههذذهه ممثثلل ففيي قددما

 االلمماالليي٬، ووااللااسستتققرراارر االلننققدديي ووااززننااللتت ووااسستتععااددةة االلااققتتصصاادديي٬، االلووضضعع تتددههوورر للووققفف االلللااززممةة
 االلااصصللااحح٬، غغيياابب ظظلل ففيي .االلللببننااننيي االلااققتتصصاادد ففيي االلررااسسخخةة االلههييككللييةة االلققصصوورر أأووججهه ووممععااللججةة
 للممصصااععبب ععررضضةة ييججععللههمم مممماا االلخخااررججيي االلتتممووييلل ععللىى ييععتتممددوونن ووسسككااننهه للببنناانن ااققتتصصاادد سسييظظلل

 .ممتتززااييددةة

 االلللااززممةة االلححااسسممةة ااتتااللااججررااء ااتتخخااذذ ععللىى االلللببننااننييةة االلسسللططااتت االلددووللييةة االلددععمم ممججممووععةة تتششججعع
 االلتتببننيي خخللاالل ممنن ذذللكك ففيي ببمماا االلمماالليي٬، للللققططااعع االلتتممووييلل ننممووذذجج ووااسستتددااممةة ااسستتققرراارر للااسستتععااددةة

 االلممؤؤسسسسااتت ووإإصصللااحح االلككههررببااء٬، إإصصللااحح خخططةة ووتتننففييذذ ,2020 للععاامم ففععااللةة للممووااززننةة االلففوورريي
 .االلححككووممييةة للللممششتتررييااتت ففععااللةة ققووااننيينن ووتتططببييقق ووااققرراارر للللددووللةة٬، االلتتااببععةة االلااققتتصصااددييةة

 االلااققتتصصاادد٬، ففيي االلممسستتثثممرريينن ثثققةة ااسستتععااددةة إإللىى ووااللححااججةة االلللببننااننيي االلششععبب للممططااللبب إإستجابةً 

 تتببننيي خخللاالل ممنن ذذللكك ففيي ببمماا االلضضررييببيي٬، ووااللتتههرربب االلففسساادد ممككااففححةة ععللىى ككذذللكك االلسسللططااتت ننححثث
 ووددععمم االلففسساادد٬، ممككااففححةة ههييئئةة ووققااننوونن االلففسساادد للممككااففححةة االلووططننييةة االلااسستتررااتتييججييةة ووتتططببييقق

 االلححككمم ووتتععززييزز ووااللممححااسسببةة االلششففااففييةة للتتررسسييخخ ببييررااللتتدداا ممنن ووغغييررههاا االلققضضااء٬، ااسستتققللااللييةة

 .االلررششييدد

 االلتتظظااههرر ححقق ووححممااييةة االلددااخخلليي االلااسستتققرراارر ععللىى االلححففااظظ ضضررووررةة ععللىى االلددووللييةة االلددععمم ممججممووععةة تتؤؤككدد
 .االلسسللمميي



 ااررااضضييهه ووسسللااممةة ووأأممننهه للااسستتققررااررهه ووششععببهه٬، للللببنناانن االلققوويي ددععممههاا االلددووللييةة االلددععمم ممججممووععةة تتككرررر
ً  االلسسييااسسيي ووااسستتققللااللهه ووسسييااددتتهه  ٬،(2006) 1680 ٬،(2006) 1701 االلأأممنن ممججللسس للققررااررااتت ووفقا

 ذذااتت االلأأخخررىى االلأأممنن ممججللسس ققررااررااتت إإللىى ببااللإإضضااففةة ٬،(2019) 2485 ٬،(2018) 2433 ٬،(2004) 1559

 .للببنناانن ففيي االلووضضعع ححوولل االلأأممنن ممججللسس ررئئييسس ووببييااننااتت االلصصللةة

 للللننأأيي ممللممووسسةة سسييااسسةة تتططببييقق إإللىى االلللببننااننييةة االلأأططرراافف ججممييعع االلددووللييةة االلددععمم ممججممووععةة تتددععوو
 االلإإععللااننااتت ففيي ععللييهه االلممننصصووصص االلننححوو ععللىى ممههممةة٬، ككأأووللووييةة االلخخااررججييةة٬، االلننززااععااتت ععنن للننففسسبباا

 ذذااتت االلأأممنن ممججللسس ققررااررااتت تتططببييقق ببأأههممييةة ووتتذذككرر .2012 للععاامم ببععببدداا إإععللاانن ووببااللأأخخصص االلسسااببققةة
 للببنناانن ففيي االلممسسللححةة االلممججممووععااتت ججممييعع سسللااحح ننززعع تتتتططللبب االلتتيي االلسسااببققةة ووااللااللتتززااممااتت االلصصللةة

 .االلللببننااننييةة للللددووللةة االلتتااببععةة تتللكك سسووىى للببنناانن ففيي سسللططةة أأوو ةةأأسسللحح ههننااكك تتككوونن للاا ححتتىى

 االلششررععييةة االلممسسللححةة االلققووااتت ههيي االلللببننااننييةة االلممسسللححةة االلققووااتت ببأأنن االلددووللييةة االلددععمم ممججممووععةة ووتتذذككرر
 .االلططاائئفف ووااتتففااقق االلللببننااننيي االلددسستتوورر تتضضممننهه مماا ععللىى بناءً  للللببنناانن٬، االلووححييددةة

 ععببرر ببااللإإصصللااححااتت االلممللتتززمم ببننااننلل للددععمم ااسستتععددااددههاا ععللىى االلتتأأككييدد االلددووللييةة االلددععمم ممججممووععةة تتععييدد

 ععممللييةة سستتببددأأ أأععللااهه االلممذذككووررةة االلإإججررااءااتت تتططببييقق ببممججرردد إإذذ .االلإإججررااءااتت ممنن ششااممللةة ممججممووععةة تتننففييذذ
 ااسستتددااممةة سسييسسههلل مممماا االلددوولليي ووااللممججتتممعع االلللببننااننيييينن ققببلل ممنن ببااللااققتتصصاادد االلثثققةة ااسستتععااددةة

 .االلددوولليي االلددععمم

 االلددععمم ضضمماانن إإللىى االلددووللييةة٬، ننظظممااتتااللمم ففييهه ببمماا االلددوولليي٬، االلممججتتممعع االلددووللييةة االلددععمم ممججممووععةة تتددععوو
 تتووااججهه االلتتيي ووااللااننسسااننييةة ووااللااققتتصصااددييةة االلأأممننييةة االلتتححددييااتت ممععااللججةة ففيي للللببنناانن االلممسستتممرر

 .االلببللاادد

  

ملاحظة  للمحررين 

 ووففررننسساا االلصصيينن ووححككووممااتت االلممتتححددةة االلاامممم ممنن ككلل للببنناانن أأججلل ممنن االلددووللييةة االلددععمم ممججممووععةة تتضضمم

 ممعع االلااممييررككييةة االلممتتححددةة ووااللووللااييااتت ممتتححددةةاالل ووااللممممللككةة االلررووسسيي ووااللااتتححاادد ووااييططاالليياا ووأأللممااننيياا
 االلاامممم ععاامم أأمميينن ققببلل ممنن 2013 أأييللوولل ففيي ااططللااققههاا تتمم. االلععررببييةة االلددوولل ووججااممععةة االلااووررووببيي االلااتتححاادد
 للببنناانن للااسستتققرراارر ووااللممسسااععددةة االلددععمم ححششدد أأججلل ممنن سسللييمماانن ممييششاالل االلسسااببقق ووااللررئئييسس االلممتتححددةة

 ووااللللااججئئيينن االلللببننااننيي للللججييشش االلددععمم تتششججييعع أأججلل ممنن ووتحدديیددااً  ددووللتتهه ووممؤؤسسسسااتت ووسسييااددتتهه
 االلععااممةة ووااللخخددممااتت االلححككووممييةة ووااللببررااممجج االلممضضييففةة االلللببننااننييةة ووااللممججتتممععااتت للببنناانن ففيي االلسسوورريييينن

 .االلسسووررييةة ببااللأأززممةة تتأأثثررتت االلتتيي

 


