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  إ�راءات ا������� و���ء ا���� �� ��ل ا��
�ء ا���ر�� 

� ���ق ا����� �� ا��
�ء ا���ر���  .�!دف 

  

و%� ا�$ر��� إ�# �ن ا� ��+دة �ھ�)� ور'� %ل �د�� دور�!�  UNDC �زع ا��/حا-م ا�
�دة ن %�م   .2020%�م إ�#  2018ا�

  2018أ�ر�ل  17ا���ر�;: 

�%�ت %�م � ��و�ورك - )2018 أ�ر�ل 20إ�#  2ن ( 2018ا�

 
1.  ���$�ق ����ء ا���� �� ��ل �و%� ا�$ر��� �Eدراج ��د ��ص ��و��Bت ��ر+ب ا�

���ق ا����� �� ا��
�ء ا���ر�� %�# �دول أ%�ل ھذه ا�دورة. و�� ھذا ا����ق، 
دھ� ا�!�)� �$�و%� ا�$ر��� 
رورة ا���ق أ�� ���)J 'د ��� دور�!� ا�+���� �ؤKد ا�

� ا��و��Bت ا���ودة �+ت ��د وا��� ����M أ ،�+ت ھذا ا���د�وازن �� ��Kل N�ن 
���ر ا��وو��ن، �Oزع ا��/ح و%دم ا�:������ ا���دئ ا�ر)���� ا� 

  
 ًOأو : ��% ��K��ر�Kً إر��ً وأن ا��
�ء ا���ر�� �$��ر � ،������R� ن �م�Eن ���K و

��ف ا-طر ا�$��� �� ا-��ط� ا���ر�� �� ا��
�ء ا���ر�� ��ب أن ��م ���و�!� �
�+دة �� ا��ز 
�ن ا��و��� وا�$���� �!دف -م ا��وإ%�ل '�%دة ا��وا�ق و%دم ا�

  ا�دو��.
 

�$ز�ز �ا��
�ء ا���ر�� ��ب أن �!دف �!د �����ن و��ظ�م ا���دا�ت أي : أن �����ً 
� دول و�$وب ا�$��م، و������� ����M أO ا���ر�� ا��
�ء �وظ�ف �� ���B��� ص��

  .�� �Wر أWراض ا����� ا�+ق ا-�Bل �Kل دو�� �� ا���دام ا��
�ء ا���ر�� ن
  

�زام ������ً �Oن ا��زا%�ت أو ا�+روب: ا ً����� ًO��وا�����  ���Eء ا��
�ء ا���ر�� 
، و������� �� ھذا ا��Nنو'��ل ���+�ق �+�ن ا��وBل �Bك '��و�� �زم %��� ا�$
و�� 


رورة  ��� أو ��ر 
 ا���ر��، ھ�و� �� ا��
�ء مأ��+� -ي Wرض د��%� أو
ل �� ا��
�ء ا���ر�� أو ا��!داف ا-���م �� �+ ����� أي ���ق �وKذ�ك 

  ا��
�ء ا���ر��.
 

���دل ا���Kو�و�� �� ��ل ا�$ل %�# �$ز�ز ا���KNد %�# 
رورة : را�$�ً �� �����+� ا�Xا
ذات و���ء ا��درات ا��$�ون ا���� وا���%دات ا������ م ��د�ا��
�ء ا���ر�� ن �/ل 

��Bا� �� .�� ا�دول ا���
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و%� أن ا�Xراءات ا�طو%�� �� ��ل ا�������  .2�'د ��!م ��Kل و���ء ا���� �ؤKد ا�
�ل �+��ق ���)J إ������ؤ'ت �� � O �!أ� Oدى ا�طو�ل ���د�/ً ، إ�وBل %�# ا�

��ظمKBوك �ز� '��و��ً � ��Bراءات ذات ا��Xت وا��زا�Oو�ق ا� .و
 
 


ن ا���ر�ر ا��Bدر %ن �ر�ق ا���راء ا�+Kو��ن %�م  . 3� ،���A/69/189و����  �2013
��KNداً %�# أن إ�راءات ا������� وا�ذي �$د أ����ً �داوOت ا�!�)� �+ت ھذا ا���د، 

�K!� أن ��!م �� و���ء ا���� � ����إO  ،و�زع ا��/حإ�راءات ا��+�ق ن 
�ط ا�
�ل �د�/ً �!�. �Kن أن � O �!أ� �K ر�ر أن��ا�Xراءات ا������� ا�طو%�� �����ص ا�

�ر+�ت +ول ا��زا�ت ��ل أ����ً �� '��و���.��K!� أن 

 

4 .  �+
ل ا��ظو� ا�+���� ��!ود ��دة ���وBل �KBوك '��و��� �ز� ھ��ك +��� واK�
��ظ�م ا��ط� ا��
�ء� ���$����ظر ���طورات ا���Kو�و��� ا���رزة �/ل  ا���ر�� ا�


�� وKذا �زا�د دور وأ��ط� ا���%��ن ن �Wر ا�دول �� ھذا ا���ل� .ا���وات ا�
 

ر �زع ا��/ح ا�+�ل  . 5���Bص ��ل ؤ���وض %�# ا��زا�ت '��و��� ا��� �(/ا-�Kر 
ا�ز�م ا�ط�وب وز��دة ا�$ر��  ھ��ك +��� ����Kف ا��!ود ���قإO أن  �� ھذا ا���ل.


� ا�$�دة  ���+ول ا��� ��N��+�ن �دء ا����� �� ا��
�ء ا���ر�� ���ق ا�+�ط� �
ر �زع ا��/ح +ول Bك '��و�� �زم.�  ا���و
�ت �� ؤ

 
���دل ��� ��ن  . 6ا��طوط ��در ا��Xرة إ�# أن ھ��ك ا���Kر ن ا��را�ط وأو�a ا����Nر ا�

��ق %��!� �� إط�ر 
�ء ا���ر�� اXر��د�� ا���� ���دا�ت ا�����Oا ����
(COPUOS) و��و��ن إ �����ء �ء ا���� �راءات ا���
� ���ق ا����� �� ا����

و'د �Kون ن ا�/)م أن ��$# ا��و��Bت ا��Bدرة %ن ا�!�)� �+ت ھذا ا���د ا���ر��، 
� ا��!ود�����ق � �� .دوا���!�زاذات ا���B وا��+�ق ن %دم  ���KNد أھ

 

ن ��ر�ر  . 7�Kن أن إ������ %د�دة %دة %��Bر ا���ر إ��a ا���راء ا�+Kو��ن �ر�ق ��

�ل ��+دة ��زع ا��/ح. %�# ���ل �زاً ��و��Bت �Bدر %ن ھ�)� ا-م ا��أ����ً 
�$��� ���Nط� ن ا�Xراءات ا� �ً
ن +ز�ا��
�ء ا���ر��، ن ا���ل، �Eن ا���ر�ر �

� �� ذ�ك ا�O��ق ا�$�Kري � ��Bت +ول ا������ت ا�وط��� ذات ا�����دل ا�$�و �!���
Xء ا���ر��، وا�
�!دف ��+د ن ا���طر، و$���ر ا�
�م %�# ��ل ا�� ���ط�رات ا�

��ك �طو�ر إ�راءات ا������� و���ء ا���� �� ھذا ا���ل وا����ر دى ا��درة %�# ����ذ 
.�!�+B ن ا�Xراءات وا��+�ق 

 
8 .  �ً�Bو�
ن ا���ر�ر Kذ�ك � �� ا�ز�د ن �طو�ر ا��$�ون ا�دو�� ��� ��ن ا�دول ھ������

���Kف و�وظ�ف ا��
�ء ا���ر�� و��ك ا��� �م ��دأ �� �ل ھذه �O د�!� أ��ط�� ��ا�

�ء ا���ر����� ����دا�ت ا����Oل ا��وا����ور ��� ، وا�����ق ا-��ط� �$د �� 


�ح ����ف ا���%��ن �� ھذا ا���ل وا���!دف ��$ز�ز ا��واBل ��ن  ����ن ا���eت ا�
�
�W وا'ف .أ�� 
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�ز '��م ا�دول ��W��B ا���دئ وا-ھداف  . 9��$د ن ��ن أھم وأ�رز �و��Bت ھذا ا���ر�ر ا�

�ل �طوة ھ� ��Bو���ل ا��
�ء ا���ر��، وھ�  �� �!�� ��راK�+ل ا��� �� ��
 ا������� و���ء ا���� �� ھذه ا�ر+�� ا�د'���.

 
و%� ا�$ر���  . 10��رح ا���
ن �و��Bت ا�!�)� �+ت ھذا ا���د � ���:��Kل أو�� �� أن 

 
 
ط���� ا�دول ��W��B و��د�م أوراق +ول ��دئ وأھداف ������!� و�را�!� ا�وط���   .أ


ن ��Kل دوري �� ��ل ا��
�ء ا���ر����إ��رة �$دم ��ك ا-وراق ، %�# أن 
 J
ن ھذه ا��را�� ا�وط��� 
 ،��+� �� ا��
�ء ا���ر��ا-أ�واع أي �وع ن و

 .ا��!داف أ���م �� ا��
�ء ا���ر���وا�� ��Nن أو 
 

��د�م ��ر�ر و�ز Kل �/ث ��وات ������ن ا-و�# وا�را�$� �ر�� ا�ط�ب ن ا��Kر�  .ب
 aول أو�+ ���ق ���$�� ا�$����دل ��� ��ن ا��طوط اXر��د�� ا�ا��را�ط وا����Nر ا�


�ء ا���ر�� ��� ���دا�ت ا�����O)%��!� �� إط�ر ���� اCOPUOSو��ن  (
� ���ق ا����� �� ا�����ذ ��
�ء ا���ر��، وإ�راءات ا������� و���ء ا���� �

��ل  �� ��زا�ت ا����و��� ا�دو��� ا���)�Oء ا���ر��ا�
� ���ق ا����� �� ا���، 
���وض %�# ا��زا�ت '��و��� �د�دة �� ھذا ا���ل، �� ���+�!دف وا���%� ا�

 ا��!ود وا��+�ق ن ��%���!�.ھذه ����ق 
 

ل  . 11N�و%� ��ض %ن ھ�)� �زع ا��/حا���� �� دور�!� ھذه  أن ��K��و��Bت 
�واز�� ��!م �� إ%�دة إ+��ء �وى ا�$��مو� .�!ود �زع ا��/ح %�# 

 

 ــــ


