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 الديباجية

فؤؤم الي كوؤؤب  يبؤؤا ي   الؤؤ ع د ؤؤد التلريميؤؤة الموت  ؤؤةإن المؤؤمرما اللؤؤالمم لرمؤؤ ا   
 ،0200 زياان/ي كي   00إلى  02من  الوتاة الممتدة خالل

 :الم ض ع، ومنها ما يرميه ا  ذات الصرة الدولية الصب ك اصًا منه درى 

( ال ع ينص درى أن 02 الما ةمن  0الو اة اإلدالن اللالمم لح  ق اإلكوان )
 "؛ميالتلرفم    اً "لبل شخص 

 0الو ؤاة )واللهد الدولم الخؤا  يؤالح  ق اتصتصؤا ية واتجتماديؤة والي افيؤة 
 "يحق كل فا  فم التايية والتلريم"؛( ال ع يلتاف 01 ا ةمالمن 

المنظمؤة  وملاهؤدة، 0790للام  ية يان لحماية المصنوات األ يية والونيةوارواص

 ؛0772للام المملف   قيشأن    (ال يب ) اللالمية لرمربية الوباية

 دالميةيالتزامات  الر ين رلهدا ،0222للام إطا  دمل  اكا  و وإدالن األلوية
 لت فيا رلريم أساسم جيد لجميع األطوال والشباب والببا ؛

م فم دؤاالملر مات  لمجتمعدن ممرما ال مة اللالمم  وإدالن المبا ئ الصا  
اإلكوؤؤان،  يتمحؤؤ    ؤؤ ل"يإصامؤؤة مجتمؤؤع ملر مؤؤات جؤؤامع رلهؤؤد ، الؤؤ ع 0221

بل فا  فيه استحداث الملر مات والملا ف والنواذ ل ويتيحتجه كح  التنمية، يو
 "؛وربا لها مع اآلخاينإليها واستخدامها 

رلزيز التلد  الرغ ع واسؤتخدامه ورلمؤيم  يشأن 0221ور صية الي كوب  للام 
 ؛اتكتواع يالمجال الويباكم

يشؤؤأن  مايؤؤة ورلزيؤؤز رنؤؤ ع أشؤؤبال التلبيؤؤا  0222وارواصيؤؤة الي كوؤؤب  للؤؤام 
منصؤؤف يئاةوؤؤة  نيؤؤة ومتن دؤؤة مؤؤن اتكتوؤؤاع ال"ن أالتؤؤم رشؤؤيا إلؤؤى  ،الي ؤؤافم

ن كؤؤل أكحؤؤاع اللؤؤالم، واكتوؤؤاع الي افؤؤات ي سؤؤاةل أشؤؤبال التلبيؤؤا الي ؤؤافم اآلريؤؤة مؤؤ
التلبيؤؤا والنشؤؤا، همؤؤا دؤؤامالن أساسؤؤيان لال ر ؤؤاع يؤؤالتن ع الي ؤؤافم ورشؤؤجيع 

 التواهم"؛

( التؤم رلتؤاف 02)الما ة  0222وارواصية    ق األشخا  ذوع اإلداصة للام 
 يح  ق األشخا  ذوع اإلداصة فم التلريم؛

وهم  ،تلريم الببا الوتة الملنية ي الدولية   ة دن الممرمااتاواإلدالكات الص
 الدو  األساسم لتلرّم الببا  ورلريمهم.درى  رشد ممرماات 

نتدى الي كوؤب  خالل مصد صيغت  "التلريمية الموت  ةالم ا   " أن دبا ة وإذ يمكد
التلرؤيم م ا   شيا إلى "ر اوأكه ،0220للام  لبامجيات التلريمية الموت  ةالملنم يا
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 -س اع أكاكؤت  صميؤة أم  يؤا  صميؤة  -وسيرة  من خالل أع المتا ة والبحث التلرّمو
لآلخاين  تيحالمرك اللام أو رم إصدا ها يم جب راخيص موت ح يند ج فم والتم ر

 يؤ   ييؤدون أع صيؤ   أو  هؤاوإدا ة ر زيل وربييوها اتكتواع المجاكم يها واستخدامها
 ،ال ؤاةم الوبايؤة   ؤ ق المربيؤةوت ح فم إطا  التاخيص الم دمرية ند جرمحدو ة. و

مملؤف هؤ   م   ؤ ق ذات الصؤرة، ورحتؤااترواصيؤات الدوليؤة   د ره درى النح  ال ع
 "؛الم ا  

 التلريمية الموت  ؤة   ياإلدالكات والمبا ئ الت جيهية ال اةمة فم مجال الم ا كا وي
 0227 اكؤا  للؤام  إدؤالنو الموتؤ ح التلرؤيميشؤأن  0229ن للؤام كإدالن كيؤب رؤاو

الي كوؤب  بؤا ئ مو 0200للؤام  الؤتلرّم وك من لؤث التلريمية الموت  ؤةيشأن الم ا   
 التلريم اللالم؛ فم التلريمية الموت  ةيالم ا    متلر ةالت جيهية ال

الدوليؤة المؤ ك  ة  الصؤب كأهداف  رلزز التلريمية الموت  ةأن الم ا    إلىويشيا 
 أدال ؛

 :يرم يما -ضمن  دو  صد ارها وسرئتها  -يال يام الدول  ي صم

 .التلريمية الموت  ةالم ا    واستخدام م ال دميددر )أ(
ر سؤؤيع كئؤؤاق واسؤؤتخدامها مؤؤن أجؤؤل  التلريميؤؤة الموت  ؤؤة ا   النهؤؤ ب يؤؤالم

 الؤتلرّم مؤن منظؤ  ، النظؤامم و يؤا النظؤامم يموؤت ياره كافؤة التلريميؤ اتكتواع
اتجتمؤؤادم والموؤؤاواة يؤؤين  اتسؤؤتيلابروؤؤاهم يؤؤ لك فؤؤم بؤؤم ل مؤؤدى الحيؤؤاة،
بوؤؤاعة كتؤؤاةت التلرؤؤيم ي وات ر ؤؤاع. التلرؤؤيم الخاصؤؤةا تياجؤؤات رربيؤؤة الجنوؤؤين و

مؤؤن خؤؤالل اسؤؤتخدام أكبؤؤا لرمؤؤ ا    وين ديتهؤؤا ،مؤؤن  يؤؤث التبؤؤاليف الؤؤتلرّمو
 .التلريمية الموت  ة

 الملر مات واترصاتت. تتستخدام ربن ل جيا مماريةر فيا ييئة  )ب(
وخاصؤة رؤ فيا ، المناسؤبة األساسؤيةالبنؤى  إ ساعسد الوج ة الاصمية من خالل 

، ور سؤيع كئؤؤاق الملؤؤدات مل  لؤؤةيالنئؤؤاق اللؤايأ يأسؤؤلا   اترصؤؤال وسؤاةل
الئاصؤة البهاياةيؤة. ت ليؤد يلؤ ل دريهؤا لاإللبتاوكية المحم لة، ورأمين مصؤا   

التلريميؤة المؤ ا    إدؤدا ورشؤجيع  ،والملر ماريؤة وات ر اع يالد اية اإلدالميؤة
 .م  دة صمية موت  ة  صيغواستخدامها فم  الموت  ة

 .التلريمية الموت  ة يالم ا  اتستااريجيات والوياسات الخاصة  إددا  رلزيز )جـ(
 التلريميؤؤة الموت  ؤؤة   إكتؤؤاج المؤؤ ا مؤؤن أجؤؤلسياسؤؤات محؤؤد ة  اسؤؤمالنهؤؤ ب ي

 يتئ يا التلريم. لنىواستخدامها فم إطا  استااريجيات أوسع كئاصاً ر  
 .حدمرية التاخيص الموت  أطا واستخدام النه ب يوهم ) (

ر زيلها فؤم و وإدا ة مزجهاومااجلتها  التلريميةريويا إدا ة استخدام الم ا  
 إلؤؤىهؤؤ ا التؤاخيص يشؤيا . والموتؤ ح التؤؤاخيصاللؤؤالم مؤن خؤالل  شؤتى أكحؤاع

فؤم ال صؤت رحتام و ،ك اعاألاستخدامات مختروة مجم دة من األطا التم رتيح 
 .المملف التم يتمتع يها أصحايها أياً كاك ا   ق كووه 

 

 الجيدة. التلّرم  دم يناع ال د ات من أجل التنمية الموتدامة لم ا  )هـ(
 ،و يؤؤؤاهم مؤؤؤن اللؤؤؤامرين فؤؤؤم التلرؤؤؤيمورؤؤؤد يب الملرمؤؤؤين  ، دؤؤؤم الممسوؤؤؤات

 ،يتؤاح اتكتوؤاع يهؤا داليؤة الجؤ  ة رلريميؤةم ا   وربا ل ورشجيلهم درى إكتاج 
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. درؤى اخؤتالف أكؤ ادهمالدا سؤين  وا تياجاتات تياجات المحرية  مااداةمع 
واسؤتلااب األصؤاان لهؤا.  التلريمية الموت  ةالم ا    ج  ةالنه ب يضمان و

ازة المحؤ الؤتلرّم نتؤاةتيالماربئؤة ومؤنح الشؤها ات آليات لت يؤيم  وضعورشجيع 
 .التلريمية الموت  ةمن خالل الم ا   

 .التلريمية الموت  ةردديم التحالوات اتستااريجية من أجل الم ا    )و(
فؤم  الصؤا  ة ا  المؤربؤا ل فؤا   إلرا ؤة التبن ل جيا المتئؤ  ة اتستوا ة من

وضؤؤمان اسؤؤتدامتها مؤؤن  ،يم جؤؤب رؤؤاخيص موتؤؤ ح وسؤؤاةل اإلدؤؤالم المختروؤؤة
دة م فؤؤؤم صئادؤؤؤات التلرؤؤؤيم والصؤؤؤنااخؤؤؤالل شؤؤؤااكات اسؤؤؤتااريجية جديؤؤؤدة ر ؤؤؤ

 واإلدالم واترصاتت ويين مخترف ه   ال ئادات. اتوالمبتب
 وؤياصاتوالإلى مخترف الرغؤات ا ك رهو التلريمية الموت  ةالم ا    إددا  رشجيع )ز(

 الي افية.
واسؤؤؤتخدامها يالرغؤؤؤات المحريؤؤؤة  الموت  ؤؤؤةالتلريميؤؤؤة روضؤؤؤيل إكتؤؤؤاج المؤؤؤ ا   
. متهؤؤا وال ؤؤد ة درؤؤى اتكتوؤؤاع يهؤؤاعمالة لضؤؤمان تن دؤؤوالوؤؤياصات الي افيؤؤة الم

التلريميؤؤؤة المؤؤؤ ا   ربؤؤؤا ل وليؤؤؤة الحب ميؤؤؤة أن رشؤؤؤجع رمنظمؤؤؤات الدلوينبغؤؤؤم 
 .االشل ب األصرية و   صه ا فالرغات والي افات مع ا تاام مل يني الموت  ة

 .التلريمية الموت  ةرشجيع البحث فم مجال الم ا    )ح(
واسؤتخدامها ور ييمهؤا  التلريمية الموت  ؤةالم ا   يإددا   الخا البحث ردديم 

ررؤؤؤك المؤؤؤ ا    رتيحهؤؤؤاالتؤؤؤم  دؤؤؤن الوؤؤؤا  فضؤؤؤالً  مخترؤؤؤف سؤؤؤياق وك رهؤؤؤا إلؤؤؤى
وكواعرهمؤا مؤن  الؤتلرّموأثاهؤا درؤى ك ديؤة التلرؤيم و والتحديات التؤم ر اجههؤا،

 ال ئاع اللام فم اتاستيما  صاددة األ لة تست ئابلزيز  يث التباليف يغية ر
 .التلريمية الموت  ةالم ا   

 .وربا لهاوالحص ل دريها  التلريمية الموت  ةالم ا   اللي   درى ريويا  )ط(
رلريميؤة مؤ ا   درؤى  والحصؤ لرليؤ   لاتستخدام  يوياةأ وات  إددا رشجيع 
موت  ؤؤة . وادتمؤؤا  ملؤؤاييا ةخاصؤؤ يا تياجؤؤات ومتلر ؤؤةمحؤؤد ة  ربؤؤ ن موت  ؤؤة

 التلريمية الموت  ةتيويا استخدام الم ا   لو الت اف ية التشغيريةضمان ل ناسبةم
 فم مخترف وساةل اإلدالم.

ياسؤؤؤتخدام التؤؤؤم أكتجؤؤؤت  التلريميؤؤؤةة التؤؤؤاخيص الموتؤؤؤ ح لرمؤؤؤ ا  رشؤؤؤجيع دمريؤؤؤ )ع(
 .األم ال اللامة
مؤن مرح ظؤة لم اطنيهؤا  ر ؤديم منؤافعالوؤرئات المختصؤة الحب مات وروتئيع 

 ياسؤؤتخدام األمؤؤ ال اللامؤؤةأدؤؤدت التؤؤم  التلريميؤؤة  المؤؤ ا خؤؤالل ضؤؤمان رؤؤ فيا
برؤغ يل( وذلؤك رااهؤا ضؤاو يةأع صيؤ   فؤاب موت  ة )مع  خيصايم جب را

 .صصى  د لهأثا اتستيما  أ

00/2/0200 


