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انييف ةيقافتا يف فارطأل ا رمتؤمل عساتلاعامتجالا 

  نوزوألا ةقبط ةيامحل
ورب يف فارطألل نورشعلاوثلاثلاعامتجالا  لوكوت  

 نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم

  ٢٠١١ ربمفون/يناثلا نيرشت ٢٥ - ٢١ ،ايسينودنإ ،يلاب
ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم ١٠ و٩نا دنبلا   ىوتسملا عيفرلا 

 عساتلا هعامتجا يف انييف ةيقافتايف فارطألا رمتؤم اهذختي يتلا تاررقملا دامتعا 
  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا تاررقم دامتعا

انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالا ىلع ةضورعملا تاررقملا عيراشم 
 لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو
  ةنامألا نم ةركذم

فارطألا ا  -١  دعأ يتلا تاررقملا عيراشم لوألا لصفلا ن  لاصتالا ةقرفأو مضتي  اهتلكش يتلا 
لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا و يداحلاعامتجالا لالخ فارطألا 

 يلاتلاب تليحأو ،هذه تاررقملا عيراشم نأشب ءارآلا يف قفاوت ىلإ لماعلا قيرفلا لصوتي ملو. لايرتنوم
ىلإ يمسر ريرحت نود ف رظنيلفارطألل نيرشعلاو ثلاثلاعامتجالا   ًاضيأ لماعلا قيرفلا راشأو. اهي  ىلإ  
تارودلا نيب لمعلا ةلصاوم ةيناكمإ لبق متي نأ لمتحملا نمو. تاررقملا كلت عيراشم نم ديدعلاىلع    
 رظنتنأ نامضلو . اهريغلو تاحرتقملا هذهل ةيفاضإ غيص عضو فارطألل نيرشعلاوثلاثلا عامتج الا

صوصن يأ يكبشلا اهعقوم ىلع نوزوألا ةنامأ رش نت فوس ،تاررقملا عيراشم غيص ثدحأيف فارطألا 
فارطألا عامتجا ل،ًاضيأ ردصت فوس ،رمألا ىضتقا اذإو. اهيلإ درت ةدجتسم يبُق ةركذملا هذهل ًةفاضإ ،   
  .صوصنلا كلت نمضتت
ةنامألا ا يتلا تاررق ملاعيراشم ةركذملا هذه نم يناثلا لصفلا يوتحي و  - ٢  لئاسملاب قلعتت يتلاو دعأ

تاررقم فارطألا دمتعت نأ ىلع ةداعلا تجرد دقو . لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتاب ةلصتملا ةيرادإلا
ةيونسلا ا    .اعامتجا يف لئاسملا كلت نأشب

تايالو اهتمدق يتلا لايرتنوم لوكوتورب ىلع ةحرتقملا تاليدعتلا ىلع عالطالا نكمي و  - ٣
ةيقافتا نم٩ةدامل اب ًالمعةيكيرمألا ةدحتملا تا يالولاو كيسكملاو ادنكو ةدحوملا ايزينوركيم    
ةداملا نم٢ ةرقفلاو انييف نيتقيثولا يف لايرتنوم لوكوتورب نم ١٠    UNEP/OzL.Pro.23/5 
  .يلاوتلا ىلع UNEP/OzL.Pro.23/6و
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عامتجالا ءانثأ لاصتالا ةقرفأ نع ةرداصلاوأ فارطألا نم ةمدق ملاتاررق ملاعيراشم  -ًالوأ  يداحلا  
ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو عامتجالا ىلع ةضورعملاو  نورشعلاو ثلاثلا   
  فارطألل

ديمورب نم يجيردتلا صلختلا ةيلمع هجاو ]: فلأ/[٢٣ررقملا عورشم   - فلأ  ت يتلا ةيساسألا تايدحتلا
 ايقيرفأ يف ليثيملا

نم م   او سنوتدقم   برغملاورصمو اينيكو نوريماكلاو يوبابمزو ايبمازو رئازجل  

  :يلي ام ررقي فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا نإ
ريش   ةيلمع نع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا لمعلا ةقرف ريرقت نأ ىلإ قلقب ي ذإ

ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صّلختلا ةطشنأل ٍلاومأ   ال٢٠١٤ - ٢٠١٢ةرتفلل دراوملا ديدجت    يأ بلطي
ثالثلا تاونسلا ةرتفل ايقيرفأ يف  ٢٠١٤ - ٢٠١٢،  

كرد  ًارشابم ًاطابترا ُطبترت يتلا ،نوزوألل ةدفنتسملا ةديحولا ةداملا وه ليثيملا ديمورب نأ ي ذإو  
اهنم يجيردتلا صلختلا ةيلمع )داصحلا دعب ام تاقيبطتو جاتنإلا(يئاذغلا نمألاب    سكع نكمملا نم نأو  ،

،   ةلوهسب
يغبني هنأ ديب ،ةيئايميكلا ريغو ةيئايميكلا لئادبلا مادختسا ةلصاوم يرورضلا نم نأربتعي ذإو   

،   ليوطلاو طسوتملاو ريصقلا لجألا يف لئادبلا هذه ةءافك رابتعالا يف ذخؤت نأ
  ةجزاطلا رومتلا ةجلاعم لثم ،لئادب ىلإ رقتفت لازت ال ليثيملا ديمورب تاقيبطت ضعب نأ ىلإ ٍقلقب ريشي ذإو

،   ةبوطرلا ةيلاعلا
د  ي ذإو ام تاقيبطتو رجحلا عاطق يف اميس  ال ،ايقيرفأ يف ديازتي ليثيملا ديمورب كالهتسا نأكِر

،   نحشلا لبق
  رق  ةمادتسا مدع ببسب ايقيرفأ يف ليثيملا ديمورب مادختسا ىلإ ةدوعلل ٍةريبك ٍطوغض دوجوب ي ذإو

،اهتفلكتو اهرفاوت ثيح نم لئادبلا    ًاعم
  ريش  ليثيملا ديمورب نع ًاضوع تدمتعا يتلا ةيئايميكلا ريغو ةيئايميكل ا لئادبلا ضعب نأ ىلإي ذإو

ةفلكتلا ثيح نم ًةمادتس   ةرفولاو ) مويدوصلا ماتيمو نيفسوفلا(ةءافكلاو ) راخبلا(م نكت مل ايقيرفأ يف
،) ةمئاعلا قابطألاو ربونصلا ءاحل(   ةيميظنتلا تاقوعملاو ةينقتلا ةردقلاو

  كرد  وأ ،رظحلا ةلئاط تحت كلا لئادبلا ضعب نأي ذإو   عَق  ت ،اهيلع ل  وع  ي يتلاو ،ةدمتعملا ةيئايمي
ةدام لثم ؛لبقتسملا يف ة   مويدوصلا ماتيمو نيبوربلا رولك يناث -١،٣مات ٍةروصب اهرظح يرجيس  

،   )١(نيركبورولكلاو

                                                           
ةيبوروألا ةيميظنتلا طباوضلا اهنيب نم ،طباوضلا نم ٍةعومجم نم ءزج هرابتعاب ذافنلا ديق رظحلا لخديس   )١(

، هيجوتلا اهنمو تافآلا تاديبمل  91/414/EEC خ رؤملاو ،ابوروأ سلجم نع رداصلا زومت١٥  حرط نأشب ١٩٩١هيلوي /   
  .قاوسألا يف تاتابنلا ةيامح تاجتنم
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قلقلا هرواس   ي ذإو عف ريغو ًةدقعم ًةيلمع   دع  ًةنراقم ةلا ي ةيئايميكلا لئادبلا ضعب مادختسا نأ نم
عضخيو ٢٠١٠ و٢٠٠٨يماع يف هليجست ىرج يذلا ليثيملا يئانث ديفلوس يناث رارغ ىلع ،اهتفلكتب   ،

،   ةيقيرفألا نادلبلا ضعب يف ةساردلل
ريش   يرقفلا دومعلا دعت يتلا ليصاحملا ةيامحل ايقيرفأ يف مدختس ي ذإو  ي ليثيملا ديمورب نأ ىلإ

،   ةيقيرفألا تاداصتقالل
  ريش  صلختلا ىلإ ةيمارلا اهتطشنأ مامتإ ىلع ًةرداق نوكت ال دق ةيقيرفألا نادلبلا  نأ ىلإي ذإو

،   ةيفاضإ ةيلام ةدعاسم اهل رَّفوتت مل ام ،ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا
يلحرملا اهريرقت يف ته هرابتعا يف عضي ذإو   ون دق ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نأ

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نأ ىلإ ٢٠١١ويام /رايأ يف رداصلا ةداملا نم ١  ميدقت يف بغرت دق ٥   
ماعل ًةمئالم اهربتعت يتلا ليثيملا ديموربل ةيقبتملا تامادختسالاب قّلعتي اميف ةجرحلا تامادختسالل ٍتانييعت 

٢٠١٥، امبر هيلي امو  ،  
تامادختسالل ٍتانييعت ميدقت اهبلطتي يتلا ،ة دقعملاو ةريسعلا ةينقتلا ةيلمعلارابتعالا يف ذخأي ذإو 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا اهيقالت نأ حجري يتلا تابوعصلاو ،ةجرحلا  اهميدقت دنع ٥   ،
،   هذه تانييعتلا تابلطل

ليثيملا ديمورب كالهتسا ضرعتسي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ  بلطي  - ١
لماعلا قيرفلا اهيف رظني يك ،يجيردتلا صلختلا ةطشنأ نأشب ةمئالملا تايصوتلا م أو ،ايقيرفأ يف  دقي ن

  ؛نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا
لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتب ةينعملا فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي   - ٢

يف ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا نع ةمجانلا ةيداصت قالاو ةينقتلا تاعبتلل ةيفاضإ تاسارد يرجت نأ
ىتح ةذفنملا عيراشملا راطإ يف ةلجسملا تادهاشملاو ةبستكملا تاربخلل ًاصاخ ًامامتها ةيلوت نأو ،ايقيرفأ  
 .هخيرات

قودنصلا دراوم ديدجت لمشيل تباثلا فرصلا رعس ةيلآ لجأ ديدمت  ]:ءاب/[٢٣ررق ملاعورشم   - ءاب
ةرتفلا يف فارطألا ددعتملا  ٢٠١٤ - ٢٠١٢ 
 يبوروألا داحتالا نم مدقم

  :يلي ام ررقي فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا نإ
ةرتفلا لمش يل تباثلا فرصلا رعس ةيلآ لجأ ديدمتب ةنازخلا نيمأ ىلإ زعوي نأ  - ١

 ؛٢٠١٤ - ٢٠١٢

م باسحب ةيلحملا ا  - ٢  ساسأ ىلع ا المعب ديدستلا راتخت يتلا فارطألا موقت نأ  امهاس
رياني /يناثلا نوناك ١يف أدبت يتلا ةتسلا رهشألا ةرتفل ةدحتملا ممألا يف هب لومعملا فرصلا رعس طسوتم 

 ؛٢٠١١

ًالمع ،ةيلحملا ا  - ٣  فرصلا رعس ةيلآب المعب ديدستلا راتخت ال يتلا فارطألا لصاوت نأ  
اعارمبًانهر ةدحتملا تايالولا تارالودب عفدلا ،تباثلا ؛هاندأ٤ةرقفلا ة     



UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3  

4 

ةرتف نوضغ يف هتامهاسم ديدستل اهراتخي يتلا ةلمعلا رييغت فرط يأل زوجي  ال هنأ  - ٤
 ؛٢٠١٤ - ٢٠١٢ثالثلا تاونسلا 

مخضتلا لدعم تابلقت زواجتت ال يتلا فارطألا ىلع ةيلآلا مادختسا ةيلهأ رصتقت نأ   - ٥
ةئاملا يف١٠ةبسن اهيف  رداصلا ةروشنملا ماقرألا قفو،  تاونسلا ةرتفل ةبسنلاب يلودلا دقنلا قودنص نع ة  

 ؛ةقباسلا ثالثلا

يفو لماكلاب فارطألا ددعتملا قودنصلل ا   - ٦  امهاسم ددست نأ ىلع فارطألا ثحي نأ
ررقملا نم ٧ةرقفلل ًاقفو ،نكمم تقو برقأ    ؛١١/٦ 

قفاوي نأ  - ٧ رقت اذإ هنأ ىلع ةرتفلل دراوملا ديدجت دنع تباثلا فرصلا رعس ةيلآ مادختسا ر  
طسوتم ساسأ ىلع ا ديدست لا راتخت يتلا فارطألا موقت ،٢٠١٧ - ٢٠١٥  امهاسم باسحب ةيلحملا ا  المعب

ةتسلارهشألا ةرتفل ةدحتملا ممألا يف هب لومعملا فرصلا رعس يف أدبت يتلا   يناثلا نوناك١   .٢٠١٤رياني / 

بنا نم ًايجيردت صلختلا]:ميج/[٢٣ررق ملاعورشم   - ميج نوبركلا بكرم ،يوناثلا جتنملا تاثاع  
)HFC-23( ٢٣  -  يرولفورديهلا

  

  )٢(ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ،كيسكملاو ،ادنك نم مدقم
ررقملا ىلإريشيذإ  يذلا ١٠/١٦     ةيمهأبرقي ذيفنت   ، لايرتنوم لوكوتورب ًاملع طيحيو  نأ ب  

نوبركلا تابكرمو )HFCs(ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم  دعت )PFCs( ةيرولفريبلا  داومل الئادب نم  
ريثأترثؤت دقيتلا نوزوألا ةقبطل ةدِفنتسملا  ريبكًا  ؛يخانملا ماظنلا ىلعًا     

ريدقتلا عمريشيذإو  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هدعأ يذلا صاخلا ريرقتلا ىلإ   
 ، يملاعلا يخانملا ماظنلاو نوزوألاةقبط ةيامح’’ نونعملاخانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلاو اياضقلا :  

  ؛‘‘ةيرولفريبلا نوبركلاتابكرمو ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمب ةلصتملا 
ررقملا ىلإريشيذإو  بلطي يذلا ١٨/١٢   قيرف اهيرجي يتلا تارواشملا ريسيت نوزوألا ةنامأ ىلإ   

هذه هب موقت يذلا لمعلا نم ةداف تسالل ةلصلا تاذ تامظنملا عم يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا
يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرمب لصتملالمعلاكلذ يف امب ،تامظنملا    ؛٢٢ -  

ًاذيفنت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هدعأ يذلا ريرقتلا ىلإ ًاضيأ ريشيذإو   
ب لصتي اميف ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ رودب صاخلا لصفلا ًاصوصخو١٨/١٢ ررقملل بكرم تاثاعبنا ، 
يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم جاتنإ نم يوناث جتنمك٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا   ؛٢٢ -  

فارطألا نأ كرديذإو  ةداملا نم ١ةرقفل ا بجومب ةلماعلا ريغ  لايرتنوم لوكوتورب نم ٥  دق  
لولحب ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ ديمجتب تمزلأ صلختلابو٢٠٠٤  نم ًايجيردت   
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نأو ،٢٠٣٠ ماعلولحب تابكرملا  كلت كالهتسا ةداملا نم ١  ةمزلم ٥   

نم صلختلاو ٢٠١٦ماع لولحب ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم اهجاتنإ ديمجتب   اهكالهتسا 
  ؛٢٠٤٠ ماعلولحب 

                                                           
 .ًايمسر ًاريرحت اذه ررقملا عورشم ررحي مل  )٢(
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يذإو  - يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرمب ٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بكرم ةقالعب رق
يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم جاتنإ نأل ًارظن ،ةباقرلل عضاخلا٢٢  ثاعبنا ىلإ يدؤي ٢٢ -    
نألو ،يوناث جتنمك٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا ةدام لصاوتي نأ ًاضيأ عقوتملا نم  بكرم جاتنإ    
دامك همادختسال٢٢ - يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بجومب ،ىرخأ ةيئايميك داوم جاتنإ يف ةطيسو ة  

  ؛ةباقرلل ةعضاخلا تامادختسالل صصخملا جاتنإلا نميجيردتلا صلختلا دعب ام ىلإ ،لايرتنوم لوكوتورب 
يذإو  ًاضيأرق نوبركلا بكرم جاتنإ ةرادإل لوؤسم يئيب ج لةصرف دوجوب     ريسيت

ةطيسو ةدامك همادختسال ٢٢ - يرولف يرولكورديهلا   ؛ةباقرلل ةعضاخلا تامادختسالل كلذكو 
خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتاب قفرملا وتويك لوكوتورب نأب مّلسيذإو  يطغي  

ررقملا اذه بجومب ةذختملا تاءارجإلا نأو ٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بكرم تاثاعبنا دصق،    ي ال
  ؛ةيطغتلا هذه ىلع ريثأتلا اهنم

يذإو   ٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بكرم تاثاعبنا عم لماعتلل لجاع ءارجإ ّذاختا ّىلإ ّةجاحلا برق
 دعوم بارتقاءوض يف ًاصوصخو ،يخانملا ماظنلا ىلع اهراثآ بنجتل ةباقرلل عضاخلا ريغو ًايوناث جتنملا 

يناثلا نوناك١ يف ررقملا ةباقرلاريبدت قيبطت  نوبركلا تابكرمب صاخلا ليدعتلابجومب  ،٢٠١٤ رياني/   
  ؛ةيرولفورديهلا

ررق فارطألات  :  
ةقيثولا يف ةمدقملا تامولعملا ثيدحتو ضارعتسا ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطت نأ   - ١

UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/62يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم جاتنإ قفارم نأشب   - ٢٢ 
فارطألا ىدل ةدوجوملا ةرقفلا بجومبةلماعلا  ةداملا نم١   هذه عقاومب ةصاخلا تامولعملا كلذ يف ا ، مب٥  

طوطخ تناك اذإ امو ،جاتنإلا طوطخ نم درفنم طخ لكل ةيجاتنإلا ةقاطلاو ،ةيجاتنإلا اهتقاطو ،قفارملا 
ةيمنتلا ةيلآ بجومب ةيراج تاعورش مب ةلومشم ٢٢ - يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم جاتنإ
كلذكو ،هريمدت وأ٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بكرم جاتنإ نم دحلل ةفيظنلا  هذه ءاهتناخيراوت   

حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يناثلا عامتجالا يف فارطألا ىلإ ضارعتسالا جئاتنميدقتو ،تاعورشملا   
  .ةيوضعلا

ةطبترملا ،ةيليغشتلاو ةيلامسأرلا فيلاكتلل تاريدقت عضو ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطت نأ   - ٢
نوبركلا بكرم جاتنإ نم يوناثلا جتنملا ٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بكرم تاثاعبنا ريمدتو عمجب  

كلذ يف امب ،ىرخألا ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نم وأ ٢٢ - يرولف يرولكورديهلا جاتن إلا 
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدلةدوجوملاقفارملا يف ،ةطيسو داومك مادختسالا ضرغب  نم ١    

نيتسلاو عباسلا اهعامتجا داقعنا لبق كلذو٥ ةداملا  ،.  
، ىلإ بلطت نأ   - ٣ ةغايص ريسيت ىلإ ةعرسلا هجو ىلع ردابت نأًاضيأ ةيذيفنتلا ةنجللا  

تاثاعبنانم صلختلل تاعورشم ذيفنتو يرولفورديهلا نوبركلا بكرم  يوناثلا جتنملا ،٢٣ -   مجانلا  
ال يتلا جاتنإلا طوطخ وأقفارم يف ٢٢ - يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم جاتنإ نع عمجت   
ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ بجومب تاثاعبنالا ضفخلتادامتعا  .  
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ىلإبلطتنأ   - ٤ قيرف عم رواشتلاب ،يرج    ي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف  
ريبادت ذيفنت نعةبترتملا ةلمتحملا ةيئيبلا عفانملاو فيلاكتلل ةسارد ،يملعلا مييقتلا  بكرم ىلع ةباقرلا  

يوناثلا جتنملا ٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم جاتنإنع مجانلا    -
ةيلآل ةيلاحلا تاعورشملا نعةبترتملا عفانملاو فيلاكتلا داعبتسا عم ،جاتنإلا طوطخ وأ قفار ملا بسحب ٢٢   

، وتدجو امثيحةفيظنلا ةيمنتلا  ريرقتدعي نأ يزوتلًا  داقعنا دعومنم ًاموي نيتس لبق هع  يناثلا عامتجالا    
هذه يف رظنلا ةلصاومىلعفارطألا ةدعاسمل كلذو ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو   .ةلأسملا  

يف ] يحنتلل ةيهيجوتلا ئدابملاو[حيشرتلا تايلمع لامكتسا []: لاد/[٢٣ررقملا عورشم   - لاد
  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفراطإ 

 يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف يف ةعبتملا تاءارجإلاب ينعملا لاصتالا قيرف نم مدقمحارتقا 

  :يلي ام ررقي فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا نإ
]  رق  قي رف ةليكشت يف يفارغجلا نزاوتلا بسحب ليثمتلاو ةكراشملا عيجشت ىلإ ةجاحلابي ذإ

لمعلا ةلصاومو ،ةتقؤملا ةيعرفلا هتائيهو ،هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 
،   ]اهيلع ظافحلاو ،ةيريهامجلا ةقثلا ءانبل

]  رق  ، ي ذإو قيرفلا ءاضعأ ءاقتنا ةيلمع يف ةيفافشلا نم ديزملا ى  خوتي نأ قيرفلا ىلع نأب
،يخلل هناجل يف ءاضعألاو   ] ءاقتنالا ريياعمو ،ةتقؤملا ةيعرفلا هتائيهو ،ةينقتلا تارا

]  ريش  الو ،قيرفلل يميظنتلا لاغتشالا نأشب٧/٣٤ررقملا ىلإ ي ذإو ىلإ ةيمارلا دوهجلا نأشب اميس   
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ءاربخلا ةكراشم ةدايز   ٥ ، لايرتنوم لوكوتورب نم  

،ا نزاوتلا نيسحتو   ] تاربخلا يف نزاوتلاو يفارغجل
ررقملا يف ةدراولا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخا ىلإ ريشي ذإو  ٨/١٩ 

  ،١٨/١٩ررقملا بجومب ةلدعملاو 
ريش [  ام ةصاخبو ،هنزاوتو قيرفلا مجحب قّلعتملا ،تاصاصتخالا هذه نم ١-٢عرفلا ىلإ ي ذإو  

،وضعلا زيزعت ىلإ ةجاحلاب قَّلعتي تاربخلا نزاوتو يفارغجلا نزاوتلا يعار    ] ي ٍلكشب ةي
نيعرفلا ىلإ كلذك ريشي ذإو قيرفلل تاحيشرتلا نأشب ،تاصاصتخالا كلت نم ٣-٢ و٢-٢   

يأب ةلصلا يذ فرطلا غَّلب  اهمدقي تاحيشرت ةي نأب يضاقلا مكحلا ًاصوصخو ،قيرفلاب ءاضعأ نييعتو  
تايصوتلا ميدقت لبق رواشتلل كلذو،قيرفلا  ، نييعتلاب    

]  رق  ءاربخلاب ظافتحالا ةلافكو ،قيرفلا نم ةدوجلا ةيلاعلا ةروشملا يقلت ىلإ فارطألا ةجاحب ي ذإو
ةراسخلا يدافتل ًايعاس ،قيرفلا تاجايتحاو ىشامتت ٍةرتفل ةروشملا نوم   فراعملل ] ةئجافملا[دقي نيذلا

،   ] ةيعامجلا
اذ و ،يملعلا مييقتلا قيرف تاصاصتخابساسملا نودو [  رثأتت نل يتلا ،ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرف

،   ]ررقملا
ماعل يلحرملا هريرقت يف قيرفلا نم ةمدقملا تامولعملاب ًاملع طيحي ذإو كلت ةصاخبو [، ٢٠١١ 

ررقملل ًةباجتسا ]ةمدقملا  ٢٢/٢٢،  
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ةينقتلا تارايخلا ناجلو ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قير ف ىلإ بلطي  )أ([  - ١
تاربخلا نزاوت ،ةتقؤملا ةيعرفلا هتائيهو ،هل ةعباتلا   سكعت ٍةليكشت نيوكتل مهعسو يف ام اولذبي نأ  

؛ةماعلا تاسايسلل ةبسنلاب ةيدايحلاو ةيعوضوملاو ةيلومشلاب هنوجتن  ي ام ع    ]تمت ُلفكي امب ،رظنلا تاهجوو
هب ةصاخلا ةيرورضلا تاردقلا ةفوفصم لامكتسا قيرفلا ىلإبلطي نأ  )ب(  - ٢ يتلا ،   

ةتقؤملا ةيعرفلا هتائيهو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو،قيرفلاب ءاربخ نييعت ىلإ وعدت نأ ن  [   يعتي يتلاو  ،
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل نزاوتم ٍّيفارغج ليثمتب ع   ةداملا نم ١تمتت ةلماعلا ريغ فارطألاو ٥   ،

ةنسلا يف نيترم]ةرقفلا هذه بجومب ةفوفصملا رشنو،  و نوزوألا ةنامأل يكبشلا عقوملا ىلع  يف اهجاردإ  
  ؛قيرفلل ةيونسلا ةيلحرملا ريراقتلا

يف تامولعملا ةيافكو حوضو نم دكأتي نأ قيرفلا ىلإ ًاضيأ بلطي نأ   )ج(  - ٣
نع تامولعملا نأ نم كلذك دكأتي نأو ،ةبولطملا تاربخلل لماك مهف ىلإ لصوتلا حيتي امبةفوفصملا   

عقوم ىلع ترشن دق ةيعرفلا هتائيهو قيرفلا لمعو قيرفلا تاصاصتخاو رايتخالا ةيلم عو حيشرتلا ةيلمع
  ؛ةلوهسب هيلإ لوصولا نكمي قسنب تنرتنإلا ىلع نوزوألا ةنامأ

نيلمتحملا ءاربخلا نم ةبولطملا تامولعملا دحوي نأ قيرفلا ىلإ كلذك بلطي نأ   )د(  - ٤
عم ًايشمت ،]ةتقؤملا ةيعرفلا هتائيهو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو، [قيرفلل تاحيشرتلا عيمج صخي اميف   

ماعل يلحرملا ريرقتلا نم ٤-٥-٩عرفلا  قيرفلا هيف رظني يكل حيشرت ةرامتسا عورشم دعي نأو ٢٠١١   ،
  ؛نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا

، احيشرتلا عيمج نأ نم دكأتلا قيرفلا ىلإ بلطي نأ  )ه(  - ٥ قيرفلاب تانييعتلل ت
اهملست مت دق ،نوكراشملا ءاسؤرلا كلذ يف امب ]ةتقؤملا ةيعرفلا هتائيهو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو[  ،
نأو نوحشرملا ءاربخلا اهل عبتي يتلا فارطألل ةينطولا قيسنتلا زكارم نم ًالماك ًاماملإ نو [،   ملي نيحشرملا
ـب د[و] ـب  يقتلا ىلع نوقفاو عا []ي  قيرف ءاضعأب ةصاخلا كولسلا دعاوق ةنودم ’’] بتا ىلع نومزاع
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخا نم ٥عرفلا يف ةدراولا  ‘‘يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  
حلاصملا يف لمتحملا براضتلا نطاوم ديدحت] لفكي امب ،يداصتقالا ةيلمع يف ]ةكراشملا ليومت رداصمو[   
  ؛حيشرتلا

،   )و(  - ٦ امب ]هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو[قيرفلا يف تانييعتلا عيمج نوكت نأ  ،
  ؛تاونس عبرأ نع ديزت ال ةرتفل ،نيكراشملا ءاسؤرلا تانييعت كلذ يف

] ةينقتلا تارايخلا ةنجل ءاضعأ وأ[قيرفلا ءاضعأ حيشرت ةداعإ زوجي هنأ   )ز(  - ٧
مهنمٍّلكل [تاونس عبرأ ىلإ لصت ةيفاضإ تارتفل   ؛] 

تارايخلا ةنجل [/قيرفلا ءاضعأ عيمج ةمدخ ةرتف يهتنت كلذ فالخب هنأ   )ح(  - ٨
، ]٢٠٢٠] [٢٠١٣[ماع ةياهنب ] ةينقتلا تقولا كلذ لبق فارطألا بناج نم نييعتلا ةداعإ مدع لاح يف  

؛تاونس عبرأ ا    دم تارتفل لعفلاب اوحشر نيذلا ءاربخلا ءانثتساب
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نأب فارطألا تعنتقا اذإ طقف قبطنت )ح(ةرقفلا يف ةدر اولا ماكحألا نأ[  )ط(  - ٩  ،
نم ًامئالم ًانزاوت ] هيلت يتلا تاونسلاو] ٢٠٢١] [٢٠١٤[ماعل [قيرفلا يف ةيلبقتسملا ةيوضعلا    سكعت

  ؛]مئالملا وحنلا ىلع هلاغتشا لفكت ،تاربخلا يفو ةيفارغجلا ةيحانلا
ريغ ا ليدب ) ط[(  - ١٠  قيرفلل ةيلبقتسملا ةيوضعلا نأب ةعنتقم أ فارطألا تررق اذإ ،هنأ

ماكحأ نإف ،مئالملا وحنلا ىلع هلاغتشا لفكت تاربخلا يفو ةيفارغجلا ةيحانلا نم ًامئالم ًانزاوت    سكعت
بَطق) ح(ةرقفلا     ؛]ت ال

قيرفلا يف نييلاح ءاضعأو نيكراشم ءاسؤر اهيدل يتلا فارطألا وعدي نأ   )ي(  - ١١
ررقملا اذه نم)]ح(و) ز [()و (تارقفلا عم ًايشمت ءاربخلا ءالؤه حيشرت ةداعإ ىلإةينقتلا تارايخلا ةنجلو   ، 

وأ ]ددعلا[اهعامتجا يف تاحيشرتلا هذه يف فارطألا رظنت يكل    ؛]ددعلا[اهعامتجا  
ناجلو [قيرفلل حيشرت يأ ديكأتل ًارارق فارطألا ردصت نأ يرورضلا نم نأ   )ك(  - ١٢

  ؛]هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا
ةتقؤم ةيعرف ةئيه يأ ديكأتل ًارارق فارطألا ردصت نأ يرورضلا نم نأ   )ل(  - ١٣

  ؛ةدحاو ةنسنع ديزت ةرتفل دجوت 
،   )م(  - ١٤ ماع نم ًارابتعاو تاونس عبرأ لك ،دكؤت نأ فارطألا ىلع نيعتي هنأ

ل ةبولطملا ةينقتلا تارايخلا ناجل ةمئاق٢٠١٢ ؛فارطألاتاجايتحا ةيبلت،     
مكحب ًاوضع ًادعاصف نآلا نم [نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا نوكي ن أ  )ن(  - ١٥

بلطلا دنعو ةرورضلل ًاقفو مئالملا معدلا م] [قيرفلا يف هبصنم    ؛]قيرفلل دقي نأ
  )س(  - ١٦ تارايخلا ةنجل يف ددجلا ءاضعألا عيمج نأ نم دكأتلا قيرفلا ىلإ بلط ي نأ

تاءارجإلاو ةلصلا تاذ فارطألا تاررقمو قيرفلا تا صاصتخاب حيحص لكشب اوغلبُأ دقةينقتلا 
دعاوق ةنودمو ’’] [حلاصملا براضت ةرادإو[ءارآلا قفاوتب ةقلعتملا كلت كلذ يف امب ،قيرفلل ةيليغشتلا 

  ؛]‘‘يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأب ةصاخلا كولسلا
يف يحنتلاب ةقلعتملا ةيهيجوتل ا ئدابملا دادعإ نم يهتني نأ قيرفلا ىلإبلطي [  )ع(  - ١٧

؛ا  ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يناثلا عامتجالا غالبإل ،مئالملا تقولا[  
ةتقؤملا ةيعرفلا هتائيهو ،هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو ،قيرفلا ىلإ  بلطي[  )ف(  - ١٨

اوق[  ئدابملا رابتعالا نيع يف نيذخآ ،روف لا ىلع ةلماشو ةحضاو ةيهيجوت ئدابم اوعضي نأ] [بطي نأ
يف ةدراولا ،يحنتلل ةيهيجوتلا ئدابملا ] ىرخألا فارطألا ةددعتملا تايدتنملا يف ةيراسلا ةلثامملا ةيهيجوتلا

ىلإ ٢٢٦تاحفصلا  ماعل يلحرملا هريرقت نم ٢٢٨  ةبرجتلا ليبق نم ٢٠١١  ئدابملا ىلع ةقفاوملا ى [،  تح
طقف٢٠١٢ماعل ] [ةيئاهنلا ةيهيجوتلا  [[ .[ 
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يرولكلا نوبركلا بكرمل ةيرورضلا تامادختسالا ءافعإ  ]:ءاه/[٢٣ ررقملاعورش م  -  ءاه
يسورلا داحتالا يف ةيئاضفلا تاقيبطتلا ضارغأل١١٣  - يرولف   

  يسورلا داحتالا نم مدقم
  :يلي ام ررقي فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا نإ
قيرف هارجأ يذلا مييقتلا ىلإ ريشي ذإ تارايخلاب ةينعملا هتنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  

تامادختسالل ءافعإ ىلع لوصحلل نييعتلا نأشب امهنع تردص يتلا ةيصوتلاو ،ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا 
تاقيبطتلا يف همادختسا ضرغب (CFC-113) ١١٣ -يرولف يرولكلا نوبركلا بكرمل ةيرورضلا   ،

 ي،سورلا داحتالا يف ةيئاضفلا

تاريسفتلاو تامولعملا ةينقتلا تارايخلاب ةينعملا ةنجللا ىلإ مدق يسورلا داحتالا نأ ىلإ ريشي ذإو  
عاطق يف ١١٣ -يرولف يرولكلا نوبركلا بكرم مادختسال ةيلبقتسملاو ةنهارلا ةلاحلا نأشب ةبولطملا   

،  ةيئاضفلا ةعانصلا

الهتساو جاتنإل ةيرورضلا تامادختسالل ءافعإبنذأي  - ١ يرتم نط ١٠٠اهردق ةيمك ك    
ماع يف يسورلا داحتالا يف ١١٣ -يرولف يرولكلا نوبركلا بكرم نم  يف اهمادختسا ضرغب  ،٢٠١٢ 

 ؛ةيئاضفلا ةعانصلا عاطق يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تاقيبطت

رم نم ةبولطملا ةيعونلا داريتسا ةيناكمإل هبلطي  - ٢  يصقت ةلصاوم يسورلا داحتالا ىلإ بك  
ةيملاعلا تانوزخملا نم ةيئاضفلا هتعانص تاجايتحا ةيبلت ضرغب ١١٣ -يرولف يرولكلا نوبركلا   

 ؛ةحاتملا

تادعمو ةليدب تابيذم مادختساب ءدبلل دوهجلا ةلصاوم ىلع يسورلا داحتالا عجشي   - ٣
ًاقفو  ١١٣ -يرولف يرولكلا نوبركلا  بكرم نم يجيردتلا صلختلا ةيلمع مامتإ هل حيتت ميمصتلا ةثيدح

ث   .دحملا ينمزلا لودجلل

نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسا]:واو/[٢٣ررق ملاعورش م  - واو   
 يبوروألا داحتالا نم مدقم

  :يلي ام ررقي فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا نإ
يثيملا ديمورب مادختسال يجيتارتسا ضارعتسا ءارجإ ةمّلسي ذإ   لبق ام تاجلاعمو رجحلا يف ل يمهأب

،   نحشلا
تاجلاعمو رجحلا ضارغأل ليثيملا ديمورب كالهتسا نع رمتسملا غالبإلا نأ هرابتعا يف عضي ذإو 

،   يجيتارتسالا ضارعتسالا ىلع ربكأ ًةميق يفضيس ،نحشلا لبق ام
نيررقملا يف نيدراولا ‘‘نحشلا لبق ام’’ و‘‘رجحلا’’يفيرعت ىلإ ريشي ذإو  ىلإو ١١/١٢ و٧/٥   ،

  ،مئاوتم ٍوحن ىلع امهقيبطت ةيمهأ
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ةرقفلا ىلإ ًةصاخبو ١١/١٣ررقملا ىلإ ريشي ذإو    ٍفرط لك دوزي نأ ىلع صنت يتلا ،هنم٣، 
ةمدختسملاو ،ءاه قفرملا يف ةدراولا ،ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نم ةيونسلا ة   يمكلا نع ة  يئاصحإ ٍتانايبب ةنامألا

،م تاجلاعمو ،رجحلا تاقيبطت يف   نحشلا لبق ا
يف ليثيملا ديمورب مادختسا دصرب ةقلعتملا تاءارجإلا ذفنت نأ فارطألا ىلإ  بلطي  - ١

ةرقفلا يف هيلإ راشملل ًاقفو ،ة   يمكلاو ةيلوألا ةعلسلا بسحب ًاف   ٦نصم ،،نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا
ا تائفلل غالبإلا جذومن مادختسا ىلإ فارطألا وعديو١١/١٣ررقملا نم  تامادختسا نم ةيسيئرل ، 

  ؛ررقملا اذهل لوألا قفرملا يف ةدراولا ليثيملا ديمورب
تاتابنلاب ةقلعتملا ةينطولا اهتمظنأ طرتشت الأ َلفكت نأ فارطألا ىلإ  ًاضيأ بلطي  - ٢

نيترم ليثيملا ديموربب تانحشلا ةجلاعم ةن  ز ، (خُملا تاجتنملاو ةحصلاو ةئيبلاو تاناويحلاو اهنحش لبق ًةرم
؛ةد)اهلوصو دعب ًةرمو  دح  م ٍةفآب ةباصإلا رطخل اهضرعت لاح يف الإ  ،  

يملعلا مييقتلا قيرف عم نواعتلاب ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف  ىلإ بلطي  - ٣
ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ م ] تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالاو[  دقي نأ ،كلذ رمألا ىضتقا امثيح

يف ةلمتحملا تابلقتلاو تاهاجتالا اهنيب نم ،ٍرومأ ةلم ا يف  ج جلاع  ت ةيضارعتسا ًةسارد نيثالثلاو يناثلا هعامتج
ةيميظنتلاو ةينقتلاو ةيراجتلا عفاودلاو ؛نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا ضارغأل ليثيملا ديمورب مادختسا 

ةقبط ىلع اهراثآو ليثيملا ديمورب تامادختس ال ةيداصتقالا تايعادتلاو ؛هلئادبو ليثيملا ديمورب مادختسال
ةصاخ ٍةروصب ةساردلا جلاع   لئاسملا ] ةحاتملا تامولعملا ىلإ عاطتسملا ردق دانتسالاب[ت نأو ؛نوزوألا

  ؛ررقملا اذهل يناثلا قفرملا يف ةجردملا
] ريوطتلا نم ديزملا ءارجإو ةفاضتسال تارايخلا سردت[نأ نوزوألا ةنامأ ىل إ بلطي  - ٤[

ةيلودلا ةيقافتالا عم رواشتلابو ،ةينعملا فارطألا ةدعاسمب ]ريوطتلا نم ديزملا يرجت نأو فيضتست[  ،
تاسرامملا لضفأو لئادبلا نع ٍتامولعم ىلع لوصحلا   ر سيت نأ ا  أش نم ٍة  يمالعإ ٍةادأل ،تاتابنلا ةيامحل

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماع لا فرطألل ةبسنلاب اميس ال ،ليثيملا ديمورب مادختساب ةجلاعملا يف  ٥ ،
  ]؛فارطألا كلت ىدل ةيداصتقالا تايلاعفللو

فارطألاُّثحي  - ٥ ةداملا بجومب ا    امازتلال لاثتمالا ىلع ةيمك نع ٍتانايب ميدقتب ٧   
ىلإ فارطألا وعديو ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا تاقيبطت يف ًا   يونس ةمدختسملا ليثيملا ديمورب

، مب ةدافإلا ررقملا اذهل لوألا قفرملا يف ةدراولا ضارغألل ةمدختسملا ليثيملا ديمورب تا  يمك نع ٍتامولع
ةكلهتسُملا تايمكلا عومجم نع اهم    .دقت يتلا تامولعملا ىلإ ةفاضإلاب

  نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسا]: واو/[٢٣ررقملل لوألا قفرملا 
  )مارغوليكلاب(ةيمكلا   تامادختسالا  ةئفلا
ة   ةيلوألا علسلا يضرألا قوسلا ،تانردلا ،ة يِل ص بلا روذجلا ،تاليصبلا

سرغلل ةص(    )صخُملا
  

    )ةنيزلا تاتابن عورف كلذ يف امب(ةصوصقملا عورفلاو راهزألا   
    ةجزاطلا راضخلاو رامثلا  
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  )مارغوليكلاب(ةيمكلا   تامادختسالا  ةئفلا
كلذ يف امب ،كالهتسالل ةصصخملا ةيتيزلا روذبلاو بوبحلا   

  )ةعارزلل مدختسُملا ريغ(زرأل ا
  

ةفف (ةّفاجلا ةيئاذغلا داوملا     ا ةهكافلاو باشعألا كلذ يف امب
  )واكاكلاو نبلاو

  

امو ) روذبلا ريغ نم سرغلل ةصصخملا تاتابنلا(لتاشملا سارِغ   
ىرخألا تابنتسالا طاسوأو ةبرتلا عاونأ نم ا     قَّلعتي

  

ل ةص(روذبلا         ) سرغلصخُملا
يف امب ،ة ا    يساسألا علسلا نم ىرخألا تابنتسالا طاسوأو ةبرتل

 ، ةيحلا داوملاب ةطبترملا ةبرتلاو ،اهريدصت متي يتلا ةبرتلا كلذ
  *لتاشملا سارغك

  

    فيلغتلا يف ةمدختسملا ةيبشخلا داوملا  
    ) بشخلا اياظشو روشنملا بشخلا كلذ يف امب(بشخلا   
ود نم وأاهئاحلب(راجشألا عوذج        )ءاحلن  
   ، لزانملا فق  سل مدختسملا شقلا ،شقلا ،ةفاجلا شئاشحلا

ةفَّف     )هالعأ اهيلإ راشُملا بوبحلا ريغ نم(جُملا فالعألا
  

       ااجتنمو فايلألا ليصاحم نم كلذ ريغو نطقلا
    )قدنبلاو زوجلاو زوللا اهلاثمو(تايزوجلا   

بط  تادعملاو لكايهلا  كلذ يف امب (رجحلا اهيلع ق ي تافآ ىلع ةيوتحملا ينابملا
  )نيزختلا قفارمو عناصملاو لزانملاو دعاصملا

  

تايواحو ) ةلمعتسملا تابكرملاو تايلآلا كلذ يف امب(تادعملا   
  اهمادختسا داعُملا ةفلغألاو ةغرافلا نحشلا

  

يضارألا يف ةبرتلا 
  *ةيعارزلا

    *تافآلا راشتنا ةحفاكملو ةعارزلا لبق ةيعارزلا يضارألا ريخبت

ىرخألا تامادختسالا 
ةريغصلا تامادختسالاو 

  مجحلا

تارئاطلا ،تاشورفملا ،ة  ةيئاملا تارئاطلاو*يصخشلا ةعتمألا  * ،
  ءارفلا ،دولجلا ،ةيديلقتلا تاعونصملا

  

  )٢٠٠٨(تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا يف تائفلا ةمئاق : ردصملا
  )٢٠٠٨ (تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا يف تائفلا ةمئاق يف ةجردم ريغ  *
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  ةيضارعتسالا ةساردلا رصانع]: واو/[٢٣ررقملل يناثلا قفرملا 

نم    هنع مجني امو ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا ضارغأل ليثيملا ديمورب مادختسا يف تاهاجتالا
  تاثاعبنا
، مو رجحلا ضارغأل ليثيملا ديمورب مادختسا يف ةلمتحملا تابلقتلاو تاهاجتالا نحشلا لبق ام تاجلاع

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل اميس  ال ديعص ىلع ةردقملا تاروطتلا ىلإ رظنلاب ٥   ،
قفرملا يف ةدراولا تامادختسالا نيب نكمأ امثيح . ةيراجتلا تالدابملا ماجحأ  ق رف  ي نأ مييقتلل يغبنيو

تحملا ةيميلقإلا تايصوصخلا   زِرب    .ةلمي نأو ،لوألا
ءاكرشلا نيب اميفو ،نحشلا لبق ام تاجلاعم و رجحلا ضارغأ ناكم لقن تايلمع ديدحت يغبنيو
  .نييراجتلا

راشتنا لدعم ىلإ ةفاضإلاب ،تامادختسالا هذه نع ةمجانلا ليثيملا ديمورب تاثاعبنال ٍمييقت ءارجإ يغبنيو 
  .تاثاعبنالا نم دحلا ريبادت
  ةيئيبلا راثآلا
يغبني ٢٠١٠ماع يف يملعلا مييقتلا قيرف هارجأ يذلا مييقتلا يف ةمدقملا تاهويرا نيسلا ىلإ ةفاضإلاب  ،

، عضو ىرخأ ٍتاهويرانيس ديدحتاهرودب مدقت  يًا  مك ةقبط ىلع لجألا ةطسوتملاو ةريصقلا راثآلل ًا   
راب تعالا يف ةذخآ ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسا نع ةمجانلا نوزوألا
ثودح ةيناكمإ ىلع تامادختسالا هذه ريغتل ةلمتحملا راثآلا يف رظنلا يغبني . [ليثيملا ديموربل ريصقلا رمعلا

  .]٢٠١١ماع يف ظحالملل ًاقفو ،يلامشلا بطقلا ةقطنم يف نوزوألل ديازتم دافنتسا 
يف هديدحت مت يذلا ل يثيملا ديمورب مادختسا يف عقوتملا روطتلا ىلإ تاهويرانيسلا هذه دنتست نأ يغبنيو

  .١ةطقنلا 
  هلئادبو ليثيملا ديمورب مادختسا عفاود
 اهيف امب ،كلذ نود لوحت يتلا قئاوعلاو ،هلئادب دامتعاو ليثيملا ديمورب لامعتسال زفاوحلا ديدحت يغبني
ءارجإ يغب نيو. نوزوألا ةقبط ىلع راثآلاو ،ةينهملا ةمالسلابو ةحصلاب ةقلعتملا لغاوشلاو ،ةيميظنتلا لئاسملا
لئاسولاو ةيفاض إلاتامولع ملا نم تاجايتحالا ديدحتيغبنيو . ةحورطملا تارايخلل يداصتقالا رثألل ٍمييقت
  .تانايبلا ىلإ لوصولا ريسيتب ةليفكلا
  تاثاعبنالا نم دحلا ريبادت

مثتسالا كلذ يف امب ،ةيداصتقالاو ةينقتلا ىودجلا نع تامولعملا رخآ ريرقتلا م  دق  ىلع تارا ي نأ يغبني
نم دحلا ىلع تادعملا ةردقو ،تايلمعلا هذه ليغشت فيلاكتو ،ريودتلا ةداعإو طاقتلالا ديعص 

يف تاسرامملا لضفأ مادختساب تاثاعبنالا نم دحلا تاناكمإل يمك ٍمييقت ءارجإ يغبنيو . تاثاعبنالا
 .ريخبتلا تايلمع
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ربتخملا تامادختسالا تاءافعإ]:ياز/[٢٣ ررقملاعورشم   - ياز   يملاعلا ديعصلا ىلع ةيليلحتلاو ةي 
 نيصلا نم مدقم

  :يلي ام ررقي فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا نإ
ىلإ ريشي ذإ ررقملا نم ١ةرقفلا   ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل حمسي يذلا ٢٢/٧  نم ١،   

لايرتنوم لوكوتورب نم٥ةداملا   يف ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ىلع يلاحلا رظحلا نع ديحت نأب  
لوألا نوناك٣١ىتح ،ةيدرف تالاح  ، ٢٠١١ربمسيد /  رربم رمألا اذه نأ ام فرط ربتعي امدنع  ،

،  فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا يف ةلأسملا هذه يف رظنلا ديعت نأ فارطألا ىلإ بلطيو

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ضعب نأ  ظحاليذإو  دجت لازت ال ٥  يف ةبوعص  
ىلإ جاتحتو ةيملاعلا تاءافعإلا بجومب لعفلاب ترظ   ح يتلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل لئادب دامتعا

،   ةلص يذ يتاسايس راطإ عضوو تامولعملا عمجل تقولا نم ديزملا
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل حمسي نأ   - ١ يلاحلا رظحلا نع ديحت نأب ٥   

ىتح ،ةيدرف تالاح يف ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ىلع لوألا نوناك٣١  امدنع ، ٢٠١٤ربمسيد / 
عامتجالا يف ةلأسملا هذه يف رظنلا ديعت نأ فارطألا ىلإ بلطيو ،رربم رمألا اذه نأ ام فرط ربتعي 

  ؛فارطألل نيرشعلاو سداسلا
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلإ بلطي نأ   - ٢ ذاختا يف رمتست نأ  ٥ 

لعفلاب ترظ   ح يتلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لادبتسال تاءارجإ
لوليأ٣٠لولحب نوزوألا ةنامأ ىلإ زرحملا مدقتلا نع ًاريرقت مدقت نأو ،ةيملاعلا تاءافعإلا بجومب  ربمتبس / 

  .٢٠١٥ماع ىتح ماع لك نم 

مدختست يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنال مظتنملا فيفختلا ]:ءاح/[٢٣ ررقملاعورشم   - ءاح  
  عينصت لماوعكو ةطيسو لماوعك
  )٣(يبوروألا داحتالا نم مدقم

  )تقؤم صن(ةيريسفت ةركذم 
عبار اهمهأو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا ضيفختل صرف ةحاتإب ٢١/٨ررقملا بلاط   - ١  

قيرف ىلإ بلطو ،تاجتنملاو ،ةطيسولا داوملاو عينصتلا لماوع لمشت يتلا تاقيبطتلا يف ،نوبركلا ديرولك 
داجيإ ٢٠١١ماع يف هدعيس يذلا مداقلا مييقتلا ريرقت يف ،ىرحتي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا   ،

ىرحتي نأو ،ةافعملا ةطيسولا داوملا تامادختسا يف لمعتست يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيئايميك لئادب 
لماوع مادختساب ةعونصملا تاجتنملل ،عونلا سفن نم تسيل يتلا لئادبلا كلذ يف امب ،لئادب دادعإ 

هذه ضيفخت ةيناكمإل ةيداصتقالاو ةينقتلا ب ناوجلل ًامييقت مدقي نأو ،هذه ةطيسولا داوملاو عينصتلا
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ًاضيأ ٢١/٨ررقملا بلطو . اهنم صلختلا وأ تاثاعبنالا وأ تامادختسالا  

يف نأشلا اذ   ًاريرقت امدقي نأو ،ةلصلا تاذ ام  اجاتنتسا اقسني نأ يملعلا مييقتلا قيرف ىلإو يداصتقالا
هيف رظنيل ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا عامتجالا داقعن ا دعوم عم نمازتي تقو

 .٢٠١١ماع يف فارطألل نورشعلاو ثلاثلا عامتجالا 
                                                           

 .يمسر ريرحت نودب ةيريسفتلا ةركذملا تخسنتسا  )٣(
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فالغلا يف نوبركلا ديرولك عبار راشتنا نأب ٢٠١٠ماعل يملعلا مييقتلا قيرف مييقت ديفيو   - ٢  
ممألا جمانرب تانايب نم ةاقتسملا تاثاعبنالا ماقرأ نأو ،عقوتملا نم لقأ ةعرسب ضفخنا يريفسوبورتلا  

تاهاجتا نم ةجتنتسملا تاثاعبنالا كلت نم لقأ طسوتملا يف ودبتو ةريبك ةجردب ةنيابتم ةئيبلل ةدحتملا 
. هئاقب ةرتف يف نيقيلا مدع تالاح ىلإ عجري هنأ ىلع نيابتلا اذه ريسفت نكمي الو. ظحالملا راشتنالا

نوبركلا ديرولك عبار تاثاعبنا نم لبقتسملا يف صلختلا نإ كلذ نع ًالضف يم لعلا مييقتلا قيرف لوقيو
نوبركلا تابكرم طاقتلال لثاممو يريرهمزلا فالغلا رولك لداعي لاعف رثأ هل نوكيس ٢٠١٠ماع دعب   

ةقباسلا تامييقتلا يف ردق امم ربكأ رثألا اذه دعيو . اهنم صلختلاو تانولاهلا فراصمو ةيرولف ةيرولكلا
  .ةردقملا تاثاعبنالل حيقنت ءارجإ ببسب
لح نود نوبركلا ديرولك عبارل ةيلكلا تاريدقتلاو ةيئزجلا تاريدقتلا نيب توافتلا كر   - ٣  ت دقو

ريبادتو (ةلمتحملا تاثاعبنالا يف ىرخأ دعب ةنس رظنلا ةداعإب يملعلا مييقتلا قيرف مايق نم مغرلا ىلع 
يوجلا فالغلا يف اهئاقب ةرتف ةعجارم كلذ يف امب))٢٠/٧ و١٠/١٧ و١٠/١٢تاررقملا (فيفختلا   ، .

يدؤي نأ لمتحملا نم هنأ ٢٠١١ماعل يلحرملا هريرقت يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىريو   
ديرولك عبارل تاثاعبنا ىلإ ةطيسو ةدامك ةيئايميكلا داوملا عينصت يف نوبركلا ديرولك عبار مادختسا 

لوصحلا مزليس هنأ ٢٠١١ماع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا رير قتلا دكؤيو. نوبركلا  
نع غالبإلا قيرط نع تامولعملا نم ديزملا بلط يف رظنلا فارطألا دوت دقو ،لضفأ تامولعم ىلع 

  .هتاثاعبنا نعو ةطيسو ةدامك نوبركلا ديرولك عبار تامادختسا
داومك لماعت يتلا عينصتلا لماوع تامادختسا نم تا ثاعبنالا قايس يف مدقت زارحإ مت دقو  - ٤
لماوعك ةلجسم نوزوألل ةدفنتسم داومل ًامادختسا ٤١، ٢٢/٨ررقملا نم فلأ لودجلا نمضتيو . ةطيسو  
فارطألا يف عينصتلا لماوع تامادختسا نع ريرقتلاو فارطألا اهتمدق يتلا تامولعملا ىلع ًءانبو . عينصت

او٥ةداملا بجومب ةلماعلا  يف فارطألا رظنت نأ نكمي )٥ (٢١/٣ررقملا بجومب ذيفنتلا ةنجل اهتمدق يتل    ،
اهفقو مت تامادختسا يهو ،فلأ لودجلا نم عينصتلا لماوعل ًامادختسا٢٧داعبتسا   ٩٣دكأ دقو .)٤( 

  .عينصتلا لماوعل تامادختسا اهيدل دجوت ال هنأ نآلا ىتح ًافرط
ال ةطيسولا داوملا نم تاثاعبنالا تايمك نإ لوقي يداصتقال ا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ ريغ  - ٥

داوملل ةيملاعلا تامادختسالا نع غالبإ دوجو مدع ىلإ ًايئزج كلذ يف ببسلا عجريو ،ةدكؤم ريغ لازت 
يف رظنلا فارطألا دوت دق مث نمو . لضفأ تامولعم ىلع لوصحلا بلطتي امم ،نوزوألل ةدفنتسملا ةطيسولا
ديرولك عبار كلذ يف امب ،نوزوألل ةدفنتسملا ةطيسولا داوملا تامادختسا عيمج نع غ البإلاب ةبلاطملا
رولكلا نوبركلا تابكرمو ،ناثيإلا ديرولك ثلاث-١،١،١و نوبركلا تابكرمو ،تانولاهلاو ،ةيرولف ةي  

نوبركلا تابكرمو ،ليثيملا ديموربو ،ناثيملا ديرولك ديموربو ،ةيرولف ةيموربورديهلا نوبركلا 
ميسوت عم نارتقالاب ،ةطيسولا داوملا تامادختسا نع نسحملا غالبإلا دعاسي دقو . ةيرولف ةيرولكورديهلا

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تايمك ريدقت يف ،ةطيسو داومك ةصصخملاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تايواح 
  .ةفلتخملا تايلمعلا عاونأ يف ةطيسو داومك ةمدختسملا
  .٢١/٨ررقملا بلط ىلع ءانب تامولعملا ميدقتو لم علا رمتسي اذكهو  - ٦

                                                           
لودجلا ٢٠١١ماع يداصتقالا مييقتلا و ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا رظنأ  )٤(  ،١-٤.  
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لماوعك مدختست يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنال مظتنملا فيفختلا نأشب ررقم عورشم 
  عينصت لماوعكو ةطيسو

  :يلي ام ررقي فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا نإ
ةداملل ًاقبط هنأ ظحالي ذإ   بني ،لايرتنوم لوكوتورب نم١  يأ ةيمك رابتعالا يف عضوت الأ يغ  

باسح دنع ىرخأ ةيئايميك داوم عينصت يف ةطيسو ةدامك ةلماك ةروصب مدختست ةباقرلل ةعضاخ داوم 
، ‘‘جاتنإ’’ ةباقرلل ةعضاخلا داوملا    

ررقملا نأ ًاضيأ ظحالي ذإو   ةجتانلا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ةليئضلا تايمكلا نأ حضوي ٤/١٢   
نم وأ ،ةلعافتملا ريغ ةطيسولا داوملا نم وأ ،عينصتلا ةيلمع ءانثأ يضرعلا وأ دوصقملا ري غ جاتنإلا نع

وأ جتنملا ةعانص ءانثأ ثعبنت وأ ،ةرزن بئاوشك ةيئايميك داوم يف ةدوجوم عينصت لماوعك اهمادختسا 
ةداملا نم ٤ةرقفلا يف دراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا فيرعت يف ةلومشم ريغ ربتعت يتلا اهدحو يه ،هلوادت   

١، لايرتنوم لوكوتورب نم    
ررقملا نأ ىلإ كلذك ريشي ذإو   تاثاعبنالا ةيندتل تاوطخ ذاختا ىلع ًاضيأ فارطألا ثحي ٤/١٢   

ضيفختو ،تاثاعبنالا هذه لثم ثادحإ بنجت ليبق نم تاوطخ كلذ يف امب ،داوملا هذه لثم نم 
،أ ةيلمع ةبقارم تايجولونكت مادختساب تاثاعبنالا   صلختلا وأ ،ءاوتحالا وأ ،تايلمعلا يف تارييغت و

ررقملا نأ ظحالي ذإو   اهمادختسا ضرغل ةردصملاو ةجتنملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يفعي ٧/٣٠   
نيدروتسملا ىلع نإ لوقيو ،ةردصملا نادلبلا يف ‘‘ كالهتسالا’’وأ ‘‘ جاتنإلا’’باسح نم ةطيسو داومك 

ضرغلا اذهل مدختستس ةباقرلل ةعضاخلا ةدروتسملا داوملا نأب مازتلابريدصتلا لبق نيردصملا ديوزت’’ ؛ ‘‘ 
ررقملا صني ،كلذ ىلع ةوالعو ةدروتسملا نادلبلا ىلع نإ ٧/٣٠  ةدروتسملا داوملا ماجحأب ةنامألا مالعإ ’’ 
ةلم اك ةروصب ةمدختسملاو ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ةيمك نأو ،ضارغألا هذهل ةدروتسملا ةباقرلل ةعضاخلا

  ،‘‘ةدروتسملا نادلبلا يف‘ كالهتسالا’باسحل عضخت نل ىرخأ ةيئايميك داوم عنص يف ةطيسو داومك 
ةطيسو داومك مادختسالا لجأ نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملل يملاعلا جاتنإلا نأب مّلسي ذإو    

نأو ،يوجلا فالغلا يف نوبركلا ديرولك عبار لثم داوم راشتنا رارمتسا ىلإ يدؤي هنأو ،ةياغلل مخض  
لوكوتورب ةباقرل عضخي ال ةطيسو داومك اهمادختساو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا داريتساو ريدصتو جاتنإ 

ديرولك عبارو ،ةيرولف ةي رولكلا نوبركلا تابكرم تامادختسا مظعم نأ نم مغرلا ىلع هنأو ،لايرتنوم
لازت ال داوملا هذه نأ الإ ،ًايجيردت اهنم صلختلا مت دق ليثيملا ديموربو ،ليثيملا ديرولكو ،نوبركلا  

تابكرم لثم نوزوألل ةدفنتسملا ةطيسولا داوملا مادختسا نأو ،ةطيسو داومك ماع لكشب مدختست 
 ،   دايدزالا يف ذخآ ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا

داومك تامادختسالا نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا ضيفخت ىلإ ةجاحلا كردي ذإو    
  ة،طيسو

ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تايمك نع غالبإلا نأب فارطألا عيمج ركذي   - ١
؛لايرتنوم لوكوتورب نم٧ةداملا بجومب يرابجإ غالبإ ةطيسو داومك    
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نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا ةيندتل تاوطخ ذاختاب ًاضيأ فارطألا ركذي   - ٢
ضيفختو ،تاثاعبنالا هذه لثم قالطنا يدافت كلذ يف امب ،عينصتل ا لماوعو ةطيسولا داوملا تامادختسا

ءاوتحا قيرط نع وأ ،تايلمعلا يف تارييغت ءارجإ وأ ةيلمعلا ةباقرلا تايجولونكت مادختساب تاثاعبنالا 
  ؛اهنم صلختلا وأ ،تاثاعبنالا كلت

نأ  عمزملا نم ةديدج جاتنإ قفارم ليغشت ءدب نع عانتمالا ىلإ فارطألا عيمج وعدي  - ٣
اهمادختسا نكمي داوملا هذهل لئادب كانه تناك اذإ ،ةطيسو داومك نوزوألل ةدفنتسم داوم اهيف مدختست 

  ؛ةيئاهنلا تاجتنملا سفن ىلع لوصحلل ةطيسو داومك
نوزوألل ةدفنتسم داوم اهيف مدختست يتلا تايلمعلا ديدحت فارطألا عيمج نم بلطي   - ٤

مدقت نأ ،ىرخأ لئادبب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع اهيف ضيعتسا يتلاو ،اهيضارأ ىلع ةطيسو داومك  
يناثلا نوناك٣١لولحب [نوزوألا ةنامأ ىلإ  ةدفنتسملا داوملا تايمكو تايلمعلا هذ ] ٢٠١٢رياني /   ةمئاق

نع حاصفإلا يدافتل يرطقلا ىوتسملا ىلع تانايبلا عيمجتو ،اهنم ةيلمع لك يف ةمدختسملا نوزوألل 
  ؛ةديدج تايلمع يأ ديدحت دنع ةمئاقلا هذهل ةلمكتسم ةغيص ميدقتو ،ةيرستامولعم 
تامادختسال ةعم   - ٥  ا ةمئاقلا يكبشلا اهعقوم ىلع رشنت نأ نوزوألا ةنامأ ىلإ بلطي

 تغلبأ يتلا تامادختسالا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملل لئادبو ةطيسو داومك نوزوألل ةدفنتسملا داوملا
نم ةدراولا ريراقتلا ىلع ًءانب ماع لك ةمئاقلا ليدعتب موقت نأو ،ةقباسلا ةرقفلل ًاق فو فارطألا اهنع
  ؛فارطألا

ةدفنتسملا داوملا تايواحل ميسوتلا طورش قيبطت يف رظنلا فارطألا عيمج نم بلطي   - ٦
ةدا مك اهداريتسا مت وأ تجتنأ دق ةيواحلا يف ةدوجوملا ةداملا نأ نم ققحتلا حيتي وحن ىلع نوزوألل

  ؛ضارغألا هذهل طقف اهمادختسا نكمي هنأو طقف ةطيسو 
تامادختسا نع ةمجانلا تاثاعبنالا نم فيفختلل ةلصاوتملا هدوهج راطإ يف ،دمتعي   - ٧

لماوع تامادختسال ةحقنم ةمئاقك ررقملا اذه قفرم يف دراولا لودجلا ،ةطيسولا داوملاو عينصتلا لماوع 
ررقملا يف فلأ لودجلا لحم لحيل ،عينصتلا ررقملا بجومب ةلدعملا هتغيصب ١٠/١٤    ؛٢٢/٨ 

تامولعملا مدقيو هلامعأ لصاوي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي   - ٨
لولحب ٢١/٨ررقملا بجومب ةبولطملا  رايأ٣١[  ةصاخو]٢٠١٢ويام /  داوملا لئادب ديدحتب قلعتي اميف  ، 

عونلا سفن نم تسيل يتلا لئادبلا كلذ يف امب ،لئادبلاو ةطيسولا داوملا تامادختسال نوزوألل ةدفنتسملا 
مييقتب قلعتي اميفو ،ةطيسو داومو عينصت لماوعك تمدختسا نوزوألل ةدفنتسم داومب تجتنأ تاجتنمل 
جئاتنلا ةاعارم عم ،اهنم صلختلا وأ تاثاعبنالاو تامادختسالا هذه ضيفختل ةيداصتقالاو ةينقتلا ىودجلا 

نيب توافتلا ةيوست نع يملعلا مييقتلا قيرفو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت يف ةدراولا 
 ، ديرولك عبار كلذ يف امب ةظحالملا تايمكلاو اهنع غلبملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا تايمك

  .نوبركلا
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ررقملا قفرم   ]ءاح/[٢٣ 
  عينصت لماوعك ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تامادختساب ةمئاق: فلأ لودجلا

 ةداملا عينصتلا لماع مادختسا مقرلا
جاتنإ يف نيجورتنلا ديرولك ثلاث نم صلختلا  ١

 تايولقلاو رولكلا
 نوبركلا ديرولك عبار 

يف مداعلا زاغ صاصتما قيرط نع رولكلا عاجرتسا  ٢
 تايولقلاو رولكلا جاتنإ

 نوبركلا ديرولك عبار 

 نوبركلا ديرولك عبار  رولكلاب لماعملا طاطملا جاتنإ ٣
 نوبركلا ديرولك عبار  نفلسملا رولكملا نيفيلوأ يلوبلا جاتنإ ]٥ [٤
 نوبركلا ديرولك عبار  ديمارألا رميلوب جاتنإ  ]٦ [٥
 ١١-ةيرولف ةي رولكلا نوبركلا تابكرم ةيعانطصالا فايلألا حئافص جاتنإ ]٧ [٦
يلوب ورول فريبلا فئالسل يئوضلا يئايميكلا عينصتلا ]٩ [٧

يلوب ورولفريبلا تابكرم نم ديسكوريب يلوب رثيإ 
 ةفيظولا ةيئانثلا تاقتشملاو رثيإ

 ١٢-ةيرولفةي رولكلا نوبركلا تابكرم

 ١١٣-ةيرولفةي رولكلا نوبركلا تابكرم ءادألا ةيلاعلا رثيإ يلوب ورولفريب تالوياد ريضحت ]١٠ [٨
 نوبركلا ديرولك عبار ميادولكيسلا جاتنإ  ]١١ [٩

 نوبركلا ديرولك عبار رولكملا نيبوربيلوبلا جاتنإ ]١٢ [١٠
 نوبركلا ديرولك عبار )CEVA(ةرولكملا نيليثيإلا ليانيف تالخ جاتنإ  ]١٣ [١١
 نوبركلا ديرولك عبار ليثيملا تانايسوزيآ تاقتشم جاتنإ  ]١٤ [١٢
 ناثيملا ورولك ومورب  ينيريتسإ رملبملا ةمورب ]٢٢ [١٣
 ١١٣-يرولف يرولكلا نوبركلا بكرم  ةبالصلا ةديدشلا نيليثإ يلوبلا فايلأجاتنإ  ]٢٥ [١٤

تارايخلاب ةينعملا ةنجلل ديدج كراشم سيئر رايتخا ىلع ةقداصملا ]:ءاط/[٢٣ررق ملاعورش م  - ءاط  
 يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف يف ءاربخ ريبكوةيئايميكلا داوملل ةينقتلا 

 نابايلا نم مدقم

  :يلي ام ررقي فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا نإ
ةزيمتمو ةثيثح دوهج نم هلذب امل ) نابايلا(يباماي يكاسام ديسلا ىلإ ركشلاب هجوتي نأ  - ١

نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملاب قلعتملا لايرتنوم لوكوتوربمساب ك هتيالو ءانثأ  ةينعملا ةنجلل كراشم سيئر  
  ؛ةيئايميكلا داومل لةينقتلا تارايخلاب

ايجولونكتلا قيرف يف ءاربخلل ًاريبك ) نابايلا(يباماي ديسلا رايتخا ىلع قداصي نأ  - ٢
  ؛يداصتقالا مييقتلاو

تارايخلا ةنجل يف وضعلا )نابايلا(يشينهوأ يشيك ديسلا رايتخا ىلع قداصي نأ  - ٣  ،
ةنجللا هذهل كراشم سيئركةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا  ،.  
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نوزوألل ةدفنتسملا داوملل لئادب نع ةيفاضإ تامولعم]:ءاي/[٢٣ررق ملاعورشم   - ءاي    
  ارسيوس نم مدقم

  ]:يلي ام ررقي[فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا نإ 
] امه وتويك لوكوتوربو خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا نأب رقي ذإ ةانقلا [ 

ةئيهلا وه لايرتنوم لوكوتورب نأو ] [خانملا ريغتب ةقلعتملا لاسملا ةجلاعمل] ةديحولا[ةينوناقلاو ةمئالملا 
نوبركلا تابكرمو ] [ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم[جاتنإ لئاسم ةجلاعمل ةبسانملا 

  ]،ةيرولفورديهلا
هلا نوبركلا تابكرم جردأ وتويك لوكوتورب نأ ىلإريشي ذإو[ يتلا ة مئاقلا يف ةيرولفوردي 

ضفخل ةيلمع تاوطخ تذختا وتويك لوكوتورب يف فارطألا نأو ،يرارحلا سابتحالا تازاغل اهعضو 
،ورديهلا نوبركلا تابكرم تاثاعبنا   ]يلعف مدقت قيقحتو ةيرولف

غ تاثاعبنا يف مكحتلا ةيفيكل ةشقانملا نأ ىلعددشي ذإو[ اهنمو ،يرارحلا سابتحالا تز ا 
ةيراطإلا ةدحتملا ممالا ةيقافتا ماكحأو ئدابم عبتت نأ ] دب ال] [يغبني[ة يرولفورديهلا نوبركلا تابكرم
ةيمهالا وذ ةنيابتملاو ةكرتشملا ةيلوؤسملا أدبم اميس الو [، ]اهل عباتلا وتويك لوكوتوربو خانملا ريغت نأشب
  ]،ىمظعلا

ا ةيجولونكتلاو ةيملعلا ةروشملا ميدقتب ةينعملا ةيعرفلا ةئيهلا نأبمّلسي ذإو[ ممألا ةيقافتال ةعباتل  
قلعتي اميف ] ةيتاسايسلا[ةروشملا ] و تامولعملا[مدقت يتلا ةئيهلا يه خانملا ريغت ن أشب ةيراطإلا ةدحتملا

،   ]خانملا ريغت اياضقب ةلصلا تاذ ةيجولونكتلاو ةيملعلا لئاسملاب
ررقملا ىلإريشي ذإو ةيمهأب فرتعي يذلا ١٠/١٦   نأشب لايرتنوم لوكوتوربذيفنت   داوملا  

، اهفصوب تانوبركورولفريبلاو ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرمب ًاملع طيحيو نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا
ىلع ريبك ريثأت اهل يتلا نوزوألل ةدِفنتسملا داوملل لئادب   ،يخانملا ماظنلا 

و ايجولونكتلاقيرف هدعأ يذلا صاخلا ريرقتلل هريدقت نع برعيذإو  قي رفلاو يداصتقالا مييقتلا 
ةلصتملا اياضقلا : يملاعلا يخانملا ماظنلاو نوزوألا ةقبط ةيامح’’ناونعب خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا 

  ،‘‘تانوبركورولفريبلاوةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمب 
ىلإ ريشيذإو  حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ مدقملا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت  

ديربتلا عاطق يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لئادب نأشب نيثالثلا هعامتجا ءانث أ ةيوضعلا
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ءاوهلا فييكتو  ةطيحم ةرارح تاجرد اهيدل يتلا ٥   

  ،١٩/٨ررقملا يف دراولا بلطلا ىلإ ًادانتسا كلذو ،ةديرف ليغشت فورظو ةعفترم 
ةردقلا تاذ لئادبلا مادختساو كالهتساو جاتنإل ةديقملا ريغ ةدايزلا لايح  قلقلا هرواسيذإو 

،   نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلل ةجيتنك يلاعلا يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةيلاعلا
فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي ١٩/٦ررقملا نأ ىلإ  ريشيذإو  ذيفنتل  

جماربو عيراشمل ةبسنلاب ليومتلا ريياعمل اهقيبطتو اهريوطت دنع ةيولوألا يطعت نأ ،لايرتنوم لوكوتورب 
ةنراقم ةلاعفلا تاعورشملا ىلإ ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم ع  ر سُـملا يجيردتلا صلختلا
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ىلع ىرخألا تاريثأتلا نم دح ىندأ ىلإ لل قت يتلا لئادبلا اهينب نم ،رومأ ةدع ىلع زكرت يتلا اهتفلكتب
،   خانملا ىلع كلذ يف امب ،ةئيبلا

داوملل يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ لئادبلا رفوت ديازت  كرديذإو 
،   تاوغرلاو ءاوهلا فييكتو ديربتلا تاعاطق يف كلذ يف امب ،نوزوألل ةدفنتسملا

ذإو  لئادب عضو نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هب موقي يذلا مهملا لمعلاب  رقي
،   ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل

موقت يتلا تاعاطقلا يف لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف ةرفاوتملا تاربخلا ىلع  ديدج نم دكؤيذإو 
،   نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لئادب ىلإ لاقتنالاب

  ١رايخل ا
داوملا لئادب نع تامولعم نمضتي ريرقت دادعإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي 
نم ىقتست ،يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلاو ةعفترملا ةردقلا تاذ نوزوألل ةدفنتسملا 

، ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلاو اهل عباتلا وتويك لوكوتوربو خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةيقافتالا لامعأ  
  .خانملا ريغتب

  ٢رايخلا 
لماعلا قيرفلا هيف رظنيل ريرقت دادعإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي   - ١

 ، ةيراطإلا ةيقافتالا ا [نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا  تعلطضا لامعأ يأ كلذ يف امب
نمضتيو ] خانملا ريغتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلاو ،اهل عباتلا وتويك لوكوتوربو خانملا ريغت نأشب
  :اهنيب نم ،ىتش رومأ نع تامولعم

رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ لئادبلا ] ةعومجم] [نم لك[ةفلكت   )أ(  
، [ي ملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةعفترملا ةردقلا تاذ لئادبلاو ضفخنملا يملاعلا ةينقتلا اهتيلاعف تتبث يتلا

ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لحم لحت ] ةئيبلاب اهرارضإ مدعو يداصتقالا اهماودب مستت يتلاو
  ؛ةيرولفةي رولكلا نوبركلا تابكرمو

ةردقلا تاذ لئادبلاو يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ لئادبلا   )ب(  
مدعو يداصتقالا اهماودب مستت يتلاو ،ةينقتلا اهتيلاعف تتبث يتلا [يملاعلا رارتحالا ثا دحإ ىلع ةعفترملا
ةيرولف ةي رولكلا نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لحم لحت] ةئيبلاب اهرارضإ
تاجردل ا يتلا ةيفيكلا كلذ يف امب ،ةعفترملا ةطيحملا ةرارحلا تاجرد عم اهمادختسا بسانتي يتلا  نكمي  
  ؛ىرخألا لماوعلا وأ ةءافكلا يف رثؤت نأ هذه ةرارحلا

ةردقلا تاذ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لئادب ليومتو ءاقتنا ىوتسم   )-[(  
ئدابملا هب حمست يذلا ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا يف يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا   ،

يف ةيذيفنتلا ةنجللا اهتعضو يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب ةقلعتملا ليومتلل ةيهيجوتلا 
 ، يلحرملا ريرقتلا يف دراولا يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةردقلا فينصت مادختساب [نيتسلا اهعامتجا

  ]،٢٠١٠ماع يف قيرفلل 
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ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم[كالهتساو جاتنإو ] تاثاعبنا[نع ةيونس تانايب   )ج([    
ةرثأتملا تاعاطقلا سفن يف ةمدختسملا [يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةعفترملا ةردقلا تاذ داوملا ] [ةيونسلا
بسحب ةعزوم تانايبلا كلذ يف امب ]يملاعلا قاطنلا ىلع[ ،]]لايرتنوم لوكوتوربب عاطقلا ] و دلبلا[ 

  ]؛ترفوت امثيح
لئادبلاو يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ لئادبلا عاونأو تايمك  )د(    

داوملل ةليدب داومك ًايجيردت اهلاخدإ ررقملا نم يتلا يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةعفترملا ةردقلا تاذ 
لعفلاب لِمع  تس  ت يتلا تامادختسالا يف ومنلا ةهجاوم وأ ،قيبطتلا بسح ةمسقملا ،نوزوألل ةدفنتسملا

لك ىدل ،]يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةعفترملا ةردقلا تاذ لئادبلا] [ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم[  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نم  ؛ا٥   ةلماعلا ريغ فارطألاو   

تابكرم ىلع دامتعالا ليلقت تارايخل ةيداصتقالاو ةينقتلا ىودجلل مييقت ءارجإ   )ه(  
، ]يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةعفترملا ةردقلا تاذ لئادبلا] [ةيرولفورديهلا نوبركلا[ مداقلا دقِعلا لالخ

، ] ريدقت] [مييقت[كلذ يف امب  يف هل مييقت ءارجإو [ةراجتلا يق لئادبلل يلبقتسملاو يلاحلا رفوتلا ىدم
ةيلاملا تايعادتلاو ]اهتمالسلو] [بيرقلا لبقتسملا ] فارطألا ددعتملا قودنصلل ةبسنلاب) [نابايلا] (ةماعلا[، 

خانملا ىلع تاريثأت نم كلذ نع مجني امو ]يملعلا مييقتلا قيرف عم رواشتلاب[كلذو  ىلإ دانتسالاب [ 
  ؛]خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا] لامعأ كلذ يف امب] [لامعأ

تابكرمل لئادبك اهلاخدإ حجرملا ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم عاونأو تايمك   )و[(  
، تاعاطقلا يه امو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا اهيلإ لخدتس يتلا ] كلذ يف امب] [اهلاخدإ بابسأو[ 
ليومتلا رفاوت مدع وأ يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ لئادبلا ىلإ راقتفالا ] ببسب[
رابتعالا يف ذخأل ا عم ،يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنم ةردق تاذ لئادب دامتعال يفاكلا

 )]ايبمولوك(؛ةمالسلاو ةحصلاو ةئيبلاب ةقلعتملا تاطارتشسالل 

ةلاحإىلع] [ةلاحإ يف رظنلا ىلع [فارطألا نم نيرداقلا عجشي[  - ٢ تانايبلا لضفأ ]  
ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم نم بكرم لكل يلاحلا اهكالهتساو اهجاتنإ نأشب ةرفوتملا تاريدقتلاو 

 ٣٠] هتياغ دعوم يف[نوزوألا ةنامأ ىلإ ] نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ًاضوع ةمدختسملا لئادبلا[
كلذل ةرورضلا وعدت امثيح ةيرسب تانايبلا هذه ةلماعم بلطيو]نكمأ نإ [٢٠١٢ليربأ /ناسين   ]؛، 

ةدعاسم يأ ميدقت ةرورض ثحب فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي [  - ٣
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارط ألل ةيفاضإ كالهتسا نع تامولعملا ] عمجل []عمج دنع [٥ 

تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب ةلصلا تاذ تاعاطقلا يف اهيدل ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإو 
  ]؛ةيرولفةي رولكلا نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا

لئادبلا رايتخا يدافت ىلإ ةيمارلا ريبادتلاو تاسايسلا زيزع ت ىلع فارطألا عجشي نأ  -٤
ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لحم لحتل يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةعفترملا ةردقلا تاذ 
قاوسألا يف ةيداصتقااو ةيجولونكت لئادب اهل رفاوتت يتلا تاقيبطتلا يف نوزوألل ةدفنتسملا ىرخألا داوملاو 

يف يبلت [و ،خانملا ىلع ةصاخبو ،ةئيبلا ىلع ةعقاولا تاريثأتلا نم دح ىندأ ىلإ للقت يتلاو ،اهتبرجت ترجو
  ].ىرخألا ةيداصتقالا تارابتعالاو ةمالسلاو ةحصلا تارابتعا] تقولا سفن
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عم نواعتت يك ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل عيجشتلا نم ديزملا ميدقت [  -٥  
ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا ءانب ىلع اهدعاستو ةيجولونكتلاو ةيلاملا دراوملا نم مزلي ام اهيلإ لقنتو ٥   ،

ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لئادب مادختسا عيجشتل ا   اردق
  ]يملاعلا رارتحالا ثادحإ

نأشب لايرتنوم لوكوتورب بجومب ريراقتلا ميدقتو[كالهتسا ةلماعم  ]:ك/[٢٣ررق ملاعورش م  -  فاك  
، ] كالهتسا نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نفسلا ةمدخ يف ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا

 ]ىرخأ لود ملع عفرت يتلا نفسلا] [ةمءالم ملع عفرت يتلا نفسلا[كلذ يف امب 
،،]اماهبلاو[، زيلبنم مدقم  وغابوتو دادينيرتو    ، ،ملا تايالولاو[لاشرام رزجو ] ةيكيرمألا ةدحت

 ايسول تناسو ،نيدانيرغ رزجو تنسنف تناسو

  :يلي ام ررقي فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا نإ
ةداملا نأ رابتعالا يف ذخأي ذإ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب نم ءاب ٤   

نم ًايجيردت صلختلا لج أ نم تارداصلاو تادراولا صيخرتل مظن قيبطتو ءاشنإ فارطألا ىلإ بلطت
،] و جاتنإ[   لادو ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف ةدراولا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسا

ًادئاز جاتنإلا هنأب لايرتنوم لوكوتورب بجومب ف ذخأي ذإو  رعي كالهتسالا نأ ًاضيأ رابتعالا يف  
،   تارداصلا ًاصقان تادراولا

مالعأ ةبحاص نادلبلا نأب مّلسي ذإو[ نفسلا ىلع حئاوللا ذافنإ يف ةيلوؤسملاو ةطلسلا اهل ةمءالملا  
عنمو ةمالسلا قئاثو رادصإو تاداهشلا رادصإو شيتفتلاب ةقلعتملا حئاوللا كلذ يف امب ،اهملع عفرت يتلا 

  ،]ثولتلا
 نوزوألل ةدفنتسم داوم ىلع يوتحت تايجولونكتو تادعم مدختست نفسلا نأب رقي ذإو ىلع [ 

  ،]ةيلودلاو ةينطولا ةيئاملا قرطلا يف تايلمعلا ءانثأ ةنيفسلا نتم
نم ةدكأتم ريغ ملع لود اهفصوب ةلجسملا فارطألا نم ريثكلا نأ هرابتعا يف عضي ذإو[  

،   ]لايرتنوم لوكوتورب بجومب نفسلاب ةصاخلا غالبإلا تابلطتم
نأ هقلقي ذإو[ بجو  مب‘‘تادراولا’’حلطصمل فارطألا بناج نم ةنيابتملا تاريسفتلا [ 

نع غالبإلا يف تاتوافت ىلإ وأ كالهتسالا باسح يف ءاطخأ ىلإ يدؤت دق لايرتنوم لوكوتورب 
هذه لماعت ثيح نفسلا ةمدخل تمدق نوزوألل ةدفنتسم داومل ] اهنع غلبم[تالاح كانه ] [كالهتسالا

نوم لوكوتورب نم٧ةداملا اهيلع صنت يتلا تانايبلا نع غالبإلا دعاوق بجومب تارداصلا  يف امب ]لايرت   ،
فارطألا حئاول بجومب تارداص اهفصوب اهنع غالبإلا نكمي يتلاو ،ةلودلا ملع عفرت يتلا نفسلا كلذ 
ةكلاملا فارطألا بناج نم ءاوس ًاكالهتسا اهفصوب اهنع غلبي ال نكل ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةمدقملا 

  ،]اهمالعأ نفسلا عفرت يتلا فارطألا وأ نفسلل
دعت نأ نوزوألا ةنامأ ىلإ بلطي  - ٣ غالبإلل ةيلاحلا ةيلمعلا ضرعتست ] ةقيثو] [ةسارد[ 

نفسلا ىلإ تاعيبملاب قلعتي اميف لوكوتوربلا نم ٧ةداملا بجومب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانايب نع   
 مالعأل ةعفارلا نفسلا كلذ يف امب ،،اهنتم ىلع ىرخألا تامادختسالاو ةنيفسلا لخاد ةنايصلا ضارغأل
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 ، ضرعت نأو [تاعيبملا كلتب قلعتي اميف كالهتسالل فارطألا باسح ةيفيك كلذ لمشيو ،ىرخأ لود
نفسلا اهيف امب ،نفسلا ةمدخ يف ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسا ةلماعمب ةلصلا تاذ لئاسملا 

حيتي وحن ىلع نيثالثلاو يناثلا هعا متجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ اهميدقتل] ةلودلا ملعل ةعفارلا
  ؛ةلأسملا يف تبلا فارطألل نيرشعلاو عبارلا عامتجالل

يف ن [  - ٤  مض نع غالبإلا تابلطتم نأشب فارطألل تاهيجوت يأ ] ةقيثولا] [ةساردلا[ت
نفسلا ىلإ تاعيبملاب قلعتي اميف فارطألا ىلإ قباسلا يف اهتمدق دق تناك نوزوألل ةدفنتسملا داوملا 

  ]؛اهنتم ىلع تامادختسالل
نم لقألا ىلع عيباسأ ةتس لبق فارطألا عيمجل ] ةقيثولا] [ةساردلا[ةحاتإ بلطي [  - ٥

  ؛]ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يناثلا عامتجالا داقعنا دعوم
ناسين١لولحب [نوزوألا ةنامأ ىلإ مدقت نأ فارطألا ىلإ بلطي   - ٦ ] ،٢٠١٢ليربأ / 

،[ن ع تامولعم ةدفنتسملا داوملا نع ريراقتلا ميدقتو ميظنت ةيفيك ] دجو نإ ،ًايلاح مدختسملا ماظنلا
نتم ىلع اهمادختسال ،ىرخأ لود ملع عفرت يتلا نفسلا كلذ يف امب ،نفسلا ةمدخل ةمدقملا نوزوألل 

ص تاذ تالاح يأ نعو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كلت كالهتسال ا  تمدق ةل اسح ةيفيك نعو ،ةنيفسلا
  ] [.]؛[نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كلت تردص وأ تدروتسا وأ فارطألا كلت اهيف 

، ١ةداملا يف دراولا هفيرعتل ًاقفو كالهتسالا باسح ضارغأل ،بلطي [  - ٧ لوكوتوربلا نم  
م ىلع اهمادختسال ام فرط ءانيم يف ةيسارلا ةنيفسلا ىلإ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاعيبم ربتع  نت ت نأ

  .]هتارداص نم سيلو فرطلا كلذ جاتنإ نم ًاءزج ةنيفسلا

  ةيرادإلالئاس ملاب ةقلعتملاتاررق ملاعيراشم   - ًايناث

تاليدعتو لايرتنوم لوكوتوربو ،انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح : ]فلأ فلأ[/٢٣ ررقملا عورشم  - فلأ
لوكوتوربل نيجيبو لايرتنومونجاهنبوكو ندنل لايرتنوم     

  :يلي ام ررقي فارطألا رمتؤم نإ
ررقيفارطألا عامتجا نإ يلي ام   :  

ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتا ىلع تقدص يتلا نادلبلا نم ريبكلا ددعلا ىلإ ىضرلا عم ريشي   - ١
  ؛نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا

يناثلا نيرشت١ىتح ،هنأ ىلإ ريشي   - ٢ ىلع ق ًافرط [...] نا ، ك٢٠١١ربمفون /   دص دق
،  [...]قدصو ،لايرتنوم لوكوتوربل ندنل ليدعت  لايرتنوم لوكوتوربل نجاهنبوك ليدعت ىلع ًافرط

نيجيب ليدعت ىلع ًافرط [...]قدصو ،لايرتنوم لوكوتوربل لايرتنوم ليدعت ىلع ًافرط  [...]قدصو   
  ؛لايرتنوم لوكوتوربل

وأ اهلبقت وأ ،لايرتنوم لوكوتورب تاليدعت ىلع دع ب قدصت مل يتلا لودلا عيمج ثحي  - ٣
  .نوزوألا ةقبط ةيامح نامضل ةكراشملا ةيلومش ةرورض يعارت نأو ،كلذ لعفت نأ ىلع اهيلإ مضنت
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   ذيفنتلا ةنجل ةيوضع: ]ءاب ءاب[/٢٣ررقملا عورشم   - ءاب

ررقيفارطألا عامتجا نإ يلي ام   :  
لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل ا تماق يتلا لامعألا ريدقتلا عم ظحالي  - ١  

  ؛٢٠١١ماع يف لايرتنوم لوكوتوربل 
ةدمل ةنجللا يف ءاضعأك اوغاراكينو اكنال يرسو رئازجلاو ايناملأو اينيمرأعضو دكؤي   - ٢  

ًارابتعا نيماع ةدمل ةنجللا يف ءاضعأ . .....و .. ....و ... ...و . .....و .. .....رايتخاو ،رخآ ماع 
يناثلا نوناك١ن م   ؛٢٠١٢رياني / 

ةدمل ذيفنتلا ةنجلل ًاررقمو سيئرلل ًابئان .. ....و ًاسيئر لمعلل.. ....رايتخاب ًاملع طيحي   - ٣
يناثلا نوناك١نم ًارابتعا دحاو ماع   .٢٠١٢رياني / 

ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ةيوضع : ]ميج ميج[/٢٣ررقملا عورشم   -ميج 
  لايرتنوم لوكوتورب

ررقيفارطألا عامتجا نإ يلي ام   :  
فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ا   - ١  تماق يتلا لامعألا ريدقتلا عم ظحالي

  ؛٢٠١١ماع يف قودنصلا ةنامأ ةدعاسمب لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل 
رايتخا   - ٢   ةنجللا يف ءاضعأ . .....و .. ...و . ....و .. ...و. ....و. ....و. .....رقي

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نولثمي ةيذيفنتلا  رايتخاو ،لوكوتوربلا نم ٥   ... ...  
كلت بجومب ةلماعلا فارطألا نولثمي ءاضعأ .. ....و .. ....و. .....و .. ....و .. ....و. .....و

يناثلا نوناك١نم ًارابتعا ،ماع ةدمل ةرقفلا    ؛٢٠١٢رياني / 
نم  ًارابتعا ،ماع ةدمل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئرل ًابئان.. ....و ًاسيئر. .....رايتخا ظحالي   - ٣

يناثلا نوناك١   .٢٠١٢رياني / 

يف فارطألا نم ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئرلا : ]لاد لاد/[٢٣ررقملا عورشم   -لاد 
  لايرتنوم لوكوتورب

رقيفارطألا عامتجا نإ   :ر 
ديسلا رايتخا    نم ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيكراشم نيسيئر . .....و .. ....رقي

  .٢٠١٢ماعل لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا 

نم ٧ةداملا بجومب فارطألا اهتمدق يتلا تامولعملاو تانايبلا : ]ءاه ءاه[/٢٣ررقملا عورشم   - ءاه  
  لايرتنوم لوكوتورب

ررقيفارطألا عامتجا نإ يلي ام   : 
تغلبأ دق نوكت نأ يغبني يتلا ًافرط [...] لصأ نم ًافرط [...] نأ ريدقتلا عم ظحالي   - ١

يف ا[...] نأو كلذ تلعف دق  ٢٠١٠ماع تانايب   ناريزح٣٠ انايب تغلبأ فارطألا كلت نم هينوي / 
ررقملاب ًالمع ٢٠١١   ؛١٥/١٥ 
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تانايب نع نآلا ىتح غلبت مل ةيلاتلا فارـطألا نأ ،كلذ عم ،ظحالي  - ٢   ؛]--[ :٢٠١٠ 
ًاضيأظحالي  - ٣ نيح ىلإ ،اهلعجي تانايبلا نع هالعأ ةروكذملا فارطألا غالبإ مدع ّنأ    

ةرخأتملاتانايبلا هذهل ةنامألا يقلت لوكوتورب بجومب ا    انايب نع غالبإلا تامازتلال لاثتما مدع ةلاح يف  ،
  ؛لايرتنوم

٤ -   ، نم ةذفنملا تالاكولا عم بثك نع لمعلا ىلع ءاضتقالا بسح ،فارطألا كلت ّثحي
ىلع ةنامألا    دمعت نأ ذيفنتلا ةنجل ىلإ بلطيو ،ةبولطملا تانايبلاب ةعرسلاهجودم لجأ اهعامتجا  يف   

  ؛فارطألا كلت عضو ضارعتسا ىلإ نيعبرألاو نماثلا
قوعي فارطألا بناج نم بسانملا تقولا يف تانايبلا نع غالبإلا مدع نأ  ظحالي  - ٥

بجومب ا عامتجاو ذيفنتلا ةنجل بناج نم مييقتلاو دصرلا ةيلاعف  امازتلال فارطألا لاثتمال فارطألا  
  ؛لايرتنوم لوكوتورب

هتياغ دعوم يف غالبإلا نأ ًاضيأظحالي   - ٦ ناريزح٣٠  ًاريثك ر/   لمع سيي ةنس لك هينوي  
ةلماعلا فارطألا ةدعاسم لاجم يف لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب  ؛لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلع لوكوتوربلا نم٥     
رفاوت لاح جاتنإلاو كالهتسالا تانايب نع غالبإلا ةلصاوم ىلع فارطألا ع   - ٧  جشي

هتياغ دعوم يف كلذ نوكي نأ ل   ضف  ناريزح٣٠يو ،ماقرألا يف هيلع قفتملا وحنلا ىلع ماع لك نم هينو ي/ 
  .١٥/١٥ررقملا 

  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نورشعلاو عبارلاعامتجالا : ]واو واو[/٢٣ررقملا عورشم   -واو 

يلي امررقي فارطألا عامتجا نإ  :  
عامتجالا دقعنأ  ن يرشت رهش يف[يبورينيف لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلا و عبارلا ي

ةمئالم تابيترت ةنامألا يرجت مل ام ٢٠١٢ ]ربمفون/يناثلا نالعإلا متي نأ و، بتكملا عم رواشتلاب ىرخأ، 
عامتجاللنيددحملا ناكملاودعو ملانع نكمم تقو برقأ يف   .  

  انييف ةيقافتايف فارطأل رمتؤ  ملرشاعلاعامتجالا : ]ياز ياز[/٢٣ررقملا عورشم   - ياز

يليام ررقي فارطألا رمتؤم نإ  :  

باقعأ يفانييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل رشاعلا عامتجالا دقعي نأ سداسلا عامتجالا    
 .لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو

______________  


