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ةيام حلانييف ةيقافتا يف فارطألل عباسلا عامتجالا 

  نوزوألاةقبط 
  ٢٠٠٥ ربمسيد/لوألا نوناك ١٦ – ١٢، راكاد

عألا لودج نم)ب (٣دنبلا   *تقؤملا لام 

ةيقافتا نيب ةكرتشملا اياضقلاو انييف ةيقافتاب ةصاخلا اياضقلا ةسراد 
سداسلا عامتجالا ريرقت ةس اردو ضرع: لايرتنوم لوكوتوربو انييف
انييف ةيقافتا ىلإ نوزوألا ثوحبءاردمل   

انييف ةيقافتا يف فارطألا ىلإ نوزوألا ثوحب ءاردملسداسلا عامتجالا تايصوت   
 نوزوألا ةقبط ةيامحل

  ةنامألا ةركذم

نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتا يف فارطألل نوزوألا ثوحب ءاردملسداسلا عامتجالا دقع   - ١  
ىلإ ١٩نم ةرتفلا يف كلذو ،اسمنلاب ،انييف يف يلودلا انييف زكرم يف  لوليأ٢١  دقو . ٢٠٠٥ربمتبس / 

عامتجالا ميظنتبتماق ألا جمانرب ىدل نوزوألا ةنامأ،  ةيملاعلا ةمظنملا عم نواعتلاب ةئيبلل ةدحتملا مم  
رمتؤم نع رداصلا ١/٦ررقملل ًاقفو ةيوجلا داصرألل  عامتجالا دمتعاو . انييف ةيقافتا يف فارطألا 

ريرقت نم ١١لصفلا يف دراولا وحنلا ىلع ةركذملا هذه قفرم يف اهنع ةروص درت يتلا تايصوت لا  
مقر نوزوألا نأشب دصرلاو ثحبلل يملاعلا عورشملا ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا نع رداصلا ٤٨   ،

  .عباسلا هعامتجا يف انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل هتلاحإل كلذو

                                                           
*  UNEP/OzL.Conv.7/1.  
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  قفرم

ةيامحل انييف ةيقافتا يف فارطألل نوزوألا ثوحب ءاردملسداسلا عامتجالا تايصوت   
 ، ىلإ ١٩ن م ةرتفلا يف ،اسمنلابانييف يف دوقعملا ،نوزوألا ةقبط لوليأ٢١  ربمتبس / 

٢٠٠٥  

  ريرقتلاو تايصوتلا دامتعا  -١١
  ةمدقم  ١-١١
ةينطولا ريراقتلا يفةدراولا تامولعملا نم ريرقتلا اذه يف ةمدقملا تايصوتلل ساسألا دمتسا دقل   ٠-١-١١ يتلا  

تضر سداسلا عامتجالا ءانثأ ع تايج يتارتسالا ريراقتو ةيلحرملا ريراقتلاو نوزوألا ثوحبءاردمل  
ةنوآلا يف تمت ىرخأوةيراج مييقت ةطشنأ ريراقتو ةيلودلا عيراشملاو جماربلا فلتخم نم ةدراولا   

مت دقو ،اهنم ءاقتسالا لب ال تامولعملا هذه خاسنتساوه تايصوتلا هذه نم ضرغلا سيلو . ةريخألا  
دصرلاوةبقارملا مظن يف زجعلا بناوج قيثوت صاخ هجوب ةمئاقلا  لا ريراقتلا يف،    .ةينطو 

يف نيجولاهلا ءايميك رود مهفت يف مرصنملا دقعلا لال خ زرحأ يذلا ظوحلملا مدقتلا نم مغرلابو  ١-١-١١
 ، اهرارق ددحي يتلا ةهجلا يه نملايح كوكشلا نم ددع ةمث فيريفسوتارتسلا نوزوألا نادقف  

ماكحأ ةيلاعف ن إ. لبقتسملا يفو يلاحلا تقولا يف ثوحبلا وةبقارملاو دصرلا تايلمعىلإ ةجاحلا 
سحنا يف حوضوب تظحول دقهتاليدعتو لايرتنوم لوكوتورب تاعومنم ريثكلا را   ةرمدملا ا  

لاعفلا ئفاكملا ةرفو تدهش عقاولا يفو. يوجلا فالغلا يفنوزوألل  ًاضافخنا يريفسوتارتسلا رولكل ل 
تاونس سمخ نم رثكألًايجيردت حت يتلا داوملا نم ريثكلا ةرفو نإف كلذ عمو،  ةدفنتسملا داو ملا لحم ل 
يتلا هتايوتسم قوف يريفسوتارتسلا رولك لل لاعفلا ئفاكملا لظيسو ديازتلا يف ةذخآ لازت ال نوزوألل

ماع لبق تداس ةدع دوقعل١٩٨٠  دافنتسالل ًاضرعم يريفسوتارتسلا نوزوألا لظيس انه نمو .  
يلاحلا نرقلانم ةليوط ةرتفليئايميكلا  يف تارييغتلا ىلع ريبك لك شب ةضرعلا هذه فقوتتو.  

ةيمكةدايزل ةجيتن ديازتت فوس ةضرعلا نإف كلذ ىلع ةوالعو. خانملا اهثحتسي يتلا يوجلا فالغلا   
ث تايلمعنع مجانلا يوجلا فالغلا يف لوصوريالا زيكرت  ةضرع نإ. ىربكلانيكاربلا نارو  

رارمتساب نرتقتهذه نوزوألا  ةحص ىلع ةيجسفنبلا قوف ةعش ألا ةدايز تاريثأتب ةطبترملا رطاخملاب 
  .ةيجولوكيإلا مظنلاو ناسنإلا

قطانم فصتنم يف يريفسوتارتسلا نوزوألا دافنتسا لدعم نأ ىلإ ليلحتلاو ةبقارملا تايلمع ريشت   ٢-١-١١
ةريخألا تاونسلا يفأطابتدق ضرعلا طوطخ  تارشؤملا ضعب نيبت اميف هنأ ديب ،   يف تاضافخنا 

ةيمك يف تارييغت ىلإ ام دح ىلإ حض او لكشب درت مل هذهنإف ةيبطقلا قطا نملا قوف نوزوألا دافنتسا
فصتنم يفف ). يريفسوتارتسلا رولكلل لاعفلا ئفاكملا راسحنا يأ(يريفسوتارتسلا نيجولاهلا زيكرت 

ىرخأ تارييغت ةمثةيبطقلا قطانملا يفو ضرعلا طوطخ قطانم  دق  هتايمانيدو يوجلا فالغلا ةبيكرتيف  
ةبسنلاب ةيمهألا ةمساح ةرمتسملا ةبقارملا و دصرلاتايلمعو ثوحبلاف . ًاضيأ كلذ نع ةلوؤسمربتعت 
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هذه فيرعت يلاتلابو نوزوألا يف تارييغتلا هذهل ةيمانيدلاو ةيئايميكلا رصانعلل يمكلا ديدحتلل 
 .ةيعانطصالا تانوبركولاهلاب ةنرتقملايعيبطلا هعضول نوزوأل ا ةداعتساتايلمع اهفصوب تارييغتلا 

نوزوألا ةداعتساتايلمع ثدحتو  ظوحلم لكشب فلتخي يذلا يوجلا فالغلا يف يعيبطلا هعضول  
ماع لبق ام ةرتفيف تداس يتلا عاضوألا نع  طبترملا يخانملا ريغتلا يدؤينأ عقوتملا نمو . ١٩٨٠   

نوزوألاةداعتساتيقوتو ةعيبط رييغت ىل إ يرارحلا سابتحالا تازاغ رفاوت ةدايزب ا هعضول  . يعيبطل 
خانملا ريغت نع ةمجانلا ةدورب رثكألا ةيريفسوتارتسلا ةرارحلا تاجرد لمعت ًاديدحتف زيزعت ىل ع 
ضرع ةدايزن عرفسي امم نوزوألا نادقف تايلمع ةقطنم يف اميس الو ةيبطقلا قطانملا يف نوزوألا ة   
بطقلا ةقطنم يف ةدرابلا ءاتشلا لوصف نأ دصرلاو ةبقارملا تايلمع ترهظأ دقو. يلامشلا بطقلا  

يف ًاضافخنا رثكأ ايند ةرارح تاجردبتفصتادق يلامشلا  فالغلا  ريفسوتارتسلا  ىلع ةوالعو . ي 
لالخ نم نوزوألا ىلع ةرشابم ةيفاضإ ًاراطخأ ضرفت يرارحلا سابتحالا تازاغ ضعب نإف كلذ 

بلطتيو ير ارحلا سابتحالا تازاغ نم زاغ وه نوزوألاف. ىرخألا يئايميكلا دافنتسالا تارود
دصر و يلكلا رفاوتلا نم لكل ةرمتسموة دوجلا ةيلاع تاسايقخانملا ريغت يف هرو دل يمكلاديدحت لا
 ،هنادقفو نوزوألا جاتنإو خانملا ريغت نيب يوقلا نارتقالاف. نوزوألا زيكرتل ةيسأرلا عطاقملا

ىلإ ةجاحلل ًاحلم  ًابلط ضرفت ضرألا ىلع ةيجسفنبلا قوف ةعشألا يفكلذل ةبحاصملا تارييغتلاو 
دصرلاو ةبقارملا تايلمع ريرقت يف اهنم ريثكلا ق يثوت متيتلا لجألا ةليوط تاسايقلاو ثوحبل ا ءارجإ
ةيملاعلا ةمظنملا هتدعأ يذلا) ٢٠٠٤ربمتبس /لوليأ (ةيملاعلاو ةلماكتملا يوجلا فالغلا ءايميكل  

يتارتسا ةياعر تحتةيبوروألا ءاضفلا ةلاكووةيوجلا داصرألل    .ةلماكتملا ةيملاعلا ةبقارملاتايلمع ةيج  
ضرع نإف١-١-١١ ةرقفلا يف درو امكو  ٣-١-١١ ةدايزل ةيبلسلا تاريثأتلا لايح لغاوشلا ريثت نوزوألا ة   

تاكبش نم ددع عضو نم مغرلابو . ةيجولوكيإلا مظنلاو رشبلا ةحص ىلع ةيجسفنبلا قوف ةعشألا
ةيجسفنبلا قوف ةعشألل ةيميلقإلاةبقارملا  ةردق دوجول ةمئاق ةجاحلا لازت ال ف ،ةريخألا تاونسلا يف 
ةردق بايغ لظ  يفف. ةيفارغجلا ةيحانلا نم ةنزاوتمو لجألا ةليوطو ةرقتسم دصرلاو ةبقارملابقلعتت 

فلتخم نإ . ةدوجلا ةيلاع ةيجسفنبلا قوف ةعشألا تانايبنم مزلي امل لجس ىلع لوصحلا رذعتي هذهك 
تاجردو ،ضايبلا ةجرد ،تالوصوريالا ةرازغ ،يميغلا ءاطغلا ًالثم(خانملا ريغتل ةيو جلا تاريثأتلا  
نوكت نأ لعفلاب نكمي ،ضرألا ىوتسم ىلع ةيجسفنبلا ةعشألا ىلع) ةرارحلا يتلا تاريثأتلا نم ربكأ  
ةبقارملاو دصرلا تاردق نيسحت ىلع ًاديازتم ًابلط ضرفي ةجيتنلا هذهىلإ لصوتلاو . نوزوألا اهثحتسي  
تارييغتلا هذه عبتتل ةقلعتملا ثوحبلل ةمزاللا تانايبلا ريفوت يلاتلابو ةيجسفنبلا قوف ةعشأل ا يف 
دق ةيجسفنبلا قوف ةعشألا ةدايز نع ةمجانلا ةيجولويبلا تاريثأتلا نإف كلذ ىلإ ةفاضإلابو . تاريثأتلاب

خانملا ريغتب نرتقملا ةرارحلا ةجردعافترابرثأتت   .  
اضت ىلإ حيملتلل،يملعلا مهفلالاجم يف تققحت يتلا ةظوحلملا تاروطتلا ضعبلا مدختسا دقل   ٤-١-١١ ل ؤ 

نإف ،كلذ ضيقن ىلعو. لجألا ةليوط دصرو ةبقارم مظنل ةجاحلا مولع مستت يتلا ا تاديقعت لا 
يف عسوتلاو رارمتسالا يعدتست ،هالعأ اهزاربإ مت يتلاوةيجسفنبلا قوف ةعشألاو نوزوألا   تاردق 

اهريياعموخانملاو نوزوألاب ةلصتملا رداصملا تازاغ روطت عبتتل ةيجهنملا تاسايقلاو ليلحتلا فشك ل،  
ىلإ عاعشإلا ةوق يف تارييغتلا وزعل كلذو يريفسوتارتسلا نوزوألل عقوتملا دادرتسالاو تابثلا عبتتو 
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ةيجسف نبلا قوف ةعشألاب قلعتييملاع لجسب جورخللو نوزوألا زيكرت ل يسأرٍلا عطقملايف تارييغتلا 
  .ضرألا ىوتسم ىلع

تايصوتلا دامتعاب نوزوألا ثوحب ءاردمل سداسلا عامتجالا ماق هالعأ ةدراولا اياضقلاب هنم ًافارتعا   ٥-١-١١
ا مايق ىدلو؛ةيلاتلا كلذب ،ءاردمل  اهذيفنتل نايساسأ امه نييلودلا نواعتلاو ليومتلا نأ ىلإ اوراشأ   

اذه لثم بايغ ببسب كلذو مامتهالا نم يفكي امب ظحت مل ةقباسلا تايصوتلا نأ ىلإ ًاددجم اوراشأو 
ةطبترملا لكاشملا لاحفتسا ىلإ ىدأ يذلا رمألا ،نواعتلاو ليومتلا تاكبشلاو تاودألا ةنايصب   
ةديدجلاتاردقلا ذيفنتو ريوطتبو ةمئاقلا تاناكمإ بلطتي تايصوتلا ذيفنت نإف كلذ ىلع ةوالعو .  

ةنوآلا يف تمت دقو . ةيمانلاو ةمدقتملا نادلبلا دادتما ىلع دصرلاوةبقارملاب قلعتت تاناكمإو ةيثحب 
تاناكمإلا ىلع اهحاجن فقوتيو يملاعلاريغت لاب ةقلعتملا ةيلودلا تاردابملا نم ديدعلا ةغايص ةريخألا  

تاردقلا ءانب ىلع لمعلا رمألا يعدتسيانه نمو . ةينطولا تايوتسملا عيمج ىلعةحاتملا ةيملعلا   
لاقتنا ةلحرمب ا فثكم لكشب  لمعي اذه تاردقلا ءانبف .اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا يف  

ةقلعتملا ةيملاعلا مولعلا يف مهسي نل ةيمان نادلب يف يملع عمتجم قلخ نأ ثيح فارطألا عيمج حلاصل 
ىوتس ملا ىلعتاسايسلا يعناص ديوزتل ساسأك ديفيس هنكلو بسحف ةيجسفنبلا ةعشألاو نوزوألاب 

كلذ ىلإ ةفاضإو . هتاليدعتو لايرتنوم لوكوتوربل لجألا ليوط ذيفنتلا نأشب ةيملعلا ججحلاب يلحملا
مييقتلا ةيلمع يف ةيمان نادلب نم ءاربخلا ةكراشم يف ماهسإلاىلع لمعت نأ ةربخلا هذه نأش نمف   

  .ةيلودلا
  ةيجهنملا دصرلاو ةبقارملا تايلمع  ٢-١١

ماظن دوجو ضرألا ىوتسم ىلع ةيجسفنبلا قوف ةعشألا مهفو نوزو ألا ةقبط ةلاح مييقت بلطتي
تاسايق نم فلأتي رقتسمو لماكتم يملاع دصرو ةبقارم لالخ نم وأ ةيضرألا دصرلا ةزهجأ نم متت  

تانايب نم ةيسيئر ةروصب دمتس تقاطنلا ةلماش تاسايقلا نأ عم و. لتاوسلاوةيوجلا تاكبشلا 
وأ قاطنلا ةدايز ىلع لمعتةيوجلا تاكبشلا لالخ نمو ضرألا نم  متت يتلاتاسايقلا نإف لتاوسلا   

لصاوتملا ديكأتلا نإ . لتاوسلاب ةصاخلا راعشتسالا ةزهجأءادأ ةحص دكؤ تو ينمزلاو يناكملا ىدملا
تانايبلا ةدوجيقرنامضل يرورض رمأ وه دصرلاو ةبقارملا رصانع عيمج ةحص ىلع  تايلمع ف.  

ءدب مييقتل ةيرورض ريبك لكشباهضعبل ةلمك ملاتاسايقلل لج ألا ليوط تابثلاو رارمتسالا  ةداعتسا 
ىلع ةيجسفنبلا قوف ةعشألا يف تارييغتلا عبتتو هروطت دصرل و ،يعيبطلا اهعضولنوزوألا ةقبط 

  .خانملاو نوزوألاب ةطبترملا ضرألا ىوتسم
ةرياعملا ةنقت ملا ةيضرألا سايقلا تاكبش عيسوتو ىلع ظافحلل يسسؤملاو يلاملا معدلا ريفوت •

ظافحلاو ةنايصلا هذه لمشتو . حيشرتلاو فيطلا تاودأ نم لك كلذ يف امب نوزوألا دومعل
رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا ىلع ةلمعتسملا ريغ تاودألا عزوتو ةمداقتملا تاودألا ىلع 

ةيميلقإلا ةرياعملا قفارم ةنايصو ريوطتو ةديدج تايجولونكت قيبطتو لاقتنا ةلحرمب ا   اداصتقا
اهيلع رصتقت نأ نودM-124 ةادألاةكبش كلذ يف امب ةيفاكلا   . 
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يف تاسايقلا هذه زيزعتو نوزوألا زيكرتل ةيسأرلا عطاقملا دصر ةلصاومل يلاملا معدلا ريفوت  •
 .ةيرادملا قطانملا يف اميس الةحيحش تانايبلا اهيف نوكت يتلا قطان ملا

لجألا ةليوط ةيملاعلا نوزوألا دومعب ةقلعتملا تاهاجتالا لجس عيسوتو ةلصاومل دراوملا ريفوت  •
ةيئاضف تاودأ ةطساوب اهريفوتمتي يتلا  ريوطت ةلصاوم يعدتسي اذهو . ةدوجلا ةنومضمو ةتباث 

 .ةددعتم تاودأ نم سناجتم تانايب لجس

ةررتلا تازاغلل ةيئاضفلاو ةيضرألا سايقلا تاطحمنم لك ىلع ظافحلل يلاملا معدلا ريفوت  •  
ةيضرألا تاكبشلا اذه لمشيو . يوجلا فالغلاب ةقلعتملا ريياعملاو نوزوألاو خانملاب ةلصتملا
يملاعلا دصرلل ةمئ اقلا ةيضرألا تاطحملاو يريفسوتارتسلا ريغتلا نع فشكلا ةكبش لثم
 .ةمئاقلا ةيئاضفلا تاودألاو ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملل ةعباتلا يوجلا فالغلل

عاونأ لمشتل تاءارجإلا كلتعيسوتونوزوألا رابسمل ةيسايقلا لمعلا تاءارجإ ذيفنت ةلصاوم  •  ًا 
ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو نوزوألاب قلعتتيتلاتاود ألا نم ىرخأ  . 

اميس الو ةيفاكلا ريغ ةيطغتلا تاذ قطانملا يف هعيسوتو يكلساللا رابسملا ةك بش ىلع ظافحلا •
ن ع ًادعب رثكألاتانايب لاغالبإ نمضتي نأ تاكبشلا ليومت ىلع بجيو ةيرادملا قطانملا يف 

ةداعإو دادرتساو ةيملاعلا تانايبلا زكارمل يكلساللا رابسملا اهطقتلي يتلاو ىدملا وأ قاطنلا 
جسظفحو زيهجت  .نمزلا ىدم ىلعيكلساللا رابسملا تال  

قاطنلا تاذ تاودألا كلذ يف امب ةيجسفنبلا قوف ةعشألا تاكبش عيسوتو ىلع ظافحلا  •
. ىدملا ليوط تابثلا ىلع ظافحلاو يفارغجلا نزاوتلا قيقحتل عساولا قاطنلا تاذويفيطلا 

ملا ىلع ةرياعملاتاطحمعيسوت وأ /و ءاشنإل يلاملا معدلا كلذ يعدتسيو يميلقإلا نييوتس  
 .يملاعلاو

ريياعملاو تامتيراغوللاو تاودألا نيب اميف ةمظنم ةجمربم تانراق م ءارجإل يلاعلا معدلا ريفوت •
قوف ةعشألاو خانملاو نوزوألاب ةلصتملا ةررتلا تازاغلاو نوزوألاب ةقلعتملا تاسايقلاب ةطبترملا 

ليوطلا لجألايف تانايبلا ةمالسو ةدوج ىلع ظافحلا لجأ نم ةيجسفنبلا  . 

نم لك يف كلذو ايلعلا ضرعلا طخ قطانم يف ةزيمملا قفارملاو تاسايق لاتايلمع ةلصاوم  •
يتلا سايقلا قفارمطيشنت ةداعإ كلذ لمشيو يبونجلا بطقلا ةقطنمو يلامشلا بطقلا ةقطنم   

  .ليومتلا يف تاضيفختلل ةجيتن ًارخؤم تلفقأ
  ثوحبلاب ةقلعتملا تاجايتحالا  ٣-١١

بقترملا نوزوألا دادرتساب قلعتي اميف اهيلع دري مل يتلاةديدجلا ةلئسألا نم دد ع كلانه هعضول  
يف نوزوألا كولسب ؤبنتلا ىلع ةردقلا نإ . خانملا ريغتو نوزوألا نيب ةطبارتملا ةقالعلاويعيبطلا 

ةيكرحلاو ةيئايميكلا تايلمعلا راودأل يمكلا ديدحتلابمايقلا بلطتي لبقتسملا  جاتنإ ن ع ةلوؤسملا 
كوكش نم اامو هعيزوتو هنادقفو نوزوألا   رفاوتل ةيعقاو تاروصت ريوطت ًاضيأ مزليو . قدحي

يف تايلمعلا هذهل تباوثلاو ريياعملا ديدحت لظيو . لبقتسملا يف ةيئايحألاو ةيعانطصالاةررتلا تازاغلا 
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ف كلذ ىلإ ةفاضإلاب؛ًايدحت لكشي يئايميكلا لقنلا جذامن يوج فالغ يف ثدحت ت ايلمعلا هذهنإ  
ىوتسم ىلع ةيجسفنبلا قوف ةعشألا ةباجتسا نأشب ثوحبلا نم ديز ملاءارجإ نم دبالف . ريغتلا مئاد
فالغلاب ةقلعتملا ريياعملا يف خانملا اهثح تسي يتلا تارييغتلل كلذكو نوزوألا يف تارييغتلل ضرألا
قوف ةعشألا تايوتسم ةدايزل ةيئا يحألا ةضرعلا ةساردل سيل ثوحبلا ءارجإ مزليو. ىرخألا يوجلا

  ).ةلماكتملا داهجإلا تامييقت يأ(ىرخأ داهجإ لماوعل ًاضيأ نكلو بسحف ةيجسفنبلا 
يف نوزوألا نادقفل ةيكرحلاو ةيئايميكلا رصانعلل يمكلا ديدحتل ا نأشبتاساردل معدلا ميدقت  •

فالغ يف نو زوألا روطت مهف لجأ نم ضرعلا طوطخقطانم فصتنم يفو ةيبطقلا قطانملا 
يلي ام هذه لمشتو،رييغتلا مئاد يوج  :  
هعيزوتو هنادقفو نوزوألا جاتنإ ىلع خانملا ريغت تاريثأت ةنياعم ىلع لمعت تاسارد  •

كلذ لايحةلمتحملا ةعجترملا دودرلا ىلع كلذكو  . 

ىندألا ريفسوتارتسلاو ىلعألا ريفسوبرتلا نيب يكيمانيدلا ط ـبارتلا ىصقتت تاـسارد •
 .نوزوألاو رمعلا ةريصق نيجلاهلا تاعومجمو ءاملا راخب ىلع هقابطنا ثيح نم اميس الو

ةيره  •  بحسللو ةيبطقلا ةيريفسوتارتسلا مويغل لا ءايزيفلاو لوصوريالاب قلعتت تاسارد
طلا يفةقيقرلا   .ةيرادملا ةيلاقتنالا ةقب 

لمشيو خانملاو ن وزوألاب ةلصتملا ةررتلا تازاغلا تاينازيم مهف ىلإ ةيمارلا تاساردلا معد •
اتاريثأتلتاسارد كلذ  ايح تارودو اهعيلاوبو تازاغلا هذه رداصم ىلع خانملا ريغت  . 

ةرازغ ،يميغلا فالغلا ًالثم (خانملا ريغتل يوجلا فالغلا تاريثأت بقلعتت تاسارد معد  •
ةرارحلا ةجردو ءاضيبلا ةجرد،تالوصوريالا ىوتسم ىلع ةيجسفنبلا قوف ةعشألا ىلع )  
 .ضرألا

خانملاو نوزوألا نيب لعافتلا ىلع ةبترتملا بقاوعلابةقلعتملا تاساردلا معد  • ةحص ل ةبسنلاب 
قوف ةعشأل ا نم ديزملل ةدم لوطأل ضرعتلا كلذ يف امب ةيجولوكيإلا مظنلاو رشبلا
يريفسوتارتسلا نوزوألا ةقبط دادرتسا ؤطابت ءارج نم ةيجسفنبلا تاريثأتو يعيبطلا هعضول  

قوف ةعشألا هثحتست يتلا دلجلا ناطرس ثودح تالاح ىلع ةرارحل ا تاجرد ةدايز
  .ىرخألا ةيجولويبلا تاريثأتلاو ةيجسفنبلا

  تانايبلا تالجسظفح   ٤-١١
لوصحلا ليهستو ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو نوزوألاب ةقلعتملا تانايبلا تالجس ظفح ةيلمع يستكت 

قلا تايلمع ا  امستت يتلا ةيمهألا يهاضت ةيمهأ اهيلع نوزوألا تانايبل يملاعلا زكرملا ربتعيو . اذ ساي
داصرألا ةئيه هليغشتب موقت يتلا ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملل عباتلا ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو 

ةيملاعلا نوزوألا تانايبل يسيئرلا عدوتسملا،وتنروت يف ادنكل ةيوجلا سايق تانايب نإف كلذ عمو .  
تانايب زكارم يف ًابلاغ ظف حتو ةيدرف تاطحم يف ظفحت ةيفاضإلا ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو نوزوألا
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انه نمو ،دراوملل مادختسالا فيثك طاشن وه تانايبلا تالجس ظفح نأ ةفرعم بجيو. ىرخأ  
لمشي ثيحب ًايفاك ةبقارملاو دصرلا تايلمعو ثوحبل لمدقملا ليومتلا نوكي نأ ناكمب مهملا نمف 

تانايبلا عيمج لقنل دوهجلا لذب مهملا نمف ،كلذ ىلع ةوالعو . تانايبلا تالجس ظفح ةطشنأ
قوف ةعشألاو نوزوألاب ةقلعتملا تانايبلل يملاعلا زكرملا ىلإ ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو نوزوألاب ةقلعتملا 

  .نمزلا ىدم ىلع تعمج يتلا تانايبللمييقت ةداعإ تايلمع ءارجإ ىلإ كلذكو ةيجسفنبلا 
ةيسيئرلا عطاقملا دصربو نوزوألا دومعب قلعتت يعقاولا نمزلانم ة بيرق تانايب ميدقت عيجشت •  

تانايبلاو نوزوألا زيكرتل تانايبو ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو خانملاو نوزوألاب ةلصتملا ةقحلملا   
ةبسانملا ةيلحملاو ةيملاعلا تانايبلا زكارم ىلإتالمحلا ظفح ةطشنأ ليومت نوكي نأ يغبنيو .  

نم ةمدقملا دراوملا نيب نمهذه تانايبلا تالجس  دصرلاو ثحبلا ةطشنأ ءارجإ لجأ  
 .ةبقارملاو

ةقلعتملا ا  •  انايب ميدقتب روفلا ىلع مايقلل تاءارجإ ريوطت ىلع تانايبلا زكارم عيمج ثح
زكرملا ىلإ خانملاو نوزوألاب ةلصتملا ةقحلملا تانايبلاو ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو نوزوألاب 

ظفح ةيلمع لمتشت نأ يغبنيو . ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو نوزوألاب ةقلعتملا تانايبلل يملاعلا
ةادألا خيراتو سايقلا ةدوج ىدم فصت ةلصفم ةيليلحت تانايب ىلع تانايبلا تالجس 

 .ةمدختسملا

امإ ةفلتخملا ةبقارملاو دصرلا تاكبش نم كلذو تالجسلل ةيلوألا تانايبلا ظفحل ليومتلا ريفوت  •
قوف ةعشألاو نوزوألاب ةقلعتملا تانايبلل يملاعلا زكرملا ىدل وأ ةيل حملا تاسسؤملا ىوتسم ىلع
لحم لحي ال ةيلوألا تانايبلا تالجس ظفح نأ كلذ نم مهفيو ،بسانتي امبسح ةيجسفنبلا  
 .ةيئاهنلا تانايبلا تالجس ظفح

ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو نوزوألاب ةقلعتملا تانايب لامييقت ةداعإل لصاوتملا معدلا ميدقت  •
  .ءاقترالاو لجألا ةليوط تالجس ىلع ظافحلا لجأ نم نمزلا ىدم ىلع ةررتلا تازاغلا او

  تاردقلا ءانب  ٥-١١
رمت نادلبو ةيمان نادلب يف ةيجسفنبلا قوف ةعشألا ونوزوألا سايقل ةيملاعلا تاطحملا نم ريثكلا دجوي 

لاقتنا ةلحرمب ا  ةروطتمو ةيقارةنايصو ةريا عم تايلمع بلطتتفةمدختسملا تاودألا امأ . اداصتقا  
ةيلودتاردقدوجو نود رفاوتم ريغ اهمظعمو  زكارملا نم ٍفاك ددع دجوي ال رضاحلا تقولا يفو.    

نادلبلا يف صاخ هجوبو ةمدقتملا نادلبلا يف تانايبلا ةحص نم دكأتلاوةرياعملاو ثحبلل ةيميلقإلا   
ةكبشلا ىلع ظافحلل دراوملا نم يفكي ام ريفوت ةيساسأ ةروصب مهملا نم هنإف انه نمو . ةيمانلا

ةاطغم ريغ قطانم لمشتل اهعيسوتو ةبقارملاو دصرلاةطشنألةيلاحلا ةيملاعلا   .  
يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلاو ةمدقتملا نادلبلا نيب اميف يئانثلاو يميلقإلا نواعتلا عيجشتو معد  •

لاقتنا ةلحرمب ا   نوزوألاب ةقلعتملا تاسايقلاو ثوحبلا لاجم يف ةيملاع ةربخ ريفوتل اداصتقا رمت
 .ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو
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حيتي يذلا رمألا ،هدعب امو تاودألا ليغشت ىوتسم ىلع ينقتلاو يملعلا بيردتلل دراوملا ريفوت •  
ا  اداصتقا رمت نادلبو ةيمان نادلب يف نيرخآلا نييملعلا نيفظوملاو تاودألا يلغشمل لا ا

تالاجم نم لك يف جذامنو ىرخأ ةحاتم تانايبو تانايبلا هذ ه مادختسال ،لاقتنا ةلحرمب
  :يلي ام كلذ نمضتي نأ ىلع ةيلودلاو ةيميلقإلا ثحبلا
نادلبو ةمدقتم نادلب يف دصرلا تاطحم نم نيفظوملا نيب اميف تارايزلا لدابتل دراوم  •

ادإو ايجولونكتلا لقن نامض لجأ نم لاقتنا ةلحرمب ا  ةم اداصتقا رمت نادلبو ةيمان
 .سايقلا جمارب

يف لاقتنا ةلحرمب ا  •  اداصتقا رمت نادلبو ةيمان نادلب نم نيلثمم ةكراشم ةحاتإل دراوم
  .اهنيب اميف تانراقم ءارجإو تانايبلاةحص  نم دكأتللةيلودلاو ةيميلقإلا تالمحلا 

نوزو ألا يف تارييغتلا تاريثأتب قلعتتروهمجلا ىلع تامولعم رشنل مظن ءاشنإل دراوملا ريفوت  •
نمضتت يتلاو هذه عيزوتلا ةيلمع ربتعتو . ةئيبلاو رشبلا ةحص ىلع ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو

لاقتنا ةلحرمب ا  . اداصتقا رمت نادلبو ةيمان نادلب يف صاخ هجوب ةمهم ةيعوتو فيقثت جمارب
ةعانصلاو ةراجتلا ةبعش ىدل ةدوجوملا كلتك يكبشلا لاصتالا قفارم نم ةدافتسالا نكميو 

ضرغلا اذةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىدل داصتقالاو  ءافولل  . 

تانايبلا ةحص نم دكأتلاوةرياعملاو ثحبلل ةيميلقإ زكارم ءاشنإل دراوم ريفوت  • نادلب يف  
 .ةيمان نادلب يف صاخ هجوبو ةمدقتم

ميدقتو ثحبلاو ةبقارملا تايلمع ةطشنأل ينامئتسالا قودنصلا لجأديدمت ىلع فارطألا ثح  •  
قلعتي اميف ةيمهألا مساح قودنصلا اذه ربتعيو ). ٦/٢ررقملا بجومب أشنملا (هل تامهاس ملا
ريبك دح ىلإ زجاع وهف قودنصلا امأ . هالعأ اهزاربإ مت يتلا تاردقلا ءانب ةطشنأ يف ماهسإلاب

تاجايتحالا هذه ةيبلت نعيلاحلا تقولا يف  .  
__________  


