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  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

     
  لوكوتورب يف فارطألل رشعسداس لا عامتجالا
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم

 ،  ٢٠٠٤ربمفون /يناثلا نيرشت ٢٦ – ٢٢غارب

عامتجالا ىلإ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا نم ةلاحم تاررقم  تاعورشم
  اهثحبل فارطألل رشعسداسلا 

،   فارطألل رشع سداسلا عامتجالا نإ

[...]  
ريغ فارطألل ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت نع ررقم عورشم  :__/١٦ررقملا   - فلأ 

  ٥ةداملاب ةلماعلا 
جولونكتلا قيرف هزجنأ يذلا لمعلاظحالي ذإ[   ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو اي  

 ٢٠٠٦ماعل ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت ضارعتسا ةلصاوم نأشب قيرفلا ةيصوت اميس الو ،هل 
،   ةيرورض ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم اهيف ربتعت يتلا تالاحلا ديدحتل ةنيعم ريياعم حاضيإو

فلأ ٢ةداملا بجومب ةيرورضلا تامادختسالا ةيلمع تعضو دق فا رطألا نأ هرابتعا يف عضي ذإو    
رشع يداحلا ماعلا نوكيس ٢٠٠٦ماع نكل ،تقؤم ءافعإك لوكوتوربلا نم  تامادختسالا صيخارتل   

،   ءافعإلا كلذ بجومب ةيرورضلا
ًاقيقد ًاصحف ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت عيمج صحف ةرورضب ،كلذ ىلع ءانب ،هنم ًافارتعاو    

ةبسنلاب ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ فقو وحن كرحتلا لجأ نم ٢٠٠٥ماعل ةيلاتلا تاونسلا يف   
ةداملا نم ١ةرقفلاب ةلماعلا ريغ فارطألل   ٥،  
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١  -  يماعل ةبسنلاب صِخري ةيبلتل ةمزاللا كالهتسالاو جاتنإلا نم تايوتس ملا ب٢٠٠٦ و٢٠٠٥ 
ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةيرولف ةيرولك لا نوبركلا تابكرم نم ةيرورضلا تامادختسالا
  ؛ررقملا اذهل لوألا قفرملا يف ددحملا وحنلا ىلع ،لوماتوبلاسلا وه ديحولا طشنلا رصنعلا نوكي ال ثيح

ررقملا نم ٤ةرقفلا يف اهيلإ راشملا لمعلا ةطخ ميدقت ةرورض حضوي   -  ٢ ةنامأ ىلإ ١٥/٥   
ناسين١٥هاصقأ دعوم يف نوزوألا    ؛٢٠٠٥ليرب أ/ 

٣  -   دعوم يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةافاوم نييعتلل م دَقم فرط لك نم بلطي
ناسين١٥هاصقأ  مزل اذإ ،ةيليمكت تامولعم ةيأب ٢٠٠٥ليربأ /    ، تامادختسالل اهنييعتل ًامعد كلذ ورمألا

ماعل لوماتوبلاسلا –ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةيرورضلا  يرورض مادختسا نييعت يأو ٢٠٠٦   
  ؛٢٠٠٧ماعل 

يأل ٢٠٠٥ماع يف مييقت ءارجإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي   -  ٤  
ماعل لوماتوبلاسلا –ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةيرورض تامادختسا تانييعت  ةيأو ٢٠٠٦   

ماعل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةيرورض تامادختسا تانييعت اميس الو ٢٠٠٧   ١ةرقفلا ءوض يف  
نييعتلا مدقم فرطلا اهمدقي تامولعم ةيأ بناج ىلإ ٤/٢٥ررقملا نم ) أ(  ٣ و٢نيترقفلاب ًالمع كلذو  

رايأ٣١لولحب فارطألا ىلإ ًاريرقت مدقي نأو ،ررقملا اذه نم  ةرقفلل ًاقفو ،ددحي ٢٠٠٥ويام /  ررقملا نم ٣   
ةنيعم ةزهجأ تناك اذإ ام١٥/٥ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالل ،   

  ؛هنم ءزجل وأ فرطلا كلذل ةبسنلاب نييعت لكل ةيرورض ربتعت
ينعت ٤/٢٥ررقملا نم ‘ ٢‘) ب (١ةرقفلا يف ةدراولا " ةيفاك ةيمك"ةرابع نأب حضوي   -  ٥  ،

ةدحاو ةنسل تادادمإلا مجح نع ديزي ام كلمت ال ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةعنصملا ةهجلا نأ  
كلت نم ةدحاو ةنس تادادمإ نم رثكأ لصحت الأب ةمزلم ا   أ وأ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم

قافتا ىلع ءانبداوملا   ؛ 
ىلع لوصحلل هبلط نم ءزجك تبثي نأ نييعتلل مدقم فرط لك ىلإ بلطي   -  ٦

 ، تايمك تبلط يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةعنص م ةهجلك مسا ةيرورضلا تامادختسالا
  : أاةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم

نوبركلا تابكرم نم ةدحاو ةنسل تادادمإلا تايمكنم رثكأ كلمت ال   )أ(  
  و ؛ىرخأ تاكرش نم كلذ نم رثكأ ىلع لوصحلل قافتا اهيدل دجوي ال هنأ وأ ةيرولف ةيرولكلا

ةلصاوتم ريوطت تايلمعو ثوحب ءارجإب موق يفرطلا نأ ، ٨/١٠ررقم لل ًاقفوو  )ب(
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل لئادبلا لاجم يف 

  ؛ىرخأ تاكرش عم نواعتيهنأ وأ /و ةيدج نم هيدل ام لكب
اجرإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفىلإبلطي أ،   -  ٧ تانييعت ةيأب ةيصوتلا ء  

نم ٦ةرقفلا يف ةبولطملا تاتابثإلا نم يأ مدقي مل فرطلا مادام ،اهنم ءزج يأ وأ ةيرورض تامادختسال   
  ؛ررقملا اذه
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  :يلي ام ىلع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ثحي  -  ٨
 ١٥/٥ررقملا ماكحأ حضوي ثيحب ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت ليلد ليدعت   )أ(

دودح يف ررقملا اذ   نوناك ١قلعتي اميف هسفن ءيشلا لعفي نأو ،كلذ بلُط نأ قبس امك  
  ؛٢٠٠٤ربمسيد /لوألا

وأ ةقطنملا بسح ةعمجم تانايب هبلط يف مدقي نأ نييعتلا مدقم فرطل حامسلا   )ب(
كلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةجتنملا تاعوم  ةيرول ا بسح

ةداملا نم ١ةرقفلاب ةلماعلا فارطألا قاوسأ يف عيبلل ةهجتملا ةيرولف  نم ديزملا رفاوتي ال ثيح ٥   
  ؛ةددحملا تانايبلا

اهيف نوكي يتلا تالاحلا يف ةمزاللا ةيفاضإلا تامولعملل حضاو حرش ميدقت   )ج(
هب ىصومريغ هنم ءزج وأ فرطلا نييعت بلط يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مجح  .  
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  لييذتلا
  ٢٠٠٦ و٢٠٠٥يماعل ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت 

اهيلع تاقفاوملاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت  
مييقتلا ةداعإو ٢٠٠٦ماعل ةنيعملا ؛ )ةيرتملا نانطألاب (٢٠٠٥ماعل    ٢٠٠٦ماع ل، 

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  فرطلا
ةيمكلا   

  ةنيعملا
 ةيمكلا
  ةدمتعملا

ةيمكلا 
  ةنيعملا

ةدمتعملا ةيمكلا 
قاشنتسالا ةزهجأل 
ثيح ةننقملا تاعرجلاب 
رصنعلا نوكي ال 
وه ديحولا طشنلا 

  لوماتوبلاسلا

ةداعإل ةدمتعملا ةيمكلا 
 ٢٠٠٥ماع يف مييقتلا 

رصنعلا نوكي ثيح 
وه ديحولا طشنلا 

  لوماتوبلاسلا

  أ٢١٦  أ٣٣٤  ٥٥٠،٠  -  -  ةيبوروألا ةعامجلا

  ب  ب  ٤،٢  ب  ٤،٢  ادنلوب

  ج  ج  ٢٨٦،٠  -  -  يسورلا داحتالا

  -  -  -  ٥٣،١  ٥٣،١  ايناركوأ

  ١٣٣٠  ٥٧٠  د١٩٩٠  -  -  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

عوم ١٥٤٦  ٩٠٤  ٢٨٣٠،٢  ٥٣،١  ٥٧،٣  ا  

يقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ةيبوروألا ةعامجلانم ةمدقملاةيليمكت لاتامولع ملا  - أ يف يداصتقالا مي  
  ؛٢٠٠٤هيلوي /زومت

ةلمتكم نكت مل ٢٠٠٦ و٢٠٠٥يماعل نييعتلل ًامعد ةمدقملا تانايبلا   -  ب ةينقتلا تارايخلا ةنجل نأو  
ب ةيصوتلا نم نكمتت ملتالوصوريألل نييعتلا ةجلاعمنكميو . نييعتلا  صصح راطإ يف   
  ؛اهيف ًاوضع ادنلوب ربتعت يتلا ةيبوروألا ةعامجلل ةيرورضلا تامادختسالا

ارجإ حرتقاو،تانييعتب ةيصوتلا نم يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نكمتي مل  - ج ضارعتسا ء  
  ؛٢٠٠٥ماع يف تانييعتلل 

 يف ٧٠نأ تدروأ ةدحتملا تايالولا تانييعت نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ظحال   -  د
تناك ا   ةئاملا يف ٣٠نأ  ولوماتوبلاسلانم انييعت نم ةئاملا  ريغىرخأ ةطشن رصانعل  تناك 

  .لوماتوبلاسلا
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نم نوكملا ديربتلا تامدخ عاطق نم ءزجلا مييقت نع ررقم عورشم  :__/١٦ررقملا   -ءاب 
ةلماعلا ريغ تادعملا ىلإ لاقتنالا قيرط ىلع تاقوعملاو زفاوحلا ديدحتو ،تادربملا 

  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب

عاطق نم ءزجلا مييقتو تانايبلا عمجب ةينعملا تادربملا لم ع ةقرف ريرقت ريدقتلا عمظحالي ذإ 
  ،١٤/٩ررقملا يف ررقت يذلا وحنلا ىلع ،تادربملا نم نوكملا ديربتلا تامدخ 

ةيمانلاو ةمدقتملا نادلبلا مامأ ًايدحت  ةليوط ةرتفل لظي فوسو ناك تادربملا عاطق نأ ىلإريشي ذإو 
،امك ،زيمتملا هعباطل ًارظن ،ءاوسلا ىلع    يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت نم كلذ نيبت

يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةمئاقلا تادربملل ةرادإ ةطخ عضول ةجاحلا كردي ذإو 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ررضتلل ةلباقلا نادلبلا  نم ماتلا يجيردتلا صلختلا ريسيتل كلذو ٥   ،

،لكلا نوبركلا تابكرم   تادربملا يف ةيرولف ةيرو
كالهتسا نم ماتلا يجيردتلا صلختلل ةلاعف لادبإ جمارب ىلإ ةحلملا ةجاحلا ًاضيأ كردي ذإو 

،   ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
ليجعتلا يف نادلبلا هذه يف تاكرشلا ةدعاسمل ةيداصتقا زفاوح ىلإ ةجاحلا كلذك كردي ذإو  

،   لادبإلا جماربب
تاقوعملاكردي ذإو يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهدروأ يتلا نيقيلا مدع هجوأو    

مزلي يتلا ةيميظنتلا ريبادتلاو تاسايسلا ىلإ راقتفالاو رارقلا عانصل تامولعملا ةلقب قلعتي اميف هريرقت 
،   تادربملا عاطق يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم صلختلل اهعضو

ذيفنتلاةنجللا ىلإ بلطي   :يلي اميف رظنت نأ فارطألا ددعتم قودنصلل ةي 
ةلماعلا تادربملا لادبإ ةميق حيضوت يف ةدعاسملل ةيفاضإ يلمع نايب عيراشم ليومت    )أ(

  ؛ةيذيفنتلا ةنجلل ةلصلا تاذ تاررقملاب ًالمع ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب
نم ١ةرقفلا بجومب ةلما علا نادلبلا يف نيمدختسملا ةيعوت ةدايزل تاءارجإ ليومت  )ب(  

ةدعاسملو ،ا ٥ةداملا   ادربم يف فرصتلل رفوتت دق يتلا تارايخلابو ًاكيشو حبصأ صلختلا نأ ةقيقحب  ،
  ؛رارقلا عانصو تاموكحلا

ريبادت عضو يف رظنلا تادربملا ةرادإل ًاططخ ذفنت وأ دعت يتلا نادلبلا ىلإ بلطلا   )ج(
يف ةنايصلا تاجايتحا ةيبلت يف تادربملا نم ةدرتسملا نوزوألل ةدفنتس ملا داوملا مادختسا يف ةيلاعفلا قيقحتل

  .عاطقلا اذه
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دراوم ديدجت نأشب ةسارد ءارجإل تاصاصتخا نع ررقم عورشم  :__/١٦ررقملا   -ميج 
لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرتفلل فارطألا ددعتم قودنصلا  مئاق ،   

، سمنلا نم مدقملا عورشملا ساسأ ىلع كرمنادلا ،ةيكيشتلا ةيروهمجلا ،صربق ،اكيجلب ،ا
، اينوتسإ ايراغنه ،ايلاطيإ ،ادنلريأ ،ايناملأ ،ادنلنف ، ةطلام ،غربمسكل ،ايناوتيل ،ايفتال، 
ةدحتملا ةكلمملاو ،ديوسلا ،اينابسأ ،ايكافولس ،اينيفولس ،لاغتربلا ،ادنلوب ،ادنلوه  
  ةماعلا ةسلجلا يف لدعملا وحنلا ىلع ،ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل

تاررقملا ىلإ ريشي ذإ ةينعم ةساردل ةقباسلا تاصاصتخالا نأشب ١٣/١ و١٠/١٣ و٧/٢٤   
،   فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجتب

تاررقملا ىلإ ًاضيأ ريشي ذإو دراوم ديدجتل ةقباسلا تايلمعلا نأشب ١٤/٣٩ و١١/٧ و٨/٤   
،   فارطألا ددعتم قودنصلا

عامتجالا ىلإ هميدقتل ًاريرقت دعي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي   -  ١
نيرشعلاو سماخلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا لالخ نم هضرعيو فارطألل رشع عباسلا 
دراوم ديدجتل بسانملا ىوتسملا نأشب ررقم ذاختا نم فارطألل رشع عباسلا عامتجالا نيكمتل 

ةاعارم ،هريرقت دادعإ ىدل قيرفلا ىلع بجيو . ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرتفلل فارطألا د دعتم قودنصلا
  :يلي ام اهنيب نم رومأ

يف فارطألا اهيلع تقفتا يتلا ةلصلا تاذ تاررقملاو ةيباقرلا ريبادتلا عيمج   )أ(
رشع سداسلا عامتجالا اهيلع قفاو يتلا تاررقملا كلذ يف امب ةيذيفنتلا ةنجللاو لايرتنوم لوكوتورب 

بناج نم قافنإلا بلطتت تاررقملا تماد ام ةيذيفنتلا ةنجلل نوعبرألاو سماخلا عامتجالاو فارطألل 
ريرقت لمتشي نأ بجي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب [؛ ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرتفلا ءانثأ فارطألا ددعتم قودنصلا 

بناج نم ذيفنت لاب ةطبترملا فيلاكتلا ىلع لدت تاروصت ىلع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  ةعامجلا هتحرتقا يذلا ليثيملا ديموربب لصتملا ليدعتلل ٥   

  ؛]ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا] [؛ةيبوروألا
ةداملا نم ١ةرقفلاب ةلماعلا فارطألا عيمج نيكمتل دراوملا عيزوت ىلإ ةجاحلا   )ب(  

كوتوربل لاثتمالا ةلصاوم نم٥ ؛ ]لبقتسملا يف اهلاثتمال ةيرورضلا تاوطخلا عيمج ذاختاو[لايرتنوم لو  
  ]دنهلا[

ىلع لوصحلل ةيلهألا ديدحتل اهيلع قفتملا ةيهيجوتلا ئدابملاو دعاوقلا   )ج(
ةيرامثتسا ريغ تاعورشمو ) جاتنإلا عاطق يف ةدوجوملا كلت كلذ يف امب(ةيرامثتسا تاعورشمل ليومت 

  ؛ةينطو وأ ةيعاطق صلخت ططخو
  ؛ةدمتعم ةيرطق جمارب  )د(
ةينطولا صلختلا ططخب لصتت ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرتفلا يف ةيلام تامازتلا   )ه(  

  ؛ةيذيفنتلا ةنجللا اهيلع تقفاو يتلا ةيعاطقلا وأ
] مخزلا ىلع ظافحلاو يجيردتلا صلختلاب ليجعتلل لاومألا ريفوت  رركم  )ه[(

معدب ،يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ نادلب ةعومجم[ ةاعارم عم ] [ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم 
  ]ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا] [؛عيراشملا ذيفنت يف نمزلا يف قرفلا



UNEP/OzL.Pro.16/3 

7 

يتلا تاحاجنلاو روصقلا هجوأ كلذ يف امب هخيرات ىتح ةبستكملا تاربخلا   )و(
لعفلاب ةصصخملا د راوملا دودح يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا تايلمع اهتقال
  ؛ةذفنملا هتالاكوو فارطألا ددعتم قودنصلا ءادأ كلذكو

بلطلا ىلع ةيرطقلا ةطشنألاو طباوضلا هثدحت نأ نكمي يذلا ريثأتلا   )ز(
ةدفنتسملا داوملا ةفلكت ىلع كلذ نع مجانلا ريثأتلاو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب قلعتي اميف ضرعلاو 

نإ :ليدب صن[؛ثحبلا ديق ةرتفلا ءانثأ ةيرامثتسالا تاعورشملا نع ةمجا نلا ةفاضملا ةفلكلاو نوزوألل  
عيراشملا نع ةئشانلا ةفاضملا فيلاكتلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فيلاكت يف ةيلاحلا تاهاجتالا 

  ]ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا] [؛ضارعتسالا ديق ةرتفلا ءانثأ ةيرامثتسالا
ةنامألا تامدخ ليومت ةفلكتو ةذفنملا ت الاكولل ةيرادإلا فيلاكتلا  )ح(

  ؛تاعامتجالا دقع كلذ يف امب فارطألا ددعتم قودنصلل
ةدافتسالاو مازتلالا ىلع فارطألا ددعتم قودنصلا ةردق ليلحت   رركم) ح[(

ىرخألا تاداريإلاو ةردقملا دئاوفلاو ةلحرملا دراوملا كلذ يف امب هيدل ةحاتملا دراوملا عيمج نم ةماتلا 
  ]نابايلا] [؛قودنصلل ةئشانلا

لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا ضارعتسا ىلإ ًادانتسا اهنيسحتو ةيلاملا ةرادإلا ةلاح   ًاثلاث )ح[(
  ]نابايلا] [؛لايرتنوم

نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يغبني ،ةمهملا هذ   -  ٢  هعالطضا ىدل هنأ
؛لايرتنوم لوكوتوربب ةصاخلا ةساردلل ةيلاملا ةيلآلا مييقت نع ةمجانلا تايصوتلاو جئاتنلا رابتعالا يف ذخأي  
يف ذخأي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يغبني ةمهملا هذ :ليدب صن[  عالطضالا ىدل هنأ  

ماع يف فارطألا ام   علطضت نأ ررقملا لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلل ضارعتسالاو مييقتلا رابتعالا
ًالمع٢٠٠٤ ررقملاب     ]نابايلا] [؛١٣/٣ 

نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يغبني ةمهملا هذ   -  ٣  هعالطضا ىدل هنأ
ربتعت ىرخأ تامولعم رداصمو تاسسؤمو صاخشأ نم ةلصلا يوذ عم ضيفتسم لكشب رواشتي 

قتلاو ايجولونكتلا قيرفل يغبني ةمهملا هذ:ليدب صن[؛ةديفم   عالطضالا ىدل هنأ نأ يداصتقالا ميي  
ةيبرعلا ةيروهمجلا ] [؛ةديفم ربتعت يتلا ةلصلا تاذ تامولعملا رداصم عيمج عم ةعساو تارواشم دقعي
  ]ةيروسلا

عيزوت نكمملا نم حبصي يكل هنيح يف هلمع لامكإ ىلإ ًادهاج قيرفلا ىعسي نأ   -  ٤
حوتفم لماعلا قيرفلل نير شعلاو سماخلا عامتجالا داقعنا نم نيرهش لبق فارطألا عيمج ىلع هريرقت
  ؛ةيوضعلا

ةدفنتسملا داوملا ريمدتو ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا فيلاكت ريدقتو مييقتب قيرفلا موقي نأ   -  ٥[
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا يف ةلصلا تاذ تادعملاو نوزوألل    ]ايبمولوك] [؛٥ 
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–٢٠٠٦ةرتفلل دراوملا ة ساردل تاصاصتخا نع ررقم عورشم :__/١٦ررقملا   -لاد 
اكيرمأ ةعومجم نادلب ةعومجم نم مدقم ،فارطألا ددعتم قودنصلل ٢٠٠٨  

  يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا

ثالثلا ةرتفل فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجت ةداعإ نأشب ةبقترملا تاضوافملاب هنم ًايعو [
  ؛ةمداقلا تاونس

ملاب ةلماعلا ريغ فارطألا ضعب نأظحالي ذإو يف ا ٥ةدا    امهاسم قالطإلا ىلع ددست مل  
ةدحاو ةنسل ةيونسلا ةمهاسملا نع لقي غلبمب ا  ددس ا    ؛أ وأ فارطألا ددعتم قودنصلا

ةرقفلا ىلإ ريشي ذإو عفد ىلع فارطألا هذه ثح يذلا ،،ةيذيفنتلا ةنجلل ٣٩/٥ررقملا نم ) ج(   
تاونس ثالثلا ةرتفل ا   رطألا نيكمتل٢٠٠٥ – ٢٠٠٣امهاسم ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فا    

ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا نم ٥ مدع نع ئشانلا روصقلا بنجتلو ،لايرتنوم لوكوتوربل ٢٠٠٧ – ٢٠٠٥،   
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل لاثتمالا ةرتف ءانثأ ،كلذ يف ريخأتلا وأ ا   نم ١دهعتملا تامهاسملا عفد  

  ؛٥ةداملا 
برقأ يف فارطألا ددعتم قودنصلا يف ا ع فارطألا كلت ثحي نأ  امهاسم تارخأتم ددست نأ ىل

لايرتنوم لوكوتورب نم٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا لاثتمال ةيلاحلا تاجايتحالا ىلإ رظنلاب نكمم تقو   .[  

راجتالا بقعتل ماظن ريوطت نع ىودج ةسارد نأشب ررقم عورشم  :__/١٦ررقملا   - ءاه 
، نتسملا داوملا يف يلودلا ايدوبمك ،ينورب ،شيدالغنب نم ةمدقم ةقرو ،نوزوألل ةدف

 ، ناريإ ةيروهمج ايسينودنإدنهلا ،يجيف ،ةيطارقميدلا ةيبعشلا ايروك ةيروهمج ،نيصلا  ،
 ، لابين ،رامنايم ،ايلوغنم ،فيدلملا ،ايزيلام ،ةيطارقميدلا ةيبعشلا وال ةيروهمج ،ةيمالسإلا

 مان تييفو دنليات ،اكنال يرس ،ةروفاغنس ،نيبلفلا ،ناتسكاب

ررقملا رابتعالا يف ذخأي ذإ[ راجتالا عنمو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف راجتالا دصر نأشب ١٤/٧   
ةلصاوم يفو لئاسو يف رظنلا ىلع فرط لك عجشي يذلاو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ 

،   دودحلا ربع ةيلودلا ةراجتلا دصرل دوهجلا
ايسآ يقرش يبونج داحتال ٢٠٠٣لمعلا ةقلح هتزجنأ يذلا لمعلاب ريد قتلا عم ملسي ذإو طيحملا –   

دنليات ،تيكوف يف ايسآ بونج يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب نيينعملا كرامجلا يفظوم نيب نواعتلاو ئداهلا 
طلسلا دوهج مامأ تيزنارتلا ةراجت اهحرطت يتلا ليقارعلا ديدحتل٢٠٠٣ربوتكأ /لوألا نيرشت يف تا  

،   نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا فقول وأ ةقطنملا يف ةيكرمجلا
ايسآ يقرش بونج داحتال ٢٠٠٤لمعلا ةقلح هتزجنأ يذلا لمعلاب ريدقتلا عم ملسي ذإو  طيحملا –   

، ةدقعنملا ايسآ بونج يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب نيينعملا كرامجلا يفظوم نيب نواعتلاو ئداهلا ارغأ يف  
ةءاسإ ةمواقمل ذيفنتلا عضوم بقعت ماظن عضول ةجاحلا ديدحت نأشب كلذو ٢٠٠٤ليربأ /ناسين يف دنهلا  

،   ًايلاح ةدوجوملا صيخارتلا ةمظنأ لامعتسا
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نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا عامتجا ىلإ ةمدقملا لمعلا ةقلح ةيصوتب فرتعي ذإو 
،اوملا يف راجتالا ةباقرل ماظن ريوطت   دودحلا ربع نوزوألل ةدفنتسملا د

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف راجتالا دصر لوانتت فارطألا ا ريشي ذإو  ذختا نأ قبس تاررقم ىلإ  
يف عورشملا ريغ راجتالا عنمو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا صيخارت مظنو ةيكرمجلا زومرلاو 

 ١١/٢٦ و١٠/١٨ و٩/٢٢ و٩/٨ و٨/٢٠ و٦/١٩ و٢/١٢تاررق ملا ًاديدحتو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا
  ،١٣/١٢و

عنمو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف راجتالا دصر نيسحت ىلإ ةيمارلا تاءارجإلا ةيمهأ مهفتي ذإو  
نم بسانملا تقولا يفو سلسلا يجيردتلا صلختلل كلذو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا 

،دفنتسملا داوملا   هيلع قفتملا ةينمزلا لوادجلل ًاقفو نوزوألل ة
ىلإبلطي ةدفنتسملا داوملا يف راجتالا بقعتل ماظن ريوطت ىودج نع ةسارد ءارجإ ةنامألا    

داوملا يف تيزنارتلا ةراجتو ،ريدصتلا ةداعإ ضرغل داريتساو دودحلا ربع نحشلا كلذ يف امب نوزوألل 
جمانرب ىدل داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش عم ،ءاض تقالا بسح ،رواشتلاب نوزوألل ةدفنتسملا

صيخارتلا مظن تاذ ةيلودلا تاقافتالاب ًاملع ةطاحإلاو ةيملاعلا كرامجلا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا 
دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا لثم دودحلا ربع روبعلل  

ةسماخلا ةرودلا [ىلإ مدقملا كلذ نع ريرقتلاو لوبنطسا ةيقافتا لثم (تقؤملا لاخدإلا نأشب ةيقافتاو 
  ].]فارطألل رشع عباسلا عامتجالا] [ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو

، نع ررقمعورشم  :__/١٦ررقملا   -واو  تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا تايالولا نم مدقم  
  ةيكيرمألا ةدحتملا

يئانثتسالا عامتجالا ررقم يف تقفاو فارطألا نأ ىلإ ركذلاب ريشي ذإ يف رظنلا ىلع ١/٣ -    ،
،   تاونسلا ةددعتم تاءافعإلاب حيرصتلل ةيجهنمو ريياعم عضو

  :ررقي
اذه مدقي نأ جرح مادختسال تاونسل  اةددعتم تاءافعإل نييعتلا مدقم فرطلل يغبني هنأ  -  ١

  ؛جرح مادختسال ةدحاولا ةنسلا ءافعإ تانييعت ىلع قبطملا يئاهنلا ينمزلا دحلل اقفو نييعتلا
ةيمك ريشت نأ ةلافك ىلإ ىعسي نأ تاونسلا ةددعتم تاءافعإل نيعملا فرطلل يغبني هنأ   -  ٢

ءافعإلا ةدم لاوط ماع لكشب يلزانت هاجتا ىلإ ج رحلا مادختسالا لجأ نم نييعتلا يف ةبولطملا ليثيملا ديمورب
  ؛بولطملا

نييعت يأ يف بلطلا تاونس عيمج مييقتب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل موقت نأ   -  ٣
تايصوتب مدقتتو ،ا   اعامتجا لودجو ةداتعملا اهضارعتسا ةيلمعل اقفو جرح مادختسا نأشب تاونسلا ددعتم

هذه متت نأو ؛نييعتلا اذه لثم تمدق يتلا فارطألا كلت صخي اميف ةبولطملا تاون سلا عيمج نأشب
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ةنسلا تانييعتل ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تاضارعتسا عم تقولا سفن يف تاضارعتسالا 
  ؛جرحلا مادختسالا تاءافعإل ةدحاولا

ددعتم ءافعإ نييعتل مييقتب اهمايق دنع ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل قبطت نأ  -  ٤  
ةرقفلاو ٩/٦ررقملا يف فارطألا لبق نم اهيلع قفتملا ةلصلا ةقيثولا ريياعملا ،جرح مادختسال تاونسلا   

يف جرح مادختسا ءافعإل تاونسلا ةددعتم تانييعتلا ىلع ١/٤ - يئانثتسالا عامتجالا ررقم نم ) ج(٩  
ىلع اهقبطت يتلا تاضارتفالاو ريياعملا سفن مادختسابو ،اهعامتجال ينمزلا لودجلل يداعلا تقولا نوضغ 

  ؛جرحلا مادختسالل ةدحاولا ةنسلا تاءافعإل تانييعت
ةينقتلا تارايخلا ةنجل هب تماق يذلا مييقتلل قحاللا فارطألل لوألا عامتجالا رظني نأ   -  ٥

يتلا جرحلا مادختسالا تاءافعإل تاونسلا ةددعتملاو ةدحاولا ةنسلا تانييعت نم لك يف ليثيملا ديموربب ةينعملا  
ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل اهتعضو يتلا ا   ةلصتملا تايصوتلاو ،ةبلاطلا فارطألا ا  تمدقت
رابتعالا يف ذخألا عم ،جرح مادختسال ءافعإب مدقتملا لبق نم ةبولطملا ةينمزلا ةرتفلا لماك رادم ىلع 

ةرقفلا ٩/٦ررقملا يف اهيلع صوصنملا رييا عملاب   ؛١/٤ - يئانثتسالا عامتجالا ررقم نم ) ج (٩ 
ريياعملا قبطي نأ جرح مدختسال تاونسلا ددعتم ءافعإ ىلع لصحي يذلا فرطلل يغبني هنأ   -  ٦

ةرقفلا يفو ٩/٦ررقملا يف ةدراولا  دنع ،ءاضتقالا بسحب١/٤ - يئانثتسالا عامتجالا ررقم نم ) ج( ٩   ، 
جرح مادختسال تاونسلا ددعتم ءافعإل اقفو ليثيملا ديموربل مادختساب حيرصتلا وأ حامسلا وأ صيخرتلا 

  ؛فارطألا هترقأ
عامتجا هرقأ جرح مادختسال تاونسلاددعتم ءافعإ ىلع لصحي فرط لكل زوجي هنأ   -  ٧  

يغبنيو ؛فورظلا ريغت سا سأ ىلع هل رقُأ يذلا تاونسلا ددعتم ءافعإلا يف رظنلا ةداعإ بلطي نأ فارطألل
ةنجل موقتو ،جرحلا مادختسالا ءافعإل ةيونسلا تانييعتلل هيلع قفتملا ينمزلا دحلل اعبت تابلطلا هذه مدقت نأ 

؛افنآ٤ةرقفلل اقفو همييقتب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا     

يأ يف ليثيملا ديموربب ةينعملا ة ينقتلا تارايخلا ةنجل مييقتل لات فارطألل عامتجا لوأ رظني نأ  -  ٨
ةلصتملا تايصوتلا يفو ٧ةرقفلا يف هيلإ راشم جرح مادختسا ءافعإل هرارقإ مت نييعت يف رظنلا ةداعإل بلط   ،

  .]ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نم ةمدقملا هب

ديموربب ةجلاعملا علسلاو تاجتنملا يف راجتالا نأشب ررقم عورشم  :__/١٦ررقملا   -ياز 
 ،   ةماعلا ةسلجلا يفهليدعت دعب اينيك نم مدقم ،ليثيملا

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا لودلا وأ فارطألا ةيبلغأ نأ ظحالي ذإ [ لوكوتورب نم ٥   
يف ليثيملا ديمورب ىلع دمتعت يتلا علسلا يف راجتالا نم ةينطولا ا   اداريإ نم ًاريبك ًاءزج دمتست لايرتنوم

،إ   اهنحش وأ اهجاتن
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةصاخلا تاجايتحالا نأب هنم ًارارقإو ةداملا نم ١  مت دق ٥   

،   لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف ليثيملا ديمورب نم صلختلل ةينمزلا لوادجلا تعضو امدنع اهيف رظنلا
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لا تامازتلالاو قوقحلاب ًانهر لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألاثحي  -  ١ راطإ يف ةدراو  
يف ا   امازتلال ةلثتمم كلذب يه فارطأ نم تاجتنم وأ علس يف راجتالا ديقت الأ ىلع ،ىرخأ ةيلود تاقافتا
تعر   ز وأ تجتنُأ علسلا نوكل وأ ليثيملا ديموربب تجلوع تاجتنملا وأ علسلا نأ در  لايرتنوم لوكوتورب

  ؛ليثيملا ديموربب تجلوع ةبرت يف
قيرف ىلإبلطي  -  ٢ ةيضقلا هذه ضرعتسي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا   .[  

لئادبب قلعتي اميف يلاملاو ينقتلا معدلا بلط ن أشب ررقمعورشم  :__/١٦ررقملا   -ءاح 
ةيروهمج ،راوفيد توك ،نوريماكلا ،يدنوروب ،وساف انيكروب نم مدقم ،ليثيملا ديمورب 

  لاغنسلاو رجينلا ،يلام ،ةيطارقميدلا وغنوكلا

،هرابتعا يف عضي ذإ[ ليثيملا ديمورب ىلع يلكلا ءاضقلا نأشب نجاهنبوك ليدعت    
ددع يف رمتسملا ديازتلا هرابتعا يف عضي ذإو ،ع تافارحنالا    ةيساسألا تامادختسالا ضارغأ ن
تايمكلا هرابتعا يف عضي ذإو لبق ام تامادختسا تابلط يف ةدراولا ناهتسي ال يتلا ا   

،   يحصلا رجحلاو نحشلا
لئادب مادختسا يف تاربخلا نأشب ةيميلقإلا يلمعلا بيردتلا ةقلح هيلإ تصلخ ام ىلإرظنلاب و  

ىلإ ٨ نمراكاد يف ةدوقعملا ليثيملا ديمورب  راذآ١١    ؛٢٠٠٤سرام / 
نأىلإ ًارظنو ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا ضعب   يثيملا ديمورب نم ًاليئض ًاردق مدختست٥  لـ  

،   همدختست ال وأ
ىلإبلطي يذيفنتلا ةنجللا  ددعتم قودنصلل ة    :لايرتنوم لوكوتورب ذيفنت ضرغبو فارطألا 

تايجيتارتسا ديدحت لجأ نم نادلبلا كلت ىلإ يلاملاو ينقتلا معدلا ةدايز   )أ(
ىلع ليثيملا ديموربل لئادب مادختساب كلذو ةيساسألا ليصاحملا بيصت يتلا ةبرتلا يف تايليفطلا ةحفاكمل 

  ؛تافآلل ةلماكتملا ةرادإلا راطإ يف ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلهتددح يذلا وحنلا 
ةنامأ ىلإ بلطي  )ب( ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل مييقت ريراقت ةمجرت نوزوألا  

  ].تاغللا كلتب اهرشنو ةيسيئرلا ةدحتملا ممألا تاغل ىلإ ليثيملا ديمورب لئادب نأشب ليثيملا ديموربب

ليثيملا ديمورب مادختس  الينينقتلا صيخرتلا مييقتنع ررقم عورشم  :__/١٦ررقملا   -ءاط 
 حاولألاريخبتو ةطيسولا داوملاو نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا ضارغأل 

هيلع تاليدعت ايبمولوك تلخدأو الاميتاوغ نم مدقم،ةيبشخلا    

ساو جاتنإ نم يجيردتلا صلختلاب همازتلاديكأت ديعي ذإ[  ،   ليثيملا ديمورب كالهت
ةرتفلل ليثيملا ديمورب نم يملاعلا كالهتسالا نأب ًاملع ذخأي ذإو همييقت مت ٢٠٠١ - ١٩٩١   

،   ةطيسولا داومللو نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسالو ةبرتلا ريهطتل ةبسنلاب
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ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا كالهتسا نأ هرابتعا يف عضي ذإو نـم١٢  ةداملا   نم دادزا ٥   
ىلإ ًانط ٩ ٦٤٤ اهردق ةدايزب يأ ،نانطأ ١٠ ٠٠٩  ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا نأو ،ةئاملا يف ٣،٧   ٥ 

ناك نأ دعب ًانط ١١ ٠٨٢رادقمب كالهتسالا تللق  حبصأف ًانط ٣٣ ٦٣٠  وهو ،نط ٢٢ ٥٤٨،٨   
صلا رجحلا ضارغأل يلكلا مادختسالا امنيب ،ةئاملا يف٣٣هردق ضيفخت  نحشلا لبق ام تاجلاعمو يح  

ىلإ ًانط ٣ ٣٩٠نم دادزا  اهردق ةدايزب يأ ،ًانط ١٤ ١٥٠   ١٠ ٧٦٠، ًانط    
مادختسالا نأو ،ةريخألا ثالثلا تاونسلا لالخ ديازتت تلظ ةطيسولا داوملا نأب ًاملع ذخأي ذإو 

،تاذ ةيفاضإ ةدايز لثمي ةيبشخلا حاولألا ةجلاعم يف ليثيملا ديموربل هيلع قفاوملا    ربكأ داعبأ
لثمي حبصأ ةنيعم تاعاطق يف ليثيملا ديموربل هب صخرملا مادختسالا ةدايز نأ هرابتعا يف عضي ذإو  

، ليثيملا ديمورب كالهتسا نم يجيردتلا صلختللو ضيفختلل ًايقيقح ًاديد   
رايعملا بجومب هنأ رابتعالا يف عضي ذإو تابنلا ةحص ةيامح تاءارجإل ةيلودلا ريياعملا نم١٥    

مظنت ةيهيجوت ئدابم ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم تردصأ ٢٠٠٢سرام /راذآ يف ةعوضوملا  ،
ليثيملا ديمورب مادختساب ريهطتلا تزاجأ يتلاو ،ةيلودلا ةراجتلا يف فيلغتلا يف ةمدختسملا ةيبشخلا داوملا 

رجحلا تامادختسا نع ة جتانلا تافآلا راشتنا وأ/و لاخدإ رطخ نم دحلل كلذو باشخألاب فيلغتلل
،   ةراجتلا يف ةمدختسملا باشخألاب فيلغتلاب ةطبترملاو يحصلا

،ربتعي ذإو ةكرتشملا ا  اياغ قيقحتل هنع ىنغ ال ًارمأ ةدحتملا ممألا تائيه نيب اميف قيسنتلا نأ    
ايجولونكتلا قيرف نم بلطت نأ تررق لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا نأب ًاملع طيحي ذإو  

يحصلا رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسال ةنكمملا لئادبلا نع ةسارد دعي نأ يداصتقالا مي يقتلاو
،   نحشلا لبق ام تاجلاعمو

مادختسال يرايعملا صيخرتلل مييقت ءارجإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي  
حاولألا ريهطت يفو ةطيسو داومكو نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا ضارغأ يف ليثيملا ديمورب  

يوطني امب مادختسالا اذه لثم رطخ يفالتلو ،ليثيملا ديموربل يرايتخالا مادختسالا عنم لجأ نم ةيبشخلا 
،   ةعارزلا يف ليثيملا ديمورب كالهتسا ضيفختل لذبت يتلا دوهجلا رثأ نم ليلقتلا نم هيلع

ةمظنم ةنامأ عم ًالاصتا يرجت نأ نوزوألا ةنامأ ىلإبلطي نأو ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا    
باشخألاب فيلغتلا ةجلاعمل ةددحم لئادب ريوطت ةيغب تامولعملا لدابتتو ةدمتعملا ةيلمعلا ضرعتست 

  .]تابنلا ةحص ةيامحل ريبادت اهفصوب ةمظنملا اهيلع تصن يتلا ليثيملا ديموربل ىرخألا تامادختسالاو
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صلختلا لجأ نم لئادبلا مادختسا يف ةنور ملانع ررقم عورشم  :__/١٦ررقملا   -ءاي 
الاميتاوغ نم مدقمليثيملا ديمورب نم يجيردتلا    

ةداعإ بلطتي صوصخلا هجو ىلع ةيمانلا نادلبلا يف ليثيملا ديموربل لئادب دامتعا نأ ظحالي ذإ[  
،   لئادبلا هذه قيبطت يف زرحملا مدقتلا ىلعو ةيقيقحلا تانايبلا ىلع ءانب مييقت

ةداملا فارطأ تاردق يف ةيئيبو ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيسايس قراوف دوجو ًاضيأظحالي ذإو   ٥ 
،   ماتلا يجيردتلا صلختلا تايضتقمل لماكلا لاثتمالا ىلع

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا يأ ،ةيمانلا نادلبلا نأ كلذك ظحالي ذإو ةداملا نم ١  دمتعت ٥   ،
ديمورب مادختسا لحم لحت ةليدب تايجولونكت مادختسا دامتع ا نإو يعارزلا جاتنإلا ىلع ًاريبك ًادامتعا

رثؤي دق امب ليصاحملا ةيجاتنإ يف ضافخنا ثودح عنميل تاونس سمخ ىلإ ثالث ا   دم ةلهم بلطتيس ليثيملا
يف ةصاخبو ،تارداصلا يف صقن ىلإو ةيداصتقا رئاسخ ىلإ يدؤيو ةرسألا لخدو ةيفيرلا ةلامعلا ىلع ًابلس 

دق ةنيعم ةيسايس وأ ةيداصتقا وأ ةيعامتجا تابارطضا وأ لكاشم عنم ىلإ ةفاضإ ،خيطبل ا ةعارز عاطق
،   كلذ عبتتست

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نأ هرابتعا يف عضي ذإو ةداملا نم ١  زفاوح روطت نأ يغبني ٥   
حلا هذه يدؤت دقو ،ليثيملا ديمورب ضيفختل ةيرطقلا ا  ًامهم ًارود زفاو ايجيتارتساو اهططخ معدل ةركتبم

،   ليثيملا ديمورب لئادب مادختسا عيجشت نم فارطألا نيكمت يف
عم يجيردتلا صلختلا فادهأل لاثتمالل ةيعجرملا ريياعملا  ضارعتسالا ديق يقبي نأ  -  ١

  ؛ليثيملا ديمورب مادختسال ةددحم لئادب قيبطت يف مدقتلا مييقت
ديموربل ةينقتلا تارايخلاةنجل ىلإ بلطي نأ  -  ٢ ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلاو ليثيملا    

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلإ يلاملاو ينقتلا معدلا ريفوت ،لايرتنوم لوكوتورب  يتلا ٥   
ًاتقو ،ةهيجو ةيداصتقاو ةيعامتجا بابسأل ،جاتحت اهنكلو ليثيملا ديمورب تاضيفختب اهمازتلا ًايلمع تتبثأ 

يعارزلا اهجاتنإب رضت الئل كلذو ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلاب ةقلعتملا ا لال لاثتمالل ًايفاضإ  امازت
  .]يداصتقالاو يعامتجالا اهرارقتساو

صرفلاو نوبركلا ديرولك عبار تاثاعبنا رداصم نع ررقم عورشم  :__/١٦ررقملا  - فاك 
  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ةيبوروألا ةعامجلا نم مدقم ،اهضفخل ةحاتملا

ماعل يملعلا لماعلا قيرفلا ريرقت ريدقتلا عمظحالي ذإ [ ايجولونكتلا قيرف ريرقتو ٢٠٠٢   
،٢٠٠٢ليربأ /ناسين يف رداصلا يداصتقالا مييقتلاو ريمدتلا تايجولونكت نأشب    

تاثاعبنا ةدح نم فيفختلل تاسرامملا لضفأو تايجولونكتلا ثدحأ مهف ىلإ ةجاحلاب رقي ذإو  
،ا ديرولك عبار   هريمدتو نوبركل

يه يوجلا فالغلا يف ةساقملا نوبركلا ديرولك عبار تازيكرت نأ ءازإ هقلق نع برعي ذإو  
،   ةظوحلم تازيكرت
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هزيكرت سايق يرجي يذلا نوبركلا ةيرولك عبار رداصم مييقت ةلصاوم ىلإ  ةجاحللهنم ًاكاردإو 
،   يوجلا فالغلا يف

ديرولك عبارل ةيملاعلا تاثاعبنالل مييقت ءارجإ ي داصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفنم بلطي 
  :ةثعبنملا نوبركلا

فارطألا ىدل ةدوجوملا عينصتلا لماوع رداصمو ةطيسولا داوملا رداصم نم   )أ(
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا    ؛٥ 

ةداملا نم ١ةرقفلاب ةلماعلا فارطألا ىدل ةدوجوم رداصم نم   )ب( مت يتلا ٥   
  ؛فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا عم ةمئاق تاقافتا نم لعفلاب اهل يدصتلا

نوبركلا ديرولك عبارل عينصتلا لماوعو ةطيسولا داوملا تامادختسا نم   )ج(
ةداملا نم ١ةرقفلاب ةلماع فارطأ يف ةقبطملا  ةنجللا عم تاقافتاب دعب اهل يدصتلا متي مل يتلا ٥   

  ؛فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا
ةداملا نم ١ةرقفلاب ةلماعلا فارطألا نم لك يف ةدوجوم رداصم نم   )د( يفو ٥   

  ؛نوبركلا ديرولك عبار جاتنإب كرتشتو ،كلذب ةلماع ريغ ىرخأ فارطأ
ديرولك عبار تايمك نم وأ ةيضرعلا تايمكلاو تايافنلا تايمك نم   )ه(

  ؛ًاينمز ةبسانمو ةمئالم ةقيرطب ةرمدملا ريغ نوبركلا
ةلمتحملا لولحلل ًامييقت يرجي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي  -  ١  

  ؛هالعأ ةدراولا كلتك تائف نم تاثاعبنالا ضفخل
هيف رظنت يكل ًاريرقت دعي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي   -  ٢

  ].٢٠٠٦ماع يف رشع نماثلا اهعامتجا يف فارطألا 

نع ررقمعورشم  :__/١٦ررقملا   - مال  ررقملل ًاقبط ةدمتعملا ريمدتلا تايجولونكت ضارعتسا  
فارطألل١٤/٦    

ءانثأ فارطألا ىلإ مدق يذلا ريمدتلا تايجولونكت نأشب لمعلا ةقرف ريرقت ىلإ ريشي ذإ  
،   ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا

ًاملع ذخأيذإو مئاق ثدحأب ظافتحالا ىلإ ةجاحلاب  ىتح ةدمتعملا ريمدتلا تايجولونكتب ة  
،   رضاحلا تقولا

قيرف لهاك ىلع عقاولا يفاضإلا لمعلا ءبع صيلقت ىلإ ةجاحلا هرابتعا يف عضي ذإو  
،   يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا
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بلطي   -  ١ يسيئر لوأ ىلإ عامتجالا ،ريمدتلا ايجول ونكتب ةينعَملا لمعلا ةقرفل نيكراشم ن
ريمدتلا تايجولونكت نع ةيرصح ةروصبو ،ايجولونكتلا داور نم تامولعم ىلع لوصح لل يعسللًاددجم 
ا تيتلا  ؛ريمدتلا تايجولونكت نع٢٠٠٢ماعل لمعلا ةقرف ريرقت يف " روهظلا يف ةذخآ"أب فرع    

كلذك بلطي  -  ٢   مايقلا ،ةديدج تامولعم رفاوت ةطيرش ،ني ْكراشملا نيسيئرلا ىلإ
تناك ام اذإو ،ةغزابلا تايجولونكتلا هذه مدقت ةلاح ىلإ ًادانتسا كلذ نع ريرقت دادعإو مييقتلاب 

  ؛ةدمتعملا ريمدتلا تايجولونكت ةمئاق ىلإ اهتفاضإ لجأ نم ثحبلا قحتست
عامتجا ىلإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف قيرط نع ريرقتلا ميدقت بلطي  -  ٣  

  .نيرشعلاو سماخلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا
ةنجللا يف لداعلا يفارغجلا ليثمتلا نامض ةرورض نع ررقم عورشم  :__/١٦ررقملا   -ميم 

، فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا  كسرهلاو ةنسوبلا ،اينيمرأ ،اينابلأ نم مدقم
طلامناتسيزيغريق ،ايجروج ،صربق ،ايتاورك برصلا ،اينامور ،افودلوم ةيروهمج ة،   ،

، ايكرتو ةقباسلا ةيفالسغويلا اينودقم ةيروهمجدوسألا لبجلاو    

،هنم ًاكاردإ [   ةيذيفنتلا ةنجللا يف لداعلا يفارغجلا ليثمتلا نامض ةرورضل
ابوروأ يقرش نادلبل ةيذيفنتلا ةنجللا يف دعقم يأ صصخي مل ،ةيخيرات بابسألو ،هنأ ظحالي ذإو 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ىطسولا ايسآو  ربلا نم٥   ،   لوكوت
عساتلا عامتجالا يف لدعملا وحنلا ىلع ،ةيذيفنتلا ةنجللا تاصاصتخا نم ٢ةرقفلا لدعي نأ ررقي   

يلي امك اهصن نوكي ثيحب٩/١٦ررقملا يف فارطألل   ،:  
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ةعومجم نم فارطأ ةعبس نم ةيذيفنتلا ةنجللا فلأتت   -  ٢"

ةداملا نم ١ عبسو لوكوتوربلا نم٥  . ةلماعلا ريغ فارطألا ةعومجم نم فارطأ ة ا 
ةصصخملا ةعبسلا دعاقملا عزوتو . ةيذيفنتلا ةنجللا يف اهءاضعأ ةعومجم لك راتختو

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ةعوم  ةداملا نم ١ يلاتلا وحنلا ىلع٥  نادعقم :  
، او ايسآ ةقطنم نم فارطألل نادعقمو ،ةيقيرفإلا ةقطنملا نم فارطألل ئداهلا طيحمل

نم فارطألل دحاو دعقمو ،يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ نم فارطألل نادعقمو 
ةنجللا ءاضعأ ىلع فارطألا عامتجا قدصيو . ىطسولا ايسآو ابوروأ يقرش ةقطنم
  ."]ةيذيفنتلا

مدقم ضافخنالا ديدش كالهتسالا تاذ نادلبلاعضو ن ع ررقمعورشم  :__/١٦ررقملا   - نون   
  فيدلم نم

ةداملا ىضتقمب ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألل غالبإل ا تابلطتمىلإ ريشي ذإ [ لوكوتورب نم ٧   
،   لايرتنوم
،رابتعالا يف ذخأي ذإو فارطألا عامتجاو لوكوتوربلا اهددح يتلا لاثتمالا مدع ريبادت    
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داوم ةصاخو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيملاعلا تادادمإلا شامكناب ًاملعطيحي ذإو   ،   فلأ قفرملا
،هنم ًايعوو فلأ قفرملا داوم تادادمإ نم قاوسألا بلطل    
داوم ىلع لوصحلا يف ًادج ضفخنملا كالهتسالا تاذ نادلبلا هجاوت يتلا بعاصملاب هنم ًافارتعاو  

،   كالهتسالا مجح ضافخنا ببسب ةيسفانتو ةيداصتقا ةفلكتب فلأ قفرملا

  :ررقي
٣٠نع ديزي ال كالهتسالل ساس أ طخ اهيدل يتلا فارطألا موقت نأ  -  ١ ع يتلاو ًانط تني  

  :يلي امب ًادج ضفخنم كالهتسا تاذ نادلب اهفصوب
؛ةنس لك ةرم٧ةداملا بجومب اهكالهتسا مجح نع غالبإلا   )أ(    
يأ يف ا   )ب(  صاخلا ساسألا طخ كالهتسا فعض ىلع ديزي ال ام داريتسا

  ؛تاونسلا نم ةنس
ديصرلاو فلأ قفرملا داومل اهمادختسا نع ًايونس نوزوألا ةنامأ غالبإ  )ج(  

  ؛اهنم يقبتملا
  ؛نيتنس لك ةرم فارطألا هذه لاثتما ةلاح ضارعتساب ذيفنتلا ةنجل موقت نأ  -  ٢
  :عضولا اذهل ةلهؤملا فارطألا نأ  -  ٣

  ؛١٩٩٩ةنس يف ديمجتلاب مازتلالل لاثتما ةلاح يف نوكت نأ اهيلع   )أ(
؛ًانط٣٠نع لقي يذلا كاله تسالل ساسأ طخ اهيدل نوكي نأ  )ب(    
  و ؛صيخارت ماظن اهيدل نوكي نأ  )ج(
  .]لايرتنوم لوكوتوربل لايرتنوم ليدعت ىلع تقدص دق نوكت نأ  )د(

________  


