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رشعنماثلاعامتجالا  نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل    

  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا
لوألا نيرشت٣٠، يهلدوين   ٢٠٠٦ ربمفون/يناثلا نيرشت ٣ – ربوتكأ/ 

لامعألا لودج نم٩دنبلا   *ىوتسملا عيفر ءزجلل تقؤملا  
لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا نم تاررقم دامتعا 

 لايرتنوم

  ةحرتقم تارييغتو تاررقم عيراشم

  ةميمض

ءاضعأ لبق نم حلاصملا نع حاصفإلل ةيهيجوتلا ئدابملا نأشب ادنك نم مدقم حقنم حرتقم  
  ةتقؤملا ةيعرفلا هتائيهو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف

ةبسنلاب حلاصملا براضت نأشب ادنك نم مدقم ررقم عورشم ىلع ةركذملا هذه قفرم يوتحي   - ١
ةتقؤملا ةيعرفلا هتائيهو هلةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأل  .  
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأ كولس دعاوق ةنودم عم ةعوضوملا تاءارجإلا قفاوتت   - ٢

ريرقتل سماخلا قفرملا يف ةددحملا ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا 
ةرقفلا يضقتو )١(.فارطألل نماثلا عامتجالا قيرف ءاضعأ موقي نأ كولسلا دعاوق ةنودم ن  م٥ 

نع حاصفإلاب ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 
 ، نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإب ةقلعتملا ةيلاملا حلاصملا وأ ةيراجتلا لامعألا كلذ يف امب مهتطشنأ

م اجتنملاو اهلئادبو ردق يف كوكشلا ريثت دق يتلاو اهلئادبو نوزوألل ةدفنتسم داوم ىلع يوتحت يتلا ت
                                                           

*  UNEP/OzL.Pro.18/1. 
)١(  UNEP/OzL.Pro.8/12.  
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ةيعوضومب م  ايلوؤسمو م  مهيلإ دري ليومت يأ نع ءاضعألا حصفي نأ يغبني امك . ابجاوب ضوهنلا ىلع
ناجل و يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف يف مهتكراشم معدل ةيراجت ةطشنأ يف ةعلاض ةكرش يأ نم
  .ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأ نم وضع لك نم بلطي نأب ،هيلع ءانب حرتقيو   - ٣
لكشت نأ نكمي حلاصم يأ نع نلعي نأ ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلا وأ هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجل وأ 

قيرف لمع يف اهتكراشم وأ هتكراشمب قلعتي اميف حلاصملا يف ًايرهاظ وأ ًالمتحم وأ ًايلعف ًابراضت 
  .ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلا وأ هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجل نم يأ يف وأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا
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  قفرملا

قير ف ءاضعأ لبق نم حلاصملا نع حاصفإلل ةيهيجوت ئدابم: [    ]/١٨ررقملا 
ةيعرفلا تائيهلاو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 

  ةتقؤملا

ررقملا ىلإ ريشي ذإ  ٨/١٩،  
ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف يف ءاربخ نييعت ىدل فارطألل يغبني   - ١

ثودح نود لوؤحلل اهدهج ىراصق لذ بت نأ ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا
  ؛حلاصملا يف لمتحم وأ يرهاظ وأ يلعف براضت

تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأ نم وضع لك موقي   - ٢
قفرم يف نيبملا وحنلا ىلع حلاصملا راهشإل يونس جذومن لامكإب ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو  هل ةعباتلا ةينقتلا

نع حاصفإلا تايلمع نيب أشنت دق ةديدج ةحلصم يأ نع حاصفإلاب روفلا ىلع مايقلاو ،ررق ملا اذه
نم ًاموي نيثالث نوضغ يف حلاصملا راهشإ ةرامتسا ءلم ديدج وضع لك ىلعو . ًايونس متت يتلا حلاصملا
  ؛اهنييعت وأ هنييعت

نيرخآلا ءاضعألا ىلإو نيكراشملا ءاسؤرلل حلاصملا راهشإ تايلمع ةحاتإ يغبني   - ٣
تائيهلاو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ،ءاضتقالا بسح 

اهبلطي فرط يأونوزوألا ةنامأل كلذكو ةتقؤملا ةيعرفلا   ؛ 
يف يرهاظ وأ لمتحم وأ يلعف براضت نع فشكلا ىلإ حاصفإ يأ ىدأ لاح يف   - ٤

تارايخلا ناجل نم يأل وأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل نوكراش ملا ءاسؤرلا موقي ،حلاصملا
  ؛حلاصملا يف براضت ثودح عنمل ةمزاللا دوهجلا لك لذبب ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلا وأ ةرثأتملا ةينقتلا

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأ اهذيفنت ىلوتي يتلا تامازتلالاب لالخإلا نودو   - ٥
 ٤ةرقفلا يف نيبملا وحنلا ىلع ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا نا جلو يداصتقالا

ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأل نوكراشملا ءاسؤرلا موقي ،هالعأ 
ءادألا ىلع يبلس ريثأ ت يأ ثودح عنم لجأ نم دوهجلا ىراصق لذبب ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو هل ةعباتلا

لحم اياضقلا ةراثإب مايقلاب كلذو ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو قيرفلل لاعفلا 
دنعو . قيرفلا ريراقت يف لمتحملا مامتهالا لحم اياضقلا ىلإ ةراشإلاب وأ اهيف رظنتل فارطألا عم مامتهالا
عم اهسفن ةقيرطلاب ة سؤرلا دكأتي نأ بجي ،كلذب مايقلا  اشتملا اياضقلا ةجلاعم نم نوكراشملا ءا
  ؛ءاضعألا عيمج ىلع قبطنت يتلا حلاصملا يف عساولا براضتلا اياضقل يدصتلا

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل نوكراشملا ءاسؤرلا موقي ٨/١٩ررقملا ماكحأب ًانهر   - ٦  ،
ءاضعألا نم وضع لك ةقفاومب ةتقؤملا ةيعرفلا تائي هلاو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا
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ةلصتملا م   الوادمب قلعتي اميف ىرخأ حلاصمو ةيلاملا مهحلاصمل قيقد حرشل ةروشنملا مهريراقت يف جاردإلاب
ةيرس تامولعم يأل ديقملا عباطلا ىلع ظافحلل تاءارجإ نم مزلي ام نوذختيو لايرتنوم لوكوتوربب 

مجذامن يف ةمدقم ةيفاضإ  ةرورضلا يعدتست ام ردقب زوجيو . الوادمب لصتت ال اهنكل حلاصملا راهشإ
لوكوتورب ةنامأ ىلإ ةيفاضإلا ةيرسلا تامولعملا هذه ميدقت ،يلاحلا ررقملاو ٨/١٩ررقملا ذيفنتل كلذ   

  ؛لايرتنوم
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل نوكراشملا ءاسؤرلا لمحتي ٨/١٩ررقملل ًاقفو   - ٧  ،

هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلويداصتقالا نع ررقملا اذه ذيفنت ةيلوؤسم ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو   
نيعباتلا ءاضعألا نع و ةمراصلا ةينقتلا ةيعوضوملا ريياعم نم ىصقألا دحلا دنع مهسفنأ ءاقبإ عم مهسفنأ

ررقملا قيبطتو ررقملا اذ ه قيبطت نعًايونس ًاريرقت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مدقيو ،مهل 
؛فارطألا عامتجا ىلإ٨/١٩    

موقي الأب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخا طرش ىلإ ريشي ذإو   - ٨
اياضق عيمج مييقتب نوكراشملا ءاسؤرلا موقي ،تاسايسب يصوي وأ تاسايسلا اياضق مييقتب قيرفلا 

تاسايسلا اياضق يف ةكراشملا نأ ىلإ ريشي ذإو تا سايسلا قلطنم نم دياحم ساسأ ىلع حلاصملا براضت
خت يتلا لماوعلا نم هنأ ىلع هيلإرظني نأ نكمي نيكراشملا ءاسؤرلا ىلع بجي ،قيرفلا ءاضعأ ةيعوضومب ل  

وأ تاسايسلا اياضق مييقت يف ةكراشملا مدع يف رارمتسالا نيرخآلا ةينقتلا تارايخلا ناجل ءاضعأو 
  ؛تاسايسب ةيصوتلا

تاونس سمخ نوضغ يف تبتو ،ضارعتسالا ديق ررقملا اذه ذيفنت فارطألا يقبت  - ٩  
هدامتعا نمىصقأ دحك يتلا تاليدعتلا لاخدإ ةيغب هذيفنتل لماش مييقت ءارجإب موقتس تناك اذإ اميف    ،
  .رمألا اهبلطتي دق

  /[    ]١٨ررقملل لو ألا قفرملا

تارايخلا ناجلو يداصتقالا مي يقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأ بناج نم حلاصملا راهشإ
  ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو هل ةعباتلا ةينقتلا

  ءاضعألا ءادأ
ةيعرفلا تائيهلاو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأ لمعي 

نم تاميلع ت يأب نولبقي الو ،مهنييعت ردصم نع رظنلا ضغب ءاربخك ةيصخشلا مهتفصب ةتقؤملا
اهل نيلثممك نولمعي الو ،اهفالخ وأ ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا وأ ةيعانصلا تاهجلا وأ تاموكحلا 

ررقملل سماخلا قفرملا نم ٥-٣ةرقفلا (  ٨/١٩.(  



UNEP/OzL.Pro.18/3/Add.3 

5 

  ؟حلاصملا براضتب دصقي اذام
حلاصملا براضت عقي نوكي امدنع  تا رايخلا ناجل وأيداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف يف وضعلل  

هكيرشل وأةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلا وأهل ةعباتلا ةينقتلا  يصخشلا هكيرش وأ لمعلا يف   اهكيرش/ 
يتلا ةدحولل وأ يصخشلا نكمي رخآ عون نم حلاصم وأ ةيلام حلاصم ،اهعم لمع ةقالع ريبخل ل نوكي، 
براضتلا أشنيو . هتسارد يرجت يتلا عوضوملاب قلعتي اميف ريبخلا عضو يف ةمئالم ريغ ةروصب رثؤت نأ

ككشت ىلإ يدؤت دق امنإو تاذلاب ريبخلا يف ةرورضلاب ةحلصملا رثؤت ال نيح حلاصملا يف يرهاظلا 
براضت مايق لمتحيو. ريبخلا ةيعوضوم ىدم يف نيرخآلا ريغ لقاع صخش يأ نم لعجت ةحلصم عم   

اهنع غالبإلايرورضلا نم ناك اذإ امم قثاو اهنع غالبإلا مدع وأ   .  
  راهشإلا
ةيعرفلا تائيهلاو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأ مو قي

حلاصم وأ ةيلام حلاصم وأ لامعأب قلعتت وأ ةيموكح حلاصم لمشت يتلا مهتطشنأ نع حاصفإلاب ةتقؤملا 
نوزوألل ةدفنتسم داوم ىلع يوتحت يتلا تاجتنملاو ،اهلئادبو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ يف ىرخأ  

لكشب م   ايلوؤسمو م  ابجاوب عالطضالا ىلع م  ردق ىدم يف كيكشتلا ىلإ يدؤت يتلاو ،اهلئادبو
هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأل يغبنيو . يعوضوم
يأ رداصم نع اوحصفي نأ ًاضيأ مهيلعو . ًايونس ةطشنألا هذه نع اوحصفي نأ ةتقؤملا ةيعرفلا هتائيهو

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف يف مهتكراشم ءاقل ةيراجت ةطشنأ يف ةطرخنم ةكرش نم مدقم ليومت 
سماخلا قفرملا نم ٥-٥ةرقفلا (ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا   

  ).٨/١٩ررقملل 
  ىرخألا حلاصملا وأ ةيلاملا حلاصملانع يونسلا حاصفإلا 

اهنع حاصفإلا مت يتلا تامولعملا نع زجوم رادصإب ًايونس مايقلا ،ءاضعألا نم وضع لك ةقفاومب ،متي 
تائيهلاو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تالوادمب ةلصتملا 

بسح ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو هل ةعباتلا ناجللاو قيرفلا ريراقت عم نارتقالاب كلذو ةتقؤملا ةيعرفلا 
  .ءاضتقالا
  حلاصملاب ةيحيضوت ةمئاق
  :اهنع حاصفإلا يغبني يتلا حلاصملا تائفب ةيحيضوت ةمئاق يلي اميف درت

ايجولونكت وأ ةدام يف نيبرقملا كترسأ دارفأ دحأل وأ كل ًايلاح ةمئاق ةيراقع ةحلصم   )أ(
عامتجا ءانثأ اهيف رظنلا ررقتي)عارتخاةءاربل ةيكلم ،ًال ثم(ةيلمع وأ  وأ عامتجا عوضومب لصتت وأ   

تائيهلا وأ هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجل نم يأ وأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل لمع 
  ؛ةتقؤملا ةيعرفلا
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،   )ب( وأ مهسأ ًال ثمنيبرقملا كترسأ دارفأ دحأل وأ كل ًايلاح ةمئاق ةيلام ةحلصم
نع مهسألا ةزايح ءانثتساب (لمعلا وأ عامتجالا عوضوم يف ةحلصم هيدل يراجت نايك يف ،تادنس 

سيل يتلا ة قيدانصلاقيرط   اشملا تابيترتلا وأ ةكرتشملا ةماعلا مهسألاةعومجمىلع ةرطيس يأ ريبخل ل    
اهيفةاقتنملا   ؛) 

رخآ بصنم يأ وأ ريدم بصنم يلوت وأ ،ةيراشتسالا ةربخلا وأ يفيظولا لمعلا   )ج(
رجأ لباقم كلذ ناك ءاوس ،ةريخألا سمخلا تاونسلا لالخ نيبرقملا كترسأ دارفأ دحأل وأ كل ةبسنلاب 

تاضوافم يف لوخدلا وأ ،لمعلا وأ عامتجالا عوضوم يف ةحلصم هل يراجت نايك يأ يف ،هنودب وأ 
يراجتلانايكلا اذه عم ىرخأ تاطابترا يأ وأ بقترم لمع نأشب ةرمتسم ًاضيأ رصنعلا اذه نمضتيو    

نادلبلا ةدعاسمل ةذفنملا تالاكولا ىدحإ نع ةباين ا   مايقلا مت يتلا رجألا ةعوفدم ةيراشتسالا دوهجلا
  ؛لئادبلا ينبت يف ةيمانلا

لوكوتورب ءازإ ةموكحلا هذه اهذختتس يتلا فقاوملا نأشب ةموكحل ةروشملا ءادسإ   )د(
نم وأ كنم ءاوس لايرتنوم   ؛نيبرقملا كترسأ دارفأ دحأ 

فيلكتب ،ةريخألا سمخلا تاونسلا لالخ رجأ لباقم ثوحب ءارجإ وأ لمع يأ ةيدأت   )ه(
وأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل لمع وأ عامتجا يأ عوضوم يف حلاصم هيدل يراجت نايك نم 

نيح ًاضيأ حلاصملا راهشإ بجيو . ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلا وأ هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجل نم يأ
مادختسالا اذهل ددحم حرتقم ليدب وأ ددحم حرتقم مادختساب ةرشابم لصتت ثاحبأ يف صخش طرخني 
ال يذلا حرتقملا مادختسالل ةلمتحملا لئادبلا مييقت وأ ثوحبلا عضو يف ةكراشملاب همايق وأ ،حرتقملا 

  ؛مييقتلا تقو يف ددحم حرتقم مادختسال حشرملا ليدبلا لكشي
وأ ،ةريخألا سمخلاتاونسلا لالخ عقت ةرتف يطغت ىرخأ معد عاونأ وأ تاعوفدم   )و(  

ل يراجت ٍنايك نم ،لبقتسملا يفمعدلا ىلع لوصحلا عقوت لمع وأ عامتجا يأ عوضوم يف حلاصم ه   
ةيعرفلا تائيهلا وأ هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجل نم يأ وأ يداصتقالا ميي قتلاو ايجولونكتلا قيرفل

وأ اهبصنم وأ هبصنم ىلع عفنلاب دوعي هنكل ًايصخش ريبخلل عفانم يأ نع رفسي مل نإو ىتح ،ةتقؤملا 
ليبس ىلع ،ضارغأل ىرخألا تاعوفدملا لاكشأ نم لكش يأ وأ ةلامز وأ ةبه يأ لثم ةيرادإلا ةدحولا 

ةيراجت ةحلصم نع حاصفإلا لثملاب يغبني هنإف ،قايسلا اذه يفو . ةيراشتسا ةربخ وأ ةفيظو ليومت ،لاثملا
لمعلا وأ هب طابترا وأ يراجت نايك يف ةحلصم نع وأ ،ةيسفانت ةيلمع وأ ايجولونكت وأ ةدام يف ةمئاق 

  .ةرشابم ةيسفانت ةحلصم هل يذلا نايكلا اذه نم مدقم معد وأ هيدل
لمتحملاءاضعألا ىلإ مدقت تامولعم حلاصملا راهشإ جذومن ءلم ةيفيك نعني     

اذه ءافيتساىجري  ميدقتوجذومنلا  مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل نيكراشملا ءاسؤرلا ىلإو ةنامألا ىلإ ه  
حلاصم يأ راهشإ يغبنيو. ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجل نم يأو يداصتقالا  
ةبسنلاب )١ :حلاصملا يف ًايرهاظ وأ ًالمتحم وأ ًايلعف ًابراضت لكشت نأ نكمي رخآ عون نم حلاصم وأ ةيلام  
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ةقالع هعم كيدل نايك  يأل ةبسنلاب) ٢و ؛يصخشلا ككيرش وأ لمعلا يف ككيرشل وأ كصخشل
  .لمع
ًاملع (غلاب م يأ ديدحتل موزل الو طقف ةحلصملا ةعيبطو يراجتلا نايكلا مسا نع فشكلا بولطملاو
دحتزوجي هنأب   ).ةحلصم مييقتل ةمهم تربتعا ام اذإ اهدي 

  جئاتنلاو مييقتلا
ةيعرفلا تائيهلاو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاسؤر موقي 

فلم يف هظفح عمكلمع ةرتف ءانثأ ىفوتسملا جذومنلا ضارعتساب ةتقؤملا ةحاتإ زوجيو  ةنامألل تامولعملا ،   
لك عم قافتالابو . ًايرورض كلذ ربتعي نيح ةيعرفلا هتائيهو هبتكمو لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألاو

ايجولونكتلا قيرف تالوادمب ةلصلا تاذ تامولعملاب زجوم رشنب ًايونس مايقلا متي ،ءاضعألا نم وضع 
ريراقت عم نارتقالاب كلذو ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلا و هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو
  .ءاضتقالا بسح ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو هل ةعباتلا ناجللاو قيرفلا

  نولمتحملا ءاضعألاهئلمب موقيل حلاصملا راهشإ جذومن 
يصخشلا ككيرش وأ لمعلا يفككيرش ىدل وأ كيدل له ١ -لاد  ةيأ نيبرقملا كترسأ دارفأ دحأ وأ   

دق يتلاو هيف كراشت فوس يذلا لمعلا وأ عامتجالا عوضوم يف رخآ عون نم حلاصم وأ ةيلام حلاصم 
معن ؟حلاصملا يف ًايرهاظ وأ ًالمتحم وأ ًايلعف ًابراضت لكشت اربتعت  اهدحأ ىلع ميلعتلا ىجري . (ال/أ

  .)ةرئادب
  :اهنع حاصفإلا بجي يتلاو ةلصلا تاذ ةلأسملا مامأ ةمالع عض ،باجيإلاب درلا ناك ذإ  

وأ ةدام يف نيبرقملا كترسأ دارفأ دحأل وأ كل ًايلاح ةمئاق  ةيكلمب قلعتتةحلصم   - ١
عامتجا ءانثأ اهيف رظنلا ررقتي)عارتخاةءاربل ةيكلم ،ًالثم (ةيلمع وأ ايجولونكت  وأ   

نم يأ وأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل لمع وأ عامتجا عوضومب لصتت 
  ؛ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلا وأ هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجل

، وأ مهسأ ًالثم نيبرقملا كترسأ دارفأ دحأل وأ كل ،ًايلاح ةمئاق ةيلام ةحلصم   - ٢ تادنس
مهسألا ةزايح ءانثتساب (لمعلا وأ عامتجالا عوضوم يف ةحلصم هيدل يراجت نايك يف 

لا ةقيدانصلاقيرط نع   اشملا تابيترتلا وأ ةكرتشملا ةماعلا ةرطيس يأ ريبخل لسيل يت  
مهسألاةعومجمىلع  ةاقتنملا  اهيف    ؛) 

يف ًايرهاظ وأ ًالمتحم وأ ًايلعف ًابراضت لكشت ا   - ٣  أ رابتعا نكمي ىرخأ ةحلصم يأ
ةيعوضومب كتايلوؤسمو كتابجاوب مايقلا ىلعكتردق يف ككشتلا ىلإ يدؤي حلاصملا  .  
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ًالثم،ةحلصملا ةعيبط(هان دأ ليصافتلا ميدقت ىجريف باجيإلاب درلا ناك اذإ مهسأ ،عارتخا ةءارب،   ، 
 يف ككيرش صخت وأ كصخت ةحلصملا تناك اذ إام ؛يراجتلا نايكلا مسا ؛تاعوفدم ،طابترا ،ةفيظو
ةحلصملا ؛ةدحولا وأ يصخشلا ككيرش وأ لمعلا   )اهيف تلاز يتلا ةنسلا وأ ،ةمئاق 

ككيرشىدلوأ كيدل له  ٢ –لاد  خشلا ككيرش وأ لمعلا يف  كترسأ دارفأ نم درف يأ وأ يص   
، (اهريغ وأ ةيميلقإ وأ ةينطو دوفول ةروشملا ميدقت وأ دادعإ يف حلاصم ةيأ نيبرقملا  ةيراجت حلاصم ًالثم

ةيميظنت وأةيباقن يتلا فقاوملانأشب اهتصاخ ةيلخادلا تالوادملا ةيلمع يف ةموكحل ةروشملا ميدقت وأ ) ،   
، نأشبة يلودلا تاضوافملا يف اهذاختا اهيلع هيف كراشتس يذلا لمعلا يف وأ يرهوجلا عوضوملا  يذلاو 

معن ؟حلاصملا يف ًايرهاظ وأ ًالمتحم وأ ًايلعف ًابراضت لكشيوأربتعي دق  اهدحأ ىلع ميلعتلا ىجري ( .ال/ 
  )ةرئادب

، اهنع حاصفإلا بجي يتلاو ةلصلا تاذ ةلأسملا مامأ ةمالع عضباجيإلاب درلا ناك اذإ  :  
اهذاختا اهيلع يتلا فقاوملا نأشب ةيلخادلا ا ملا ميدقت  - ١  الوادم لالخ ةموكح ىلإ ةروش

  ؛ةيضاملا ثالثلا تاونسلا لالخ لايرتنوم لوكوتورب نأشب
  :هاندأ ليصافتلا ميدقت ىجري

نيبرقملا كترسأ دارفأ دحأ وأ ؛يصخشلا ككيرش وأ لمعلا يف ككيرش ىدل وأكيدلله  ٣ –لاد    ،
ا لالخمكيدل ناك له وأ ،عبرألا تاونسل   ةينهم ةقالع يأ وأ لمع ةريخألا ًالثمةرشابم لثمت(عم   ع م)  
داوم عيب وأ عيزوت وأ عينصت وأ جاتنإ يف ةرشابم كراشم نايك يأ وأ لاي رتنوم لوكوتورب يف ةجردم 
  )ةرئادب اهدحأ ىلع ميلعتلا ىجري (.ال/معن ؟اهلئادب

، لا تاذ ةلأسملا مامأ ةمالع عضباجيإلاب درلا ناك اذإ   :اهنع حاصفإلا بجي يتلاو ةلص 
لالخ رخآ بصنم يأ وأ ريدم بصنم يلوت وأ ةيراشتسا ةربخ وأ يفيظو لمع   - ١

وأ يراجت نايك يأ يف ،نودب وأ رجأب كلذ ناك ءاوس ،ةريخألا سمخلا تاونسلا 
عوضومب ةقالع اهل ةيراجت حلاصم لثمي ،ال مأ ًايراجت ناك ءاوس رخآ نايك يأ 

يأ وأ بقترم لمعب قلعتت ةرمتسم تاضوافم يف لوخدلا وأ لمعلا وأ عامتجالا 
يراجتلا نايكلا اذه عم ىرخأ تاطابترا رخآنايك وأيأ     ، ال مأ ًايراجت ناك ءاوس  ،
ةعوفدم ةيراشتسالا دوهجلا ًاضيأ اذه حاصفإلا رصنع نمضتيو . ةيراجت حلاصم لثمي

ذفنملا تالاكولا ىدحإ نع ةباين ا  يف ةيمانلا نادلبلا ةدعاسمل ة مايقلا متي يتلا رجألا
  ؛لئادبلا ينبت

لالخ رخآ بصنم يأ وأ ريدم بصنم يلوت وأ ةيراشتسا ةربخ وأ يفيظو لمع   - ٢
هل رخآ نايك يأ يف نودب وأ رجأب كلذ ناك ءاوس ةريخألا سمخلا تاونسلا 

قلعتت ةرمتسم تاضوافم يف لوخدلا وأ لمعلا وأ عامتجالا عوضوم يف ةحلصم 
اذه حاصفإلا رصنع نمضتيو . نايكلا اذه عم ىرخأ تاطابترا يأ وأبقترم لمعب 
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تالاكولا ىدحإ نع ةباين ا   مايقلا متي يتلا رجألا ةعوفدم ةيراشتسالا دوهجلا ًاضيأ
  ؛لئادبلا ذيفنت يف ةيمانلا نادلبلا ةدعاسمل ةذفنملا

فيلكتب ةريخألا سمخلا تاونسلا لالخ رجأ لباقم ثوحب ءارجإ وأ لمع يأ ةيدأت  - ٣  ،
ايجولونكتلا قيرفل لمع وأ عامتجا يأ عوضوم يف حلاصم هيدل يراجت نايك نم 
ةيعرفلا تائيهلا وأ هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجل نم يأ وأ يداصتقالا مييقتلاو 

ةرشابم لصتت ثاحبأ يف صخش طرخني نيح ًاضيأ حلاصملا راهشإ بجيو . ةتقؤملا
همايق وأ ،حرتقملا مادختسالا اذهل ددحم حرتق م ليدب وأ ددحم حرتقم مادختساب

ال يذلا حرتقملا مادختسالل ةلمتحملا لئادبلا مييقت وأ ثوحبلا عضو يف ةكراشملاب 
  ؛مييقتلا تقو يف ددحم حرتقم مادختسال حشرملا ليدبلا لكشي

وأ ،ةريخألا سمخلاتاونسلا لالخ عقت ةرتف يطغت ىرخأ معد عاونأ وأ تاعوفدم   - ٤  
معدلا ىلع لوصحلاعقوت ل يراجت ٍنايك نم ،لبقتسملا يف  يأ عوضوم يف حلاصم ه   

تارايخلا ناجل نم يأ وأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل لمع وأ عامتجا 
ريبخلل عفانم يأ نع رفسي مل نإو ىتح ،ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلا وأ هل ةعباتلا ةينقتلا 

وأ ةبه يأ لثم ةيرادإلا ةدحولا وأ اهبصنم وأ هبصنم ىلع عفنلاب دوعي هنكل ًايصخش  
ليومت ،لاثملا ليبس ىلع ،ضارغأل ىرخألا تاعوفدملا لاكشأ نم لكش يأ وأ ةلامز 

ةحلصم نع حاصفإلا لثملاب يغبني هنإف ،قايسلا اذه يفو . ةيراشتسا ةربخ وأ ةفيظو
يراجت نايك يف ةحلصم نع وأ ،ةيسفانت ةيلمع وأ ايجولونكت وأ ةدام يف ةمئاق ةيراجت 

ةيسفانت ةحلصم هل يذلا نايكلا اذه نم مدقم معد وأ هيدل لمعلا وأ هب طابترا وأ 
  .ةرشابم

يف ةحلصم هل نايك نم ىرخأ معد لاكشأ وأ تاعوفدم ىلع لوصحلا عقوت   -٥
ناجل نم يأ وأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل لمع وأ عامتجا يأ عوضوم 

عفانم يأ نع رفسي مل نإو ىتح ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلا وأ هل ةعباتل ا ةينقتلا تارايخلا
يأ لثم ةيرادإلا ةدحولا وأ اهبصنم وأ هبصنم ىلع عفنلاب دوعي هنكل ًايصخش ريبخلل 

ليبس ىلع ليومت ضارغأل ىرخألا تاعوفدملا لاكشأ نم لكش يأ وأ ةلامز وأ ة به
 يأ نع ًاضيأ حاصفإلا قايسلا اذه يف يغبنيو. ةيراشتسا ةربخ وأ ةفيظولاثملا 

نايك يف ةحلصم نع وأ ةيسفانت ةيلمع وأ ايجولونكت وأ ةدام يف ةمئاق ةيراجت ةحلصم 
ةحلصم هل يذلا نايكلا اذه نم مدقم معد وأ هيدل لمعلا وأ هب طابترا وأ يراجت 

  .ةرشابم ةيسفانت
ًالثم،ةحلصملا ةعيبط (هاندأ ليصافتلا ميدقت ىجريف ،باجيإلاب درلا ناك اذإ  ، ، مهسأ ،عارتخا ةءارب  

ككيرش صختوأ كصخت ةحلصملا تناك اذإ ام ؛يراجتلا نايكلا مسا ،تاعوفدم ،طابترا ،ةفيظو  يف  
ةحلصملا ؛ةدحولا وأ يصخشلا ككيرش وأ لمعلا   )اهيف تلاز يتلا ةنسلا وأ ةمئاق 
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يأ دجويله  ٤ –لاد  ضوم ىدم يف رثؤي نأ نكمي رخآرمأ  يف وأ عامتجالا يف كتيلالقتسا وأ كتيعو   
هيف كراشتس يذلالمعلا نيرخآلا ةيؤر يف وأ   ؟ةيلالقتساو ةيعوضوم نمكيدل امل     

رخآ عضو يأ دوجوب يل ملع ال هنأو ةحيحص اهنع فشكلا مت يتلا تامولعملا نأب حرصُأ اذ  و
، يف أرطي رييغت يأب مكغالبإب دهعتأينإو . حلاصملا يف يرهاظ وأ لمتحم وأ يلعف براضتل فورظلا هذه  
يأءوشن ةيناكمإ كلذ يف امب لمعلا وأ عامتجالا ءانثأ ةيضق     .هيف ًاكراشم نوكأ دق يذلا 

  :مسالا

  :خيراتلا

  :عيقوتلا

اذ  يتافرصت يفموقأسيننأ ب حرصأو عابتإو ةاعارمب  نيترقفلا ماكحأ   ررقملا نم ٤ و٣  قلعتي اميف ٨/١٩   
  .يداصتقالا مييقتلاوايجولونكتلا قيرف ءاضعأ كولس دعاوق ةنودمب 

  :مسالا

  :عيقوتلا
   

 

 /[    ]:١٨ررقملل يناثلا  قفرملا

  اهنع حصفملا حلاصملا براضتب ةصاخلا فيفختلا تاءارجإ

مهل ةبسنلاب ًامئالم ريغ نوكي ىتم مييقتب اوموقي نأ يتاذلا حاصفإلا أدبمب نينيعتسم ءاضعألا ىلع بجي  
ام مادختسا مييقت يف م   ًاقبطو . ةنجللا ىلع ةضورعملا ىرخألا ةينقتلا لئاسملا ضارعتسا وأاربخب ةمهاسملا

وأ ددحم مادختسا مييقت نع عانتمالا وضعلل بسانملا نم نوكي دق ،حلاص ملا يف لمتحملا براضتلا ىدمل
نم بلط ىلع ءانب ةنجللا يف دجاوتلا نكلو مادختسالا مييقت يف ةيباجيإب ةكراشملا مدع كلذ نم ًالدب 

ةنجللايف رخآ وضع  .  
  فيفختلا تاءارجإ

دجاوتلا نكمي نكلو (ةلصلا قيثو دنبب ةصاخلا تالوادملا لالخ رود يأب مايقلا مدع   -فلأ 
  )تاشقانملا دنع تمصلا عم

  هنم بلط اذإ الإ ةلصلا قيثو دنبب ةصاخلا تالوادملا لالخ رود يأب مايقلا مدع  -ءاب 
  ةلماكلا ةكراشملا  -ميج 
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هنع حصفملا حلاصملا براضتب ةصاخلا فيفختلا تاءارجإ قيبطت لماكلا حرشلاب ةصاخلا ةرامتسالا رظنأ ( 
  )براضتلا عاونأ نم عون لكل

  براضتلا  ذختملا ءارجإلا
  ميج  ءاب  فلأ

كتجوزل وأ كلةيكلملاب قلعتتةحلصم   -  ١          
نيبرقملا ةرسألا دارفأ دحألةيكلملاب قلعتتةحلصم   -  ٢          
        كتجوزل وأ كل ةيلام ةحلصم  -  ٣
        نيبرقملا ةرسألا دارفأ دحألةيلام ةحلصم   -  ٤
لالخ لايرتنوم لوكوتورب نأشب ةروشم ميدقت   -  ٥

  ةريخألا ثالثلا تاونسلا
      

لالخ لايرتنوم لوكوتورب نأشب ةروشم ميدقت   -  ٦
  ةريخألا سمخلا تاونسلا

      

دحأ لبق نم لايرتنوم لوكوتورب نأشب ةروشملا ميدقت   -  ٧
  ةرسألا دارفأ

      

        ةيراجت ةيراشتسإ ةربخ وأ ةفيظو  -  ٨
        ةيراجت ريغ ةيراشتسإ ةربخ وأ ةفيظو  -  ٩

        ةرسألا دارفأ دحألةيراشتسإ ةربخ وأ ةفيظو  - ١٠
        يراجت نايكل ثوحب  - ١١
        ةمظنمل تاعوفدم - ١٢
        ةمظنمل ةيلبقتسم تاعوفدم - ١٣

____________  


