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داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا 

  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا
 ، لوألا نيرشت٣٠يهلدوين يناثلا نيرشت٣ –ربوتكأ /    ٢٠٠٦ربمفون / 

تقؤملا لامعألا لودج نم١٠دنبلا   * 
  لاثتمالاب ةلصلا تاذ نوزوألل ةدفنتسملا داوملانيزخت ةجلاعم 

  لاثتمالاب ةلصلا تاذ نوزوألل ةدفنتسملا داوملانيزخت ةجلاعم 
  ةنامألا ةركذم
 اهتقالعونوزوألل ة دفنتسملا داوملا نيزخت ةجلاعم ةيضق يف ةيضاملا ةنسلا ذيفنتلا ةنجل ترظن  -  ١
 ليلحت خاسنتسا  متدقو. ةنجللا هيف رظنتل ةنامألا هتدعأ ليلحت ىلإ ًادانتسا ،لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالاب
مسرب نيرشعلاو سداسلا هعامتجا يف  ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلاىلع هميمعت مت يذل او ةنامألا

تحضوأ تالاح عبرأ ليلحتلا ضرعيو . ةركذملا هذه قفرم يفUNEP/OzL.Pro.WG.1/26/5 ةقيثولا 
نع مجان وه ةنيعم ةنس يف نوزوألل ةدفنتسم داومل ضئافلا كالهتسالا وأ جاتنإلا نأب فارطألا اهيف 

اهمادختسال وأ ريمدتلا ضارغأل ةنسلا كلت يف تدروتسا وأ تجتنُأ يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نيزخت 
ةنس يف ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل وأ ةطيسو داومك اهمادختسال اهريدصت وأ ةطيسو داومك 

  .ةلبقم
يه لاثتمالاب ةلصلا تاذ نيزختل ا ةيضق نأ ىلع فارطألل رشع عباسلا عامتجالا قفاو دقو  -  ٢

ءانثأ ةيناث اهلوانت متي نأب ح ارتقالامتو . ثحبلانم ديزملا بجوتست ًاضيأ ةكئاش ةيضق نكت نإو ةمهم 
يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا ءانبو . لايرتنوم لوكوتورب 

ريرقت يف نيبتي امك اهتشقانم متو عامتجالا لامعأ لودج يف ةيضقلا هذه تجردأ  ،كلذ ىلع
، UNEP/OzL.Pro.WG.1/26/7ةقيثولا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا 

بناج نم ةيضقلا لوانت متي نأ ىلع  ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلاقفتا دقو . ١٤٠ – ١٢٩تارقفلا 
  .فارطألل رشع نماثلا عامتجالا

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.18/1. 
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  قفرملا
  لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدعب اهتقالعو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا )١(نيزخت ةيضق

  فاو زجوم
زاجنإل ا   ءافولا بجوتي ًاينمز ةددحمو ًادج ةصوصخم ةباقر ريبادت لايرتنوم لوكوتورب نمضتي

رغ ىلع ةغلب ريبادتلا هذه غاص. هيلع ةظفاحملاو لاثتمالا    :يلي ام رات ام ًاريثكو
نوناك رهش نم لوألا يف أدبت يتلا ًارهش رشع ينثالا ةرتفل ةبسنلاب نمضي نأ فرط لك ىلع "
بوسحملا ىوتسملا ديزي الأ ،ةيلاتلا ًارهش رشع ينثا ةرتف لك يفو ] ةنسلا[نم رياني /يناثلا
ةعوم [يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ] هجاتنإ وأ هكالهتسال[ ًايونس ] ×قفر ملا نم× ا

  ]".ررقملا ىوتسملا[نع 
ررقملا ىوتسملا تزواجت يتلا فارطألا نم ددع ماق ،ةقباسلا تاونسلا يفف ،كلذ نع ًامغرو 
اهكالهتسا وأ اهجاتنإ نأ حيضوتب ةددحم ةنسل ةبسنلاب ةباقرلل ةعضاخ ةنيعم ةدام كالهتسا وأ جاتنإل 

  :لثمي دئازلا
وأ ًايلحم ا وألل ةدفنتسم ةدام نم ًاجاتنإ  )أ(  دابإ لجأ نم اهنيزخت مت ةنسلا كلت يف نوز

؛ةقحال ةنس يف ا    دابإ لجأ نم ريدصتلا
اهمادختسا لجأ نم اهنيزخت مت ةنسلا كلت يف نوزوألل ةدفنتسم ةدام نم ًاجاتنإ   )ب(

  ؛ةقحال ةنس يف مادختسالا اذه لجأ نم ريدصتلا وأ ًايلحم ةطيسو ةدامك
ةيبلتل ريدصتلا لجأ نم اهنيزخت مت ةنسلا كلت يف نوزوألل ةدف نتسم ةدام نم ًاجاتنإ  )ج(

  ؛ةقحال ةنس يف ةيمانلا نادلبلل ةيساسأ ةيلحم تاجاح
ةدامك اهمادختسال اهنيزخت مت ةنسلا كلت يف ةدروتسم نوزوألل ةدفنتسم ةدام   )د(

  .ةقحال ةنس يف ًايلحم ةطيسو
يف اهتجردأ ا الخ فارطألا نم تاريسفتلا كلت ةنامألا تقلت امدنعو  إف ةيضاملا تاونسلا ل

مدع ءارجإ بجومب ةنجللا مامأ ةيضقلا زربت مل اهنكلو ،ذيفنتلا ةنجل ىلإ اهمدقت يتلا تانايبلا ريراقت 
ريربتل ةيفاك تاريسفتلا تناك نإ امع ةنجللا لأست وأ ،لايرتنوم لوكوتورب يف دراولا لاثتمالا 

ا . لوكوتوربلاب ةلصتملا ةباقرلا ريبادت نع حضاولا فارحنالا امازتلال اهئادأ نامض ةيغب ،ةنامألا تماقو
ىلإ اهغالبإو ةلمتحملا لاثتمالا مدع تالاح ديدحت ثيح نم حيحصلا هجولا ىلع لوكوتوربلا بجومب 
نع غلبت نأ ةنامألل يغبني ناك نإ اميف رظنلا ىلإ نيثالثلاو عبارلا اهعامتجا يف ةنجللا ةوعدب ،فارطألا 

                                                           
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلإ ةراش إلل اهلمكأب ةيلاحلا ةقيثولا يف" نيزخت"و " ةنزخملا"ناحلطصملا مدختسي   )١(
ةمدقملا تاريسفتلا مدختست الو. اهيف تدروتسا وأ تجتنُأ يتلا ةنسلا يف اهنم فدهتسملا وحنلا ىلع مدختست مل يتلا  
تاريسفتلا هذه عباط نأ ديب . صاخ هجوب نيحلطصملا نيذه اهجاتنإ وأ اهكالهتسا يف تافارحنالا نأشب فارطألا نم
 .نيزختلا اذه ثودح ىلإ ريشي
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ىلإ ةنجللا تبلط ،كلذ ىلع ًادرو . لمتحملا لاثتمالا مدع نم تالاحك ركذلا ةفنآ تافارحنالا عاونأ
نع ةيمالعإ ةقيثو دعت نأو نيثالثلاو سماخلا عامتجالا لامعأ لودج ىلع ةيضقلا هذه عضت نأ ةنامألا 

  .عوضوملا اذه
قبس اميف تماق دق تن اك يتلا فارطألا ىلإ تبلط ،هذه ةيمالعإلا ةقيثولل ةنامألا دادعإ ءانثأو

ىلإ تدأ يتلا فورظلا نع ىرخأ ليصافت مدقت نأ ًافنآ ةيناثلا ةرقفلا يف ةروكذملا تاريسفتلا ميدقتب 
ةيكالهتسالا وأ ةيجاتنإلا ا  فارطألا تاررقمو لوكوتوربلا نم داوملا كلت ةنامألا تددح امك . افارحنا

كلت تناك نإ ام نأشب ًاهيجوت مدقت ا   يف ةدراولا ةباقرلا ريبادت عم قستت تافارحنالا أ ودبي يتلا
تاريسفتلا ديؤت دق تاررقم وأ داوم يأ ديدحت ىلإ صوصخلا هجو ىلع ةنامألا تعسو . لوكوتوربلا

مادختسالا وأ ةدابإلا لجأ نم داريتسالا وأ جاتنإلا زواجتب حامسلا ةطساوب فارطألا اهتمدق يتلا 
وأ جاتنإلل ةيونسلا تايوتسملل ةيمانلا نادلبلل ةيساسألا ةي لحملا تاجاحلا ةيبلتل وأ ةطيسو ةدامك
ةلباقملا ًارهش رشعىنثالا ةرتفل لوكوتوربلا اهررقي يتلا كالهتسالا يتلا ةيلوألا هيجوتلا رداصم تلثمتو .  

نيترقفلا يف ةنامألا ا   ةداملا نم ٦ و٥ددح داوملاو ١  ىلإ فلأ ٢،  ةداملاو ،ءاح ٢  ةرقفلاو ٥  نم ٣،   
نيررقملاو ،لوكوتوربلا نم ٧ة داملا فارطألا عامتجال٩/٢٨ و٧/٣٠   .  

نع فارحنالل ةعبرألا عاونألا نيب نم نأ هب تعلطضا يذلا ضارعتسالا نم ةنامألا تظحالو 
نم ٢ةرقفلا يف ةروكذملا عاونألا يهو ،لوكوتوربلا يف ةدراولا كالهتسالاو جاتنإلا ةباقر ريبادت   

. لوكوتوربلا عم ًاقستم ودبي يذلا وه هدحو) د(ةيعرفلا ةرقفلا يف حورشمل ا عونلا نأ ،ةيلاحلا ةركذملا
ررقملا ىوتسملا زواجتت ةرتفلا كلت يف تادراو اهيف نزخت يتلا ةلاحلاب فارحنالا نم عونلا اذه قلعتيو 

عم ةقستم ةلاحلا هذه ودبتو . ةقحال تاونس يف مدختست يكل ةنيعم ًارهش رشع ينثا ةرتف يف كالهتسالل
نم ةباقرلل ةعضاخ داوم نم تادراولاو تارداصلا لوانتي يذلا ٧/٣٠ررقملا ىلإ ًادانتسا لوكوتوربلا   

  .ةطيسو داومك مادختسالا لجأ
تارقفلا يف ةروكذملا جاتنإلاو كالهتسالا يف ىرخألا ةثالثلا تافارحنالا عاونأب قلعتي اميفو 

أ يأ ددحت نأ ةنامألا عطتست مل)ج(ىلإ ) أ(ةيعرفلا  فارطألل تاررقم يأ وأ لوكوتوربلا يف ماكح ، 
لوكوتوربلا عم قستت تافارحنالا نم عاونألا هذه نأب جاتنتسالا ديؤت نأ ا  كلت قلعتتو . أش نم

لوكوتوربلا هررقي يذلا ىوتسملا نع ديزي ةرتفلا كلت يف جاتنإ اهيف نزخي يتلا تالاحلاب تافارحنالا 
ةدامك مادختسالا وأ ًايلحم ا ع ينثا ةرتف يف كالهتسالا وأ جاتنإلل  دابإ لجأ نم كلذو ةنيعم ًارهش رش

ريدصتلا وأ ةطيسو ةدامك مادختسالا لجأ نم ريدصتلا وأ ،ةدابإلا لجأ نم ريدصتلا وأ ،ًايلحم ةطيسو 
  .ةقحال تاونس يف ةيمانلا نادلبلل ةيساسأ ةيلحم تاجاح ةيبلتل

تافارحنالا زاربإ يرجيسف ،كلذ ف الخب ذيفنتلا ةنجل يصوت مل امو ،ساسألا اذه ىلعو
فارطألاو ةنجللا مامأ ) ج(ىلإ ) أ(ةيعرفلا تارقفلا يف ةروكذملا تافارحنالا عاونأ عم ةقستملا ةيلبقتسملا 

  .داتعملا ءارجإلل ًاقفو ةدح ىلع ةلاح لك يف رظنلل
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  ةيساسأ تامولعم  -فلأ 
تناكو . نيثالثلاو عبارلا اهعامتجا يف ذيفنتلا ةنجل نم بلطل ةباجتسا ةركذملا هذه تدعأ  -  ١

نأ ةقباس تاونس يف حضوأ دق فارطألا نم ًاددع نأ عامتجالا اذه يف تغِلبُأ دق نوزوألا ةنامأ 
ةنس يف نوزوألل ةدفنتسم داوم جاتنإو كالهتسا نم يجيردتلا صلختلاب ةقلعتملا تامازتلالا نع تافارحنا 

  :ةيلاتلا تائفلا نم ةدحاو يف عقت ةنيعم
وأ ًايلحم ا   )أ(   دابإ لجأ نم اهنيزخت مت ةنسلا كلت يف نوزوألل ةدفنتسم ةدام نم جاتنإ

  ؛ةقحال ةنس يف ةدابإلا لجأ نم ريدصتلا
اهمادختسا لجأ نم اهنيزخت مت ةنسلا كلت يف نوزوألل ةدفنتسم ةدام نم جاتنإ   )ب(

  ؛ةقحال ةنس يف مادختسالا اذه لجأ نم ريدصتلا وأ ًايلحم ةطيسو ةدامك
ةيبلتل ريدصتلا لجأ نم اهنيزخت مت ةنسلا كلت يف نوزوألل ةدفنتسم ةدام نم جاتنإ   )ج(

  ؛ةقحال ةنس يف ةيمانلا نادلبلل ةيساسأ ةيلحم تاجاح
ةدامك اهمادختسال اهنيزخت مت ةنسلا كلت يف ةدروتسم نوزوألل ةدفنتسم ةدام   )د(

  .ةقحال ةنس يف ًايلحم ةطيسو
تانايبلا ريراقت يف ةقباسلا تاونسلا يف تاريسفتلا هذه جاردإ مت امدنع هنأ ىلإ ةنامألا تراشأ  -  ٢  

مدعل ةلمتحم تالاحك اهزاربإب ةنامألا مقت مل ،فارطألا عامتجاو ةنجللا ىلإ ةنامألا نم ةمدقملا 
  .اهتشقانمب ناتئيهلا مقت ملو ،لاثتمالا

وتوربلا بجومب ا  -  ٣  نم حيحصلا هجولا ىلع لوك امازتلال اهئادأ نامض ةيغب ةنامألا تماقو
عبارلا اهعامتجا يف ةنجللا ةوعدب ،فارطألا ىلإ اهغالبإو ةلمتحملا لاثتمالا مدع تالاح ديدحت ثيح 

ًافنآ ١ةرقفلا يف ةروكذملا تافارحنالا عاونأ نع غلبت نأ ةنامألل يغبني ناك نإ اميف رظنلا ىلإ نيثالثلاو   
  .لمتحملا لاثتمالا مدع نم تالاحك
اهعامتجا لامعأ لودج ىلع ةيضقلا هذه عضت نأ ةنامألا ىلإ ةنجللا تبلط ،كلذ ىلع ًا درو  -  ٤
  .عوضوملا اذه نع ةيمالعإ ةقيثو دعت نأو نيثالثلاو سماخلا
ىلإ تدأ يتلا فورظلا نع ةنامألا ىلإ فارطألا اهتمدق يتلا تامولعملا ةيلاحلا ةركذملا زجوت   -  ٥
، نتسم داوم نيزختب فارطألا كلت مايق ركذلا ةفنآلا ضارغألا لجأ نم ةقحال تاونسل نوزوألل ةدف

ةقبطل ةدفنتسملا داوملاب ةقلعتملا لايرتنوم لوكوتورب داومو ،ةيضقلا هذه ءازإ هنيح ىتح عبتملا جهنلاو 
  .ةيضقلاب ةلصلا ةقيثو ودبت يتلا لوكوتوربلا يف فارطألا تاررقمو نوزوألا

  ةقحال تاونسلنيزختلا نأشب فارطألا نم ةمدقم تامولعم   -ءاب 
ةروكذملا كلت عم قستت ةقباسلا تاونسلا يف تاريسفت تمدق يتلا فارطألاب ةنامألا تلصتا   -  ٦

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ وأ كالهتسا يف تافارحنالا نأشب ةيلاحلا ةركذملا نم١ةرقفلا يف  دقو .  
ةدفنتسملا داوملا نيزخت ىلإ تعد يتلا ب ابسألا نع ةيفاضإ تامولعم مدقت نأ فارطألا هذه ىلإ بلُط

مت يتلا ةنسلا يف هل ةفدهتسم يه اميف اهمادختسا نم ًالدب تافارحنالا هذه يف تببست يتلا نوزوألل 
  .اهيف اهجاتنإ وأ اهداريتسا
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  :هنيح ىتح ةيلاتلا تامولعملا ةنامألا فارطألا تغلبأ دقو  -  ٧
ةدامك تمدختساو يوناث حتنمك ةنسلا لاوط نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا تجتنأ   )أ(  

متي يتلا ةيلمعلا لازت الو . اهيلإ ريدصتلاب جتنملا فرطلا موقي فارطأ وأ ةيلحم تآشنم ةطساوب ةطيسو
ةرمتسم يوناث جتنمك نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا قيلخت ا  . ةيمك جتنملا فرطلا ىدل لظيسف يلاتلابو
ةطيسو ةدامك اهمادختسا رسيتي نأ ىلإ اهنيزخت متي ةنس لك ةيا يف نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا نم ةيقبتم  

  ؛ةيلاتلا ةنسلا يف
ريبادتلا لالخ نم هيلع ذاوحتسالا مت يوناث جتنمك نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا جاتنإ مت   )ب(  

ا  يف نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا تنزخ دقو. دابأ لجأ نم اهريدصت ىرجو ،ثاعبنالا ةيندتل ةيمازلإلا
ةدابإلاو لقنلا فيلاكت ةيندت لجأ نم ةقحال ةنس يف ا  دقو . دابإ لجأ نم اهريدصتل نايحألا ضعب

ةردقل ًاعبت ةقحال ةنس يف ا   دابأ لجأ نم اهريدصتل ىرخأ تاقوأ يف نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا تنزخ
  ؛ةدودحملا ةدابإلا قفرم

نم ةيفاك ةيمك رفاوت درجمب تديبأ و يوناث جتنمك نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا تجتنأ  )ج(  
نأ يؤترا دقو . مئالملا هجولا ىلع مجحلا بسانتم جيزم لمعل نيديرولكيبا جاتنإ نم تايافنلا لئاوس

ةيئايميكلا صاوخلا ببسب ،يقن لكش يف سيلو ،جيزم يف نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا ةدابإ يرورضلا نم 
لئاوس جاتنإ نمازتي الو . نوبركلا ديرولك عبار وهو الأ ،نوزوألل ةدفنتسملا ةداملل يوناثلا جتنملل
ضعب يف بجوتي هنإف يلاتلابو . ماودلا ىلع نوزوألل ةدفنتسملا ةداملل يوناثلا جتنملا جاتنإ عم تايافنلا

؛ةقحال ةنس يف ا    دابإ لجأ نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ نيزخت نايحألا
دعب ليمعلا بلطو . بلط ىلع ءانب ةطيسو ةدامك نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا جاتنإ مت  )د(  

  ؛نيحلا كلذ ىلإ ةطيسولا ةداملا نيزختب جتنملا فرطلا ًابلاطم ةيلاتلا ةنسلا ىتح ريدصتلا ليجأت كلذ
ةيمانلا نادلبلل ةيساسأ ةيلحم تاجاح ةيبلتل ةنس لك نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا تجتنأ   )ه(  

لوكوتوربلا اهيلع صني يتلا ًايونس امسملا ةيمكلا نع ديزت ال تايمكب  ةينطولا ةطلسلا تضرتفاو . حو
لامكتسا رسيتي مل هنأل ةقحال ةنس يف ةيمانلا نادلبلا ىلإ اهريدصتل جاتنإلا اذه نم ةصح نيزخت مت هنأ 

جاتنإلا ةنس ةيا  نأ ساسأ ىلع ًاروظحم نيزختلا نكي ملو . لبق كلذل ةبحاصملا ةيراجتلا تابيترتلا
  .يغبني امم رثكأب ةيراجتلا ةطشنألل ًاديقم نوكي دق رظحلا

  ًايلاح عبتملا جهنلا  -ميج 
يف نوزوألل ةدفنتسم داوم جتنأ وأ دروتسا هنأ ام فرط تانايب ريرقت رهظأ املك ،ةنامألا موقت   -  ٨
ة يمكلا ةفاضإو ،ةنسلا كلتل فرطلا كالهتسا ىوتسم باسح ىلإ ةدروتسملا ةيمكلا ةفاضإب ،ةنيعم ةنس

رظنلا ضغب جهنلا اذه عابتا متيو . ةنسلا كلتل فرطلا كالهتساو جاتنإ تايوتسم باسح ىلإ ةجتنملا
فدهتسي ةجتنملا وأ ةدروتسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأ نيبي فرطلا تانايب ريرقت ناك اذإ امع ا 

مادختسالا وأ ةدابإلا لج أ نم ريدصتلا وأ ،ةقحال ةنس يف ةطيسو داومك مادختسالا وأ ًايلحم ةدابإلا
  .ةقحال ةنس يف ةيساسألا ةيلحملا تاجاحلل وأ ةطيسو ةدامك
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اهجاتنإ وأ اهكالهتسال يونسلا دحلا بوسحملا اهكالهتسا وأ اهجاتنإ زواجتي يتلا فارطألاو   -  ٩
ةمدقملا تانايبلا ريراقت يف ا   ةنامألا نم نايب دري لوكوتوربلا يف ةباقرلا ريبادت هررقت يذلا وحنلا ىلع

لوكوتوربلاب ةصاخلا ةباقرلا ريبادت نع تفرحنا ا  يتلا تانايبلا ريراقت يف جردت ةنامألا نأ امك . أ ىلع
. دئازلا كالهتسالا وأ جاتنإلل ةبحاصملا تاحيضوتلا وأ تاريسفتلا كلت فارطألاو ةنجللا ىلإ اهمدقت

فرطلا نم ًاريسفت بلطت ةنامألا نإف ،فارحنالل ًاريسفت فرطلا نم مدقملا تانايبلا ريرقت رفوي مل ام اذإف 
  .غلبملا

ةروكذملا تاريسفتلا ىلع نآلا ىتح يوتحت ةنامألا نم ةمدقملا تانايبلا ريراقت نإف ،هيلع ءانبو   -  ١٠
دومع يف ةيلاحلا ةركذملا نم ٨ةرقفلا يف  نع ةحضاو تافارحنا ددحت يتلا لوادجلا يف " تاحيضوت" 

لوكوتوربلا يف ةدراولا جاتنإلاوكالهتسالا ةباقر ريبادت ةنجللا وأ فارطألا تلأس دق ةنامألا نكت ملو .  
ةقيثولا ةباقرلا ريبادت نع ةحضاولا تافارحنالا ريربتل ةيفاك تاريسفتلا هذه تناك نإ امع قبس اميف 

  .لوكوتوربلا يف ةدراولا ةلصلا
هيجوتلا ضارعتسا ىلإ ةنامألاب تض فأ عوضوملا اذه نأشب دهعلا ةثيدحلا ةروشملا تابلط نأ ديب  -  ١١

ةنامألا هب تماق يذلا ضارعتسالا راثأ دقو . فارطألا تاررقمو لوكوتوربلا داوم هرفوت يذلا
ةرورض جاتنتسالا ىلإ ةنامألاب ىدأ امم ،لوكوتوربلا ماكحأ عم تافارحنالا هذه قاستا نأشب تالؤاست 

ةباقر ريبادت نع فارحنالا نم عاونألا هذه تناك اذإ اميف تبت نأ فارطألاو ةنجللا نم بلطت نأ 
هذه ا   جلاعت نأ يغبني يتلا ةقيرطلاو ،لوكوتوربلا عم قفتت لوكوتوربلا يف جاتنإلاو كالهتسالا

  .لوكوتوربلا يف لاثتمالا مدع ءارجإب قلعتي اميف لبقتسملا يف تافارحنالا

  ةلصلا ةقيثو فارطألل تاررقمو لايرتنوم لوكوتورب نم داوم  -لاد 
ىلإ فلأ ٢داوملا ددحت   -  ١٢ ةداملاو ءاط ٢  اهزواجتي الأ بجي يتلا جاتنإلاو كالهتسالا تايوتسم ٥   

يناثلا نوناك لوأ نم أدبت ًارهش١٢ةررقملا تارتفلا ةدم غلبتو . ةررقم ةرتف يف فرطلا   .رياني/ 
ةداملا نم ٥ةرقفلا ددحت   -  ١٣ ةيمك هنأ ىلع جاتنإلا لايرتنوم لوكوتورب نم ١  ةعضاخلا داوملا  

مدختست يتلا ةيمكلا ًاصقانو ،فارطألا اهيلع قفاوت يتلا تاينقتلاب ةدابملا ةيمكلا ًاصقان ةجتنملا ةباقرلل 
هنأ ىلع كالهتسالا ةداملا نم ٦ةرقفلا ددحتو . ىرخأ ةيئايميك داوم عينصت يف ةطيسو ةدامك اهلمكأب  
ررقي مل امو ،كلذلو . اهنم تارداصلا ًاصقان ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم تادراولا هيلإ ًافاضم جاتنإلا

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاردإ يغبني هنأ يف ماكحألا كلتل ةنامألا مهف لثمتي ،كلذ فالخ لوكوتوربلا 
هذهل ةباقرلل ةعضاخلا فرطلا جاتنإو كالهتسا تايوتسم باسح يف ةنيعم ةنس يف ةجتنملا وأ ةدروتسملا 

يف ررقملا ىوتسملا ةنسلا هذهل فرطلا جاتنإو كالهتسال بوسحملا ىوتسملا زواجتي الأ يغبني هنأو ،ةنسلا  
ىلإ فلأ ٢داوملا  ةداملاو ءاط ٢   ٥.  

اهجتني وأ اهدروتسي يتلا نوزوألل ةدفنتسملا ةداملل يغبني ناك نإ ام ةلأسم نأ ودبي كلذلو   -  ١٤
ك اهمادختسا وأ ًايلحم ا  لجأ نم اهريدصت وأ ،ةطيسو ةدام دابإ لجأ نم ةنيعم ةنس يف ام فرط

ضرعت نأ ،ةقحال ةنس يف ةيساسألا ةيلحملا تاجاحلل وأ ،ةطيسو ةدامك اهمادختسا وأ اهريمدت 
نكمي وأ داريتسالا وأ جاتنإلاب حمسي لوكوتوربلا ناك نإ ام ىلع دمتعت لمتحم لاثتما مدع تالاحك 
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يتلا ةنسلا يف ةباقرلل ةعضاخلا فرطل ا جاتنإو كالهتسا تايوتسم باسح نم ًاينوناق امهؤانثتسا
نإف ،ةقباسلا ةرقفلا يف كالهتسالا فيرعت يف هيلإ ريشأ امبسحو . ةداملا هذه اهيف تجتنأ وأ تدروتسا
ىلع فارطألا تاررقمو لوكوتوربلا نم ىرخأ داوم صنتو . تارداصلا مصخ ىلع صني لوكوتوربلا
ةيساسألا ةيلحملا تاجاحلا ةيبلتل يفاضإلا جاتنإلا ب حمست امك ،ةدابإلاو ةطيسو ةدامك مادختسالا مصخ
  .ةيمانلا نادلبلل

تافارحنا ىلع تاررقملاو داوملا كلت قيبطت نكمي ناك نإ ام ةلأسم نأ ودبي ،يلاتلابو   -  ١٥
جاتنإلا تايوتسم باسح ذخأي نأ يغبني يتلا ةنسلا ىلع دمتعت ،رظنلا ديق جاتنإلاو كالهتسالا 

ريدصتلا وأ ،ةطيسو ةدامك مادختسالا وأ ًايلحم ةدابإلا ةيلمع هرابتعا يف فرط لل ةيونسلا كالهتسالاو
يغبني له يأ . ةيمانلا نادلبلل ةيساسألا ةيلحملا تاجاحلا وأ ةطيسو ةدامك مادختسالا وأ ةدابإلا لجأ نم

، يف وأ ريدصتلا وأ ةطيسو ةدامك مادختسالا وأ ةدابإلا اهيف تثدح يتلا ةنسلا يف رابتعالا يف اهذخأ  
  ؟ضرغلا اذهل نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا جاتنإ وأ داريتسا اهيف مت يتلا ةنسلا

ةقيثولا فارطألا تاررقمو لوكوتوربلا داوم ةيلاحلا ةركذملا نم هاندأ يلاتلا مسقلا ضرعي   -  ١٦
ةرقفلا يف ةروكذملا تاريسفتلا نم ريسفت لك بيترتلاب جلاعيو ،ةيضقلا هذ   حنالل ًافنآ١ةلصلا يف تافار  

  .جاتنإلاو كالهتسالا

لجأ نم اهريدصت وأ ًايلحم ا   - ١  دابإ لجأ نم اهنيزخت مت ةددحم ةنس يف نوزوألل ةدفنتسم داوم جاتنإ
  ةقحال ةنس يف ةدابإلا

ةداملا نم ٥ةرقفلا صنت   -  ١٧ نم ةدابملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مصخ ىلع لوكوتوربلا نم ١   
ًاصقان ةجتنملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ةيمك هنأب جاتنإلا فرعت ا رلل عضاخلا فرطلا جاتنإ  أ ثيح ،ةباق

ةدامك اهلمكأب تمدختسا يتلا ةيمكلا ًاصقانو فارطألا اهيلع قفاوت يتلا تاينقتلاب ةدابملا ةيمكلا 
نم ًاضيأ مصخت ةدابملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نإف مث نمو ،ىرخأ ةيئايميك داوم عينصت يف ةطيسو  

جاتنإلا هنأب كالهتسالا فرعت ةداملا هذه نم ٦ةرقفلا نأ ىلإ رظنلاب ،ةباقرلل عضاخلا فرطلا كالهتسا   
مصخ ىلع ٦ةرقفلا صنت امك . اهنم تارداصلا ًاصقان ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم تادراولا هيلإ ًافاضم  
  .اهنم دوصقملا ضرغلا نع رظنلا ضغب تارداصلا

نم ىلوألا ةعوم ونسلا ءانثتسابو  -  ١٨  ا ىلع يراسلا يجيردتلا صلختلا ططخم نم ةيلوألا تا
ىلإ فلأ ٢داوملا نإف ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ،فلأ قفرملا  ةداملاو ءاط ٢  ىلع صنت ٥   

نوناك لوأ يف أدبت ًارهش رشع ينثا ةرتف ساسأ ىلع جاتنإلاو كالهتسالا ىلع لوكوتوربلا طباوض 
ةداملا نم ١ةرقفلا نم عطقم نم يلاتلا ءزجلا ئفاكم ىلع يوتحت ةدام لك نأ ي أ. رياني/يناثلا  ٢ ، ءاب  
  :نأب

نم لوألا مويلا يف أدبت يتلا ًارهش رشع ينثالا ةرتفل ةبسنلاب ،نمضي نأ فرط لك ىلع "
ىوتسملا ديزي الأ ،كلذ دعب ًارهش رشع ينثا ةرتف لك يفو ١٩٩٢رياني /يناثلا نوناك  ،
ىلع فلأ قفرملا يف ةيناثلا ةعوم الهتسال بوسحملا  ا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم هك

نم رثكأ وأ ةدحاو ةدام جتني فرط لك ىلعو . ١٩٨٦ةنس يف هكالهتسال بوسحملا ىوتسملا 
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ىوتسملا ىدعتي ال هجاتنإل بوسحملا ىوتسملا نإ ،اهسفن تارتفلا لالخ نمضي نأ داوملا هذه 
  ."١٩٨٦ماع يف هجاتنإل بوسحملا 

ةداملا نم ٣ةرقفلا ددحت   -  ١٩ تايوتسم باسحل ةنس لك ةنامألا ىلإ اهميدقت بجي يتلا تانايبلا ٧   
ًاهيجوت مدقت تناك ول امك ،هيلع صنت امب ،ةرقفلا ودبتو . ةباقرلل ةعضاخلا فرطلا جاتنإو كالهتسا
مث نمو ،ةدابإلا لجأ نم ريدصتل او ةدابإلا نع تانايب نع اهيف غلبي نأ فرطلل يغبني يتلا ةنسلا نأشب

كالهتساو جاتنإ تايوتسم نم ةدابإلا لجأ نم ريدصتلا وأ ةدابإلا اهيف مصخت نأ يغبني يتلا ةنسلا 
يلي ام ىلع ةداملا هذه نم٣ةرقفلا صنتو . ةباقرلل ةعضاخلا فرطلا  :  

ةرقفلا يف ددح امك (يونسلا هجاتنإ نع ةيئاصحإ تانايب ةنامألا ىلإ مدقي نأ فرط لك ىلع "
ةداملا نم ٥ نم لك نم )١  ءاهو ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ، 

  ....قلعتي اميف ةدام لك نع ةلصفنم تانايبو 
 - ،  فارطألا نم ةدمتعم تايجولونكت ةطساوب ةدابملا تايمكلاب
، فارطألا ريغو فارطألا نم تادراولابو -   يلاوتلا ىلع اهيلإ تارداصلاو

ىلع ءاهو ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف ةدراولا داوملاب ةقلعتملا ماكحألا نايرس اهيف أدبي يتلا ةنسلا نع 
  ...".كلذ دعب ةنس لك نعو ،فرطلا كلذ ىلع يلاوتلا

ةمئاقلا ةيمسرلا تانايبلا نع غالبإلل تاميلعتو جذامن٩/٢٨ررقملا دمتعا   -  ٢٠ داشرإلا ودبيو .  
ةدفنتسملا داوملا ةدابإ نع اهيف غلبي نأ فرطلل يغبني يتلا ةنسلاب ةقلعتملا تاميلعت لاو جذامنلا يف مدقملا

لجأ نم ريدصتلا وأ ةدابإلا اهيف مصخت نأ يغبني يتلا ةنسلا مث نمو ،ا   دابإ لجأ نم اهريدصتو نوزوألل
 ٣ةرقفلا يف درا ولا هيجوتلا عم ةقستم ،ةباقرلل نيعضاخلا فرطلا كالهتسا وأ جاتنإ تايوتسم نم ةدابإلا

لوكوتوربلا نم٧ةداملا نم  يلاتلا وحنلا ىلع تاميلعتلا يف دراولا نايبتسالا نم٢- ١لاؤسلا دريو .    :  
ديرولك عبار وأ ،تانولاهلا وأ ،ةيرولفلا ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كدلب ردص له "

، تابكرم وأ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم وأ ،ليثيملا مروفورولك وأ ،نوبركلا  
غلبملا ةنسلا لالخ ناثيملا ديمورب وأ ،ناثيملا ورولكومورب وأ ،ةيرولف ةيموربورديهلا نوبركلا 

  "؟اهنع
يلاتلا وحنلا ىلع٤- ١لاؤسلا دريو   :  

  "؟اهنع غلبملا ةنسلا لالخ نوزوألل ةدفنتسم ةدام يأ كدلب دابأ له"
يلي ام ىلع٤جذو منلا يف تانايبلا نع غالبإلاب ةقلعتملا تاميلعتلا صنتو  :  

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم (فلأ قفرملا يف ةروكذملا داوملا نم ًايأ دابأ دق كدلب ناك اذإ "
، (ءاب قفرملاو ) تانولاهلاو ةيرولف ىرخألا ةنجلهلا ةلماك ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
ميج قفرملاو )نوبركلا ديرولك عبارو ،ليثيملا مروفورولكو ،ليثيملاو نوبركلا تابك رم(، 
غلبملا ةرتفلا يف ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا وأ ) ناثيملا ورولك ومورب وأ ةيرولف ةيموربورديهلا

  ".٤تانايبلا جذومن مادختسا ىجريف ،اهنع 
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ةداملا نم ٣ةرقفلا نأ ،كلذ فالخ فارطألا ررقت مل امو ،ةفنآلا ةشقانملا عقاو نم ودبي دق   -  ٢١  ٧ 
كالهتسالا فارحنا نأب جاتنتسالا ديؤت ٩/٢٨ررقملا بجومب ةمدقملا غالبإلا تام يلعتو لوكوتوربلا نم  

ا  دابإ لجأ نم ةنزخمو رهاظلا فارحنالا ةنس يف ةجتنم نوزوألل ةدفنتسم داوم لثمي يذلا جاتنإلا وأ
نأ ش نمو. لوكوتوربلا عم قستت ال ،ةقحال ةنس يف ةدابإلا لجأ نم ريدصتلا وأ ،ةقحال ةنس يف ًايلحم

كالهتسا تايوتسم باسح نم ةقحال ةنس يف ًايلحم ةدابإلا لجأ نم ةنزخملا ةيمكلا ءانثتسا ينعي هنأ اذه 
. اهيف تنزخو تجتنأ يتلا ةنسلا يف سيلو اهيف تديبأ يتلا ةنسلا يف ةباقرلل ةعضاخلا فرطلا جاتنإ

كالهتسا ىوتسم نم ةداب إلل اهريدصت فدهتسي يتلا ةيمكلا ةينوناق ةفصب ينثتست نأ يغبني ،لثملابو
 .طقف اهيف اهريدصت مت يتلا ةنسلا يف ةباقرلل عضاخلا فرطلا

وأ ًايلحم ةطيسو ةدامك اهمادختسال اهيف تنزخ يتلا ةنسلا كلت يف نوزوألل ةدفنتسم داوم جاتنإ   - ٢
  ةقحال ةنس يف مادختسالا سفن لجأ نم اهريدصت

ةداملا نم ٥ةرقفلا صنت   -  ٢٢ لوكوتوربلا نم ١  ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا مصخ ىلع  
نم جتني ام مجح هنأب جاتنإلا فرعت ثيح ،فرطلل ةباقرلل عضاخلا يونسلا جاتنإلا نم ةطيسو ةدامك 
فارطألا اهيلع قفاوت نأ نيعتملا تايجولونكتلا ةطساوب ةدابملا ةيمكلا هنم ًاحورطم ةباقرلل ةعضاخلا داوملا 

نإف كلذلو . ىرخأ ةيئايميك داوم جاتنإ يف ةطيسو داومك لماكلاب ةمدختسملا ةيمكلا اهنم ًاحورطمو
ةباقرلل عضاخلا يونسلا كالهتسالا نم ًاضيأ مصخت ةطيسو ةدامك مدختست يتلا نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا 

ًاحورطم تادراولا ًادئاز جاتنإلا هنأب كالهتسالا فرعت ةداملا هذه نم٦ةرقفلا نأ ىلإ ًارظن ،فرطلل    
نع رظنلا ضغب تارداصلا مصخ ىلع ٦ةرقفلا صنت امك . ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم تارداصلا هنم  

هنم ًاحورطم تادراولا دئاز جاتنإلا هنأب كالهتسالا فرعت ةرقفلا نأ ثيح ،اهنم دوصقملا ضرغلا 
  .ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم تارداصلا

نإف ،ًافنآ ٢٥ةرقفلا يف هركذ مت امبسحو   -  ٢٣ ىلإ فلأ ٢داوملا   ةداملاو ءاط ٢  طباوض ررقت ٥   
يناثلا نوناك لوأ يف أدبت ًارهش١٢ةرتف ساسأ ىلع جاتنإلاو كالهتسالا ىلع لوكوتوربلا    .رياني/ 

ةداملا نم ٣ةرقفلا نأ ودبي امك   -  ٢٤ اهيف غلبي نأ فرطلل يغبني يتلا ةنسلا نأشب ًاداشرإ رفوت ٧   
اهمادختسال ريدصتلل وأ ةطيسو ةدامك ًايلحم تجتنأ دق تناك نوزوألل ةدفنتسم ةدام مادختسا نع  

لجأ نم ريدصتلا وأ ةطيسو ةدامك مادختسالا اهنم مصخي نأ يغبني يتلا ةنسلا مث نمو ،ةطيسو ةدامك 
 ٣ةرقفلا صنتو . ةباقرلل ةعضاخلا فرطلا كالهتسا وأ جاتنإ تايوتسم نم ةطيسو ةدامك مادختسالا
  :يلي ام ىلع ةداملا كلت نم

ةرقفلا يف ددح امك (يونسلا هجاتنإ نع ةيئاصحإ تانايب ةنامألا ىلإ مدقي نأ فرط لك ىلع "
ةداملا نم ٥ ءاهو ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم لك نم ) ١ 
  :قلعتي اميف ةدام لك نع ةلصفنم تانايبو
 - ،  ...ةيساسأ داومك ةمدختسملا تايمكلاب
،تادراولاب  -   يلاوتلا ىلع اهيلإ تارداصلاو فارطألا ريغو فارطألا نم
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ىلع ءاهو ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف ةدراولا داوملاب ةقلعتملا ماكحألا نايرس اهيف أدبي يتلا ةنسلا نع 
  ..."كلذ دعب ةنس لك نعو ،فرطلا كلذ ىلع يلاوتلا

لجأ نم ةنيعم ةنس يف ًايلحم ةجتنم نوزوألل ةدفنتسم داوم نزخت يتلا فارطألل ةبسنلابو   -  ٢٥
نأشب ًاداشرإ رفوي نأ ٧/٣٠ررقملا نم فدهتسي ،ةقحال ةنس يف ةطيسو ةدامك اهمادختسال اهريدصت   

تارداصلا ا  نونعملا ررقملا نم ٢ و١ناترقفلا صنتو . جلاعت نأ يغبني يتلا ةيفيكلا تادراوو تارداص " 
  :يلي ام ىلع ةطيسوداومك اهمادختسا دارملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا 

اهمادختسا ضرغل ةردصملاو ةجتنملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا رادقم نوكي الأ يغبني هنأ   -  ١"
عوضوم وه ةدروتسملا نادلبلا يف ىرخأ ةيئايميك داوم عينصت يف ةطيسو داومك اهلمكأب 

اودبي نأ نيدروتسملا ىلع يغبنيو . ةردصملا نادلبلا يف" كالهتسالا"وأ " جاتنإلا"باسح 
ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نأب ،داريتسالا ةيلمع لبق كلذو ،نأشلا اذ   مهمازتلا نيردصملل

غلبت نأ ةدروتسملا نادلبلا ىلع يغبني ،كلذ ىلع ةوالعو . ضرغلا اذهل مدختستس ةدروتسملا
  ؛ضارغألا هذهل ةدروتسملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ماجحأب ةنامألا
ةطيسو داومك اهلمكأب ةمدختسملاو ةباقرلل ةعضاخلا داوملا راد قم نوكي الأ يغبنيو  -  ٢"

 ."ةدروتسملا نادلبلا يف" كالهتسالا"باسح عوضوم وه ىرخأ ةيئايميك داوم عينصت يف 

تاميلعتو جذامن هرفوت يذلا داشرإلا نأشب ًافنآ ٢٠ةرقفلا يف ةمدقملا تامولعملا نأ ودبي امك   -  ٢٦  
لجأ نم ًايلحم ةجتنملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصت نع غالبإلاب قل عتي اميف تانايبلا نع غالبإلا

ةطيسو داومك اهمادختسا لجأ نم ًايلحم ةجتنملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصت ىلع قبطنت ،ا  . دابإ
 جذامنلا نأ ودبي ،ةطيسو داومك ًايلحم ةجتنملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل يلحملا مادختسالاب قلعتي اميفو

نأ فرطلل يغبني يتلا ةنسلا نأشب هيجوتلا نم ًاديزم مدقت ٩/٢٨ررقملا بجومب ةدمتعملا تاميلعتلاو   
جاتنإ تايوتسم نم مادختسالا اهيف مصخي نأ يغبني يتلا ةنسلا مث نمو ،مادختسالا اذه نع غلبي 

يلي امىلع تاميلعتلا صنتو. ةباقرلل ةعضاخلا فرطلا كالهتساو  :  
غلبملا ةرتفلا لالخ ةطيسو داومك اهمادختسال نوزوألل ةدفنتسم داوم جتنأ دق ك دلب ناك اذإ"

ضارغأل نوزوألل ةدفنتسم ةدام لك نم ةجتنملا ةيمكلا نع تانايب ميدقت ىجري ،اهنع 
 ".٤دومعلا يف ةطيسو ةدامك مادختسالا 

نونعم ٤دومعلاو    ".دلبلا لخاد ةطيسولا داوملا لجأ نم جاتنإلا" 
ديؤي ٧/٣٠ررقملا نأ ،كلذ فالخ فارطألا ررقت مل امو ،ةفنآلا ةشقانملا عقاو نم و دبي دق  -  ٢٧  

فارحنالا ةنس يف ةجتنم نوزوألل ةدفنتسم داوم لثمت يتلا جاتنإلا وأ كالهتسالا تافارحنا نأب جاتنتسالا 
نمو . لوكوتوربلا عم قستي ال ،ةقحال ةنس يف ةطيسو ةدامك اهمادختسال اهريدصت لجأ نم ةنزخمو

اهداعبتسا يغبني ةقحال ةنس يف ةطيسو ةدامك ريدصتلا لجأ نم ةجتنملا ةيمكلا نأ ينعي نأ اذه نأش 
طقف اهيف تردص يتلا ةنسلا يف ةباقرلل ةعضاخلا فرطلا جاتنإو كالهتسا تايوتسم باسح نم ًاينوناق 

 .اهيف تنزخو تجتنأ يتلا ةنسلا يف سيلو
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ةرقفلا نأ ،كلذ فالخ فارطألا ررقت مل امو ةفنآلا ةشقانملا نم ودبي دق امك  -  ٢٨ ةداملا نم ٣،   ٧ 
وأ كالهتسالا تافارحنا نأب جاتنتسالا ديؤت ٩/٢٨ررقملا بجومب ةدمتعملا تاميلعتلاو لوكوتوربلا نم   

ةدامك اهمادختسا لجأ نم ةنزخمو فارحنالا ةنس يف ةجتنم نوزوألل ةدفنتسم داوم لثمت يتلا جاتنإلا 
نم ةجتنملا ةيمكلا نأ ينعي نأ اذه نأش نمو . لوكوتوربلا عم قستي ال ،ةقحال ةنسيف ًايلحم ةطيسو 

تايوتسم باسح نم ًاينوناق اهداعبتسا يغبني ةقحال ةنس يف ًايلحم ةطيسو ةدامك ريدصتلا لجأ 
يف سيلو طقف ةطيسو ةدامك اهيف تمدختسا يتلا ةنسلا يف ةباقرلل ةعضاخلا فرطلا جاتنإو كالهتسا 

  .اهيف تنزخو تجتنأ يتلا ةنسلا

تاجاح ةيبلتل اهريدصت لجأ نم اهيف تنزخ يتلا ةنسلا كلت يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ   - ٣
  ةقحال ةنس يف ةيساسأ ةيلحم

ةداملا نم ٥ةرقفلا يف دراولا جاتنإلا فيرعت صني ال   -  ٢٩ داوملا مصخ ىلع لوكوتوربلا نم ١   
ةباقرلل عضاخلا يونسلا فرطلا جاتنإ نم ةيساسأ ةيلحم تاجاحةيبلتل ةجتنملا نوزوألل ةدفنتسملا امكو .  

، ٦ةرقفلا صنت ،هركذ قبس  اهنم فدهتسملا ضرغلا نع رظنلا ضغب ،تارداصلا مصخ ىلع ةداملا نم  
داوملا نم تارداصلا هنم ًاحورطم تادراولا اهيلإ ًافاضم جاتنإلا هنأب كالهتسالا    فر ع ت ةرقفلا نأ ثيح

  .ةباقرلل ةعضاخلا
داوملا نإف ،ًافنآ ١٨ةرقفلا يف هركذ قبس امكو   -  ٣٠ ىلإ فلأ ٢  ةداملاو ءاط ٢  طباوض ررقت ٥   

يناثلا نوناك نم لوألا يف أدبت ًارهش١٢ةرتف ساسأ ىلع جاتنإلاو كالهتسالا ىلع لوكوتوربلا  . رياني/ 
ىلإ فلأ ٢داوملا نأ امك  و ،واو٢  ةداملاو ياز ٢  اجتي نأب فرطلل حمست٥  يونسلا هجاتنإ دح زو ، 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لماعلا فرطلل ةيساسأ ةيلحم تاجاح ةيبلت لجأ نم ةررقم ةيمكب  نأ يأ . ٥ 
ةداملا نم ١ةرقفلا نم يلاتلا عطقملل ئفاكم ىلع يوتحت داوملا هذه نم ًالك  ءاب٢   :  

نأ اهسفن تار تفلا لالخ نمضي نأ داوملا هذه نم رثكأ وأ ةدحاو ةدام جتني فرط لك ىلع"
. ١٩٨٦ماع يف هجاتنإل بوسحملا ىوتسملا ىدعتي ال اهنم يونسلا هجاتنإل بوسحملا ىوتسملا 

نم ةئاملا يف ١٠ىلإ لصت ةبسنب دحلا اذه ىدعتي نأ هجاتنإل بوسحملا ىوتسملل زوجي هنأ ريغ   
يساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلت لجأ نم١٩٨٦ماع يف هجاتنإل بوسحملا ىوتسملا  ة ، 

ةداملا نم ١ةرقفلاب ةلماع فارطأل   ٥". 

  .ةيمكلا هذه نم رثكأب يونسلا اهكالهتسا دح فارطألا زواجت ىلع صنت ال داوملا هذه نأ ديب
ةداملا نم ٣ةرقفلا نأ ودبي   -  ٣١ نع اهيف فرطلا غِل ٧  ب ي نأ يغبني يتلا ةنسلا نأشب ًاداشرإ رفوت  

ةيبلتل نوزوألل ةدفنتسم داوم ريدصتو ةيساسأ ةيلحم تاجاح لجأ نم نوزوألل ةدفنتسم داوم جاتنإ  
داوملا جاتنإ اهيف فاضي نأ يغبني يتلا ةنسلا نأشب ًاداشرإ رفوت ةداملا هذه نأ ودبي امك . تاجاحلا كلت

كلت ةيبلتل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو ةيساسأ ةيلحم تاجاح ةيبلت لجأ نم نوزوألل ةدفنتسملا 
عضاخلا هكالهتسا ىوتسم نم مصخت نأو ةباقرلل ةعضاخلا فرطلا جاتنإ تاي وتسم ىلإ ،تاجاحلا
ىلع ةداملا نم٣ةرقفلا صنتف . ةباقرلل  :  
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ةرقفلا يف ددح امك (يونسلا هجاتنإ نع ةيئاصحإ تانايب ةنامألا ىلإ مدقي نأ فرط لك ىلع "
ةداملا نم ٥ ءاهو ميجو ءابو ف لأ تاقفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم لك نم) ١ 
  ...قلعتي اميف ةدام لك نع ةلصفنم تانايبو
 -  ،   يلاوتلا ىلع اهيلإ تارداصلاو فارطألا ريغو فارطألا نم تادراولاب

ىلع ءاهو ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف ةجردملا داوملاب ةقلعتملا ماكحألا نايرس اهيف أدبي يتلا ةنسلا نع 
  ..."كلذ دعب ةنس لك نعو ،فرطلا كلذ ىلع يلاوتلا

تاميلعتو جذامن هرفوت يذلا داشرإلا نأشب ًافنآ ٢٠ةرقفلا يف ةمدقملا تامولعملا نأ ودبي امك   -  ٣٢  
ا  دابإ ضرغب ًايلحم ةجتنملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصت نع غالبإلا ددصب تانايبلا نع غالبإلا

ةيساسألا ةيلحملا تاجاحلا لجأنم ًايلحم ةجتنملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصت ىلع قبطنت اميفو .  
 ، ةيساسألا ةيلحملا تاجاحلا لجأ نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ نع غالبإلاب صاخلا داشرإلاب قلعتي

  :يلي ام ىلع صنت تاميلعتلا نإف
" ، ةئاملا يف ١٠ةيفاضإ تايمك اوجتني نأب ءابو فلأ نيقفرملا يف ةجردملا داوملا يجتنمل حمسي  
ةئاملا يف ١٥وأ ) يجيردتلا صلختلالبق ( مهساسأ ةنس جاتنإ ىلع )يجيردتلا صلختلا دعب(   ،

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لمعت فارطأل ةيساسأ ةيلحم تاجاح ةيبلتل  دق كدلب ناك اذإ . ٥ 
يف وحنلا اذه ىلع ةجتنملا ةيمكلا لاخدإ ىجري ،ضرغلا اذهل نوزوألل ةدفنتسم داوم جتنأ 

متسا نم٦دومعلا    ."٣تانايبلا ةرا  
نونعم ٦دومعلاو  داوملل ًاقفو ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا دادمإ لجأ نم جاتنإ "  فلأ ٢  ءاط ٢ –   

  ."٥ةداملاو 
ةداملا نم ٣ةرقفلا نأ ،كلذ فالخ فارطألا ررقت مل ام ،ةفنآلا ةشقانملا نم ودبي دق   -  ٣٣ نم ٧   

فارحنا نأب جاتنتسالا ديؤت ٢٨/٩ررقملا بجومب ةدمت عملا تانايبلا نع غالبإلا تاميلعتو لوكوتوربلا  ،
ةيبلتل ريدصتلا لجأ نم ةنزخمو فارحنالا ةنس يف ةجتنم نوزوألل ةدفنتسم داوم لثمي يذلا كالهتسالا 

ةيمكلا نأ ينعي نأ اذه نأش نمو . لوكوتوربلا عم قستي ال ،ةقحال ةنس يف ةيساسأ ةيلحم تاجاح
تايوتسم باسح نم ًاينوناق دعبتست نأ يغبني ةيساسأ ةيلحم تاجاح ة يبلتل ريدصتلا لجأ نم ةنزخملا

تنزخو تجتنُأ يتلا ةنسلا سيلو طقف اهيف تردص يتلا ةنسلا يف ةباقرلل ةعضاخلا فرطلا كالهتسا 
  .اهيف

ةطيسو ةدامك اهمادختسا لجأ نم اهيف تنزخ يتلا ةنسلا يف ةدروتسم نوزوألل ةدفنتسم داوم   - ٤
  ةقحال ةنس يف ًايلحم

ةداملا نم ٥ةرقفلا نإف ،ًافنآ ) ب(ةلاحلل ةبسنلاب ظحول امكو   -  ٣٤ ىلع صنت لوكوتوربلا نم ١   
 ، ةباقرلل عضاخلا يونسلا فرطلا جاتنإ نم ةطيسو داومك ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مصخ

ًاحورطم ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم جتني ام ةيمك هنأب جاتنإلا فر ع ت ا  ةدابملا ةيمكلا اهنم أ ثيح  
داومك لماكلاب ةمدختسملا ةيمكلا اهنم ًاحورطمو فارطألا اهيلع قفاوت يتلا تايجولونكتلا ةطساوب 
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ةطيسو داومك ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نإف كلذلو . ىرخأ ةيئايميك داوم عينصت يف ةطيسو
فِر ٦ةرقفلا نأ ىلإ رظنلا ب ،ةباقرلل عضاخلا يونسلا فرطلا كالهتسا نم ًاضيأ مصخت ع ت ةداملا هذه نم  
امك . ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم تارداصلا هنم ًاحورطم تادراولا هيلإ ًافاضم جاتنإلا هنأب كالهتسالا

فرطلا كالهتسا باسح يف تادراولا ةفاضإ٦ةرقفلا طرتشت   .  
داوملا نإف ،ًافنآ ١٨ةرقفلا يف هركذ درو امبسحو   -  ٣٥ ىلإ فلأ ٢  ةداملاو ءاط ٢  نم ٥   

لوأ نم أدبت ًارهش ١٢ةرتف ساسأ ىلع جاتنإلاو كالهتسالا ىلع لوكوتوربلا طباوض ررقت لوكوتوربلا   
  .رياني/يناثلا نوناك

ةداملا نم ٣ةرقفلا نأ ودبي   -  ٣٦ نع غلبي نأ اهيف فرطلل يغبني يتلا ةنسلا نأشب ًاداشرإ رفوت ٧   
داوملا مصخ اهيف يغبني يتلا ةنسلا مث نمو ،ةطيسو داومك ةدروتسم نوزوألل ةدفنتسم داوم مادختسا  
ىلع ةداملا هذه نم ٣ةرقفلا صنت ذإ . ةباقرلل ةعضاخلا فرطلا جاتنإ تايوتسم نم ةمدختسملا ةطيسولا  
  :يلي ام

ةرقفلا يف ددح امك (يونسلا هجاتنإ نع ةيئاصحإ تانايب ةنامألا ىلإ مدقي نأ فرط لك ىلع "
ةداملا نم ٥ ءاهو ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ل ك نم) ١ 
  :قلعتي اميف ةدام لك نع ةلصفنم تانايبو
  ؛ةيساسأ داومك ةمدختسملا تايمكلاب  - 
  .يلاوتلا ىلع اهيلإ تارداصلاو فارطألا ريغو فارطألا نم تادراولاب  - 
اوملاب ةقلعتملا ماكحألا ذافن اهيف أدبيتلاةنسلا نع  ىلع ءاهو ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف ةدراولا د  

  ..."كلذ دعب ةنس لكو فرطلا كلذل ةبسنلاب ،يلاوتلا 
لجأ نم ةدروتسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةلماعم نأشب ًاداشرإ ٧/٣٠ررقملا رفوي   -  ٣٧  

نم ٢ و١ناترقفلا صنتو . بوسحملا يونسلا فرطلا كالهتساب قلعتي اميف ةطيسو داومك اهمادختسا  
  ...يلي ام ىلع ررقملا

اهمادختسا ضرغل ةردصملاو ةجتنملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا رادقم نوكي الأ يغبني هنإ   -  ١"
عوضوم وه ةدروتسملا نادلبلا يف ىرخأ ةيئايميك داوم عينصت يف ةطيسو داومك اهلمكأب 

اودبي نأ نيد روتسملا ىلع يغبنيو. ةردصملا نادلبلا يف" كالهتسا"وأ " جاتنإ"باسح 
ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نأب ،داريتسالا ةيلمع لبق كلذو ،نأشلا اذه يف مهمازتلا نيردصملل 
غلبت نأ ةدروتسملا نادلبلا ىلع يغبني كلذ ىلع ةوالعو ،ضرغلا اذهل مدختستس ةدروتسملا 

  و ؛ضارغألا هذهل ةدروتسملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ماجحأب ةنامألا
يف ةطيسو داومك ،اهلمكأب ةمدختسملاو ةباقرلل ةعضاخلا داوملا رادقم نوكي الأ يغبني  -  ٢"  

  ."ةدروتسملا نادلبلا يف" كالهتسالا"باسح عوضوم وه ىرخأ ةيئايميك داوم عينصت 
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نأشب داشرإلا نم ًاديزم رفوت ٩/٢٨ررقملا بجومب ةدمتعملا تاميلعتلاو جذامنلا نأ ودبي   -  ٣٨  
ةطيسو ةدامك اهمادختسا لجأ نم ةدروتسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ا عت نأ يغبني يتلا ةيفيكلا  جلا

  :ىلع تاميلعتلا صنتو. ةقحال ةنس يف
تايمكلا مصخ مدع يغبني ٣دومعلا يف ةروتسم ةديدج داوم نم ةيلامجإ تايمك نع غالبإلا دنع "  ،

  ."ةيرورضلا مصخلا تايلمعب ةنامألا موقتسو. ٥دومعلا يف ةغلبملا ،ةطيسو ةدامك ةدروتسملا 
هناونع ٥دومعلاو    ."ةطيسو ةدامك ةدروتسملا ةديدجلا داوملا ةيمك" 

٣٩  -   ، تاميلعتو ٧/٣٠ررقملا نأ ،كلذ فالخ فارطألا ررقت مل ام وةفنآلا ةشقانملا نم ودبي دقو  
ذلا كالهتسالا فارحنا نأب جاتنتسالا ديؤت٩/٢٨ررقملا بجومب ةدمتعملا تانايبلا نع غالبإلا  لثمي ي  

ةنس يف ًايلحم ةطيسو ةدامك اهمادختسال ةنزخمو فارحنالا ةنس يف ةدروتسم نوزوألل ةدفنتسم داوم 
ةدامك اهمادختسال ةدروتسملا ةيمكلا نأ ينعي نأ اذه نأش نمو . لوكوتوربلا عم قستي ال ،ةقحال

يتلا ةنسلا يف ةباقرلل عضاخلا فرطلا كالهتسا يوتسم نم ًاينوناق دعبتست ةقحال ةنس يف ةطيسو 
  .ةطيسو ةدامك اهيف تمدختسا يتلا ةنسلا سيلو اهيف تنزخو تدروتسا

  ةمتاخ  -ءاه 
طقف دحاو فارحنا ودبي ،فارطألا تاررقمو لوكوتوربلا داوم هرفوت يذلا داشرإلا ءوض يف   -  ٤٠

ربلا عم ًاقستم ًافنآ١ةرقفلا يف ةروكذم جاتنإلاو كالهتسالا تافارحنا نم عاونأ ةعبرأ نم  . لوكوتو 
هررقي يذلا ىوتسملا زواجتت تادراو ةلاحب )د (١ةيعرفلا ةرقفلا يف روكذملا ،فارحنالا عون قلعتيو   ،

ةطيسو داومك اهمادختسال ةرتفلا كلت يف اهنيزخت متو ةنيعم ًارهش ١٢ةرتف يف كالهتسالل لوكوتوربلا   
لوانتي يذلا ٧/٣٠ررقملا ىلإ ًادانتس ا لوكوتوربلا عم ًاقستم عونلا اذه ودبيو. ةقحال تاونس يف ًايلحم  
  .ةطيسو ةدامك مادختسالا لجأ نم ةباقرلل ةعضاخ داوم تادراوو تارداص
ةيعرفلا تارقفلا يف ةروكذملا ىرخألا ةثالثلا جاتنإلاو كالهتسالا تافارحنا عاونأب قلعتي اميفو   -  ٤١

وتوربلا يف ماكحأ يأ ددحت نأ ةنامألا عطتست مل)ج (١ىلإ ) أ (١ ا ،  أش نم فارطألا تاررقم وأ لوك
تافارحنالا هذه قلعتتو . لوكوتوربلا عم قستت تافارحنالا نم عاونألا هذه نأب جاتنتسالا ديؤت نأ

ةنيعم ًارهش ١٢ةرتف يف كالهتسالا وأ جاتنإلل لوكوتوربلا هررقي يذلا ىوتسملا زواجتي جاتنإ تالاحب   
وأ ًايلحم ا   وأ ،ةدابإلا لجأ نم اهريدصت وأ ًايلحم ةطيسو ةدامك اهمادختسا دابإ لجأ نم اهيف اهنيزخت مت

بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسأ ةيلحم تاجاح ةيبلتل اهريدصت وأ ةطيسو ةدامك مادختسالل اهريدصت 
ةقحال تاونس يف لوكوتوربلا نم٥ةداملا   .  
زاربإ متيس ،كلذ فالخب ذيفنتلا ةنجل يصوت مل امو ،ساسألا اذه ىلعو  -  ٤٢ ةيلبقتسملا تافارحنالا  

يف فارطألاو ةنجللا مامأ ) ج (١ىلإ ) أ (١ةيعرفلا تارقفلا يف ةروكذملا تافارحنالا عاونأ عم ةقستملا 
ةنجللا نيكمتل كلذو ،لمتحم لاثتما مدع تالاح اهرابتعاب ةنامألا اهمدقت يتلا تانايبلا ريراقت 

ةداعلايف عبتملا ءارجإلل ًاقفو ةدح ىلع ةلاح لك يف رظنلا نم فارطألاو  .  
_________________  


