
  

K0761261 010507  

ىلإ مهخسن باحطص اب لضفتلا نيبودنملا نم ىجريو ةقيثولا هذهنم دودحم ددع دجوي تاقفنلا يف داصتق الا يعاودل
      .ةيفاضإ خسن بلط مدعو تاعامتجالا

EP ةدحتملا ممألا 
UNEP/OzL.Pro/WG.1/27/5  

Distr. General 
12 April 2007 
 
Arabic 
Original: English ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  
  

   
يف فارطألل ةيوضعلا حوتف ملالماعلا قيرفلا 

ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
  نوزوألا ةقبطل

  نورشعلاو عباسلاعامتجالا 
  ٢٠٠٧ هينوي/ناريزح ٧ - ٤، يبورين

تقؤملا لامعألا لودج نم٥دنبلا   * 
 ليثيملا ديموربب ةقلعتملا اياضقلا يف رظنلا

  نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا

ةنامألا نمريرقت    

  ةمدقم  -ًالوأ 
هر ٥ةرقفلا يف ،لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا بلط   - ١  رقم نم  

ألا ىلإ١٨/١٤ ام تاجلاعم "و "يحصلا رجحلا"يحلطصم فيرعت نع ةيعئاقو تامولعم مدقت نأ ةنام ، 
تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالاو لوكوتوربلا ىضتقمب"نحشلا لبق  .  

ق٤ةرقفلا يفو   - ٢ سنت نأ ةنامألا ىلإ فارطألا تبلط ،هسفن ر  رقملا نم الا ةنامأ عم  ةيلودلا ةيقافت  
تاتابنلاةياقول لالغتسال ١٧/١٥ررقملا عم ًايشمت و ءاضتقالابسح ،   لعفلاب تمت يتلا تالعافتلا ، 

نيتنامألانيبةكرتشملا ةطشنألاو نواعتلا نع فارطألا ىلإ لماش ريرقت ميدقت لو  .  
  .نيبلطلا كنيذل ةقيثولا هذه بيجتستو  - ٣

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro/WG.1/27/1.  
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ل   "نحشلا لبق ام تاجلاعم"و" يحصلا رجحلا"نيحلطصملا فيرعت   -  وألا ءزجلا

  لايرتنوم لوكوتورب يف ةدراولا فيراعتلا  - ًايناث
ر ١٩٩٤ ربوتكأ/لوألا نيرشتيف   - ٤ رقملا فارطألل سداسلا عامتجالا دمتعا دروأ يذلا ٦/١١،   

لبق نم ذيفنتلا ضارغأل كلذو " نحشلا لبق ام تاجلاعم"و " يحصلا رجحلا"نيحلطصملل نيفيرعت 
لوألانوناكيفو . ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا  عباسلا عامتجالا قف ١٩٩٥ ربمسيد/  تا  ،

ررقملاب نيدراولا نيفيرعتلا سفن دامتعا ىلع ٧/٥هررقم يف ،فارطألل  ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب ٦/١١،   
  :٥ةداملا بجومب 

يمرت تاجلاعميه ليثيملا ديموربب قّلعتي اميف يحصلا رجحلا تاقيبطت ّنإ   )أ"(  
وأ )ضارمألا اهيف امب(يحصلا رجحلا تافآ راشتنا وأ /ودّطوت وأ لوخد نود ةلوليحلا ىلإ   ،

ثيحًايمسر اهتبقارم نامضل  ،:  
اهتسراممب نذأت وأ اهسرامت يتلا ةباقرلا يه ةيمسرلا ةباقرلا ّن ‘  ‘١’

  ؛ةحصلا وأ ةئيبلا وأ ناويحلا وأ تابنلا ةياقول ةينطو ةطلس
طانمللةلمتحمةيمهأ تاذ تافآ يه يحصلا رجحلا تافآ ّنإ   ‘٢’ ق  

تّلح وأ ،دعب ا رطخ اهددهي يتلا   لحت مل اهنكلو تافآلا هذه
  ؛ةيمسر ةباقرل عضختوعساو قاطن ىلع رشتنت مل اهنكلو ة قطنملاب

تاجلاعملا يه 'نحشلا لبق ام تاقيبطت'  )ب( ريدصتلا لبق ةرشابم ير جت يتلا، 
تابلطتم وأ دروتسملا دل بللةيحصلا تابلطتملا وأ ةيتابنلا ةحصلا تابلطتم ءافيتسال هب ةقّلعتملاو 

؛را يف ةيراسلاةيحصلا تابلطتملا وأ ةيتابنلا ةحصلا     دصملا دلبل
مادختسا نع عانتمالا ىلع نادلبلا عيمج ّث   )ج( ح ت ،فيراعتلا هذه قيبطت دنعو

. كلذ نكمأ املك نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا ريغ تايجولونكتلا مادختسا ىلعو ليثيملا ديمورب
أ ىلإ ليلقتلا ىلع فارطألا ّثادختسا ةلاح يفو ح تاثاعبنالا نم دح ىند ت ،ليثيملا ديمورب م

عاجرتسالاو ءاوتحالا ايجولونكت ةطساوب ةداملا هذه مادختسا ىلع ناكمإلا ردق لمعلا ىلعو 
  ؛"ريودتلا ةداعإايجولونكت و

ررقملا ١٩٩٩ ربمفون/يناثلا نيرشتيف د وقعملا ،فارطألل رشع يداحلا عامتجالا دمتعاو  - ٥  ،
فيرعت حيضوتل ١١/١٢ ام ىلع" نحشلا لبق ام تاجلاعم"      :يلي صن ثيح

 قبطت يتلا يحصلا رجحلاب ةقلعتملا ريغ تامادختسالا يه نحشلا لبق ام تامادختسا نإ"
 ةيمسرلا تابلطتملا وأ دروتسملا دلبلل ةيمسرلا تابلطتملا ةيبلتل ريدصتلا لبق ًاموي ٢١ لالخ

 ةطلساهذيفنتب نذأ ت وأ اهذفنت يتلاتابلطتملا  يه ةيمسرلا تابلطتملاو .ردصملا دلبلل ةيراسلا
ةينعمةينطو  تاجتنملا وأةحصلا وأ ةئيبلا  وأ تاناويحلا وأ تاتابنلاب    ؛"ةنزخملا



UNEP/OzL.Pro/WG.1/27/5 

3 

يرف هدعأ يذلا يلحرملا ريرقتلا نم يناثلا دّل  - ٦  ا درو ماع يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيو  
ًاصخلم١٩٩٩ تلل  يف قيرفلا اهادبأ يتلا نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا اياضق ىلع تاقيلع   
ا١٩٩٨ - ١٩٩٤ةرتفلا  الوادم يف فارطألا ةدعاسمل ًاضيأ ريرقتلا ح.    ىعست يتلا فادهألا ضويو  

كلذو ٧/٥ و ٦/١١نيررقملا يف ةدراولا فيراعتلا نأشب رارق ذاختا لالخ نم اهغولب ىلإ فارطألا   ،
  :يتآلاك

  :نأ فارطألا تررق ،يحصلا رجحلا تاجلاعمل ةبسنلاب"
ماع يف وافلا هتعضو ق  •  رجحل ا تافآل ١٩٩٤يض فيرعت ىلإ دنتسي ءافعإلا لعجت

..." ةيداصتقا ةيمهأ"... ةرابع نم " ةيداصتقا"ةملك فذح عم نكلو يحصلا 
يتلا "  ةيداصتقالا"بابسألا درجم نم رثكأ بابسأ كانه ّنأل فيرعتلا اذه يف 

ةيمهألا ات  ؛"قلعت 

تاطلسلا ا  •  موقت يتلا تاجلاعملا ىلع يحصلا رجحلا بجومب ءافعإلا رصقت
؛ةئيبلا وأ ناويحلا وأ تابنلابةينعملا ةيموكحلا   

قطانملا وأ تايالولا ربع لقن  •  ت يتلا علسلل ةبسنلاب يحصلا رجحلا تاجلاعمب ذخأت
 .دحاولا ميلقإلا لخاد

فيرعت ١٩٩٤ماع يف كانه نكي مل " يحصلا رجحلا"فالخ ىلعو  لبق ام تاجلاعمل " 
تامظنملا نم اهريغ يفالو وافلا يفال " نحشلا موهفم ّلظي ،يلاحلا تقولا يفو.   ام تاجلاعم " 
حلطصم مادختسا ةرورض فارطألا تأرو. لوكوتوربلاهب درفني ًارمأ " نحشلا لبق   "
لجأ نمهفيرعتو" نحشلا لبق ام تاجلاعم  :  

ريغ تافآ ةحفاكمل ريدصتلا لبق مدختسملا ] ليثيملا ديموربل[ءافعإ ب حامسلا •
لقنلا تابرعو ةلصلا تاذ لكايهلا يف وأ علسلا يف رثاكت تيحصلا رجحل ا تافآ  

تلقن وأ تن    ؛علسلا هذهاهيف زخ يتلا

، " لبق ةرشابم"متت يتلا تاجلاعملا ءافعإ  • ريدصتلا ءافعإلا نم دعبتس ت ،كلذبو
 ؛]ليثيملا ديموربب[ةينيتورلاو ة ددعتملا تاجلاعملا

يدقاعتلا وأ ةيراجتلا ضارغألل ا •  ؛ةنوذأملا تاجلاعملا داعبتسا 

ةجلاعمل ةد  •  ذاختا تقو يف ةيراس ] ليثيملا ديمورب[دحملا حئاوللا نوكت نأ طارتشا
تاءافعإ ديلوتب حمست دق يتلا ةقحاللا تاعيرشتلا يشاحت لجأ نم كلذو ررقملا  
 ."فارطألا ةقفاوم نود نم

ررقملا نم ٥ةرقفلا يف دراولا " نحشلا لبق ام تاجلاعمل" قيقدلا فيرعتلاو   - ٧ دق هالعأ ١١/١٢   
حلطصملا اذه ريسفت يف ةلمتحملا قاس  ام لغاوشلا كلت لمشتو . تالا مدع تالاح نأشب لغاوشلا جلاع

  :يلي
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راجتلا ءالكولا سيلو ،ةيمسرلا تاطلسلا ا  )أ(  نوينذأت يتلا تاجلاعملا -  ، نويدقاعتلا
لوكوتوربلا ىضتقمب ىفع  ىنعت يتلا تاطلسلا فاض . ت نأ يغبني يتلا طقف يه  تاجتنملاب "ت نأ يغبنيو

ةن   ؛ةيمسرلا ةبقارملاب موقت يتلا تاطلسلا ةمئاق ىلإ" زخملا
نحشلا لبق ام ةجلاعم يضف   )ب(  ناررقملا اهد بت دق   ٧/٥ و ٦/١١دح يتلا ،ليثيملا ديمورب

اه  يتأت نأ ىلع ةددعتم تاجلاعم قيبطت ىلإ "ريدصتلا... لبق ةرشابم "   ، ةد  دحم ةينمز ةرتف يف ةداملا هذ
تقفتا دقو . ةرتفلا كلت ديدحت يغبني ،يلمعلا قيبطتلا ضارغأل حوضولا يخوت لجأ نمو. ريدصتلا لبق

نحشلا لبق اموي٢١هاصقأ لجأ ىلع فارطألا  لبق متت يتلا ليث يملا ديمورببةجلاع ملاءافعإ متي نلو .  
اموي٢١نم رثكأ   .  

ماع يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هدعأ يذلا يلحرملا ريرقتلانمضت دقو   - ٨  ١٩٩٩ 
يناثلا دّل( ا م) اسي  يف كلذو ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحل ا يتيلمعل" يقطنمططخم "يم

تحت جردني لامعتسا وه ليثيملا ديمورب لامعتسا ناك اذإ ام ديدحت ىلع فارطألا ةدعاسمل ٍةلواحم 
هذه نم لوألا قفرملا يف درتو . امهنم يأ تحت جردني الوأ نحشلا لبق ام ةجلاعم وأ يحصلا رجحلا 

يرف م. يقطنملاططخمل ا نم ةلمكتسم ةخسن ةقيثولا  ةلثمأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قدق امك  
نم ٣٢-٢٧تاحفصلا  (٧/٥ و ٦/١١نيررقملا ءوض يف لِّكشت ا  أىأر يتلا ليثيملا ديمورب تاجلاعمل  

يناثلا دّل  يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هدعأ يذلا يلحرملا ريرقتلا نم) ةيزيلجنإلا ةعبطلا(ا 
ىلإ ةلصب تمت ال تاجلاعم وأ نحشلا لبق ام تاجلاعم وأ يحصلا رجحلا عاونأ نم  ًاعون) ١٩٩٩ماع 

ةدراولا ةيلمعلل ةلثمأ كلذ امب ،ىرخأ ةلثمأ قيرفلا م ٢٠٠٢ماعل يلحرملا ريرقتلا يفو . نيتئفلا نيتاه  دق  ،
لوألا دّل ١٤٧-١٤٢تاحفصلا رظن أ (١١/١٢ررقملا يف   ا نم يلحرملا ريرقتلا نم ) ةيزيلجنإلا ةعبطلا( 

ماع يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هدعأ يذلا  ٢٠٠٢.(  

  تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا راطإ يف فيراعتلا  -ًاثلاث 
تابنلا ةياقو ىلع نواعتلل فارطألا ةددعتم ةدهاعم يه تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا   - ٩
ماع يف اهذافن أدبو ١٩٢٩ماع يف ةرم لوأل ةيقافتالا هذه تغيص دقو . ةحصلاو ىرج مث ١٩٥٢   
ةيقافتالا ىلع لوألا ليدعتلا لخدأو. نيتبسانم يف كلذ دعب اهليدعت ماع يف ذافنلا زيح ) ١٩٧٩( 

يناثلا ليدعتلا ذافن أدب اميف ١٩٩١ ممألا ةمظنم ىدل ةيقافتالا تعدوُأ دقو . ٢٠٠٥ماع يف ) ١٩٩٧( 
ذَّفن ) وافلا(ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا   ءاضعألا لودلا تاموكح نيبنواعتلا لالخ نم ت يهو  

، . ١٩٩٢ماع يف ةيقافتالا ةنامأ وافلا تأشنأ دقو . تاتابنلا ةياقول ةيميلقإلا تامظنملاو ةيقافتالا ت  مضو
ًافرط١٥٩، ٢٠٠٦ربمفون /يناثلا نيرشت ىتح ًادقاعتم  ةرقفلا د .    ةيقافتالا ضرغ ىلوألا ةداملا نم ١دحتو  

ه  ةيتابنلاتاجتنملاو تاتابنلا تافآ لاخدإو راشتنا عنم ىلع لاعفلاو كرتشملا لمعلا نيمأت"... نأ ىلع  ".  
ًازرابًارود ةيقافتالا يدؤتو  - ١٠ ريبادت قافتا ("ةيتابنلاةحصلاو ةحصلا ريبادتب قلعتملا قافت الا يف    

) تاجلا (ةراجتلاو ةيكرمجلا تافيرعتلا نأشب ماعلا قافتالاراطإ يف كلذو ") ةيتابنلا ةحصلاو ةحصلا
 ةيلودلاريياعملا حيضوتو يلودلا ديعصلا ى لعةمءاو ملاعيجشت يف اهرود لثمتيو . ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمو

. ةراجتلا مامأاهل رربم ال زجاوحك  ةيتابنلا ةحصلا ريبادتلامعتسا مدع نامض ىلع ةدعاسملا لجأ نم 
ةيقافتالا ليدعت رخآ د   ةحصلا ريبادت  قافتاب اهتقالع صخي اميف اميسالو ،رصاعملا اهرود) ١٩٩٧(سجيو

لا جلاعي وهوةيتابنلا ةحصلاو مادختساو عضوو ةيملاعلا ةمءاوملا قيقحت ضرغب تامولعملا لدابتو نواعت ، 
  .ةيتابنلا ةحصلا ريبادتل  ةيلود ريياعم
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يتلا ،يحصلا رجحلل ةيلاتلا تافيرعتلا ةيقافتالامدختست و  - ١١ اهنم ةيناثلا ةداملا يفدرت   :  
ب ةلمتحملا ةيداصتقالا ةيمهألا تاذ ةفآلا يه–" يحصلا رجحلا ةفآ..."   ، ةد  دهملا ةقطنملل ةبسنلا

ةدوجوم نوكت وأ اهيف ةدوجوم نوكت ال يتلاو عساو قاطن ىلع ةرشتنم ريغ اهنكلو ، 
  ...؛ةيمسرلا ةحفاكملل ةعضاخو

ةفآلا يه –" ةحفاكم ةمظنأل ةعضاخلاو يحصلا رجحلا نع ةجراخلا ةفآلا..." نع ةجراخلا  
ا ، دعملا تاتابنلا يف اهدوجول نوكي يتلا يحصلا رجحل امم عمزملا اهلامعتسا ىلع رثأ سرغلل ة

، ىلإ يدؤي  فرطلا ميلقإ يف اهتحفاكمل ةمظنأ عضوت كلذلو ةلوبقم ريغ ةيداصتقا تاريثأت
  ...؛دروتسملا دقاعتملا

ةفآ يه –" ةحفاكم ةمظنألةعضاخلا ةفآلا ... " ةجراخ نوكت يتلا ةفآلا وأ يحصلا رجحل ا 
  ...؛ةحفاكم ماظنلةعضاخ اهنكلو يحصلا رجحل ا نع

 تاقيلعت  - ًاعبار 
رجحلا تافآ فدهتسييحصلا رجحلا تاجلاعم يف مدختسملا ليثيملا ديمورب نإف ًامومعو   - ١٢  

راطإ يف " يحصلا رجحلا"فيرعت لمشيو . قيقد لكشب ةيميظنتلا تاطلسلا اهددحت يتلا يحصلا
راطإ يف " يحصلا رجحلا تافآ"فيرعت فلتخيو ". يحصلا رجحلا تافآ"ةحفاكم لايرتنوم لوكوتورب 

يه ةدحاو ةملك يف تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا راطإ يف دراولا فيرعتلا نع لايرتنوم لوكوتورب 
دراولا فيرعتلا ريشي امنيب " ةلمتحملا ةيمهألا تاذ تافآلا"ىلإ ريشي لايرتنوم لوكوتورب ف": ةيداصتقالا"

لايرتنوم لوكوتورب يف دراولا فيرعتلا و". ةلمتحملا ةيداصتقالا ةيمهألا تاذ تافآلا"ىلإ ةيقافتالا يف 
نود رطخل ام ةقطنم ضرع نأ نكمي يتلا ىرخألا تافآلاو ةيئيبلا تافآلا لمشي  رئاسخكانه نوكت نأ ت 

، ةيقافتالا لوانتت امنيب ،ًايمك اهديدحت نكمي ةرشابم ةيداصتقا ًاديدحت كلذ يف امب (ةيعارزلا تافآلا ، 
ةيداصتقاراثآاهل نوكت نأ لمتحي يتلا ) ةيناويحلا ةورثلاال ةيجرحلا ةورثلا ىل ع رثؤت يتلا تافآلا   .

ةلاح يف و. ةيقافتالا راطإ يف ةددحم ةروصب رابتعالا يف ًاضيأ ةيرشبلا ةحصلا بناوجذخؤت  الو
تاجلاعملا ىلع نحشل ا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلاتابلطتم رصتقت ال ،لايرتنوم لوكوتورب 

تاببسم ةحفاكم لثم (ىرخ ألا" ةيحصلا"تاجلاع ملاىلع اهقيبطت ًاضيأ نكمي لب ةيتابنلا ةحصلل ةيمسرلا 
  ).ةيناويحلا وأ ةيرشبلا ضارمألا تالقانو

اهنع تغلبأ يتلا نحشل ا لبق امتاجلاعم و يحصلا رجحلا يف ليثيملا ديمورببتاجلاعملا عيمجو   - ١٣
 ١٦/١٠و) ٦ةرقفلا  (٩/١٣نيررقملا يف ةبولطملا ةيئاصقتسالا تاساردل اب ةلصتملا اهدودريف فارطألا 

ةيلودلا ةيقافتالا قاطن نمضعقت يلاتلاب يهو ،تاتابنلاب ةلصتم ضارمأو تافآب لصتت ، )٢ةرقفلا (  
ا يجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا يف ةيئاصقتسالا تاساردلا جئاتن تدرو دقو. تاتابنلا ةيامحل

ام تاجلاعم و يحصلا رجحلل ىرخأ تامادختسا ًاضيأ كانه نأ ديب. ٢٠٠٦ماعل يداصتقالا مييقتلاو 
تارايخلا قيرف اهدروأو تاتابنلاب لصتت ال يه و، لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف اهنع غلبي مل نحشلا لبق

تارايسلا ت اراطإ تانحش تاجلاعم هذه لمشتو. ٢٠٠٦ماعل همييقت يف ليثيملا ديموربل ةينقتلا 
ريغ دولجلا ريخب تو ؛ريصارصلاوقب لاو ،لمقلا نم ةيصخشلا ةعتمألا ةجلاعمو ؛ضوعبلا نم ةلمعتسملا
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نفسلا ريخبتو ؛ةيدودلاو ةيرشحلا تافآلا نماهريهطتل لحنلا ةيبرت ايالخ ريخب تو ؛اهعاونأب ةغوبدملا  
تارايخلا ةنجل تاريدقتل ًاقفو و .نيباعثلاو ضراوقلا نماهريهطتل ىرخألا لقنلا تابكرمو تارئاطلاو 

لبق امو يحصلا رجحلا يف ليثيملا ديمورب ل ةروكذملاتامادختس الا هذهنإف ليثيملا ديموربل ةينقتلا 
نم ةئاملا يف ١ىلع ديزي ال ام كلهتست ،تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا بجومب ةبولطملا ريغ نحشلا   

وحن غلابلا ٢٠٠٥ماعل نحشلا لبق ام تاجل اعمو يحصلا رجحلاب صاخلا جاتنإلا عومجم نط ١٣ ٨٠٠   
  .يرتم

 ةفورعملا تافآلا ةحفاكملالإ يحصلا رجحلا تاجلاعم يف ليثيملا ديمورب مادختسا زوجي ال و  - ١٤
ةمظنم نم سيلو ةصتخم ةطلس نم يمسر نذإ كلذب ردصي نأ بجيو يحص رجح تافآ ا بًايمسر  أ

، ةدراولا فيراعتل لًاقفوو . ةيراجت تامظنملا ال " ةصتخملا تاطلسلا"لمشت لايرتنوم لوكوتورب يف
بسحفتاتابنلا ةيامحل ةينطولا ةيامحل ةينطولا تاطلسلا ًاضيأ لمشت لب   وأ ةئيبلا وأ تاناويحلا،   

يتلا  ةحفاكملابتاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا فيرعت لصتي و. ةيمسرلا ةيحصلا ةينطولاتاطلسلا 
ىوس ا ال  تاتابنلا ةيامحل ةينطو ةيمسر ةمظنم علطضت.  

لوكوتوربلا هب درفنيًافيرعت" نحشلا لبق ام"تاجلاع مل لايرتنوم لوكوتورب فيرعت ربتعيو  - ١٥   .
 قبطت نأ بجيو ،يحصلا رجحلا تافآ ريغ تافآ ةحفاكمل ةداع لمعتست نحشلا لبق ام تاجلاعمو

يمسرلا طورشلا يفوتست يكل ريدصتلا نم ًاموي٢١لالخ  دروتسملادلبلا وأ ردصملا دلبلل ة  ًاقفوو .  
 ، " ةحفاكم مظنلةعضاخلا ويحصلا رجحلا نع ةجراخلا تافآلا " ىنعتتاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالل

ةلوبقم ريغ ةيداصتقاراثآاهل نوكت يتلاو سرغلا ضارغأل تاتابنلا يف ةدوجوملا تافآلا  عضخت ال اهنكلو ،   
يحصلا رجحلانع ةجراخلا تافآلا "ةحفاكم نإف يلاتلابو . دروتسملا دلبلا ميلقإ يف الإةحفاكملا مظن ل  
، " ةحفاكملا مظنل ةعضاخلا تاجلاعملا ةعومجم نع ًامامت ةفلتخم تاجلاعم ةعومجم لمشتةيقافتالا راطإ يف  
ةئف نمض ةدراولا   .لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف" نحشلا لبق ام" 

يحصلا رجحلا فيراعت ةيلاحلا ةقيثولا لوانتت ١٧/١٥ر رقملا يف دراولا بلطلل ًاقفوو  - ١٦  ،
تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالاو لايرتنوم لوكوتورببجومبنحشلا لبق ام تاجلاعم و لمشتو .  
  :يلي ام نحشلا لبق امتاجلاعم و يحصلا رجحلا اياضق لوانتت يتلا ىرخألا ةيلودلا تاقافتالا

بنلا ةحصلا ريبادتو ةيحصلا ريبادتلا قيبطت نأشبةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم قافتا  )أ( . ةيتا 
ريبادتلا مادختساب قلعتي اميف فارطألل ةيساسألا تابجاولاو قوقحل ا فيراعت قافتالا اذه نمضتيو

ضارمألا رابتخا تاءارجإ كلذ يف امب ،تابنلا وأ ناويحلا وأ ناسنإلا ةحص وأ ةايح ةيامحل ةقبطملا 
ريبادتو ةيحصلا ريبادتلا قافتا فرتعيو . اهلاصئتسا وأ اهتحفاكم وأاهل زع وأاهصيخشت  وأتافآلاو 

ةيلودلا ريياعملا ءاسرإ اهراطإ يف متي يتلا ةمظنملا اهفصوب تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالاب ةيتابنلا ةحصلا 
ىلع ةيسيئر ةفصب تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا زكرت  ،ةيلمعلا ةيحانلا نمو. تاتابنلا ةحص ريبادتل
  ؛يحصلا رجحلا اياضق

ىلإ فدهيو ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم راطإ يف ةراجتلل ةينقتلا زجاوحلاب قلعتملا قافتالا   )ب(
ةيعانصلا تاجتنملل ةبسنلاب ةينقتلا ريياعملاو طباوضلاب ةقلعتملا ةراجتلا مامأ ةيرورضلا ريغ تابقعلا يدافت 
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نامضل اهمادختسا زوجي يتلا ريبادتلا ىلع ةراجتلل ةينقتلا زجاوحلاب قلعتملا قافتالا قبطنيو. ةيعارزلاو  
جلاعت ا . ةدوجلا  ةراجتلا ةمظنم ضارغأل " ةدوجلا"أ ىلع ةماع ةفصب نحشلا لبق ام تاجلاعم ربتعتو

قلعتملا قافتالا راطإ يف ةعقاونحشلا لبق ام اياضق ناربتعت نيتللا تاتابنلا ةيامح ةيقافتاو ةيملاعلا   
  .ةراجتلل ةينقتلا زجاوحلاب

ةنجل نع رداصلا مييقتلا ريرقت يف ليصفتلا نم ديزمب هالعأ ةروكذملا اياضقلا ةجلاعم ترج دقو   - ١٧
  .٢٠٠٦ماعل ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا 

نوزوألا ةنامأو تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا ةنامأ نيب نواعتلاو لاصتالا : يناثلا ءزجلا
  امهنيب ةكرتشملا ةطشنألاو

ةيقافتالل ةعباتلا ةيتابنلا ةحصلا ريبادتب ةينعملا ةنجلل ةيناثلا ةرودلا روضحل نوزوألا ةنامأ تيعد   - ١٨
نمةرتفلا يف امور يف تدقع يتلا ،تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ىلإ ٢٦   راذآ٣٠  سفن يف ٢٠٠٧سرام /   ،
ةنامأ تدعأ دقو . يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يونسلا عامتجالا داقعنا ناكمو دعوم
تمدقو ،نحشلا لبق ام تاجلاعم و يحصلا رجحلاب ةينعملا لمعلا ةقرف سيئر عم نواعتلاب ،نوزوألا

تالاجمو نواعتلا –تاتابنلا ةيام حلةيلودلا ةيقافتالاو لايرتنوم لوكوتورب "ناونعب ةقرو ةرودلل   
ب ةينعملا ةنجلل ةيناثلا ةرودلا ىلإ ةقرولا هذهيذيفنتلا نيمألا مدقو". لدابتملا مامتهالا ةحصلا ريبادت  

عم نواعتلاو تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا زيزعت نع ريرقت "نونعملا لامعألا لودج دنب تحت ةيتابنلا 
  ".ةلصلا تاذ ةيلودلا تامظنملا

، ريبادت ب ةينعملا ةنجلل ةيناثلا ةرودلا يف ةكراشملا فارطألا تاشقانم ءوض ىلعو  - ١٩ ةيتابنلا ةحصلا
كلذ يف ةنجللا هتذختا ام نمضتيو . لايرتنوم لوكوتورب عم قيسنتلاو نواعتلا زيزعتو ةلصاوم ررقت
  :يلي ام رارقلا

مامتهالا عضوم اياضقلا نأشب نوزوألا ةنامأ عم قيسنتلاو نواعتلا ةلصاوم ىلع تقفتا "
اب دوعت يتلا ةطشنألا زيزعتو ديدحت فد  قيسنتلا ززعتو نييلودلا نيقافتال ا ىلعةدئافل كرتشملا

  :يلي ام ةطشنألا هذه لمشتو. امهنيب
ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا تاعامتجا روضحل لايرتنوم لوكوتورب نم ءاربخ ةوعد  -

  ؛ةعبتملا تاءارجإلاو دعاوقلل ًاقفو ليثيملا ديمورب مادختساب ةلصلا تاذ تاتابنلا
ليثيملا ديمورب مادختسا نع تامولعملاو تا نايبلا عمج قيسنتل لبس فاشكتسا -

 ؛مادختسالا اذهل لئادبلاو يحصلا رجحلا ضارغأل

ةحصلا ضارغأل ةبسنلاب ليثيملا ديمورب لبقتسم نأشب ةيصوتلا "لامكتسا  -
ةسماخلا ا " ةيتابنلا  رود يف ةيتابنلا ةحصلا ريبادتل ةتقؤملا ةئيهلا ا  دمتعا يتلا
خلا عم رواشتلاب كلذو)٢٠٠٣( لماعلا قيرفلا ىلإ ةيصوتلا كلت ميدقتو ءارب ، 
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لبقملا هعامتجا يف اهيف رظنلل ةينقتلا ةدعاسملاو يجيتارتسالا طيطختلاب ينعملا 
 .ةيتابنلا ةحصلاب ةينعملا ةنجلل ةثلاثلا ةرودلا يف هدامتعا ةيناكمإل يعسلاو

تايجولونكتو ريخبتلا لاجم يف تاسرامملا لضفأل جيورتلا ىلع ةدقاعتملا فارطألا تعجشو  ،
هذه تناك امثيح ةيتابنلا ةحصلا ريبادت يف ليثيملا ديموربل لئادب مادختساو ةيمنتلاو ةداعتسالا 

  ."ًايداصتقاو ًاينقت ةيدجملئادبلا 
تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا ةنامأو نوزوألا ةنامأ يلثمم نيب كلذكتاشقانم تدقعو   - ٢٠  

ررقملاو ،ةيناثلا ا تذختا يذلا ررقملا ذيفنت نأشب   ١٧/١٤رود يف ةيتابنلا ةحصلا ريبادتب ةينعملا ةنجللا ه
  :يلي ام ىلع قافتالا متو. لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا رمتؤمل

نيقافتالا الكل ةعباتلا ةينقتلا تائيهلا ةيالو نع ةلصفملا تامولعملا لدابت ىلع لمعلا   )أ(
ةعباتلا ةينقتلا تائيهلا لامعأ يف ةكراشملا نم نيبناجلا نم ءارب خلانيكمتل اهتيوضعو اهلامعأو نييلودلا 

  ؛لايرتنوم لوكوتوربو تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةمظنملا نم لكل
يف كرتشملا مامتهالا عضوم اياضقلا نأشب نيتنامألا ةطساوب ةكرتشم ةرشن رادصإ   )ب(

داقعنا لبق كلذو ،نحشلا لبق ام  تاجلاعمو يحصلا رجحلا ضارغأل ليثيملا ديمورب تامادختسا لاجم
  ؛فارطألل رشع عساتلا عامتجالا

نأشب تانايبلا دعاوق ءاشنإو تانايبلا عمج يف ةكرتشم ةيفاضإ لامعأب عالطضالا   )ج(
 ةيقافتالا ةنامأ بلطت نأو اةقلعتملا لئادبلاو ةيتابنلا ةحصلا ضارغأل ليثيملا ديمورب تامادختسا  ،

ررقمل ةعباتمك ةلصلا تاذ تانايبلا ميدقت تاتابنلا ةيامحل ةينطولا تامظنملا نم تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا 
؛ةيناثلا ا    رود يف ةيتابنلا ةحصلا ريبادتب ةينعملا ةنجللا

يف نلع   )د(  ناريزح٢٠ت فوس ،  ٢٠٠٧هينوي /  لئادب اهدحأ لوانت يريياعم عيراشم
 ، موي١٠٠ةدمل ،تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقاف تالل يكبشلا عقوملاىلع اهضرع قيرط نع ليثيملا ديمورب  ، 

تاقيلعتلا ميدقت نم اهنيكمتلكلذب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا غيلبتب نوزوألا ةنامأ موقت نأو   
؛تاتابنلا ةيامحل ةينطولا ا    امظنم لالخ نم اهيلع

تادجتسملا ىل ع نوزوألا ةنامأ عالطإب تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا ةنامأ مايق  )ه(
 ، ةيناثلا ا  رود يف ةيتابنلا ةحصلا ريبادتب ةينعملا ةنجللا ررقم يف اهيلإ راشملا ةقيثولا لامكتساب قلعتي اميف

ةيتابنلا ةحصلا ضارغألةبسنلاب ليثيملا ديموربلبقتسم نأشب تايصوت "نونعملا  يف أدبي نأ رظتني ىذلا، "   
  .ماعلا اذه هينوي/ناريزح

يحصلا رجحلاب ةينعملا لمعلا ةقرف عم رواشتلاب هالعأ ةروكذملا تاءارجإلا رصانع ذفنت   - ٢١
 ٢ةرقفلا يف دراولا فارطألا بلط ةاعارم عم ،لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف نحشلا لبق ام تاجلاعم و

  .١٨/١٤ررقملا نم 
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  قفرملا
ا تاجلاعملافينصت يف ةدعاسملل نحشلا لبق ام تاجلاعم و يحصلا رجحلليقطنم ططخم  أ ىلع وأ " نحشلا لبق ام "تاجلاعممأ " يحص رجح "تاجلاعم 

  كلذ فالخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

___________  

  

نحشلا لبق امتاجلاعم ؟يحصلا رجحلا لبق ام تاجلاعم      ؟ 

 )٢(يحص رجح تافآ ةحفاكمل لمعتست
 )١(؟ًايمسر ةحفاكمللغضخت 

   معن

  ال
  

ًاموي ٢١لالخ لمعتست   
 ؟ريدصتلا لبق

 
 ال

  

 مع
جد

 تو
ال

حن
الش

بل 
ملا ق

أو 
حي 

لص
ر ا

حج
ت لل

اجلا
 

 

 يحصلا رجحلا تاجلاعم
ü   نحشلا لبق ام تاجلاعم ü   

  

وأ ةيتابنلا ةحصلل يمسر طرش 
 ؟دروتسملا دلبلا يفةماعلا ةحصلل 

 

وأ ةيتابنلا ةحصلل يمسر طرش 
دلبلا يف ةماعلا ةحصلل 

   ؟ردصملا

   ال
  

   ال

   معن

لبق ًاذفانةماع ةحص وأ ةيتابن ةحص طرش   ٧ 
عامتجالا  (١٩٩٤ربوتكأ /لوألا نيرشت
 )لايرتنوم لوكوتوربل عبارلا

 
   معن

   معن

 ال
  

ةحفاكملاب موقت ) ١(
ةطلس ا ًايمسر  نذأت وأ  

وأ تاتابنلا ةيامحل ةينطو 
وأ ةئ يبلا وأ تاناويحلا

 .ةيحص ةطلس

ةلمتحم ةيمهأتاذ تافآ ) ٢(  
اهرظحل ةضرعم ةقطنمل 
ةقطنملا دعب لخدت مل اهنكلو 
ريغ نكلو ا   ةدوجوم وأ

عساو قاطن ىلع ةرشتن م
 .ًايمسر اهتحفاكم يرجت الو

  


