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يف فارطألل ةيوضعلا حوتف ملالماعلا قيرفلا 

ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
  نوزوألا ةقبطل

  نورشعلاو عباسلاعامتجالا 
  ٢٠٠٧ هينوي/ناريزح ٧ - ٤، يبورين

تقؤملا لامعألا لودج نم١٠دنبلا   * 
داوملا لقن دصر مظن ىلع فارطألا تاقيلعت عيمجت 

 )١٨/١٨ررقملا (دودحلا ربع نوزوألل ةدفنتسملا 

يف تايولوألا ىلع فارطألا اهتم  ةطسوتملا تارايخلا ب قلعتي امدق ةيطخ تاقيلعت
ةدفنتسملا داوملا لقن دصرل ماظن عضو ىودج ةس ارد يف ةدراولا لجألا ةليوطلاو
  فارطألا نيب اميف دودحلا ربع نوزوألل

  ةنامألا نم ةركذم

ًاريرقت ثحبلاب٢٠٠٦ماع يف رشع نماثلا اهعامتجا يف ،فارطألا تلوانت   - ١ ةنامألا هت،   دعأ  )١( 
ررقملاب ًالمع دودحلا ربع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لقن دصرل ماظن عضو ىودج ةسارد نأشب، ١٧/١٦   
ةساردلا ّنأ ١٨/١٨ررقملا يف فارطألا تظحالو . فارطألا نيب اميف  نيسحتنأشب تايصوت تنمضت  

اهلامعإو ةمئاقلاتايلآلاذيفنت  ةجاحلاب  ًاضيأ فارطألاتمّلسو .   تارايخلا عيمجل ل صفم مييقت ءارجإ ىلإ
  .لجألاةليوط لاو ةطسوتملاتارايخلا ةصاخو ةساردلا يف ةحورطملا 

ررقملا نم ٥ةرقفلا يفو   - ٢ فارطألا عيمج تيع ١٨/١٨  لبق ةيطخ تاقيلعت مدقت نأ ىلإ، د  ٣١ 
نوزوألا ةنامأ ىلإ ٢٠٠٧سرام /راذآ اميف ا هجو ىلع زيكرتلا عم ، ريرقتلا ىلع   ايولوأ ىلع صوصخلا

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro/WG.1/27/1.  
)١(  UNEP/OzL.Pro/WG.1/27/INF/2. 
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ىرخألا ةنكمملا تا رايخلالك وأ /و ةساردلا يف ةجردملا لجألا ةليوطلاو ةطسوتملاتارايخلاب قلعتي 
ةرو صب ءاوس ةيولوأفارطألا اهحنمت سيتلا ، ةيفيلاكتلاةيحانلا نم ةلاعفلا تاءارجإلا ديدحت ضرغب 

رظنرخآ ءارجإ لالخ نم ةيعامج  ينطولاو يميلقإلا نييوتسملا ىلعو لوكوتوربلا بجومب هيفي  .  
ًاعيمجت ةركذملا هذه قفرم ن  - ٣  ألا اهتممضتيو  دق يتلا تاقيلعتلل يف ةدراولا ةوعدلل ةباجتسا فارط  

ررقملا نم ٥ةرقفلا  يأل عضخت مل يهو ا قيلعتلا هذه رهظتو. ١٨/١٨   تدرو يتلا ةغيصلاب تا
  .ةنامألا لبق نم ةيمسر ةيريرحت تاليدعت
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  قفرملا

نم ةم تاقيلعت   - ًالوأ    ايلارتسأدقم
ا  - ١ عف مظ  ن ءاشنإ ىلع فارطألا عيمج ع  جشتو ايلارتسأ د  ريدصتلا /داريتساللوصيخارت للةل يؤت
امل ًارظن يبتو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةراجت ةبقارم يف حاجنللًاساسأ اهرابتعاب ةيمهأ نم مظنلا هذهل   ني 
  .عورشملا ريغ راجتالا

عيمج مايق ىلع زّكرت ةيروف ريبادت ذاختا معدت يتلا ريرقتلا جئاتن صوصخلاب ايلارتسأ ديؤتو   - ٢
نم  ةدافتسالاوكرامجلا نيناوقل لضفأ مادختسا ىلعو ،صيخارتلا حنمل ةلاعف مظن ءا شنإب فارطألا
  .تاسرامملا لضفأ لاجم يف تاربخلاو تامولعملا لدابتل ةيميلقإلا تاكبشلا

  ةقبسملا ةرينتسملاةقفاوملا مظن 
ماظن ءاشنإ ريرقتلا د لجألا يف  - ٣  يؤي ،طسوتملا قطانملا يف ةقب سملاةرينتسملا ةقفاوملل " يمسرريغ " 

  .ةكِلهتسملاو ةجِتنملا نادلبلا ربكأ ىلع زّكري وأ/و اهيقرش بونجو ايسآ بونج لثمةرطاخملا ةيلاعلا 
نوناك يف ف. ةقبسملا ةرينتسملاةقفاوملا لاجم يف ةمئاقلا ةيمسرلا ريغ تايلمعلا نم ددع ةمث  •

تكبش تعرش٢٠٠٦رياني /يناثلا يتقطنم  يف )بينويلا(ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  ا، 
ايسآقرش بونجو ايسآ بونج نأشب هيلع قف    تم يعوط ماظن ذيفنت يف ئداهلا طيحملاو  

 ورولكلا نوبركلا تابكرمنم تادراولاو تارداصلا ىلع ةقبسملا ةرينتسملا ةقفاوملا 
ةكبشلا يف ةيوضنملا نادلبلا تم . ةيرولف  نيلمئاوقدقو  جسملا نير  دصملاو نيد  روملاب   .
نادلب عم ايراجت لماعتت امدنع لوادجلا هذه ىل إ عوجرلاىلع ةكراشملا نادلبلا ق فاوتو
نيل،ةكبشلا يف ىرخأ  جسملا ريغ نيرج  تملا ىلع ف  رعتلا ريسيت لجأ نم كلذو  .  

٤ -  ، ةرينتسملا ةقفاوملل ةيملاع لاةيلمع لاءاشنإ نم ىودج يأ ايلارتسأ ىرت ال  ةلحرملا هذه يفو
لجألا ليوط رايخك ريرقتلااهدروأ يتلا ،ةقبسملا يملاع ماظن ضرف ًاضيأ هاودج يف كوكش ملانمو .  
يف ةكراشملا نادلبلا نم ليلق ددع ىوس هيف دجوي ال تقو يف ةقبسملا ةرينتسملا ةقفاوملل ةراجت لا، 
  .ةرباعلا

ةقفاوملل يمسر ماظن قيبطتلجأ نم لوكوتوربلا ليدعت ّنإ  • فوس ةقبسملا ةرينتسملا  
هذافن ءدبلو هيلع ةقفاوملل ةديدع تاونس بّلطتي  ًايلمع ّالح سيلوه ف كلذلو. هقيبطتو 

كلذ يف امبًابيرق اهنم صّلختلا متيس يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داومللةبسنلاب   تابكرم ، 
ليدعتلا اذه نوكي دق ،كلذ عمو . نوبركلا ديرولك يعابر وةيرولف ورولكلا نوبركلا
وزوألل ةدفنتسملا داومللًابسانم ةينمز تارتف لالخ اهنم ًايجيردت صلختلا ررقملا ن  
لثم لوطأ دوجو ن ليثيملا ديمورب وةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم،   يبت اذإ  ،

 .اعورشم ريغ راجتا 
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  ةيرابختسالا تامولعملا لدابت
نوزوألل ةد فنتسملا داوملا نحشةداعإ تايلمع بّقعتل ماظن دوجو ّنأب لوقلا يف ايلارتسأ قّفتت   - ٥

داريتسا صيخارت رادصإل ةيلاحلا مظنلا ىلع ةوالعرباعلا اهلقنوأ  نأ هنم رظتن هلريدصت /،   ي ،داوملا هذ
لقنلاو نحشلا ةداعإ تابيترت لامعتسا ةءاسإ لالخ نم متت يتلا عورشملا ريغ راجتالا ثداوح نم لّلقي  
  .رباعلا

نحشلا ةداعإ تابيترت ّنأب لوقلا يف ايلارتسأ قف • لاوتت ءاحنأ ضعب يف مدخ ترب اعلا لقن  تس
ىلعو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب عورشم ريغ لكشبو عساو قاطن ىلع راجتالل ملاعلا

ىرخأ ريبادت ذيفنتو فاشكتسا ةلصاوم ىلع فارطألا ايلارتسأ ع   جشت ،ساسألا اذه
تامولعملا لدابتب ريبادتلا هذه نم قّلعتيام اميس الو ،عورشملا ريغ راجتالا ةجلاعمل   

ًاءزجلكشييذلا ةيرابختسالا  نم أزجتي ال   هتقحالمو راجتالا اذه نع فشكلا ةيلمع  
 .ءاضقلا مامأ

عباتلا لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب هم   - ٦  دقي ام ريدقتلا عم ايلارتسأ ظحالت ،ددصلا اذه يفو
يسآ بونج ةقطنمل معد نم ةيئيبلا تاقيقحتلا ةلاكو هم  طيحملاو اهيقرش بونجو ا دقت امو بينويلل

يدصتلا ريبادت نأشب ىرخألا تايصوتلا نم ضعبلا ضارعتسا ىلع فارطألا ع ئداهلا  جشت يهو  ،
ايسآ بونج ةقطنمل ةصصخملاو ٢٠٠٣ماع يف ةدقعنملا لمعلا ةقلح اهتعضو يتلا عورشملا ريغ راجتالل   

 .ئداهلا طيحملاو اهيقرش بونجو

هجوت نأ ايلارتسأةصاخ ةفصب و •   يلي ام نأشب لمعلا ةقلح تايصوت ىلإ هابتنالادوت   :
ةقلعتملا لغاوشلا لوح ةيئانث تاشقانم دقعل ةيميلقإلا تاكبشلا تاعامتجا لالغتسا 

ةيرابختسالا تامولعملا عمج دراوم ريثأت ميظعتو ؛عورشملا ريغ راجتالاب  قيرط نع 
تلاىلع لوصحلاوةيعانصلا رئاودلاو تاموكحلا نيب نواعتلا زيزعت  ةيتارابختسالا ريراق  

ةيميلقإلا لاصتالا بتاكمل ةيملاعلا ةكبشلا نم درت يتلا ،نوزوألل  ةدفنتسملا داوملا نع
 .ةيكرمجلا ذافنإلا ةكبش نمو ةيملاعلا كرامجلا ةمظنمل ةعباتلا

ءامسلابقثقتر عورشم     
شملا ريغ راجتالا نم  - ٧   دحلل ةليسو اهرابتعاب ةردابملا هذ  ايلارتسأ ب  ةدفنتسملا داوملاب عور حرت
. اهزجحو داوملا هذه نم ةعورشملا ريغ تانحشلا بّقعت ىلع كرامجلا طابض ةردق نيسحتلو نوزوألل

ةكراشملاكرامجلا تارادإ نيب اميف ةيرحب تامولعملا لدابت حيتت يتلا ،تاردابملا هذه لثم ربتعن نحنو   ،
،، نلايرتنوم لوكوتوربقيبطتب نادلبل ل حمستةماه تاودأ  لضفأ لكشبًاحورو ًاص  .  
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ةيبوروألا ةعامجلا نم ةم  - ًايناث    دقم تاقيلعت
  ةماع تاقيلعت

نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب راجتالا صّلقت نأ نكمي يتلا ريبادتلا ةوقب ةيبوروألا ةعامجلا د  - ٨  ىلإ  يؤت
طقن لّكشي نأ هنأش نم يذلا لماشلا ريرقتلا اذ  ب حرت يهف كلذلو ،ىندألا   فارطألا قالطنال ة دحلا

  .راجتالا اذهل يدصتلا نأشب ريبادت ذاختا يف
ًايعئاقوًاليلحت ريرقتلا رّفويو  - ٩ ًاد  يج ةرّفوتملا لئاسوللو ،دودحلا ربع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لقنل    

اهنع غالبإلا متي يتلا لقنلا تانايبلو ،هدصرو لقنلا اذه ىلع ف  ،. رعتلا يف  ليلحتلا اذه ساسأ ىلعو
ًاددع ريرقتلا د  عمجو غالبإلاو دصرلل يلاحلا ماظنلا قيبطت وأ ميمصت فنتكت يتلا فعضلا نطاوم نم دحي  

  :اهنيب نم يتلاو تانايبلا
نوزوألا ةنامأ ىلإ ةم •   دقملا تانايبلا نم لقتسملا ققحتلا مادعنا

 رةحلا قطانملا ربع ةنوحشملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع ةيباقرلا طباوضلا فعض •

 ثلاث دلبل ةرباعلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع ةيباقرلا طباوضلا مادعنا •

نم ريثكلا ديع  تايمك ىلع ةيباقرلا طباوضلا مادعنا •  ت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا
ىلع ةيوتحملا طئالخلا وأ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمج جاردإ مدعو ،اهريدصت نادلبلا 

 صيخارتلامظن يف داوملا هذه 

 ةيكرمجلا زومرلاو مسولاو ةيمستلا مظن •

نكميو ،ا اهيطغتعلسلا دصر مظنل ريرقتلا ليلحت ّنأ امك   - ١٠  دج ديفم ىرخألا تايقافتالا  
  .دصرلا اذه يف ةعبتملا تاسرامملا نم ددع نم لايرتنوم لوكوتورب يف ةدافتسالا

لا يف ض  - ١١  رع  لاثمو . ًامامت حيحصلا هجولا ىلع ريرقتت مل لئاسملا ضعب ّنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
حلطصم نيب هيف طلخلا مت يذلا ١-٤-٦بابلا يف دراولا صنلا كلذ  ةداعإو "حلطصمو  "رباعلا رورملا" 

ّنأ هدافمو ) ٢٧٤ةرقفلا  (١-٧بابلا يف دراولا يراشتسالا ريبخلا حارتقاب قّلعتي اميف امبرو ". ريدصتلا
ريدجلا نم ه "ريدصتلا ةداعإ"و" نحشلا ةداعإ"يحلطصم ف يرعتب فارطألا موقت نأل ةجاح كانه  نإف  ،

ررقملا يف ةّقدب اف  ر ع دق امه  نكمي يذلا ،ودبي اميف ،ديحولا ءيشلا ّنإف مث نمو ٤/١٤نأ ديكأتلاب  ،
  .هذيفنت بلطو ررقملا كلذ ىلإ ةراشإلا وه ددصلا اذه يف هب يصوت نأ فارطألل
لجألا ةريصقلاتاءارجإلا    

تاررقم ة ّنإ  - ١٢  دع يف لعفلاب ةدراو ريرقتلا يف ةجردملا لجألا ةريصقلا تاءارجإلا نم ريثكلا  
وأ ٩/٨تاررقملا اهنيب نمو ،تاررقملا هذهل لماكلا ذيفنتلا ّنأ ةيبوروألا ةعامجلا ىرتو . ةمئاق وأ ١٤/٧   

وأ ١٧/١٢ ا كلذكو١٧/١٦  لقت يف ماهسإ امتفوس ،لوكوتوربلا نم ءاب  ٤ةدامل    ريغ راجتالا صي يأ مهس
ررقملا يف ًاضيأ دونبلا هذه ىلإ ريشُأ دقو. عورشملا هتدقع يذلا ريخألا عامتجالا يف دمتعملا ١٨/١٨   
تانايبلا لدابتبو ةلا . يهلدوين يف فارطألا  عفلا تالاصتالا ةماقإب ز  زعتي نأ نكمي تاررقملا هذه ذيفنتو
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تاكبشلا ربع (يميلقإلاو ينطولا نييوتسملا ى لع عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم ىلع نواعتلا زيزعتو
  ).ًالثم ةيميلقإلا

مدختست نأ فارطألا عسوب ه ًاضيأ ةراشإلا ردجتو  - ١٣  نأ ىلإ تايقافتالا يف ةمئاقلا مظنلا ًاضيأ  
 ، ًالثم اهنمو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا بّقعت يف ةديفمتناك امثيحىرخألا ةقفاوملا ماظن   ةرينتسملا  

قفرم يف نا ةقبسملا  ليثيملا ديموربونوبركلا ديرولك يعابر هتامضتي يذل عم ةيبوروألا ةعامجلا قف .    تتو
يأ نود نمو ةمئاقلا لكايهلا نمض اهذيفنت نكمي ةطشنألا هذه مظعم ّنأب لوقلا يف يراشتسالا ريبخلا 

رييغت ريغ نمو ،صيخارتلا حنم مظن زيزعت امبر ءانثتساب ،دراوملا يف ركذ     .ةينوناقلا صوصنللت ةدايز
لجألا ةطسوتملاتاءارجإلا    

ةيلاتلا تاءارجإلا ّنأ ةيبوروألا ةعامجلا دقتعت ،ةحرتقملا لجألا ةطسوتملا لولحلاب قّلعتي اميفو   - ١٤
نكمم تقو برقأ يف ةيولوأىطعتنأ يغبني  مداقلا عامتجالا يف تاءارجإلا هذه ةشقانم ينعي اذهو .  

رارقإلاهيلع اهضرعو فارطألل جئاتن رمث ةيبوروألا ةعامجلا ىرتو . اه   ت نأ نكمي ةيلاتلا تاءارجإلا ّنأ
ةعضاوتم فيلاكتبعورشملا ريغ راجتالا ةحفاكمل ةفلكتلا ثيح نم ةلاعفو ةريثك  :  

ًالثم نوزوألا ةنامأ لبق نم تانايبلاةاهاضم •  )ينورتكلإ ماظن ( 

بونج يف مدختسملا يمسر لا ريغ ةقبسملاةرينتسملا ةقفاوملا ماظن قاطن عيسوت عيجشت  •
 ىرخأ قطانم لمشيل اهيقرش بونجو ايسآ

ماظنل ايندلا تابلطتملاديدحت  •  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصت/داريتسا صيخارت حنمل 

نيجتنملا لبق نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تايواح مسول د قيبطت •  حوم ماظن  ةدايزو 
داوملا هذه نحش قئاثو قاس تا 

ثيحب ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تايواح مسول ايندلا تابلطتملاديدحت  • تايواحلا ربتعت   
ةينوناق ريغحيحصلا مسولا لمحت ال يتلا   

ةرركتملاةئبعتللةلباقلا ريغ تايو احلا رظحب ينطولا ىوتسملا ىلع مايقلا •   

ريغ تادادمإلالسالسو عورشملا ريغ راجتالا نأشب ةيكرمجلا تايرحتلا عيجشت  •  
ءامسلابقثقتر ةيلمع "م ادختسابةعورشملا   " 

  لجألا ةليوطلا تاءارجإلا
لجألا ةليوطلا تارايخلا نم ريثكلانأ ةيبوروألا ةعامجلا ىرت   - ١٥ ةفصب ةديفم نوكتس و ايازم اهل 

صيخارتلا حنمل ةلا الو ،ةمئاق تايلآىلع ةينبم تناك اذإ  ةصاخ  عفلا مظ  ىلع نوكنسو . نلا اميس
فيلاكت نود نمو ةعرسب قبطتنأ نكمي يتلا ريب ادتلا يف رظنلل دادعتسا نكمي قايسلا اذه يفو . ةظهاب 
ةيلاتلاريبادتلا يف رظنلا  :  
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رباعلا لقنلا نيمضت • نوزوألل ةدفنتسملا داوملا  ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملل) نحش ةداعإ( 
حنم مظن يف ة لقنت يتلا   ةيلآ لالخ نموأ داوملا هذ ة قلعتملاصيخارت لارحلا قطانملا ربع  

ام عون نمدصر  تانحشلل ةديرفةيعجرم ماقرأ مادختسا لثم   

تافالتخا دوجو تالاح يف لقتسملا قُّقحتلا تانايب نع غالبإلاو تانايبلا عمج نيسحت  •
 اهيف ةياغلل ةريبك

ّنأل يمسر ماظن ثادحتسال ةيولوألا حنمن نل ،ةقبسملاةرينتسملا ةقفاوملا ماظنب قّلعتي اميفو   - ١٦  
ًاتقوناقرغتسيهقيبطتو ه لاخدإ ًاليوط  ب موقنس ،كلذ نمًالدب نكلو.   ةيمسرلا ريغ ةيميلقإلا مظ زيزعت   نلا  

  .برقأ تقو يفليغشتلا ةلحرم لخدت نأ نكمي يتلا 
دنهلا نم ةم  - ًاثلاث    دقم تاقيلعت

مظ   - ١٧  ةعض اخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لقن دصرلن ءاشنإل ىودج ةسارد ريرقتلا اذه ضرعي
لايرتنوم لوكوتورب يففارطألا نيب اميف دودحلا ربعةباقرلل  ةساردلا هذه تعض .    ًاقفو و دقو

ةساردلا هذه يف لمعلا نم ربكألا ءزجلاو . ١٧/١٦ررقملا يف فارطألا اهيلع تق فتايتلا تاصاصت خالل
عم ةل نع ةرابع وه  وطم تالباقم نممهريغو نييموكحلانيفظو ملا   كلذ و،يعانصلا لقحلا يف نيلماعلا  

فد  مدختسي يتلا مظ  نأشب مهئارآ مهفلو ًايلاح اونلا ليلحت ريرقتلا دروأو . ةنكمملاةيلمع لاتاراي خلا 
راجتالا بّقعت يف فرط ّلك ا ًاضيأ  ذخأي نأ يغبني يتلا لجألا ةليوطلاو ةطسوتملاو ةيروفلا تارايخلا  
  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب عورشملا ريغ

ررقملا نم ٥ةرقفلل ةباجتساو   - ١٨ ةيولوألا ىلع تاقيلعت فارطألا تم ١٨/١٨   دق قلعتي اميف ، 
ضرغب ىرخألا ةنكمملا تارايخلا لك وأ /و ةساردلا يف ةجردملا لجألا ةليوطلاو ةطسوتملاتارايخلاب 

، ةلاعفلا تاءارجإلا ديدحت  نم  ةيعامج ةروصب ءاوس ةيولوأفارطألا اهحنمت سيتلا فيلاكتلا ثيح نم
رظنرخآ ءارجإ لالخ  لوكوتوربلا بجومب هيف ي   .ينطولاو يميلقإلا نييوتسملا ىلع وأ 

. هتحفاكمو هدصرو عورشملا ريغ راجتالا بّقعت يف ةديفم ريرقتلا يف ةدراولا تارايخلا عيمجو  - ١٩
  :اهيف رظنلل ةضورعمةيلاتلا تاحارتقالا /تارايخلانإف  ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
  لجألا ةطسوتملا تارايخلا

ر • دصملا ىلإ دِروتسملا هم  . دقي داريتسا صيخرت ىلع ءانب ريدصتلاب فرطلا موقي نأ يغبني
نوزوألا ةدحو ىدل رمألا حضوتسي نأ ر   دصملل نكمي ،صيخرتلا اذه بايغ يفو

ربتع . ةينطولا  يسف ،صيخارتلاب لمعي دلب ىلإ ةصخر ريغ نم ريدصتلاب فرطلا ماق اذإو
كالهتسالا تايوتسم باسح يف ةمساح . ينوناقريغ ريدصتلا كلذ   د عت تالاحلا هذهف

ررقملا نم ٣ةرقفلا يف ءاج ام بسحبو . نيفرطلا الكل تانايبلاب ذخؤ ١٨/١٨  يس  ،
دصر يف  )UNComtrade( ةيساسألا علسلا ةراجتل ةيئاصحإلا تانايبلاةدعاق يف ةروشنملا 

دوجو ةلاح يف نكلو. نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةراجت ، هذه يف تافالتخا يأ  تانايبلا  
الصتي نأ لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانربل يسيئرلا بتكمل لوأ نوزوألا ةنامأل يغبني 
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فارطألا عامتجا ىلإ تالاحلا هذ . ةلأسملا لحل نيفرطلا الكب  ةمئاق ميدقت اضيأ نكميو
 .ملعلل

ددعتملا قودنصلا دوهج لضفبو لوكوتوربلا لودجل ًاقفو ،تمت • ىلع ةقفاوملا ،فارطألا  
داوملا نم يجيردتلا صلختلل ةينطولا ططخلا ىلعو ماتلا يجيردتلا صلختلا ةر ادإ ةطخ

ّنإف ،مث نمو . قافتالل لاثتما ةلاح يف امبر لودلا مظعم نوكت امبرو ،نوزوألل ةدفنتسملا
ًاريبكًاضافخنا دهشي داوملا هذه ىلع بلطلا ر، يدصتلاو داريتسالا ريسيت لجأ نمو.  

ةمئاق رشني نأ بينويلل عباتلا لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانربل يسيئرلا بتكملل زوجي 
ىلع دعاسيس ام اذهو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع اهيف يونسلا بلطلاو نادلبلاب
 .فارطألا نيب ةراجتلا دصر

ةيل آ لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب راطإ يف سيراب يف بينويلا بتكم ئشني نأ بجي •
نيب اميف يداع ريغ راجتا يأ ىرج اذإو. نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةراجت دصرل  

ةيروف تاءارجإ ذختت يكل رمألا اذ  تاموكحلا غلبت نأ يغبنيف ،فارطألا. 

يعولا ةدايز ةيميلقإلا كرامجلا تاكبشو نوزوألا نوؤش يفظوم رودقمب نوكي دق  •
يميلاقألا ىوتسملا ىلع لئاسملاجلاعي ال كلذ نكلو ،يميلقإلا ىوتسملا ىلع   . ، مث نمو

ةدايز نأشب ةد   دحم ةطخ   دعي نأ لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانربل يسيئرلا بتكملل يغبني
 .يميلاقألا ىوتسملا ىلع يعولا

  لجألا ةليوطلا تارايخلا
ًاماظن ئشن •  ًايباقرت نأ فارطألا عيمج ىلإ ررقم يف بلطي نأ فارطألا عامتجال يغبني   

 صخرلا حنم ماظن لامعإ لجأ نم

ىلع ةردق ينبي نأ فرط لك ىلإ ،تاسسؤملا زيزعت ةيلآ قيرط نع ،بلط  •  ي نأ نكمي
ينطولا نييوتسملا ىلع ةحاتملا رداصملا ىتش نم ريدصتلاو داريتسالا تانايب ضارعتسا 

تانايبلا كلت نم ت   بثتلل ةينعملا ةطلسلا عم تالاصتا ميقي نأو يلودلاو

ىلع لبقتسملا يف تاليدعتلا ذيفنتل مزاللا يسسؤملا راطإلا رفاوت نامض نكمي •  
ةقبسملاةرينتسملا ةقفاوملانأشب يمسر ماظن رارقإلو لوكوتوربلا    

ريغ راجتالا نع بترتملا رثألا ريدقتل ةسارد  •   دعي نأ يئيبلاو ينقتلا مييقتلا قيرفل نكمي
 .نوزوألا ةقبط ةداعتسا يف عورشملا

 نابايلا نم ةمدقمتاقيلعت   -ًاعبار 

٢٠ -   ، ، نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكمل ةيمارلا ريبادتلاب قلعتي اميف نيعتي
يساسأطرشك فارطألا عيمج ىلع ،  ظن اهيدل سيليتلا  صيخارتما  نأ ،  روفلا ىلع قبطت   قلعتملا ماظنلا 
ةداملل ًاقفو ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ريدصتو داريتساب ءاب ٤  نم هنأ امك . لايرتنوم لوكوتورب نم 
لمعت نأ يرهوجلا ظن اهيدل يتلافارطألا  ذيفنت ىلع ،صيخارت ما  لكشبو ةيلاعفب اهماظن  هذهلو . درطم 
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نيينعملا نيفظوملا بيردت ةلصاوم مهملا نم هنإف ،ةياغلا نيب قيسنتلا زيزعت ب لاثملا ليبس ىلع ،مايقلاك 
  .كرامجلا يفظومو نوزوألا يفظوم

ريرقتلايف هيلإ ةراشإلاتدرو امكو   - ٢١ تابكرم ريدصت نإف ،   نيبنم ةيرولف لاةيرولكلا نوبركلا  
دحاولا رطقلل داريتسالا ةيمك نأ امك ةنيعملانادلبلا ضعب ىلع رصتقت نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمج   ،

ام دحىلإ ةديقم كلذىلإ ةفاضإو.   يمري هنأل ًارظنلايرتنوم لوكوتورب نإف ،  نم لماكلا صلختلا  ىلإ  
فلتخي ،رمألا ةيايفنوزوألل ةدفنتسملا داوملا   هعباط يف نع ًامامت   ةيقافتا ليبق نم ى رخألاتايقافت الا 

ةيلودلا ةراجتلا ةيقافتاو لزاب ضارقنالل ةضرعملا ةيربلا تاناويحلاو تاتابنلا عاونأيف  ىلع بجي كلذل و.  
مدع ،لوكوتوربلا فارطأ ريبادت لاخدإ  بلطتت ةديدجةيباقر  ءارجإ  ليدعت    وأ/و لوكوتوربلاىلع  

دصر ىوس فدهل ال ةيفاضإةيلحم تاعيرشت  دودحلا ربع نوزوألل ةدفنتسملا داوملاةكرح   .  
، ىلع ءانبو  - ٢٢ ركذلا ةفنآلا رظنلا ةهجو ةدراولا ةيروفلا تاءارجإلاذيفنت نأ بدقتعت نابايلا نإف    

ريرقتلا اذه يف ا داوملاةكرحدصر حيت يس  ةيلاعف لكبدودحلا ربع نوزوألل ةدفنتسمل   .  
ةداملاب ةلماعلا فارطألا ةيبلاغ نأ ةقيقح ىلإًادانتساو   - ٢٣ تابكرم دروتست ٥  ةيرولكلا نوبركلا  

نم هنأ دقتعت نابايلا نإف ةيرولفلا موقت نأ عورشملا ريغ ريدصتلا نم دحلل ًاضيأ ةلاعفلا تاوطخلا،   ،
نيصلا لثم ةيرولفلا ةيرولكلا نوبركلاتابكرمل ةجتنملا نادلبلا  دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ١٨ ٧٠٠(   

دنهلاو )نوزوألا افنتسا تالادب ةبوسحم ًانط١١ ٢٦٠(،  كيسكملاو )نوزوألا د  نط٥ ٢٠١(،  ةبوسحم    
اليورتفو )نوزوألا دافنتسا تالادب نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط٣ ٥٦٨(،  ةيروهمجو )   ،

ًانط ٣ ٥١٨(ايروك  نيتنجرألاو ،)نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم  تالادب ةبوسحم ًانط ١ ٦٤٦(   
اهيدل عينصتلا ةرادإزيزعتب  ،)نوزوألا دافنتسا عورشملا ريغ جاتنالاعنمل ةمراص مظن عضوو   .  

 ادنليزوين نمةمدقم تاقيلعت   -ًاسماخ 

 يفراجتالاب ةطيحملا لئاسملل ةلم اش ةساردنوزوألل ةدفنتسملا داوملا عبتتب قلعتملا ريرقتلا لكشي   - ٢٤
ىلع  تاءارجإذاختاو تامولعملا هذه ىلع لوصحلل لوكوتوربلا تايلآو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا 

باتك ىلإةئنهتلاب ادنليزوين هجوتتو . اهئوض ةءانب ةليسوك همادختسا ديؤتو ،هيف نيمهاسملاوريرقتلا    يف 
  .عورشملا ريغ راجتالا ةلأسم ةجلاعم ةلصاوم

ةدراولا ةظحالملا عم ةدشبقفتن نحنو   - ٢٥ تارايخلا نم ريثكلا نأب ريرقتلا يف  ةطشنأ نع ةرابع يه   
فارطألا نوكت نأ ضرتفي تاءارجإو ًاقفو اهذيفنت ىلع ةدعاسمل ل ةيقلتم وأاهذيفنت  ىلع ةفكاع 

ةداملا راطإ يف ةيلاحلاتامازتلالل  رطألل ةقحاللا تاررقملاو لوكوتوربلا نم ءاب٤  ىلع ددشن نحن و. فا 
ذافنإب فارطألا مايق يفلثمتي عورشملا ريغ راجتالا ةجلاعمل بيلاسألا لضفأ نأ  نم اهيدل ام  مظن  

  .لماكلا ليغشتلا ةلحرم يفصيخارت 
هنأ اهدافم ةطقنب رقن نحنو  - ٢٦ ىوسكانه نكيمل   مييقتلا نم ريسي ردق   ةلمتحملا ةيلاعفلا وأةيلاعفل ل   

ةميلس ئدابم يهةيساسألائدابملا نأ دقتعن اننإف كلذ عمو  .فارطألا اهتماقأيتلا تايلمعل ل نأ ىرنو  ، 
ةيلمعو ةيقطنم قرطلا رثكأ وهفارطألا عيمج ىدل اهزيزعتو اهتيوقتو تايلمعلا هذه  ءاشنإ  يدصتلل 
 .عورشملا ريغ راجتالل
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رظنلا نكمي هنأ ىرن نحنو  - ٢٧ ةعفترم ا ب ةفورعملاق طانملاب قلعتي اميف ةيفاضإريبادت ذاختا  يف  أ
نأو ،رطاخملا ةريبكلا تافالتخالا ديدحتل ةمئاقلا ةراجتلا تانايب دعاوق مادختسا ةدايزل  ةيناكمإكانه  

ةلأسم ةجلاعم  يففارطألا تبغر ام اذإ و. رطاخملا ةعفترملا ةراجتلا تاراسم نم ققحتلاوتانايبلا يف 
 ، ةيولوألا حنم نم دبالفعورشملا ريغ راجتالا   . تايوتسملا عيمج ىلع ةمئالملا دراوملا ريفوتل 

ةيروفلاتاءارجإلا" يفرظنلاب ًاروف فارطألا مايق ديؤن نحن  ،ةياغلا هذه لجأ نمو  - ٢٨  يفةزجوملا  " 
، قفتن اننإو . يملاعلاىوتسملا ىلع قيبطتلا عضوم اهعضوو ريرقتلا اذه  ميظنت قايس يفلوقعملا نم هنأ يف  

نأ ،تارداصلا سملا ةدروتسملا ةهجلاىلع عقت  اهعضي ال هنأو عورشم راجتالا نأ نامض يف ةيسيئرلا ةيلو ؤ 
لوكوتوربلل ةيباقرلا ماكحألل لاثتما مدع ةلاحيف   .  
طسوتملا لجألايف امل ةيولوألا ىطعن نحن     :يلي، 

عورشملا ريغ راجتالل ةنخاسلا عقبل اب ةقلعتملاةيكرمجلا قيقحتلا تايلمع عيجشت  •
ًادانتساتادادمإلا يفتارييغتلاو  جذومن ىلإ   ءامسلا بقثقتر ةيلمع"  ادنليزوين و".  

ىرتو عورشملا يفةكرتشم  ىوتسملا ىلع ديج لكشب لمع يهنأ ، انيدلكرامجلا ةحلصم  
 . يلودلا

تانايب عيمج ةاهاضمل ٩/٨ررقملا عم ًايشمت نحشلا دعب ام مظن ريوطت ةلصاوم  •  
، لدابتل ةيزكرم ةيلآ مادختساب امبرو ةنحش لكلو رطق لكل تادراولاو تارداصلا  

نوكي نأ لمتحملا نم هنأب ريرقتلارقيو. تامولعملا وه اذه ،  ىذلا دحوألا مهألا ءارجإلا   
مايق مدع  ،كلذ عم ظحالنو. لاعف لكشب صيخارتلا مظن لمع نامضل هذاختا نكمي

نمضتي دق كلذ نأو،"ةنحش لك "ساسأ ىلع مئاقلا جهنلا عابتابفارطألا عيمج    
و ةيلحملا تاعيرشتلايفتارييغت  جاتحت يتلا ةيرادإلاتايلمعلا وأ /  تبلا لبق حيضوتلا ىلإ   

سوملمءارجإيأ ذاختا  يف  . 

عيجشت عم لوكوتوربلا هبلطتي امبسحصيخارتلا مظنل ةيساسألا ايندلا رصانعلا حيضوت  •  
جيورتلا عم ررقم ذاختا لالخ نم فارط ألاكلذ ديؤت نأ يغبنيو . ةيفاضإلا تانيسحتلا

تالاكولا ربتعتو. بيردتلاو ةلماشلاصيخارتلا مظن يف تاسرامملا لضفأل ربكأ ةروصب   
فارطألل ةياغلل ةديفمةذفنملا  هذ   ةلأسملاقلعتي اميف  . 

رباعلاةراجتلا قاطنليلحت  • رطاخملا ةعفترملا قطانملايف ة    

طعن نحنليوطلا لجألا ىفو يلي امل ةيولوألاي،   : 

صيخارتلا مظن يفرباعلا ل قنلا تايلمع نيمضت • لوألا ماقملايففدهتست نأ ىلع    ، 
 .طقف رطاخملا ةعفترملا قطانملا

تانايبلا عمجل يزكرم ديدج ماظن ذيفنت وأ/و ىودج ةساردءارجإ رايخب قلعتي اميفو   - ٢٩  
 ، نم هنأ دقتعن نحنفاهليلحتو ةيراجتلا ةيراجتلا تانايبلا دعاوق ليدعتًامامت نكمملا    ةدعاقلثم ةمئاقلا  

علسلل ةيراجتلا ةيئاصحإلاتانايبلا  ةيملاعلا دراوملا تانايب ةدعاق وأ / و)Comtrade() ديرتموك( 
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ىلع لوصحلل )eGrid( ةينورتكلإلا لعفلاب اهديلوت مت يتلا ةيراجتلاتانايب لا  ةدفنتسملا داوملا ب ةقلعتملاو 
ةنامألا وأفارطأل ل نكمي كلذ دعبو .نوزوألل يراجتلاتاقفدتلا ليلحت يفتا نايبلا هذه مادختسا    .ة 

ظحالن نحنو  - ٣٠ مييقت رودص  ةراجتب قلعتي اميف لامآللبيخم  "ديرتموك"تانايبلا ةدعاقل    
ةيفافشلا طورش ةيبلت بعصلا نم لعجت دقدويقديدحت عم ةفيفخلاو ةريغصلا ةحلسألا  هنإف كلذ عمو .  

لوألا ماقملا يف هذه تانايبلا ةدعاقبلاصتالاب ل قألا ىلع مايقلا نوزوألا ةنامأل ةبسنلاب ديفملا نم  
هميدقت نكميام ديدحتل ةقدب   .  

لهسألا نم هنأ دقتعن نحنو  - ٣١ وحن يضملا مث ًالوأ راسملا اذه ءاصقتسا  ةلثامم تانايب ةدعاق ءاشنإ   
نيفلتخمةيئاصحإتامدخ يمدقم عم   .  

عنتقم ريغنحني، مسرلاةقبسملا ةرينتسملا ةقفاو ملاماظنب قلعتي اميفو   - ٣٢ ةءافكوأةرورضب  ني  ماظن    
ا لاجميفةقبسملا ةرينتسملا ةقفاومل ا دعب الإ ماظنلا اذه بيرجت يغبني الو  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملابراجتال  

اهتيلاعف مدعتبثيو ةيولوألا تاذ ىرخألا تاءارجإللماتلا ذيفنت لامتي نأ  ماظنلا اذهل يمسرلا عباطلاف .  
ىرخأ مظنب ًاضيأ ةربخلا تاذ فارطألا كلذب دهشت امك ،عورشملا ريغ راجتال ا فقونمضي نل 

يتيقافتا راطإ يفةلخادلا كلت لثم ةقبسملا ةرينتسملا ةقفاومل ل املك هنأ ىلإريرقتلا ريشيو . لزابو مادرتور   
، ًاحوضو ماظنلا دادزا نيمدختسملل ةبسنلاب ربتع . ةلمتحملا هتيلاعف تدادزا  ىرخألا ريبا دتلا مظعم نأيو

لبق ةمات ةروصب اهنم ةدافتسالا بجيو فدهلا اذه قيقحت يفةءافكلا نم ربكأ ردق ىلع نوكتس  لاقتنالا  
ةقفاوملل يمسرماظن  ىلإ ةقبسملاةرينتسملا   .  

 دنليات نمةمدقم تاقيلعت   -ًاسداس 

، راطإ يف  - ٣٣ لجألا ةطسوتملا تارايخلا ماظن نأ ىرن نحن  " يمسرلا ريغ"ةقبس ملاةرينتسملا ةقفاومل ا 
ءامسلا بقثقترةيلمع "جذومن ساسأ ىلع ةيكرمجلا قيقحتلا تايلمع عيجشتو  رثكألا ناطاشنلا امه  " 

دراوم نابلطتي الو يميلقإلاىوتسملا ىلع ةيلمع  ةريبكةيفاضإ  فارطألا نيب اميف نواعتلا زيزعت يغبنيو .  
بونجو ايسآبونج يتقطنم يف  قرش –  ذهل ديرُأ ام اذإايسآ  حاجنلاب اللكتي نأنيرايخلا ني   .  

ديدحت يف ًاماه ربتعي ىذلا ،اهنع  غالبإلاوتانايبلا عمج مظن ضارعتسا ىلع قفاون نحن   - ٣٤
تانايبلا يفتافالتخالا   ا اهليجست مت يتلاقرطلاب اهنع غلبُملا تانايبلا ةيعون رثأتت نأ نكميو . اهتلازإو 

ةناعتسالا ىلإةجاح كانه كلذ لو. طئالخ يفةدوجوملا ن وزوألل ةدفنتسملا داوملل ةبسنلاب ةصاخو  
ةدروتسملا طئالخلاتانايب ليجست ةيفيك نأشب ةيراشتسالا ةربخلا تامدخب  لكشب ةردصملا وأ    .حيحص 

و ةيعانصلاءامسألا ديحوتعيجشتب قلعتي اميفو   - ٣٥ ، الا مسويف ةعبتملا قرطلا    ىرن نحنتاناوطس
ةيئايميكلا داوملا فينصتل يملاعلا ديعصلا ىلع مئاوتملاماظنلا نأ  ةلاعف تاودأرفوي مسولاو   غيلبتلل  

نوزوألل ةدفنتسملا داوملايفعورشملا ريغ راجتالا عنم يف ديف تنأ نكميو  ،رطاخملاب ماظنلا نأ امبو .  
عضو يف لاثتمالامتي نأ بوصتسملا نمف ، ٢٠٠٨ ماعيف لماكلا ليغشتلا ةلحرم لخديس  مئاوتملا  
ينمزلا راطإلااذه  يفًايملاع دحوملا ماظنلل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاناوطسا ىلع ةيفيرعتلا تاقاط بلا  
  .فدهتسملا
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  ةقباسلا ةيفالسوغويلا اينودقم ةيروهمج نمةمدقم تاقيلعت   -ًاعباس 
تادراولا تانايب ةاهاضمةيلمع ريسيت نكمي   - ٣٦ نوز وألل ةدفنتسملا داوملا نمتارداصلا تانايبب  

نم ةدمتعملا تاكرش لا ءامسأ لدابتبو ،اهرادصإ مت يتلاريدصتلا صيخارتب ةدروتسملا نادلبلا غالبإب 
و ةردصملا نادلبلا نيب ةيئانث تاقافتاوأةيمسرلا ريغ ةقبسملا  ةرينتسملاةقفاوملا ةردابم لالخ  نادلبلا  

 .ةدروتسملا

 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نمةمدقم تاقيلعت   -ًانماث 

ةنامألا ىلإركشلاب هجوتت نأ ةدحتملا تايالولا دوت   - ٣٧ نع ةباين تاقيلعتلا عمجب اهمايقل  فارط ألا 
دوهج نم هولذب امل ريرقتلا يعضاو ركشت نأو ،لايرتنوم لوكوتوربيف  ةقيثولا دادعإ يف  عبتت ب ةقلعتملا 

لاجم يفتاراي خلانم ريثكلا ىلع ريرقتلا ىوتحيو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا داوملا عبتت تاسايس  
ليوطلاو طسوتملاو ريصقلا لاجآلايفنوزوألل ةدفنتسملا  هذه ىلع ءوضلا طيلست يف  دعاس هنأ امك،  

ةمهملاةلأسملا  .  
نوزوألل ةذفنتسملا داوملاب راجتالا دصر لاجم يف ةريبكلا انتربخ ىلإًادانتساو   - ٣٨ تايالولا يف   

مهأ نإف ةدحتملا لثمتت عورشملا ريغ راجتالا ةلكشمل يدصتلل تاءارجإلا،  ظنقيبطت يف  صيخارتل لم ا 
ةيسايسلا ةدارإلا رفوت رارمتساو  نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةقلعتملا ةيباقرلا طباوضلا ذافنإاهبلطتي يتلا  
كاهتنالا ىلع ةمراص تابوقع ىلع ةيلحملاانتمظنأيوطنتو . ىزغم تاذ ةقيرطب  ٣٧ ٥٠٠ ىلإلصت  تا 

ةعورشم ريغ ةقيرطبدروتست وأ جتنتنوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم مار غوليك لكىلع رالود  دقو .  
ةدحتملا تايالولا تبج رثكأ نم رالود نويلم٤٠نم رثكأ هخيرات ىتح   نم  متو ،ذافنإ ءارجإ ١٠٠    

لصت تارتفل ةديدشلا تافلاخملا باحصأنجس  تاونس عبسىلإ  ةطشنلا  ةحفاكملا تاءارجإتدأو .  
 ، نوزوألل ةدفنتسملا داوملل عورشملا ريغ قفدتلا عدر ىلإهذه هنأ نم مغرلاب ديعب دح ىلإ  كانه لازي ال   

تادعملا ةنايصل ةصاخونوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع يلحم بلط  نأ نم مغرلابو ،ةقيتعلا   تادادمإلا 
  .ةريبك بئارضل عضخت نوزوألل ةذفنتسملا داوملانم ةينوناقلا 

نأ ودبي ،عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم يفةيلحملا انتبرجت  ىلإًادانتساو   - ٣٩ تايصوتلا مظعم   يوطنت 
ةيلمع بعاصم ىلع فيلاكتلاب قلعتت تابقع وأ  اهلحدارملاةلكشملا مجح قوفت   نإف كلذ ىلإ ةفاضإو.    
هب مستت يذلاديقعتلا لا  نم ةرخأتملا ةلحرملا هذه يف رربم ريغ ودبي تايصوتلا نم ريثك  لوكوت وربلا روطت 
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مظعمل ةبسنلاب يئاهنلا صلختلا دعومباتعأىلع ( كلذحصيو).   صاخ هجوب    

 عورشملا ريغ راجتالاب قلعتت لكاشم دوجوىلع ةريخألا ةنوآلا يف ةلدألا نم ليلقلا ىوس دجوي ال هن أل
رضاحلا تقولايف  .  

ةدحتملا تايالولا كردتو  - ٤٠ ةدفنتسملا داوملا يفعورشملا ريغ راجتالاب ةقلعتملا لكاشملا  كاردإلامامت    
مكحت يتلاةمظنألا فعض نع ةئشانلا نوزوألل  ةقطنم يفنحشلا ةداعإ    يتلادوهجلا تدأ دقو . ايسآ 

تلذ و ةدروتسملا نادلبلا نوكت ىتح ًايميلقإ نواعتلل ًارخؤمب ةمات ةيارد ىلعةردصملا نادلبلا     راجتالا اذ
ديعب دحىلإةلأسملا هذه لح  ىلإ ،عورشملا ريغ نوينعملا اهلذبي يتلادوهجلا ب ديشن نحنو.   زارحإل رمألاب  

نحشلا ةداعإةلأسمنأشب مدقت  تالاحب قلعتي اميف نيدلب نيب ًايئانث نوكي  ام ًابلاغنواعتلا نأ ظحالنو .  
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ةددحمعورشم ريغ راجتا يئانثلاو يميلقإلاينواعتلا دهجلا اذه جئاتن و.   دضع   تايالولا رظن ة هجوت
  .ةريبك ةديدج ةيملاع تاردابملةرورض كانه تسيل هنأ اهدافم يتلا ةدحتملا 

حرط يتلاتاحرتقملا نإ   - ٤١ ذهيف ت عبتت ماظن ءاشنإ لثم ةساردلا ه  لكب  راطخإ تاءارجإ وأينآ  
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانحش نم ةنحش لثامم ماظن يأ(  ةقبسملاةرينتسملا ةقفاوملاماظنل   ةطشنأ يه )   

اهمادختسا ةدحتملا تايالولا لثم دلب ىلع ىتحرذعتملانم هنأ ثيحب دراوملل مادختسالا ةفيثك  ةفاضإو .  
كلذىلإ ودبت ةديدجلا تانايبلا دعاوق مظنب ةطبترملا ةفلكتلا نإف ،  يلمعلا ريغ نم لعجت ةجرد ىلإةظهاب    
ءاوس ،اذهك حرتقم قيبطت نوزوألا تادحووه هب موقي نم ناك  ةينطولا   ةنامألاوأ   .  

نيوانعلا ديحوت ىلإةوعدلا لثم ىرخألا تاحرتقملا امأ   - ٤٢ ةيكرمجلا زومرلل ةيعرفلا  بعصيف  
صاخ يلخاد ج /نادلبلا نملك ىدلف . ةياغلل ليلق ريثأت اهل نوكيس يلاتلابوًايملاع اهذيفنت   تاكرشلا

نإو ،هب ةطشنألا هذه ديحوتلةلواحم يأ   ًافرط١٩١ نيب اميف  و ًادقعم ًارمأ نوكيس  ريغ ريبك دح ىلا  
هنأ نوكردي نيبرهملا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإو. يعقاو ةيكرمجلا زومرلا فييزت مهعسو يف  يلاتلابو ةلوهسب  
وه نيبرهملا عدرل ديحولا ليبسلاو. اهديحوت ىلإ ةيمارلا دوهجلا مهعدرت نل رطاخم نأب نورعشي مهلعج   

فانملازواجتتمهيلع ضبقلا ءاقلإ  ام دكؤي امم  ،هب نوموقي ىذلا عورشملا ريغ طاشنلا نع رفستس يتلا ع 
رفوت نأشب لبق نم هانلق ىزغم تاذ ةقيرطب ةمظنألا ذافنإل ةمزاللا ةيسايسلاةدارإلا   .  

___________  


