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داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا  
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا
لوألا نيرشت٣٠، يهلدوين   ٢٠٠٦ ربمفون/يناثلا نيرشت ٣ – ربوتكأ/ 

تقؤملا لامعألا لودج نم٩دنبلا   * 
رشع نماثلا عامتجالا بناج نم تاررقملا دامتعا 

  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل

 حرتقرييغتو تاررقملا تاعورشم م   

هذـه ةنامألا تدعأ ،لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا لامعأل ًاريسيت             
ررـق يذلا ريرقتلاو ،تاررقملا تاعورشم لوألا لصفلا مضي         . لوصف ةثالث ىلع ل   متشت يتلا ،ةقيثولا  

رـشع نماـثلا عامتجالا ىلإ هتلاحإ نيرشعلاو سداسلا هعامتجا ءانثأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا               
لماعلا قيرفلا ناكو ،لوكوتوربلا ىلع هلاخدإ حرتقملا رييغتلل يناثلا لصفلا درفيو           . هيف رظنلل فارطألل  

هـيف رظنلل   فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلإ هتلاحإ ىلع قفاو دق ةيوضعلا حوتف          م لـصفلا اـمأ    .  
لمـشي وـه    ف ،فارـطألا عاـمتجا لامعأ ريسيت وه       دحاو ضرغب ةقيثولا يف جردأ يذلا ،ثلاثلا        

يف فارـطألا تـجرد يتلا ةيديلقتلا ةيرادإلا تاررقملا ىلوألا ةجردلاب سكعت تاررقم تاعورشم              
ةيونسلا ا  لوكوتورب  اعامتجا ءانثأ اهدامتعا ىلع لايرتنوم يف ةدراوـلا صوـصنلا خاسنتسا مت دقو   .  

يمسر ريرحت يأل عضخت ملو،تممع يتلا ةروصلاب يناثلاو لوألا نيلصفلا ا  .  

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.18/1. 
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رـشع نماـثلا عامتجالا      ىلإةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا نم ةلاحم تاررقم تاعورشم           -ًالوأ   
اهيف رظنللفارطألل    

،   ررقي فارطألل رشع نماثلا عامتجالا نإ
[...]  

 ١ةرقفلا  بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت: فلأ/١٨ررقملا عورشم   -فلأ 
ةداملا نم   ٢٠٠٨ و٢٠٠٧نيتنسلل ةباقرلل ةعضاخلا داومل ل ٥ 

ا ميـيقتلاو ايجولونكتلا قيرف هب ماق يذلا لمعلا ىلإ          ريدقتلا عم ريشي ذإ    ةـنجلو يداـصتقال     
،   هل ةعباتلا ةيبطلا لئاسملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا

ةزـهجأ جاتنإ فقوت نم يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هعقوتي ام            هرابتعا يف عضي ذإو     
ماـع ةيا          هتياغ دعوم يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةيوتحملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا

او ٢٠٠٩ ةـيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا تاجالعلا ىلإ لاقتنالل هدصرو هليلحت ىلإ ًادانتس             ، 
نأب قيرفلا مييقتو ،نامزلا نم ريخألا دقعلا لالخ نمزملا ةيئاوهلا بع            دادسناضرمو ،وبرلل ةيرولف      شلا  

هتياغ دعو  م يف قيقحتلا نكمم نوكي فوس ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم يجيردتلا صلختلا            
٢٠١٠،  

لئادـب كانه نأ نم يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هيلإ صلخ ام             هرابتعا يف عضي ذإو     
ةـيرولف ةـيرولكلا نوبركلا تابكرم مدختست يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل اينقت ةيضرم              

بعـ   دادسناضرمو وبرلا   ضرمل ىرخألا ةيجالعلا تائفلاو ،لوعفملا ةريصق اتيبلا تازفحمل ةبسنلاب            شلا  
،   نمزملا ةيئاوهلا

تاـبكرم نم تانوزخم اهيدل يتلا تاكرشلا ىلع بجي هنأب يضقي      ٤/٢٥ررقملا نأب   رقي ذإو     
تابكرم مادختسا لبق تانوزخملا هذه مدختست نأ ١٩٩٦ماع ىلع ةقباسلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا   

،   جاتنإلا ةثيدح ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
ةرقفلا نأ    هينيع بصن عضي ذإو    ررقملا نم    ٨  ركلا تابكرم لقنب حمست    ١٢/٢  ةيرولكلا نوب   

،رش نيب اميف ةيرولف   ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ تاك
يماـعل ةـيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتساو جاتنإ تايوتسمب صيخرتلا             - ١

يرورضلا دحلاب كلذو ررقملا اذه قفرم يف ةددحملا        ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ ةيرورضلا تامادختسالاب ءافولل       
ريـغ نمزـملا ةيئاوهلا بع       دادسناضرمو وبرلا جالعل ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ جاتنإل           شلا  

 بـجومب لماع ريغ فرط ىدل اهعيزوت وأ اهعيب عمزملا ىرخألا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ              
نم١ةرقفلا  ةداملا   لايرتنوم لوكوتورب نم٥  يتلاو،  ىلع طقف لمتشت     ؛طشن نوكمك لوماتوبلاسلا 

ةـيرولكلا نوبركلا تابكرم صصخت وأ ،زيجت وأ ،صخرت نأ فارطألل زوجي ال هنأ                - ٢
ىلع الإ لمت   شت ال يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشن     تسا ةزهجأ يف اهمادختسال يرورضلا مادختسالل ةيرولف      

ةرقفلا بجومب لماع     ريغ فرط قاوسأ يف اهعيب عمزيو ،طشن نوكمك لوماتوبلاسلا         تـناك اذإ    ٥   
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ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسا ةزهجأ قوسلا كلذ يف دجوت              
  ؛طشن نوكمك لوماتوبلاسلا ىلع طقف يوتحت

ةـيرولكلا نوـبركلا تابكرم صصخت       وأ زيجت وأ ،ـب صخرت يتلا فارطألا ىل      ع  - ٣
ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ تاكرش نأ نمضت نأ ةننقملا تاعرجل         اب قاشنتسالا ةزهجأل ةيرولف   

نـم ءاهتنالا دعب الإ جاتنإلا ةثيدح ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مدختست الو يرتشت ال هذه                
يتـلاو  ١٩٩٦ماـع ىلع ةقباسلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاحلا تانوزخملا مادختسا               

ضـعب نأ ةاـعارم عـم ،ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ اهبلطتت يتلا ةدوجلا              تاطارتشال عضخت   
  ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةفلتخملا عاونألا نم ًاجيزم مدختست تاكرشلا

ةيرولف ةيرولك نوبرك تابكرم صصخت وأ ،زيجت وأ ،صخرت نأ فارطألل زوجي ال               - ٤
قاـشنتسالا ةزـهجأل ةجتنم ةكرش بناج نم اهمادخت         سال كلذو ةيرورضلا تامادختسالاب ةصاخ    

تاـبكرم لئادب نأشب ثوحبلا لامكتساب ،ةيلمعلا ةيحانلا نم ،مايقلا اهنم عقوتي ال ةننقملا تاعرجلاب               
ةيا   هتياغ دعوم يف ا  ًاثيثح ىعست الو ٢٠٠٩اجتنمل وأ اهجتنمل اهريوطت وأ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  ،

قاوسأو ةيلحملا اهقاوسأ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا اهلئ           ادب دامتعا ىلع لوصحلل   
  ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمتاجتنم نع كلت اهقاوسأب داعتبالاو ،ريدصتلا 

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم تايمكب هل صيخرتلا مت فرط لك ىلع نأ               - ٥
يجيردتلا صلختلل دعوم ىلع لمتشت لمع ةطخ مدقي نأ ر          ارقلا اذه بجومب ةيرورضلا تامادختسالل    

يف ةـننقملا تاـعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مادختسا نم يئاهنلا               
  .فارطألل رشع عساتلا عامتجالا بناج نم اهثحب بساني تقو

  قفرملا
يماعل ةيرورضلا    تامادختسالا تاصيخرت  ركلا تابكرمل  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧  ةـيرولف ةيرولكلا نوب     

 ناـنطألاب (فارـطألل رشع نماثلا عامتجالا اهدمتعا يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ يف             
  )ةيرتملا

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  
يذلا وأ نيعملا رادقملا   فرطلا

  هدامتعا قبس
هيلع قفاوملا يلكلا رادقملا 

قوفي  (٢٠٠٧ماعل 
اهدمتعا يتلا تايمكلا 

  )١٧/٥ررقملا 

ًانهر اهيلع قفاوملا ةيمكلا   ةنيعملا ةيمكلا
يف ناث ضارعتسا ءارجإب 

ي امب٢٠٠٧ عم ىشمت  
ررقملا نم ٦ةرقفلا   ١٥/٥  

      ]٥٣٥[  ٥٣٥  ةيبوروألا ةعامجلا
ةدحتملا تايالولا 

  ةيكيرمألا
  ]٣٨٥[  ]٣٨٥[  (*)] رفص[  ١٠٠٠

  -  -  ٢٤٣  ٢٤٣  يسورلا داحتالا
ع رداصلا٢٠٠٦ماعل يلحرملا ريرقتلا ءوض يف   )*(   .يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ن 
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يف ةـيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل       ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت  : ءاب/١٨ررقملا عورشم     - ءاب  
ةداـملا    نم ١ةرقفلا   بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل   ةبسنلاب ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ        ٥ 

  ٢٠٠٨ و٢٠٠٧نيتنسلل ةباقرلل ةعضاخلا داومل ل
ةـنجلو يداـصتقالا ميـيقتلاو ايجولونكتلا قيرف هب ماق يذلا لمعلا ىلإ              ريدقتلا عم ريشي ذإ     

،   هل ةعباتلا ةيبطلا لئاسملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا
ررقملا دامتعا ذنم زرحأ يذلا مدقتلا ىلإ         ريدقتلا عم ريشي ذإو    ريغ فارطألا بناج نم     ١٥/٥   

داملا نم  ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا     هزواـجتت ال نيـعم دـعوم ديدحت يف لايرتنوم لوكوتورب نم             ٥ة     
تانييعتب تابلط ميدقت نع فقوتلل فارطألا     لخدـي يتـلا ةـننقملا تاـعرجلاب قاشنتسالا ةزهج          أل  

،   ديحوو لاعف نوكمك اهيف لوماتوبلاسلا
ةرقفلا ىلإ    ريشي ذإو  ررقملا نم    ٦  ا يذ  ١٥/٥  نوبركلا  تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب ةلصل       

لاعف نوكمك لوماتوبلاسلا ةدام اهيف لخدت يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةيرولف ةيرولكل             ا
،   ديحو

تامادختسالا دسل   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧نيتنسلل كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسمب صخري        - ١  
وـبرلا  جالعل ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيرورضلا             

ىلإ ةفاضإلاب ررقملا اذه تاقفرم هددحت يذلا وحنلا ىلع كلذو نمزملا ةيئاوهلا بع              دادسناضرمو    شلا  
ررقملا يف ا   ؛١٧/٥صخرملا تايوتسملا كلت  

ةداـملا نم     ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ري     غ فارطألا يعارت نأ     - ٢ لوـكوتورب نـم     ٥   
نـم ةيرورـضلا تامادختسالا تاءافعإ      صيصختبوأ  ةزاجإلاب  وأ صيخرتلاب اهمايق دنع ،لايرتنوم         
ةقباـسلا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم تانزخملا كلت ام عينصت ةهجل           ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم     

ةرقفلا يف هنايب دراولا وحنلا ىلع اهيلع ةقحاللاو          ١٩٩٦ىلع   ال ثـيحب    ٤/٢٥ررـقملا نم    ) ب (١   
دحاو ماع نم رثكألليغشتلل يفكت تادادمإب عينصتلا ةهج ظفتحت  .  

فلأقفرملا    
مادختسا تانييعت ةيفاضإ ةيرورضتا    ماعل     ةزهج ألةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم     نم   ٢٠٠٧ 

  )ةيرتملا نانطألاب(فارطألل رشع نماثلا عامتجالا اهدمتعا يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا 
  ٢٠٠٧    

  اهيلع قفاوملا ةيمكلا  ةنيعملا ةيمكلا  فرطلا
  *[   ]  ٥٣٥  ةيبوروألا ةعامجلا

      اهيلع ةقفاوملا ررقملا ةيمكلا*
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  ءاب قفرملا
ةزـهجأل ةـيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم         ٢٠٠٨ماعل ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت       

  )ةيرتملا نانطألاب(فارطألل رشع نماثلا عامتجالا اهدمتعا يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا 
  ٢٠٠٨    

  اهيلع قفاوملا ةيمكلا  ةنيعملا ةيمكلا  فرطلا
  ٣٨٥  ٣٨٥  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

ةيرورضلا تامادختسالا ءافعإل  نييعت: ميج/١٨ررقملا عورشم     - ميج ةـيرولكلا نوبركلا تابكرم نم         
  ٢٠١٠ىلإ  ٢٠٠٧تاونسلل يسورلا داحتالا ىدل يوجلا ءاضفلا تامادختسال ١١٣ -ةيرولف 

ىلإ ريدقتلا عم ريشي ذإ    ةـنجلو يداـصتقالا ميـيقتلاو ايجولونكتلا قيرف هب ماق يذلا لمعلا                
،   ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا

تاـبكرم نـم ةيرورضلا تامادختسالا ءافعإل ًانييعت مدق يسورلا داحتالا نأ ىلإ              ريشي ذإو 
لا داحتالا ىدل يوجلا ءاضفلا تامادختسال ١١٣ –ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا      ٢٠٠٧تاونسلل يسور  

  ،٢٠١٠ىلإ 
داوملاـب ةـينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ             يعاري ذإو   

،   ليصفتلاب نييعتلا كلذ ضارعتسال فاك تقو هل حتي مل ةيئايميكلا
ا ةـينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل هريدقت نع برعي ذإو    ةـينعمل   

قيرفلا نيب تمت يتلا تارواشملاو ةءانبلا تاشقانمللو مامتها نم ةلأسملا هذهل هتلوأ امل ةيئايميكلا داوملاب               
،   ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا ءانثأ يسورلا داحتالا دفوو

نأ كردي ذإو   :يسورلا داحتالا يف يوجلا ءاضفلا ةعانص 
  ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسا ضيفخت ةرورضل كاردإو مهفتاهيدل   )أ(
ةدفنتـسملا داوـملا ىـلع بلطلا نم ليلقتلل اهذاختا يرجي ةنكمملا ريبادتلا عيمج نأ                 )ب(

  ؛نوزوألل
رمتـسملا صقانتلا يف ةذخآ اهمادختسا يرجي يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةيمك نأ               )ج(

  ؛اهيلإ لاقتنالاو نوزوألاب ةراضلا ريغ تايجولونكتلاو داوملل لئادبلا ناديم يف ثاحبألا لضفب
اهمادختـسا يرجي يتلا    ١١٣ –ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم رادقم نأ         )د( متـي   

نم تضفخنا دق ا اهضفخ  أو ،كلذب ًاينقت ةصرفلا تحنس املك يف ًايرتم ًانط ٢٤١  ىلإ ٢٠٠١   ١٦٠ 
  ؛٢٠٠٦يف ًايرتم ًانط 

تاناقتلا يف اهمادختسال ةليدب داوم داجيإ فد         و ثحبلا ةطشنأ نأ     )ھ(  ةرمتسم ريوطتلا
  ؛١١٣ –ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مدختست لازت ال يتلا 
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نوصي نأ هنأش نم بولطملا ءافعإلا      حنم نأ   )و(           وـعلا نـم عـفترملا ىوتـسملا  يف  ْل 
  ؛ةيسورلا يوجلا ءاضفلا ايجولونكت

لتاوـس ضرألا لوح رادم يف قلطت يكل مدختس         ت ةمعادلا ةيسورلا خيراوصلا نأ      )ز(
ةطحم ليغشت نامضلو ،ىرخألا نادلبلا نم ريثكلا نم ةيئاضف ةزهجأ كلذكو ،ىرخأ ةزهجأو ةيئاضف              

  ؛ةيلودلا ءاضفلا
تايصوت   هرابتعا يف ذخأي ذإو    ةـينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف         

،   ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا
ةجاحلاب   رقي ذإ و ديدحتلا هجو ىلع     –  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلإ       –   يف  ١١٣ – 

،   ًادج ةمدقتملا تاينقتلا لوع نامضل يوجلا ءاضفلا ةعانص يف ةيرورضلا تامادختسالا
ةرقفلا نأ    هينيع بصن عضي ذإو    ررقملا نم    ٨  ةيرولكلا نوبركلا تابكرم لقنب حمست      ١٢/٢   

،تاكرشنيب اميف ةيرولف  ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ    
جاتنإل    ًءافعإ يسورلا داحتالا حنمي    - ١ ةـيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ًايرتم ًانط        ١٥٠   

ماع يف يسورلا داحتالا ىدل يوجلا ءاضفلا ةعانص يف ةيرورضلا هتامادختسال ١١٣ –ةيرولف    ؛٢٠٠٧ 
٢ -      ، ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ىلإو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ  

صاـخلا  نييعتللامهثحب الصاوي نأ هل ةعباتلا ةيئايميكلا داوملاب         تاءاـفعإ   نأـشب فرـطلا كلذ    ـب     
تاونسلل   ١١٣ –ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيرورضلا تامادختسالا          ٢٠١٠ – ٢٠٠٨ 

  :يسورلا داحتالا ةقفاوم ءوض يفكلذو 
ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف عم         قيثولا نواعتلا     )أ(

  ؛هل ةعباتلا ةيئايميكلا داوملاب
ًاقبط  ١١٣ –ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مادختسا لوح ةينقت ليصافت ميدقت            )ب(  

،    نكتلا قيرفل ةعباتلا ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تابلطتمل          يداـصتقالا مييقتلاو ايجولو
  ؛ةيرسلا ةيراجتلاو ةيمسرلا تامولعملا وأ ينطولا نمألاب ةطبترملا لئاسملا ءانثتساب كلذو

 –ةـيرولف ةـيرولكلا نوبركلا تابكرم تانوزخمل ةيبنجألا رداصملا مادختسا ثحب       )ج(
تلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهددحي يتلا         ١١٣ ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينق     

ةيحـصلاو ةـيئيبلاو ةـينقتلا ةيـسورلا مظنلاو ريياعملا تابلطتمب يفت رداصملا كلت نأ املاط هتصاخ                 
تاـقافتالا  ىـلعو بـسانملا تقولا يف ةبولطملا ريداقملا ريفوت ةيناكمإ ىلع ةنهربلاو ،ةيحاحصإلاو              

  ؛ةيلودلا ةيموكحلا
تابكرمل ةديدج لئادب مادختسا ثادحتسال ،ينمز ل       ودج عضوو ،تايناكمإلا ثحب     )د(

ًاـفنآ اهيلإ راشملا مظنلاو ريياعملا عم ضراعتت الأ طرشب رفاوتت يتلا             ١١٣ –ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا      
يسورلا داحتالا ىدل ا  لومعملا.  
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ارطألا ىدل١٧/١٧ررقملا بجومب ةلاح تاسارد ءارجإ تاصاصتخا : لاد/١٨ررقملا عورشم   - لاد ف  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا   ٥  

ىلع فارطألا تقفتا١٧/١٧ررقملا يف هنأ ىلإ ريشي ذإ   :  
تاـصاصتخا دعي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلط          ت نأ   - ١"

ةداملا نم   ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ةلاح تاسارد ءارجإل          عـم ،لوكوتوربلل  ٥   
لـحم لالحإلا ةيلمعب ةطبترملا فيلاكتلاو       ايجولونكتلافيلاكت نأشب ،يميلق    إلا ليثمتلا ةاعارم    

كـلذ يف امب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع لمتشملا ديربتلاو ءاوهلا فييكت تادعم              
تاـبكرم نـمو ،ةروكذـملا تادعملا نم يئاهنلا صلختلاو لقنلاو ًايئيب ةميلسلا ةداعتسالا              

  "؛ةلصلا تاذ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
نـم يتلا اهريغو ةيداصتقالا زفاوحلا فاشكتساب تاساردلا هذه موقت نأ             - ٢"

ةدفنتـسملا داوـملا نـمو تادعملا نم يجيردتلا صلختلا ىلع نيمدختسملا دعاست نأ ا                 أش
نادلبلا ىدل ريمدت قفارم ءاشنإ فيلاكتو ةمالس كلذكو تاثاعبنالا نم للقت نأو ،نوزوأل             ل

ةداملا نم    ١ةرقف  لا بجومب ةلماعلا   يـميلقإ ليلحت ىلع تاساردلا هذه لمتشت نأ ةرورضو         ٥   
  "؛اهريمدتو اهلقنو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ةرادإب قلعتي

هجوأ ضارعتسا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ كلذك بلطي نأ            - ٣"
لـقن يف مكحتـلا نأـشب لزا        ب ةيقافتا لثم ىرخألا تاقافتالا عم ةلمتحملا يطاشنلا قفاوتلا        

ةـقفاوملا ءارـجإ قيبطت نأشب مادرتور ةيقافتاو ،دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا              
     ، ةـيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا

  "؛ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتاو
رـشؤملا دـمتعي نأ يداـصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىل    إ بلطي نأ   - ٤"

لـماعلا قـيرفلا ىلإ مدق يذلاو قيرفلا ريرقت يف حرتقملا ريمدتلاو ةداعتسالا ةءافكل يرايعملا               
دـنع هقبط يذلا يرايعملا رشؤملا هتفصب        )١(نيرشعلاو سماخلا هعامتجا ءانثأ ةيوضعلا حوتفم       

؛هيلاع اهيلإراشملا ةحرتقملا ةساردلاب مايقلا  "  
،   ضرعت نأ     - ٥" سداسلا عامتجالا ءانثأ فارطألا ىلع     ةروكذملا تاصاصتخالا

دراوـم دـيدجت دـنع ضرغلا اذهل دراوملا ريبدتو ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو               
  ".٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرتفلل فارطألا ددعتم قودنصلا 

ددـعتم قودنـصلا ةـنامأ      ] [يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف   ] [نايكلا[نأ    - ١
نأ هيلع   ١٧/١٧ررقملا اهئارجإ ىلإ وعدي يتلا ةلاحلا تاسارد ءارجإل ربتخأ يذلا           ] دقاعتملا] [فارطألا  

ةداملا نم    ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ةلاح تاسارد يرجي          لـيثمتب ،لوـكوتوربلا نم      ٥   
ءاوهلا فييكتو ديربتلا تادعم لادبتسا ىلإ يمر       ت ةيلمعب ةطبترملا فيلاكتلاو ايجولونكتلا ىلع ،يميلقإ      

                                                           
دل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفريرقت   )١( ةرود ةياهنب يواغرلا اياضقب ةينعملا لمعلا ةقرف ريرقت ٣، ا  ،

 ).٢٠٠٥ويام /رايأ(ةايحلا 
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صلختـلاو ،لـقنلاو ،دادرتسالا تايلمع كلذ يف امب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةيوتحملا               
اـمب ةلصلا تاذ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نمو ،تادعملا هذه لثم نم ةميلس ةروصب يئاهنلا                

  ؛ريمدتلاو حالصتسالا كلذ يف
نأ راتخملا نايكلل يغبني ،هذه ةلاحلا تاسارد ءارجإ دنعهنأ  - ٢  :  
ةداـملا نم  ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا براجت ضرعتسي       نأ    )أ[( لاـجم يف  ٥   

قـلعتي اـم ثـيح نم نوزوألل ةدفنتسملا         داوملا  هذهل ريمدتلا   وحالصتس  الاو ةداعتس الا تايجولونكت 
قط       إلا قوس عم ،خفنلا لماوع وأ     /و تادربملاب   امب (لقنلاو ،تايلمعلا   نو عاونأ ىلإ ةددحم ةروصب ةراش

؛صلختلاو نيزختلا اياضقو)ةلصلا تاذ تايقافتالا كلذ يف  ،[  
ةداـملا نم     ١ةرقفلا بجومب ةلماع فارطأ     ] ةثالث[ىلإ فرط نم راتخي نأ        )أ( نـم   ٥   

ةيلعفلا براجتلل ةيفصو ةلاح تاسارد ءارجإ ضرغب] ةيداصتقا ةقطنم] [ميلقإ[لك لخاد لوكوتوربلا     
يف امب ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةيوتحملا ديربتلاو ءاوهلا فييكت تادعم لادبتساب ةطبترملا              
نـمو ،تادـعملا هذـه لثم نم يئاهنلا صلختلاو لقنلاو ،عاجرتسال ًايئيب ةميلسلا تايلمعلا كلذ                

  ؛ةلصلا تاذ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
ت فيضي  ، أ )أ(ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةلاحلا تاسارد ءار        جإ دنع هنإ    )ب( نـع ليـصاف    ، 

نوـبركلا تابكرم ىلع ةيوتحملا ديربتلاو ءاوهلا فييكت تادعم لادبتساب ةطبترملا فيلاكتلاو تاناقتلا             
لـثم نم يئاهنلا صلختلاو ،لقنلاو ،دادرتسالل ًايئيب ةميلسلا تايلمعلا كلذ يف امب ،ةيرولف ةيرولكلا               

نـم ةـعقوتملا تايمكلا كلذكو      [ةلصلا تاذ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نمو تادعمل         ا هذه 
  ؛]يئاهنلا صلختلاو دادرتسالا اتيلمع اهل ىرجت نأ لمتحملا نم يتلا تادعملا

زفاوـحلا فـصو    ) ب(و) أ(نيترقفلاب ًالمع عضوت يتلا ةلاحلا تاسارد ىلإ ًادانتسا           )ج[(
صلختـلا ىـلع عيجـشتلا ا        يتلا  زفاو  حلانم كلذ ريغو    ] ةماعلا تاسايسلاو ] [ةيداصتقالا[  أش نم

رفست نأو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةيوتحملا ءاوهلا فييكتو ديربتلا تادعم نم يجيردتلا              
  ]؛تاثاعبنالا ضيفخت نع

ميدقت ؛)ب(و) أ(نيترقفلا ىلع ًالوزن اهريوطت متي يتلا ة        لاحلا تاسارد ىلإ ًادانتساو     )د(   
،   ] تايصوتلل[يميلقإ  ] ليلحت[ ،[ةرادإب ةصاخلا تاـبكرمل  ] مادتـسملا [ريمدتلاو لقنلاو   ] حالصتساو

تابكرم ىلع ةيوتحملا ءاوهلا فييكتو ديربتلا تادعم نم ةداعتسملا         ] ةمداقتملا[ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا    
نادـلبلا ىدل ريمدت قفا     رم ءاشنإ فيلاكتو ةمالسلا تالامتحا كلذ يف امب ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا          

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  ؛ةيلاحلا ريمدتلا قفارم مادختساب ةنراقملاب لوكوتوربلا نم٥     
ةـجرحلا لماوعلاو اياضقلا زاربإ عم ةسوردملا ةيقيقحلا ةلثمألا ساسأ ىلع جذامن ءانب               )ھ[(

  ]؛حاجنلل
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نـع اهقيقحت لمتحملا نم يتلا نوزوألل  ةدفنتسملا داوملا يف ةيونسلا تاضيفختلا ديدحت        )و[(
         ، ةداعتـسالا ةءاـفك     ساـيق لماع  بسانتي امبسح ،مادختساب كلذو ةفلتخملا تارايخلا ذيفنت قيرط  

رـخآ اياضقب ةينعملا لمعلا ةقرف ريرقت يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هحرتقا يذلا ريمدتلاو               
  ]؛)٢٠٠٥ويام /رايأ(يواغرلا رمع 

ةيتسيجوللا تاردقلاو ةيساسألا ةيتحتلا ةينبلا مادختسا عفانمو تاناكمإ فا         شكتسا  )ز[(
تاـيقافتالا يف ةدراولا يئاهنلا صلختلاو لقنلاو ،ةداعتسالا تاجايتحا دسل ةعمزملا وأ لعفلاب ةمئاقلا              
ربـع اهـنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا لثم ةلصلا تاذ ىرخألا                 

تادـيبمو ةـيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطت نأشب مادرتور ةيقافتاو ،د           ودحلا
  ]؛ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتاو ،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ

قت ميدقت ،ًايلمع يد    بو ،ةساردلا ءارجإب نيمئاقلا ىلع يغبني هنأ        - ٣[  يلحرم رير  ا ردقلا
داـقعنا نـم لقألا ىلع عيباسأ ةتس لبق ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ اهلالخ نمو ،ةنامألا ىلإ                  
فارـطألل رشع عساتلا عامتجالا ىلإ ،اهلالخ نم مث ،ةنامألا ىلإ ًايئا                  ًاريرقتو ،رشع نماثلا هعامتجا

  .]لقألا ىلع عيباسأ ةتسب هداقعنا لبق
  هضيفخت صرفو نوبركلا ديرولك عبار تاثاعبنا رداصم: ءاه/١٨ررقملا عورشم   - ءاه

ةـنجلو يداـصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهمدق يتلا تامولعملا          ىلإ   ريدقتلا عم ريشي ذإ   
  ،٢٠٠٦ويام /رايأ يف يلحرملا هريرقت يف هتصاخ ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا

مأتب هتادهعت هلاب نع    بيغت ال ذإو   لايرتنوم لوكوتورب نم لاد    ٢ةداملا بجومب ةباقر ريبادت ني         
،   نوبركلا ديرولك عبار كالهتساو جاتنإ ىلع

هنم ًةبغرو داـمتعاب ريكبتلا ىلع عجشي ،يعيبطلا زيكرتلا تايوتسم ىلإ تاثاعبنالا ليلقت يف                
،دختسالا ءانثأ ثدحت يتلا تاثاعبنالا ىلع ًادودح عضيو ،نوزوألاب ةراض ريغ لئادب   يلاقتنالا ما

يف ةدوـصرملا تازـيكرتلاو اهنع غلبملا تاثاعبنالا يف ريبكلا توافتلا ءازإ قلقلا نع        برعي ذإ   
ىلإ ا                  أش نم نيوهتلا متي يعانصلا طاشنلا نم تاثاعبنالا نأ ىلإ حوضوب ريشت يتلاو ،يوجلا فالغلا

ماع يف نط ٧٠٠٠٠دودح يف لازت ال تناك (ديعب دح  نط٦٠٠٠ صقان وأ دئاز (٢٠٠٢   ((،  
ةيلكلا تاثاعبنالل همييقت لصاوي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي             - ١

ةلـصلا تاذ ىرـخألا تاررـقملاو    ١٦/١٤ررقملا يف دراولا وحنلا ىلع ،نوبركلا ديرولك عبار نم     
ةرقفلا ١٧/١٩ررقملاك  ىلإ صاخ مامتها ءاليإ عم٦،   :  

ىـلع ءاـضقلا يف ةدعاسملل ةيعانصلا تاثاعبنالا ن         ع لضفأ تانايب ىلع لوصحلا      )أ(
  ؛يوجلا فالغلا تاسايق عم ريبكلا توافتلا

كـلذ يف امب    (نوبركلا ديرولك عبار جاتنإب ةلصلا تاذ اياضقلا يف ثحبلا ةلصاوم             )ب(
هريمدت وأ هريودت ةداعإو هنيزختو قحاللاهمادختساو يعرف جتنمك هجاتنإ   ؛) 

  ؛تايافنلا رمط عقاوم لثم ىرخألا رداصملا نم تاثاعبنالا ريدقت  )ج(
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  ؛نوبركلا ديرولك عبار طباوضل ةيفاضإ تايجيتارتساو تابلطتم حارتقا  )د(
ميـيقتلا نأـشب يئا        - ٢  ريرقت دادعإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطلا

يرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالا عم نمازتي تقو يف        ١ةرقفلا يف هيلإ راشملا      ةيوضعلا حوتفم لماعلا ق     
يف فارطألل رشع عساتلا عامتجالا هيف رظني يكل  ٢٠٠٧.  

ةمدختـسملا ريغ ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ ىلإ لاقتنالا ريسيت          : واو/١٨ررقملا عورشم     - واو
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلما علا فارطألا ىدل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل  ٥  

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع بجي        هنأب رقيذإ   ةداملا نم    ١  داوـملا كالهتسا ليلقت     ٥   
ىلوألا ةعوم       ٨٥ةبسنب ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا ،فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا

ةعـضاخلا داوـملا نم لماكلا يجيردتلا صلختلاو         ٢٠٠٧هتياغ دعوم يف اهساسأ طخ نم ةئاملا يف           ،
هتياغ دعوم يف ،ىلوألا ةعوم          ل  نوـبركلا تابكرم كلذ يف امب       ٢٠١٠ا ،فلأ قفرملاب ةدراولا ةباقرل  

 ، بع دادسناووبرلا ىضرم جالعل ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ يف ةلمعتسملا ةيرولف ةيرولكلا  شلا  
،   نمزملا ةيئاوهلا

ةرقفلا نأ    هينيع بصن عضي ذإو    ررقملا نم    ٧  نأب يضقت    ٤/٢٥  يرورضلا مادختسالا طباوض    
ةداملا نم    ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع قبطنت نل         يجيردـتلا صلختلا ديعاوم نيحت ىتح       ٥   

،   فارطألا هذه ىلع ةيراسلا
ةحلاصلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلإ جاتحت تلازام ةمدقتملا نادلبلا نأ ىلإ             ريشي ذإو   

تامادختسالا تاءافعإ تابلط نم رهظي يذلا وحنلا ىلع ةننقملا ت          اعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ جاتنإل   
، فارطألا اهيبل    ت يتلا ةيلاحلا ةيرورضلا

ةـيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادادمإ فنتكي يذلا نيقيلا مدع تالامتحا            كرديذإو    
رـشبل  ا ةحـص ىـلع عـقت يتلا تاريثأتلاو بيرقلا لبقتسملا يف ةينالديصلا تامادختسالل ةحلاصلا              

نـم نكمتت مل دا     وملا كلت ىلع دمتعت يتلا ةيلحملا عينصتلا عناصم نأ ول ةلمتحملا لامعألا تاعورشمو            
،رفاوتب ؤبنتلا   اه

تابكرم مدختست يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم يجيردتلا صلختلا نأ    كردي ذإو   
ةداملا نم    ١ة  رقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ىدل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا         لمكتسي نأ لمتحي    ٥   

ىدـل ىضرملا اهمدختسي يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ مظعم نأو ،كلذل ددحملا دعوملا يف               
ةداملا نم    ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا      ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نم اهداريتسا مت دق    ٥   

ةداملا نم ١  ٥،  
فارطألا ضعب نأب     رقي ذإو  ةداملا نم    ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا      تايجيتارتـسا تدمتعا دق     ٥   

ناك نإو   ١٢/٢ررقملا هعجشي يذلا وحنلا ىلع ،ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأب ةصاخ لاقتنا              ،
ةداملا نم    ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا مظعم نأ ظحالي         لاـقتنا تايجيتارتسا دعب ئشنت مل       ٥   

عـضو نـم نكمتت نل ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسا ةزهجأ جتنت يتلا فارطألا             نأو ،ةيميلقإ وأ ةينطو     
،   ةينطولا اهططخ يف ايجولونكتلا ليوحت رصنع جردي مل ام تايجيتارتسالا هذه ىلع ةيئاهنلا تاسمللا
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 ، ةيلاخلا تاجالعلا ىلإ لاقتنالا ريسيتل ريبادتلا نم ديزملا ذاختال ةجاح ةمث نأ ،كلذل              مهفتي ذإو  
فارـطألا ىدـل نمزملا ةيئاوهلا بع        دادسناووبرلا ىضرمل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا ت       ابكرم نم   شلا  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا   ٥،  
يميلقإ ج    هرابتعا يف عضي ذإو     عابتا نأ ضـعب يف ةءافك رثكألا وه نوكي دق لاقتنالا هاجت              

،   تالاحلا
ررقملا نأ    يعاري ذإو  عامتجالا وعدي    ١٧/١٤  ذاـختا رـمأ يف رظني نأ فارطألل رشع       نماثلا   

ةداملا نم    ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا اههجاوت يتلا بعاصملا لوانتي ررقم           نم لاقتنالا نأشب    ٥   
،   ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ

ىلإ ةدـئاز ةـيلوأ يلوت نأ فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ             بلطي نأ   - ١  
ةرقفلا بجومب ةلماعلا    ]ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةجتنملا    [فارطألا ىدل   تاعورشملا ليومت     

ةداملا نم    ١ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا قاشنتسالا ةزهجأ نم لاقتنالا رسيت يتلا             ٥  يف [ 
  ؛]عورشملا قافتاو فارطألا ددعتم قودنصلل ةيلاحلا ةيهيجوتلا ئدابملا راطإ

ضارعتـسا رمأ يف رظني نأ فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىل            إ بلطي نأ   - ٢
قاـشنتسالا ةزـهجأ لـيوحت تاعورشم رمأ يف رظنلل يلاحلا عطقلا خيراتب قلعتي ايف             ١٧/٧اهررقم    

قاـشنتسالا ةزـهجأ عاـطق يف يجولونكتلا مدقتلا تايلمع ةريتو ةقيقح ءوض يف ةننقملا تاعرجلاب                
ةحلاصلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم تادادمإلا فنتكي يذلا نيقيلا م   دعو ،ةننقملا تاعرجلاب  

  ؛ةينالديصلا ضارغألل
ىتح الجؤي نأ فارطألا عامتجالو ذيفنتلا ةنجلل         يغبني هنأ   - ٣ ةلاح ثحب ةلأسم ٢٠١٠   

ةداملا نم    ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا لاثتما       تب نوزوألا ةـنامأ ىلإ نئارـق رفوت يتلا         ٥  ريراـق   
فرـط لك اهفدهتسي يتلا ماقرألا نع فارحنا يأ نيبت يتلاو            ٧ةداملا بجومب اهمدقت يتلا تانايبلا        ،

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مادختسال ةجيتن ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسال ةدح ىلع            
  ؛ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ جاتنإ يف ةيرولف

  وأ
لمتحملا لاثتمالا مدع لكاشم ثحب      ت نأ ذيفنتلا ةنجل ىلإ فارطأل    ا عامتجا بلطي نأ     - ٣

ةداملا نم  ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا بناج نم        اهكالهتسا ةبسنل يبسنلا عافترالا نع ةجتانلا ٥   
تارايخ حارتقاو ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عاطق يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم             

  ؛فارطألا هذه لثم ةلماعم ةيفيكل
 –هتـصاخ نوزوألا لمع جمانرب راطإ يف ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ماي              ق بلطي  - ٤

ةـيميلقإلا يلمعلا بيردتلا تاقلح يف       اهتشقانم يرجتس يتلا ًامدق يضملل ةمزاللا تاوطخلا حيضوتب         
  ؛٢٠٠٧ماع يف اهميظنت ررقملا 
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ةيرورضلا تامادختسالل تاصيخرت ىقلتي فرط لك ىلإ         بلطي نأ   - ٥ ة زهجأ عينصتل [ 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلإ اهريدصتل ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا  ىلإ مدقي نأ ] ٥ 

يتـلا ريبادتلا ددحت عينصت ةهج لك ىلإ يريدصتلا عينصتلل ةيليصفت لاقتنا ةطخ دروتسم فرط لك                 
ـهجأ ىلإ ا               قاـشنتسالا ةز   ارداـصب لاقتنالل اهذختت فوس يتلا ريبادتلاو عينصت ةهج لك اهذختت

ضرـعت ال ةروـصبو نكمي ام عرسأ   بةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا ةننقملا تاعرجلاب      
  ؛رطخلل ىضرملا

ىلع لمتشت نأ عينصت ةهج لك ىدل تارداصلا عينصت يف لاقتنالا ططخل             يغبني هنأ   - ٦  
تاـعرجلاب قاـشنت    سا زاهج لك نعو عينصت ةهج لكب ةصاخلا ريدصتلا قاوسأ نع ةددحم ليصافت            

  :ـب قلعتي ام ثيح نم ةلاعفلا ةداملا بسح ةننقملا
نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا لئادبلا قيوست تابلط       بةيحصلا ةطلسلل مدقتلا تيقوت       )أ(

اهجتنم بحسو ،قاوسألا يف اهحرط       ْءدبو لئادبلا كلت سفن ىلع ةعقوتملا ةقفاوملاو ،ةيرولف ةيرولكلا         
ىلع ةلمتشملا ا  ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرماجتنم وأ    
اـيجولونكتلا لقن تاقافتا وأ     /و صيخرتلاو ريعستلا ريسيت نأشب ةيداشرإ تامولعم        )ب(

  ؛ثحبلا طاسب ىلع ةحورطملا
ةيحـصلا تاطلـسلاو ةيبطلا ةياعرلا يينف ةيعوت جمارب ،يف ةكراشملاو ،يف ةمهاسملا               )ج(

ىضرمل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا ت        اجالعلا ىلإ لاقتنالا نأشب ىضرملاو ةيموكحلا     
؛نمزملا ةيئاوهلا بعدادسناووبرلا   شلا    

ةرقفلا يف هيلإ ةراشإلا تقيس فرط لك ىلإ بلطت نأ  - ٧ ىشمتي امبو ،ررقملا اذه نم ٥   
ةرقفلا عمو    ٤/٢٥ررقملا عم    ررقملا نم    ٤  ماـجحأ نييـعت يف تـبلا ددـصب نوكي امنيح         ١٢/٢   ،

ذـيفنتل ،عينصت ةهج ىلإ ةيرورضلا تامادختسالا صيخارت حنم وأ          /و ،ـل ةيرورضلا تا   مادختسالا
ةزهجأ ىلإ لاقتنالا لجأ نم اهيدل ام لضفأب مهستو ،اهيدل تارداصلا عينصتب ةصاخلا لاقتنالا ةطخ               

  ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا
رط لك ىلإ   بلطي نأ   - ٨ قـيرف ىلإ ماـع لـك مدـقي نأ           ٥ةرقفلا يف هيلإ راشم ف         

ًارـيرقت ،ةيرورضلا تامادختسالل     فرطلا اذه تانييعت نم ءزجكو ،يداص     تقالا مييقتلاو ايجولونكتلا    
  ؛ةيرس تامولعم يأ ةيامح ةاعارم عم ،تارداصلا عينصتب ةصاخلا لاقتنالا ططخ زجوي

الا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ     بلطي نأ   - ٩ ريراـقتلا هذه لثم يف رظني نأ يداصتق         
  ؛فرط لكب ةصاخلا ةيرورضلا تامادختسالا نييعتل همييقت دنع

نأشب ًاريرقت مدقي نأو ميق            بلطي نأ   - ١٠  ي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ  
د دودحم جاتنإل ا      ةدحاو ةعف يصوملا تايمكلا ددحي نأو ،لثمألا تيقوتلا لمع ،ىودجو ،ىلإ ةجاحلا

ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ لجأ نم ،ةيرصح ةروصب ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم             
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ و ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل   ٥.  
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  ليثيملا ديموربل تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا: ياز/١٨ررقملا عورشم   - ياز
ريشي   ْذإ[ د ررقملا يف ،هنأ    ىلإ  ريياـعم ةغايص ةلأسم يف رظنلا ىلع فارطألا تقفتا          ١/٣. إ.   ،

،ةددعتم تاءافعإلاب صيخرتلل ةيجهنمو تاونسلا    
نأ تاونسلا ددعتم جرح    –مادختسا ءافعإ نييعتب مئاقلا فرطلل يغبني هنأ          - ١ مدـق  ي  

مادختسالا ءافعإل ةدحاولا ةنسلا ت     انييعت ىلع قبطملا يئاهنلا دعوملا عم ضراعتي ال امب نييعتلا اذه لثم           
  ؛جرحلا

تاونسلا ةددعتم تانييعتب موقي فرط يأ نأ       - ٢ نوكي نأ ىلع ًادهاج لمعي نأ هيلع        ،   
لالـخ يطوـبه هاجتا نع فشكي جرحلا مادختسالا ءافعإل نييعتلا يف بولطملا ليثيملا ديمورب رادقم         

  ؛ءافعإلا بلط اهيطغي يتلا ةرتفلا
يف ةددـحملا تاونسلا عيمج مييقتب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تاراي           خلا ةنجل موقت نأ     - ٣

لودـجلاو ةمداقلا ضارعتسالا ةي     لمعل ًاقبط كلذو جرحلا مادختسالا نييعتل تاونسلا ددعتم نييعت يأ         
ةبسنلاب بلطلا يف ةدراولا كلت تاونسلا عيمجل ةبسنلاب تايصوت ميدقتب موقت نأو ،تاعامتجالل ينمزلا              

نييعتلا اذه لثمب تمدقت يتلا فارطألا      كلتل عـم نمازتلاب هذه ضارعتسالا تايلمع ءارجإ متي نأو         .  
ةدـحاو ةنـس تانييعتب ةصاخلا ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل اهيرجت يتلا تاضارعتسالا               

  ؛جرحلا مادختسالا تاءافعإل
ددعتم نييعتل ًامييقت اهئارجإ دنع ليثيملا       ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل موقت نأ        - ٤  

فارطألا اهيلع   تقفتا يتلا ةلصلا تاذ ريياعملا قبطت نأ تاونسلا ددعتم ءافعإ ىلع لوصحلل تاونسلا              
دو ٩/٦ررقملا يف    مادختسالا ىلع لوصحلل تاونسلا ةددعتم تانييعتلا ىلع       ) ج (٩ةرقفلا  ،  ١/٤. إ. 

يتـلا تاضارتفالاو ريياعملا سفن مادختساو ،اهعامتجال ينمز        لا لودجلل يداعلا قيبطتلا لالخ جرحلا     
  ؛ةدحاو ةنسل جرحلا مادختسالا تاءافعإ تانييعت ىلع اهقبطت

ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ه     يرجت يذلا مييقتلا بقع فارطألل    عامتجا  لوأ موقي نأ      - ٥
تاءافعإل  تاونسلا ةددعتم تانييعتل  او ةدحاولا ةنسلا تاذ تانييعتلا نم لك يف رظنلاب ليثيملا ديموربب            

ةـنجل نـع ةرداصلا ةلصلا تاذ تايصوتلا كلذكو ،ةبلاطلا تاهجلا ا      ت يتلا جرحلا مادختسالا     مدقت
مادختـسالا ءافعإ بلط مدقم اهبلطي يتلا ةلماكلا ةرتفلا لالخ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا               

دو٩/٦ نيررقملايف ةدراولا ريياعملا ةاعارم عم ،جرحلا  ةرقفلا ١/٤. إ.    ؛)ج (٩ 
ريياـعملا قـبطي نأ هيلع تاونسلا ددعتم جرح مادختسا ءافعإ ىقلتي فرط يأ نأ                 - ٦

دو ٩/٦ررقملا يف ةدراولا     ةرقفلا   ١/٤. إ.  وأ حمسي وأ صيخارت ردصي امنيح ،بسانتي امثيح        ) ج (٩ 
تـقفاو دق فارطألا نوكت تاونسلا د       دعتم جرح مادختسا ءافعإل ًاقبط ليثيملا ديمورب مادختسا زيجي        

  ؛هيلع
عاـمتجا   نوـكي تاونسلا ددعتم جرح مادختسا ءافعإ ىقلتي فرط        ي  أل زوجي هنأ    - ٧  

هيلع قفاو دق   فارطألا يف رظنلا ةداعإ بلطي نأ         بجيو ،فورظلا ري   غت ساسأ ىلع هيلع قفاوملا هئافعإ      
ةيونـسلا تانييعتلل ةبسنلاب هيلع قفتملا يئاه    نلا دعوملا ءاضقنا لبق ليبقلا اذه نم يتلا تابلطلا مدقت نأ          
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ماـكحأل ًاـقبط اهمييقتب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل موقتو ،جرحلا مادختسالا ءافعإل             
؛هيلاع٤ةرقفلا     

ةينقتلا تارايخلا ةنجل هبرجت يذلا مييقتلا بقع دقعي فارطألل عامتجا لوأ موقي نأ               - ٨
جرح مادختسا ءافعإل هيلع     ةقفاوملا تقبس نييعت يف رظن ةداعإ بلط يأ ثحبب ليثي         ملا ديموربب ةينعملا    

ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تايصوت ثحبو٧ةرقفلا يف هنايب درو   ،[.  
  لايرتنوم لوكوتورب هجاوت دق يتلا ةيلبقتسملا تايدحتلا  - ءاح

  ادنك نم مدقم ريرقت
ألا ةقبط يمحت يهو فارطألا اههجاوت نأ لمتحي        يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا   دقعلا لالخ نوزو    

  نمزلا نم مداقلا
لاـيرتنوم لوكوتوربل نيرشعلا ديعلا عم      ٢٠٠٧يف فارطألل رشع عساتلا عامتجالا نمازتي فوس           .

لاثمك ضهني   لازامو ،فارطألا ددعتم يئيب قافتا حجنأ وه لوكوتوربلا اذه نأب عساو فارتعا ةمثو                
ديد   عيمجت  ل يذتحي   يسيئر يملاع يئيب   ةهجاومل ملاعلا لود ناـمزلا نم نايضاملا نادقعلا دهش دقلو       .  

كالهتـساو جاتنإ نم يجيردتلا صلختلا ىلإ ةيمارلا ريبادتلا نم ةعساو ةفئاط ذيفنتو              ،نأشب ضوافتلا   
يجيردتلا صل  ختلا كلذ قيقحتل ةيسسؤملا تايلآلا نم ةعساو ةعومجم ءاشنإو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا           

  .ًايملاع
لـضفبو ،ا  ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا دوهج لضفب مخض مدقت ققحت دقف           ةلماعلا ريغ نادلبلاو  

لايرتنوم لوكوتورب لامعأ تداق    يتلا تاسسؤملا نم ديدعلا بناج نم سيفنلا معدلا        ثـيح نم   ف.  
ةبوسحم نانطألا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل نوزوألا دافنتسا ةلادب        بـجومب ةلماعلا ريغ نادلبلا تللق          ،

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمج نم اهكالهتسا نم ةئاملا يف         ٩٥،  ٥ةداملا   تـللق تـقولا سفن يفو      .  
نـمو ،ةـيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا نم ًايملاع            ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا       

ىلإ   ٥٠نم ةبسنب ليثيمل    ا مروفورولكو نوبركلا ديرولك عبارو تانولاهلا      طوـطخ نـم ةئاملا يف       ٧٥   
ىـلع قـفاو دق فارطألا ددعتم قودنصلا نأ         كلذ ىلإ فاضي    . ةينعملا ةداملل ًاع  بت اهتصاخ ساسألا  

عـيمج نم يجيردتلا صلختلل كلذو تاونسلا ةددعتم يجيردتلا صلختلل ططخ اهنيب نم ،تاعورشم              
ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا ىدل ًابيرقت ةيقبتملا جاتنإلاو كالهتسالا هجوأ نوبركلا تابكرم ءانثتساب ٥   
  .ةيرولف ةيرولكورديهلا

مت ثـيح يوجلا فالغلا نم ايلعلا تاقبطلا يف لايرتنوم لوكوتورب هزرحأ يذلا              مدقتلاظحول دقو     
ذنم ضافخنالا يف تذخأ مث تانيعستلا رخاوأ يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ىوصقلا تازيكرتلا غولب              

ًايونس ةئاملا يف   ١وحنب نيحلا ك    لذ طباوـضلا تقبط لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا عيمج نأ ولو          .  
اهلك وأ ةيضرألا ةركلا مظعم يطغت يتلا نوزوألا ةقبط تداعل ،لايرتنوم لوكوتورب اهيلع صني يتلا               

  .نرقلا اذه نم لوألا فصنلا يف ىلوألا اهتعيبط ىلإ
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. لاـيرتنوم لوكوتورب ىلع عيقوتلا ذنم يلودلا يئيبلا لامعألا ل         ودج ترتعا د  ق ةيرهوج تارييغت نإ   
ةـيلود تاردابم ترهظ امك ،نايرسلا زيح فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالا نم ديدعلا لخد دقف               

تحبصأ ةيلودلا ةعامجلا نأ كلذ ةجيتن نم ناكو      . ةديدج ةيلام تاسسؤمو   ست   ةروـصب ءوضلا طل     
قيرطلا ًةدهمم ،فارطألا ةددعتم ةيئيبلا مظنلا    ةيلاعف ةدايز   قرط ىلع ةديازتم     كلذب   سسؤم حالصإل    . ي 

دـشر                إ  ت نأ نكمي يتلا فارطألا ةددعتم ةيلاعفلا ىلع ةديرف ةلالطإ يطعي لايرتنوم لوكوتورب حاجن ن
اياضقلا هذه يف ةماعلا تاسايسللًاقاطن عسوأ تاشقانم  .  

          ، لوـكوتوربل يـغبني ال هـنإ لاقي ام ًابلاغف          رظنلل تفاللا مدقتلا نم مغرلا ىلعف ،تقولا سفن يفو
اهققح يتلا هداجمأل   مينتسينأ لايرتنوم         حلايفو  .   مادت سملا يجيردتلا صلختلا ن   ِمؤن نأ انل ناك اذإ ،ةقيق

نأ اـنيلعف ،تايدـحت نم ىقبت امل ةيلاعفب يدصتلا نامضل نوزوألا             ماظن ليدعتو ،تقولا رورم عم      
. لبقتـسملا ةهجاومل ةمعادلا تاسسؤملا فييكت هيف نمضن يذل        ا تقولا سفن يف اندوهج لذب لصاون      

تاـسسؤملا ىلع بجي ةيئاهنلا  لوكوتوربلايما رم قيقحت وحن لوكوتوربلا مدقتعم هنأ ،ىرخأ ةرابعبو    
ـطألا ىـلع بـجوتي كلذل       ،بسانمتيقوتلا نإ   . ةريغتملا تاجايتحالا ةهجاومل روطتت نأ     يف فار   

  .هتاسسؤمو لوكوتوربلل لجألا ةليوط تاجايتحالا يف ريكفتلا اوأدبي نأ لايرتنوم لوكوتورب
اهـتهجاوم يف ءاطبإ نود أدبت نأ فارطألا ىلع نأ دقتعن يتلا لئاسملا نيب نم يه ةيلاتلا لئاسملا نإ                   

،      ألا ماظن لخاد يفارشتسا يسسؤم رييغت ثودح نمضت يكل         ةءاـفكلاب ةمستم ةسلس ةروصب نوزو
قـيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا ءانثأ أدبتس يتلا تاشقانملل        ًاساسأ رفوي نأ كلذ لك نأش نم        ف

رـشع عـساتلا عاـمتجالل ةيفارـشتسإلا تاسايسلل لمع جمانرب دادعإو ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا               
  .لايرتنوم لوكوتوربل نيرشعلاديع لايف كلذو ،فارطألل 

   ةعماجلا لئاسملا
ةـقبط ةـيامحل لايرتنوم لوكوتورب يف       فارطألا اههجاوتس يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا يه ام          ○

  ؟نمزلا نم نيدقعلا ؟نمزلا نم مداقلا دقعلا لالخ نوزوألا
مل اذإو ،تايدـحتلا هذهل يدصتلا تاجايتحال ةبكاوم لايرتنوم لوكوتورب تاسسؤم له              ○

  ؟ةمزاللا ةيسسؤملا تارييغتلا يه امفكلذك رمألا نكي 
ماهملاو ةطشنألا يه امو ا هيلإ جاتحتس يتلا ةلصاوتملا تامدخلا يه ام  ○  اسسؤم نم فارطألا ا

  ؟اهيلع ديدشتلا مدع يغبني يتلا كلتو اهيلع ديدشتلا يغبني يتلا
دوـقعلا لالـخ ا                ○  دايزو لب يطاشنلا قفاوتلاو ةيلاعفلاو ،لاثتمالا ىلع ةظفاحملا نكمي فيك

  ؟نمزلا نم ةيلاتلا
  يلي ام ةددحملا لئاسملا نيب نمو

زـيفحت لجأ نم انه تحرط دقو  ،ةيرصح تسيلو ةيريوصت ةلثمأ يه ًاديدحت رثكألا ة   يلاتلا لئاسملا نإ    
  .قاطنلا ةعساو ةشقانم
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  :ةيراشتسالا ةزهجألا
ي نأ يف   بغرت وأ فارطألا هيلإ جاتحت يذلا ام        ○        ، يداـصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هلعف

تاـصاصتخا ليدعت لمتحملا نم له      ؟لبقتسملا يف يملعلا مييقتلا قيرفو ةيئيبلا راثآلا قيرفو         
اهزيكرت وأ يملعلا مييقتلا قيرفو ةيئيبلا راثآلا قيرفو ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف            

  ؟ةيقبتملا ماهملا ىلع وأ ةديدج ماهم ىلع
عـبرأ لك ةيلحرم ريراقت نأ مأ ةيونسلا ريراقتلا نم ةيلاحلا ةعوم                  ○  ا ىلإ فارطألا جاتحت له

  ؟يفكت تاونس
قـيرفو ةـيئيبلا راثآلا قيرفو ،يملعلا مييقتلا قيرف تاصاصتخا يف نوكي نأ يغبني يذلا ام                  ○

  ؟٢٠١٠ريرقت لجأل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 
  ؟لبقتسملا يف نوزوألا ثوحب ءاردم هلعفي نأ فارطألا بغرت/جاتحت يذلا ام  ○
  ؟نوزوألا ةقبطل ةجذمنلاو دصرلاو ثوحبلل لجألا ةليوط ةجاحلا يه ام  ○
  ةنامألاو فارطألا ددعتم قودنصلا  ○
هيلع نوكي نأ فارطألا هب أبنتت يذلا ام        ○ ددـعتم قودنـصلا قتاع ىلع يقلملا لمعلا ءبع             

  ؟ةيذيفنتلا ةنجللا ىلعو هتنامأ ىلعو ،فارطألا
بـسانم ةـئيبلل ةدـحتملا مـمألا جمانربل عباتلا لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب قاطن له                  ○

؟لبقتسملا يف هتيدأت لصاوي وأ هبعلي نأ هيلع بجيوأ هبعليس يذلا رودلا وه امو ،لبقتسملل    
  فارطألا تارمتؤمو فارطألا تاعامتجاو ،تانايبلا غالبإو لاثتمالا دصر
؟اهداقعنا تارتفو اهرتاوت . فارطألا تاعامتجال لمتحملا جايتحالا لبقتسملا يف نوكيس فيك      ○

  ؟فارطألا تارمتؤمو
  ؟لبقتسملا يف نوزوألا ةنامأ ةفيظوو رود هيلع نوك ينأ يغبني اذام  ○
داوـملا كالهتساو جاتنإ نم يجيردتلا صلختلا متي امنيح ذيفنتلا ةنجل لبقتسم نوكيس اذام                ○

  ؟نوزوألل ةدفنتسملا
؟ليوطلا لجألا يف لاثتمالا نامضل ةيلاعفب لمعينأ لوكوتوربلا ماظنل نكمي فيك  ○    
ةداـملا بجومب ةلماعلا فارطألا نيكمتل ةيرورض ا            يتلا ةدعاسملا يه ام     ○  أ فارطألا ىرت  ٥ 

تلا صلختلاب قلعتي اميف ًالثم ةيلاحلا ا          نوـبركلا تاـبكرم نـم يجيرد       امازتلاب ءافولا نم
ًايلاح ةدوجوملا تاسسؤملا لهو    . خلالاثتمالا ةدايزو ،تانايبلا غالبإو ةيرولف ةي       رولكورديهلا

  ؟ةيفاك
  :ًامدق يضمللةحرتقملا قيرطلا 

دـقعت نأ حارـتقاو ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل          ٢٦ـلا عامتجالا ءانثأ ةيمسرلا ريغ ةقرولا ميمعت          
  ؛ةيوضعلا حوتفم لاصتا قيرف ةئيه ىلع ًاعامتجا فارطألا
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اياـضقلا نـم ًاديدحت رثكأ ةعومجم هتاجرخم نوكت ،تارودلا نيب امل نزاوتم رغصم لماع قيرف ءاشنإ                 
  ؛فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ءانثأ اهتشقانم ررقملا قيقحتلا تالاجمو لئاسمو ةيسيئرلا
  ؛فارطألل رشع عساتلا عامتجالل لمعلا راسم مسرب فارطألل رشع نماثلا عامتجالا موقي

ضرغب اهثحب نكمي ةيجيتارتسا ةقيثو وأ ةددحم ةيجيتارتسا رصانعو تاررقم دادعإل            ٢٠٠٧ءانثأ لمعلا     
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطأل ا بناج نم ًايمسر اهدامتعا  ٥، لوكوتوربلا نم    

  لايرتنوم لوكوتورب ىلع هلاخدإ حرتقملا رييغتلا  -ًايناث 
يجيردـتلا صلختلا يف ًامدق يضملل لايرتنوم لوكوتورب يف رييغت ءارجإ           : --/١٨ررقملا عورشم   

نم  ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارط      ألا بناج نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نم          
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل لايرتنوم لوكوتورب نم ٥ةداملا   

ةداملا نم ١   فلأ قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملاب قلعتت تاليدعت: ٥ 
رارمتـسا ةلأسم لوانتل فارطألا نع رداصلا       ١٧/١٢ررقملا ىلإ   ريشي ذإ    تاـبكرم جاـتنإ      

ةداملا نم    ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا بناج نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا            لوكوتورب نم   ٥   
ةداـملا نـم      ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيلحملا ةيساسألا تاجايتحالا دسل لايرتنوم           نـم   ٥   

،   لوكوتوربلا
ىلإ ريشي ذإو  نأ  ررقملا   رظنلا ىلإ فارطألا وعدي ١٧/١٢  رـشع نماـثلا اـهعامتجا ءاـنثأ      

ةداملا يف ةدراولا يجيردتلا صلختلل ةينمزلا لوادجلا عيرستل رييغت لاخدإ             يف فارطألل نـم فـلأ     ٢   
ةيـساسألا ةـيلحملا تاجايتحالا دس لجأ نم         ةيرولفةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإل لو      كوتوربلا  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل   ٥،  
ةـيرولكلا نوـبركلا تابكرم جاتنإ نم يجيردتلا صلختلل يلاحلا ينمزلا لودجلا             ب ملسي ذإو 

ةداـملا نـم      ١ةرـقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيلحملا ةيساسألا تاجايتحالا دسل ةيرولف            نـم   ٥   
وحنلا ىلع ٢٠١٠ماع هتياغ دعوم يف لوكوتوربلا  ةداملا يف ددحملا   ٢، فلأ    

ةيفاك تايمك نأ ىلإ      كلذك ريشي ذإو   نم ترفاوت دق ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم         
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ةدوجوملا جاتنإلا قفارم      نـمو ،لوـكوتوربلا نم   ٥   

 ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا تاجايتحالا ةمدخل ةحلصتسملاو اهريودت داعملا تانوزخملا     
،٥ةداملا نم  لوكوتوربلا نم    

ةقرو يف ةدراولا تارابتعالا ءوض يف ،يلاتلا وحنلا ىلع لايرتنوم لوكوتورب ىلع رييغت لاخدإ              
ررقملا اذ  ةقفرملاو ادنك ا    :دعأ يتلا ةيساسألا تامولعملا
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  لوألا قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملاب قلعتي رييغت
فلأ٢ةداملا    ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم:  

ةداملا نم ٨ةرقفلا ةيلاتل ا ةلمجلا قبست  لوكوتوربلا نم فلأ٢   :  
يناثلا نوناك  ١يف أدبت يتلا ًارهش رشع ىنثألا ةرتفل ،فرط لك نمضي           " يفو  ٢٠٠٨رياـني   /   ،

ةـباقرلل ةعـضاخلا داوملا نم بوسحملا هجاتنإ نوكي نأ ،كلذ دعب ًارهش رشع ىنثأ ةرتف لك                 
يتحالل فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم         ةـلماعلا فارـطألل ةيلحملا ةيساسألا تاجا       ا يف ةدراولا

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب  زواجتي ال ٥   ]   ".[  
  قفرملا

ةرـتفلا لالـخ جاـتنإلا ىلإ ةجاحلا لوح ادنك ا                  – ٢٠٠٥دعأ ةيساسأ تامولعم ةقرو
ةيلحملا ةيساسألا تاجايتحالا دسل٢٠١٠    

نأ ثيح لايرتنوم لوكوتورب روطت يف لوحت ةطقن       ٢٠٠٥ماع ناك    يذـلا لوألا ماعلا ناك ه   
ةداملا نم    ١ةرقفلا بجومب فارطألا هيف تدهعت       لوكوتوربلا نم    ٥  ةداـملا بجومب ةلماعلا فارطألا     ( 

هردـق ضيفخت كلذ يف امب ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ديدعلا يف ةمادتسم تاضيفختل لاثتمالاب               ) ٥
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم لك يف ةئاملا يف٥٠ هردق ضيفختو ،تانولاهلاو ةيرولف    يف ٨٥ 

ليثيملا ديمورب كالهتسا يف ةئاملا يف٢٠هردق ضيفختو ،نوبركلا ديرولك عبار كالهتسا يف ةئاملا  ودبيو .  
طباوـضلا لضفب كالهتسالل هذه ةفدهتسملا ماقرألاب يفت         ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا مظعم نأ         

ت يتلا ةلاعفلا   ةيلحملا تاسايسلاو  قودنـصلا تاعورـشم لالخ نم مدقت يتلا ةدعاسملا لضفبو ،اهعبت            
دـنهلاو نيـصلاو نيتـنجرألا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ يف تاضيفختلاو ،فارطألا ددعتم                

ةداملا بجومب لماع فرط لوأ كيسكملا تحبصأ         ٢٠٠٥ماع يفو   . اليورتفو كيسكملاو  فـقوتي   ٥   
ملع         لا نوبركلا تابكرم جاتنإ نع ًامامت       م اذهو ،فارطألا ددعتم قودنصلا نم ةدعاسمب ةيرولف ةيرولك

  .لايرتنوم لوكوتورب هزرحأ يذلا ًايملاع مدقتلا برد ىلع مهم
ةداملا نم    ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا تدأ دقلو         كلذو اهبجاو لوكوتوربلا نم     ٥   

كرم جاتنإ نم ليلقتلابو    ،فارطألا ددعتم قودنصلا يف تمهاس نأب      يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تاب      
اهـضرفي يتلا ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ماكحأ بجومب         ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا ىلإ ردصت         

جاـتنإ يف ةيعوط تاضيفخت نع تنلعأ ،ةيبوروألا ةعامجلا نع ةباين ايلاطيإ نإف ،اذكهو              . لوكوتوربلا
تاـهج نـم ديدعلا بناج نم ةيرولف ةيرولكلا نوبرك          لا تابكرم نم ةيلحملا ةيساسألا تاجايتحالا     

عاـمتجالا ءاـنثأ ةعامجلا لخاد تاضيفختلا نم ديزملا نع نالعإلا مت امك ،ةعامجلا لخاد جاتنإلا                
نـم ةـيلحملا ةيـساسألا تاجايتحالل جاتنإلا ضفخنا تانيعستلا رخاوأ ذنمو            . فارطألل رشع عباسلا  

نـط   ١٣٠٠٠ىلإ نوزوألا دافنتـسا ةلادب ةبوسحم نط         ٢٧٠٠٠تغلب ةورذ نم ةيبوروألا ةعامجلا        
  .ًارمتسم ضيفختلل ذبحملا ركبملا هاجتالا اذه لازي الو. ٢٠٠٤ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم 
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ةيـساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل جاتنإلا يف ةيعوطلا تاضيفختلا هذه نأ نم مغرلا ىلع              و
ةبـسنب    ٢٠٠٧ماع يف ضيفخت    لا ثودح عقوت عم ةيباجيإ ةراشإ لسرت       تاـبكرم يف ةـئاملا يف       ٨٥   

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل فدهتسملا مقرلاو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا            
صلختـلا عيرـست ىدـجألا نم ناك اذإ ام فارطألا ثحبت نأ بسانملا نم نإف                . ٢٠١٠ماع يف   

يتـلا ةـيعوطلا تاضيفختلا نم مغرلا ىلعو        . ةيلحملا ةيس اسألا تاجايتحالا دسل جاتنإلا نم يجيردتلا     
  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نإف ،تذفن        ام جاتنإ متي فوس     ٢٠٠٥ماع يف هنأ ر     ِدَقي لازي ال

نم اهريدصتو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط       ٩٤٠٠نم برقي    بناج   ريغ نادلبلا نم ليلق ددع         
ىلإ٥ةداملا بجومب ةلماعلا   ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا   جاـتنإ متي نأ  ٢٠٠٦ماع يف عقوتملا نم و .٥   

يف جاـتنإلا امنيب ،ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط              ٨٥٠٠وحن    
نع ًاليلق الإ جاتنإلا ديزي نل  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨، و ٢٠٠٧ نوزوألا دافنتـسا ةلادب ةبوسحم نط  ٣٠٠٠   

كلذكو فارطألا نم ديدعلا لاق دقلو      . يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هب حرص امب      سح ًايونس 
ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نإ ةيئيبلا تاقيقحتلا ةلاكو             

نادـلبلا نم   ديدعلا ىدل ًايبسن ةضفخنم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم راعسأ ءاقبإ يف مهسأ دق              
تابكرم كالهتسا نم يجيردتلا صلختلل نادلبلا كلت دوهج ةقاعإ ىلإ ىدأ امم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا   ،

ريمدـت ةداـعإو ةداعتـسا تاعورشم ذيفنت يف حاجنلا ىلإو ،ةصاخ ةفصب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا                
  .اهل معدلا فارطألا ددعتم قودنصلا مدقي يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم

نـع هرـيرقت يف ،ًالـعف صوي مل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ نم مغرلا ىلع                 
وأ ضيفخت لاةلصاومل لايرتنوم لوكوتورب ىلع رييغت لاخدإ ب، ٢٠٠٤ماعل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا    

تاجايتحالل جاتنإلا  ىلع ءاضقلل  ةيساسألاةيلحملا  أ ىلإ راشأ دق ريرقتلا كلذ نإف؛  مل ةرفاوتملا تانايبلا ن  
ةلماعلا فارطألا ىدل ةدايز يأ ةظحالم متت مل هنأ          دكأ امك ةديكأ تاصالخ ىلإ لصوتلل     ةيفاك نكت     

بركلا تابكرم راعسأ يف    ٥ةداملا بجومب    اهرفاوت ةلقل ةجيتن ةيرولف    ةيرولكلا نو   لازـت ال رخآ ينعمب     .  
  .ًايبسن ةرفوب ةدوجوم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم

نوكي نأو دبال ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم راعسأ يف ا   سأب ال ةدايز ثودح مدع نإ
ةيبلغألا نأ ثيح    ٢٠١٠ و ٢٠٠٧يماعل ةفدهتسملا ماقرألا نم فارطألا برتقت امنيب قلقلل ًاردصم            ،

 ٥ةداملا بج ومب ةلماعلا فارطألا اهكلهتست لازت ال يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةعساولا
ةـلماعلا ريـغ فارـطألا نم ريثكلا تاربخ تللد امكو           . ءاوهلا فييكتو ديربتلا  ةمدخ عاطق يف متت     

ةـيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم عاطقلا اذه تاجايتحا نم ًاريبك ًاءزج نإف              ٥ةداملا بجومب     ،
،     اهيلع لوصحلا متي يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم هتيبلت نكمي             ةداعتـسالا تاـيلمع نم

هذـه لثم ةيحابرإ رارمتسا نامضل ةيفاك ةيرعس زفاوح كانه تمادام ،حالصتسالا وأ ريودتلا ةداعإو      
 ٥ةداـملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا مظعم تناع ،تانيعستلا لئاوأ يف هنأ ،ةقيقحلا يفو         . تاطاشنلا

 فقوأ دق ناك اهجاتنإ نأ ىلإ ًارظ      ن ةيرو لف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم راعسأ يف ًادج ةداح ةدايز        نم  
وأ ليدـعتل ةريبك دوهج لذب ىلإ راعسألا عافترا ىدأ دقو           . نمزلا نم ًايبسن ةريصق ةرتف لالخ ًامامت      

           ، ةريبك تايلمع ترسي   امك  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخ لئادبب ديربتلا مظن لادبتسا
ةـلماعلا فارـطألا ةـلاح يفو       . ةيرولف ةيرولك نوبرك ت   ابكرم حالصتساو ريودت ةداعإو دادرتسال    
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ةـيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نأ املاط هنأ لمتحملا نم نإف ،ىرخألا ةيحانلا نم               ٥ةداملا بجومب     ،
لث ميفوس تامدخلا عاطق يف تابكرملا هذه نم يجيردتلا صلختلا نإف ،رثكأو رثكأ ضفخت مل ةيرولف                

  .ةروطخ رثكأ ًايدحت
يف ةريبـك ةدايز عيجشت     لديحولا ليبسلا نوكي نأ لمتحملا نم نإف ،لماوعلا هذه ىلإ           رظنلابو  

            ، تامدـخلا عاطق يف اهنم يجيردتلا صلختلا ريسيت مث نمو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم راعسأ
ةـصاخلا ماـكحألا بـجومب اـهجاتنإ متي يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ركبملا فقولا وه         

هذـه جاتنإل ماتلا فقولا يف لثمتي دق حرتقملا رييغتلا اذه ريثأت نأ امك              . ةيساسألا ةيلحملا تاجايت  حالاب
ةيلحملا تاجايتحالا دسل فلأ قفرملاب ةدراولا       ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا بناج نم تابكرملا           

ياغ دعوم يف   ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا       يناثلا نوناك  ١هت    يأ ٢٠٠٨رياـني   /  لـبق   ،   
  .لايرتنوم لوكوتورب بجومب بولطملا دعوملا نم نيماع
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  ةيرادإلا لئاسملا نأشب تاررقملا عيراشم  -ًاثلاث 
،         :فلأ فلأ /١٨ررقملا عورشم    ندنل تاليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ،انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا

  لوكوتوربلل نيجيبو لايرتنوم ،نجاهنبوك
ةيامحل انييف ةيقافتا ىلع تقداص يتلا نادلبلا نم ريبكلا ددعلا           ىلإىضر  لا عم ريشي نأ     - ١  

  ؛نوزوألا ةقبطل ةدفنتسمل ا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا ةقبط
لوألا نيرشت  ٣٠ىتح ،هنأ ىلإ ريشي نأ        - ٢ ناك   ٢٠٠٦ربو  تكأ/   قداص دق ًافرط  ... ، 

      ، لوـكوتوربل نجاهـنبوك ليدـعت ىلع قداص ًاف         رط.... ولايرتنوم لوكوتوربل ندنل ليدعت ىلع
الإ قداـصي مل امنيب لايرتنوم لوكوتوربل لايرتنوم ليدعت ىلع            قداص دق ًافرط  .. .و ،لايرتنوم    ...

 .لايرتنوم لوكوتوربل نيجيب ليدعت ىلع ًافرط

اـنييف ةيقافتا ىلإ مامضنالا وأ لوبق وأ قيدصتلاب كلذب مقت مل يتلا لودلا عيمج ثجي     - ٣
ةـقبط ةيامح نامضل ةكراشملا ةيلومش ةرورض رابتعالا يف ذخألا عم ام              ربو  اليدعتو لايرتنوم لوكوتو
  .نوزوألا

يف فارـطألل ةيوـضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئرلا          : ءاب ءاب /١٨ررقملا عورشم   
  لايرتنوم لوكوتورب

ةيوـضعلا حوـتفم لماع     لا قيرفلل نيكراشم نيسيئرك   ..... و..... رايتخا ىلع قداصي نأ     
  .٢٠٠٧ماعل لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل 

  ذيفنتلا ةنجل ةيوضع: ميج ميج/١٨ررقملا عورشم 
  ؛٢٠٠٦ماع يف لامعأ نم ذيفنتلا ةنجل هب تماق ام ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ   - ١
ادنلوبو ايريجين ،ادنليزوين ،نانبل ،نيتنجرألا     رارمتسادكؤي نأ     - ٢ اهزكارم يف    ةدمل   ماع     

نم ًارابتعا نيماع ةدمل ةنجللا يف ءاضعأ         ......و ......،  ....،  ......،  ....رايتخاو ،رخآ    نوناك  ١   
  ؛٢٠٠٧رياني /يناثلا

،  ..... و..... و سيئرك لمعلل..... رايتخا ىلإ ريشي نأ    - ٣ ررـقمكو سيئرلل بئانك
يناثلا نوناك١نم ًا رابتعا ماع ةدمل ذيفنتلا ةنجلل ،يلاوتلا ىلع   .٢٠٠٧رياني / 

ذـيفنتل فارـطألا ددـعتم قودنـصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ةيوضع           : لاد لاد /١٨ررقملا عورشم   
  لايرتنوم لوكوتورب

ةـنامأ نم ةدعاسمب لامعأ نم ةيذيفنتلا ةنجللا هب تماق ام ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ                  - ١
  ؛٢٠٠٦ماع يف قودنصلا 

ءاضعأ ...... و...... ،  .....،  ......،  ....،  ......،  ....رايتخا ىلع قداصي نأ       - ٢
ةداملا نم    ١ةرقفلا بجومب ةلماع ريغ ًافارطأ نولثمي ةيذيفنتلا ةنجلل          رايتخاو ،لوكوتوربلا نم     ٥   .... ،
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ةدمل ةرقفلا كلت بجومب ةلماع ًافارطأ نولثمي ءاضعأ ....... و....... ، .......، ......، ......، ....
ثلا نوناك١نم ًارابتعا ماع    ؛٢٠٠٧رياني /ينا 

ةـنجللا سيئرـل بـئانك لمعلل       ..... و سيئرك لمعلل  ..... رايتخا ىلإ ريشي نأ       - ٣
يناثلا نوناك١نم ًارابتعا ماع ةدمل ةيذيفنتلا    .٢٠٠٧رياني / 

  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عساتلا عامتجالا: ءاه ءاه/١٨ررقملا عورشم 
يف لايرتنوم لوكوتورب يف      فارطألل رشع عساتلا عامتجالا دقعي نأ      .... ىلإ  .... نم  .....  

  .٢٠٠٧ربمتبس /لوليأ
  ـــــــــــ


