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 دادعإب ةينعملاةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل 
  قبئزلانأشب ًانوناق مزلم  يملاعكص 

  ةثلاثلاةرود لا
لوألا نيرشت٣١، يبورين يناثلا نيرشت٤ - ربوتكأ/    ٢٠١١ربمفون / 

تقؤملا لامعألا لودج نم٣دنبلا   * 
قبئزلا نأشب ًانوناق مزل    م يملاع كص دادعإ

مِزلُملا يملاعلا كصلا معدل ةيلاملا تايلآلا نأشب ةحاتملا تارايخلل ن   راقملا ليلحتلا نم ديزم
  قبئزلا نأشب ًانوناق
  ةنامألا نم ةركذم
ا وكحلا ضوافتلا ةنجل تبلط  - ١ رود يف ،قبئزلا نأشب ًانوناق مِزل  م يملاع كص دادعإل ةيلودلا ةيم

ىلإ ٢٤نم ةرتفلا يف ،نابايلا ،ابيش يف ةدوقعملا ،ةيناثلا  يناثلا نوناك٢٨  ةنامألا موقت نأ ٢٠١١رياني /   ،
ُملا يملاعلا كصلا معدل ةيلاملا تايلآلا نأشب ةحاتملا تارايخلل ن  ًانوناق مِزل راقملا ليلحتلا نم ديزم دادعإب

ةثلاثلا ا    .رود يف ةنجللا هيف رظنتل ،قبئزلا نأشب
تدافتسا لمعلا اذ . بلطلا كلذل ةباجتسا ةركذملا هذه دادعإب ةنامألا تماقو  - ٢  اهمايق يفو

ةيلام تايلآ وأ ةيلآل ة  عوضومل ناكراشملا ناق )١(حرتقملا ريياعملا نم ةنامألا  سنملا اهعيمجتب ماق يتلا  ،
ةنجللا تطاحأ دقو . ةنجلل ةيناثلا ةرودلا ءانثأ ،ذيفنتلا يف ةدعاسملاو ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملا

ةنجللا ريرقتب هتقفرأو ،ةلبقملا لامعألاب ةقلعتملا تايصوتلا كلذ يف امب ،نيكراشملا نيق   سنملا ريرقتب ًاملع
)UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/20(.  

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/1.  
ةيلآ ءاشنأ وه ةيئيبل ا تاقافتالا يف داتعملا جهنلا نأ ّالإ. كلذ تأر اذإ ةيلآ نم رثكأ ةنجللا ئشنت نأ نكمي  )١(
ىلإ “ ةيلاملا ةيلآلا”ريشت ةركذملا هذه يفو . رثكأ وأ دحاو نايك اهريديو رثكأ وأ ًاقودنص لمشت نأ نكمي ةدحاو ةيلام
 .نيرايخلا الك
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  ةمدقم
يضقي يذلا ٢٥/٥ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم رارق نم ثلاثلا ءزجلا صني   - ٣  

عضوب ةنجللا موقت نأ اهنيب نم رومأ ىلع ،هنم ثلاثلا ءزجلا يف ،قبئزلاب صاخلا كصلا ىلع ضوافتلاب 
ةدعاسملاو تاردقلا ءانبل ةمزاللا تابيترتلا د   دحت ًاماكحأ كلذ يف امب ،قبئزلا نأشب بسانمو لماش ج 

ذيفنت ىلع لاقتنا ةلحرمب ا . ةيلاملاوةينقتلا   اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا ةردق نأب رارقلا رقيو
تادعاسملا ةحاتإ ىدم ىلع فّقوتت ح  ر تقُملا كصلا بجومب لا  عف لكشب ةينوناقلا تامازتلالا ضعب

  .ةبسانملا ةيلاملاو ةينقتلا تادعاسملاو تاردقلا ءانبب ةصاخلا
يف ةنجللا ةدعاسمل ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملا نأشب قئاثولا نم ددع دادعإب ةنامألا تماق دقو   - ٤

ةيناثلاو ىلوألا اهيترود يف ا  ةيلمعلا ءانثأ قئاثو ةدع ةنامألا ت . الوادم  دعأ كلذ ىلإ ةفاضإلابو
  .ةركذملا هذهل ثلاثلا قفرملا يف قئاثولا كلتب ةمئاق درتو. تاضوافملا لبق ةيريضحتلا
فلأ نيعرفلا يف دروي لوألا لصفلا : ةمدقملا هذه ناعبتي نيلصف ىلع ةركذملا هذه يوتحتو  - ٥

ةيلاملا دراوملا نأشب ةيناثلاو ىلوألا ةنجللا يترود يف ترج يتلا تاشقانملا نع ةيفلخ تامولعم ءابو 
ي يذلا نيَكراشملا نيق  ، سنملا ريرقتو ؛ذيفنتلا يف ةدعاسملاو ةينقتلا ةدعاسملاو ةركذملا هذه دادعإ بلط

لصفلا ضرعيو . تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ليومتلا تارايخ نأشب ةرمتسملا رواشتلا ةيلمعل ضرعو
لوانتيو ،قبئزلا كصل ةيلاملا ةيلآلا نأشب ة   حر  تقملا رصانعلاو ريياعملا ،ميجو ءابو فلأ ماسقألا يف ،يناثلا

ةثلاثلا الا بغرت دق يتلا لئاسملا ضعب لاد عرفلا يف  ةركذملا هذ . رود يف اهيف رظنلا يف ةنجل  قفرمو
ةيلام ةيلآل رصانعلا فَل : تاقفرم ةثالث  تخمل ،لودج لكش يف ،ن  راقم ليلحت يناثلاو لوألا نيقفرملا يف

ةلمتحملا تامازتلالا نع ةجتانلا ليومتلا تاجايتحا ىدمو ةنكمملا ليومتلا تائفو هوجولا ةددعتم 
نأشب ةنجلل ةحاتملا ىرخألا قئاثولا نع تامولعم ثلاثلا قفرملا يف درتو . قبئزلا كص بجومب
  .ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملاو تاردقلا ءانبب ةصاخلا قبئزلا كصل ةلمتحملا ماكحألا

  ةيفلخ تامولعم -  ًالوأ
بلطي يذلا نيكراشملا نيق   - فلأ   ليلحت دادعإ سنملا ريرقتو ةنجلل ةيناثلاو ىلوألا نيترودلا يف تاشقانملا

ن   راقم
تاذلاب نيسسؤم نيجذومن ىلع ةنجلل ةيناثلاو ىلوألا نيترودلا ءانثأ تاشقانملا تزّكرت   - ٦
يذلا ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرم : امهو ،قبئزلا كص ذيفنت معدل ةيلام ةيلآل ةنكمملا تاودألا نم امهرابتعاب
اهريغو ةتباثلا ةيوضعلا تاث تس ةيقافتال ةيلاملا ةيلآلل يليغشتلا نايكلا هرابتعاب لمعي  ولملا نأشب ملوهك

ةقبطل ةذفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلاو ،تاقافتالا نم 
  .نوزوألا
قبئزلا ءازإ بسانمو لماش جهنل رصانع عورشم ةنجللا تضرعتسا ةيناثلا ا   - ٧  رود يفو
)UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/3(ألا تماق ىلوألا ا   . رود يف ةنجللا بلط ىلع ًءانب لبَق نم هدادعإب ةنام

ريياعم ىلع قافتالا متي نأ ىلإ قبئزلا كص ذيفنت معدل ةيلاملا ةيلآلا رايتخا نأشب رارق ذاختا مدع حر   تقاو
لوخدلل ةبسانم ةيلآلا نوكت نأ اهيف امب ،ريياعملا هذه نيلثمملا نم ددع ح. رايخلا اذه ذاختا ر  يف تقاو
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امب نيحناملا نم ةضيرع ةدعاق تاذ نوكت نأو ،ةيلاحلا تايلآلل ةل   مكمو ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا لكيه
دشحو صاخلا عاطقلاو فارطألا ريغو قبئزلا كص يف فارطألا نيب ةيلوؤسملا يف ةكراشملا نمضي 

نم نوكي نأو ،ليوطلا ىدملا ىلع ةيفاك دراوم لفكت نأو ءاقبلل ةلباق نوكت نأو ،ًاعيمج مهنم دراوملا  
زِّكرت نأو ،فارطألا رمتؤم اهددح يتلا تاجاحلاب يفت نأو ،جماربو عيراشم لالخ نم اهذيفنت لهسلا 

  .ةريبك تارامثتسا هيجوت ىلع ةرداق نوكت نأو ،قبئزلا كص بجومب تامازتلالاب ةقلعتملا ريبادتلا ىلع
ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملاب ةقلعتملا لئاسملا نأشب نيبودنملا رظن تاهجو عمج ىلع ًالمعو  - ٨  

نيكراشملا نيق   سنملا نم نينثا نم ةنجللا سيئر بلط ،ةيناثلا ةرودلا ءانثأ يف ،ذيفنتلا يف ةدعاسملاو
ةماعلا ةسلجلا امهغالبإ ضرعم يف ،ناكراشملا ناق . ةرودلا كلت يف نيبودنملا عم رواشتلا  سنملا ح ر تقاو

نأشب ًانوناق مِزلُملا كصلل ةنكمملا ةيلاملا تايلآلا لاكشأل ن ارواشملا جئاتن نع  راقم ليلحت ءارجإ ،ت
اهيلع زيكرتلا نكمي ليومتلل ةد  دحم تالا  ءارجإب ةنامألا موقت نأ ناكراشملا ناق . و قبئزلا  سنملا ح ر تقاو

لا رثأ ىلع م  دقملا امهريرقت يف ةد  ةيناثلا ةرود دحملا ريياعملا ةاعارم عم ،ليلحتلا كلذ
)UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/20عبارلا قفرملا يئيبلا نوناقلا ةبعش اهيرجت يتلا ةرمتسملا رواشتلا ةيلمعو ) ، 

بسنأ يف رظنت نأو ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ليومتلا تارايخ نأشب ةئيبلا جمانرب تايقافتاو 
ث ولتلا نم   ليلحتلا دادعإ ةنامألا نم ةنجللا تبلطو .دحلل ةبولطملا ريبادتلا نم ريبدت لكل تايلآلا  

ةثلاثلا ا  رود يف ةنجللا هيف رظنتل نيكراشملا نيق  سنملا ل  بِق نم ح ر   .تقملا
  تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ليومتلا تارايخ نأشب رواشتلا ةيلمع  - ءاب 

تارايخ نأشب ةيروا شتلا ةيلمعلا ةردابمةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا قلطأ   - ٩
ةيئايميكلا داوملا ةرادإ لاجم يف ةيفاك دراوم ىلإ ةجاحلل ًاكاردإ ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ليومتلا 

، . تايافنلاو ملوهكتس ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عبارلا عامتجالا يف ةرم لوأل ةيلمعلا نع نِلعُأ دقو
نم فينج يف دق   ىلإ ٤ع يذلا رايأ٨  يتلا ةيلاملا تاي . ٢٠٠٩ويام /   دحتلا ت  شِقون ةيلمعلا نم ءزجكو

داوملا لامعأ لودج ذيفنت يف لاقتنا ةلحرمب ا   اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا ةصاخ اههجاوت
لا  ةماعلا ةسايسلا تارايخ ديدحت ىلع ماع لكشب ةيلمعلا زِّكرتو . عف لكشب تايافنلاو ةيئايميكلا

لالخ نم كلذ يف امب ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا ةطشنألل مزاللا ليومتل ا نيمأتل ةنكمملا
ةلصلاو ،يعولاب ضوهنلا قيرط نع ةمدقتم ةيولوأ اهل نوكي نأ ىلع لمعلاو ،ةديدجلاو ةمئاقلا تايلآلا 

، رفاضتم لكشب ليصوتلا تايلآ لامعتساو ،ىرخأ تاعاطق يف ةطشنألا جامدإو ىرخألا اياضقلا عم
تاكارشلا نم ةدافتسالاو ،رضخألا داصتقالا موهفمو ةيئايميكلا داوملا ريجأت لثم ةركتبم ج  ه ن ذيفنتو
فيلاكتلل يلحملا داصتقالا باعيتسا لجأ نم ةيداصتقا تاءارجإو ،صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب 

ىفانتي ال اهتشقانم يرجت يتلا تارايخلا مظعمو. تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةرادإل ةيئيبلاو ةيعامتجالا  
ق   .سنم لكشب اهذيفنت مت اذإ ضعب رزأ اهضعب دشي لب ضعب عم اهضعب

ةيئايميكلا داوملل ليومتلا تارايخ نأشب ةيرواشتلا ةيلمعلا يف عبارلا عامتجالا دق   -  ١٠  عو
رايأ٥ و٤يموي كرويوين يف تايافنلاو  ةشق انم وه عامتجالا نم ماعلا فدهلا ناكو. ٢٠١١ويام / 

؛ةرطخلا تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ميمعت : يه ،ليومتلل تاراسم ةعبرأ ليلحتو
تاءارجإلا نم ةدافتسالاو ،صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب تاكارشلا كلذ يف امب ،ةعانصلا كارشإو 

قودنصلا رارغ ىلع ديدج ينامئتسا قودنص ءاشنإو ؛يلودلاو ينطولا نييوتسملا ىلع ةيداصتقالا  
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عيسوتو ،ةيولوأ اذ ًاديدج ًالاجم تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا رابتعاو ؛فارطألا د   دعتملا
قودنص ةماقإ وأ ةيملاعلا ةئيبلا قودنص ةرادإ تحت ةتباثلا ةيوضعلا تاث   ولملاب ةيلاحلا مامتهالا تالاجم

، . ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ةرادإ تحت ديدج ينامئتسا صوصخلا هجو ىلع ،عامتجالا يف نوكراشملا شقانو
لماكتم ج   يف ماهسإلا يف رصنع لك رود ديدحت فد  هالعأ ةروكذملا تاراسملل ًان  راقم ًاليلحت

سماخلا عامتجالل رصانع عضو ىلع اوقفتاو . تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل
عضوو ،تاراسملا نم راسم لك ليغشت ةيفيكل ليلحتلا نم ًاديزم رصا نعلا كلت تلمشو. ريخألاو

جهنلاو تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب ةلصتملا تايقافتالا نم لك بجومب تامازتلالا د   دحت ةفوفصم
يتلا فارطألا تاجاح ي   بلي نأ نكمي تاراسملا يأ نايب عم ،تايئايميكلل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا

داوملا عاطقل ديدج ينامئتسا قودنص ءاشنإ ةيناكمإل ليلحتلا نم ًاديزمو ،ا ا ىلإ ىعست  امازتلاب ءافول
فارطألا د    .دعتملا قودنصلا رارغ ىلع تايافنلاو ةيئايميكلا

يموي كوكناب يف رواشتلا ةيلمع يف سماخلا عامتجالا دَقع   -  ١١  ي نأ ر  نيرشت ٧ و٦رقملا نمو  
ريدملا ىلع اهجئاتن ضرعو ةيلمعلا نم ءاهتنالا وه عامتجالل ماعل ا فدهلاو. ٢٠١١ربوتكأ /لوألا
ريرقتلا اذه ضرع . ةيرواشتلا ةيلمعلا نأشب يماتخلا هريرقت نم ًاءزج نوكتل ةئيبلا جمانربل يذيفنتلا  يسو

لمأ ىلع ٢٠١٢ماع يف ةرشع ةيناثلا ةصاخلا هترود يف هيف رظنلل ةئيبلا جمانرب ةرادإ سلجم ىلع   ،
ضرع ٢٠١٣ماع يف ،سلجملل نيرشعلاو ةعباسلا ةيداعلا ةرودلا يف تارارق ىل إ لوصولا  ي امك  ،

  .٢٠١٢يف ةثلاثلا هترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا ىلع ريرقتلا 
ةقيثولا يف ةيرواشتلا ةيلمعلل عبارلا عامتجالا جئاتن زجوم ض   -  ١٢  رع  يسو

UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/INF/3 ةنجلل ةثلاثلا ةرودلا لبق دقع  يس يذلا سماخلا عامتجالا جئاتن ا  مأ  
يوفش ريرقت يف ةرودلا هذه يف ةنجللا ىلع ض  رع    .تسف ةرشابم

قبئزلا كصل ةيلام ةيلآل رصانعل ة  - ًايناث  ح رتقملا ريياعملل ةم    دقم
 ٍدح ىلإ نآلا ىتح قبئزلا تاضوافم يف ليومتلا لوح تاشقانملا تزَّكرت ،هالعأ رِكُذ امك  -  ١٣

نإف لباقملا يفو . ةيلام ةيلآل ةيليغشت تانايك اهرابتعاب ديفت نأ نكمي يتلا ةيسسؤملا جذامنلا ىلع ريبك
ةيلآل ةلوبقم تارايخ اهرابتعاب تاضوافملا فارطأ اهد   دح يتلا صئاصخلا ىلع زِّكري ليلحتلا اذه

 ، ، ذيفنتلاب طبرلاو ،دراوملاو قاطنلا ثيح نم ليومتلا ةرادإلا تابيترتو ،ىرخألا تايلآلا عم رزآتلاو
اهلوأ : بابسأ ةدعل جهنلا اذه دامتعا مت دقو. رخآ قايس ىلإ ةيلاملا ةيلآلل يسسؤملا رقملا ةلأسم كرت عم

موقت يتلا ماهملا ديدحت بسنألا نم نأب لوقلا نكمي ذإ ،ةفيظولا عبتي نأ بجي يذلا وه لكشلا نأ ا 
ىلع ماهملا هذه ءادأ ر ) يسسؤملا لكيهلا(لكشلا يف رظنلا لبق قبئزل ا كصل ةيلاملا ةيلآلا  سيي يذلا
  .هجو لضفأ

دنتسي نأ لم   -  ١٤  تحملا نم ةيلاملا ةيلآلل يسسؤملا رقملا نأشب يئاهنلا رارقلا نأ ةنامألا كرد  ت ،ًايناث
ةديدجلا ةيلآلا ة ماقإ ليضفت ىلإ تراشأ دق تاموكحلا ضعب نأو ةصاخ ،ةيلمعو ةيسايس تارابتعا ىلإ

رارغ ىلع ًالقتسم ًانايك اهرابتعاب ةيلآلا لمعت نأ نورخآ ح  ر تقا امنيب ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرم راطإ يف
فارطألا د  ليومتلل ةلمتحملا تاجايتحالا مييقت نمو ةقباسلا ةربخلا نم دافتسي : ًاثلاثو. دعتملا قودنصلا

يف ةيدابلا مازتلالا تابلطتم نم ا  لضفألا نم نوكي دق هنأ تاضوافملا نم ةلحرملا هذه لصتي امو  
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نم ديحو مئاق يسسؤم جذومن دجوي ال هنأو ،قبئزلا كص فادهأب ءافولل بناوجلا ددعتم ج   رايتخا
ةيلآلل يسسؤم بيترت يأ ديدحت هناوأل قباسلا نم نوكي دق ،ًاعبارو . ليدعت نود هدامتعا بسانملا
داوملا كوكص ذيفنت ليومتب صاخلا معألا عوضوملا هيف لازي ال يذ لا تقولا يف قبئزلا كصل ةيلاملا

دعب هيف ةجيتن ىلإ ل  نأ نكمملا نم لاثملا ليبس ىلعو . صوتلا متي ملو ثحبلا ديق تايافنلاو ةيئايميكلا
رزآت قيقحت لجأ نم ةلوذبملا دوهجلاو ،ةئيبلا جمانرب راطإ يف هالعأ اهيلإ راشملا رواشتلا ةيلمع ي   دؤت

داوملل ةيلودلا ةرادإلا ءازإ يجيتارتسالا جهنلاو ،فارطألا ةددعتملا ةيلاحلا ةيئيبلا تاقافتالا نيب رب كأ
ةمادتسملا ةئيبلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم يف ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا نأشب ةيراجلا تالوادملاو ،ةيئايميكلا 

ةيلآ لمشي نأ نكمي ،ديدج يعامج ج متعا ىلإ) “٢٠+ وير ”مساب ًاضيأ فورعملا  (٢٠١٢ماعل   دا
قبئزلا نأشب تاضوافملا نم ءاهتنالا لبق كلذو ،كوكص ةدعل ةكر  نم نأ رِب . تشم ةيلام  تعا كلذل

قبئزلا كصل ةيلاملا ةيلآلل بسانملا يسسؤملا رقملا ةلأسمب قلعتي اميف ًادياحم ليلحتلا اذه لظي نأ ب   سنألا
  .ةيلآلا كلتل ةمزاللا صئاصخلا حيضوت ىلع كلذ نم ًالدب زيكرتلاو

ماق يتلا ،ةيلاملا ةيلآلل ةمزاللا ريياعملا امهلوأ : نيعوضوم يف ثحبت ةركذملا هذه نإف انه نم  -  ١٥
نأ نكمي يتلا ةيلاملا ةيلآلل ةن   وكملا رصانعلاو ،ةنجلل ةيناثلا ةرودلا ءانثأ ناكراشملا ناق  سنملا اهعيمجتب

يف ًايلاح شَقانت يتلا تامازتلالاب قلعتي اميف مزاللا ليومتلا عاونأ امهي ناثو ،ريياعملا كلتل بيجتست
  .ليومتلا اذه مجحو ،قبئزلا كص قايس

ةنجلل ةيناثلا ةرودلا يف ناكراشملا ناق  - فلأ     سنملا اهعيمجتب ماق يتلا ريياعملا
ملاو ةيلاملا دراوملل ةمزاللا ريياعملا عيمجتب ناكراشملا ناق  -  ١٦  يف ةدعاسملاو ةينقتلا ةدعاس سنملا ماق

ءانثأ تاموكحلا عم ةيمسرلا ريغ ام   ارواشم ءانثأ ،امهريرقت يف ةدراولا ،قبئزلا كص ذيفنتل ًامعد ذيفنتلا
ةيناثلا ا  رود يف ةنجلل ةماعلا ةسلجلا يف تراد يتلا تاشقانملا سكعت ا  . أ امك ،ةنجلل ةيناثلا ةرودلا

هذه تناك نإو ،ةنامألا هب تماق يذلا ن ا عضو وه ريياعملا هذه نم دصقلاو  راقملا ليلحتلل ساسأل
ةنجللا يف د م يه ةيساسأ تائف سمخ يف ريياعملا عيمجت مت ،ن. تعت مل ريياعملا  : راقملا ليلحتلل ًاليهستو

درتو . ةمكوحلا لئاسمو ،رزآتلا زيزعتو ،مازتلالا ريسيتو ،اهتيذغتو دراوملا ةئبعتو ،ةيطغتلاو قاطنلا
ىلإ ١ةيعرفلا ماسقألا يف ريياعملل سمخلا تا ئفلا ةيلاتلا٥  ةفوقعم ساوقأ نيب ةدراولا ماقرألا ريشتو .  

نيَكراشملا نيَق    .سنملا ريرقت يف رايعملا عضوم ىلإ رايعم لك لبق
  ةيطغتلاو قاطنلا  -  ١

ليومتلا نم بولطملا ىوتسملاب ءافولا ىلع ةيلاملا ةيلآلا ةردقب ةيطغتلاو قاطنلا رايعم لصتي  -  ١٧  
ةيلاملا ةيلآلا موقت نأ ريياعملا كلت ن . اهلمشت نأ نكمي يتلا عيراشملاو ةطشنألا عاونأو  مضتت نأ نكميو
  :يلي امب

  ؛جماربو عيراشم ليومت قيرط نع قبئزلا كص ذيفنت ليهست)] ج (٨[  )أ(  
نع ةجتانلا ةيملاع لا ايازملاب لصتت يتلا اهيلع قفتملا ةيفاضإلا فيلاكتلاب ءافولا)] و (٨[  )ب(  

  ؛هتابّكرمو قبئزلا تاثاعبنا نم ةيملاعلا ةئيبلا وأ/و ةيرشبلا ةحصلا ةيامح
ةيمانلا نادلبلا اهل )] ز (٨[  )ج(    محتت يتلا اهيلع قفتملا ةيفاضإلا فيلاكتلاب ءافولا

  ؛ىرخأ لئادب ىلإ قبئزلا ةفاضإ تايلمعو تاجتنم نم لقتنت ذإ فارطألا
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وم ريفوت])ح (٨[  )د(   ريبادت /ةيميظنتلا ريبادتلا ذيفنت يف ةينطولا ةطشنألا معدل درا 
  ؛قبئزلا كص بجومب اهيلع قفتملا ةحفاكملا

؛ءاضتقالا بسح ةينطو ذيفنت ططخ ذيفنتو عدرل دراوم ريفوت])ط (٨[  )ه(      
؛ةلا])ل (٨[  )و(    عف ريبادت ذيفنت يف ةيلحملا تاردقلا توافت ةاعارم    
ومتلا ريفوت])س (٨[  )ز(   امهيلك وأ يعوط وأ يمازلإ ج   بجومب لي.  

  ةيذغتلاو دراوملا ةئبعت  -  ٢

١٨  -   ، ةفلتخم رداصم نم ليومتلا نيمأت ىلع ةيلآلا ةردق ةلأسم ةيذغتلاو دراوملا دشح ريياعم لوانتت
لمشت نأ نكميو . دمألا ةليوطو ةمادتسم ةقيرطب ،صاخلا عاطقلاو فارطألا ريغو فارطألا اهيف امب
  :ةيلاملا ةيلآلا نأ ريياعملا هذه

  ؛نادلبلا لخاد نم لوألا ماقملا يف يتأي ليومتلا نأ كردت)] ك (٨[  )أ(  
؛ةفلتخم رداصم نم ليومت نم ن)] ع (٨[  )ب(      وكتت
؛ةءافكلاب مستتو ةفلكتلا ثيح نم ةلا)] ف (٨[  )ج(      عف نوكت
  ؛ةمادتسم ةقيرطب لاومألا دشح ىلع ةرداق نوكت)] ص (٨[  )د(  
  ؛ةريبك تارامثتسا عمج ىلع ةرداق نوكت)] ق (٨  )ه(  
فارطألا نادلبلا نيب لداع وحن ىلع ءبعلا ل )] ر (٨[  )و(    محت ساسأ ىلع ةمئاق نوكت

؛ةر    رقم تاكارتشا ساسأ ىلع دراوملا ميدقت يف ةمدقتملا
  ؛ةيعوط تاعربت ىلع لمتشت)] ش (٨[  )ز(  
ذختتو بولطملا ليومتلا ىوتسم د )] ت (٨[  )ح(    ةمظتنم تارتف ىلع هنأشب تارارق دحت

  ؛فارطألا ةكراشمب
ريغو فارطألا نم دراوم دشح ن )] ث (٨[  )ط(    مؤت نيحناملا نم ةضيرع ةدعاق اهل نوكت

  ؛ةعانصلا ةيلوؤسمب ًافارتعا صاخلا عاطقلاو فارطألا
نتو لاومألاب ةيلآلا ةيذغتل ماظن لالخ نم ًالصاوتمو ًايوق ًامعد م)] خ (٨[  )ي(    ذيف دقت

  .ديعبلا ىدملا ىلع ةطشنألا
  مازتلالا ليهست  -  ٣

يتلا عيراشملاو ةطشنألا وحن ةحاتملا لاومألا هيجوت ىلع ةيلاملا ةيلآلا ةردقب مازتلالا ريياعم لصتت   -  ١٩
قبئزلا كص يف اهيلع صوصنملا تاد  هعتلاب مازتلالا ر  ةيلآلا موقت نأ ريياعملا كلت لمشت نأ نكميو . سيت

  :يلي امب ةيلاملا
  ؛تامازتلالاب ةلصتملا ريبادتلا ىلع زيكرتلا)] ه (٨[  )أ(
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لودلل ةماعلا تامازتلالا وأ ةد )] م (٨[  )ب(    دحملا تامازتلالاب ًءاوس مازتلالا ريسيت
  ؛فارطألا

تاد )] ن (٨[  )ج(    هعتلاب هنم قُّقحتلا نكمي يذلا مازتلالاو ةطشنألا ليومت نيب ةلص ةماقإ
  .فارطألا ريراقت ساسأ ىلع ةمِزلُملا

  رزآتلا زيزعت  -  ٤

رئاس عم نواعتلاو قيسنتلا ريسيتو لامكإ ىلع ةيلآلا ةردقب رزآتلا زيزعت ريياعم لصتت   -  ٢٠
ذيفنت نم ةكرتشملا عفانملا ميظعتو ،ةيلودلا ةيئيبلا ةمكوحلل ةئيه يف جمدنت ثيحب ةيلودلا كوكصلا 

صلا تاذ تالا  ةرادإو خانملا ر ا يف ىرخألا جماربلاو عيراشملا  يغت نم ةياقولاو تايافنلا ةرادإ لثم ةل
  :يلي امب ةيلاملا ةيلآلا موقت نأ ريياعملا كلت لمشت نأ نكميو. هايملا

ةلصتملا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا نيب قيسنتلاو نواعتلا زيزعت )] أأ (٨[  )أ(  
داوملا ةرادإ ءازإ يجيتارتسالا جهنلاو ،ةلصلا تا ذ تايلمعلاو جماربلاو ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب

؛لماكتم ج  لالخ نم ةيلودلا ةيئايميكلا  
داوملا ةرادإ لاجم يف ةمئاقلا تايلآلا نيب ةطبارو ةلمكت نوكت نأ )] ب ب (٨[  )ب(  

  ؛تايافنلاو ةيئايميكلا
خانملاو ،تاي افنلا ةرادإ لاثملا ليبس ىلع اهنم تالاجم يف عفانملا ميظعت)] ج ج (٨[  )ج(  

  ؛هايملاو
ةلمكتو ًامعد نوكت نأو ةيلودلا ةيئيبلا ةمكوحلا لكيه يف جامدنالا )] ض (٨[  )د(  

  .ةمئاقلا تايلآلل
  ةمكوحلا  -  ٥

كص ذيفنت ر   -  ٢١  سيت يتلا جماربلاو عيراشملا معد ىلع ةيلاملا ةيلآلا ةردقب ةمكوحلا ريياعم لصتت
يتلا تايولوألاو تاهيجوتلا ىلإ ةباجتسالاو فارطألا تاجايتحاب ءافولا ىلع ةردقلا كلذ يف امب قبئزلا 

قبئزلا كص ةرادإ ةئيه اهد    :يلي امب ةيلاملا ةيلآلا موقت نأ ريياعملا كلت لمشت نأ نكميو. دحت
  ؛قبئزلا كص ةرادإ ةئيه هيجوت تحت لمعلا)] أ (٨[  )أ(  
  ؛قبئزلا كص ةرادإ ةئيه مامأ ةلوؤسم نوكت)] ب (٨[  )ب(  
؛فارطألا اهد)] د (٨[  )ج(      دحي امك قبئزلا كص يف فارطألا تاجاح ىلإ ةباجتسالا
يملاعلا كصلا نع ةئشانلا ةينوناقلا تامازتلالا ضعبب ءافولا نأب كاردإلا )] ي (٨[  )د(  

رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا نِّكمي امب ةيلامو ةينقت ةدعاسمو تاردقلا ءانب بّلطتي ًانوناق مِزلُملا ديدجلا  
؛قبئزلا كصل لا  عفلا ذيفنتلا نم لاقتنا ةلحرمب ا    اداصتقا

كص ذيفنت يف يسيئر رصنع وه ةيلاملا ةيلآلل لماكلا ليغشتلا نأب كاردإلا )] ذ (٨[  )ه(  
  .قبئزلا
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قبئزلا كص لجأ نم ةيلام ةيلآل ة  - ءاب     حرتقم رصانع
ةفرعم انيدل نوكت نأ نكمملا ريغ نمف ،قيرطلا فصتنم زواجتت مل تاضوافملا تناك امل   -  ٢٢

ةدعاسملا تاجايتحا نم اهيلع بترتي امو قبئزلا كص يف ةياهنلا يف ل   خد  تس يتلا تامازتلالاب ةد  دحم
ةيلاملا ةيلآلا يف ج . ةينقتلاو ةيلاملا  رد  ت دق ةلمتحم تارايخ وأ رصانع ةثالث ةنامألا تد  دح دقف كلذ عمو

ةع  ةشقانملا زيكرت وه دحاو ضرغل ة لا يغبنيو. ونتملا تاجاحلا ةيبلتل  حر تق  م رصانعلا هذه نأ ىلع ديكأت
ةنجللا هد ام قابتسا لاكشألا نم لكش يأب ضرغلا سيلو  نم ةعبان ةحضاولا ةثالثلا رصانعلاو . دحت دق

يضم عم فلتختس ا   أ امك ،رخآ ىلإ فرط نم فلتخت ينقتلاو يلاملا معدلا ىلإ ةجاحلا نأب ضارتفالا
نأ ول ض نمو . تقولا رتف  ي ناك ام نم لقأ نوكتس ذيفنتلل ةيفاضإلا فيلاكتلا نأ ًاضيأ ض ر تفملا

ىرخألا فارطألا ةد   دعتملا ةيئيبلا تاقافتالا ذيفنتل ةمزاللا ةيسسؤملا ةيتحتلا ةينبلا اود  دح دق فارطألا
  .تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب لصتت يتلا

يغبني رصانعلا هذه تناك اذإ امب قّلعتي مكح يأ ىلع ي وطني ال ضرعلا اذه نإف ىرخأ ةرمو  -  ٢٣
ةيبلت ىلع رصتقت ةيلام ةيلآ نم ًاءزج لِّكشت نأ يغبني ا   أ وأ رثكأ وأ دحاو يليغشت نايك يف اهديحوت

ًاضيأ ىرخأ كوكص بلاطم ي  بلت ا    .أ وأ قبئزلا كص بلاطم
، نراقمو اهليصافت درت يتلا ،ةلمتحملا ةثالثلا رصانعلاو  -  ٢٤ ىرخأ كوكص يف ت  عبتا يتلا ج ه نلاب اهت

وأ ،ةيل : يه  وألا ةطشنألا نيكمتل لجألا ريصق قودنص وأ ،ةماع ضارغأ وذ لجألا ليوط قودنص
  .ًايبسن ةريبكلا عيراشملل ليومتلل صاخ بيترت

ز   -  ٢٥ يح قبئزلا كص لوخد درجمب لمعي نأ نكمي ةماعلا ضارغألا وذ لجألا ليوطلا قودنصلاو
ةبسنلاب ذافنلا ز ذافنلا  يح كصلا لوخد درجمب قودنصلا نم معد يقلتل ًال  هؤم فرط لك حبصيو  ،
اذهل نكميو . ًايراس كصلا ماد ام لمعلا يف قودنصلا لظي نأ عّقوتي كلذ دعبو ،فرطلا كلذل

ةيمانلا نادلبلا ا  موقت يتلا مجحلا ةطسوتملاو ةريغصلا ةطشنألا نم ةعساو ةعومجم معدي نأ قودنصلا 
كصلا بجومب ا  امازتلا ةيبلتو ذيفنتل اهيعس يف لاقتنا ةلحرمب ا  . اداصتقا رمت يتلا فارطألاو فارطألا

قودنصلاو ،ملوهكتس ةيقافتا ذيفنت معدب قلعتي اميف ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل ًا   اشم قودنصلا رود نوكيو
مم  كص تاجايتحا ةيبلت لجأ نم صيس هنكلو ،لايرتنوم لوكوتوربب قلعتي اميف ضارغألا ددعتملا

نكمي ،ةسسؤم يأ رقمب قلعتي اميف رايخلا نم ةرورضلاب كلذ . قبئزلا   دحي نأ نودو ،لاثملا ليبس ىلعف
ماظنو ،لايرتنوم لوكوتورب يف دوجوم وه ام رارغ ىلع مازتلالل ةيلآ ىلع لمتشي نأ قودنصلل 

قايس يف ف صوصنملا ماظنلا رارغ ىلع كصلا ةرادإ ةئيه مامأ ةبساحملل   يكتلا قودنص نأشب هيلع
خانملا ر  ضارغألا وذ قبئزلا قودنص اهدناسي يتلا ةطشنألا لمشتو . يغتل ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا

  :يلي ام ةماعلا
  ؛قبئزلا ماخل ًايئيب ميلسلا نيزختلا قيرط نع قبئزلا نم يملاعلا ضرعلا ضفخ  )أ(  
ملا تاجتنملل يجيردتلا ءا  )ب(    سايقلا ةزهجأو تايراطبلا لثم ،قبئزلا اهيلإ فاض إلا

وشح داومو قبئزلا ىلع يوتحت يتلا ةءاضإلا حيباصمو ةيبرهكلا تال   حرملاو ةيبرهكلا سباقملاو
  ؛نانسألا
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لمعتست يتلا تايلمعلا لثم ،ةيعانصلا تايلمعلا نم ةيدمعلا قبئزلا تاثاعبنا ضفخ   )ج(  
يوديلا بهذلا جارختساو ) يداحألا لينيفلا ديرولكو يدعاقلا رولكلا جاتنإ(زاّفح لماعك قبئزلا 

ةداعإو قبئزلا ريودت ةداعإو ،قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا ةعانصو ،ريغص قاطن ىلع يرجي يذلاو 
  ؛ةيديدحلا ريغ نداعملا رهصو نيدعتو ،هعينصت

جاتنإ لثم ة يعانصلا تايلمعلا نع ةجتانلا قبئزلا نم ةدوصقملا ريغ تاثاعبنالا ضفخ  )د(  
محفلا نم ةقاطلا ديلوت تاطحم لثم ةقاطلا جاتنإ قفارم نمو ،تنمسألا جاتنإو ةيديدحلا ريغ نداعملا 

  ؛تايافنلا قرح قفارم نمو ،ةيعانصلا لجارملاو
قفارم اهيف امب ةث   )ه(    ولملا عقاوملا نمو قبئزلا تايافن نم ةدوصقملا ريغ تاثاعبنالا ضفخ

  ؛قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلا فيرصت
،   )و(   ةراضلا راثآلا نع ثاحبألا لالخ نم كلذ يف امب ،يعولاب ضوهنلاو تاردقلا ءانب

ةيعوتلاو ةيمالعإلا تالمحلا لالخ نمو ،قبئزلا نم ةيلاخ لئادب ةحاتإ ىدمو ،ةراجتلاو ،يئيبلا لقنلاو 
؛رطخلل ةض  رعملا تاعمت    ا دصرو ميلعتلاو ةيحصلا

  ؛مييقتلاو دصرلا ةطشنأ لالخ نم ،لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب ،ةيلعافلا سايق  )ز(  
ديعصلا ىلع قيسنتلا ليهست لجأ نم ةيسسؤملا ةيتحتلا ةينبلا ريوطت نم ديزملا   )ح(  

 ، ةينطولا غالبإلا مظنو ،تامولعملا لدابتو ،ةيلودلا ةراجتلا ميظنتو ،يعولاب ضوهنلا تالمحو ،ينطولا
نوزوألا طابض رارغ ىلع نيينطو قيسنت طابض دوجو ًاضيأ لم شت امبر ،ماهملا نم كلذ ريغو
  .نيينطولا

عيراشملل عيرس معد ميدقت ةيل   -  ٢٦  وألا نيكمتلا ةطشنأل لجألا ريصقلا قودنصلا نم ضرغلاو
لاقتنا ةلحرمب ا   اداصتقا رمت يتلا فارطألاو فارطألا ةيمانلا نادلبلا مظعم ا  موقت يتلا مجحلا ةريغصلا

لماشلا ذيفنتلا لامعأ نم ديزمل ًاريضحت ،ةرشابم ذيفنتلا زنثأ كلذو  . يح كصلا لوخد يلت يتلا ةرتفلا ءا
و ةعِّقوملا ةيمانلا نادلبلا ا  يتلا ةعقوملا نادلبلا موقت يتلا عيراشملا ًاضيأ قودنصلا اذه معدي نأ نكميو

رمت  لا دامتعا نيب ام ةيللاقتنا ةلحرمب ا اداصتقا  لكل ةبسنلاب ذافنلا ز وألا ةرتفلا يف  يح هلوخدو كص
ةط . فرط  سبم تاءارجإ قودنصلا ى  نبت ول اذ  بح ،رِّكبملا ذيفنتلا دوهج يف عارسإلا ىلع ًالمعو
أشنملا ةدملا دودحملا ينامئتسالا قودنصلا لِثامت ةقيرطب قودنصلا لمعي نأ نكميو . قيبطتلل ةعيرسو
نكميو . ةريغصلا حنِملل ةيملاعلا ةئيبلا قفرم جمانرب وأ يجيتارتسالا جهنلل ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب بجومب

رارغ ىلع قبئزلا كص ىلع نيعِّقوملا ىدل قيدصتلا ىلع ةقباسلا ةطشنألل معدلا ميدقت نوكي نأ 
ططخ عضو يف ةيقافتالا ىلع نيعّقوملا ىلإ معدلا ميدقت نأشب ملوهكتس ةيقافتا يف ةدراولا تاءارجإلا 

قايس يف ةطشنألا نيكمت قودنص نم معدلا اهيلإ م نكميو . ةينطو ذيفنت  دق  ي يتلا ةطشنألا لمشت نأ
  :يلي ام قبئزلا كص

تاريدقت يطعتو هتاثاعبناو قبئزلل ةينطولا تالامعتسالا د   )أ(    دحت ةلماش مئاوق دادعإ
؛هل ةي    مك
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امب ،ينطولا ديعصلا ىلع قبئزلا نم ث   )ب(    ىلإ ي ولتلا لكاشمل ةعباتم تاليلحت ءارجإ  دؤي
لاثملا ليبس ىلع ،ةيل    :وأ لمع ططخو ةينطو حمالم عضو

ذافنلا ز   )ج(    يح هلوخد دنع قبئزلا كص ذيفنتل ةينطو ةيميظنت ريبادتو تاعيرشت دادعإ
  ؛ينعملا فرطلل ةبسنلاب

كلذ لمشي دقو ،قبئزلا كص ذيفنت زيفحتو قيسنتل ةينطو ةيسسؤم تابيترت ةماقإ   )د(  
  .ةلصلا تاذ ىرخألا كوكصلا ددص يف ةمئاقلا ةيسسؤملا تابيترتلا عم لماكتلا

ةيمانلا نادلبلا نم ليلقلا ددعلا ةدناسمل ةريبكلا عيراشملا ليومتل صاخ بيترت عضو نكميو   -  ٢٧
يتلا فارطألاو فارطألا  ربكأ ةيرامثتسا عيراشم ىلإ نوجاتحي نيذلا لاقتنا ةلحرمب ااداصتقا رمت  
م  لودلا كلتل ةبسنلاب ذافنلا زامازتلا ةيبلتل ًامجح  ةيساسألا عيراشملا نمو . يح قبئزلا كص لوخد دعب

ضفخ لجأ نم ةيليوحتلا ةعانصلاو ءابرهكلا ديلوت قفارمل ةيتحتلا ةينبلا ليوحت عيراشم ةئفلا هذه يف 
لا يف اهل ص. ةريبكلا قبئزلا تاثاعبنا  يف ) ج(عرف خلم دري يتلاو ،ةنامألل ًايلاح ةحاتملا تامولعملا ريشتو

مايقلا ىلإ نوجاتحيس قبئزلا كص يف ةلمتحملا فارطألا نم ًايبسن ًاليلق ًاددع نأ ىلإ ،يناثلا قفرملا 
تاذ تاعانصلاو قفارملا ثيدحت نع جتنت يتلا ةلمتحملا ةيراجتلا دئاوعلا رابتعابو . عونلا اذه نم عيراشمب
اهنم رصانعلا نم ةعومجم ىلع قبئزلا كصل ةيل املا ةيلآلا بجومب معدلا تابيترت يوطنت نأ نكمي ،ةلصلا
نأ نكميو . صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب تاكارشلاو ،ةيلهاستلا ضورقلاو ،تاناعإلاو ،ةرشابملا حنِملا

راطإ يف ذَّفنت يتلا عيراشملا نيب رزآتلاو عفانملا مساقت تالامتحا عيراشملا كلت يف رابتعالا يف ذ   خؤي
ةيقافتاو لايرتنوم لوكوتوربو ،خانملا ر رخألا ةيلودلا تاقافتالا  يغت نأشب ةيراطإلا ةيقافتالا لثم ى

تارايخلا نم ةفئاط حاتملا نم نوكيس ،ةطشنألا معد قيدانصو ةماعلا قيدانصلا رارغ ىلعو . ملوهكتس
نع ةيلوؤسملا ىلوتي يذلا نايكلا نوكي امبرو . ةريبكلا عيراشملل ةصاخلا تابيترتلا ةرادإل ةيسسؤملا
كارشإ ب . ةريبكلا عيراشملاب ةصاخلا تابيترتلا ةرادإ ىلع ًارداق ماعلا قودنصلا  سنألا نم ناك امبرو
اهمعدي نأ نكمي يتلا ةطشنألا نمو . ةيميلقإلا ةيئامنإلا فراصملا وأ يلودلا كنبلا لثم تاسسؤم
  :يلي ام ةريبكلا قبئزلا عيراشمل صاخلا بيترتلا

تاثاعبنا ليلقت لجأ نم ةقاطلا ديلوت قفارم يف اهزيزع ت وأ ةيباقر ريبادت لاخدإ  )أ(  
  ؛قبئزلا

ىلع ةمئاقلا جاتنإلا تايلمع نع ةضاعتسالل ةريبكلا ةيليوحتلا ةعانصلا قفارم ليوحت   )ب(  
  ؛قبئزلا ىلع يوتحت ال لئادبب قبئزلا ساسأ

ىلع ًالمع قاطنلا ةعساولا نيدعتلا تايلمع يف اهزيزعت وأ مُّكحت ريبادت لاخدإ  )ج(    
  .قبئزلا تاثاعبنا ضفخ

ةنكمملا ليومتلا رصانعل ا   -  ٢٨  نكمي يتلا ةقيرطلا لِّلحي ًالودج ةركذملا هذهل لوألا قفرملا ن  يبيو
  .ريياعملا هذه ةيبلت هالعأ ةروكذملا

ماجحأو عاونأل ًاليلحت هالعأ ةروكذملا ليومتلا رصانع نم رصنع لكل يناثلا قفرملا ضرعيو   -  ٢٩
ةقيثو لوح تاضوافملا يف اهتشقانم يرجت يتلا تامازتلالاب قلعتي اميف ةبولطم نوكت دق يتل ا ليومتلا
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ةروكذملا ةدعاسملا تاجايتحا ساسأ ىلع موقت يتلا ةيساسألا تارابتعالا ضعب لوادجلا زِجوتو . قبئزلا
ا يف ةنجللا ةطلس سمت ال تاحارتقا درجم هذهف ،ةلحرملا هذه يف امأ. لبقتسملا يف هالعأ ارارق ذاختا  
  .ةيئاهنلا

  ةيفاضإ تاظحالم  - ميج 
تسيل يهف مث نمو ،ًارشابم ًاليومت رِّفوت ال دق يتلا ةيليمكتلا تان   -  ٣٠  وكملا نم ددع دجوي دق

تار   رقم وأ تارارق يف وأ هتاذ قبئزلا كص يف اهيلع عيجشتلا نكمي نكلو ةيمسر ةيلام ةيلآ نم ًاءزج
 كصلا هئشني يذلا ةرادإلا سلجم لوفملا نيبودنملا رمتؤم نم  نمو . بِق نم وأ كصلا دامتعا دنع نيض

يلي ام ةيليمكتلا تان    :وكملا كلت
  ؛)يبعشلا باتتكالا اهيف امب(ةينطولا ليومتلا رداصم   )أ(  
تايجولونكتلا يفو تايلمعلا رييغت يف صاخلا عاطقلا نم ةيلامسأرلا تارامثتسالا   )ب(  

  ؛ةليدبلا
ىلع يوتحت ال لئادب ىلإ ل ىوق ريخست   )ج(    وحتلاو ثيدحتلا ىلع عيجشتلل قوسلا

  ؛تايلمعلاو تاجتنملا يف قبئزلا
  ؛يئانثلا يئامنإلا نواعتلا  )د(  
تايلآلا لثم ،ىرخألا ةيلاملا تايلآلا قايس يف حاتملا ليومتلا نم ةكر   )ه(    تشملا ايازملا

خانملا ر    .يغتب ةطبترملا
يل  -  ٣١ ريضحتلا يف نادلبلل ةلمتحملا ةدعاسملا كلذ يف امب ،رِّكبم تقو يف وألا ليومتلا ةحاتإو  

ماع قافتا لجأ نم يسايس معد ءانب يف ًامساح نوكي دق ،ذافنلا ز   يح هلوخد لبق كصلا ىلع قيدصتلل
يف ادنك ةموكح تنلعأ نيح ،ملوهكتس ةيقافتا ىلع تاضوافملا ءانثأ اذه ثدح دقو . ليومتلا نأشب
يدنكلا قودنصلا ءاشنإ نع ٢٠٠٠سرام /راذآ يف ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ةعبارلا ةرودلا  

غلبمب ةتباثلا ةيوضعلا تاث   كنبلا هريدي ينامئتسا قودنص لكش يف يدنك رالود نويلم ٢٠ولملل  
رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا يف تاردقلا ءانب معد وه قودنصلا كلذ نم فدهلا ناكو . يلودلا
يف نادلبلا كلت ةدعاسمو ةتباثلا ةيوضعلا تاث صتقا  ولملا تاثاعبنا ةلازإ وأ ضفخ يف لاقتنا ةلحرمب ا  ادا
ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم ليومت حيتأ دقف ،هالعأ رِكُذ امكو ،كلذ ىلإ ةفاضإو . ملوهكتس ةيقافتا ذيفنت

، ةيقافتالا يف ًافارطأ اوحبصي نأ لبق ملوهكتس ةيقافتا ىلع نيعّقوملل  ذافنلا ز  يح ةيقافتالا لوخد لبقو
اهنلعأ رالود نييالم ةتس وحنب تامازتلا ىرخألا ةلثمألا نمو . ةينطو ذيفنت ططخ عضو معدل كلذو

تارامإلاب يبد يف دق   ع يذلا ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ىلوألا ةرودلا يف نوحناملا
ىلإ ٤نم ةدحتملا ةيبرعلا  طابش٦  قفار يذلا ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب قالطإ لجأ نم ٢٠٠٦ريارب ف/   ،

اهتنلعأ يتلا ةريبكلا ةديدجلا ليومتلا تامازتلال ناك برقأ تقو يفو . ةيجيتارتسالا ةطخلا دامتعا
ريسيت يف ماه رود امهريغو ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملاو نابايلا تاموكح 

، ئاتن ىلإ لوصولا ايوجان يف يجولويبلا ع  ونتلا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل رشاعلا عامتجالا يف ةيباجيإ ج
  .٢٠١٠ربوتكأ /يناثلا نيرشت يف ،نابايلا
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ةيلهألاو تايولوألا ديدحت يف كصلا ةرادإ سلجم رودب ةقلعتملا ةمكوحلا لئاسم ىلع ةوالعو   -  ٣٢
ناك لاثملا ليبس ىلعو . عيراشملل ليومتلا لاصيإ تابيترت ةلأسم كانه ،مازتلالا دصرو ليومتلل

لمعلا -ملوهكتس ةيقافتا ذيفنت يف ةيملاعلا ةئيبلا قفرم معد نم ةدافتسالا ديرت يتلا فارطألا نم ًابولطم   
عيراشملا ذيفنتو ليومت تابلطب م  دقتلا نيح ضرغلا اذهل ةن  لباقملا يفو . يعملا ذيفنتلا تالاكو ىدحإ عم

يه ،ةصاخ فورظ يف ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم دودحم ددع ىلع ةوالع ،اه سفن تاموكحلا نإف
ذيفنت اهنكميو يجيتارتسالا جهنلاب صاخلا ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب نم معد بلطب م   دقتلا اهل قحي يتلا

ر . معد ريغب وأ ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا نم معدب عيراشم يغتب صاخلا ف  يكتلا قودنص عبتيو
ىعست يتلا ةينطولا تانايكلا دامتعال ًاماظن ،ةنامألا تامدخ ةيملاعلا ةئيبلا قفرم هل م انملا  دقي يذلا ،خ

ذيفنتلا تانايك لمشيل ًارخؤم ماظنلا اذه يف ع   سوتلا مت دقو ،قفرملا نم معدب عيراشمب مايقلا ىلإ
رودب مايقلا نم اهنيكم تل ،تاموكحلا نيب ةكرتشملا تامظنملا ضعب كلذ يف امب ،فارطألا ةددعتملا
  .ةذِّفنم تالاكوك طيسولا

  ةنجللا اهيف رظنت نأ نكمي تارابتعا  - لاد 
كصل ةيلام ةيلآ ءاشنإ نأشب ا   -  ٣٣  اضوافم ءانثأ ةيلاتلا لئاسملا يف رظنلا يف ةنجللا بغرت دق

  :ديدجلا قبئزلا
  ؛ةحيحصلا رصانعلا يه قبئزلا كص لجأ نم ةيلام ةيلآل هالعأ ةحرتقملا رصانعلا له  )أ(  
كصلا بجومب ذيفنتلا معد تاجاح عيمج ةيبلت دحاو يذيفنت نايك عيطتسي له   )ب(  

؛فارطألل ةفلتخملا تاجايتحالا ةيبلتل لضفأ ةمدخ ي  دؤي ةد    دعتم تانايك دوجو نأ مأ لماكلاب
قئاثولاو ةدهاعملا  )ج(      صن يف هجوألا ةفلتخملا اهرصانع عم ةيلاملا ةيلآلا لاخدإ ةيفيك

وأ ةيلآلا ليغشتو فئاظوب قلعتي اميف ةليلق ليصافت ىلع ّالإ لمتشت ال ةيقافتالا نأ داتعملاف ؟ىرخألا 
تار   رقم يف وأ ،كصلا دمتعي يذلا نيض  وفملا رمتؤم تارارق يف ةداع درتف ليصافتلا ا  مأو ،ةيلاملا تايلآلا

لبقو كصلا دامتعال ةقحاللا ا  ةئيه رارق يف وأ ،ذافنلا ز ارود يف هيلع تضوافت يتلا ةنجللا  يح هلوخد  
؛ذافنلا ز    يح هلوخد دعب كصلا ةرادإ

ةدحتملا ممألا جمانرب اهدوقي يتلا رواشتلا ةيلمع يف تار   )د(    وطتلل نكمي ىدم يأ ىلإ
ةصاخلا ةيلاملا ةيلآلا يف رظنلا ىلع رّثؤت نأ تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ليومتلا تارايخ نأشب ةئيبلل 

ذإ ؟رابتعالا يف اهذخأ مهملا نم نوكي ةيرواشتلا ةيلمعلا نم ةدافتسم سورد دجوت له ؟قبئز لا كصب
ددعتم قودنص ةماقإ كلذ يف امب ،ةيرواشتلا ةيلمعلا يف اهتشقانم يرجت تارايخلا نم ًاددع كانه نأ 

هذه يف ةنجل لا بغرت دقو. تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا لئاسملا نم ةعومجم يطغي ضارغألا
بسنأ يف رظنت نأو ،ةيلآلا كلت فاصوأو ،ةيلام ةيلآ ىلإ ةجاحلا ىلع ا   اشقانم زِّكرت نأ ةلحرملا

  .ةيرواشتلا ةيلمعلا جئاتن حضتت نأ دعب ةيلآلا عقومو ةيسسؤملا تابيترتلا
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  لوألا قفرملا
بناوجلا ةددعتم ليومتلل ةيلآ رصانع فَل  تخمل ن    راقم ليلحت

قبئزلا كص ذيفنت معدل ضارغألا ددعتم لجألا ليوطقودنص ريياعملا ةيل     ةريبكلا عيراشملا معدل صاخ قودنصل تابيترت وألا ةينيكمتلا ةطشنألا معدل لجألا ريصق قودنص

يلآلا ةيطغتو قاطنب قلعتي اميف فارطألا اهركذ يتلا ريياعملا نم ددعب ةمئاق ناكراشملا ناق                سنملا ض رةيفاـضإلا فيلاكتلا ةيطغتل ليومت ميدقت فارطألا ضعب ح         . ةيلاملا ة ع  رتقاو
هتان      /و ةيرشبلا ةحصلا ةيامحل ةيملاعلا ايازملاب ةطبترملا اهيلع قفتملا          ةـيمانلا نادلبلا ىلإ ةدعاسملا ميدقت يغبني هنأ فارطألا ضعب ركذو           . وكمو قبئزلا تاثاعبنا نم ةيملاعلا ةئيبلا وأ

ريوطت لجأ نم ليومت ىلإ ىرخأ فارطأ ريشي امنيب ،ىرخأ لئادب ىلإ قبئزلا اهيلإ فاضملا تايلمعلاو تاجتنملا نم ل هجاومل فارطألا  وحتلا يف اهيلع قفتملا ةيفاضإلا فيلاكتلا ة
معدـل ليومتلا ميدقت نورخآ ىري امنيب ،قبئزلا كص يف اهي           لع قفتملا ةبقارملا ريبادت ذيفنت يف ةينطولا ةطشنألا معدل دراوم ريفوت ضعبلا حرتقيو            . ةينطولا ذيفنتلا ططخ ذيفنتو   

ةلا. امهيلك وأ يعوطلا جهنلا وأ ًانوناق مِزلُملا جهنلا ذيفنت    .عف ريبادت ذيفنت ىلع نادلبلا تاردق يف توافتلا رابتعالا يف ذخأي نأ بجي يلاملا معدلا نأ ضعبلا ركذو
       ليغشـتلا ز   يح ضارغألا ددعتملا لجألا ليوطلا قودنصلا لخدي

يف قحلا فرط لكل نوكيو ذافنلا ز             يح قبئزلا كص لوخد دنع
ذافنلا ز   يح كصلا لوخد درجمب قودنصلا نم معد ىلع لوصحلا
ًاملاط قودنصلا لمعي نأ عّقوتي كلذ دعبو ،فرطلا كلذل ةبسنلاب 

ةعـساو ةعوم       . ًامئاق كصلا لظ    معدلا قودنصلا اذه م  دقيو
نادـلبلا اـ        ملاو ةريغصلا ةطشنألا نم     موقت يتلا مجحلا ةطسوت

لاـقتنا ةلحرمب ا      فارطألا ةيمانلا      يف اداصتقا رمت يتلا فارطألاو
كصلا بجومب ا       رّثؤي نأ نكميو   . امازتلا ةيبلتو ذيفنتل اهدوهج

كصلا يف فارطألا رمتؤم ةرطيسو ةرادإ تحت قودنصلا دوجو         
ى لع قودنصلا ةردق ىلع لصفنم يمكوح لكيه ةرادإ تحت وأ         

فارطألا اهد      ىلإ ةنجللا جاتحتو   . دحي يتلا تايولوألل ةباجتسالا
يف امب  (قودنصلا ةيطغتو قاطنب قلعتي اميف ةيسايس تارارق ذاختا         

ةمِزلُملا ةطشنألا وأ   /و ةيعوطلا ةطشنألا معديس ناك اذإ      ام كلذ 
ةيفاضإلا فيلاكتلا ا        ف اـم ىدمو   ) صوت يتلا ةيفيكلاو ًانوناق

نصلا نم عّقوت   فيلاـكت ةيطغتل هميدقت ةيعانصلا تائيهلا وأ ةعا        ي
 .ةدح ىلع لك فارطألل ذيفنتلا

عيراشـملل ًاعيرس ًامعد لجألا ريصقلا قودنصلا م          دقي
فارـطألا ةـيمانلا نادلبلا مظعم ا            موقت يتلا ةريغصلا

لاقتنا ةلحرمب ا       يتلا ةرتفلا يف    اداصتقا رمت يتلا فارطألاو  
افنلا ز      ًاريضـحت كـلذو ةرشابم ذ      يح كصلا لوخد يلت

لـيومت رصتقي نأ نكميو     . لمشأ وحن ىلع قحاللا ذيفنتلل    
رصح مئاوق عضو لثم ةينيكمتلا ةطشنألا ىلع قودنصلا        
عـضوو ،ةبولطملا تاعيرشتلاو تاردقلا ديدحتو ،ةينطو       
كـص ذيفنتب ةقلعتملا ةطشنألاو جماربلاو ةينطولا ططخلا        

ةكراشملا ةطشنأ  و تالاكولا نيب نواعتلا ليلحتو ،قبئزلا     
  .ةماعلا

عيراشملا معدب قودنصلا موقي نأ نكمي كلذ ىلإ ةفاضإو         
رمت يتلا ةعقوملا نادلبلا    و ةعِّقوملا ةيمانلا نادلبلا اهذّفنت يتلا     

 داـمتعا نيب ةلصافلا ةرتفلا يف لاقتنا ةلحرمب         ااداصتقا  
ذافنلا ز    .يح هلوخدو كصلا

ذيفنتلا ةطشنأل ًامعد قودنصلا م       يف لقألا ىلع    دقي الو  ،
ليومتلا يف ةكراشملا طر. ريصقلا ىدملا تش   .ي الو

ةـيلاملا تاسسؤملا ةيطغتو قاطن يف رظنلا نكمي       
يف تاـيولوألل ةباجتسالا ىلع ا     ردقو ةريبكلا

. مجحلا ةريبكلا ليومتلا تاجاحو قبئزلا لاجم     
يف تارواشـملا نم ديزم ىلإ كلذ جاتحي دقو         

وأ ةسـسؤملا   و قـبئزلا ةـنامأ نيـب لبقتسملا       
اهد      دـحي يتـلا تابلطلا لوانتت يتلا تاسسؤملا

  .قبئزلا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم
يف رـظنلا ددصـلا اذه يف ةماهلا رومألا نمو          
رصتقتس ليومتلا تابيترت تناك اذإ ام ةلأسم       
عيراشملا كلت ةلاح يف ةيفاضإلا فيلاكتلا ىلع       

 .ةريبكلا

ةيطغتلاو قاطنلا- ١   

سسؤملا ا  ةهجاوت يتلا ةقيرطلل ةلثمأ   :اشم تابلط ةمئاقلا تا
ًادـيدج ًاليومت م             دقت ةلقتسم ةيلام ةمظنم وه ةيملاعلا ةئيبلا قفرم
قفتملا ةيفاضإلا فيلاكتلا ةهجاوم لجأ نم ةل   هؤملا لودلل ًايفاضإو

  :ةلثمأ
ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلا ءازإ يجيتارتسالا جهنلا       
ءاحنأ فلتخم يف ةيئايميكلا ةمالسلا معدل يسايس راطإ وه  

  :ةلثمأ
ةيلاملا ةدعاسملل يسيئر ردصم وه يلودلا كنبلا 

. ملاـعلا ءاـحنأ عيمج يف ةيمانلا نادلبلل ةينقتلاو        
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قبئزلا كص ذيفنت معدل ضارغألا ددعتم لجألا ليوطقودنص ريياعملا ةيل     ةريبكلا عيراشملا معدل صاخ قودنصل تابيترت وألا ةينيكمتلا ةطشنألا معدل لجألا ريصق قودنص

قفتملا ةيملاعلا ةيئيبلا ايازملا قيقحت لجأ نم ذختت يتلا ريبادتلل اهيلع      
نادـلبلا نم ةعبان جماربو ع      يراشم ليومتب قفرملا موقيو   . اهيلع

ةمادتسـملا ةينطولا ةيئامنإلا تايولوألا ساسأ ىلع موقتو ا          . اذ
ةرم لك يف يملاعلا ةئيبلا قفرمل ينامئتسالا قودنصلا ةيذغت متتو          
قلعتي اميف ةمهاسملا تاموكحلا نيب يرجت تاضوافم ساسأ ىلع         

ة موكح لك ةمهاسمو قودنصلا ةيذغتل ةبولطملا غلابملا عومجمب       
  .اهيف

يرـجي ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ساسأ ىلع موقي ج              رايتخا مت اذإو
ساـسأ ىـلع قودنصلا نم ليومت يّقلتل عيراشملا ةيلهأ ديدحت           
يتلا ليهأتلا ريياعمو قبئزلا كص يف فارطألا اهعضي يتلا دعاوقلا  
لـيومتلا قفرملا ةقيثو رصقتو ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ةقيثو اهد            دحت

لـيومتلا يطغيو ،ةيملاع ةيئيب ايازم اهنع جتني يتلا عي         راشملا ىلع 
ةسـماخلا ةيذغتلا يفو    . طقف عيراشملا كلتل ةيفاضإلا فيلاكتلا    

زـيكرتلا لاـجم عيـسوت مت        ٢٠١٤-٢٠١٠ةرتفلل ،قفرملل     ،
ةميلسـلا ةـيئايميكلا ةرادإلا لمشيل ةتباثلا ةيوضعلا تاث           ولملل

ذيفنتل يفاضإ ليومت ص       ص جهنلا عيراشم   خ ثيح ،عسوأ لكشب  
لكشب قيرطلا د     . قبئزلا عيراشمو يجيتارتسالا    همي قفرملا اذهو

يتـلا ةقيرطلا سفنب قبئزلاب قلعتملا يملاعلا كصلا معدل حضاو          
ةيقافتا ًايلاح ا   ملوهكتسمعدي.  

داوـملا عيراشـم نـم ةعونتمو ةمخض ةظفاح ذيفنت مت دقو             
امب ،نآلا ىتح ةيمل    اعلا ةئيبلا قفرم قايس يف تايافنلاو ةيئايميكلا      

راـثآلا ةـهجاومل ةيمانلا نادلبلا تاردق ءانبل عيراشم كلذ يف           
ةطشـنألل ًاـمعد ًاضيأ قفرملا م   . ةيئايميكلا داوملل ةراضلا    دقيو

يحز  ملوهكتسةيقافتا لوخد لبق ةيلاقتنالا ةرتفلا ءانثأ ةينيكمتلا          
  .ذافنلا

لكشب كارتشالل ةيق لتملا نادلبلل ةصرفلا ةيملاعلا ةئيبلا قفرم حيتيو    
يف كرتشملا ليومتلا طر    . عيراشملا ذيفنتو ميمصت يف رشابم     تش يو

كرتشملا ليومتلا نأ ّالإ    . قفرملا نم ةلومملا ةيرامثتسالا عيراشملا    
  .ةينيكمتلا ةطشنألا يف ًابولطم ًاطرش سيل

ينـعملا يلودلا رمتؤملا وهو ،ةرادإلا سلجم ررق دقو     . ملاعلا
معدل ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب ةماقإ ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإب 

ةـيمانلا نادلبلا يف ةيل           وألا ذيفنتلاو تاردقلا ءانب ةطشنأ
نادلبلاو  ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلاو   ًاومن نادلبلا لقأو    

لاقتنا ةلحرمب ا      ةيادبلا جمانرب لمشيو   . اداصتقا رمت يتلا
ةدحتملا ممألا جمانرب راطإ يف ًاينامئتسا ًاقودنص ةعيرسلا        

نم ةدملا دودحم يعوط ينام     ئتسا قودنصك ئشنأ ،ةئيبلل   
جماـنربلا فادهأ ةدناسمل يساسأ يلام معد ميدقت لجأ         
يئانثلاو فارطألا ددعتملا نواعتلاو ةيجيتارتسالا هتايولوأو      

  .نواعتلا لاكشأ نم هريغو
رمت يتلا   نادلبلاو ةيمانلا نادلبلاو     لاقتنا ةلحر  مب ا اداصتقا

ينامئتسالا قودنصلا نم معدلا يقلتل ةل       يف ىعاريو  . هؤم
يلويو ،يعاطقلاو يفارغجلا نزاوتلا عيراشملا ىلع ةقفاوملا       
لقأ تابلطتملو ةلجاعلا تاجاحلل ةصاخ ةيمهأ قودنصلا       

ميدقت نكميو  . ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلاو   ًاومن نادلبلا   
جهــنلا يف ةكراشــملا تاــموكحلا نــم تاــحرتقملا 

يجيتا رتـسالا جهـنلاب ًايمسر تفرتعا يتلا يجيتارتسالا       
ينـطو قيسنت زكرم ةيمست قيرط نع ىندأ ٍدحك كلذو          

عمت    . يجيتارتسالا جهنلل يمسر    ا تاكبش يلثممل زوجيو
 ، يئانثتسا ءارجإك ،يجيتارتسالا جهنلا يف ةكراشملا يندملا
م          دـقت نأ ،ةحاتملا ةيرادإلا تاردقلاو دراوملا ةاعارم عمو
زـكرم نـم بلطلا دامتعا طرشب ،عيراشمب تاحرتقم         

يتـلا نادـلبلا يف يجيتارتـسالا جهنلل ينطولا قيسنتل          ا
 .عيراشملا فيضتست

لـجأ نم رقفلا ةبراحم يه يلودلا كنبلا ةياغو         
ىـلع ساـنلا ةدعاسـمو ةمئاد جئاتن قيقحت         

قـيرط نع كلذو ،م     و مهسفنأ ةدعاسم    ائيب
 ، تاردقلا ءانبو ،فراعملا مساقتو ،دراوملا ميدقت

  .صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب تاكارش ةماقإو
نيتيئاـمنإ نيتسسؤم نم يلودلا كنبلا ن         وكتيو

ًاوضع ًادلب١٨٧ـل ةيكلم ناربتعت  كنبلا امهو :  
ةـيئامنإلا ةسـسؤملاو ريمعتلاو ءاشنإلل يلودلا       

م  . ةيلودلا دـئاوفب ًاـضورق ناتسـسؤملا     دقتو
ًاـحنِمو ةدئافلا نم ةافعم تانامتئاو ةضفخنم       
نـم ةعـساو ةعومجم لجأ نم ةيمانلا نادلبلل         
ميـلعتلا يف تارامثتـسالا لمشـت ضارغألا        
ةيمنتو ةماعلا قفارملاو ةماعلا ةرادإلاو ةحصلاو      
ةيعارزلا دراوملا ةرادإو صاخلاو يلاملا نيعاطقلا      

  .ةيعيبطلاو ةيئيبلاو
كـنبلا نم ءزج يه ةيلودلا ةيئامنإلا ةسسؤمل        او

يف تئشنأ دقو . ملاعلا نادلب رقفأ دعاست يلودلا    
نع رقفلا فيفخت ىلإ فد       ١٩٦٠ماع    يهو  

ًاحنِمو ةدئافلا نم ةافعم تانامتئا ميدقت قيرط       
ومنلاـب لـيجعتلا ىـلع لمعت يتلا جماربلل         
ةاواسـملا مدع هجوأ نم لالقإلاو يداصتقالا       

لـ  . ساـنلل ةيشيعملا فو   رظلا نيسحتو   مكتو
ناـمتئالا عارذ ةمهم ةيلودلا ةيئامنإلا ةسسؤملا       
يلودـلا كـنبلا وهو ،يلودلا كنبلا يف رخآلا         
ىلإ ةدعاسـملا م         دقي يذلاو ،ريمعتلاو ءاشنإلل
اـهد           وزي ثـيح لخدـلا ةطـسوتملا نادلبلا

 .ةيراشتسا تامدخو ةيلامسأر تارامثتساب
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ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا راطإ يف أشنُملا ف           يكتلا قودنصو
ر  تاـيلآ نـع هز           يغت نأشب  يمت يتلا حمالملا ضعبب مستي خانملا  

تامدـخ ةـيملاعلا ةئيبلا قفرم م      . ىرخألا ةيلودلا ليومتلا    دقيو
رودـب يلودلا كنبلا موقيو ،قودنصلا ةرادإ سلجم ىلإ ةنامألا          

يف يسـيئرلا رك      . ناتقؤمنيبيت  رتلا الكو ،نماضلا    تبملا أدبملا امأ
ةيمانلا نادلبللرشابملا ذافنلا ةحاتإ وهف قودنصلا  ةيمانلا نادلبلاف .  

دـم            تع  تل ةـيلحم تاسـسؤم ةيمست اهل نكمي ًايداصتقا ةفيعضلا
داـمتعا نـع ةلوؤسم نوكت ةينطو ةيذيفنت تانايك اهرابتعاب          
ليومتلا ىقلتتو ا           ادلب نم ةمدقملا جماربلاو عيراشملا تاحرتقم

 نـم لمعلا رايخ ًاضيأ نادلبلل قودنصلا حيتيو       . رشابم لكشب 
يفوتسـت نأ بـجيو     . فارطألا ةددعتملا ذيفنتلا تانايك لالخ    

ةـيلاملا ةرادإلا نمضـت ريياعم نادلبلا اهيمست يتلا تاسسؤملا          
ليومت ريفوت نع ةلوؤسم ذيفنتلا تانايكو . ةيلاملا ةباقرلاو ةميلسلا  

ةيموكحلا تالاكولا ىلإ قودنصلا نم ةم          دقملا جماربلاو عيراشملا
نيذـلا ةحلصملا باحصأ نم اهريغو ة       يموكحلا ريغ تامظنملاو  

جماربلاو عيراشملا ليومت موقيو    . جماربلاو عيراشملا ذيفنتب نوموقي   
ليومتلا ةحاتإ ينعي ام وهو ،ف    يكتلل ةلماكلا ةفلكتلا ساسأ ىلع
راثآلا ةهجاومل ةد   دحم ف  يكت ةطشنأ ذيفنتب ةقلعتملا تاقفنلا ةيطغتل

خانملا ر    .يغتل ةراضلا
ىـلع زّكري ص        ملا قودنصلاو   صخم قودنص وه فارطألا ددعت

ميدـقت يف هتمهم رصحنتو     . ديحو فارطألا ددعتم يئيب قافتا    
اهنيكمتل فارطألا ةيمانلا نادلبلا اهلمحتت يتلا ةيفاضإلا فيلاكتلا 
لوـكوتورب يف اـهيلع صوصـنملا مُّكحتلا ريبادتب ءافولا نم           

فارطأ ن  ادلب نم تامهاسم نم قودنصلا ةيذغت متتو      . لايرتنوم
ةينازيم يف تاكارتشالا لودج ساسأ ىلع ةبوسحم ،ةن   يعم ةمدقتم

  .ةدحتملا ممألا
ددـعتملا قودنصلا رارغ ىلع ص            صخملا قودنصلا ج  عب  تا اذإو
طـقف د          دحتت عيراشملل ليومت ىلع لوصحلا ةيلهأ نإف فارطألا

  .فارطألا رمتؤم تارارقو قبئزلا كص يف ةررقملا دعاوقلا لالخ نم
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رارـغ ىـلع أشـنملا صصخملا قودنصلا ةفيظو تناك           اذإو  
حبصي دقف ،مازتلالا نم نيكمتلا وه فارطألا ددعتملا قودنصلا         
يتـلا عيراشملا نم قيضأ قودنصلا اهدناسي يتلا عيراشملا قاطن          

ةـهج نمو   . ةيملاعلا ةئيبلا قفرم اهريدي يتلا ةيلاملا ةيلآلا اهمعدت       
ددـعتملا قودنصـلا يف   ًاطرش سيل كرتشملا ليومتلا نإف ىرخأ    

 .فارطألا
اهتيذغتو ةيلاملا ةيلآلل دراوملا دشحب قلعتي اميف فارطألا اهركذ ريياعم ةدعب ةمئاق ناكراشملا ناق                سنملا ع  ذـيفنتل ليوطلا ىدملا ىلع لصاوتمو نيتم معد ميدقت لجأ نمو           . ضو

نورخآ ىري امنيب ،ةمدقتملا لودلا نم فارطألا نم ةر موقت نأ بجي ةيذغتلا نأ ضعبلا ركذو : لاومألاب ةيذغت ماظن ىلإ ةيلاملا ةيلآلا جاتحت ،ةطشنألا  رقم تاكارتشا ساسأ ىلع
ًاضيأ رِكُذ ناك نإو ،صاخلا عاطقلاو فارطألا ريغو فارطألا كلذ يف امب ،نيحناملا نم ةعساو ةدعاق اهل نوكت نأ بجي ةيلاملا ةيلآلا نأ ًاضيأ رِكُذو . ةيعوطلا تامهاسملل ًاماظن
ىلع ًاضيأ ضعبلا دّكأو . ةيلعاف تاذو فيلاكتلا ةيحان نم ةءافك تاذ نوكت نأ بجي ةيلاملا ةيلآلا نأ فارطألا ضعب ركذو. نادلبلا لخاد نم ًاساسأ يتأي نأ بجي ليومتلا نأ
 .قبئزلا كص يف ةررقملا مُّكحتلا ريبادتب مازتلالا معدل ةريبك تارامثتسا عيمجت ىلع ةرداق نوكت نأ بجي ليومتلا ةيلآ نأ
داوـملا يلاجم يف لمعت يتلا ليومتلا تايلآل ةنهارلا ةلثمألا ل           متشت

تاـعربت لالخ نم ل            ومت تايلآ امهريغ يفو تايافنلاو ةيئايميكلا
نأ نكمي ةررقملا تاكارتشالا نأ عمو      . ةررقم تاكارتشاو ةيعوط  

ةـنورملا نم لقأ ردقب مستت دق ا               إف ،ًاتابث رثكأ ليومت ةدعاق رّفوت
ةل  اونأب قلعتي اميف    رارـق ذاختا ىلإ ةنجللا جاتحتو      . ومملا ةطشنألا ع

 .دراوملاب قودنصلا ةيذغت ماظن نأشب

ساسأ ىلع عونلا اذه نم قودنص ةيذغت موقت نأ نكمي  
نـم ةعـساو ةـفئاط نمو تاموكحلا نم تاعربتلا          

  .ةحلصملا باحصأ
ًاقودنص نأ ةلثامملا قيدانصلا عم براجتلا نم دافتسيو        

،      نأ نكمي عونلا اذه نم     فرصـلل ةعيرس ةيلآ نوكي  
ًايطارقوريب ةدّقعم تسيل ةيلمع لالخ نم دراوملا م   .دقت

مإ ي        ةيناك دؤت نأ نكمي ،ةريبكلا جماربلل ةبسنلاب
ةلكاـش ىـلع     يتلا ليومتلا طئاسو لامعتسا     

رداصـملا ةدعاق عيسوت ىلإ ةيلهاستلا ضورقلا       
 .ةلمتحملا

دراوـملا ةئبعت    - ٢  
 قودنصلا ةيذغتو

اقلا تاسسؤملا ا  ةهجاوت يتلا ةقيرطلل ةلثمأ   :اشم تابلط ةمئ
لالـخ نـم تاونـس عبرأ لك ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ةيذغت يرجي             
نيمهاسـملا نـم قـفرملل ينامئتـسالا قودنصلا يف تامهاسم           

يسايس ديعص ىلع قفرملا ةيذغت تاضوافم يرجتو       . تاكارتشاب
  .قفرملا اهمدخي يتلا تايقافتالا قاطن جراخ

سالا قودنصلا رارغ ىلع ج      ةـئيبلا قـفرمل ينامئت   رايتخا مت اذإو
ةئيبلا قفرم عم مهافت ةركذم بجومب ،قبئزلا كصل نكمي ،ةيملاعلا          
ةدعاسمل ةبولطملا غلابملا نأشب قفرملا ىلإ تايصوت م            دقي نأ ،ةيملاعلا

ا    عاـبتاب ًام       . امازتلاب ءافولا ىلع فارطألا  زل  م سيل قفرملا نأ ّالإ
قـفرملا ةيذغتب ة   صاخلا تاضوافملا ةعيبط نأ امك ،تايصوتلا كلت      

كلت ىلع ةرشابم ةرطيس يأ نم فارطألا رمتؤم دعبتست نأ نكمي           
  .لاومألا

  :ةلثمأ
ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب م   دقي ،ةينيكمتلا ةطشنألل ةبسنلاب
دراوـم تاعربتلا رِّفوت ثيح هب ءادتقالا نكمي ًاجذومن         

ةن    .يعم اياضق ةهجاومل يفكت
ل         بِق نم يمسر لكشب ينامئتسالا قودنصلا ئشنأ دقو

ألا نوناك  ١يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب       ربمسيد /لو 
ىتح تاعربتلا يّقلتل حوتفم وهو  ٢٠٠٦ نيرشـت  ٣٠   

قودنصلا ىّقلت ٢٠٠٦ماع ذنمو . ٢٠١٢ربمفون /يناثلا  
نـم ًارالود     ٢٧ ٩٦٦ ٣٢٠غلبمب تاعربت    نـم   ٢٤   

،     . نيحناملا تاـعربتلا ساسأ ىلع موقي جمانربلا نأ عمو
دراوـملا ةـئبعتل ةيجيتارتسا عضو يذيفنتلا سل       ا نإف

  :ةلثمأ
ردصـم ربـكأ ةيلودلا ةيئامنإلا ةسسؤملا ر         ب تعت

اهـنمو   ٧٩ـلا ملاعلا نادلب رقفأل ةدعاسملل        ،
ايقيرفأ يف ًادلب   ٣٩ ليومتلل ردصم   ربكأ يهو .    

يف ةيساسألا ةيعامتجالا تامدخلل نيحناملا نم      
ًالاومأ ةسسؤملا م    . نادلبلا رقفأ   لكش يف  (دقتو

نأ اذـه ينـعيو     . ةيريسيت طورشب ) تانامتئا
دئاوف نود م         دقت ةسسؤملا نم ةم  دقملا ضورقلا

ىلإ   ٣٥ىلإ دادسلا تارتف دتمتو      اهنم ،ةنس   ٤٠   
م. حامس ةرتف تاونس رشع    ًاحنِم ةسسؤملا   دقتو  

ءاشـنإ ذنمو   . نويدلل ةسيرف عقت يتلا نادلبلل    
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لالـخ نم ًارصح هليومت متي قودنص لوأ وه فيُّكتلا قودنصو           
هـيلع قفتم راطإ دوجو ىلع ًءانب دوجوم يلود تاداريإ ردصم            

خانملا ر      . خانملا ةسايس نأشب ًايلود     يغت رثأ نم فيفختلا عيراشمف
ريدت ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ يف ةل       سملا تاضـيفخت نـم ةئاملا يف       ٢ج  
تاداهشـلا عابت مث ،قودنصلا لالخ نم اهيدل ةقّثوملا تاث      اعبنالا
قودنصلل نكميو . نوبركلا قوس يف كلذ دعب ضيفختلا تبثت يتلا

رودـب يلودلا كنبلا موقيو     . ىرخأ رداصم نم لاومأ يقلت ًاضيأ     
يداـملا دئاعلا ليوحت نع لوؤسم      وهو ،قودنصلا لاومأل عيدولا     

تاداهش ليوحت جمانرب لالخ نم ،ةقّثوملا تاثاعبنالا تاضيفختل        
قودنص يف دئاعلاب ظافتحالاو ،لاومأ ىلإ ةقّثوملا تاثاعبنالا ضفخ 
ف   .يكتلا قودنص ةرادإ سلجم تاميلعت ىلع ًءانب هعيزوتو ينامئتسا

ل       لكشب ءبعلا   محت ساسأ ىلع فارطألا ددعتملا قودنصلا موقيو  
غـلبم ر   . قودنصلا يف ةررقملا تاكارتشالا ماظن يف ئفاكتم        دقيو

ل    بِق نم هيلع قافتالا متي تاجايتحالل مييقت ساسأ ىلع ةيذغت لك
يداصـتقالاو يجولونكتلا مييقتلا ةنجل موقتو      . مهسفنأ فارطألا 

. فارـطألا ددـعتملا قودنصلل ليومتلا نم تاجايتحالا مييقتب        
، تم دادعإ يرجيو تاهويرانيسلا نم ددع مادختساب ليومتلا تابلط

تارامثتسالا عيراشم بجومب ةيمامألا تامازتلالا رابتعالا يف ذخأت 
         ، كالهتسالا ضفخ ىلإ يمرت يتلا ةديدجلا عيراشملاو ،اهيلع قَفاوملا
جماربـلا اهيف امب ةمعادلا ةطشنألاو ،ةديدج قالغإ عيراشم يأو          

 .تاونس ثالث لك ةرم قودنصلا ةيذغت باسح يرجيو. ةيرطقلا

كلذ يف امب ،قودنصلا ةيرارمتسا نام      ض يف ةدعاسملل  
ساسـتأ ىـلع ينامئتسالا قودنصلا ةيذغت قيرط نع         
ردـق نيحناملا نم ةعساو ةعومجم ل            بِق نم لداعو تباث

 .ناكمإلا

اهعومجم ًاحنِمو تانامتئا تم      ٢٢٢دق ةسسؤملا
ًايونس رالود نويلب    ١٣طسوتمب ،رالود نويلب      

ربـكألا ةصحلا ته        ج وو ،ةريخألا تاونسلا يف
ايقيرفأ ىلإ ،ةئاملا يف٥٠وحن ،اهنم   .  

     ًاساسأ ةه  جوم ةسسؤملا نم ةلومملا تايلمعلاو
هايملاو ةيساسألا ةيحصلا تامدخلاو ميلعتلا وحن      
نيسـحتو ةئيبلا تانامضو حاحصإلاو ةفيظنلا      
تاحالـصإلاو ،ةيتحتلا ةينبلاو ،لامعألا خانم      

وـمنلل ليبسلا د      . ةيسسؤملا  همت عيراشملا هذهو
لوخدلا ةدايزو لمعلا صرف قلخو يداصتقالا      

 .ةشيعملا ىوتسم نيسحتو

قبئزلا كص يف ةدراولا تاد                    هعتلاب مازتلالا ريسيتب قلعتي اميف فارطألا اهركذ ةيلاملا ةيلآلل ريياعم ةدعب ةمئاق ناكراشملا ناق  سنملا   ةـيلاملا ةيلآلا نأ فارطألا ضعب ركذو       . دعأ
ي يتلا تاد        هعتلاب مازتلالا ر  مازـتلالا ريسـيت ىلإ فدـ    سيت يتلا عيراشملاو ةطشنألا ىلع زِّكرت نأ يغبني  نأ يغبني ةيلاملا ةيلآلا نأ ضعبلا يأر نم ناكو ،قبئزلا كص اهضرف

فارطألل ةماعلا تاد      هعتلاو ةصاخلا تاد  نـم فارطألا نم مظتنملا غالبإلا ىلإ ةفاضإ ،سايقلاو ي                    . هعتلاب  مكلا ديدحتلل ةلباق تامازتلا ىلإ جاتحي كصلا نأ ىلإ ضعبلا راشأو
 .ةمزلُملا ةصاخلا تادهعتلاب هنم قُّقحتلا نكمي يذلا مازتلالاو ةطشنألا ليومت نيب ةطبارريفوت لجأ 

لالا ليهست  - ٣ مازت  
 كصلاب

زِّكرت ةلثمأ ةصاخلا ضارغألا تاذ ةيلاحلا قيدانصلا نيب نم دجوت          
بناوج ىلع لمتشت ال ىرخأ قيدانص ىلإ ةفاضإلاب مازتلالا ىلع          

نيب طابترالا ىدم ةلأسم رب      . مازتلالاب لصتت ةصاخ    مازـتلالا  تعتو

بسـح ،لجألا ريصقلا قودنصلا نم دصقلا نأ امب   
سيلف ،نمزلا نم ةدودحم ةرتفل لمعي نأ وه ،هفيرعت         
يف ةصاخ ،مازتلالا لئاسم ىلع زّكري نأ لم           تحملا نم

تاذ لـجألا ةليوطلا قيدانصلا يف لاحلا وه امك         
ىـل  ع ةـقفاوملا طبر ًاضيأ نكمي ،ةماعلا ضارغألا       

ةريبكلا عيراشملل ليومتلا تابيترت بجومب عيراشملا 
 .مازتلالا تارابتعاب
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يف ةشـقانملا نـم ديزم ىلإ جاتحي يسايس رارق عضوم ليومتلاو            
 .ةنجللا

مازتل ا اهيف دجوي ال يتلا قيدصتلا ىلع ةقباسلا ةرتفلا        
اذـه نإـف كلذ عمو      . لاثتمالاب فارطألل ينوناق  

نـم ةعساو ةفئاطل ًاليومت م           دقي نأ نكمي قودنصلا
ىلع صاخ لكشب زِّكرت ال يتلا عيراشملاو ةطشنألا        

 .تامازتلالاب ءافولا نم نيكمتلا
ة اشم تابلط ةمئاقلا تاسسؤملا ا  هجاوت يتلا ةقيرطلل ةلثمأ:  

نـم نيكمتـلا ىـلع صاخ لكشب ةيملاعلا ةئيبلا قفرم زِّكري ال             
لجأ نم ريبك معد ميدقت مت       ملوهكتسةيقافتا قايس يفو    . مازتلالا  

مازـتلا نامض ةيفيك د          ضو ريسيت   دحت يتلا ةينطولا ذيفنتلا ططخ ع
ةيقافتالا بجومب هتاد     نـم ةعـساو ةـفئاطل قحيو       . هعتب فرطلا

لـيومت ىلع لوصحلا ذيفنتلا ططخ يف ةدراولا عيراشملاو ةطشنألا          
  .ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم

ةيقافتالل ةيلاملا تايلآلا سكع ىلع ،فارطألا ددعتملا قودنصلا امأ 
نم نيكمتلا لجأ نم م           يتلا مص م وهف ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرم اهريدي  

يف قودنصـلا اذه دعاس دقف      . ذيفنتلا لجأ نم هنم رثكأ مازتلالا     
ًايمان ًادلب  ١٤٠نم رثكأ يف نوزوألل ةينطو تادحو ةماقإ         هذهو .  

ةينطولا ةيجيتارتسالا ذيفنتو ةرادإو دصر نع ةلوؤسم تادحولا        
ةعبس وحن غلبت ةفلكتب كلذو ،لايرتنوم لوكو توربب مازتلالا نامضل
  .ًايونس يكيرمأ رالود نييالم

قودنصـلل يغبنيف ،فارطألا ددعتملا قودنصلا جذومن ريتخا اذإو         
يوق دصر ماظن دوجو عم ،مازتلالا زيزعت ىلع زِّكري نأ ص   صخملا

 .يقلتملا فرطلا مازتلاو ليومتلا ميدقت نيب طبري

  :ةلثمأ
،     تسالا جهنلا نأ امب    ًانوناق ةمِزل  م ةقيثو سيل يجيتار

صاـخ لكشب زِّكري ال ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب نإف         
 .مازتلالا نم نيكمتلا ىلع

 

رزآتلا زيزعت- ٤ اجم يف ىرخألا ج   ه نلاو ةلصلا تاذ ىرخألا كوكصلا عم رزآتلا زيزعتب قلعتي اميف فارطألا اهركذ ريياعم ةدعب ةمئاق ناكراشملا ناق  يأر نم ناكو . ةماعلا ةسايسلا لسنملا دروأ
امب ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا لاجم يف فارطألا ةددعتملا ىرخألا تايلمعلاو جماربلاو تاقافتالا عم قيسنتلاو نواعتلا زيزعت ىلإ فد     بني ةيلاملا ةيلآلا نأ فارطألا ضعب       نأ يغ

لماكتم ج  يظعت قيرط نع هريسيت نكمي هتامازتلاو قبئزلا كص ذيفنت نأ فارطألا ضعب دّكأو. قيرط نع كلذو ،يجيتارتسالا جهنلا اهيف ، ًالثم ،قلعتي اميف ةكرتشملا دئاوفلا م
كوكصو ةطشنأ نم ا            لصتي امو ،هايملاو ،خانملا ر  معدـت نأو يلودلا ةيئيبلا ةمكوحلا لكيه عم ةيلآلا لماكتت نأ ةرورض ىلع فارطألا ضعب دّكأو                . يغتو ،تايافنلا ةرادإب

فنلاو ةيئايميكلا داوملا ةرادإ لاجم يف ةدوجوملا تايلآلا لِمك تاياتو. 
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قبئزلا كص ذيفنت معدل ضارغألا ددعتملا قودنصلا نوكي نأ يغبني          
اهيطغي يتلا ةطشنألا عاونأ د       نأ ةنجلل يغبنيو . دحت ةحضاو ةلاسر اذ

نم ىرخألا داوملاب ةقلعتملا ةطشنألا ةدافتسا ةيناكمإ ىدم يف رظنت           
اياز ملاب ةقلعتملا لئاسملا يف رظنلا دنعو. قبئزلا كصب صاخلا قودنصلا

جماربلاو كوكصلا عم نواعتلا قيرط نع اهقيقحت نكمي يتلا ةكرتشملا          
ىدـم نأشـب رارـق ذاختا ىلإ رمألا جاتحي ،ةلصلا تاذ ىرخألا             

 .ىرخألا ةرادإلا تائيه عم رواشتلاب ،قودنصلا يف ةكراشملا

قـبئزلا ىـلع رصـتقيس قودنصلا قاطن ناك اذإ        
ى ـلع هـتردق يف ًادودحم نوكيسف قبئزلا تايافنو        

ةـيئيبلا لئاسـملاب ةقلعتملا ىرخألا ةطشنألا ةلمكت        
ًاـمعد م           دقي نأ نكمي هنكلو ،اهعم رزآتلاو ةيملاعلا
ىرـخألا ةـيئايميكلا داوملاـب ةـقلعتملا ةطشنألل         

 .تايافنلاو

ةـصرف حيـتت نأ ىربكلا عيراشملا ضعبل نكمي         
ةـقاطلا جاتنإ ىلإ ل           وحتلا لاجم يف ةصاخ ،رزآتلل

 .ةفيظنلا

ةةلثمأ  اشم تابلط ةمئاقلا تاسسؤملا ا  هجاوت يتلا ةقيرطلل:  
نادـلبلا ىعست يتلا ةطشنألا معد ةيناكمإ ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ىدل           
ةيقافتا نم رثكأب قلعتي ام يف ا           امازتلاب ءافولا ىلإ اهلالخ نم ةيقلتملا

ةـئيبلا قـفرمل ةسماخلا ةيذغتلاف      . يئيب عوضوم نم رثكأ وأ ةيملاع     
ةـقّلعتملا كـلذ يف امب ،ةيئايميكلا داوملا ةطشنأ عيمج عضت            ةيملاعلا  

        ، قبئزلاو ،نوزوألل ةذِفنتسملا داوملاو ،ةيوضعلا وأ ةتباثلا تاث  ولملاب
        ، ةيئايميكلا داوملل ٍدحاو جمانرب تحت ،ةميلسلا ةيئايميكلا ةرادإلاو
تاـيافنلاو ةيئايميكلا داوملا نيب طباورلاب حيرص لكشب فرتعتو         

ةـئيبلا قفرم اهيطغي يتلا ىرخألا ةيسيئرلا تالا         مجو ةرطخلا   ا عي
ام زواجتت ضارغأل دراوملا ىلإ لوصولا حيتي وهف مث نمو ،ةيملاعلا           
داوملاـب صاـخلا زـيكرتلا لاـجم يف ةحارص هيلع صوصنم وه             

  .ةيئايميكلا
نأ نكميـف ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل هباشم ج       ىلع رايتخالا عقو اذإو

تالا        لا ةطشنأ ديفتست    ا كلت عم طباورلاو رزآتلا هجوأ نم ذيفنت
ةيقلتملا نادلبلل ةددعتملا تاجايتحالا سكعي امب ،ىرخألا ةيسيئرلا        

قاطن عيسوت نكمي لاثملا ليبس ىلعو      . ةمادتسملا ةيمنتلاب قلعتي اميف   
يتـلا ىوقلا تاطحم نم تاثاعبنالا لوانتت يتلا خانملا ر          يغت عيراشم

ىلإ يـمرت يتـلا ريبادتلل ةيفاضإلا فيلاكتل      ا لمشيل محفلاب لمعت   
  .قبئزلا تاثاعبنا ضفخ

فارـطألا ددـعتملا قودنصلل لثامم ج             ىلع رايتخالا عقو اذإو
لـماكت هـجوأ ميدـقت ىلع هتردق يف ام ًاعون ًادودحم نوكيسف             
ةـيملاعلا ةـيئيبلا لئاسـملاب ةلصتملا ةطشنألا عم رزآتلل تاناكمإو           

 .ىرخألا

  :ةلثمأ
ةـيادبلا جمانرب نم أزجتي ال ءزج وه رزآ         تلا زيزعت 

ةحومطلا فادهألاو لماشلا قاطنلل ةجيتن ةعيرسلا      
جهـنلا يف ةـيئايميكلا داوـملل ةميلسـلا ةرادإلل          
ةحلصـملا باحـصأ تاذ هتعيبطلو يجيتارتسالا       

 .ةددعتملا تاعاطقلاو نيددعتملا
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ريياعملا نم ددعب ةمئاق ناكراشملا ناق        سنملا   ةيلاملا ةيلآلل ةمكوحلا يحاونب قلعتي اميف فارطألا اهركذ يتلا         دعأ نع ةئشانلا ةينوناقلا تامازتلالا ضعبب ءافولا نأ ضعبلا ركذو         .  
رمت يتلا   نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا موقت يكل ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملا ىلإو تاردقلا ءانب ىلإ جاتحي ًانوناق مِزلُملا يملاعلا كصلا                   لكشب تاد     ةلحرمب   ااداصتقا  هعتلا هذه ذيفنتب لاقتنا

لا  اهد                       . عف  دـحي يتلا تايولوألاو قبئزلا كصل ةرادإلا سلجم نع ةرداصلا تاه  جوتللو فارطألا تاجاحل ةبيجتسم ناكمإلا ردق نوكت ةيلام ةيلآ دوجو فارطألا ضعب د  يأو
سل ميـيقتب ،فارطألا ةكراشمبو ةمظتنم تارتف ىلع مايقلا ةرورض ىلإ ضعبلا راشأو            . قبئزلا كص ةرادإ سل   جم مامأ ةلوؤسم نوكت نأ بجي ةيلآلا نأ ىلع ضعبلا دّكأو          . ا

 .هنأشب رارق ذاختاو بولطملا ليومتلا ىوتسم

ةمكوحلا- ٥   

كوكصلا فارطأ ل     بِق نم ةرشابم ةرادم ةماع قيدانصل ةلثمأ دجوت
اـهل قيدانـص ىلع ةوالع ،اهبجومب قيدانصلا كلت تئشنأ يتلا           

هـنم ءزج نوكي قودنص ءاشنإ نكميو       . ةلصفنم ةمك وح لكايه 
تاـيولوأ قـبئزلا كص د               دحي نأ ىلع فارطألا ل  بِق نم ًارادم
قيدانصلل يلاحلا لكيهلا قفو قودنصلا ةرادإ متت امنيب ،قودنصلا         

قودنـص ءاشـنإ ايازمو فيلاكت يف رظنلا يغبنيو         . ةينامئتسالا
 .ةينامئتسالا قيدانصلل يلاحلا لكيهلاب ةنراقملاب لقتسم ينامئتسا

قبئزلا كص ذيفنت يف عارسإلا وه دوصقملا ناك اذإ         
لامعتـسا ةيلاثملا ةيحانلا نم لضفألا نمف ،ديدجلا        

تابلطلا ةجلاعمل ةعيرس تاءارجإو ةط       . سبم تاءارجإ
نم يداصتقا لكشب هليغشتو قودنصلا ةرادإ نكميو       
يف لاـحلا وـه امك ،هسفن قبئزلا كص ةنامأ ل            بِق

نواعتلل ينامئتسالا قودنصلاو ةعيرسلا ةيادبل ا جمانرب
نوكي دق ىرخألا لئادبلا نمو     . لزاب ةيقافتال ينقتلا  

ةصـصختم ةيلام ةسسؤمل رود ءاطعإ بسانملا نم        
ةرادإب ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ا   فِّلُك يتلا ةقيرطلا سفنب
يف عيراشـملا دناسـي يذلا ةريغصلا حنِملا جمانرب         

كـلذ يف اـمب ،ةيملاعلا ةئيبلا       قفرمل زيكرتلا تالاجم    
ةيوضـعلا تاـث           ولملا ةلازإ ىلإ فد  يتلا عيراشملا

ةـلاح يفو   . ملوهكتسةيقافتا ذيفنت قيرط نع ةتباثلا      
ناـيك يأ ىلإ رودلا اذه ءاطعإ نكمي قبئزلا كص          
يذ لجألا ليوطلا قبئزلا قودنص ةرادإب هيلإ د          هع ي

  .ةماعلا ضارغألا
لقتسـملا قودنصلا ة  رادإ ةفلكت ريدقت بعصلا نمو   
نـم ةربـخلا نأ ّالإ      . ةلحرملا هذه يف لجألا ريصقلا    

اذـه لـثم نأ ىلإ ريشـت ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب           
فيلاـكتبو ةليلق ةيتحت ةينبب هليغشت نكمي قودنصلا        

  .ًايبسن ةضفخنم
 

ةيلاملا تاسسؤملا يف ةمكوحلا تايلآ ةسارد يغبني       
ةـقلعت  ملا تايولوألا ذيفنت نامض ةيفيكو ةريبكلا     

ديزم ىلإ رمألا جاتحي دقو     . لكيهلا اذه يف قبئزلاب   
قـبئزلا كـص ةنامأ نيب لبقتسملا يف رواشتلا نم          
تاـبلط ىلإ رمألا جاتحي دقو ،ةينعملا تاسسؤملاو        

قبئزلا كص ةنامأ ىلإ فارطألا رمتؤم نم ةد   .دحم
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ة اشم تابلط ةمئاقلا تاسسؤملا ا  هجاوت يتلا ةقيرطلل ةلثمأ:  
د   مكاـحلا لكيهلا نيب ةقالعلا ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ءاشنإ ةقيثو          دحت

ىـقلتي قفرملا نأ ىلإ ريشي وهو ،اهمدخي يتلا تايقافتالاو قفرملل           
لوؤسـم هـنأ امك تايقافتالا كلتل ةرادإلا تائيه نم هيجوتلا           

تاـيولوألاو تاسايسـلا ر         . اهمامأ  رقت يتلا يه تائيهلا هذهو
ةيقافتا لك ضارغألةيلهألا ريياعمو ةيجمانربلا  .  

ةـينوناقلا ةـيحانلا نـم وه ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نإف كلذ عمو             
يتـلا تاـيقافتالا نع لقتسم لكشب لمعت ةسسؤم ،ةيعقاولاو          
فارطألا رمتؤم نيب مهافتلا تاركذم فلتخم ماكحأ مغر ،اهمدخت         

سلجم نإف هيلع ًءانبو    . ةيملاعلا ةئيبلا قفرم سلجمو تايقافتالا كلتل     
يذـلا نايكلا ىلع ةرشابم ةرطيس سِرامي نل قبئزلا كص           ةرادإ  

،       . ةيلاملا هتيلآ ليغشتب موقي    ةـيملاعلا ةئيبلا قفرمل ةيذغت لك موقتو
يف مييقتلا بتكم اهدعي لماشلا ءادألل ةسارد ساسأ ىلع ،ًايئزج          
ىـلع ف             رعتلاو هفادهأل قفرملا قيقحت ىدم ديدحت لجأ نم قفرملا

ةـئيبلا قفرم ةنامأ ىدلو     . اهلاخدإ ن كمي يتلا تانيسحتلا يحاون   
ةربـخ ،زيكرتلا تالاجمب ةصاخلا تاعوم           او ب ع شلا يف ،ةيملاعلا
تالاـجم فلتخم نيب رزآتلل ةصرفلا حيتي امم ،لا              ا اذه يف ةعساو

  .زيكرتلا
نم لقأ ةيملاعلا ةئيبلا قفرم لثم ليومت ةيلآ ةرادإ ةفلكت تناك امبرو      

نكلو ،فارطألا ددعتملا قودنصلا ر  ارغ ىلع قودنص ةرادإ ةفلكت    
ةماخضلا هذ     ةـيملاعلا ةـئيبلا قفرم ةينازيمل ًاقفوو       . سيل قرافلا

وحن ةعبارلا ةيذغتلاب ةقلعتملا عبرألا تاونسلل ةرادإلا فيلاكت تناك 
غلابلا ةيذغتلا غلبم نم ةئاملا يف ٢،٩٧ رالود نويلب٣،١٣   .  

ه يذلا ،ف        يكتلا قودنص ةرادإ سلجم ن  مئاـقلا نايكلا و    وكتيو
 ١٦نم ،هترادإو هيلع فارشإلا نع لوؤسملاو قودنصلا ليغشتب         

يف ةريبـك ةربخو ةينقت ةربخب نوعتمتي ًابوانم ًاوضع          ١٦و ًاوضع     
ةـيرطقلا تاـئفلا لـّثمي وهو ،ةماعلا تاسايسلاو ف            يكتلا لاجم

لكلو ،نيتنس ةدمل مهتيمستب ءاضعألا ءالؤه رئاود موقتو        . ةمتهملا

  :ةلثمأ
نـم ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ةرادإلا لكيه ن          وكتي

لل ذيفنتلا ةنجلو يذيفنتلا سل     ا  ، ينامئتسالا قودنص
رمتؤـملا وـهو ةرادإلا سلجم مامأ لوؤسم امهالكو         

  .ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا
يـلثمم نـم نينـثا نم يذيفنتلا سل            ا ن  وكتيو
ةدـحتملا ممألا قطانم نم ةقطنم لك يف تاموكحلا         
فارـطألا يددـعتملاو نييئانثلا نيحناملا عيمج نمو        

جمانربلا يف نيمهاسملا نم مهريغو    ةـنجل ن   .    وكتتو
تامظنملا نم نيلثمم نم ينامئتسالا قودنصلل ذيفنتلا       
ةرادإلل تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا يف ةكراشملا       
ةدـحتملا ممألا جمانربو ،ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا       

  .يئامنإلا
ةعيرسـلا ةـيادبلا جمانرب ةرادإ ةفلكت تّلظ دقو         

موـقي يذـلا طيسب     لا اهلكيهل ًارظن ًايبسن ةضفخنم    
نينثا نيفظوم نم ن    .وكتيو ،ةيلمعلا ةرادإب
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قبئزلا كص ذيفنت معدل ضارغألا ددعتم لجألا ليوطقودنص ريياعملا ةيل     ةريبكلا عيراشملا معدل صاخ قودنصل تابيترت وألا ةينيكمتلا ةطشنألا معدل لجألا ريصق قودنص

نايفاضإ نادعقم يطعأو   . نييرخأ نيتنسل حيشرتلا يف ق    حلا مهنم 
ةـض            رعم اـهرابتعاب ا  فارتعالا مت يتلا ةيرطقلا تاعومجملل
ًاوـمن لقألا نادلبللو ،خانملا ر             يغتل ةيسكعلا راثآلل صاخ لكشب

ةليكشتلا هذه نأ عمو    . ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلاو   فارطألا  
قـفاوتب متي تارارقلا ذاختا نإف ة       يمانلا لودلل ةماع ةيبلغأ يطعت    

يف قـ     معتب رظنلا لفكي ةرادإلا سلجم يف خسار ديلقت وهو ،ءارآلا
  .ثحبلا عضوم لئاسملا

فارطألا ددعتملا قودنصلا رارغ ىلع ص           صخم قودنص ءاشنإ امأ
قاـفتا يف فارـطألا رمتؤمل رشابملا فارشإلا تحت هترادإ نكميف          

  .رمتؤملا مامأ ًالوؤسم نوكيو قبئزلا
لـمعت اهـنكلو ،ةيذيفنت ةنجل هريدي فارطألا ددعتملا قودنصلاف       
وه فارطألا عامتجاو ،فارطألا عامتجال رشابملا فارشإلا تحت        

ةنس لك اهءاضعأ راتخيو ةنجللا تاصاصتخا د           مـهو  (دحي يذلا
 ١ةرقفلا بجومب نيلماعلا فارطألا نيب نم ٍواستم لكشب نوراتخي 

لوكوتوربلا نم    ٥ةداملا نم    ). ةرقفلا كلت بجومب نيلماعلا ريغو     
تاـعامتجالا رئاس عم ةداع ةيذيفنتلا ةنجللا تاعامتجا دَقع          تو

ىـلع ةنجللا يف تيوصتلا تابيترت       . لوكوتوربلاب ةلصتملا    صنتو
نـم   ١٠ةداـملا بجومب ةبولطملا ةيبلغألا يهو ،ةجودزم ةيبلغأ           

 قودنصـلا تاـيلمع يف ةنميه دوجو مدعل ًانامض ،لوكوتوربلا         
ةيلمع يف ربكأ ًارود نيديفتسملا يطعي امم ،نيديفتسملل وأ نيحناملل      

ًاـمئاد ا         . رارقلا ذاختا   ارارق ذختت ةنجللا نإف ةيلمعلا ةيحانلا نمو
ةـيبلغألاب تيوصتلا ةدعاق دوجو نأ حضاولا نمو ،ءارآلا قافتاب      
قـفاوتب ا             ارارق ىلإ لوصولا يف ةنجللا ةردق ىلع رّثؤي ةجودزملا

هذه يف لقتسم قودنص ةرادإ فيلاكت ريدقت بعصلا نمو         . ءارآلا
نأ ىلإ ريشـت فارطألا ددعتملا قودنصلا ةينازيم نكلو ،ةلحرملا          

   ةسماخلا ةيذغتلا ةرتفل ثالثلا تاونسلا يف قودنصلا ةرادإ ةفلكت
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قبئزلا كص ذيفنت معدل ضارغألا ددعتم لجألا ليوطقودنص ريياعملا ةيل     ةريبكلا عيراشملا معدل صاخ قودنصل تابيترت وألا ةينيكمتلا ةطشنألا معدل لجألا ريصق قودنص

غلاـبلا ةيذغتلا غلبم نم ةئاملا يف         ٣،٤٣تناك   نوـيلم   ٤٧٠،٤   
  .)٢(رالود

دـصرلاو ةيلاملا ةرادإلاو عيراشملا ةرادإ ىلع زيكرتلا ي            دؤي دقو
ةسسؤم راطإ يف ةلماش ةربخ باستكا عيجشت ىلإ ةديحو ةيقافتال       

يتـلا ةربخلا نإف ،لاثملا ليبس ىلع ،قودنصلل ةبس         نلابو. ليومتلا
          ، ةـيطارقوريبلاب لـَقثُملا ريغ هلكيه ىلإ ةفاضإلاب ،هيدل تمكارت
ىلإ ى             دأ كـلذ لك ،تارارقلا ذاختا يف ةيذيفنتلا ةنجللا ةسراممو

 .اهيلع ةقفاوملاو عيراشملا عضول تيقوتلا ةنسحو ةؤفك ةيلمع

  

                                                   
،: يلي ام جتان يه ماقرألا هذه  )٢( ةلصلا يذ ةيذغتلا غلبم ىلع تاينازيملا هذه عومجم ةمسق ،ًايناثةيذغتلا يترتف تاونس نم ةنس لكل اهيلع ةقفاوملا تمت يتلا تاينازيملا عومجم ،ًالوأ تغلب دقو .  

تاونس ثالثلا ةرتفل رالود نويلم ٤٧٠،٤فارطألا ددعتملا قودنصلل ةسماخلا ةيذغتلا   ١٦،١تاونس ثالثلا ةرتف ءانثأ ةيذيفنتلا هتنجلو قودنصلا ةرادإل ةينازيملا فيلاكت تغلبو . ٢٠٠٨- ٢٠٠٦ 
ةيذغتلا غلبم نم ةئاملا يف٣،٤٣وحن لداعت ةينازيملا يف ةيرادإلا فيلاكتلا نإف اذل . رالود نويلم زومت نم عبرألا تاونسلا ةرتفل تايلمعلا ليومتل رالود نويلب٣،١٣ةعبارلا قودنصلا ةيذغت تغلبو .   هيلوي / 

ناريزح ىلإ٢٠٠٦ ض  (٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ ةيلاملا تاونسلل ةيملاعلا ةئيبلا قفرم تاينازيم تغلبو. ٢٠١٠هينوي /  وفمو ،ةينقتلاو ةيملعلا ةيراشتسالا ةنجللاو ،ةنامألا ليومت لمشت يهو
وحن يأ ،رالود نويلم ٩٢،٩) ةصاخلا تاردابملا فلتخمو ،قفرملا يف مييقتلا بتكمو ،قفرملا ةيذغتلا غلبم نم ةئاملا يف٢،٩٧   .  
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  يناثلا قفرملا
  ديدجلا قبئزلا كص بجومب ةلمتحملا تامازتلالاب قلعتي اميف نيمزاللا ليومتلا مجحو ليومتلا تائفب ةصاخلا تارابتعالا ضعب

مـجح ىـلع رّثؤـت نأ نكمي يتلا لماوعلا فلتخم شِقانت نأو ةيلاملا ةيلآلا اهمعدت نأ لم            - ١ تح  ي يتلا ةطشنألا فل  تخم ضرعتست نأ ةنجلل ديفملا نم نوكي دق
  .هعاونأوبولطملا ليومتلا 

كـص اهضرفي فوس يتلا تامازتلالا مساح لكشب فرعن نأ ليحتسملا نم نإف ،قيرطلا فصتنم نود لازت ال قبئزلا كص نأشب تاضوافملا تناك املو                          - ٢
ىلع ةيل       . ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا ىلع لوصحلل تابلطتم نم اهلباقي ام وأ قبئزلا            وألا تارشؤملا ضعب يلاتلا لودجلا م  ىـلع لوصحلل ةلمتحملا تابلطتملا ساسأ  دقيو

ءاب يناثلا عرفلا يف ت        يف ةـنجللا اهيلإ صلخت جئاتن يأ قابتسا نود ةنجللا رظنل ةضورعم يهو ةتقؤم تارشؤم يه تارشؤملا هذه نأ يعيبطو           . شِقون يتلا ةدعاسملا
دـيدجلا كصلا ذيفنت ىلإ ةيمارلا اهدوهج يف فارطألا ا              قدلا هجو ىلع بولطملا ليومتلا غلبم باسح ليحتسملا نم ةلحرملا هذه يفو           . ةياهنلا  موقت يتلا ةطشنألل ة
اهرابتعاب لودجلا يف اهيلإ ًاراشم ،بولطملا ليومتلا مجحل ةيبيرقت تاريدقت ةثالث م                . قبئزلل  ، “ةـعفترم ”وأ  “  ةطسوتم”وأ  “ ةضفخنم”دقي لودجلا نإف كلذلو

ب فيلاكتلا يف ةيبسنلا قراوفلا ن        ةطشنألا فل  يبت يهو  وأ قبئزلاب ةصاخلا ةيلاملا ريبادتلا ىلع رصتقيس قودنصلا ناك اذإ ام ىلع ًاضيأ تاريدقتلا دمتعتو               . تخمل ةبسنلا
  .ًاقاطن عسوأ لئاسم ىلع قبطنت ريبادت لمشيس هنأ

ب لصتي اميف ةلمتحملا دئاوفلاو فيلاكتلل ل       . UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/19ةقيثولا يف دريو      - ٣  سلجم رارق نم    ٢٧ةرقفلا يف ةدراولا ماكحألا نم لك       صفم ليلحت  
هج                   . ٢٥/٥ةرادإلا   نلاو ةحاتملا تايجولونكتلل رمتسملا ريوطتلا ساسأ ىلع ةقيثولا كلت رادصإ ذنم ليومتلا تاجايتحاو فيلاكتلل تاريدقتلا ضعب ةعجارم تمت دقو

  .قبئزلا تاثاعبناو تالامعتسا ضفخ ءازإ ةديدجلا
مسـقلاو ،لـيوطلا ىدملا ىلع قبئزلل ةماعلا ضارغألا قودنص اهمعدي يتلا ةطشنألا               -) أ(مسقلا  : يه ماسقأ ةثالث ىلع يلاتلا ل     ودجلا لمتشيو   - ٤  - )ب( 

مسقلاو ،ةيل   فارطألا نم ريغص ددعل ةريبكلا عيراشملا-) ج(وألا ةينيكمتلا ةطشنألا  .  
ا ددعتم لجألا ليوط قودنص اهمعدي يتلا ةطشنألا-) أ(مسقلا   قبئزلا كص ذيفنت معدل ضارغأل 

 ليومتلا مجح تاجايتحالا مجح معدلا نم ضرغلا ماهملا
نم ضورعملا ضفخ     ‘١’

نـم ًاـيملاع قبئزلا     
نيزــختلا لالــخ 
قـبئزلل ًايئيب ميلسلا    

 ؛يعيبطلا

يـعيبطلا قبئزلل ًايئيب ميلسلا نيزختلا      
  ليوطلا ىدملا ىلع/مئاد لكشب
نيزـــخت قـــفارم ءاشـــنإ   •

ىـلع اـمبر ،ةتق     ؤم/ةيلحرم/ةديدج
ةـيميلقإلا وأ  /و ةـينطولا تايوتسملا   

قـفارم يـهو ،ةيميلقإلا نود وأ       /و
 .نادلبلا مظعمل ةبسنلاب ةريغص

             ، قبئزلا نيزختو جاتنإ يف ةكارشلا ةطشنأ لالخ نم اهعمج مت يتلا تانايبلا نم
اـمب بلطلا زواجتيس ملاعلا ءاحنأ عيمج يف قبئزلا نم ضورعملا يلامجإ نأ ر                دقي

يماـع نيـب نط       ٤٦ ٠٠٠ و   ٢٨ ٠٠٠نيب حو   ارتي يأ  ٢٠٥٠ و ٢٠١٠   ،
ىلإ   ٧٠٠لدعمب   ًايونس ًانط  ١ ١٥٠  نـم ضئاـفلا ةلازإ ىلع        .     صنلا بجيو

وأ يـلحرملا نيزـختلل ةجاح كانه نوكت دقو         . نزاخملا يف هعضوو قوسلا   
 .قبئزلا نم يئاهنلا صّلختلا وأ نيزختلل لقنلا لبق ينطولا ىوتسملا ىلع تقؤملا

ةمئاقلا قفارملا زيزعت وأ ءاشنإل      :ضفخنم  
ىلع ةتقؤم ةفصب ةرطخلا تايافنلا نيزختل      

  ينطولا ىوتسملا
نود وأ يــميلقإلا نيزــختلل :عــفترم  

لامعتسا نكمملا نم ناك اذإ ّالإ ،يميلقإلا       
 لعفلاب ةدوجوم قفارم



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.3/4 

25 

ا ددعتم لجألا ليوط قودنص اهمعدي يتلا ةطشنألا-) أ(مسقلا   قبئزلا كص ذيفنت معدل ضارغأل 
 ليومتلا مجح تاجايتحالا مجح معدلا نم ضرغلا ماهملا

نـكميو ،قـبئزلا نم ةريغ      ص تايمك نيزخت ىلإ الإ فارطألا مظعم جاتحت نل          .ةيلاحلا نيزختلا قفارمب ءاقترالا •  
ةرـطخلا تايافنلا قفارم يف تقؤملا نيزختلا تابيترت قيرط نع ةفلكتلا ضفخ        

. قـبئزلا تاثاعبنا ديلوت نع ةلوؤسملا ةعانصلاو نيدعتلا قفارم يف وأ ةدوجوملا           
فيلاكتب ةيفاك نيزخت ةقاط ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلا نيزختلا قفارم حيتت دقو           

  .لقأ

اـمم اهريوطت يرجي ةدي     دج تاينقت كانهو  
ةفلكت لقأو ًانامأ رثكأو لهسأ رمألا لعجي       
قبئزلا ضئاف نيزختو لقنو ةرادإل ةبسنلاب      
دـق تيبثتلا اذه نأ مغر ،هنم صّلختلاو        

اهنيزخت دارملا داوملا مجح ةدايز ىلإ ي   .دؤي
نم يجيردتلا صّلختلا   ‘٢’

ىلع ةيوتحملا تاجتنملا   
 ؛قبئزلا

تاجتنملا م  ادختساو ضرع نم ليلقتلا   
 قبئزلا ىلع ةيوتحملا

مادختـسا نـم يجيردتلا صّلختلاب ةقلعتملا تامازتلالا نوكت نأ ح              جرملا نم
تناك امبرو ،فارطألا مظعمل ربكألا لغاشلا يه قبئزلا ىلع ةيوتحملا تاجتنملا           

قفارملا نم يجيردتلا صّلختلاب ةقلعتملا تامازتلالا امأ       . ذيفنتلا تالاجم مهأ نم   
قلق راثم نوكت نأ ح            وقت يتلا   جرملا نمف قبئزلا ىلع ةيوتحملا تاجتنملا عينصتب م

 .فارطألا نم دودحم ددع ىدل

 

يتـلا قفارملا نم يجيردتلا صّلختلا       • 
ىـلع ةيوتحملا تاجتنملا عينصتب موقت      

يف ساـيقلا ةزـهجأ لـثم       (قبئزلا  
نم دحلاو  ) ةيحصلا ةياعرلا تاجتنم  

تاـجتنملا هذه يف قبئزلا تايوتحم       
ةـجمدملا تنسرولفلا حيباصم لثم     (
 .)تايراطبلاو

طقف ًادلب  ٢٦نأ ىلإ نآلا ىتح ةحاتملا تانايبلا ديفت         طيـحملاو ايـسآ يف   ١١(   
يف ناـنثاو ةيقرشـلاو ىطسولا ابوروأ يف ًادحاو ًادلبو ابوروأ يف        ٩و ئداهلا     

موقت يتلا يه) ايقيرفأ يف دحاو دلبو ةينيتاللا اكيرمأ يف نانثاو ةيلامشلا اكيرمأ    
نـم ًادلب    ١١دجوي نادلبلا هذه نمو ،قبئزلا ىلع ةيوتحملا تاجتنملا عينصتب            

لاقتنا ةلحرمب ا            ايـسآ ةقطنم يف     ٧(اداصتقا رمت يتلا نادلبلا وأ ةيمانلا نادلبلا  
ةينيتاللا اكيرمأ يف نانثاو ةيقرشلاو ىطسولا ابوروأ يف دحاوو ئداهلا طيحملاو           

ثـيح ،لودلا هذه يف عناصملل يلامجإلا ددع        لا فلتخيو ). ايقيرفأ يف دحاوو  
يف ،تاجتنملا نم ن        ١٠و دحاو عنصم نيب ام اهبلغأ كلمت          يعم عون يف عناصم  

ًاعنصم ٣٠و دحاو عنصم نيب ام نادلبلا نم ريغص ددع كلمي نيح             ريشـتو  .  
ىلإ جاـتحت دق يتلا ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيعانصلا تآشنملا ددع نأ ىلإ تانايبلا    

 .دودحم ددع وه ليوحتلا لجأنم معد 

ةـيوتحملا تاجتنملا يجتنم نم ددع كانه       
ريغ لئادب جاتنإب ًاضيأ نوموقي قبئزلا ىلع       
نوـكت تالاـحلا هذه لثم يفو ،ةيقبئز        
عينصـتلا ىلإ ليوحتلل ةيفاضإلا فيلاكتلا      

  .ةدودحم قبئزلا نم يلاخلا
دعاسـت قوسلا يف تاك         رحم ًاضيأ كانهو

م ىلإ ل      نم ةيلاخ تاجتن   وحتلا معد ىلع
ةدايز عمو  . ًالثم ةحصلا عاطق يف ،قبئزلا    

عّقوتي قبئزلا نم ةيلاخلا تاجتنملا مادختسا      
تاـجتنملا رعـس نيب قرفلا لءاضتي نأ        

 .هنم ةيلاخلا كلتو قبئزلا ىلع ةيوتحملا
 •      ، تايراطبلا يف قبئزلا ىوتسم ضفخ

نـم ةـيلاخ لئادب ىلإ لاقتنالا وأ        
 .قبئزلا

ىلع ةيولخلا تايراطبلا كلذ يف امب ،تايراطبلا مظعمل ةيقب         ئز ريغ لئادب دجوت   
تايراطبلا مادختسا ىدم نع ةدودحم تامولعم ىوس دجوت   الو. رارزأ لكش 

فارطألا لودلا عيمج يف حجرألا ىلع م             دختس  ت ا  . أ مغر قبئزلا ىلع ةيوتحملا
، ريغ تايراطبلا ىلإ لاقتنالا ةيلمع معدت نأ قوسلا ىوقل عّقوتملا نمو             ةيقبئزلا

يف ةدعاسملا ىلإ نادلبلا ضعب جاتحت دقو       . ةبولطملا ةدعاسملا نم دودحم ردق عم     
 .تايراطبلا تايافنل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نامضل تايافنلا ةرادإ ةطشنأ

ًالـعف تاكرشـلا ضعب موقت       :ضفخنم  
ةيوتحملا تايراطبلا نم نيعونلا الك جاتنإب      

جاتنإ  نوكي دقو . هنم ةيلاخلاو قبئزلا ىلع     
ةـصرف قبئزلا نم ًامامت ةيلاخلا تايراطبلا       

 .قوسلل ةديج



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.3/4 

26 

ا ددعتم لجألا ليوط قودنص اهمعدي يتلا ةطشنألا-) أ(مسقلا   قبئزلا كص ذيفنت معدل ضارغأل 
 ليومتلا مجح تاجايتحالا مجح معدلا نم ضرغلا ماهملا

قـبئزلا نم ةيلاخ لئادب ىلإ لاقتنالا        • 
 .سايقلا ةزهجأل

نم ةبستكملا ةربخلا ديفتو    . ًابيرقت ةزهجألا عيمجل قبئزلا نم ةيلاخ لئادب دجوت       
ذـه وحن ك              ه رحتلا يحصلا عاطقلل نكمي هنأ قطانملا عيمج يف ةدئارلا عيراشملا

ةـيوتحملا ةزهجألا ضعبب ظافتحالل رمألا رُطضا امبرو        . ةدودحم ةفلكتب لئادبلا  
كاـنه نوكت دق ةزهجألا ةقد نامض لجأ نمو         . ةرياعملا ضارغأل قبئزلا ىلع   

نوكت فوس ةيفاضإلا فيلاكتلا نكلو ،تاداهشلا رادصإل ةطخ دوجول ةجاح 
  .ةدودحم

حاجنب نادلبلانم ددع يف ةدعاسملل جمارب ذيفنت لعفلاب مت دقو      هنأ حجرألاو .  
ىدـم فـقوتيو ،ل               وحتلا معدل جمارب ذيفنت ىلإ ةريثك فارطأ جاتحت فوس

ىوق نوكت فوسو   . لاقتنالا ةعرس يف حومطلا ىوتسم ىلع مزاللا ليومتلا       
لوطأ ينمز ىدم ىلع ل          ةلكشـم دجوت دقو    . وحتلا ةدايق ىلع ةرداق قوسلا

 .فارطألا ضعب ىدل تايافنلا ةرادإ يف ةرمتسم

ةيبيرجتلا ةدئارلا عيراشملا تتبثأ    : ضفخنم
يف ةيحصـلا ةـياعرلا مظن ليدعت ىودج     
ةزهجألا لادبتسا نكمأ ذإ ،ةيمانلا نادلبلا      
تاذو هنم ةيلاخ لئادبب قبئزلا ىلع ةيوتحملا       
يداعلا رامثتسالا نم ءزجك ةلثامم ةفلكت      

دوجو بولطملا نم نوكيسو    . تادعملا يف 
 .تايافنلل ةديج ةرادإ

حيتاـفم نـم يجيردـتلا صّلختلا        • 
لخدـي يتـلا تال        حرملاو ءابرهكلا

ا ان   .وكم يف قبئزلا

تال            حرـملاو ةيئابرهكلا حيتافملا نم ًايجيردت صّلختلا ةع  نصملا تاكرشلا لواحت
يجيردـتلا ءاـ                إلا ىلإ اذه ي  دؤي نأ عّقوتيو ،اهعنص يف قبئزلا م  دختس  ي يتلا

لمتحملا ريغ نم نكلو . لئادبلا ةفلكت ضافخنا عم ة   صاخ ،ءانبلا يف اهمادختسال   
لمعلل ةحلاص ةلاح يف ةدوجوملا تال              حرملا وأ ءابرهكلا حيتافم لادبتسا متي نأ

يف تاـيافنلا ةرادإ يف ةرمتسـم ةلكشم كانه نوكت دقو   . ةمئاقلا لكايهلا يف  
 .فارطألا ضعب

فارـطألا مـظعم جاتحت نل      : ضفخنم
هجو ىلع   لامعتسالا اذه صوصخب ليومتل     

فيلاـكت كانه نوكت نل اذلو ،ديدحتلا       
 .ةيفاضإ

حيباصـملا يف قبئزلا ىوتسم ضفخ       • 
يف ةءاـفك تاذ لئادب ىلإ ل         وحتلاو

 .قبئزلا نم ةيلاخو ةقاطلا

           ، قـبئزلا ىلع ةيوتحم حيباصم ،حجرألا ىلع ،ًابيرقت فارطألا عيمج مدختست
ا ىوقب ًاعوفدم لئادب ىلإ ل          وحتلا نوكي نأ ل  ةـعيبطل ًارـظن ،قوسـل      متحيو

ىـلع اذه ثدحي فوسو ،لامعتسالا دعب اهنم صُّلختلا متي ثيح تاجتنملا            
ج تنُملا ةايح ةرتفب د  يف ةرمتسم تايافنلا ةرادإ ةلأسم لظت دقو . دحتت ةرتف ىدم

 .فارطألا ضعب

ةضـفخنم فيلاـكتلا نوكتس     : ضفخنم
يقبئزلا ىوتحملل يجيردتلا ضفخلا ببسب     

ةعانصلا تارامثتسا ة   جيتن لعفلاب يراجلا  
ضـعب موـقيو    . ةيميظنتلا طباوضلا ةيبلتل  

قـبئزلا نم ةيلاخ لئادب جاتنإب نيع         نصملا
ةـيوتحملا حيباصملا نع ًاليلق اهتفلكت ديزت       

 .قبئزلا ىلع
مـ        •   غلم نـم قبئزلا تاثاعبنا ضفخ

تـيبثت قـيرط نع نانسألا وشح       
يف لصـفلا ةزـهجأو قبئزلا دئاصم      

ىدـل ةلكشـم نانسألا وشح م               غلمب ةقلعتملا تامازتلالا نوكت نأ ح  جرملا نم
نم ءزجك م         . فارطألا ةيبلاغ   غلملا مادختسا يف يجيردت صّلخت ثودح عّقوتيو

ةزهجأو قبئزلا دئاصم بيكرت لّلقي فوسو. ماع لكشب لجألا ةليوط ةيجيتارتسا  

طـِقالم لاخدإ لجأ نم ليومت      : ضفخنم
تاـيافنلا عـمج ةمظنأو قبئزلا تايافن       
وشـح مغلمل ةيراجتلا تامالعلاو زيمرتلاو      
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ءانغتـس  الاو نانسألا بط تادايع   
م   غلملا مادختسا نع يجيردتلا

لالخ نم نكميو . قبئزلا تاثاعبنا نم ريبك ٍدح ىلإ نانسألا تاد  ايع يف لصفلا  
 .بيرستلا عنمو ةلءاسملا نامض ةيراجتلا تامالعلا عضو وأ ميلسلا زيمرتلا

 .بيرستلا عنمل فَّلغملا نانسألا

تاــثاعبنا ضــفخ   ‘٣’
نـع متت يتلا قبئزلا     
تاـيلمعلا نم دمع    

 ؛ةيعانصلا

  يولقلا رولكلا جاتنإ
ايجولونكت لامعتسال يجيردتلا ءا     •  إلا

 .قبئزلا ايالخ
يتلا عناصملا نم ضئافلا قبئزلا ءاصقإ       •

 .قوسلا نع اهليغشت فقوأ

ولقلا رولكلا جاتنإب ةصاخلا تامازتلالا نوكت نأ ح          لغاشم نمض ي   جرملا نم
ايجولونكت مادختساب يولقلا رولكلا عناصم نإ ثيح ،فارطألا نم ليلق ددع         

سردت عناصملا هذه نم ريثكو     . ددعلا ةدودحم ملاعلا ءاحنأ عيمج يف قبئزلا ايالخ       
يف ةءاـفك رـثكأ تايجولونكت ىلإ ل               وحتلاب لعفلاب تمزتلا ا  أ وأ ،ل  وحتلا

ليومتلل ةيعيبطلا رداصملا نم ليومت ىلع لص       حت يهو ،قبئزلا نم يلاخلا جاتنإلا     
ا        راـبتعالا يف انذخأ اذإو     . اجتنم ىلع ديازتملا بلطلا ةيبلت لجأ نم يراجتلا

جاـتنإ قـفارم عيمج نم يجيردتلا صلختلاب يبوروألا داحتالل يعوطلا د              هعتلا
وأ قالغإل ةحرتقملا خيراوتلاو ٢٠٢٠ماع لولحب يولقلا رولكلا     /قبئزلا ايالخ   ،

نـم اهريغو ،ةيدنهلا ليوحتلا ططخو ،ةدحتملا تايالولا لخاد قفارم ليوحت           
ةكارشلا قطانم يف قبئزلا نوزخم يف قّثوم وه امك ،ليوحتلا وأ قالغإلا ططخ      

يف قبئزلا ايالخل ًاقفرم ٥٥كانه لازي ال ،يولقلا رولكلا ةعانص يف    ًادـلب  ٢٦   
قـفارملا هذه نم  ٢٤ دجويو. ليوحتلا وأ قالغإلل ةددحم ططخ اهيدل تسيل    

لاقتنا ةلحرمب ا         ٥٥ىدل نأ امك . اداصتقا رمت يتلا نادلبلا وأ ةيمانلا نادلبلا يف
ًايونس رولكلا نم نط نويلم١،٧يلاوح جاتنإ ىلع ةردقلا ةيقبتملا قفارملا نم   . 

تايجولونكتلا رب  : طسوتم ىلإ ضفخنم    تعت
نـم ةـيلاخ تاينقت ىلع ةمئاقلا ةحاتملا        

،       رثكأ قبئزلا  ةـفلكتلا ثـيح نم ةيلاعف  
اذه ىلإ قوسلاو داصتقالا تارابتعا عفدتو      

ل يفاـضإلا معدـلا نوـكي دقو       . وحتلا
طـقف هـجاتحت ثيح ،ًادودحم بولطملا       
يف ةيفاك زفاوح اهيدل دجوت ال يتلا عناصملا 
يجيردتلا صلختلا اهيف متي يتلا وأ قوسلا       

 .يلامسأرلا رامثتسالا ططخل ًاقفو

  )VCM(لينيفلا ديرولك رمونوم جاتنإ   
قبئزلا مادختسا نع يجيردتلا ل      •  وحتلا

يتلا جاتنإلا تايلمع وأ زاّفح لماعك      
  .زاّفح لماعك قبئزلا جاتحت

دـيرولكرمونوملل يعانصلا جاتنإلاب ةقلعتملا تامازتلالا نوكت نأ ح            جرملا نم
دـق          )VCM(لينيفلا    تعملا نم نأل ،فارطألا نم ليلق ددع ىدل مامتها راثم نأ    

يرـجي زاـف               حك لـماعك قبئزلا دوجو بّلطتت يتلا يعانصلا جاتنإلا ةيلمع
. نيصلا يف قبئزلل كلهتسم ربكأ يه ةعانصلا هذهو. طقف نيدلب يف اهمادختسا

كانه ناك    ٢٠٠٨ماع يفو    دـيرولك لينيثيلوبلا جاتنإل ًاعنصم       ٨٩   )PVC(  يف 
ةعانصـلا هذه ومن ر     متسي نأ عّقوتملا نمو   . ايجولونكتلا هذه مادختساب نيصلا   

محفلا ةفلكت ضافخناو رفاوتل ًارظن نيصلا يف ايجولونكتلا هذه ىلع موقت يتلا            
نأو ،ايـسور يف ايجولونكتلا هذه مادختسا متي هنأ ًاضيأ دقتعيو        . ماخ ةدامك 

  .٢٠٠٤ماع يف اهمدختست تناك قفارم ةعبرأ 
يف اهمادخ  تـسال قـبئزلا نم ةيلاخ ةليدب ةزاّفح داوم ريوطتل ثحبلا يرجيو           

يف ًاـيراجت ةـحاتم ايجولونكتلا هذه حبصت نأ لمتحملا نمو           . ةمئاقلا تآشنملا 

لاـخدإ لجأ نم     :طسوتم ىلإ ضفخنم    
ريفوـتلو ةعانصلا يف ةفيظ     ن جاتنإ تايلمع  

ةـيد          ا لئادـبلا رّفوتت ىتح ةزاّفح لئادب
  .ًايراجت

لئادـب لاـخدإل     :طسوتم ىلإ ضفخنم    
تاـيلمع يف ،ًاـيراجت حاتت نيح ةزاّفح        

  .كلذ ذيفنت اهيف نكمي يتلا لالحإلا
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ةيمارلا دوهجلا عيجشت ًاضيأ يرجي هسفن تقولا يفو . طسوتملا وأ ريصقلا لجألا
  .ًانكمم كلذ ناك امثيح قبئزلا ةضفخنم ةزاّفح داوم مادختسا ىلإ

لذـب بولطملا نمف ،ةيراجتلا لبق ةلحرملا يف لازت ال ثاحبألا هذه تماد امو                
  .ةيلاحلا تايلمعلا يف قبئزلا ةرادإ نيسحتل دوهجلا نم ديزم

  

 قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت  
قبئزلا تاثاعبناو تامادختسا ضفخ     •

جاتنإلل ةن   .سحم تاينقت لالخ نم
طـطخ عضو لثم ،ةينيكمت ةطشنأ       •

بهذـلا نيدعت ةجلاعمل ةينطو لمع      
ةـعجارمو ،قاطنلا ريغصلاو يفرحلا     

تاردـق  معدو ،ةيلاحلا تاعيرشتلا    
يـميلقإلا نييوتسملا ىلع بيردتلا      

  .كلذ ىلإ امو ،يلحملاو

قبئزلا ىلع ًابلط تاعاطقلا ربكأ مجحلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت لازي ال            
اذه يف قبئزلا مادختسال ةيملاعلا تاريدقتلا لضفأ ريشتو        . يملاعلا ديعصلا ىلع  

ماع يف نط     ١ ٣٠٠غلبي قاطن ىلإ عاطقلا      قبئزلا لك ثعبن   ي ًايلمعو . ٢٠١١ 
ةئيبلا يف م    نع لوؤسم عاطقلا اذه نأ ىلإ ةظّفحتم تاريدقت ريشتو         . دختسملا

نيب ام رشابم لكشب مدختسيو ،ًايونس بهذلا نم ملاعلا جاتنإ نم ةئاملا يف ١٣  
ملاعلا يف مجانملا لامع نم ًانويلم      ١٥ و   ١٠ جاـتنإلل ةـيلاحلا ةميقلا غلبتو      .  

وـحن   ٢٠١١ و   ٢٠١٠يماع يف مجحلا ريغ     صلاو يفرحلا بهذلا نم يونسلا      
رالود رايلم  ١٠،٥ رالود  ١ ٧٠٠نـم رثكأ ىلإ بهذلا رعس عافترا عمو         .    

نيدـعت وـحن ءارقفلا مجانملا لامع ددع عافدنا دادزا        ٢٠١١ماع يف ةيقوألل      
  .بهذلا

 ٧٠يلاوـح يف يرجت قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت لامعأ نأ دقتعيو     
و ئداهلا طيحملا ةقطنمو ايسآ يف      ١٤اهنم ،ملاعلا ءا    حنأ فلتخم يف ًادلب     يف  ١٧  

ايقيرفأ يف٣٢و يبيراكلا رحبلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ   .  
حرـطت ةدّقعم ةيملاع ةيمنت ةيضق مجحلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت رب              تعيو

نـم دـحلل ةـينقت تارايخ دجوتو        . نادلبلا نم ديدعلا يف ًاصرفو تايدحت     
نم ةيلاخلا ةدعاولا تايجولونكتلا ضعب كلذ يف امب ،قبئزلا تاثاعبنا و مادختسا
ةـجيتن ةـيمسرلا نامتئالا قاوسأ ىلإ لوصولا ةبوعص نإف كلذ عمو            . قبئزلا
  .رييغتلا مامأ ًاقئاع لّكشت عاطقلا اذهل ةيمسرلا ريغ ةعيبطلل

ل          فلت ختو. خدتلاب حمسي امب عاطقلا ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإ مهملا نم كلذل
            ، ىرخأ ىلإ ةلاح نم عاطقلا اذه ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإب ةصاخلا تابلطتملا
بـّلطتي امك ،ةحلصملا باحصأ كارشإ تالاحلا عيمج يف بّلطتي كلذ نكلو      

  .بيردتلاو تاردقلا ءانبو ،قاوسألا ىلإ لوصولا ةيناكمإو ،ًاينقتو ًايلام ًامعد

نوكت نأ ح    : عفترم ىلإ طسوتم    جرملا نم
. لـجألا ةليوطو ةدّقعم ةدعاسملا ع     يراشم

عـم ةكراشملاب ليومتلل تاناكمإ دجوتو      
ةـيمنتلاو ةحصلا لثم ،ىرخألا تالا       ا

تارداـبملا دعاست نأ نكميو     . ةيعامتجالا
جيورـتلا لـثم ،قوسـلا ىلع ةمئاقلا        
ىـلع ،ةيراجت ططخ لالخ نم تاجتنملل   
نــم دــحلل ةــلوذبملا دوــهجلا زــيزعت 

نأ نكميو  . قبئزلا تاثاعبناو تامادختسا  
ىـلع عاطقلا اذه يف ةرادإلا ريوطت ي     دؤي
ىـلع لوصحلا ريسيت ىلإ ينطولا ىوتسملا       
  ، رامثتسالل ةريغصلا تانامتئالا وأ ضورقلا
وأ ةيفاضإلا فيلاكتلا نع ضيوعتلا يلاتلابو 

  .اهتلداعم
فيلاـكت عاـفترا ي          دؤي نأ لمتحملا نمو
مـجح ضاـفخنا نع ًايئزج جتانلا قبئزلا        

ضفخل ةلوذبملا دوهجلا زيزعت ىلإ ض      ورعملا
  .ةئيبلا يف قبئزلا تاثاعبنا

ةطشـنألا نيكمتل   : طسوتم ىلإ ضفخنم  
ةـينطو لمع ططخ ريوطتو معدب ةصاخلا       
ريغصـلاو يفرـحلا بهذلا نيدعت ةجلاعمل       
تاعيرشـتلل ةـعجارم ءارجإلو ،مجحلا      
بيردـتلا معدل تاردقلا ءانبلو ،ةيلاحلا      

  .خلإ ،يلحملاو يميلقإلا نييوتسملا ىلع
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ةدـ      معتملا ريغ قبئزلا
ةـقاطلا دـيلوت نم     

 ؛ةيعانصلا تايلمعلاو

فالـغلا يف قـبئزلا تاثاعبنا ضفخ       
 يوجلا

بابـسألا دـحأ ةيعانصـلا تايلمعلا نمو ةقاطلا ديلوت نم تاثاعبنالا ربتعت         
  فادهأل ا نم يلاتلابو ،دودحلا ربع قبئزلا ةكرح نأشب يملاعلا مامتهالل ةيسيئرلا

فيلاكتلا نوكت نأ لمتحملا نم ماع لكشب       
         دـحلا صرف نكلو ،ةعفترم ةئفلا هذه يف

  اهنم 

متت يتلا ةيعانصلا تايلمعلا نم ددعو ةقاطلا ديلوت نع جتنيو          . ةدهاعملل ةماهلا     
جاتنإ تايلمع ضعبو ،ةيديدحلا ريغ نداعملا رهص لثم ،ةيلاع ةرارح ةجرد يف            

تاـثاعبنا نـم ةريبك تايوتسم ،تنمسإلا جاتن        إو ،عساو قاطن ىلع بهذلا    
ءاوهلا يف ةد      يف فارـطألا نم دودحم ددع ىوس ببستي الو         . معتملا ريغ قبئزلا

عناصـم نإـف كلذ عمو ،عاطقلا اذه نم قبئزلا نم ةيلاع تايوتسم قالطإ              
هذهل ةيلامجإلا ةينطولا تاثاعبنالا نم ةريبك ةبسن نع ةلوؤسم نوكت دق ةيدرف            

  ).هاندأ ةدراولا ةشقانملا رظنا(فارطألا 

متـي ثيح ةرفوتم نوكت نأ ح          جرملا نم
طـطخ عـم قبئزلا نم            دحلا دوهج جمد
وأ قوسلا اهعفدي يتلا لاملا سأر رامثتسا       
ةـحفاكمل ىرخأ دوهجو ةكرتشملا عفانملا      

ءاوهلا ث    .ولت

لـثم ،بيلاـسألا نم ةعونتم ةعومجم قبئزلا تاثاعبنا نم دحلا بّلطتي دقو               
فـيظنلا دوـقولاو ةقاطلا جاتنإ ميظعتو ،ةليدبلا ةقاطلا رداصم ىلإ ل             حتلا و

ث            وـلتلا هـنم ثعبني يذلا بوبنألا ةيا  يف ث  رّثؤـتو  . ولتلا دض ريبادتلاو
ةيدرفلا فارطألا تامازتلا ىدمو حومطلا تايوتسم ىلع ةيسايسلا تارايخلا         

 .عاطقلا اذه يف تابلطتملا مجح ىلع

 

قاـطن ىـلع محف     لا نم ةقاطلا ديلوت    
  عساو

لالخ نم قبئزلا تاثاعبنا ضفخ      •
ةبقارم ةدايزو دوقولا ةيعون نيسحت     

ث  .ولتلا

ةبسنب مهسأ ةيعانصلا لجارملاو ةقاطلا تاطحم يف محفلا قارتحا نأ ر               ٢٦دقي
مهسـتو  * ٢٠٠٥ماع يف ءاوهلا يف ةيملاعلا قبئزلا تاثاعبنا يلامجإ نم ةئاملا يف            

ةث     ةبسنب   ولم نادلب ةثالث ربكأ ةـيملاعلا تاـثاعبنالا عومجم نم ةئاملا يف        ٦٣    .
ةيمان نادلب ةتس اهنم (يميلقإلا لماكتلل تامظنم وأ طقف نادلب ةرشع مهستو        

رمت  نادلب وأ    عوـمجم نـم ةـئاملا يف        ٩١،٥ةبسنب  ) لاقتناةلحرمب ا   اداصتقا  
). هاندأ) ج(مسقلا ًاضيأ رظنا    (يروفحألا دوقولا قارتحا نم قبئزلا تاثاعبنا       

ءاوهلا تاثاعبنا يف مُّكحتلا نم ةلماكتم ةمزح ىلإ قبئزلا ضفخ قيقحت جاتحيو            
ةـث             ولملا ةرطخلا تايافنلا نم ةريبكلا تايمكلل ًارظن ،ةرطخلا تايافنلا ةرادإو

، (اهديلوت متي يتلا قبئزلاب  نارفألا ةدمرأو ،تايافنلا يفاصمو ،رياطتملا دامرلا يف
  )خلإ

  

ريبك ضفخ ثادحإ نكمي ثيح :ضفخنم  
عفاـنملا لالـخ نـم قبئزلا تاثاعبنا يف         
ميـظعت لالخ نم كلذ يف امب ،ةكرتشملا        

ث    ا نم ةدافتسالا   ولت ةحفاكمل ةمئاقلا مظنل
  .ءاوهلا

ةماهلا تارامثتسالا نإف كلذ ىلع ةوالعو      
نم ةقاطلا ديلوت ةءافك نيسحتل ةعانصلا يف 
نم          دحت فوس ةديازتملا تابلطلا ةيبلت لجأ
نأ ح          جرـملا نم نأ امك ،قبئزلا تاثاعبنا
ةمدقتم طباوض ىلع ةلكيهلا ةداعإ يوطنت      

فيلاـكتلا   لـيلقت يلاتلابو ،ءاوهلا ثولتل      
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تاـيلآ لالـخ نم كرتشم ليومتو ةكرتشم عفانم ين          جل ةيناكمإ ًاضيأ كانهو   
ةيوضعلا تاث            ولملا ةحفاكم ريبادت معدل ةحاتملا تايلآلا لثم ،ىرخألا ليومتلا

خانملا ر    .يغتو ةتباثلا

  .قبئزلا يف مُّكحتلا تاودأل ةيفاضإلا
محفلا لسغ رمألا بلطتي امنيح      :عفترم  

قفارملا يف قبئزلاب ةصاخ طباوض بيكرت وأ 
  .ةمئاقلا

يتلا فارطألا ةيبلاغ عيطتست دق ،اهدامتعا متي يتلا ةيسايسلا تارايخلا بسحبو            
يف ضـفخ قيقحت ةقاط     لا جاتنإ نع ةمجانلا تاثاعبنالا نم لقأ تايوتسم اهيدل        

لضفأو ةحاتملا تاينقتلا لضفأ قيبطت لالخ نم مايألا رورم عم قبئزلا تاثاعبنا    
 .ةمئاقلاو ةديدجلا تآشنملل ةيئيبلا تاسرامملا

       ، عاـقلا دامر نم ةريبكلا تايمكلا ربتعتو
نـم ةـجتانلا تافلخملاو ،رياطتملا دامرلاو      
لـمعت يتـلا ةقاطلا تادّلوم يف يفاصملا        

ا   ن محفلاب  نـمو  . رادإ مزلي ةرطخ تاياف
اـميف ةيفاضإ فيلاكت أشنت نأ لمتحملا ريغ       
نـع جتانلا عفترملا قبئزلا ىوتحمب قلعتي       

 .قبئزلا طاقتلا لئاسو نيسحت
عاوـنأ نـم اهريغو ةينكسلا ةئفدتلا        

 قارتحالا
ةـيعون اذ نوـكي ام ًابلاغ       (محفلا نم ةريبك تايمك نادلبلا ضعب مِدختست        

اهمادختسا نكمي وأ ةينكسلا تادحولا نم ًاددع مدخت يتلا لجا          رملا يف ) ةئيدر
ىلع ةرطيسلل ةبسانم تارايخ دجوت الو      . لزانملا يف خبطلاو ةئفدتلا ضارغأل    

نـم ةـليدب عاونأ يف رظنلا نكميو     . ةلوهسب رداصملا هذه نم قبئزلا تاثاعبنا     
ئفدتلاو يهطلا ضارغأل ةقاطلل ىرخأ رداصم ىلإ ل           كـلذو ،ة   وحتلا وأ دوقولا

 .دراوملا رُّفوتو ةيلحملا فورظلا بسح

تاـثاعبنا ةجلاعم نوكت نأ عّقوتي       :عفترم  
مـحفلا نم ينكسلا مادختسالا نم قبئزلا       
رُّفوت ىدم ىلع ًايئزج دمتعت يهو ،ةدّقعم       

صرـف كاـنهو    . دوقولا نم ةليدب عاونأ   
دوهجلاـب قلعتي اميف ةكرتشم عفانمل ةحناس       

ةـيعونو ةيرض   حلا قطانملا نيسحتل ةلوذبملا   
 .تويبلا لخاد يف ءاوهلا

اهرهـصو ةيديدحلا ريغ نداعملا نيدعت       
 عساو قاطن ىلع بهذلا جاتنإو
قـيرط نع قبئزلا تاثاعبنا ضفخ       •

ث  .ولتلا ىلع ةرطيسلا نيسحت

نداـعملا نم ةعومجمب ديتيربكلا تاماخ يف ةليئض تايمكب ةداع قبئزلا دجوي            
ريـغ نـمو    . زينغنملاو ساحنلاو بهذ  لاو صاصرلاو كنزلا لثم ةيديدحلا ريغ     

ةجردب ىوتحملا اذه ضفخ ىلع ماخلاو نداعملا ةجلاعم تايلمع لمعت نأ لمتحملا 
طاـقتلا ىـلع تاثاعبنالا ضفخل ةلوذبملا دوهجلا زِّكرت نأ حجرألاو ،ةريبك            

  .رهصلا نم ةتلفنم تاثاعبنا
يف قاطنلا ةعساولا تايلمعلا مهست  ٢٠٠٥ماع تاريدقت ىلع ًءانبو      ةعانـص  ،   

تاثاعبنالا عومجم نم ةئاملا يف      ٧وحنب  ) بهذلا ءانثتساب (ةيديدحلا ريغ نداعملا      
ةئاملا يف ٧٠نم برقي امو ،ةطشنألا عيمج نم يوجلا فالغلا يف قبئزلل ةيملاعلا   

وحنب عساو قاطن ىلع بهذلا جاتنإ مهسيو       . ايسآ يف هؤشنم ةيمكلا هذه نم     

دوهج لخدت نيح   : طسوتمىلإ ضفخنم   
يف رامثتـسالا يف قبئزلا تاثاعبنا نم          دحلا
قوسـلا تاـيلآ ىـلع ةمئاقلا ةعانصلا        

  .تاجتنملا ةداعتساو جاتنإلا ةءافك نيسحتل
لـجأ نـم لـيومت ميدقت رمألا جاتحيو         
تاـيلمعل ةلـصاوتملا ةيليغشتلا فيلاكتلا      
جتانلا قبئزلا ةرادإو نيزختو قبئزلا طاقتلا      

 .تايافنلا نم هرابتعاب تاثاعبنالا نع
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لا تاثاعبنالا عومجم نم ةئاملا يف٦ *. ةطشنألا عيمج نم يوجلا فالغلا يف ةيملاع 
نم ًايبسن دودحم ددع يف رهصلا قفارمو ريبك قاطن ىلع نيدعتلا نكامأ عقتو             
ىلإ ،قبئزلا تاثاعبنا ىلع ةرطيسلا تابلطتم تاجايتحالا لمشت دقو ،فارطألا 

  فلتختو . قفارملا كلت ىلع قبطنت يتلا ىرخألا ةيميظنتلا دعاوقلا بناج
تاـنايب ريشت ،لاثملا ليبس ىلعف      . نداعملا جاتنإ ةطشنأ فالتخاب تاجايتحالا       

،         ٢٠٠٩ماع   نداعملل يجولويجلا حسملل ةدحتملا تايالولا ةيلوح نم ةاقتسملا  
نأ   ٢٠٠٩ طقف ًادلب    ١٣،  نادـلبلا وأ ةيمانلا نادلبلا نم نادلب ةينامث اهيف امب          ( 

اصتقا رمتيتلا لاقتنا ةلحرمب ا   رثكأب مهست ،كنزلا جِتن ٤٨عومجم نم ) اد  ت ًادلب  
مهسـت امنيب ،اهنم لكل كنزلل يملاعلا جاتنإلا عومجم نم ةئاملا يف              ١نم    ٢٠ 

يتلا نادلبلا وأ ةيمانلا نادلبلا نم١٧اهنم  (طقف ًادلب    ةـلحرمب ا      اداصـتقا رمت  
م نم اهجاتنإ نم ث       ) لاقتنا  نيـب نـم ،بهذلا مجان      ولتلا نم ةبسنلا سفنب

لود١١٠عومجم   .  

  

 تنمسإلا جاتنإ 
قـيرط نع قبئزلا تاثاعبنا ضفخ       •

و ةب       وأ /رسـتملا تازاغلا ريودت ةداعإ
ث  .ولتلا ىلع ةرطيسلا نيسحت

ماـخلا داوـملا نـم هريغو يريجلا رجحلا يف ةليئض تايمكب قبئزلا دجوي دق               
ةـجلاعم تاـيلمع ي     ؤت نأ لمتحملا ريغ نمو    . تنمسالا جاتنإ يف ةمدختسملا    د

زِّكرت نأ ح    . ةريبك ةجرد ىلإ ىوتحملا اذه ضفخ ىلإ ماخلاو نداعملا          جرملا نمو
طاـقتلاو نرفلا يف رابغلا ريودت ةداعإ ىلع تاثاعبنالا ضفخل ةلوذبملا دوهجلا            

ج   .تنُملا يف قبئزلا
وحن ناك    ٢٠٠٥ماع تاريدقت ىلع ًءانبو      تاثاعبنالا عومجم نم ةئاملا يف      ١٠   

 يف  ٧٤وـحن اهنم ،تنمسإلا عينصت نع ًائشان يوجلا فالغلا يف قبئزلل ةيملا             علا
  *.ايسآ يف ةئاملا

كلذ عمو . تنمسإلا جاتنإل عناصم فارطألا مظعم ىدل نوكت نأ لمتحملا نمو    
يجولويجلا حسملا ةئيه نع ةرداصلا نداعملا ةيلوح يف         ٢٠٠٩ماع تانايب ريشت      

    ، نأ ىلإ  ٢٠٠٩ةدحتملا تايالولا يف طقف ًادلب    ١٧ ،  ًايمان ًادلب   ١٢اهنيب نم   (   
لاقتنا ةلحرمب ا    يتلا نادلبلا نم وأ     اداصتقا رمت نم رثكأ جاتنإب اهنم لك موقت      )  

يملاعلا جاتنإلا عومجم نم ةئاملا يف١  . 

نـم      : ضفخنم   دحلا دوهج جمدنت ثيح
يعانصـلا رامثتسالا عم قبئزلا تاثاعبنا      

ةء افك نيسحتل قوسلا تايلآ ىلع مئاقلا     
 .جاتنإلا

تاـثاعبنالا ضفخ     ‘٥’
نـم ةدـ       معتملا ريغ

 قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلا
تايافنلا قفارم نم تاثاعبنالا ضفخ      •

دإل ةميلس تاسرامم ي  ، نبت ىلع فارطألا عيمج لمعت نأ عَّقوتملا نم تايافنلا ةرا
يتـلا ىرخألا ةرطخلا تايافنلا عيمجل ةبسنلاب ًاضيأ نكلو ،قبئزلا طقف سيلو            

نوـكت فوـس    : طسوتم ىلإ ضفخنم  
تايافنلا نم صُّلختلل ةيفاضإلا فيلاكتلا      
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ا ددعتم لجألا ليوط قودنص اهمعدي يتلا ةطشنألا-) أ(مسقلا   قبئزلا كص ذيفنت معدل ضارغأل 
 ليومتلا مجح تاجايتحالا مجح معدلا نم ضرغلا ماهملا

قــبئزلا تاــيافن  
ةث   ؛ولملا عقاوملاو

تاـيافنلا نم صّلختلل ةمدختسملا     
 .قبئزلا ىلع ةيوتحملا

ةبـسانملا ريـغ قـبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلل ةبسنلابو          . اهيضارأ لخاد رادت  
 ، ةرطخلا تايافنلل تا  بكم يف اهنم صُّلختلاو اهعمج يضتقي رمألا نإف ،نيزختلل

قبئزلا ب   .رست مدع نمضت ةقيرطب

تدج        و امثيح ةدودحم قبئزلا ىلع ةيوتحملا
 .قفارملا هذه

قبئزلاب ةث •   صُّلختـلا دارملا قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلا مجح ر               .ولملا عقاوملا فيظنتو ديدحت  ربي دق نادلبلا ضعب يفو
نـم رغصأ مجحو نيزختلل يل         لصفل قفارم ءاشنإ اهنم       وأ قبئز ىلإ تايافنلا

ةث    .ولملا رصانعلا

ةـفلكت لـّثميف ةيميلقإ قفارم ءاشنإ امأ        
  .ةيفاضإ

ةث    :ولملا عقاوملا
تاثاعبنالا اهيف امب ،تاثاعبنالا ضفخ  •

 .ةرركتملا

اـهيف م               دختسـ  ي يتلا عينصتلا عقاومو ةيعانصلا تآشنملا نوكت نأ لمتحملا نم
   .ةثولم قبئزلا

ىلإ ،ةث              ولم اهرابتعاب اهديدحت متي يتلا عقاوملا نم اهريغو ،عقاوملا كلت جاتحتو
عقاوملا كلت جالعل ،اهلّثمت يتلا رطاخملا ساسأ ىلع ططخ عضو لجأ نم مييقت             

ًايئيب ةميلس ةقيرطب ا   .رادإو

ةث: ضفخنم    .ولملا عقاوملا مييقتو ديدحتل
بس ح عقاوملا ةجلاعمل  : عفترم ىلإ طسوتم  

نـم ناـك اذإ امو ،اهديقعتو اهمجح        
وأ اهـتيطغت وأ اـهلزع يرجي نأ نكمملا         

  .لماك لكشب اهتجلاعم
فيظنتب ةقلعتملا ةيفاضإلا فيلاكتلا دمتعتو     
ديدحت نكمي ناك اذإ ام ىلع ةث          ولملا عقاوملا

دقو . عقاوملا كلت نع ةيلوؤسملا وأ ةيكلملا     
ا        احـصأ عضو اذإ لقأ فيلاكتلا نوكت

 .ةركبم ةلحرم يف عقاوملا ةرادإل ًاططخ
ةدايزو تاردقلا ءانب     ‘٦’

 ؛يعولا
•        ، ةيبلسـلا راـثآلا نع ثوحب ءارجإ

رفاوـتو ،ةراـجتلاو ،يئيبلا لقنلاو      
ليـصوتو ،قبئزلا نم ةيلاخلا لئادبلا      
 ، يحصــلا مالــعإلاو ،تاــمولعملا
نم ةفيعضلا تائفلا دصرو ،ميلعتلاو     

 .ناكسلا

قـبئزلا مادختـسا فالتخاـب رخآ ىلإ        دلب نم فارطألا تاجايتحا فلتخت      
ةـينيكمتلا ةيل      . هنع ةجتانلا ةيبلسلا راثآلاو هتاثاعبناو      وألا ةطشنألا رِّفوت فوسو

ةـينطو مئاوق عضو    : ةطشنألا هذه لمشتو ،تاجايتحالا مجحل لضفأ ًامهف      
لكاشـملل ةيليلحتلا ةعباتملاو ،قبئزلا تاثاعبناو تامادختسا سايقو ديدحتل         

ةيرطقلا لمعلا ططخو ةيرطقلا حمالملا لثم ،قبئزلاب ثلعتملا ةينطولا   .ولتلاب ةق

نـم فيلاـكتلا ضفخ نكمي       :ضفخنم  
عـم لـماعتلاو لصاوتلا تاكبش لالخ       
عـم فيلاكتلا مساقتو ،ةيميلقإلا لكايهلا      
فارـطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا رئاس      

 .تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا

ساــيقل دــصرلل جماــنرب ءاشــنإ  • ؛ةيلاعفلا سايق  ’٧’
 .ةئيبلا وأ/و رشبلا يف تايوتسملا

هد             دحي يذلا حومطلا ىوتسم ىلع يملاع دصر جمانربل ةلمتحملا ةفلكتلا فقوتت
امو ،اهسايق يغبني يتلا طئاسولا عاونأو ،ةيطغتلاو قاطنلاب قلعتي اميف فارطألا 

،  لا نم ددع يف لماشلا دصرلل جمارب لعفلاب دجوتو. كلذ ىلإ  قطاـنملاو نادلب
 .قبئزلا كص جمانربل تالخدمو تانايب رِّفوت نأ نكمي

ءاشـنإ فيلاـكت ضفخ نكمي     :ضفخنم  
عم نواعتلا لالخ نم يملاعلا دصرلا جمانرب 
عـم فيلاكتلا مساقتو ،ةمئاقلا تاكبشلا      
ةـيئيبلا تاـقافتالا يف ةلثامملا تايلمعلا       
قـلعتي اميف ةلصلا تاذ فارطألا ةددعتملا       

 .تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب
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 ليومتلا مجح تاجايتحالا مجح معدلا نم ضرغلا ماهملا
ةـيتحت ةـينب ةماقإ       ‘٨’  

 ؛ةيسسؤم
 ؛ينطولا قيسنتلا ريسيت •
 ؛ماعلا يعولا عفر •
 ؛ةيلودلا ةراجتلا ميظنت •
 ؛تامولعملا لدابتل مظن ءاشنإ •
نع امبر ،ةينطو ىرخأ ماهمب مايقلا       •

ىـلع نيينطو نيق        سنم نييعت قيرط
نوزوألل نيينطولا نيق   .سنملا رارغ

نوكي نأ نكمملا نم نأل ،قطانملا نم ددع يف ةروصحم تا           جايتحالا نوكت دق  
تاقافتالا ذيفنتل ةمزاللا ةيسسؤملا ةيتحتلا ةينبلا ءاشنإب ًالعف اوماق دق فارطألا           
ةيبلت يف اهنم ةدافتسالا اهنكميو ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب ةصاخلا ىرخألا          

 .قبئزلا كص بجومب ىرخألا تامازتلالا

ضفخ نكمي  :ضفخنم لالخ نم تاقفنلا       
لـكايهلا عـم نواعتلاو لصاوتلا تاكبش       
تاـقافتالا عم تاقفنلا مساقتو ةيميلقإلا      
قلعتي اميف فارطألا ةددعتملا ىرخألا ةيئيبلا 

 .تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب

        
ةيل-ءاب عرفلا ةطشنأ   وألا نيكمتلا ةطشنأ   

 ليومتلا مجح تاجايتحالا مجح معدلا نم ضرغلا ماهملا

سايقو ديدحتل درج مئاوق دادعإ       ‘١’ ةينيكمتلا ةطشنألا
ةينطولا تاثاعبنالاو تامادختسالا 

  ؛قبئزلا نم
لكاشملل ةيليلحت ةعباتم تاءارجإ      ‘٢’

عـضوو قبئزلاب ث       ولتلل ةينطولا
لـمعلا ططخو ةينطولا حمالملا     

؛ةيل    وألا
ةيعيرشـتلا ةينطولا ريبادتلا دادعإ       ‘٣’

دنع كصلا ا   ذه ذيفنتل ةيميظنتلاو  
ةبسنلاب ذافنلا ز       يح كصلا لوخد

  ؛ينعملا فرطلل
ةـينطو ةيسسؤم تابيترت عضو       ‘٤’

ينطوـلا ذـيفنتلا ةدايقو قيسنتل      
يوطني نأ ل       متحيو ،قبئزلا كصل
تابيترتلا عم لماكتلا ىلع كلذ     
كوكصلا ذيفنتل ةيلاحلا ةيسسؤملا    

 .ةلصلا تاذ ىرخألا ةيئيبلا

ةطشنألا ذيفنتل معدلا ىلع لوصحلل تابلطتملا      سفنل فارطألا عيمج جاتحت ال      
  .رخآ ىلإ ٍدلب نم قبئزلا تاثاعبناو مادختسالا فالتخال ًارظن ،ةينيكمتلا

دق فارطألا ضعب نوكت دقف ،تالا               ا نم ددع يف ةدودحم ةجاحلا نوكت دقو
ذـيفنتل ةـيئايميكلا داوملا ةرادإل ةينطولا ةيسسؤملا ةيتحتلا ىنبلا لعفلاب تماقأ            

،    الا تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا ىرخألا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافت
اـ               امازتلاب ءافولا ىلع لمعلا يف اهنم ةدافتسالا ىلع ةرداق هذه نوكت امبرو

ةـينطو ريبادـت عـضو ىلإ فارطألا مظعم جاتحت دقو           . قبئزلا كص بجومب  
كص ىلع قيدصتلل ًامعد ةد        هلوخد دنع هذيفنتو قبئزلا     دحم ةيميظنتو ةيعيرشت  

ذافنلا ز  نادـلبلل عيرس معد ىلع لوصحلل ةماع ةجاح كانه نوكت دقو           . يح
لاقتنا ةلحرمب ا    يتلا نادلبلاو ةيمانلا    اداصتقا رمت ةريغـص عيراشـملا لجأ نم          

دـعب ةزيجو ةرتف لالخو كصلا ىلع قيدصتلا لبق ةيلاقتنالا ةرتفلا يف قاطنلا             
افنلا ز     لـحارملا يف ًالوـمش رـثكأ لامعأ ذيفنتل ًادادعتسا ذ           يح كصلا لوخد

 .ةقحاللا

لالخ نم فيلاكتلا ضفخ نكمي   : ضفخنم
      ، ةـيميلقإلا لكايهلا عم نواعتلاو لصاوتلا
ةيئيبلا تاقافتالا رئاس عم فيلاكتلا مساقتو   
ةيئايميكلا داوملاب ةصاخلا فارطألا ةددعتملا     

تاودألا لامعتـسا نأ اـمك      . تايافنلاو
ىلإ ًاضـيأ ي       ةمئاقلا    دؤي دق نوزخملا درجل

 .فيلاكتلا ضفخ
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فارطألا نم ليلق ددعل ةريبكلا عيراشملا-ميج عرفلا ةطشنأ    
 ليومتلا مجح تاجايتحالا مجح معدلا نم ضرغلا ماهملا
تاءارجإ زيزعت وأ ءدب      ‘١’

ديلوت قفارم يف ةباقرلا    
      دـحلا لجأ نم ةقاطلا

 ؛قبئزلا تاثاعبنا نم

ىـلع محفلا نم    ةقاطلا ديلوت   
  عساو قاطن
نـع قبئزلا تاثاعبنا ضفخ      •

دوـقولا ةيعون نيسحت قيرط     
ث/و  .ولتلا ةحفاكم نيسحت وأ

تاطحم يف محفلا قرح ر          ٤دنبلا يف درو امك      ب تعي ،هالعأ فلأ مسقلا نم  
فالـغلا يف قـبئزلا تاثاعبنال ًاريبك ًاردصم ةيعانصلا لجارملاو ةقاطلا           

تاـثاعبنا اهيدـل لودلا نم دودحم        ددع ىوس دجوي ال نكلو    . يوجلا  
اهنم تس (يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ تامظنمو لود رشع نأ ذإ ،ةريبك 

لاقتنا ةلحرمب ا    ادلب وأ ةيمان نادلب      يف  ٩١،٥نع ةلوؤسم   ) اداصتقا رمت ن
رّثؤـيو  . يروفحألا دوقولا قارتحا نم قبئزلا تاثاعبنا عومجم نم ةئاملا        

تاراـيخ نـم ةنجللا هررقت ام عاطقلا        اذه يف تاجايتحالا مجح ىلع      
نم فرط لك ىلع عقت يتلا تامازتلالا ىدمو حومطلا تايوتسم نأشب           

  .فارطألا
ريبادتلا نم ةلماكتم ةمزح نادلبلا هذه يف قبئزلا تاثاعبنا ضفخ بّلطتيو           
ةريبكلا تايمكلل ًارظن ،ةرطخلا تايافنلا ةرادإو ءاوهلا تاثاعبنا يف مُّكحتلل    

ةيفصت يفو رياطتملا دامرلا يف دّلوتت يتلا قبئزلاب ةث          ا تايافنلا نم    ولملا ةرطخل
يتـلا ةـماعلا ةسايسلا تارايخ ىلع ًءانبو        . خلإ ،نارفألا دامرو تايافنلا   

ةـمجانلا تاثاعبنالا نم لقأ تايوتسم اهيدل يتلا فارطألا ةيبلاغ اهذختت           
تا ـثاعبنا يف ضفخ قيقحت ىلع ةرداق هذه نوكت دق ،ةقاطلا جاتنإ نع            

لضـفأو ةحاتملا تاينقتلا لضفأ قيبطت لالخ نم تقولا رورم عم قبئزلا            
 .ةمئاقلاو ةديدجلا تآشنملا يف ةيئيبلا تاسرامملا

ضفخ ثادحإل مزاللا ليومتلا مجح فلتخي       :عفترم  
بسـح ةدـح ىـلع ٍلـك عناصملا تاثاعبنا يف           

ةقاطلا نإف كلذ عمو    . عنصم لكل ةينفلا تارابتعالا   
دودحملا ددعلا اذه يف عناصملا ددعو       ةريبكلا ةيجاتنإلا   

دـق مزاللا ليومتلا عومجم نأ ىلإ ريشي نادلبلا نم          
  .ًاعفترم نوكي

ثيدحت اهدّلوي يتلا ةلمتحملا ةيراجتلا تادئاعلا ذخأبو       
دـق ،رابتعالا يف ةيندعملا تاعانصلاو ةماعلا قفارملا        
حنـملا اهنم رصانعلا نم ةعومجم ىلع معدلا يوطني         

تاكارشلاو ،ةر    إلاو ،ةرشابملا   سيملا ضورقلاو ،تاناع
عفاـنملا ةـيناكمإ يف رظنلا نكميو       . ةصاخلاو ةماعلا 

عالطضالا يرجي يتلا عيراشملا عم لماعتلاو ةكرتشملا       
ةـيقافتا لثم ىرخألا ةيلودلا تاقافتالا ذيفنت يف ا          
لوكوتوربو خانملا ر         يغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا

 .ملوهكتسةيقافتاو لايرتنوم 

عينصـتلا قفارم ليوحت      ‘٢’
لـحم ّلـحتل ربكألا     
جاــتنإلا تاــيلمع  
ساـسأ ىلع ةمئاقلا    
لئادـــب قـــبئزلا 

 ؛قبئزلا مِدختست ال

لـينيفلا ديرولك رمونوم جاتنإ     
)VCM(  
قبئزلا مادختسا نم لاقتنالا     •

تايلمع نم وأ زاّفح لماعك     
قـبئزلا بّلطتت يتلا جاتنإلا     

  .زاّفح لماعك

نـكمي قـبئزلا نم ةيلاخ ةليدب ةزاّفح داوم ريوط          تل ةيراج ثاحبأ كانه   
يف ًايراجت ةحاتم هذه حبصت نأ لمتحملا نمو        . ةمئاقلا قفارملا يف اهمادختسا   

ةيمارلا دوهجلا عيجشت يرجي هسفن تقولا يفو       . طسوتملا وأ ريصقلا لجألا   
كلذ نوكي امثيح قبئزلا نم ىوتحملا ةضفخنملا ةزاّفحلا داوملا مادختسا ىلإ           

نـم ةـيلاخلا ةزافحلا داوملا هيف حبصت يذلا تقولا يتأي نأ ىلإو             . ًابسانم
دـيزم لذبل ةجاح كانه لظتس ،ًايراجت ةيدجم ىوتحملا ةضفخنملا وأ قبئزلا            

  .ةمئاقلا تايلمعلا يف قبئزلا ةرادإ نيسحتل دوهجلا نم
يعرفلا دنبلا يف ن         جاتنإ ةيلمع نإف ،هالعأ فلأ مسقلا نم   ٣يبم وه امكو  

ال دعاسـم زاّفح لماعك قبئزلا ةدام دوجو بّلطتت يتلا تارميلوب           لا هذه 
  .نينثا نيدلب يف ىوس ًايلاح دجوت

قـلعتي اميف ًاطسوتم ليومتلا مجح نوكي نأ عَّقوتي         
قبئزلا ىلع دمتعت يتلا ةزاّفحلا لماوعلا نم لاقتنالاب        
     ، زاّفح لماعك قبئزلا ىلإ جاتحت يتلا جاتنإلا تايلمعو

يف ًاـيراجت اهتحاتإو ةليدبلا ةزاّفحلا دا       وملا رُّفوت دنع  
ىلإ جاـتحي دق رمألا نأ ّالإ       . ةقفاوتم لالحإ تايلمع  

ناك اذإ يجيردتلا ءا      إلا ةيلمعب عارسإلل يفاضإ ليومت
  .تايولوألا نم ربتعي كلذ



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.3/4 

35 

فارطألا نم ليلق ددعل ةريبكلا عيراشملا-ميج عرفلا ةطشنأ    
 ليومتلا مجح تاجايتحالا مجح معدلا نم ضرغلا ماهملا

  يولقلا رولكلا جاتنإ 
مادختـسا نـع ل      •  وحتلا

 .قبئزلا ايالخ ايجولونكت

عناصـم ددـع نإف هالعأ فلأ مسقلا نم          ٣ يعرفلا دنبلا يف رِكُذ امك      
ططخ نود قبئزلا ايالخ ايجولونكت مِدختست يتلا ةيقبتملا يولقلا رولكلا          

غلبي ل        وحتلا وأ قالغإلل ةد  يف عقت ،ًاعنصم     ٥٥دحم اهـنم ،ًادلب     ٢٦   ٢٤ 
لاقتنا ةلحرمب ا            نـمو  . اداصتقا رمت يتلا نادلبلا وأ ةيمانلا نادلبلا نم ًادلب

ًادج ليلق ددع ّالإ ريبك قاطن ىلع ليوحت عيراشم ىلإ جاتحي ال            امبر ،هذه   
 .فارطألا نم

لئادـب ىـلع روثعلل مزاللا ليومتلا مجح فلتخي         
ةينفلا تارابتعالا فالتخاب ،قبئزلا ايالخ ايجولونكتل      
لـيومتلا نوـكي نأ عَّقوتي امبر نكلو ،عنصم لكل          

ةفل كت رثكأ ةحاتملا قبئزلا ايالخ تاينقت نأل ،ًالدتعم       
هـك         رحت ل  وـحتلا نأ ثيح نمو ،ةيلاعفلا ثيح نم

دـئاوفلل ًارـظنو    . قوسـلاو داصـتقالا تارابتعا    
نم اذه نوكي دق ،ل          وحتلل لجألا ةليوطلا ةيداصتقالا

ةر  سيم ضورق ريفوت نم ديفتست يتلا تالا ا. 
زــيزعت وأ ءدــب    ‘٣’

يف مُّكحتلا تاءارجإ   
نيدــعتلا تاــيلمع 
قاــطنلا ةعــساولا 

تاــثاعبن ا ضــفخل
 ؛قبئزلا

ريـغ نداـعملا رهـصو نيدعت       
ىـلع بهذلا جاتنإو ةيديدحلا     

  عساو قاطن
نـع قبئزلا تاثاعبنا ضفخ      •

ىلع ةرطيسلا نيسحت قيرط     
ث  .ولتلا

نداعملا نم ةعومجم ديتيربك تاماخ يف ةليئض تايمكب ةداع قبئزلا دجوي           
ريغ نمو. زينغنملاو بهذلاو ساحنلاو صاصرلاو كنزلا لثم ،ةيديدحلا ريغ  

ىوتحملا اذه نم تاماخلاو نداعملا ةجلاعم يف تانيسحتلا لّلقت نأ ح             جرملا
تاـثاعبنالا ضفخل ةلوذبملا دوهجلا زِّكرت نأ لمتحملا نمو ،ريبك ٍدح ىلإ            

  .رهصلا نم ةتلفنملا تاثاعبنالا طاقتلا ىلع
يف قاـطنلا ةعساولا تايلمعلا مهاست       ٢٠٠٥ماع تاريدقت ىلع ًءانبو       ،

يلامجإ نم ةئاملا يف     ٧وحنب  ) بهذلا ءانثتساب (ةيديدحلا ريغ ند    اعملا ةعانص   
اـم عـم ،ةطشنألا عيمج نم يوجلا فالغلا يف قبئزلل ةيملاعلا تاثاعبنالا             

ايسآ يف ئشان ةيمكلا هذه نم ةئاملا يف٧٠نم برقي  بهذلا جاتنإ لِّثميو .  
يف ةيملاعلا تاثاعبنالا يلامجإ نم ةئاملا يف       ٦وحن ريبك قاطن ىلع      فالـغلا     

  /*.ةطشنألا عيمج نم يوجلا
نم ًايبسن دودحم ددع يف عساو قاطن ىلع رهصلاو نيدعتلا قفارم دجوتو            
يف مُّكحت رصانع تاجايتحالا لمشت نأ نكمملا نم نوكي دقو ،فارطألا           

قفارملا كلت ىلع ق           بط  . ت يتلا ةيميظنتلا دعاوقلا ىلإ ةفاضإ ،قبئزلا تاثاعبنا
اتحي ّالأ ح     عيراشـم ىلإ فارطألا نم ًادج ليلق ددع ىوس ج          جرملا نمو

عسوأ قاطن ىلع ل   .وحتلا

يف تاضـيفخت قيقحتل مزاللا ليومتلا مجح فلتخي        
تاراـبتعالا فالتخاب ةيدرفلا عقاوملا يف تاثاعبنالا       

نيح ةلدتعم فيلاكتلا نوكت دقو . عقوم لك يف ةينفلا
يف قـبئزلا نـم               دـحلل ةـلوذبملا دوـهجلا ج  مد ت

نوـكت دقو   . جاتنإلا ةءافك نيسحتل تار   امثتسالا
قـبئزلا طاـقتلا تايلمعب ةلصتملا ةرركتملا فيلاكتلا    
ًارـظن ةدودحم ةطقتلملا قبئزلا تايافن ةرادإو نيزختو        
اهريغو ىرخألا تاث         ولملا نم دحلل ةكرتشملا عفانملل

  .ةرطخلا تايافنلا ةرادإل ةيرودلا فيلاكتلا نم
ضإلا ليومتلا ل       ضـفخ نـم يفا     هسي دق كلذ عمو

نـم كلذ رب            تعا ام اذإ ل  جعم ساسأ ىلع تاثاعبنالا
 .تايولوألا

ةحفاكملا ريبادت ةيلاعفو ةفلكتلا ليلحتو تاثاعبنالاو قبئزلا رداصم نع ةسارد- UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/4ةقيثولا نم ةذوخأم تانايب   *  .  
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  ثلاثلا قفرملا
ةينقتلا ةدعاسملاو تاردقلا ءانب نأشب ق بئزلا كصل ةلمتحملا ماكحألاب ةلصلا تاذ قئاثولا
  ةيلاملاو
ةينقتلا ةدعاسملاو تاردقلا ءانب نأشب ةنجللا تالوادم معدل قئاثولا نم اددع ةنامألا تدعأ   - ١
ىلوألا ةنجللا يترودل ةنامألا ا . ةيلاملاو  دعأ ىرخأ تاركذم ةنجللا مامأ نإف ،ةركذملا هذه ىلإ ةفاضإلابو

  :يلاتلاوحنلا ىلع ةيناثلاو 
رودل ليلحت كلذ يف امب ،اهيطغت نأ نكمي يتلا تالا   )أ(    او ةل  متحملا ليومتلا رداصمل ليلحت

  ؛(UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/14)ص اخلا عاطقلا
ةلا  ةيلاملا ةدعاسملل تابيترت نأشب تارايخ  )ب(    عفلاو ةعَّقوتملا

(UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/8)؛  
ةددعتملا ةيئيبلا  تاقافتالا نم ةلثمأ: تاردقلا ءانبو ةينق تلا ةدعاسملا ميدقتل تارايخ  ) ج(  

  ؛(UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/9)ى رخألا تامظنملا نمو فارطألا
تاربخلا : قبئزلا ىلع ةيملاعلا ةباقرلا ريبادت معدو ةمادتسملا ايجولونكتلا لقن ريسيت  )د(  

 .(UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/10)ة يعوطلا تابيترتلاو انوناق ةمزلملا ةيلاحلا تابيترتلا يف ةحاتملا

ليومتلا  قئارطو ةيلاملا تارابتعالا نأشب ريرقتلا ىلإ عوجرلا ةنجلل نكمي ، كلذ ىلع ةوالع  - ٢
ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ  مدق يذلا ،قبئزلا نأشب يعوط بيترت وأ انوناق مزلم كصل ةنكمملا
نم ةرتقلا يف يبورينيف دقع يذلا يناثلا هعامتجا يف قبئزلاب ينعملا ربوتكأ / لوألا نيرشت ١٠ ىلإ ٦  

٢٠٠٨ (UNEP (DTIE)/Hg/OEWG.2/3) .ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل حامسلل ةنكمملا قئارطلا ريرقتلا شقانيو 

نوكت نأ نكمي يتلا لايرتنوم  لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا رصانعو ،ةيلاملا دراوملا ريفوتب
  .قبئزلا نأشب ةيلام ةيلآل جذومن ةباثمب
ذيفنتب ةطبترملا  دئاوفلاو ةلمتحملا فيلاكتلل ماع يمك مييقت ليومتلا ةلأسمب طبتري كلذكو  - ٣
 يناثلا هعامتجا يف لماعلا قيرفلا ىلإ ةرم لوأل مدق ،قبئزلا تاثاعبنا نم دحلا ىلإ ةيمارلا تاءارجإلا

(UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/5/Add.1) .ا ثدحم ةخسن تضرع دقو رود يف ةنجللا ىلع مييقتلا نم ة
قفرملا(UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/19)ة نامألا هتدعأ يذلا ريرقتلا يف ىلوألا تاموكحلا تمدق دقو ). ، 
ا تامولعم دئاوف ليلحت نأشب  ركذم يف زجوم لكشب ةنامألا اهتضرع ،ةنامألا بلطل ةباجتسا ةيفاضإ  
، (UNEP(DTIE)/INC.2/12)ق بئزلا ىلع ةمئاقلا تاينقتلاو تايلمعلاو تاجتنملل ةيلاحلا لئادبلل فيلاكتلا

مدقتو UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/19ة قيثولا قفرم يف دراولا ريرقتلا عم نارتقالاب أرقت نأ يغبني يتلاو  
يف مكحتلا ريبادت فلتخم ذيفنت نع أشنت دق يتلا ةلمتحملا دئاوفلاو فيلاكتلل الماش اليلحت ثالثلا قئاثولا 

  .قبئزلا
 تاليلحتلا نم ددع نم ةاقتسملا تامولعملا يف رظنلا يف ةنجللا بغرت دق ، كلذ ىلع ةوالعو  - ٤
يتلا تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةرادإل ةروطملا  ةطشنألل ةلمتحملا ليومتلا رداصم نع ةلماشلا ةثيدحلا

لمشتو  يجيتارتسالاجهنلا اهرخآ ناكو ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا تايقافتا ةياعر تحت تيرجأ 
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ةرادإلل يجيتارتسا  جهنب ةقلعتملا ةيلاملا تارابتعالا نع ةسارد يجيتارتسالا جهنلا راطإ يف تاليلحتلا
عضول ةيريضحتلا ةنجللا ىلإ تمد ج  ق(SAICM/PREPCOM.3/INF/28)ة يئايميكلا داوملل ةيلودلا
ربمتبس /لوليأ يف انييف يف تدقع يتلا ،ةثلاثلا اهداقعنا ةرود يف ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسا

ةنامألا ةركذمو٢٠٠٥  يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتل لجألا ليوط ليومتلا نأشب ةماعلا ، 

(SAICM/ICCM.2/12)فينج يف  ةيناثلا هترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا ىلإ ةمدقمل  ا
هذه صحفتو٢٠٠٩ويام يف  رظنب  ةرشابم ةلص تاذ نوكت دق يتلا ةلمتحملا ليومتلا رداصم تاساردلا  

 .ديدجلا كصلا بجومب قبئزلا رطاخم نم دحلا ريبادتل ليومتلا تارايخ يف ةنجللا

__________  


