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كص دادعإب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل 
  قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع
  ةعبارلا ةرودلا

 ، يزح٢٧ياوغوروأ ،يتسا ليد اتنوب زومت٢ -هينوي / نار   ٢٠١٢هيلوي /  
تقؤملا لامعألا لودج نم٣دنبلا   * 

 قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ

ملا نأشب لمتحم صنويميهافمجهنب حرتقم    ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراو 
رلا نم مدقم اشملان يسيئ اسملاو ةيلاملا دراوملابينعملا ءاربخلا عامتجالن يكر   ةينقتلا ةدع 
  ةنامألا ةركذم
قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاعكص دادعإ ب ةينعملا ،ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تقفتا  - ١ يف  

اهلمع سيركت ىلع ةثلاثلا ا   نأشب تاشقانملا ةلصاومل ةنجلل ةعبارلا ةرودلل ًاديهمت تارودلا نيب رود
نيسيئ رلا ىلإ كلذ ىلعءانب ب ِلُط دقو. ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملا ىنعملا لاصتالا قيرفل ن يكراشملا
مايقلا ةثلاثلا ةرودلا ءانثأئشنُأ يذلاذيفنتلا يف ةدعاس ملاو ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملاب نم معدب ،   

، ضوافت لا ةنجلسيئرو ةنامألا   ١٥ةداملاب حرتقم دادعإب ءاربخلا عامتجا نم ةروشمبو ةيلودلا ةيموكحلا
ةيلاملاتايلآلاو ةيلاملا دراوملاب ةقلعتملا( فلأتي ، قبئزلا كص عورشمل) ةينقتلا ةدعاسملاب ةقلعتملا (١٦ةداملاو )  
يميهافم ج  نم لمتحم صنب عوبتم.  
ةدعاسملاو ةيلاملا دراومل اب ينعملالاصتالا قيرفل ن اكراشملا ناسيئرلاماق ، ةنجللا بلطىلع ًالوزنو   - ٢
،  يفةدعاس ملاو ةينقتلا ناهوجةديسلاو) رصم(نامثع عيفشلا دبع ديسلا امهو ذيفنتلا تيب رجنسيلا   ز 
نيتداملا نأشب حرتقم دادعإب )ديوسلا( ، ١٦و ١٥،  صنلا عورشم نم نم فلأتي ج يذلا   يميهافم 
ةركذملا هذيف حرتقملادريو . لمتحم صنب عوبتم  قفرملا  .  

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/1. 
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  ةنجللا هذختتنأ  نكمي يذلاءارجإلا 
ن يكراشملا نيسيئرلا حرتقم مادختسايف رظن ت نأ ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل دوتدق   - ٣
ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملا نأشب اٍروحمك  اشقانمل  . 
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  قفرملا
 يسيئرلا حرتقم ملاب صاخ لمتحم صنو يميهافم جيكراشملا ن  ةدعاسملاو ةيلاملا دراو نأشب ن

  ةينقتلا

 ةيساسأ تامولعم
ءانثأ ،قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ ب ةينعملاةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تق فاو  - ١

ةثلاثلا ا  نأشب تاشقانملا ةلصاومل ةنجلل ةعبارلا ةرودلا دقعل ًاديهمت تارودلا نيب اهلمع سيركت ىلع  ،رود
  .ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملا

متت يتلالامعألا نم ءزجكو   - ٢ َط،تارودلا نيب اميف  نحن انم ةنجللا تب َل  لاصتالا قيرف يسيئر  
ةثلاثلا ةرودلا ءانثأئشنُأ يذلاذيفنتلا يف ةدعاسملا و ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملاب ينعملا مايقلا  معدب ،،   

 ، نم فلأتي ،قبئزلا كص عورشم نم ج ١٦و ١٥نيتداملل حرتقم دادعإب ةنامألا نم عوبتم يميهافم   
ءانثأ فارطألا اهنع تبرعأ يتلاءارآلا  ،انحرتقم دادعإ ءانثأ ،ىعارن نأىلع ةنجللا تقفتاو . لمتحم صنب  

مدق  يتلاءارآلا ىلإ ةفاضإلابو . ةرودلاكلت بقع ةنامألا ىلإ ةباتك تمد  ُقيتلاءارآلاو ةثلاثلا ةرودلا  ت
ب ًاضيأ نيعتسننأىلع ةنجللا تقفتا فارطألا نم ةباتك  خ عامتجا  ريوطت نأشب ةروشملا انيلإ م ِدقي ءارب

  .حرتقملا اذه
ةعومجم لك نم ءاربخ هرضحي نأ و،ءاربخلا عامتجاةسائر انيلإ لكوت ن أىلع ةنجللا تقفتا و  - ٣  

 ايقيرفأ نم ءاربخةثالث: يلاتلا وحنلا ىلع كلذو ،ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةيميلقإلا تاعوما نم ةيميلقإ  ، 
نم ةثالثو ،ابوروأ قرشو طسو نم نانثاو ،ئداهلا طيحملاو ايسآ نم ةسمخو ةينيتاللا اكيرمأ ةقطنم  
  .ىرخأ لودو ةيبرغلا ابوروأ نم ةتسو يبيراكلا رحبلاو
سكرانإيف ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملاب ىنعملا ءاربخلا عامتجا دقعنا  - ٤ رتفلا لالخ ايراغنه،  نم ة  

ىلإ ١١ ناسين١٣  ةنجللا ةيالولًاقبطو. ٢٠١٢ليربأ /  ُءاربخ ءاربخلا عامتجا رضح؛   ع لك ميلقإ مه ني
، نم ،مهنم دحاو  ، وندرألاو ،يسورلا داحتالا ،ليزاربلا ، ايقيرفأ بونجو كرمنادلاو  ، ،  نيصلاو نوباغلاو

 ، ، ادنكو ، واكيراتسوكو ، أو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملاوكيسكملاو ،ايزيلام ةيلامشلا ادنلري
، ةدحتملا تايالولاو ،ايراغنهو جيورنلاو  ،هنكلو دنهلا نم ريبخ نييعت مت دقو. ةيبوروألا ةيضوفملاونابايلاو  

عامتجالا روضح نم نكمتي مل،فسألل  .  
ةيصخشلا م نيذلا ءاربخلا نييعت لمت امنإو ًايضوافت ًاعامتجا عامتجالا كلذ نكي مل   - ٥  افصب اورضح
اكو.ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملاب ةلصلا تاذ اياضقلا ةشقانمل عامتجالا ن  يف دقعيذلا  ريغ ةروص    
إ ىلإيمري ةيمسر   .اياضقلل لضفأ مهفداجي  
ةجيتن يأدييقت  حرتقملا اذه ريوطت نم انفدهنكي ملو   - ٦ ساسأ ريفوتل امنإو هيلع قبسملا مكحلا وأ   ،
كلذوةطشنألل ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملا ريفوت نأشب ةزكرم ةشقانمل كص لظ  يف  ًانوناق مزلم يملاع   
لبقتسملايف قبئزلا نأشب  . 
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 يميهافملا جهنلا  - ًالوأ 
ًانوناق مزلملا يلبقتسملا كصلاماكحأ ةرولب ىدلو   - ٧ يف ةرادإلا سلجمفرتعا، قبئزلا نأشب  ةررقم    

تاردقلا ءانبل تابيترتلا ديدحت ىلإ ةجاحلاب ،ىرخأ رومأ بناج ىلإ٢٥/٥ دعاسمللو،  ، ةيلاملاو ةينقتلا ة 
الا ضعب ذيفنت ىلع لاقتنا ةلحرمب ايتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا ةردق نأب ًاملسم  اداصتقا رمت تامازتل  
ةدعاسملاو ةينقتلا ةدعاسملاو تاردقلا ءانب رفاوتب ن يف ةلاعف ةروصب ةينوناقلا  رت ًانوناق مزلم كص راطإ  
  .ةيفاكلا ةيلاملا
نأ انيأر ىفو  - ٨ ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملا ءازإ يميهافم ج يأ،   شي نأيغبني ماكحأ ىلع  لمت 

بلطتت يتلاةطشنألا لوانتتو ددحت  لوانتي نأ يغبنيو. معدلا اذه ميدقت تقوديدحت وًامعد   جهنلا اذه  
 نمو ،ةدعاسملا ىلع لصحتيس يذلا نم كلذك همدقيسيذلا  يتلا ةيفيكلاوا  اهميدقت ايغبني   بجيو .   

يميهافملا جهنلا اذهلثم ىلع  ي نأ ًاضيأ  ةفئاط نم ذخؤت نأ نكمي دراوملا نأ نم مغرلا ىلع هنأب م ِلس
هلالخ نم نكمي يمسر لكيه ريفوت ىلإ ةجاح كانه نإف ،رداصملا نم ةعساو ةدعاسملا كلت سامتلا   
نأ نم مغرلاب هنأ ناكراشملا ناسي ئرلا حرتقيو. ةيلام ةيلآ ريوطت ىلإةجاح ةمث نإف ،هيلع ءانبو . اهميدقتو

ىلع وأ ،ةدايس تاذ تانايك نيب لقتسمُـلا نواعتلا ىلع فارشإلا رفوت نأنكمي ال ةيلاملا ةيلآلا   
ةلصلا تاذ ةطشنألا يف صاخلا عاطقلا ةكراشم ةدعاسملاو معدلا اذه لثم نإف . قبئزلا كص ذيفنتب 
يف ماكحأ دوجو نمناديفتسيس ًانوناق مزلملا كصلا   قاطنلايعساولا ةكراشملاو نواعتلا ىلع عجشت   .  
مهفلا ىلع انلمع انسسأ ،يميهافمجهنل انريوطت ىدلو   - ٩ ةيسيئرلا تاحلطصملا ضعبليلاتلا    : 

فاوتملا دراوملا عيمجي ه:ةيلاملا دراوملا  )أ(   كصلا قاطنيف قبئزلاب قلعتت ةطشنأ ذيفنتل ةر    .
بناج ىلإ ،لمتشت نأ نكمي لب ةيلاملا ةيلآلا نم ةرفاوتملا دراومل ا كلت ىلع ةروصقم ةيلاملا دراوملا تسيلو

 ، ةيلمع ىلعو ، يئانثلاوفارطألا ددعتملا نواعتلا قيرط نع ةمدقم دراوم و؛ةيلحم دراوم ىلع ىرخأ رومأ
؛صاخلا عاطقلا ةكراشمو ،تايجيتارتسالا ريوطتو ةينطولا تاينازيملا يفجمدلا     

لآيهو: ةيلاملا ةيلآلا  )ب(   ةطلس بناج نم ةهجومو مامأ ةلوؤسمو قبئزلا كص يف ةأشنم ةي   
  .رخآ يجراخ معد ىلع لمتشت نأ كلذك ةيلآلل نكميو. قودنص ىلع ةيلآلا لمتشتو. فارطألا رمتؤم

بنا ج ىلإ لمتشتو ةينقتلا لئاسملا نأشب مدق تيتلا ةدعاسملا ىهو: ةينقتلا ةدعاسملا  )ج(  
 ، بونجلاو لامشلا نيبيديلقتلا نواعتلاىلع ىرخأ ءايشأ بونجلا نيب نواعتلا جيورتل دوهجلا معدو ،   

  .ايجولونكتلا لقن معدو ةيميلقإلاو ةينطولا تاردقلا ءانبو ،ىرخألا نواعتلا لاكشأ و،بونجلاو
 هليومت مزلي امب ةقلعتم ماكحأ  - فلأ

نأ فارطألل يغبني يتلاتامازتلالا نيبي فوس قبئزلا كص نأ حضاولا نم   - ١٠ كصلل ا يفت  . 
لوصحلل ةلهؤم تامازتلالا هذ   ءافولا ىلإ ةيمارلا ةطشنألا عيمج تناك اذإ امب قلعتت ،ىرخأ ةلأسم كانهو

إ وأ،ينقتلاو يلاملامعدلا ىلع  طقف ةطشنألا ضعب ن   م كلذلةَلهؤ اذإ اميف لثمتت ىرخأ ةلأسم كانهو  . 
ةفلكت لماك ديدستل ًارفاوتم نوكي نأ يغبني ليومتلا ناك اهنم ءزجل وأ ليومتلل ةلهؤملا ةطشنألا هذه لثم  
طاشنلا عون بسح توافتيحاتملا ليومتلا هيطغي يذلا ىدملا ناك اذإ ام وأ ،طقف ىلع متي نأ يغبنيو .  
ملا ةيلآلا قيرط نع لومتيتلا ةطشنألل حضاو فيرعتو ديدحت ينطولا ديعصلا قيرط نع لومت يتلاو ةيلا   
لثمىرخألاروم ألابناج ىلإ ،ةيلاملا د راوملا نم ًاعاستا رثكأ رداصم يسيئرلا رايتلايف ةطشنألا جامدإ     
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لحرملا هذهيفو. صاخلا عاطقلا كارشإوجماربلا وأ لمعلا ططخل   يف سيل ةرمتسم تاضوافملا امنيبو ة 
ليومتلل لهؤم وه ام نأشب ةيئا  عم ،ناكراشملا ناسيئرلا حرتقيو . ةروصب نيدكأتم نوكن نأ ناكمإلا

ضوافتلا ةنجل بناج نم حيضوتلا نم ديزملا ميدقت عم كلذل ةلهؤم ةيلاتلا ةعساولا تائفلا نوكت نأب كلذ  
 :جايتحالا بسح كلذو فارطألا رمتؤم بناج نم وأ ةيلودلا ةيموكحلا

قاطنلا ديدحتل ةيلمعك ىرجت يتلا عيرسلا مييقتلا تايلمع لثم ةينيكمتلا ةطشنألا  )أ(    
يتلا تايدحتلا قاطنو ةعيبط ديدحتىلعليومتلل  ةلهؤملا نادلبلا ةدعاسمل ؛اهيدل قبئزلا كص هجاوت     

شيوتاردقلا ءانب  )ب(     ؛ينطولاىوتسملا ىلع لم ت، 
م اهددحي يتلا)أ( اهيلع قفاوملا ةيفاضإلا/ةلماكلا فيلاكتلا  )ج(     :نم لكلفارطألا رمتؤ  

  ؛ًانوناق ةمِزلمـلا تامازتلالا ضعبب ءافولل ةهجوملا ةطشنألا  ‘١’
ةيملاع ةيئيب عفانم مدقتيتلاى رخألا ةطشنألا  ‘٢’  ؛ 

 ليومتلا ريفوتهيف متي نأ بجي يذلا تيقوتلاب ةقلعتملا ماكحألا   - ءاب

دادعإب اهمايق ءانثأ تقولا رورم عم ريغتت تاعامجو ىدارف فارطألا تاجايتحا نأ حضاولا نم   - ١١
كص دامتعا نيب ةلصافلا ةرتفلا نأب ناكراشملا نا سيئرلا ربتعي ،ددصلا اذه ىفو. هذيفنت مثقبئزلا كص 

عقوتملا يسامولبدلا رمتؤملا ىدل قبئزلا هيلع قيدصتلل ريضحتلا يف ًامهم نوكيسهذافن ءدب و  دعب هذيفنت مث  
نكمي ةيلاملا ةيلآلا نأ رابتعالايف انعضو اذإو. كلذ طقف  نأ   نإف كصلاذافن ءدب بقع اهذافن أدبي    ،

 يسيئرلا يغبني ةينقت ةدعاسمو ةنيعم ةيلامدراوم ىلإةجاح كانه نأ نايري ن يكراشملا ن كلت ءانثأ اهريفوت    
خلا عضو نكمي ،ةجاحلا هذ. كصلاذافن ءدبو دامتعا نيب ةلصافلا ةرتفلا   ةيسيئرلا تارايًاميلستو  يف 

 ييذلا يماتخلا نايبلا تامه اسم ربع مدَقت نأل ةدعاسملا هذهو دراوملا هذه جاتحت فوسو كصلا هب دمتع
كلذ عميغبنيو. ةمئاق تاسسؤمو ةيعوط ءانثأ ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملا ميدقتل ةراتخملا ةسسؤملل ،   
فيضتستس يتلاةسسؤملا ىلع ًاقبسم مكحت  الأ ةلصافلا ةرتفلا ةيلاملا ةيلآلا ةياهنلا يف    .كصلل 

ًاضيأ يغبنيو  - ١٢ ليومتلا ىلع لوصحلا ةيلهأ ىلإ رابتعالا ءاليإ  درجمب كلذو  قبئزلا كص ذافن ءدب  
صت مل تناك نإو ًءاضعأ حبصت نأ سمتلتيتلانادلبلل ةبسنلاب ،ةيلاملا ةيلآلا مايقو  اذه ىلع دعب قد  

 .كصلا

 :ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملا ميدقتل نيتيسيئر نيتلحرم ددحن اننإف ،كلذ ىلع ًاسيسأتو  - ١٣

لبق ،ىلوألا  )أ(   جماربو ةعيرسلا تاجايتحالا تامييقت معد ،لجأ نم ،كصلا ذافن ءدب  
قيدصتلا درجمب ابهأتل ا    ؛امازتلاب ءافولل ةطشنألا ذيفنتو دادعإ ىلع نادلبلا ةدعاسمل كلذو

امدنع كصلاذافن ءدب بقع ةيناثلا ةلحرملاو   )ب(   مدقت نأ ةيلاملا ةيلآل ا رودقمب نوكي، 
 .ذيفنتلا ةطشنأ معدل ةصصخملا ةدعاسملا

                                                      
تاقافتالا نيب فلتخت نأ نكميو ‘‘اهيلع قفاوملا’’  و‘‘اهيلع قفاوملا ةلماكلا’’فيلاكتلا مهفو ريسفت فلتخي   )أ(  ،
 .قبئزلا كص راطإ يف اهحيضوتو اهتشقانم ةلصاوم ىلإ جاتحت دقو ،فارطألا ةددعتملا ةيلاحلا
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يف ةدوجوملا ماكحألليغبني  - ١٤ قبئزلا كص   دراوملا ريفوت ىلإ رمألا جاتحي ىتم ةلأسمب ىنع  تيتلاو 
ام رابتعالا يف ذخأت نأهذافن ءدب بقع   :يلي 

ةنيابتملا فورظلاو تاجايتحالا ىلإ ةباجتسالا لجأ نم ةيفاك ةنورمب يلحتلاىلإ ةجاحلا   )أ(    
  ؛كصلاةايح لالخ 

لوصولا نم حمست ، فارطألا ريغ لكصلا ىلععيقوت لا لثم ،ريياعم دوجو ىلإ ةجاحلا  )ب(  
ل كلذو ،هيلع قيدصتلا لبق نكلوكصلا ذافن ءدببقع ةددحم ةرتف لالخ ةيلاملا ةيلآلا ىلإ   يف ةدعاسمل، 

 .قيدصتلا دنع ذيفنتلا

و قبئزلا تاقالطإيف ةركبملا تاضيفختلا قيقحت لجأ نم هنأ ظحالي دقو  - ١٥ نم دح ىندأ ىلإ ليلقتلا  
ةدعاسمو ًايبسن ةريبك ةيلام دراوم ميدقت بوصتس ملا نم نوكي دق قبئزلل لجألا ليوطلاو ديازتملا ضرعتلا

 .كصلاذافن ءدب نم ىلوألا تاونسلا لالخ ةينقت 

 ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملا ريفوت ةيفيكب ةلصلا تاذ ماكحألا   -ميج 

ملا دراوملليغبني  - ١٦   ا يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا معدل مدَقت نأ ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلا اداصتقا رمت  
كصلا اهبترييتلا ةينوناقلا تامازتلالا ضعبل لاعفلا ذيفنتلا لجأ نم لاقتنا ةلحرمب دراوملا رصتقت الو .  

اهريفوت متييتلاةيلاملا  يتلا دراوملا ىلع ذيفنتلا لجأ نم  لآلا قيرط نع مدقت  ىلإ كلذك لمشت امنإو ةيلاملا ةي  
 ،   .صاخلا عاطقلاكارشإو تايجيتارتسالا ةرولبو ةينطولا ةينازيملا جامدإ ىرخأ ءايشأ بناج

يغبني هنأانيأر يفو  - ١٧ و ةفافش نوكت نأ ةيلاملا ةيلآلل،  اهيلإ لوصولا و اهمادختسالهسي ةطيسب  
 ، ميلسلا تيقوتلايف لاومألا فرصو صيصختنمضتو لب ةددحملا تاجايتحالل بيجتستو نوكت نأو ،   

سم ،كلذك نوكت نأ ةيلآلليغبنيو. ليومتلا ةيلهأل ةحضاو ريياعم تاذ رمتؤمب يدت ،مامأ ةلوؤ  و 
ةمئاقلا ةيرادإلا لكايهلا وأ تاسسؤملا نم ديفتست نأو،هتطلس تحت عقت وأ فارطألا قودنصلل نكميو .  

 يغبنيو. كصلل ةصصخم تاصصخم اذ ًاقودنص وأ كصللًادحاو ًاقودنص نوكي نأ ةيلآلا لخاد دوجوملا 
هدراوم ديدجت مكحت ةددحم دعاوقةيدل نوكت نأ قودنصلل  .  

فارتعالا نم رثكأ ًائيش لوانتن الو قودنصل ا مايقل لمتحملا ناكملاليصفتلاب انه شقانن ال نحن و  - ١٨
نم ،بسانتي امبسح ،مجنتيتلاةيرادإلا فيلاكتلا تاروفو لثم ،هتميقب  ةيرادإلا تابيترتلا  وأ ةيلاحلا    

 .تابيترتلا نم اهريغ

 ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملا ىقلتي نمب قلعتت ماكحأ   - لاد

 تسيل هنأ مهفلا ساسأ ىلع ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملا ءازإ يميهافملا جهنلا اذه انروط دقل  - ١٩
ضعب ةيمهأ يف تافالتخالل ًارظن كلذو قبئزلا كصبةقلعتملا تايدحتلا سفن هجاوت فارطألا عيمج   

  .توافتت دقةطبترملا دراوملاو ةيلحملا تاردقلا نأ ثيح ةدعاسملا ىلإ جايتحالا سفن لوأ تامازتلالا 
هأب ةقلعتملا ماكحألليغبنيو  - ٢٠  :حضوت نأ ليومتلا ىلع لوصحلا ةيل 

لاقتنا ةلحرمب ا يتلا فارطألاو ةيمانلا نادلبلا نمفارطألا عيمج ةيلهأ   )أ(    ؛اداصتقا رمت
  ؛ةددحملا تاجايتحالا دسل هجوم معد ىلإ ةجاحلا  )ب(
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  ؛ةيمانلاةريغصلا ةيرزجلا نادلبلاو ًاومن نادلبلا لقأل ةصاخلا تاجايتحالاو فورظلا   )ج(
 ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملا مدقي نمب قلعتت ماكحأ  -ءاه 

 يتأت ةيلاملا دراوملا نأو ةيلاملا ةيلآلاو ةيلاملا دراوملا نيب ًاقراف كانه نأب ناكراشملا ناسيئرلا ملسي  - ٢١
ةيلام ةيلآ درجم نم سيلورداصملا نم ةعساو ةفئاط نم قبئزلا كصل يليومت لحيأ نأو.   ديفتسي فوس ،   
ليومتلا رداصم نم ةعسوم ةدعاق نم ليوطلا ىدملايف  .  

ملا دراوملا نيب قرفلا نايب كلذكيغبنيو  - ٢٢ كلتو قبئزلا كص راطإ يف ةيلاملا ةيلآلاب ةطبترملا ةيلا   
صاخلا عاطقلا نم ًالثم ىتأت يتلادراوملا  م ةردقيه دراوملا ىلعفارش إلا ىلع ةردقلانأ ثيح     .ةتوافت 

نادلبلا دعاس ينأ ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملا نم ةعونتمو ةعساو ةعومجم دوجو نأش نم نإ   - ٢٣
كصلا لظيف ةطشنألل لاعفلاو عيرسلا ذيفنتلل معد بسنأ دجت نأل ليومتلل ةلهؤملا  .  

سفن همكحت يذلا يئانثلا نواعتلا لثم يجراخلا معدلا لمشت نأ كلذك ةيلاملا ةيلآلل نكمي   - ٢٤
قودنصلا مكحتيتلا دعاوقلا  .  

يف رودب علطضت نأ ةيلاملا ةيلآلليغبني هنأب ناكراشملا ناسيئرلا دقتعيو  - ٢٥ عيجشت   اذه لثم ميدقت  
تاعيرشتلا نس ىلع فارطألا ةدعاسم وأ يئانثلا نواعتلا باذتجا قيرط نع ًالثم كلذو ،رخآلا معدلا  

فيلاكت ليخدتو قبئزلا مادختسا نم دح دعبأ ىل إصاخلا عاطقلا للقي نأ نامضل ذافنإلا تابيترتو 
قبئزلاتاثاعبناضفخ لجأ نم ةيئيبلا دعاوقلل لاثتمالا   .  

غبني نم ديدحتب ةصاخلا ماكحألا نأ ،مدقت ام ءوضيفىر ن نحنو  - ٢٦ قودنص ىف مهاسي نأ ي  ةيلآلا  
لئادبلل ةعماجلا ريغ ةيلاتلا ةمئاقلا هرابتعايف عضي نأ ةيلاملا  : 

قاط ردق ىلعٍلك فارطألا عيمج  )أ(     ؛هت 
ىلع هيلع لصحت يتلاىرخألا فارطألاو ليومت ىلع لوصحل لةلهؤملا ريغ فارطألا   )ب(    

  ؛يعوطساس أ
راشإ لودج ساسأ ىلع ليومتلايقلتل ةلهؤملا ريغ فارطألا  )ج(   ةردقملا تامهاسملل ي   

 .يعوطساسأ ىلع اهريغو 

وملل ةلمتحملا رداصملايلياميف ددحنو   - ٢٧ ًاعاستا رثكأ قايسيف ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا درا   : 

 :ةيلاملا دراوملا  )أ(

لك نادلبلا عيمج نم لاومألا ريفوت  ‘١’ رود ةظحالم عم ،هتعاطتسا بسح   
  ؛ةصاخ ةفصب ةمدقتملالو دلانيب نم فارطألا 

  ؛ةينطولا تامهاسملا  ‘٢’
  ؛صاخلا عاطقلا ةكراشم  ‘٣’
  ؛ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملاو ةيميلقإلا ةيئامنإلا فراصملا  ‘٤’
  ؛تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاةعومجم لخاد قيسنتلاو نواعتلا ةدايز   ‘٥’
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لك ةطشنألاو جماربلاو فارطألا ةددعتملا ةيمنتلا تالاكو لثم ىرخأ دراوم  ‘٦’  
هتيالو دودحيف   ؛ 

  :ةينقتلا ةدعاسملا  )ب(      
ىلع كلذ لعف ىلع ةرداقلا فارطألا نم اهريغو ةمدقتملا نادلبلا نم ف ارطألا  ‘١’

   و؛يعوط ساسأ
فارط ألا ةددعتملا ةيئامنإلا تالاكولاةطشنأو جمارب لثم ،ىرخأ رداصم   ‘٢’

كلت كلذ يف امب ،تاكارشلا كلذكوةيئانثلاو  صاخلا عاطقلا مضتيتلا   .  
يلاع ةيسيئرلا تالا  - ٢٨  لوقلا فلس امكوها ضرع دنع ظحاليو نأ نكمي ال فارطألا رمتؤم نإف ،   
 .صاخلا عاطقلا ةكراشم وأ ةدايسلا تاذ تانايكلا نيب لقتسملا نواعتلا مكحي

 ١٦ و١٥نيتد املل صن عورشم  -ًايناث 
نيتداملا عورشم ريوطت دنع هيلاع ةيسيئرلا هطوطخ تض ِر عيذلا يميهافملا جهنلا نماندفأ دقل   - ٢٩
 .هاندأ ١٦ و١٥

ضوافتلا ةنجلل ةعبارلا ةرودلا يفمدق ت زارحإل ةصرفلا ةحاتإوه نيتداملا عورشم نم ضرغلاو   - ٣٠  
دحن نأ انتين يف سيلو. تاضوافملاو تالوادملا نم ديزملل روحم ريفوت قيرط نع كلذو ةيلودلا ةيموكحلا  
يتلا رصانعلا عيمج ىلع ةرورضلابنيتداملا عورشم لمتشي الو .تاضوافملا ىلع ًاقبسم مكحن وأ ،نم   
صنلا نم ًاءزج نوكت نأ يغبني شبيئاهنلا  عيمج ىلع لمتشي ال  هنأ امك ،ةينقتلا ةدعاسملاو ليومتلا نأ 

تشقون يتلارصانعلا  جهنلا يف    .يميهافملا 
زيح كصلا لوخد لبق ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملاب ةصاخلا ماكحألا صنلا عورشم يف درتال   - ٣١  

نايبلا نم ًاءزج نوكت نأ حرتقنيميهافملا جهنلل ًاقبط هنأ ثيح ذافنلا   .يماتخلا 

  ةيلاملا تايلآلاو دراوملا: ١٥ةد املل صن عورشم  - فلأ
عورشمصني  - ٣٢ ةداملا   ام ىلع١٥  يلي   : 

دق ن  - ١  فنت ىلع لاقتنا ةلحرمب ايتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا ةررت  اداصتقا رمت ضعب ذي  
ةيقافتالا هذه اهبترتيتلا ةينوناقلا تامازتلالا ةيلعف ةروصب ،  ةينقتلا ةدعاسملاو تاردقلا ءانب رفاوت ب 
  .ةيفاكلا ةيلاملا ةدعاسملاو
يف لك فارطألاعيمج نم ةيلاملا دراوملا ريفوت متي  - ٢   ، هتاردق دودح ذيفنت لجأ نم كلذو  
يف امب ةيقافتالا هذه راطإيف ةطشنألا ةيلحملا دراوملا نم كلذ  فارطألا ددعتملا ليومتلاو ،  ، يئانثلاو 
شمو ةيئامنإلا تايجيتارتسالاو ةينطولا تاينازيملا يفجاردإلاو   .صاخلا عاطقلا ةكرا 
فارطألا ةيمانلا نادلبلا معدل ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلامل ا دراوملا ريفوتل ةيلآ كلذب أشنتو  - ٣

ا ةلحرمب ايتلافارطألاو   اداصتقا رمت يتلا ايف لاقتن   امازتلاب ءافولا ةيقافتالا هذه اهبترت   .  
راطإ يف ةطشنألل اهيلع قفتملا ةيفاضإلافيلاكتلا ةهجاومل لاومألا ةيلآلا هذه رفوت   - ٤  
ىرخألا ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملاو ةينيكمتلا ةطشنألا فيلاكتو ،تارد قلا ءانب فيلاكتو ،ةيقافتالا
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ىرخألا فيلاكتلا كلذكو ،ةيقافتالا ىلع بترتت يتلا ةينوناقلا تامازتلالا ضعب ىلإ اهددحي يتلا   
  .فارطألا رمتؤم
موقيس يذلا فارطألا رمتؤم مامأ ةلوؤسم ةيلآلا نوكت  - ٥ تبلاب لوألا هعامتجا يف   يف 
ةلماشلاهتاسايس  .  
ةيلاملا ةدعاسملل ىرخأ لئاسو ىلع لمتشت نأ زوجيو . قودنص ىلع ةيلآلا لمتشت  - ٦
  .ةيميلقإلاو ،فارطألا ةددعتملا ةينقتلاو
هتردق بسح لك،فارطألا عيمج مدقي  - ٧ يلآلا هذه ىلإ تامهاسملا،    .ة 
صاخلا عا طقلا اهنيب نم ىرخأ رداصم نم ةيلاملا دراوملا ميدقت ىلع ةيلآلا عجشت  - ٨
اهمعدتيتلا ةطشنألا لجأ نم دراوملا هذه لثم باذتجا ىلع ةدهاج لمعت فوسو  . 

  ةينقتلا ةدعاسملا : ١٦ةداملل صن عورشم  -  ءاب
عورشمصني  - ٣٣ ةداملا   يلي ام ىلع١٦   : 

ةيمانلا نادلبلل تاردقلا ءانبو ةينقتلا ةدعاسملا ميدقت لجأ نم فارطألا نواعتت   - ١
سمل كلذو لاقتنا ةلحرمب ايتلا فارطألاوفارطألا   اداصتقا رمت يتلا ا   امازتلا ذيفنت ىلع ا   دعا

  .ةيقافتالا اهبترت
 ،تاكارشو ،ةيعرف ةيميلقإو ةيميلقإ ميلست تايلآ قيرط نع ةينقتلا ةدعاسملا ميدقت زوجي  - ٢
يتلا تايلآلا كلت كلذيف امب ثلا لئاسولا ىلعو صاخلا عاطقلا ىلع لمتشت  ةد دعتملاو ةيئان 
 .ىرخألا فارطألا

 ةمتاخ  - ًاثلاث
الاب ةلصلا تاذ اياضقلا نأو،ةيراج لازت ال تاضوافملانأب ملسن نحن   - ٣٤ اهبتري يتلا تامازتل   

لح ىلإ جاتحتلازت الكصلا  ذلايميهافملاجهنلل نكميو . لو  زيكرت ىلإ يدؤي نأ هيلاع هانزجوأ ي   
هنأ ،دقتعن نحنف ،نيتداملا عورشم امأ . ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملا ىلإ ةجاحلاب ءافولا ىلع تاشقانملا

لئاسملاهذه نأشبضوافتلا رارمتسال ًاميلس ًاساسأ لثمي   . 

__________  


