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 دادعإب ةينعملاةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل 
  قبئزلانأشب ًانوناق مزلم  يملاعكص 

  ةيناثلا ةرودلا
 ، نوناك٢٨ - ٢٤نابايلا ،ابيش يناثلا    ٢٠١١رياني / 

تقؤملا لامعألا لودج نم٣دنبلا   *  
  قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ

 قبئزلل ضرعتلا رطخل ةضرعملا ةيناكسلا تائفلا ديدحتل تاهيجوت ةقيثول يذيفنت زجوم

  ةنامألا نم ةركذم

اق مزلم يملاعكصدادعإ ب ةينعملاةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تبلط   - ١ يف ،قبئزلا نأ شب ًانون 
ملا ىلوألا ا  ىلإ ٧نم ةرتفلا يف ةد وقعرود ناريزح١١  تامولعملا مدقت نأ ةنامألا ىلإ ٢٠١٠هينوي /   ،

ةيناثلا ا    :رود يف اهيلإ ةيلاتلا
ةيناكسلا تائفلاديدحتو قبئزلل ةيحصلا راثآلا دصرو مييقت تارشؤم نع ريرقت   )أ(  

؛ةيبيرجتلا عيراشملا قايس يف عضوي مادتسم ةيعوتو فيقثتجمانرب ميمصت كلذ يف امب ،ةفيعضلا    

ناسنإلا مسج يف ةيلكلا قبئزلا ةيمك سايقلةقستملا مظنلا نع تامولعم  )ب( أدبت    ،
  .ضوافتلا ةيلمع نم ةيقبتملا ةرتفلا لالخ اهقاطن عيسوت لامتحا عم ةنجلل ةيناثلا ةرودلل يبيرجت ىوتسمب

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/1.  
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٢ -   يميكلا داوملا عرفدعأ دقو ممألا جمانربل ةعباتلا داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعشب ةيئا  
ةيناكسلا تائفلا ديدحتل تاهيجوت ’’ناونعب ًةقيثو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم عم كارتشالاب ،ةئيبلل ةدحتملا 

ىلع لوصحلا تابلطب ةلص تاذ تامولعم اهيف رفوتت ‘‘قبئزلل ضرعتلا رطخل ةضرعملا ةدراولا تامولع ملا 
اذإ ،ةدعاسملاو ،قبئزلاب ثولتلل ةلمتحملا ةيحصلا راثآلاب نادلبلا مالعإ ىلإ ةقيثولا هذه يمرتو. هالعأ  

هج  نلا ن يب  ت امك ،رطخلل ةضرعم نوكت دق ةنيعم ةيعرف ةيناكس تائف ديدحت يف ،ةرورضلا تعد
تانايبلا اهيف مدختست يتلا لئاسولاو يجولويبلا دصرلا كلذ يف امب قبئزلل ضرعتلا ريدقت يف ةمدختسملا 

كلذك ةقيثولا نمضتتو. كامسألا يف قبئزلا تايوتسمو كامسألا كالهتساب ةقلعتملا ةيئيب جذامن افصو  
ب ةصاخلا قبئزلل ضرعتلا تامييقتل ًاماع ًاضرع مدقتو،ضرعتلاب ؤبنتلل اهنم ةدافتسالانكمي ةعونتم  ضعب  

 ، قطانملا يف ضرعتلا عاونأ رئاسو ينهملا ضرعتلا اميس الةددحملا ضرعتلا تاهويرانيس   .ايئيب ةرطخلا 
لكشلاب اهخاسنتسا ىرج يتلا تاهيجوتلا ةقيثول ًايذيفنت ًازجوم ةركذملا هذ   - ٣  قفرملا نمضتيو

ةيمسر ةروصب ررح   رفوتتو. ت ملو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هب اهمدق يذلا
  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/INF/3زمرلاب طقف ةيزيل جنإلا ةغللاب ةلماكلا ةقيثولا
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  قفرملا

  يذيفنت زجوم: قبئزلل ضرعتلا رطخل ةضرعملا ةيناكسلا تائفلا ديدحتل تاهيجوت

  ةمدقملا  :١لصفلا 
مم ألا جمانرب ىلإ نيرشعلاو ةيناثلا هترود يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم بلط  - ١

نادلبلا اهلذبت يتلا دوهجلا معد ةيغب تاردقلا ءانبو ةينفلا ةدعاسملل ةطشنأ ذيفنتو ريسيت ،ةئيبلل ةدحتملا  
ىرخألا تامظنملا عم رواشتلاو نواعتلاب كلذو ،قبئزلاب ثولتلا صخي اميف تاءارجإ ذاختا لجأ نم 

يتلا نيرشعلاو ةثلاثلا هترود يف بلطلا اذه ةرادإلا سلجم دَّكأ دقو. ةلصلا تاذ ري اربف/طابش يف تدقع 
ا ةرودلا هذه يف ًاضيأ سل. ٢٠٠٥  مييقت يف ةعبتملا قئارطلا نيسحتو زيزعت ىلع تاموكحل ا عجش دقو

ىلع ًادامتعا مهتحص ظفحت يتلا ةمعطألا رايتخا نم نينطاوملا نكمت يتلا ،اهنع غالبإلاو رطاخملا غالبإو 
ةيملاعل ةحصلا ةمظنم تاهيجوت اهنيب نم رومأ ةدع ىلإ ًادانتسا كلذو ،دئاوفلاو رطاخملا نع تامولعم  

  ،)وافلا(ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمو 
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم  - ٢   رياربف /طابش يف ةدوقعملا نيرشعلاو ةعبارلا هترود يف رقأ

يف امب ،قبئزلا اه حرطييتلا تايدحتلا ةهجاومل ةطشنألا نم ةعومجم ىلإ ةجاح كانه لازت ال هنأ ب ٢٠٠٧
ةمظنأو تاسايس ريوطتو ؛تاردقلا ءانبو ةينقتلا ةدعاسملاو ؛تاجتنملاو تايجولونكتلا لادبإ كلذ 

ةاعارم عم،تامولعملا ريفوتو ثوحبلاءارجإ  و؛تانايبلا عمجو ؛ةينطو ل ةدعاسملا ميدقت ىلإ ةجاحلا  نادلبل  
قتنا ةلحرمب ا    .لااداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا

غالبإ ىلإ ‘‘قبئزلل ضرعتلا رطخل ةضرعملا ةيناكسلا تائفلا ديدحتل تاهيجوتلا’’هذه يمرتو   - ٣  
تاعومجم ديدحت يف ،ةرورضلا دنع ،ةدعاسملاو ،قبئزلاب ثولتلل ةلمتحملا ةيحصلا راثآلاب ةينعملا نادلبلا 

لا ج. رطخلل ةضرعم نوكت دق ةنيعم ةيعرف ةيناكس ه نلا ةقيثولا ن يب ضرعتلا ريدقت يف تمدختسا يت تو
كامسألا كالهتساب ةقلعتملا تانايبلا اهيف مدختستيتلا لئاسولاو يجولويبلا دصرلا كلذ يف امب قبئزلل   

ةعونتم ةيئيب جذامن نمضتتامك ،كامسألا يف قبئزلا تايوتسمو  ضرعتلاب ؤبنتل ل اهنم ةدافتسالا نكمي 
قبئزلل ضرعتلا مييقتل ًاماع ًاضرع ةقيثولا مدقت كلذ ىلع ًةوالعو. قبئزلل ضرعتلا تاهويرانيس ضعب يف  
  .ايئيب ةرطخلا قطانملايف ضرعتلا ع اونأ رئاسو ينهملا ضرعتلا اميس الو ،ةددحملا

قبئزلل ضرعتلا نأشب تاساردو ثوحب ءارجإل عجرمكةقيثولاهذه مادختسا نكميو   - ٤ نمو .  
ةعيبط بسح ،ةيلحملا تاعمت  خ،ثحبلا لحارم ىتش يف ةحلصملا باحصأ كارشإ مهملا  ا ًاصوص
دصرلا ىلع ثحبلا لامتشا ةلاح يفو . ةيئيبلا لئاسملا ةجلاعمو مييقت ةيلمع كلذ لمشيو. ثحبلا

ةيرسلاب ةقلعتملا كلتو ةيقالخألا لئاسملا ذخأو يلحملا عمت   ا عم رواشتلا يرورضلا نم نإف يجولويبلا
  .رابتعالا نيعب
نيب ،ةكرتشملا ءاربخلا ةنجل ا جالا ريراقت تذخأ دقو  - ٥  دعأ يتلا ةلصلا تاذ تاساردلاو تاعامت

دنع رابتعالا يف ،ةيذغألا ىلإ ةفاضملا داوملاب ةينعملا ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم 
كا مسألا يف قبئزلا ليثيمو قبئزلا نأشب ةيلودلا تايصوتلا نم ًاءزج اهفصوب هذه تاهيجوتلا ةقيثو عضو
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ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب كرتشيو. ىرخألا ةيذغألاو ةقيثولا هذه رادصإ يف  
  ).وافلا(ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم عم نواعتلاب 

ةيحصلا رطاخملل ماع ضرعو ةيساسأتامولعم  :٢لصفلا     

  رطاخملا ليلحت جذومن
ةيملاعلا ةحصلاةمظنم هتفصو يذلا رطاخملا ليلحت جذومن نوكتي  )أ( نم ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم / 
رطاخملا نع تامولعملا لدابتو رطاخملا ةرادإو رطاخملا مييقت:يه تانوكم ةثالث نم لك نوكتيو .  

ري دم نم هيجوتب اهلماكب ةيلمعلا ذيفنت متيو). ١لكشلا (تاوطخ عبرأ نم رطاخملا ةرادإو مييقت 
عمتىلوألا ةيلوؤسملا هيلإ تلكوأ يذلا رطاخملا  ا نع ًةباين ةيحصلا رطاخملا ةرادإ نع ىلإ ًادانتساو .  
ًامييقت يرجيس ناك اذإ ام ديدحتل ساسأك راطخألا ديدحت رطاخملا ريدم مدختسي ةيلوألا تامولعملا  

نيعتي ،ةيذغألا ةمالسب قلعتي اميفو. ةحاتملا دراوملاو ىرخألا رطاخملا تايولوأ ءوض يف رطاخملل ًالماك  
لا ةيتابنلا ةحصلا ريبادتو ةيحصلا ريبادتلا قيبطت قافتا نأ كاردإ رطاخملايريدم ىلع ةمظنم هتمربأي ذ   
مييقت ىلإ دنتست اهقبطت يتلا ةيذغألا ةمالس ريبادت نأ نم نادلبلا دكأتت نأب يضق ية يملاعلا ةراجتلا

ابتعالايف ذخأيناسنإلا ةحص ىلع رطاخملل  اهتعضو يتلا رطاخملا مييقت تاينقت ر  ةيلودلا تامظنملا  
 .ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم ةلاحلا هذه يف يهو ،ةلصلا تاذ

 رطاخملا مييقت

ةيناكمإ ريدقتل ةسارد ماع لكشب وه ناسنإلا ةحص ىلع ةيئايميكلا داوملا رطاخم مييقت نإ   )ب(
ًةجيتن ةيسيئر وأ ةيعرف ةيناكسةئفبوأ ام درف بةراض ةيحص راثآ ثودح  ةيئايميك ةدامل ضرعتلل   لثم ( 

راطخإلا ديدحت)١: ةسيئر تاوطخ عبرأ نم رطاخملا مييقت نوكتيو). قبئزلا امب ،راطخألا فصو )٢ ؛   
ضرعتلا مييقت)٣ ؛ةباجتسالاو ةعرجلا نيب ةيمكلا ةقالعلا مييقت كلذ يف لثمتيو . رطاخملا فيصوت )٤ ؛ 
تامولعملا ضارعتسا يف راطخألاديدحت ةلصلا تاذ   ،ةيئايميكلاو ةيجولويبلا تامولعملاو ةيمسلاب ةقلعتملا  
 جئاتنلثمتو . ةعونتم ضرعت تاهويرانيس نمض ثولمب ةطبترملا ةراضلا ةيحصلا راثآلا ديدحت لجأ نم

اهتسارد متت يتلا تامولعملانم اءزجةيناويحلا تاساردلاو ةئبوألا تاسارد  راطخألا فص و لمتشيو.  
ةيمك (ضرعتلا ةج رد نيب ةقالعلا ددحي يذلا ةباجتسالاو ةعرجلا نيب ةقالعلل مييقت ىلع ةداعلا يف

مو ناسنإلا وأ ناويحلا ىلع تاساردلا يفةدهاشُملا) ةعرجلا . ةدهاشملا ةراضلا ةيحصلا راثآلا ىوتس 
يمكاسايقم هفصوب ًةداع كلذ نع ربعيو تاعرجلا نم ةعوما   ةراضلا ةيحصلا راثآلل  . 

  )ج( ربع ) تاثولم ةدع وأ(ام ثولمل ضرعتلا رادقمو راركتو ةدمو ىدم ردق ي ضرعتلا مييقت يفو
دارفألا يف ) محرلا يف/ةميشملا ربع وأ دلجلا قيرط نع ضرعتلا وأ قاشنتسالا وأ عالتبالا(تاراسملا ىتش 

ةيناكسلاتائفلاوأ  ةجسنأ فلتخم يف ثولملا تايوتسم سايق قيرط نع ضرعتلا ريدقت نكميو.   مسجلا  
شلالثم( ،اهفصوب ) رفاظألا وأ لوبلا وأ مدلا وأ رع  جذامنلا فلتخم مادختساب وأ ةيويح تارشؤم  

يف قبئزلا تايوتسمو قفرملا نم ةبرستملا تايمكلا نع تامولعملا لثم(ةلخدملا تانايبلا عم ةيضايرلا   
، يصوتو راطخألا ديدحت نيب جمدلا وهف رطاخملا فيصوتامأ ). خلا...ةيئاذغلا طامنألاو كامسألا  اهف
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ضرعتلا تامييقتو ،ةباجتسالاو ةعرجلا نيب ةقالعلااميسال و ةعيبط فصو ةيغب،  رطاخملا ىوتسم   
اهنيعب ةيناكسةئفددهتت يتلا ةيحصلا  مادختسا نكمملا نم حبصي رطاخملا ف يصوتنم ءاهتنالا درجمبو .  

كئلوأ ةيامحل جماربو تايجيتارتساوتايولوأ عضول ىرخألا تامولعملاو جئاتنلا نيضرعملا ناكسلا    
 .رطخلل

اهقيبطت نكمي ةنيبملا ئدابملا نإف كامسألا يف قبئزلا ليثيم ىلع زكري ةقيثولا قاطن نأ مغرو   )د(
رولكلا ةددعتملا لينيفلا ةيئانثلا تابكرملاو تانيسكويدلالثم(كامسألا يف ىرخألا تاثولملا ىلع ًاضيأ    .(

تاهيجوت ىلع لوصحلا نيعتي هنإف ىرخألا تاثولملاب ةثولملا كامسألا رطاخمل لماش مييقت ءارجإلو 
 .ىرخأ رداصمو داوم نم تاثولملا هذه مييقتل تامولعمو

 ةئيبلا يف قبئزلا

عزوتيو . ةبرتلاو ءاملاو ءاوهلا يف يعيبط لكشب دوجوم رصنع وه) Hgيئايميكلا هزمر (قبئزلا   )ه(
ةيوضع لاكشأ ةدع يف قبئزلا دجويو . ًاعم ةيناسنإلاو ةيعيبطلا تايلمعلا قيرط نع ةئيبلا يف رصنعلا اذه
قبئزلا )أ: يلي ام قبئزلا نم ةدئاسلا ةثالثلا عاونألا لمشتو. ةئيبلا يف للحتلل مواقم وهو ةيوضع ريغو  

دراشلا قبئزلا)، ب)Hg0يئايميكلا هزمرو (يرصنعلا  هزمرو ،يوضعلا ريغ قبئزلاب ًاضيأ فرعي (ي  
وأ Hg (II)يئايميكلا   Hg2+ (لكش يف كيقبئزلا تادقعم وأ تابكرم ةئيه ىلع ةعيبطلا يف دجو يو

قبئزلا ليثيم لثمي يذلا يوضعلا قبئزلا )ج ،لولحم هتابكرم مهأ)MeHgيئايميكلا هزمر (   . 

ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تايلمعو تاجتنم ةدع يف مدختسي لظ دقف ةلمتحملا قبئزلا رطاخم مغرو   )و(
ةجرد يف لئاس لكش يف دجوي يذلا ديحولا ندعملا ،لاثملا ليبس ىل ع ،وهف ،ةديرفلا هصئاصخل ًارظن

جاتنإ يفو قاطنلا ريغصلاو يفرحلا ةضفلاو بهذلا نيدعت يف يرصنعلا قبئزلا مدختسيو . ةفرغلا ةرارح
هتبقارمو طغضلا سايقل تارتموناملا لثم (تاجتنم يفو لينيفلا ديرولك رمونوم جاتنإو تايولقلاو رولكلا 

مدختستو ). نانسألا تاوشح مغالمو ةيرولفلا تابمللاو ةيئابرهكلا حيتافملاو ةرارحلا سيياقمو
يف ةفشاك داومكو تاناهدلاو ةينالديصلا تارضحتسملاو تايراطبلا عاونأ ضعب يف قبئزلا تابكرم 

ج اتنإلا ءانثأ ةبرتلاو ءاملاو ءاوهلا ىلإ قبئزلا برستي نأ نكميو. ةعانصلا يف ةزاَّفح داومو ربتخملا
تايلمعلا ءانثأ ًاضيأ برستي هنأ امك ،هيلع ةيوتحملا تايافنلاو تاجتنملا نم صلختلا دعب وأ مادختسالاو 

 ).ةبرتلا عاونأ ضعب نم حاشترالاب وأ نيكاربلا لثم(ةيعيبطلا 

ةرجاتملاو قبئزلا نم ضورعملا نع ٢٠٠٦ماعل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ريرقت فشك دقو   )ز(  
قاطنلا ريغصلا بهذلا نيدعت عاطق يف وه همادختساو قبئزلا ىلع بلط ىلعأ نأ ،هيل ع بلطلاو هيف
و تايراطبلا ليبق نم تاجتنم يفو،تايولقلاو رولكلا جاتنإو لينيفلا ديرولك رمونوم جاتنإ هيلي مغالم  

 .ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا ةزهجألاو ةءاضإلاو ةبقارملاو سايقلا ةزهجأو نانسألا تاوشح

، ٢٠٠٢ماع ةئيبلل ةدحتملا ممألا ج مانرب هارجأ يذلا قبئزلل يملاعلا مييقتلا يف نيبم وه امكو  )ح(
داوملا يف ةدوجوملا قبئزلا بئاوش عمجت يتلا ةيعانصلا رداصملا ىتش نم ةئيبلا ىلإ ًاضيأ برستي قبئزلا نإف 

دوقولالثم(ةلخدملا  ةيلوألا داوملاو  اطلا تآشنم رداصملاهذه لثم لمشتو).   لمعت يتلا ةيئابرهكلا ةق  
قلطت يتلا تائفلا نيب نم يهو ،تنمسألا جاتنإ عناصمو ةيديدحلا ريغ نداعملا رهاصمو يرجحلا محفلاب 
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تاثاعبنالا ةجرد دمتعتو . قبئزلل ناسنإلا ضرعتو ةئيبلا ثولت ىلإ يدؤت يتلا تاثاعبنالا نم ردق ربكأ
دوقولا يف قبئزلا تايوتسم اهنم ةفلتخم لماوع ىلع قفارملا نم قفرم يأ نع ةجتانلا ضرعتلا تايوتسمو 

ليغشتلا مجحو نخادملا عافتراو تاثاعبنالا يف مكحتلل ةحاتملا ةزهجألاو ةمدختسملا ةيلوألا داوملا وأ 
 .ىرخأ لماوع ىلإ ًةفاضإ

 ضرعتلا تاراسم

. ةيئاذغلا تاكبشلا ربع ًايجولويب مخضتيو مكارتي للحتلل مواقم ماس ثولم وه قبئزلا  )ط(
هايملا كامسأ كالهتسا لالخ نم ًاصوصخ ،يسيئر لكشب ماعطلا قيرط نع قبئزلا ليثيمل سانلا ضرعتيو 

). ةيرحبلا تاييدثلا لثم(كامسألا ىلع ىذغتت يتلا ىرخألا تاناويحلا كالهتساو ةيرحبلا كامسألاو ةبذعلا 
ةطشنألا ءانثأ طيحملا ءاو هلا قاشنتسا لالخ نم يوضعلا ريغ وأ يرصنعلا قبئزلل سانلا ضرعتي دقو
وأ هتابكرم وأ قبئزلا ج . نانسألا تاوشح مغالم نمو ةينهملا تن  ي امدنع ينهملا ضرعتلا ثدحي نأ نكميو

تاجتنملا يف لخد  ي وأ تايلمعلا يف هتابكرم وأ وه مدختس ةدع نمينهملا ضرعتلا نع غلبُأ دقو . ي  
قبئزلا مجانمو،تايولقلاو رولكلا جاتنإ عناصم اهنيب نم ةيعانص رداصم هذلا نيدعت عاطقو،  ب  
قبئزلامدختسي يذلا مجحلا ريغصلا ةضفلاو طفنلا يفاصمو،  طغض سيياقمو ةرارحلا سيياقم عناصمو ،   
قبئزلا عم لماعتلل ةديج ريغ تاسرامم اهيف قبطت يتلا نانسألا تادايعو،مدلا داوملا جاتنإ عاطق  و، 
ريغ قبئزلا وأ يرصنعلا قبئزلا لاكشأل ضرعتلا ثدحي نأ نك مي كلذك. قبئزلا ىلع ةمئاقلا ةيئايميكلا
 هدوجوو ةرشبلا نول حيتفت ىلع لمعت يتلا نوباصلاو تاميركلا عاونأ ضعب مادختسال ًةجيتن يوضعلا

ةيفاقثلا سوقطلا يف همادختساوةيديلقتلا ةيودألا ضعب يف يف يضرعلا قبئزلا برستل ًةجيتن كلذكو    ،
يوضعلا قبئزلا نم ىرخأ لاكشأل فيفط ضرعت ثدحي دقو . ىرخألا نكامألاو سرادملاو تويبلا

تاحاقللا ضعب يف ةظفاح ةدامك ) قبئزلا ليثيإ تالياسيلاسويث(لازورميتلا مادختسال ًةجيتن 
 .ىرخألا ةينالديصلا تارضحتسملاو

  ةيحصلا راثآلا
ثودح ددحت يتل ا لماوعلا لمشتو. قبئزلا نم ةضفخنم تايوتسمل نوضرعم رشبلا عيمج نإ  - ٦

 صخشلل ةيروطتلا ةلحرملا وأ رمعلاو ةعرجلاو قبئزلل يئايميكلا لكشلا : ادحو ةراضلا ةيحصلا راثآلا
عالتبالاو قاشنتسالا (هراسمو ضرعتلا ةدمو ) ًارثأت لهسألا ةنجألا ربتعت(ةداملا هذهل ضرعت يذلا 

نمناكسلا ضرعت ديزت نأ ةيئاذغلا طامنألل نكميو). دلجلا ةسمالمو نوكت امدنع كامسألا يلكآ    
  .قبئزلاب ةثولم ةيرحبلا ةمعطألاو كامسألا

ُكلاو يبصعلا زاهجلالكشب هتابكرمو قبئزلا ةيمس فدهتستو  - ٧ يئاعولايبلقلا ماظنلاو ىل  ةروصب    
روطت ةلاح يف نوكت يتلا ةزهجألا نأ امومعهب ملسملا نمو . ةيسيئر يه ) نينجلا يف يبصعلا زاهجلا لثم( 
ةنراقم ريثكب ىلعأ ةنجألا ةغمدأ يف قبئزلا تايوتسم ودبتو . ةيمسلا قبئزلا راثآل ًةيساسح رثكألا

زاهجلا ةنجألا يف ومنلا يف ذخآلا يزكرملا يبصعلا زاهجلا ربتعي ًايلاحو ،تاهمألا مد يف تايوتسملاب 
دق يتلا ىرخ ألا ةزهجألا نمو. ةيساسحلا نم ردق ربكأ رهظي هنوك قلقلا ىلع ثعبي يذلا يسيئرلا

  .رثاكتلا ةزهجأو يعانملا زاهجلاو يومدلا زاهجلاويمضهلا زاهجلاو يسفنتلا زاهجلا قبئزلاب رثأتت 
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يه ) روطتلا يف ذخآلا يبصعلا زاهجلا ًاصوصخ(يبصعلا زاهجلا ىلع تاريثأتلا نأ ودبيو   - ٨
لكش يامنيب ،قبئزلا لي ثيمو يرصنعلا قبئزلل ضرعتلا دعبتدهوش يتلا ةروطخ رثكألا ةيمسلا ةجيتنلا 

  .يوضعلا ريغ قبئزلا تابكرمل ضرعتلل ةيسيئرلا ةجيتنلاىلكلا يف فلتلا 

ةساسحلا ةيناكسلاتائفلا    
امه ناتساسح ناتيعرف ناتيناكسناتئفماع ٍلكشب كانه   - ٩ ًةيساسح رثكألا ةيناكسلا ةئفلا :   
هجو ىلع ،لافطألاو ددجلا ديلاوملا و ةنجألا نإ. هنم ىلعأ تايوتسمل ةضرعملا كلتو قبئزلا تاريثأتل
ًةفاضإو . ومنلا يف ذخآلا يبصعلا مهزاهج ةيساسحل ًارظن قبئزلل ضرعتلاب ًارثأت لهسألا مه ،صوصخلا

 مألا بيلحل مهلوانت لالخ نم ةداملا هذهل ًاددجم ضرعتلا عضرلل نكمي محرلا لخاد قبئزللضرعتلا ىلإ 
ىلع نأ نلمحي دق يتاوللا كئلوأو لماوحلا ءاسنلاو ددجل ا تاهمألا ىلع نيعتي هنإف هيلعو. ثولملا  ني عي

دبكلا ضارمأ نم نوناعي نيذلا دارفألا نأ امك قبئزلا ليثيم نع يتأتملا لمتحملارط خلا صوصخلا هجو  ،
قبئزلل ةيمسلا راثآلا نع ةجتانلارطاخملانم ربكأ ردقل ًاضيأ نوضرعم نيتئرلاو يبصعلا زاهجلاو ىلكلاو   .  

يهف قبئزلا ةيمس رطاخم نم ربكأ ردقل ةضرعم نوكت دق يتلا ىرخألا ةيعرفلا ةيناكسلا ةئفلاامأ   - ١٠  
و كامسألا كالهتسا ببسب قبئزلا ليثيم نم ىلعأ تايوتسمل ةضرعملاةئفلا ةيرحبلا تالوكأملا  نيدايصلاك ( 

ةمعطألاو كامسألا نم ةريبك تايمك نولوانتي نيذلا كئلوأو فافكلا يدايصو هيفرتلل نوداطصي نيذلا 
يلاع ضرعت ثدحي نأ نكمي عقاوقلاو تايرشقلاوكامسألا بناجبو ). ةمظتنم ةروصب ىرخألا ةيرحبلا  

تسملا ةيناكسلاتائفلايف ىوتسملا   ةمقفلاك(ةيرحبلا تاييدثلا ) ءاضعألاو تالضعلا(موحلل ةكله  
  ).ناتيحلاو

ةيمغلمتاوشح مهيدل نيذلا دارفألا ضرعتيو  - ١١   انسأ يف ربكأ ةجردب يرصنعلا قبئزلل ًةداع م  
ضرعتلا ةبسن نوكت نأ نكمي يتلا ،ىرخألا ةيناكسلا تائفلاو. تاوشحلا هذه مهيدل سيل نمب ًةنراقم  

فلتخم نومدختسي نيذلا دارفألاو يلاعلا ينهملا ضرعتلا يوذ لامعلا يف لثمتت ،طسوتملا نم ىلعأ اهيف 
حيتفت ىلع لمعت يتلا نوباصلاو تاميركلا عاونأ ضعب لثم(قب ئزلا ىلع ةيوتحملا ةيكالهتسالا تاجتنملا  
وأ ةيفاقث ضارغأل قبئزلا نومدختسي نم وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا ةيديلقتلا ةينثإلا ةيودألاو ) ةرشبلا نول
  .ةينيد

  ةيعجرملا تايوتسملا
نادلبلا نم ديدعلا تددح،ىرخألا تارابتعالاو رطاخملا تامييقت ىلإ ًادانتسا  - ١٢ تامظنملاو    

مويلا قبئزلا وأ قبئزلا ليثيم ريداقملةيعجرم تايوتسم ةيلودلا  ًادانتسا ،ردق ي يتلا ةلوانتملا ةيعوبسألا وأ ةي
حوارتتو ). ةحصلا ىلع ةريبك رطاخم اهل سيل وأ(ةنمآ نوكت نأ ،ثوحبلاو ةحاتملا تانايبلا ىلإ 

نمقبئزلا ليثيمل ضرعتلا دنع ةلوانتملا ةيعجرملا ريداقملا تايوتسم ىلإ ٠،٧   قبئزلا ليثيم نم مغوركيم ٢   
عوبسألا يف مسجلا نزونم مغك لكل د.   زلف قاشنتسا نم ةيامحلل ةيعجرم تايوتسم ث ح كلذك

يوضعلا ريغ قبئزلاتابكرملضرعتلاو قبئزلا    .عالتبالا قيرط نع  
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زلاو ةيذغألا ةمظنم نيبةكرتشملا ءاربخلا ةنجل تددحو  - ١٣ ةينعملا ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةعار   
أ ريداقم ،ةيئاذغلا تادادمإلا يفةيئايميكلا تاثولملا ًاضيأ ميقت يتلاو ،ةيذغألا ىلإ ةفاضملا داوملاب  ةيعوبس 

ة يلك محت نكمي ةتقؤم قبئزلا نماهل  غلبت   رغوركيم٥  مارغوركيم١،٦ ومسجلا نزو نم مغك/ما  مغك / 
نكمي يتلا ةداملا ةيمك وه هلمحت نكمملا تقؤملا يع وبسألا رادقملاو. قبئزلا ليثيمل مسجلا نزو نم

ةيعجرم ةطقن يهو ،ةحصلا ىلع اسوملم ارطخ لكشت نأ نود ةايحلا ةرتف لالخ ًايعوبسأ اهكالهتسا 
ةيمكارتلا صئاصخلا تاذ ةليقثلا نداعملالثم(ةيئاذغلا تاثولملل مدختست  رادقملا اذه ةميق لثمتو ).  

يتلا تاثولملا هذه نم ناكسلا نم ةيساسح رثكألا ءزجلا ةيامحل رشبل ل هب حومسملا يعوبسألا ضرعتلا
روطتلا يف ةذخآلا ةنجألاربتع تو. ةيذغمو ةيحص كلذ فالخب يه ةمعطأ عم اهلوانت نم صانم ال  ةئفلا 

رثكألا ةجيتنلاربتعت امنيب قبئزلا ليثيم ةلاح يف ةيساسح رثكألا ةيعرفلا  روطت ىلع ريثأتلا يه ةروطخ   
يبصعلازاهجلا  .  

مغوركيم٠،٣تغلب ةيعجرم تاعرج ةدحتملا تايالولاب ةئيبلا ةيامح ةلاكو تددح دق و  - ١٤ مغك / 
مغوركيم٠،١ وقبئزلا ديرولكل مويلا/مسجلا نزو نم امك ،قبئزلا ليثيمل موي لا/مسجلا نزو نم مغك/ 

يعجرمازيكرت تددح هردق ا  مغوركيم٠،٣  يوضعلا قبئزلل٣م/  زيكرتلا و أ(ةيعجرملا ةعرجلاو .  
ةيناكس ةئفليمويلا ضرعتلل ) ةدحاو ةيسأ ةميق ىلإ لصي دق نيقي مدععم (ةيريدقت ةميق وه ) يعجرملا  
ةساسحلا ةيعرفلاتائفلاكلذ يف امب ( ريغ تاريثأت ثودحب قلعتت ةريبك رطاخم اهل نوكت الأ حجر )   ي
لب ،رشابم لكشب رطاخملا ردقت  الةيعجرملا ةعرجلا نإف كلذلو. ةايحلا ةرتف ءانثأ ةحصلاب ةراض ةنطرسم  
يف ةحصلاب ةراض تاريثأت ثودح لامتحا دادزيو . ةلمتحملا تاريثأتلا سايقل ةيعجرم ةطقن ىرحألاب يه

  ).يعجرملا زيكرتلا وأ(ةيعجرملا ةعرجلا نم ربكأ ريداقمل ضرعتلا تالاح 
لماعلاوه كامسألا كالهتسا نأل ًارظنو  - ١٥ مل ضرعتلا راسم يف دئاسلا   تائفلامظعم يف قبئزلا ليثي  

دقف ،ةيرشبلا ةيناكسلا وأ تايصوت تاموكحلا نم ديدعلا ترفو  حومسم ةيمك ىصقأل ةينوناق دودح   
و قبئزلا نم ا /تاهيجوت ددحت لاثملا ليبس ىلعف . قوسلا يف عابت يتلا كامسألا يف قبئزلا ليثيم وأ

ـب تايوتسملا هذهيئاذغلاروتسدلا  ليثيم نم مغلم٠،٥   قبئزلا  مغلم ١و ةسرتفملا ريغ كامسألا يف مغك/   
ةدحتملا تايالولاب ريقاقعلاو ةيذغألا ةرادإتددحو . ةسرتفملا كامسألا يف مغك/قبئزلا ليثيم نم  

قبئزلا ليثيم نم مغلم١هردق ًايلمع ىوتسم ةيكيرمألا  حمست امنيب عقاوقلاو ةيفنعزلا كامسألا يف مغك/   ،
لم٠،٥ـب ةيبوروألا ةعامجلا  ، )تاءانثتسإلا ضعب عم(ةيكمسلا تاجتنملا يف مغك /قبئزلا نم مغ 
يلكلا قبئزلا نم مغلم٠،٤ىلإ لصي امب نابايلاو  يف ) مغك/قبئزلا ليثيم نممغلم  ٠،٣وأ (مغك / 

  .كامسألا
عاونأ لوانت نأشب ةيئاذغلا ةروشملا ًاضيأ ىرخألا تامظنملاو تاموكحلا ضعب مدقتو   - ١٦

كامسألا كالهتسا دئاوف رابتعالا يف ةذخآضرعتلا نم دحلا يف ةدعاسملا ةيغب كا مسألا نم ةنيعم تايمكو  
كامسألا نم ةكلهتسملا تايمكلا نأشب تاهيجوت ةداعلا يف ةيراشتسالا تائيهلا هذه مدقتو . ًاعم هرطاخمو

ءا سنلا لثم (تائفلاىتشل ةلمتحم رارضأ تاذ وأ ةنمآ ربتعت يتلا كالهتسالا تارم ددعو اهعاونأو 
  ).هيفرتلل نوداطصي نيذلا كامسألا يدايصو لماوحلا
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  رطاخملا فيصوت
نم تامولعملا عمجي وهف ،رطاخملا مييقت ةيلمع تاوطخ نم ةوطخ رخآ وه رطاخملا فيصوت  - ١٧  

ًالماش ًافصو نوكيل ضرعتلا تامييقت نمو ةباجتسالاو ةعرجلا نيب ةقالعلا نمو راطخألا ديدحت  
رئاسو رطاخملا يريدم غالبإ ىلإ رطاخملاف يصوتي مريو. ةلمتحملا رطاخملل ةينعملا تائفلا  مييقت جئاتنب  
مدقيو . ضرعتلا مييقتو راطخألا فصوب ةلصتملا دويقلاو نيقيلا مدعو ريغتلل ةيلباقلا نيبي امك ،رطاخملا
ةمئالمل ا ىرخألا تامولعملا عم همادختسارطاخملا يريدمل نكمي رطاخملا مييقتل ًازجوم رطاخملا في صوت
رطاخملا ةرادإ تارايخ يف نورظني امدنعهب ةرانتسالل يف قبئزلا ليثيم رطاخم فصو راثآ شقانتو.    

رطاخملا يريدمل تاهيجوت ًاضيأ مدقي يذلا٧لصفلا يف ةضافتساب كامسألا   .  
  يجولويبلا دصرلا لالخ نم ضرعتلا ريدقت  :٣لصفلا 

وتسم سايق قبئزلل ضرعتلا ريدقت ج  - ١٨ ه  الاكشأ ربتعت هذهو ،لوبلاو مدلاو رعشلا يف هتاين لمشت
تارشؤم ةجسنألا هذه يف قبئزلا تايوتسم سايق تايلمع نوكت نأ نكميو . ‘‘يجولويبلا دصرلا’’نم 

لكش ىلع دمتعت اهازغمو ا   دئافو تاسايقلا هذه لثم ةيقوثوم نأ الإ قبئزلل ضرعتلا عاونأ ىتشل ةزاتمم
  .ىرخأ لماوع ىلإ ةفاضإ ،ددحملا جيسنلا يف ىوتسملا سايق عونو قبئزلل ضرعتلا

كلذ يف امب ةيلوكوتوربلا تارابتعالا عاونأ ىتش لصفلا اذه نيبيو  - ١٩ تانيعلا ذخأ قئارط ، 
). واوو ءاهو لادو ميجو ءابو فلأ تاقفرملا(ة جسنألا تاسايقو ةيحصلا تامييقتلاو تانايبتسالاو
ةلثمملا ةنيعلا رايتخا نإ . ًايملع ةقوثوم جئاتنيطع ت ىتح ميمصتلا ةديج ةساردلا نوكت نأ بجيو

نع تامولعملاو ةرسألا خيراتو ينهملاو يبطلا خيراتلا لثم (يضاملل ديجلا ق يثوتلا نأ امك يرورض
ةسارد يف ةمهم تانوكم نوكت نأ نكمي ) ةيبصعلا تارابتخالا لثم(ةيحصلا تامييقتلاو ) ءاذغلا

قبئزللةضرعم ةيناكس ةعومجم امك ،نكمم دح ىصقأ ىلإ قبئزلل ضرعتلا رداصم عيمج ديدحت يغبنيو.    
  .نابسحلا يفةيقالخألا لئاسملا فلتخم ع ضو بجي

ةساردلل عضختس يتلا ةيناكسلاةئفلارايتخا     
رايتخا لجأ نم يلحملا عمتجملل يفارغوميدلاو يداصتقالاو يعامتجالا عضولا مهف مهملا نم نإ   - ٢٠

عمتجملل ةيئاصحإلا ةيحانلا نم ةلثمم ةنيع ىلع لوصحلا وه ةداعلا يف لضف ملا جهنلاو. ةلثمملا ةنيعلا
عونو ددع وه رابتعالا يف اهذخأبجي يتلا ةمهملا تارارقلا دحأو ،يلحملا مهلمشتس نيذلا دارفألا    
ةردقلاو فيلاكتلا اهنيب نم ةفلتخم لماوع ىلإ ةنيعلا مجح رايتخا دنتسينأ حجرألا نم و. ةساردلا  
ىرخأ لماوع ىلإ ةفاضإ،ةساردلااهيف يرجت يتلا قفار ملاو نوفظوملاو ةيئاصحإلا نوكت نأ نكميو .  

ىرخأ جثحابلا يأر ىلإ ةدنتسم  وأ ةيئاوشع تانيعلا ذخأ ةيلمع  ىلإ دنتست دق وأ.  

  ةيويحلا تارشؤملا
وأ  رعشلا لثم(م سجلاةجسنأ ىتش يف ثولملا تايوتسم سايق لالخ نم ضرعتلا ريدقت نكمي   - ٢١

). رفاظألا وأ لوبلا وأ مدلا و تاثولملا هذه سايق تايلمعدعتو ا /  ًاضيأ فرعت يتلا -ابلقتسم وأ  
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و دارفألاىدلقبئزلل ضرعتلا دصرل ةبقارم تاودأ اهفصوب ةديفم تايلمع  - ةيويحلا تارشؤملاب  تائفلا 
نم هنع مجني ام و قبئزلل ضرعتلا ىلع ةيويحلا تارشؤملانم ددع نيب ةديطو ةقالع كانهو . ةيناكسلا

  .ةراضةيحص راثآ 
ةمءالم ىدم مييقت دنع ،مهملا نم  - ٢٢ ةدع يف رظنلا ،ضرعتلا تا رشؤم نم نيعم يويح رشؤم 

لاكشأ فلتخم نم) يجراخلا ضرعتلا وأ(ةعرجلا و يويحلا رشؤملا نيب ةقالعلا قوثو ىدم) ١: (لماوع  
ىدم ) ٣(؛فدهتسملا جيسنلا يف قبئزلا زيكرت ويويحلا رشؤملا نيب ةقالعلا قوثو ىدم ) ٢(؛قبئزلا 

جيسنلا يف ةرثؤملا ةعرجلا يف تارييغتلا و نمزلا ربع ريغتلل يويحلا رشؤملاةيلباق نيب ةقالعلا قوثو 
لل ةيفاقثلا تازيمملا ىلإ رظنلاب،ًةمءالم رثكألا يويحلا رشؤملا عون وه ام) ٤(؛تقولا عم فدهتسملا  ة ئف 

؛قبئزلا سايقو تانيعلا عمجل ةحاتملاايجولونكت لا يه ام) ٥(؛ةيناكسلا  تاءارجإلا هذه ءاوطنا ) ٦( 
اهفصوب ةيلاتلا ةي ويحلا طئاسولا مادختسا نكميو. تانيعلا عمج دنع مسجلل قارتخا تايلمع ىلع
يهوقبئزلل رشبلا ضرعتىلع  ةيويح تارشؤم سنأويرسلا لبحلا مدو مدلاو رعشلا: ،  لوبلاو هتج  
  .مألا بيلحو رفاظألاو

ةيلمع ةدوجوم نوكت دق يتلا قبئزلا زلفل ةفلتخملا ةيوضعلا ريغو ةيوضعلا لاكشألا د ّقعتو  - ٢٣
اهتلاح ىلإ ةنيعلا يف قبئزلا لاكشأ لك لازتخا ةداعلا يف متي كلذلو . ةيجولويبلا تانيعلا يف قبئزلا ليلحت
تادعم مادختساب تانيعلا عمج بجيو.ليلحتلا يف عورشلا لبق ةيرصنعلا ةديجو ةفيظن تاينقتو    

ا   .ةيجولويبلا ةجسنألا فلتخمل ةددحملا تاينقتلا ضعبل فصو دريو. ادقفو تانيعلا ثولت يدافتل
ةنيعملا ليلحتلا ةقيرط رايتخا دمتعيو ،قبئزلا زيكرت ديدحتل ليلحتلا قئارط نم ددع رفوتيو   - ٢٤

تاراهملاو فشكلا دودحو دلب لك يف ل يلحتلاب ةقلعتملا تاهيجوتلاو حئاوللا لثم(ةعونتم لماوع ىلع 
). ال مأ قبئزلا لاكشأديدحت بولطملا نم ناك اذإ امو ةبولطملا ةقدلاو ليلحتلا تادعم رفوتو ةيربتخملا 

ةدوجلا ديكأت /ةدوجلا طبض تاءارجإ قيبطت مهملا نم نإف مدختستس يتلا ليلحتلا ةقيرط تناك ًايأو
  .ةبسانملا ةدمتعملا ةيعجرملا داوملل نمازتملا ديدحتلا كلذ لمشيو ،ةذوخأملا تانيعلا ىلع ةقيقد ةروصب

ةقالع كانهو . ليلحتلا تقو يف وأ بيرق تقو يف هل ضرعتلا ىلع مدلا يف قبئزلا دوجو لدي  - ٢٥
مد رابتعا ًاضيأ نكميو . قبئزلا ليثيمب ةثولملا كامسألا لوانتو ناسنإلا مد يف قبئزلا تازيكرت نيب ةيدرط
ك اذإ عمجت نأب ةريدجةيويح تارشؤمتاذ تانيع هتجسنأو  يرسلا لبحلا لوصحلا وه فدهلا نا ، 

ريغ قبئزلل ضرعتلا ماع لكشب لثمي وهف لوبلا يف قبئزلا دوجو امأ . ثيدحلا ضرعتلا نع تامولعم ىلع
مسجلل قارتخا ةيلمعىلع تانيعلا عمج يوطني الو يرصنعلا قبئزلا وأ/و يوضعلا ربتعت ةداعلا يفو .  
يرصنعلا قبئزلا وأ يوضعلا ريغ قبئزلا راخبلثيدحلا ضرعتلل سايقم لضفأ لوبلا يف قبئزلا تاي وتسم  

نيتيلكلايف قبئزلا تايوتسم ىلع حضوأ لكشب لدي لوبلايف قبئز لانأ وه دئاسلا داقتعالا نأل ًارظن    .
ميكلا داوملا فلتخمل تاهمألا ضرعت مييقتلمألا بيلح ةيئيبلا تاساردلا تمدختساو صحفلو ةيئاي  
  .عضرلا لافطألا يف ةلمتحملا ضرعتلا لاكشأ
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رايخلا وه رعشلا نإف قبئزلا ليثيمل ضرعتلا تابثإل رعشلاو مدلا مادختسا نكمي هنأ مغرو   - ٢٦
درجمبو . مسجلا قارتخا بلطتت ال ةقيرطب ةيلماكتو ةطيسب ةنيع رفوي هنأل ًارظن ةماع ةروصب لضفملا

ضرعتلا ىلع لجألا ةليوط اديج ارشؤمرفوي وهف كلذلو مدلا ىلإ دوعي  الهنإف رعشلا يف قبئزلا لوخد   
ةيناكسلا تائفلانيب ًاصوصخ قبئزلا ليثيم لكش يف رعشلا يف قبئزلا مظعم دجويو . قبئزلا ليثيمل  
ايبسن ةرشابم ةقالع هلو هنوكت ءانثأ رعشلا ىلإ قبئزلاليثيم لخديو. كامسألل ةكلهتسملا تايوتسم عم    

قبئزلا ليثيم لوانت تايوتسم سايقلةقوثوموةقيقد ةقيرط رفوي ا مممدلا يف قبئزلا   .  
هنإف ) لوبلا وأ رعشلا وأ مدلا لثم(مسجلا تانوكم دحأ يف قبئزلا تايوتسم سايق درجمبو   - ٢٧

مادختساب كلذو ) ضرعتلا ىوتسم وأ(بيرقتلاب ةيمويلا ةعرجلا طسوتم باسح نكمملا نم حبصي 
ةيناكسلا تاريغتملاو نيقيلا مدعو دويقلا لافغإ مدع نيعتي هنأ ديب . ليوحتلا وأ طابنتسالا لماوع فلتخم

تاليوحتلا هذه لثم ءارجإدنعهذه طابنتسالا لماوع مادختسا يف ةلخادلا  نإف كلذ نم مغرلا ىلعو .  
يف ) لوانتملا رادقملا وأ(ةعرجلا تايوتسم طسوتمو مدلاو رعشلا يف قبئزلا تايوتسم نيب ةيمكلا ةقالعلا 

لوانت نأ ردقي لاثملا ليبس ىلعف . ديج وحن ىلع ةموهفم ةقالع يه) قبئزلا ليثيم نم ًاصوصخ(مويلا 
هردق طسوتمب قبئزلا ليثيم نم يموي رادقمل لماحةأرما  مغوركيم٠،١  مويلا /مسجلا نزو نم مغك/ 

مغوركيم١هردق رعشلا يف قبئزلل زيكرت هنع جتنيس   يرسلا لبحلا مد يف قبئزلل تايوتسمو ًابيرقت مغ/ 
ىلإ ٥ءاهز نم حوارتت  مغوركيم٦  ىلإ ٤ءاهز نم حوارتت مدلا يف قبئزلل تازيكرتو ل /   

يدرط بسانت تاذ وأ ةيطخ ماع لكشب ةقالعلا هذه نوكتو.ل/مغوركيم ٥  .  

  يجولويبلا دصرلا تاساردل ةلثمأ
٢٨ -  نم ديدعلا يف قبئزلل ضرعتلا دصر لالخ نم ةيناكسلا تائفلا  رعشلاو مدلا يف قبئزلا سايق  

ريدقتل تمدختساو رشبلا ىلع ةيحص تاريثأتب ةروكذملا ضرعتلا تايوتسم ضعب تطبتراو . لوبلاو
يف يجولويبلا دصرلا تاسارد رهشأ ضعب تيرجُأ دقو .اهلمحت نكمملا ةيمويلا ريداقملا ةيناكسلا تائفلا   

ج يفو نوزامألا ةقطنم يف ةيئطاشلا ةيلحملا تاعمت  تاساردلا نم ددع ساقو . ليشيسو وراف رزاب
ةيرشبلا ةيناكسلاتائفلايف مسجلا ةجسنأ يف قبئزلا تايوتسم ةيبطقلا نادلبلا فلتخم يف ىرخألا  امك ،   
ءاملاو ءاوهلاو بساورلا لثم (ةيئيبلا طئاسولا يف قبئزلا تايوتسم كلذك ةفلتخم تاسارد تساق 

  ).كامسألاو
يو ةار  - ٢٩  ىلع ةيويحلاتارشؤ ملا نيبا تاساردلا فلتخم نع تامولعم هاندأ لودجلا درويو  

نادلبلا فلتخم يف ةيناكسلاتائفلاىتش نيب قبئزلا ليثيمو قبئزلل ضرعتلا   .  
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قبئزلا ليثيمو قبئزلل ضرعتلا ىلعةيويحلا تارشؤملل تاسارد: لودج  *  
ةيناكسلاةئفلا  نوكملا  دلبلا    

ريداقم كلهتست له  
  ؟كامسألا نم ةريبك

  عجرملا  يلكلا قبئزلا زيكرت

بوع شلا لافطأ  رعشلا  ليزاربلا
 ٧رمع نم ةيلصألا 

ةنس١٢ىلإ     
بوعشلا ءاسن 

رمع نم ةيلصألا 
ىلإ ١٤ ةنس٤٤     

  معن
  
  

  معن

مغوركيم١٤،٤٥   مغ/ 
  
  

مغوركيم١٥،٧   مغ/ 

سوتناس ارييفيلوأ 
  )٢٠٠٢(نورخآو 

مغوركيم٤،٤  معن  ةيلصألا بوعشلا  رعشلا  ادنك   )٢٠٠١(نورخآو لكم   مغ/ 
مغوركيم٠،٤٢  ال  ةلثمم ةنيع  رعشلا  نيصلا   )١٩٩٨(نورخآو جنف   مغ/ 

مغلم٢،٠- ٠،٤  ال  ةلثمم ةنيع  لوبلا  ايناملأ   )٢٠٠٣(نورخآو ركب   ل/ 
 ٣،٣٧-١،٧٦  معن  ةلثمم ةنيع  رعشلا  نابايلا

  مغ/مغوركيم
نورخآو يكاتوساي 

)٢٠٠٣(  
مغوركيم٠,٨  ال  لافطأ  رعشلا  اينابسأ نورخآو اتسيتاب   مغ/ 

)١٩٩٦(  
مغونان٢٢- ١١  معن  ةلثمم ةنيع  مدلا  اينابسأ نورخآو وزناس   مغ/ 

)٢٠٠١(  
مغوركيم٠،٣٥  معن  لماوحلا ءاسنلا  مدلاو رعشلا  ديوسلا مغ / 

 ١،٣و) رعش(
لبحلا مد (ل /مغوركيم

  )يكوشلا

نورخآو غريبنروجب 
)٢٠٠٣(  

مغوركيم٠،١٩  ال  لماوحلا ءاسنلا  رعشلا  ةدحتملا ةكلمملا نورخآو والدنل   مغ/ 
)٢٠٠٣(  

ةدحتملا تايالولا 
  ةيكيرمألا

مغوركيم٠،٣  ال  ةلثمم ةنيع  رعشلا نورخآو يرازيليب   مغ/ 
)١٩٩٩(  

ةدحتملا تايالولا 
  ةيكيرمألا

 ١٦رمع نم ءاسن   مدلا
ةنس٤٩ىلإ     

مغوركيم١،٢  ال نورخآو ربوش   ل/ 
)٢٠٠٣(  

ةدحتملا تايالولا 
  ةيكيرمألا

 ١٥رمع نم ءاسن   رعشلا
ةنس٤٥ىلإ     

مغوركيم٠،٤  ال نورخآو ثيمس   مغ/ 
)١٩٩٧(  

ةدحتملا تايالولا 
  ةيكيرمألا

مغوركيم٠،٨٣  معن  ةيلصأ بوعش  رعشلا نورخآو رغريبنتسريغ   مغ/ 
)١٩٩٧(  

ةدحتملا تايالولا 
  ةيكيرمألا

ةلثمم ةنيع   مدلا
ربكأل نيكلهتسمل 

نم تايمكلا 
  كامسألا

مغوركيم١٤،٥  معن   )٢٠٠٣(رومو رو تياه  ل/ 

ةدحتملا تايالولا 
  ةيكيرمألا

 ٥- ١(لافطأ   رعشلا
ءاسنو ) تاونس
ةنس٤٩- ١٦(  (  

مغوركيم٠،١٢  ال   مغ/ 
مغوركيم٠،٢٠   مغ/ 

نورخآو ليودكام 
)٢٠٠٤(  

*  ،   .٢٠٠٤ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نم فرصتب ذوخأم

ددع ةقيثولا هذيف درتو  - ٣٠  ميج لييذتلا يجولويبلا تالوكوتوربلا نم  تانيعلا عمجب ةقلعتملا ة  
  .ةلثمأك تانيعلا قيثوت تارامتسا عم اهتجلاعمو
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  كامسألا يف قبئزلا ليثيمل ضرعتلا مييقت  :٤ لصفلا
مييقت:يه ةطبارتم اهنكل ةزيمتم تانوكم ةثالث ىلع لمتشت ةيلمع نم رطاخملا ليلحت نوكتي  - ٣١   

ةثالثلا تانوكملا نوكت قبئزلا ليثيم ةلاح يف و. رطاخملا نع تامولعملا لدابتو رطاخملا ةرادإو رطاخملا
ف يصوتلمتشيو . كامسألا لوانت دئاوف ىلع هلوصح نامضو كلهتسملا ةيامح قيقحتل ةمهم اهعيمج

  .ةراض راثأ هل نوكت الأ حجري يذلا ضرعتلا ىوتسم نيبي يعجرم ىوتسم ديدحت ىلع قبئزلا راطخأ
أل ةبسنلاب مهألا بناجلا نوكي دق هنألًًارظن ضرعتلا مييقت يف لصفلا اذه رظنيو  - ٣٢ ةينطو ةئيه ي  

ماع لكشب قبطنت ا ‘‘ لقنلل ةلباق’’ربتعت ةيعجرملا تايوتسملا نأ مغرو . ةيذغألا ةمالسل  وك ثيح نم
إفناكسلا عيمج ىلع ةداملا تايوتسمو ك الهتسالا طمنل اقفو نيابتلا ديدش نوكي دق ناكسلا ضرعت ن، 
  .ةكلهتسمل اةيذغألا يف ةيئايميكلا

  ماعلا جهنلا
 ةلاعف ةادأ اهرابتعاب كامسألا يف قبئزلا ليثيمل ضرعتلا تاريدقت مادختسا رطاخملا يريدمل نكمي  - ٣٣

ةساسحلا ةيناكسلاتائفلاىلع ةداملا هذه رطاخم مييقتل  هنأ ديب ،اهتفلكتب ةنراقم  لافغإ مدع بجي    
دنع كامسألا كالهتسال ةيداصتقالاو ةيفاقثلاو ةي عامتجالا تارابتعالاو ًاقاطن عسوألا ةيحصلا دئاوفلا
  .رطاخملا ةرادإ تارايخ يف رظنلا

ةيلحم رداصم دوجو مدع عم ىتح راشتنالا عساو ثولمقبئزلاو - ٣٤ وه امكو . ثولتلل ةتباث ةيميلقإ/ 
تي ناكسلا مومع نإف يناثلا لصفلايف نيبم ، نوضرع   ةيساسأ ةروصب ماعطلا لالخ نم قبئزلا ليثيمل
كامسألاًةصاخ نم تايمك ىلع ) ناتيحلا ضعبو تامقفلاك(ةيرحبلا تاييدثلاو كامسألا يوتحتو .  

 ٪٩٠ءاهز دجويو . برشلا هايم وأ ىرخألا ةمعطألا يف هتايوتسم نم مومعلا ىلع ريثكب ىلعأ قبئزلا
ب ةسرتفملا ةيرحبلا كامسألايف قبئزلا نم يليثيملا هلكش  هايملا كامسأ يف ل قأ هتبسن نأ الإ) قبئزلا ليثيم( 
  .ةبذعلا

 ةيرحبلاكامسألا مكار تو. قبئزلا ليثيم نم ردقل نوضرعم كامسألا يكلهتسم عيمج نأ ديب  - ٣٥
 ،كلذ ىلع ةوالعو. ةيلضعلا اهتجسنأ يف قبئزلا ليثيم ةيرحبلا تاييدثلا كلذكو ةبذعلا هايملاكامسأ و

عبرتت ةمحال عاونأ يه يتلا ،ايلعلا تاسرتفملا نأ ينعي ام ةيئاذغلا ةكبشلا ربع مخضتي قبئزلا ليثيم نإف 
 ، ًامجح ربكألا دارفألا نأ امك ،قبئزلا ليثيم نم ىلعأ تايوتسم ىلع يوتحتةيئاذغلا ةلسلسلا ةمق ىلع  

كامسألا يف قبئزلا ليثيم طبتريو . ةداملا هذه نم ربكأ تايمك ىلع مهرودب نووتحي) ًانس ربكألا(
ةينهدلاءازجألاةلازإ نإف كلذلو ،ينهدلا نوز خملاب الينيتوربلا جيسنلاب  مسج نم   قبئزلاب ةثولملا كامسأل   

محللا ةحيرشيفقبئزلا ىوتحم ضفخي  ال اهدلج خلس وأ نأ امك  قبئزلا ليثيم ىوتسم ضفخي ال يهطلا ،   
  .كامسألا يف

كامس ألا يف لقألا ىلع(قبئزلا ليثيم لكش يف نوكي كامسألا يف قبئزلا مظعم نأل ًارظنو   - ٣٦
مسجلا ه صتمي ةلوانتملا كامسألا يف دوجوملا) ٪٩٥نم رثكأ (قبئزلا ليثيم مظعم نأو ) ةسرتفملا ةيرحبلا

اذإ  قبئزلا ليثيم نم) لوانتملا رادقملا وأ(ضرعتلا ريدقت نكمي هنإف ،ةيوعملا ةيدعملا ةانقلا ربع ةلوهسب 
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ةلوانتملا ) ةيكمسلا ةبجولا مجحو تارملا ددع لثم(تايمكلاو عاونألا ) أ: (يلي امع تامولعم ترفوت
نزو ) ج(؛ةلوانتملا كامسألا عاونأ يف يلكلا قبئزلا تازيكرت ) ب(، )عوبسألا وأ مويلا(نمزلا ةدحو يف 

  .كامسألل نيكلهتسملا صاخشألا
 تائفلاو دارفألا اهكلهتسي يتلا قبئزلا ليثيم ريداقم باسح نكمي هالعأ تامولعملا مادختسابو  - ٣٧

  :ةيلاتلا ةيساسألا ةلداعملا قيبطتب ةيناكسلا
يف ةلوانتملا كامسألا ةيمك 

  *  )عوبسألا/مغك(عوبسألا 
كامسألا يف قبئزلا زيكرت 

  )مغك/مغوركيم(ةلوانتملا 

  مسجلا نزو نم مغك
=  

مغك لكل قبئزلا ليثيم نم لوانتملا رادقملا 
مغوركيم (عوبسألا يف مسجلا نزو نم 

نزو نم مغك /قبئزلا ليثيم نم
  )عوبسألا/مسجلا

  زرفلا قئارط
ضرعتلا مييقتل تايوتسم ةدع نم ج يريدمل نكمي  - ٣٨  مادختسا رطاخملا  دراوملا مادختسال ايخوت 

 تائفلاىلع ًاليصفت رثكألا تامييقتلا رصح تامظنملل تايوتسملا وذ جهنلا حيتي و. لثمألا وحنلا ىلع
ت رثكأ نوكت دق يتلا ةيساسألاةيعرفلا ةيناكسلا مل ةيساسح رثكأوأ اضرع  ضرعتلا نم لقأ تايوتس  
  ).لافطألاو لماوحلاك(

ضعب يف دوقت قئارطلا هذه نأ الإ ،ضرعتلل يلوأ مييقتءارجإل ةطيسب زرف قئارط مدختستو   - ٣٩  
يف ةمدختسملا تاضارتفالاو ةلخدملا تانايبل ا بسحب ،يلعفلا ضرعتلل اهيف غلابمتاريدقت ىلإ نايحألا 

هاوتسم نم لقأ ةيئا يميكلا ةداملا نم ردقملا لوانتملا رادقملا نوك ةلاح يف هنإف كلذلو. مييقتلا ةيلمع
نم ىلعأ زرفلا مييقت ةجيتن تناك اذإ نكل ،قدأ تامييقتل ماع لكشب ةجاح كانه نوك ت نلف يعجرملا
  .ةساردلا نم ديزملا ءارجإ رمألا مزلتسي دقف يعجرملا ىوتسملا

ةدعاسملاو ناكسلا ةماع نيب ضرعتلا ريدقتل ةيئدبم ةروصب زرفلا مييقت مادختسا ًاضيأ نكميو   - ٤٠
ةددحم ةيعرف ةيناكس تائفديدحت يف  لصفلا اذه نيبيو . قبئزلا ليثيم نم ةيلاع تايوتسملاهضرعت حجري  

ةكلهتسملا تايمكلا تاريدقت ةقد زيزعت لالخ نم قبئزلل ضرعتلل ةقدلا ةديازتم تامييقت ءارجإ ةيفيك 
  .قبئزلا ليثيم زيكرت تاريدقت ةقد زيزعت وأ/و ةيرحبلا ةمعطألاو كامسألا نم

  ةكلهتسملا تايمكلا تاريدقت ةقد زيزعت
ةيناكس ةئفصخي اميف ضرعتلا ريدقت ةقد زيزعت تايلمع عضخت   - ٤١ سفنل ةددحم ةيعرف وأ ةيسيئر   

لا ىوتسم مييقت يفةقبطملاةماعلا ئدابملا  ا زرفلاو ضرعت  أ ريغ . تانايبلا نم ديزملا بلطتتو ًاديقعت رثكأ، 
نيب كامسألا كالهتسال ةيدرفلا طامنألا عيزوت نع ًاليصفت رثكأ تامولعم عمج متي تالاحلا هذه يفو 

تامولعملا هذه مييقتو ،ةساسحلاتائفلا ًاصوصخ ناكسلا جمدت مث  تانايبلا عم كالهتسالا تانايب ،   
ضرعت ريدقتل اهكالهتسا عيشي يتلاكامسألا يف قبئزلا تازيكرتب ةصاخلا  ةينعملا ةيعرفلا ةيناكسلاتائفلا    .

تانايب نأ ريغ ،ةيذغتلاب ةقلعتملا ةينطولا ةيئاصقتسالا تاساردلا لالغتسا يه كلذل لضفألا ةقيرطلاو  
  .كلذك ةديفم نوكت نأ نكمي كمسلا قوس تاعيبمو ءارشلا
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  زيكرتلا تاريدقت ةقد زيزعت
ديب . كامسألا كالهتسا وهنادلبلا بلغأ يف قبئزلا ليثيمل ناسنإلا ضرعتل يسيئرلا ردصملا نإ   - ٤٢

نأل ربكأ لامتحا كانه لاثملا ليبس ىلعف . ةفلتخملا كامسألا عاونأ نيب توافتت ةداملا هذه تايوتسم نأ
ةسرتفملا كامسألا يأ- ىرخألا كامسألا ةلكآ كامسألا يوتحت قبئزلا ليثيم نم ىلعأ تايوتسم ىلع -    

 كامسألا يف قبئزلا تايوتسم ىلع رثؤت يتلا ىرخألا لماوعلا نيب نمو . اهتجسنأ رئاسو االضع يف
يئاملا طيحمللةيئيبلا تازي مملا رثؤت نأنكمي كلذ ىلع ةوالع و. ةكمسلا لوطو نزولاو مجحلاو رمعلا  
ىرخألا لماوعلا ىلإ ةفاضإلازتخالاوةدسكألا دهجو  ةضومحلا ةجردويلحملا ثولتلا لثم ( ىلع )  
يتلا كامسألا يف قبئزلا ليثيم تايوتسمل فيصوتىلع لوصحلا نكميو . كامسألا يف قبئزلا تايوتسم  

ةينعملا ةقطنملا وأ دلبلا يف ةرفوتملا تانايبلا دعاوق نم ةنيعم ةيعرف وأ ةيسيئر ةيناكسةئفاهكلهتست    .
ةفلتخم تاعومجمنم ةاقتسم ة ليدب تانايب مادختساب قبئزلل ضرعتلل ةيلوأ تاريدقت ءارجإ ًاضيأنكميو   

   .تانايبلا نم

ةيعرفلا ةيناكسلاتائفلاضرعت تاريدقت     
ةفدهتسملا ةيعرفلا ةيناكسلاتائفلا يف قبئزلل ضرعتلا مييقت بلطتي دق  - ٤٣ نوكت نأ لمتحي يتلا    

ةديدج تانايب عمج رطخلل ةضرعم هذه اهلوانتت يتلا كامسألا عاونأ لثم(  يعرفلا ةيناكسلاتائفلا  يف امب ،ة  
ألانم ةعاتبملاكامسألا كلذ  تامييقتلا يفو ). كامسألا هذه يف قبئزلا ليثيم تايوتسم ديدحتو ،قاوس 

كامسألا كالهتسا تالدعم نيب عمجلا متي ،ةددحم عقاومب ةصاخلا تامييقتلا وأ قاطنلا ةريغصلا  ةئف يف 
ةكلهتسملا ةيلحملا كامسألا يف ق بئزلا تازيكرتل ةددحم تاسايقو ةيئاصقتسالا ةساردلل ةعضاخ ةيناكس
نكمي ةعوم . ناكسلا ءالؤه ىدل ضرعتلا تايوتسم ريدقت ةيغب لعفلاب  ا تانايبلا عون ىلع ًادامتعاو
نم ةيعرفلا تائفلاوأ /و دارفألا ىدل قبئزلل ضرعتلا ريدقت ًانايحأ ةساردلل نيعضاخلا ناكسلا  
  .ةيئاصقتسالا

  يئيبلا ضرعتلا جذامن  :٥لصفلا 
فقوتت ةدقعم ةيلمعةئيبلا يف هتكرحو قبئزلا قرفتدعي   - ٤٤ ديب . ةيئيبلا تارتمارابلا نم ريثكلا ىلع  

تايوتسم ريدقتلو ،ةئيبلا يف هلاقتناو ثعبنملا قبئزلاريص مب ؤبنتلل ةيرتويبمكلا جذامنلامادختسا نكمي هنأ   
  .رشبلا ىدل ةنكمملا ضرعتلا عاونأ ريدقت، وةيحلا تانئاكلاو طئاسولا ىتش يف ةداملا هذه

جذا منلا ضعبل ًافصو مدقي هنكل جذامنلاب ةلماش ةمئاق ءاطعإ ىلإ لصفلا اذه فدهي الو  - ٤٥
ا تاساردلانم ددعو ةلصلا تاذ ةحاتملا تامظنملا نم ددع مدختستو . ةمئالملا عجارملا عم ةيجذومنل 
درونو ). ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكول عباتلا ضرعتلا مييقت جذامن زكرم لثم(ضرعتل  لجذامن

عباتلا ابوروأ يف تايولقلاو رولكلا عناصم نم قبئزلا تاثاعبنا عورشم اهارجأ ةسارد لاثملا ليبس ىلع 
تايولقلاورولكلا عنصم لوح نينطاقلا ناكسلا ضرعت ةساردلا هذه ردقتو. يبوروألا داحتالل  نأ ديب.  
ةليوط لازت القبئزلل رشبلا ضرعتريدقتل ةقيقد جذامن ىلإ لوصولل قيرط لا  .  
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ىلع ةلمتحملا رطاخملا مييقتل ًاديفم ًاج ضرعتلا ريدقتل ج ذامنلا مادختسالكشي نأ نكميو   - ٤٦ 
مدع نم ةتوافتم تاجرد تاذ تاضارتفالا نم ددع ىلع دمتع ي جذامنلا عضونأ ديب . ناسنإلا ةحص

  .ضرعتلا تامييقت نم عاونألا هذه ءارجإ دنع رابتعالا يف هعضو مهملا نم رمأ وهو ،نيقيلا
  ةددحم ضرعت تاهويرانيس مييقت  :٦لصفلا 

ثولتلا رطاخم اهيف أشنت دق يتلا نكامألا وأ قطانملا ا ‘‘ ةنخاسلا قبئزلا طاقن’’ف رعت  - ٤٧  أب انه
تايمكلا ربع ءاوس  ،ةيرشبلا ةطشنألا ببسب) ءاذغلا رداصم وأ هايملا وأ ةبرتلا وأ ءاوهلا(ةئيبلل ديدشلا 

وأ ة ديازتملا ةبرستملا ةيعانصلا ةطشنألا و. ةئيبلا يف قبئزلا ةّلثيم ةيلمع ديازت ربع   رداصملا نيب نم دعت
، (رشبلا ةطشنأ نع ةمجانلا قبئزلا تابرستل ًاعويش رثكألا  قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت لثم

كلذكو )تايولقلاو رولكلا عناصمو ،ةقاطلا جاتنإو نأ نكميو ). ةيعانصلاو ةيلحملا(تاياف نلا عقاوم، 
ميويلحمثولت ثادحإ ىلإ قبئزلا تابرست يدؤت  وأ تاباغلا ةلازإ لثم (ةئي بلا يف تاريغتلا يدؤت نأ نك، 

هايملل تاع  مم ،يجولوكيإلا ماظنلا رييغت ىلإ) مجم ءاشنإ   .ةئيبلا يف قبئزلا ةلِيثم ةدايز ىلإ يدؤي ا
قيرط نع ةماع ةروصب ‘‘ ةنخاسلا قبئزلا طاقن’’نع ةجتانلا يفا ضإلا ضرعتلا عاونأ ميقتو  - ٤٨

كلذكو ،هتابكرمو قبئزلل ) دلجلا ةسمالم وأ عالتبالاو قاشنتسالا لالخ نم(رشابملا ضرعتلا ةسارد 
قبس يتلا قئارطلا مادختساب ماعطلا قيرط نع ) قبئزلا ليثيم ًاصوصخ(قبئزلل رشابملا ريغ ضرعتلا 

  .٤لصفلا يف اهتشقانم 

  ينهملا ضرعتلا مييقت
نأ نكميو . لمعلا ناكم يف قبئزلل ضرعتلل ةلمتحملا رداصملا عم لماعتلل زرف مييقت ءارجإ بجي  - ٤٩

مييقت ءارجإب قفارتي لمعلا ناكم يف قبئزلا تايوتسم دصرو لمعلا ناكمل تاسارد زرفلا مييقت لمشي 
 ، يلحملا عمتبكلذ متي نأ تالاحلا نم ريثك يف ًاضيأ بسانملا نمو يحص  ءارجإ نكميو . ا عم نواعتلا

دصرلاقيرط نعوأ يفصو ساسأ ىلع لمعلا ناكم يف مييقتلا  اذإ ام ةيحصلا تامييقتلا ددحت دقو .  
، مسىلع تامالع كانه تناك  رسأ لمشيل مييقتلا قاطن عيسوتةجاحلا تعد اذإ ،نكمي امك ،قبئزلا ةي  

يلحملا عمت  ضرعتلا دصر نكميو.او لامعلا قبس يتلا يجولويبلا دصرلا تاودأ مادختساب يلعفلا   ا   .ايب
ىرخألا ءايشألاو بايثلا نأ ىلإ هابتنالا نم دب الف ،لامعلا ىلع ةيساسأ ةروصب زكري مييقتلا نأ مغرو  
يغبنيمييقتلا نم ءاهتنالا بقعو. لرتملا ةئيب ثيولت ىلإ ًاضيأ يدؤت دق قبئزلاب ةثولملا ةطخ عضو ،   

قبئزلارطاخم ةرادإل   ، ءاضتقالا دنع   .قبئزلل ينهملا ضرعتلا تايوتسم ضفخ لجأ نم، 

  ‘‘ةنخاسلا قبئزلا طاقن’’مييقت 
طبتريو . قبئزلا ندعمب بطرلا ماخلا طلخ ىلع بهذلا نيدعت تايلمعنم ةدحاو يوطنت   - ٥٠

ي مث ،نيطلا يف نيدوجوملا ةضفلاوأ بهذلاب ًايئايميك قبئزلا قبئزلا مغلم ًاكرات يقبتملا نيطلا لسغ  
 .ةضفلا وأ/و بهذلا مظعم ًاكرات قبئزلا قلطنيل ذئنيح هنيخست متي يذلا) ةضفلاو قبئزلا وأ(بهذلاو 

يفرحلا بهذلا نيدعت    يسيئراردصمدعيو نادلبلا نم ريثكلا يف لخدللا  مغالملا مادختسا لضفي ثيح ،   
نأ نكمي ةيلمعلا هذه نأ ديب. ةضفلا وأ بهذلا جارختسال ةليسوك مجانملا لامع ضرعت ىلإ يد ؤت 
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، يئيباثولتاهثادحإ ىلإ ةفاض إلاب قبئزلا نم ةيلاع تايوتسمل مهرسأو ديدشا  تاينقت مدختست مل اذإ ا   
  .ةديج مكحت

قلطي نأ نكمي امك ،تاجتنملا نم ددع ةعانص يف رشابم لكشب قبئزلا مدختسيو  - ٥١ ريغ ةروصب  
قرحب لمعت يتلا ةقاطلا تاطحم قبئزلا تاثاعبنال ةم هملا رداصملا نمو. تايلمعلا نم ددع يف ةرشابم
يرجحلامحفلا   ، ةيوناث ةدامك قبئزلا اهنع جتني يتلا ىرخألا نيدعتلا ةطشنأو ،تنمسألا جاتنإ عاطقو  ،

ضرعت ىلإ رداصملا هذه ضعب يدؤت دقو . تاجتنملا نم ددع ةعانصو ،تايولقلاو رولكلا جاتنإ عاطقو
ا،رشابم لكشب لامعلا أ امك طنملا يف قبئزلا تايوتسم ةدايز ىلإ يدؤت دق  ردصمب ةرشابم طيحت يتلا ةق  
ةقطنملا كلت يف نينطاقلا ناكسلا ضرعت تايوتسم عافتراىلإ اهرودب يدؤت يتلاو ،قالطإلا  .  

علا ربع قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلانوكتتنأ نكمي و  - ٥٢ . يلحملا مادختسالا وأ ةيعانصلا تايلم 
نيوكتو ةيلحملا ةقطنملا ثيولت ىلإ يدؤي اممميلس ريغ لكشب تايافنلا هذه نم ص لختلا متي دقو عقوم ’’ 
تايوتس مل هذه تايافنلا عقاوم نم برقلاب نوشيعي نيذلا ناكسلا ضرعتي نأ نكميو. ‘‘قبئزلا تايافنل

هنم تايمك قالطإ ببسب قبئزلا نم ةيلاع هايملاو ءاوهلاو ةبرتلايف  تابمل لا مادختسا ةدايز عمو.  
اهنم صلختلا لكشيةقاطلل ةرفوملا ةرولفملا ًاريطخ ًاردصم،  قبئزلاب ثولتلل ًالمتحم  ةيمك نأ مغرو.    
نييالم نم صلختلا نع جتانلا يمكارتلا ريثأتلا نأ الإ ةليئض ةيمك يه ةبمل لك يف ةمدختسملا قبئزلا  

  .هتجلاعم ةينطولاو ةيلحملا تاموكحلا ىلع نيعتي رمأ وه لبقتسملا يفاهنم 
اهّفلخيتلاةميدقلا تايافنلا ًاصوصخ ،نيدعتلا تايافن نم أشني يئيبلا ثولتلل رخآ ردصم ةمثو   - ٥٣   

تايافنلا عقاوم نم تابرستلل نكميو. بهذلا جارختسال قبئزلا عم دينايسلا مادختسا عاونأ ثولت نأ  
يلحملا عمتىلإ يدؤيا ممةيلحملا كامسألا   ا ضرعت تايوتسم عافترا  .  

  ىرخألا ضرعتلا تاهويرانيس
ةطيحملا ةئيبلا يف هتايوتسم عافترا ىلإ ىدأ امم ةينيدلا سوقطلا ضعب يفايديلقتقبئزلا مدختسا   - ٥٤   .

ىلع ملاعلا ءاحنأ نم ريثكلا يف ةعئاشلا ةرشبلا نول حيتفت تاميرك نم ددع يوتحي ك لذ ىلع ةوالعو
  .ةرشابم ةروصب قبئزلا لوانت ىلع اهضعبيوطني دق يتلا ةيبعشلا ةيودألا ضعب كلذكو ،قبئزلا 

ةيرعتلا ةدايز ىلإتاباغلا ةلازإ يدؤت ام اريثكو  - ٥٥ يرا سرت يدؤي نأ نكميو.    ا يف ةبرتلا ب
ملا هايملا يفهِتَلَثيم وأ قبئزلا قالطإ ىلإ ةيئا عفترت دقو . كامسألا يف هتايوتسم عافترا ىلإ يدؤي امم ، 

لازا مدنعةئيبلا يف قبئزلا تايوتسم  باغلات نإف كلذلو قرحلا قيرط نع تا  شيعت يتلا ةيناكسلا تائفلا،   
كامسألا يف ةيلاعلا قبئزلا تايوتسم رطاخمل ةضرعم نوكت دق ىر    .ا هاجتا يف

مزلا نم نرق نع ديزي امل قبئزلاىلع ةيوتحملا نانسألا مغالم تمدختسادقو   - ٥٦ رخن حالصإل ن  
ًاعم عالتبالاو قاشنتسالا قيرط نع قبئزلا نم ةضفخنم تايوتسملضيرملا ضرعتي نأ نكميو. نانسألا   .

قبئزلل ًاضيأ لا  نم ررحتملا قبئزلا لخدي نأ نكميو . ا اذه يف مهعم نولماعلاو نانسألا ءابطأ ضرعتيو
قارحإ نكامأ نم ةيوجلا تاثاعبنالا ربع وأ نانسألا بيبط ةدايع تايافن ربع ةئيبلا ىلإ نانسألا مغالم 

  .ثثجلا
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ددعتملا ةلئاسلا تاحاقللايف ةظفاح ةدامك لازورميتلا مدختسيو  - ٥٧ لوحتيو . تاعرجلاة  
. قبئزلا ليثيم نع يئايميكلا هبيكرت يف فلتخي يذلا قبئزلا ليثيإ ىلإ ناسنإلا مسج لخاد لازورميتلا

 ، هذه رمع فصن نأ ام كًادج ةعيرس ةروصب ،صوصخلا هجو ىلع ،قبئزلا ليثيإ نم مسجلا صلختيو
  .مايأ ةعبس نع لقي ةداملا

تاعيوتحت نأ نكميو   - ٥٨  نم ةياغلل ةعفترم تايوتسم ىلع هايملامجم يلوألا ناضيفلا بقع قبئزل  ا 
هذه ىقبت نأ نكميو . ةيلحملا كامسألا تاعومجم يف قبئزلا تايوتسم يف ديدش عافترا ىلإ يدؤي دق ام

يفلا بقع ةنس٤٠ىلإ لصي امل ةعفترملا تايوتسملا    .يلوألا ناض 
  كامسألا يف قبئزلا ليثيم رطاخم ةرادإ  :٧لصفلا 

  رطاخملا يريدم تارارق ةرجش
الو . كامسألا كالهتسا نع ةجتانلا قبئزلا ليثيمل ةلمتحملا رطاخملا ةجلاعم ىلإ لصفلا اذه يمري  - ٥٩

ربتعت رداصملا هذه نأ الإ ،قبئزلا ليثيمل ىرخألا ةيئاذغلا رداصملا لصفلا لوانتي ةنراقم مومعلا ىلع ةيوناث   
،قبئزلا نأ ىلإ كلذك ةراشإلا ردجتو. كامسألاب ةيذغألل ةثولم ةدام وه يوضعلا ريغ هل ضرعتلا نأ الإ    
اذه نإف قبس ام ىلع ًءانبو . قبئزلا ليثيمب ةنراقم يوضعلا ريغ قبئزلا ةيمس ضافخنال ًارظن ةيمهأ لقأ ربتعي
ةرجش يف ةدراولا تاوطخلا ضعب مدختستو . ءاذغلا يف يوضعلا ريغ قبئزلا ةلأسم جلاعي ال لصفلا

نم ًاءزج انه ةدراولا عبسلا تاوطخلا لكشتو. ٤ و٣نيلصفلا يف ةنيبملا قئارطلاو تاينقتلا تارارقلا   
رطاخمل ةضرعملا ةيناكسلا تائفلاديدحتل داشرتسالا ا رطاخملا يريد مل نكمي يتلا تارارقلا ةرجش راطإ  
جهنلا اذه مدختسيو . اهتفلكب ةنراقم ةلاعفو ةقسانتم ةقيرطب كامسألا كالهتسا نع ةجتانلا قبئزلا ليثيم
لضفأ ةروصبرطاخملا فيصوتل ًاليصفت رثكأ ضرعت تامييقت ةقيثولا هذه نم ٧لصفلا نإف هيلع ءانبو .    

ليثيم نع ةمجانلارطاخمل ل لضفأ مهف ىلإ اولصوتي يكرطاخملا يريدمل تاهيجوت ميدقت ىلإ يمري   
اوعضي يكوكامسألا يف قبئزلا كامسألا كالهتسارطاخمليلقتل ةبسانم لخدت تايجيتارتس  ا،  دأ ىلإ  دحىن    

دحىصقأ ىلإ هدئاوفةدايزو نكمم  نكمم   .  
قبئزلا ليثيم دوجو نع ةمجانلا ةلمتحملا رطاخملا ةرادإ يف ىلوألا ةوطخلا لثمتت - ىلوألاةوطخلا   - ٦٠  

نيتوربلا ىلع لوصحلل نويلحملا ناكسلا همدختسي ًاردصم اهفصوب كا مسألا ةيمهأ مييقت يف كامسألا يف
ىرخألاةيئاذغلا رصانعلاو قبئزلا ليثيمل ناسنإلا ضرعتل ةيسيئرلاقيرطلايه كامسألا نأل ًارظنو .   نمف    ،
هذه لمشت نأ نكميو . رداصم ةدع نم كامسألل ناكسلا كالهتسا نع تامولعم ىلعلوصحلا نكم ملا
يتلا كامسألا عونو كامسألا لوانت تارم ددع ديدحتل ةيئادتبا ةيئاصقتسا ةسارد ءارجإ ةي لوألا ةلحرملا

ةفلتخملا ةيعرفلا ةيناكسلاتائفلااهكلهتست  يغبني ،ةيرحبلا تاييدثلا اهيف كلهتست يتلا تالاحلا يف و.  
  .قبئزلل ضيرعتلا يف ةلمتحملا اهتمهاسممييقتلا لمشي نأ 

لبق- ةيناثلا ةوطخلا  - ٦١ يجولويبلا دصرل ل نايبتسا ءارجإ نكمي ،لماشلاضرعت لامييقت ب ءدبلا  
قبئزلاليثيمل ضرعتلا تايوتسم ديدحتل ناسنإلا رعش هيف مدختسي ةغلاب ةيمهأ ةساردلا هذه يستكتو .  
 نمعوبسألا يف رثكأ وأ ةدحاو ةبجو نولوانتي نمم لمحلا نس يف يتاوللا ءاسنلاو راغصل ل ةبسنلاب
، لاىوت حملاتاذ كامس ألا مييقت نكميو . ةريبك تايمكب كامسألا يكلهتسمل ةبسنلابوقبئزلا نم يلاع
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رعشلا مادختسا يوطني الو . ةبكرم رعش تانيع يف يلكلا قبئزلا تازيكرت ليلحت قيرط نع ضرعتلا
صيخر هنأ امك ،مسجلل قارتخا يأ ىلع وهوًايبسنةفلكلا   ديدحتل ةيافكلا هيف امب قيقد ءارجإ ،   
ةتاتقملا تاعوميمل ضرعتلا    .كامسألا ىلع ا نيب قبئزلا ليث

نم ريثكب لقأ ةبكرملا رعشلا تانيع يف قبئزلا تازيكرت طسوتم ناك اذإ  - ةثلاثلا ةوطخلا  - ٦٢
قبئزلا تازيكرت طسوتم ناك اذإ نكل . يفاضإ ءارجإ يأل ةجاح كانه نوكت نلف ةيعجرملا تايوتسملا

شماه ناك اذإ وأ ةرطخ ربتعت يتلا تايوتسملا نم ىلعأ ةعومجم يأ ن م ةذوخأملا ةبكرملا تانيعلا يف
ًايبسنًاقيض ةمالسلا نكميف ،  ةيدرفلا جئاتنلا مييقت ددحيسو . درف لك نم رعش تانيع ليلحتذئدنع  
م رطخل ةضرعملا ةيناكسلاتائفلا امك ضرعتلا نع ليصافتلا نم ديزملا ىلع لوصحلا نكميو . قبئزلا ليثي 

ةبسن وذ ضرعت مهيدل نيذلا د ارفألا يف قبئزلا تايوتسم عقاو نم ًارربم كلذ ناك اذإ هاندأ نيبم وه
  .ةعفترم ةيوئم

اذإ امأ- ةعبارلا ةوطخلا  - ٦٣ عفترم يجولويبلا دصرلا جئاتن تناك  ضرعتلا ريدقت ذئدنع نكمي ، ة 
لك دارفأ ىدلكامسألا كالهتسا نع جتانلا يلكلا قبئزلل  لمتحي ةئف  خللاهضرعت  يف ذخألا عم ،رط  

ةيلمعلا هذه ءارجإ نكميو . ةلوانتملا كامسألا يف يلكلا قبئزلا تايوتسمو ةيئاذغلا تاداعلا رابتعالا
ماعطلا نم ةكلهتسملا تايمكل اب ةقلعتملا تاريدقتلا ةقد ةدايزب قفارتي لحارملا ددعتممادختساب ج 

ةكلهتسملا تايمكلاو كامسألا عاونألكالهتسا تانايب ىلع لوصحلا نكميو . هيف قبئزلا تازيكرتو  
لمكتست دارفألا بناج نم ةكلهتسملا ةيذغ ألا نع تاءاصقتسا لالخ نم كالهتسالا تارم ددعو
نيكلهتسملا ماسجأ لتكسايق ًاضيأ تقولا كلذيف نكميو . ىرخأ تامولعمب تايوتسم ديدحت نكميو .  
ا يف ةيلكلا وأ ةيطسولاقبئزلا نكمي وأ ،ةبكرم تانيع مادختساب ةكلهتسملا ك امسألا نم ةعئاشلا عاونأل 
  .ىرخألا نادلبلا يف ةحاتملا تانايبلا نم اهيلع لوصحلا

قبئزلل ضرعتلا تاريدقت باسح نكمي ،هالعأةدراولا تانايبلا ىلإ ًادانتسا  - ةسماخلا ةوطخلا  - ٦٤  
ريداقملا ب تاريدقتلا هذه ةنراقم كلذ دعب نكميو ،عوبسألا يف مسجلا نزو نم مغك لكل يلكلا
ىوتسملا نم لقأ ضرعتلا نأ تبث اذإف . قبئزلا ليثيم نم اهلمحت نكمملا ةلوانتملا ةتقؤملا ةيعوبسألا

رداصمل ةسارد ءارجإ نكمي نكل ،كامسألاب قلعتي اميف يفاضإ ءارجإ يأل ةجاح كانه نوكت نلف يعجرملا 
قبئزلا ليثيمل ةيعجرملا تايوتسملا نم ىلع أ يلكلا قبئزلل ضرعتلا نأ تبث اذإ امأ. ىرخألا قبئزلل ضرعتلا
ديدحتلا هجو ىلعقبئزلا ليثيم دوجو نع فشكلل كامسألا نم ةبكرم تانيع ليلحت يف رظنلا نكميف  .  

ىلع قبئزلا ليثيم دوجو نع فشكلل ةبكرملا كامسألا تانيع ليلحت نكمي - ةسداسلا ةوطخلا  - ٦٥  
 يتلا كامسألا عاونأل رابتعالا ءاليإ بجيو. ضرعتلاتامييقت ةقد زيزعت لجأ نم كلذو ديدحتلا هجو 

م ةبسنضفخنت دقو. ةداع كلهتست كامسأ يف ٠،٣ ىلإ يلكلا قبئزلا ىلإ قبئزلا ليثي  ريغ ةبذعلا هايملا  
ليثيم ةبسن نأل ًارظن ةسرتفملا ةيرحبلا كامسألا ةلاح يف ةوطخلا هذه فذح نكم ملا نم نأ ديب. ةسرتفملا
ا قبئزلا ىلإقبئزلا نايحألا نم ريثك يف٠،٩براقت يلكل    .  
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تاباسح ءارجإ نكمي ،كامسألا يف قبئزلا ليثيم ىوتسم ديدحت درجمب - ةعباسلا ةوطخلا  - ٦٦  
يف كامسألا كالهتسا تانايب برض قيرط نع كلذو كامسألا نم قبئزلا ليثيمل ضرعتلل ةقدلا ةززعم 

ساسأ ىلع ةلوانتملا ريداقملا ميق نع ريبعتل ا نكمي ٍذئدنعو. كامسألا يف قبئزلا ليثيم ىوتحم طسوتم
اهلمحت نكمملا ةلوانتملا ةتقؤملا ةيعوبسألا قبئزلا ليثيم ريداقمب اهتنراقم نكمي امك،يعوبسأ ناذإو .   نأ يبت  

ذئدنع نكمياهلمحت نكمملا ةلوانتملا ةتقؤملا ةيعوبسألا ريداقملا نم ىلعأ ميقلا هذه يف رظنلا نكمي هنإف ،   
  .هاندأ نيبملل اقفو رطاخملا ةرادإل تاوطخ ذاختا

  رايخلا ءاقتنا
لغتستو . كامسألا يف قبئزلا ليثيمل روهمجلا ضرعت ضفخل ناتيجيتارتسا ماع لكشب كانه  - ٦٧

رطخلل ةضرعملا ةيناكسلاتائفلانيب كامسألا كالهتسا ىلع ريثأتلل ماعلا ميلعتلا نيتيجيتارتسالا ىدحإ   ، 
ضيفخت لنكميو . كامسألا يف قبئزلا ليثيم تايوتسم ضفخل ةيميظنتلا ريبادتلا ىرخألا مدختست امنيب

ىلع قبئزلا ليثيمل ضرعتلا ضفخ ىلإ يدؤي نأ تاثاعبنالا يف مكحتلا لالخ نم ةئيبلا يف قبئزلا ةيمك 
  .ليوطلا ىدملا

كامسألا كالهتسا هيجوت ىلإ فد دعتو  - ٦٨  يتلاو ماعلا ميلعتلا لغتست يتلا تايجيتارتسالا  
هذهل يئاهنلا فدهلاو . قبئزلا ليثيمل ضرعتلا رطاخم ةرادإديعص ىلع ةيمهأ تاذ تايجيتارتسا 

كامسألا لوانت يف رطخلل نوضرعملا صاخشألا رمتسي ثيحب كالهتسالا طامنأ رييغت وه تايجيتارتسالا 
لدابتلا ىل ع تايجيتارتسالا هذه دمتعتو. قبئزلا ليثيمل مهضرعت ليلقت عم ةيحصلا اهدئاوفب عتمتلاو
  .هاندأ رثكأ ليصفتب هنايب دريس ام وهو ،رطاخملاب ةقلعتملا تامولعملل لاعفلا

نع قبئزلا ليثيمل لمتحملا ضرعتلا ضفخ يف لثمتت رطاخملا ةرادإل ىرخأ ةيجيتارتسا كانهو   - ٦٩
روتسدلا ةئيه تعضو دقو . ةلوبقملا تازيكرتلل ىوصق دودح عضو ىلع لمتشتو كامسألا قيرط
يه قبئزلا ليثيمل ة يهيجوتتايوتسم ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم يف يئ اذغلا

) كيبلا كمسو ةنوتلاو فيس وبأ ةكمسو شرقلاك(ةسرتفملا ةريبكلا كامسألل مغك /مغلم ١
يو طنتفكامسألا يف قبئزلا ليثيمب ةقلعتملا ةيميظنتلا جهنلا امأ . ةسرتفملا ريغ كامسألل مغك/مغلم ٠،٥و
ح نمدويق ىلع ةيفاك ريداقمب ضرعتلا ضفخ ىلإ اهدحوليدؤت ال دقو ةيلاعفلاو ةفلكتلا ثي   .  

  رطاخملا نأشب تامولعملا لدابت
٧٠ -   ةلاعف ةروصب رطاخملا ةرادإلًامزال اطرش رطاخملانأشب تامولعملل حجانلا لصاوتلا  دعي   .

ًاعمةيميظنتلا تايجيتارتسالاو ماعلا ميلعتلا ىلع كلذ قبطنيو فدهلا لثمتي ،ماعلا ميلعتلاب قلعتي اميفو .  
تامولعم ريفوت يف رطاخملا نأشب لصاوتلليساسألا  حيحصو ةلصتاذو ةفداه  ةحضاو ةغلب ة  

ىلإ هجوتتةموهفمو روهمجلا نم ةددحم ةحيرش ،   قئارطو هدئاوفو كامسألا كالهتسا رطاخمنع اهمالعإل  
  .قبئزلل ىرخألا ضرعتلا
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كامسألا يف قبئزلا ليثيم ديدحت درجمبو  ،رطاخملانأشب لصاوتلا جمانرب نم ةركبملا لحارملا يفو   - ٧١
 ، اهقيقحتىخوتملافادهألا اوددحي نأ  لصاوتلا ةطشنأىلع نيمئاقلل يغبني ةلكشم هرابتعاب بجيو .  

ةحضاو ةروصب ناكسلا نم ةفدهتسملا حئارشلا وأ رطاخملل ةضرعملاتائفلاديدحت  ميسقت نكميو .  
ةحيرش لكل ةفلتخم لئاسر هيجوتو ،حئارش ىلإيلحملا عمات يتلا رطاخملاو ةددحملا ا    اجايتحال ًاقفو  

نس يف يتاوللا ءاسنلا رابتعا نكمي ،نينجلل يبصعلا زاهجلا ىلعرطاخملا صخي اميف ًالثمف . اهل ضرعتت  
ةيناكسلاتائفلارئاس نع ًالصفنم ًامسق تاعضرملاو لماوحلا ءاسنلاو لمحلا   .  

رطاخملل ماعلا كاردإلاباقيثو اطابترارطاخملا ةرادإ ريبادت لوبق طبتريو   - ٧٢ نم نإف كلذلو .  
مولعملصاوتلا ةيلمع فشكت نأ اولفكي نأرطاخملا نأشب لصاوتلا ةطشنأ  ىلع نيمئاقلليرورضلا  تا  

ةيجيتارتسالا نأ براجتلا رهظتو. كامسألا كالهتساب طبترملا قبئزلل ضرعتلا رطاخمل روهمجلا روصت نع  
تازيمملا و بسانتت ثيحب تممص اذإ ةيلاعفلا نم ردق ىصقأ ققحت رطاخملا نأشب لصاوتلايف ةمدختسملا 

ةحيرشلا فدهتست نأو ةحلصملا باحصأب ةصاخلا لغاوشلاو ةيفاقثلا لماوعلا رابتعالا يف ةذخآةمئالملا ،   
  .ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو

. نيهاجتا يذ راوح ىلع هدئاوفو كامسألا كالهتسا رطاخم نأشب لصاوتلا يوطني نأ بجيو   - ٧٣
رطاخملا نأشب لصاوتلا ىلع نيمئاقلاىلع نيعتيو  تامولعمب نييجراخلا ةحلصملا باحصأ اودوزي نأ   

 لماعتلا ،ءاضتقالا دنع ،بجيو . ارادإل ةذختملا ريبادتلاو قبئزلا ليثيم رطاخم نع تيقوتلا ةنسح ةحضاو
تانيسكويدلاو رولكلا ةددعتملا لينيفلاةيئانثلا تابكرملا لثم (ىرخألا تاثولملا عم  يف عاطتسملا ردق)  
بتو اةيلمع راطإ  رادإو رطاخملا مييقت ا  دئاوفب ةقلعتملا تامولعملا ريفوت اضيأ بجيو. أشب تامولعملا لدا  
اهيف كامسألا لك شت يتلا قطانملا يف ًاصوصخ ،ةليدبلا ةيذغألا نع تامولعملا كلذكو كامسألا كالهتسا
ةلوهسب اهمهف نم ةحلصملا باحصأ نكمت ةقيرطب تامولعملا هذه لاصيإ بجيو . يسيئرلا ءاذغلا ردصم

  .اهيلإ مهلوصو لهسيةيمالعإ طئاسو مادختسابو 

  ضارعتسالاو دصرلا
رطاخملا ةرادإ رايخل مييقت ءارجإ نيعتي  - ٧٤ ذيفنت نم ءاهتنالادرجمب  ققح دق ناك اذإ ام ديدحتله    

حمسيو . ةيسيئرلا ةلاسرلل فدهتسملا روهمجلا ةباجتسا ةجرد وه ماعلا ميلعتلا ةلاح يف رشؤملاو. هفادهأ
يتلا تانيسحتلا وأ تاليدعتلا ديدحتب ضارعتسالا اذه ىلع نيمئاقلا ىلع نيعتيو . اهلاخدإ نكمي 
تايجيتارتسا اوددحي نأ رطاخملا نأشب لصاوتلا مح ةيلاعف سايقلةمزاللا مييقتلا    . الم 

__________  


