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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 نم ٣دنبلا 

  قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ

 قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كصل بسانمو لماش جهنل ديدج صن عورشم

 ةنامألا نم ةركذم
نأشب ًانوناق مزل  - ١  ا م يملاع كص دادعإل ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تقفاو رود يف ،قبئزلا  

نم ةرتفلا يف ،نابايلا ،ابيش يف تدق   ىلإ ٢٤ع يتلا ،ةيناثلا ناريزح٢٨  موقت نأ ىلع ٢٠١١هينوي /   ،
  :يلي امب ةنامألا

ر  سل ٢٥/٥رقملا يف بولطملا قبئزلا نأشب بسانملاو لماشلا جهنلل ديدج صن عورشم دادعإ  
ةثلاثلا ايكل كلذو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ   دنتسي نأ بجيو . رود يف ةنجللا هيف رظنت

نأشب ءارآلا سكعي نأو (UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/3)رصانعلا عورشم ةقرو ىلإ ديدجلا صنلا   
اهتمدقو ةيلاحلا ةرودلا يف فارطألا اهنع تبرعأ يتلا قبئزلاب قلعتملا كصلل نكمملا ىوتحملا 

ءارآ نم ةلماكلا ةعوم . ةرودلل ةيلاتلا عيباسألا يف ًةباتك ةنامألا ىلإ فارطألا  ا نايبت نكميو
وأ ،ةددعتم تارايخ وأ ،ةفوقعملا ساوقألا مادختسا لالخ نم ديدجلا صنلا عورشم يف فارطألا 

جمانربل يكبشلا عقوملا ىلع رشنتس ًةباتك ةنامألا ىلإ م . ىرخأ ةبسانم لئاسو  دقت ءارآ يأو
  )١(.ةئيبللةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا قبئزلا 

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/1.  
وناق مِزل  )١(  ا م يملاع كص دادعإل ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ريرقت  ةيناثلارود لامعأ نع قبئزلا نأشب ًان

(UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/20) ةرقفلا  ،٢٦١. 
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ًانوناق مزلم يملاع كصل بسانمو لماش جهنل ديدج صن عورشم ةنامألا تدعأ هيلع ءانبو   - ٢
  .ةنجللا هيف رظنتل ،ةركذملا هذه قفرم يف نيبملا وحنلا ىلع ،قبئزلا نأشب

نم ةلماكلا ةعوم   - ٣  ا سكعي فارطألا نم ه  جوم صن عورشم دادعإ ىلإ ةنامألا تعس دقو
ىلإ ةنامألا تعسو . ًةباتك كلذ دعب تمدُق يتلاو ةنجلل ةيناثلا ةرودلا يف فارطألا اهنع تبرعأ يتلا ءارآلا

تالاحلا ضعب يفو ،فارطألا نم ةدراولا ةيصنلا تاحرتقملا عيمج ديدجلا عورشملا يف سكعنت نأ ةلافك 
ليوحت بنجت ىلع ةنامألا تصرحو . صن ىلإ اهليوحت لهسي ال يتلا تاحرتقملا ىلإ تاقيلعت لكش يف ريشُأ

عورشم ن   مض يه اهئارآ لاخدإ اهنم يضتقي نأ كلذ نأش نم ناك امدنع صن ىلإ ةماعلا تاحرتقملا
ديدجلا صنلا عورشم يفًامئاد لئام طخب ةيريسفت تاظحالمو تاقيلعت درتو. ديدجلا صنلا  .  

اهيديؤم ىلإ اهوزع نودب صنلا عورشم ن  - ٤  . مض تاحرتقملا عيمج تجمدُأ دقو
نكمأ امثيحًاعم اهعيمجتو ةلثامتملا تاحرتقملا فيلوت ىرجو تاحرتقملا ضعب ريوحت ىرجو . ، 
كلذ عمو ؛ةمئاقلا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا راطإ يف ةعبتملا ةينوناقلا ةسرامملا عم ةقستم  اهلعجل
املثم ا هنم دصقلاو تاحرتقملا نومضم ضرع ىلإ ،تالاحلا عيمج يف ،ةدهاج ةنامألا تعس دقف
عقوملا يف ةباتك ةمدقملا فارطألا ءارآو تاحرتقملا حاتتو . اهتمدقو فارطألا اهنع تبرعأ

http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/Negotiations/INC3/INC3Submissions/tabid/29919/ 

Default.aspx.  

حوضولا ىلإ ةجاحلا نيب نزاوت قيقحت وه ديدجلا صنلا عورشم يف ةدراولا ماكحألاب دوصقملاو   - ٥
فارطألا ءارآ نم ةلماكلا ةعوم  ةنامألا تلضف نزاوتلا اذه قيقحت نستي مل امدنعو . ا ديسجت ىلإ ةجاحلاو

  .راصتخالا ىلع ،فارطألا ءارآ لومش
نأ نايبتل ديدجلا صنلا عورشم يف ةفوقعملا ساوقألا مدختس   - ٦ وأ فذح حرتقا دق ًافرطتو  ليدعت 

وأ نيج   ضرعل وأ ،بسحف عضوم زجحل دري صنلا نأ وأ ،رصانعلا عورشم ةقرو يف ًادراو ناك صن
ًاليدب اهنم ج  ىرخألا جلك نوكي رثكأ ه نلل  .  

وأ ةرابعب قلعتي اميف رثكأ وأ نيج تالاحلا ضعب يفو  - ٧  صنلا ضرعي ،حوضولا ضارغألو  ،
كيلاود اذكهو‘‘٢ليدبلا ’’، و ‘‘١ليدبلا ’’هفصوب عطقم  عطاقملا وأ تارابعلا هذه ةلماعم يغبنيو .  
ةفوقعم ساوقأ نيب ةعوضوم ا    .أكو ةليدبلا

عمو . نكمأ املك ةدحوم تارقفو داوم لكش يف ديدجلا صنلا عورشم ةنامألا تضرع دقو  - ٨
ًافالتخا ةفلتخم ًاج ه ًايرهوجن فارطألا تاحرتقم ضعب لثمت ،كلذ عمجلا نكمي ال تاسايسلا ديعص ىلع    

لا ام  تارايخ ا. عف وحن ىلع اهنيب  أب صنلا يف ةددحم جه  فارطألا تمدق ،لاثملا ليبس ىلعف . نلا هذهو
ملاب قلعتي اميف ًايرهوج ًافالتخا ةفلتخم جه  قبئزلا اهيلإ فاضي يتلا تاجتنملا نأشب٦ةدا ن ةعبرأ ءانبو .  

ةصاخلا غيصلا تارايخلا كلت نم ةثالث لمشتو ا . ةداملا كلتل ةلصفنم تارايخ ةعبرأ صنلا نمضتي ،هيلع
  .قفرملا كلذل هب ةصاخ ةغيص عبارلا رايخلا لمشي ال امنيب ،ميج قفرملل
جلا فالغلا يف تاثاعبنالا نيرايخ يف ضرع  - ٩ رايخلا ضرعيو . ةسبايلاو ءاملا يف تابيرستلاو يوتو

فالغلا يف تاثاعبنالاب قلعتي اميف ١٠ةداملا (نيتلصفنم نيتدام يف تابيرستلاو تاثاعبنالا كلت لوألا   
عمجي امنيب ،امهنم لكل لباقم قفرم عم ،ةسبايلاو ءاملا يف تابيرستلاب قلعتي اميف ١١ ةداملاو ،يوجلا  
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. ةنجلل ةيناثلا ةرودلا يف فارطألا ضعب حارتقا بسح ،دحاو قفرمو ةدحاو ةدام يف امهنيب يناثلا رايخلا
ةليدبلا١١ةداملا ’’امهفصوب ديدجلا ديحولا قفرملا ىلإو ةديدجلا ةديحولا ةداملا ىلإ راشيو  قفرملا ’’ و‘‘  

يلاوتلا ىلع‘‘ليدبلا ياز  ،.  
مدع يغبني ةفوقعم ساوقأ نيب ةعوضوملا عطا قملا وأ لئادبلا وأ تارايخلا هب درت يذلا بيترتلاو  - ١٠

ةقرو نم عطقم فذح يضتقي ديدج صن حر . اهنيب اميف ةيولوأ يأ ىلإ ريشي هنأ ىلع هريسفت  تقا امثيحو
نيب عوضوملا ديدجلا حرتقملا هيلي ،ةفوقعم ساوقأ نيب عوضوملا رصانعلا صن الوأ دري ،ةيلصألا رصانعلا 

  .ةفوقعم ساوقأ نيب ةعوضوملا ةديدجلا تاحرتقملا وأ ،ةفوقعم ساوقأ
يف اهيف تدرو يتلا ءازجألا نع ةفلتخم ديدجلا صنلا عورشم نم ءازجأ يف داوملا درت نيتلاح يفو   - ١١

ةداملا تعم . ةيلصألا رصانعلا ةقرو  تايافنلاب نيتقلعتملا نيتداملا عم نيزختلا نأشب ةقباسلا ٤ج ،اذكهو  
ملا تعم  نيتللا نيتداملا عم هب حومسملا مادختسالا تاءافعإ نأشب ةقباسلا ١٤ةدا ج امنيب ،ةثولملا عقاوملاو  

ةقرفأ يف داوملا هذه ا . تايلمعلاو تاجتنملا نالوانتت  تشقون يتلا ةيفيكلاب ديقتت هذه بيترتلا ةداعإو
ا عورشم يف تاقفرملا بيترت فرحأو داوملا ماقرأ تحق. ةنجلل ةيناثلا ةرودلا ءانثأ لاصتالا  صنل ن دقو
ىلإ ةيلدابت تالاحإ نمضتي ًالودج ةركذملا هذهل يناثلا قفرملا ضرعيو. هلك صنلا يف ةيلاتتم اهلعجل ديدجلا  
  .ديدجلا صنلا عورشم يف ةدراولا كلتو رصانعلا ةقرو يف ةمدختسملا تاقفرملاو داوملا تايمسم

ساوقألاب ةنيبم يهو . فارطألا تاحرتقمل ةباجتسا صنلا ىلإ ةديدجلا داوملا ضعب تفيضأ دقو  - ١٢
ةداملا مقر دعب‘‘ًايناث’’ةملك مادختسابو ةفوقعملا   .  

فيراعتلا ضعب نأ ىلع ةنجلل ةيناثلا ةرودلا ءانثأ ءارآلا يف قفاوت كانه ودبي ناك ًاريخأو  - ١٣  ،
اهرييغتب وأ ةنيعم تاملك فذحب اهنيسحت نكمي٢ةداملا يف ةدراولا   تارييغتلا هذه ةنامألا ترجأ دقو.  

  .)لاثملا ليبس ىلع (‘‘بوطشم’’صنب ةنيبملا ،ةليلقلا 
ساسأك ةركذملا هذه قفرم يف دراولا ديدجلا صنلا عورشم مادختسا يف ةنجللا بغرت دقو   - ١٤

قبئزلا نأشب ًانوناق مِزل    .م يملاع كص عضو يف اهلمعل



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

4 

  لوألا قفرملا
  قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كصل بسانمو لماش جهنل ديدج صن عورشم

  تايوتحملا
  ٦................................................................. ةجابيدلا  -فلأ 
  ٧................................................................... ةمدقم  -ءاب 

  ٧  ............................................................ فدهلا  - ١  
ًايناث ١[   ىرخألا ةيلودلا تاقافتالا عم ةقالعلا–   ............................. .  ٧  
  ٧  .............................. ............................فيراعتلا  - ٢  

  ١٠  .. ..............................................................قبئزلا ضرع  -ميج 
  ١٠  . ..............................................قبئزلا ضرع رداصم  - ٣  

  ١٣  ...................... ............]قبئزلا تابَكرمو[قبئزلا يف ةيلودلا ةراجتلا   -لاد 
  ١٣  . .........]قبئزلا تابَكرم وأ[قبئزلا يف ] فارطألا عم[ةيلودلا ةراجتلا   - ٤  
  ١٥  . .......]قبئزلا تابَكرم وأ[قبئزلا يف فارطألا ريغ عم ةيلودلا ةراجتلا   - ٥  
  ١٦  ... .............................................تايلمعلاو تاجتنملا  -ءا ه  
  ١٦  . .......................................قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا  - ٦  
قبئزلا اهيف مدختس  - ٧      ٢١  . ............................ي يتلا عينصتلا تايلمع
  ٢٢  . ...............]لوبقملا مادختسالاو[هب حومسملا مادختسالا تاءافعإ   - ٨  
حلا–ًايناث  ٨     ٢٥  . ......................................]ةيمانلا نادلبلل ةصاخلا ةلا 

  ٢٥  . .........................................قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت  -واو 
  ٢٥  . ................................قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت  - ٩  

  ٢٧  . .....................................................تابيرستلاو تاثاعبنالا  -ياز 
  ٢٧  . .........................يوجلا فالغلا يف]ةدوصقملا ريغ[تاثاعبنالا   - ١٠  
  ٢٩  . .........................................ةسبايلاو ءاملا يف تابيرستلا  - ١١  
ةليدبلا ١١   رستلاو تاثاعبنالا–    ٣٠  . ...........................ةدوصقملا ريغ تابي 

  ٣٢  . .....................................قبئزلاب ةثولملا عقاوملاو تايافنلاو نيزختلا  -ءاح 
  ٣٢  . ................................]يعلسلا قبئزلل[ًايئيب ميلسلا نيزختلا   - ١٢  
  ٣٣  ..................................................... قبئزلا تايافن  - ١٣  
  ٣٧  . .............................]هل ةجيتن ةثولملاو[قبئزلاب ةثولملا عقاوملا   - ١٤  

  ٣٨  . .....................................ذيفنتلاو ةينقتلا يف ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملا  -ءاط 
  ٣٨  . ..............................................ةيلاملا تايلآلاو دراوملا  - ١٥  
  ٤١  . ....................................]تاردقلا ءانبو[ةينقتلا ةدعاسملا   - ١٦  
ًايناث ١٦   تاكارشلا–   ..................................................... .  ٤٣  

معدلاو ةيلاملا ةدعاسملا ] اتنجل []ةنجل] [لاثتمالا] [ذيفنتلا] [ةنجل[[  - ١٧
  ٤٣  . .....................................]ذيفنتلاو تاردقلا ءانبوينقتلا     
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  ٤٥  . ..................................تامولعملا غالبإو دصرلاو ثوحبلاو ةيعوتلا  -ءاي 
  ٤٥  ............. .......................................تامولعملا لدابت  - ١٨  
  ٤٥  . ............................................ميلعتلاو يعولاو مالعإلا  - ١٩  
  ٤٦  . ...........................................دصرلاو ريوطتلاو ثحبلا  - ٢٠  
ًايناث ٢٠   ةيحصلا بناوجلا–   ................................................ .  ٤٧  
  ٤٧  . .....................................................ذيفنتلا ططخ  - ٢١  
  ٤٨  . ...........................................................غالبإلا  - ٢٢  
  ٤٩  . ......................................................ةيلاعفلا مييقت  - ٢٣  

  ٥٠  . .........................................................ةيسسؤملا تابيترتلا  -فاك 
  ٥٠  . ....................................................فارطألا رمتؤم  - ٢٤  
  ٥١  . ............................................................ةنامألا  - ٢٥  
ًايناث ٢٥   ءاربخلا تائيه–   . ...................................................  ٥٢  

  ٥٣  . ...........................................................تاعزانملا ةيوست  -مال 
  ٥٣  . ...................................................تاعزانملا ةيوست  - ٢٦  

  ٥٣  ................................................. .....ةيقافتالا ريوطت ةلصاوم  -ميم 
  ٥٣  . .................................................ةيقافتالا تاليدعت  - ٢٧  
  ٥٤  . ............................................تاقفرملا ليدعتو دامتعا  - ٢٨  

  ٥٥  ..................................... .........................ةيماتخ ماكحأ  -نون 
  ٥٥  . ....................................................تيوصتلا قح  - ٢٩  
  ٥٥  . ............................................................عيقوتلا  - ٣٠  
  ٥٥  ................ ............مامضنالا وأ رارقإلا وأ لوبقلا وأ قيدصتلا  - ٣١  
  ٥٦  .. ........................................................ذافنلا ءدب  - ٣٢  
  ٥٦ . .......................................................تاظفحتلا  - ٣٣  
  ٥٦  . .......................................................باحسنالا  - ٣٤  
  ٥٦  . ............................................................عيدولا  - ٣٥  
صوصنلا ة  - ٣٦      ٥٦  . ...................................................يجح

  ٥٧  . ...............................................قبئزلا ضرع رداصم  -فلأ قفرملا 
  ٥٨  . ...............ةيلودلا ةراجتلا ريبادتل ةعضاخلا قبئزلا تابَكرمو قبئزلا  -ءاب قفرملا 

  ٥٩  . .......................................قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا  -ميج قفرملا 
قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا اهيف مدختس  -لاد قفرملا     ٦٢  . ..........ي يتلا عينصتلا تايلمع
  ٦٤  . ................................قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت  -ءاه قفرملا 
  ٦٦  . ........................]ةدوصقملا ريغ[يوجلا فالغلا يف تاثاعبنالا   -واو قفرملا 
  ٦٧  . .............................ةسبايلاو ءاملا يف قبئزلا تابيرست رداصم  -ياز قفرملا 

ةدوصقملا ريغ تابيرستلاو تاثاعبنالا–ليد بلا ياز قفرملا  .............................. .  ٦٨  
  ٧٠  ............... ًايئيب ميلسلا نيزختلا نأشب] تاطارتشا عضو] [هيجوت[  -ءاح قفرملا 
  ٧١   .........................................قيفوتلاو ميكحتلا تاءارجإ  -ءاي قفرملا 
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قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كصل بسانمو لماش جهنلديدجصن عورشم     
  ةجابيدلا  -فلأ 

يغبني ةجابيدلل صن يأ نأ ةيطخلا اهريراقت يفو ةنجلل ةيناثلا ةرودلا يف )٢(ةريثك فارطأ تركذ :قيلعت  
تاضوافملا ةيا  ةجابيدلا نأشب تاحرتقم مدقت مل ا. برق هيف رظنلا  فار طألا امأ. إف ،كلذ ىلع ءانبو

يف ةجابيدلا نأشب تاحرتقم ميدقت يف اهقحب تظفتحا دقف ةجابيد ةشقانم هناوأل قباسلا نم نأ ىرت يتلا 
  .ةقحال ةلحرم

،   ةيقافتالا هذه يف فارطألا نإ
ةيمنتلاو ةئيبلا نأشب وير نالعإ ئدابم ديدج نمدكؤت ذإ[ ئدابملا اميس الو    ١٥ و٧ و٦، 

  ،١٦و
ملا تايلوؤسملا ةيمهأبملست ذإو ريغ قبئزلا ةلوانمب طبتري امل يدصتلا يف ةزيامتملا نكلو ةكرتش  
ةيرشبلا ةحصللو ةئيبلل لكاشم نمةحيحصلا  ،  

ًاراثآ كرتت ةحيحصلا ريغ قبئزلا ةلوانم نأبًاضيأ ملست ذإو ةيرشبلا ةحصلاو ةئيبلا ىلع ةراض    
لقن كلذكو ةبسانمو ؤبنتلا نكميو ةيفاك ةيلام دراوم ةئبعت قيرط نع يلودلا نواعتلا نأو ا 

لاقتنا ةلحرمب اتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا ىلإ ايجولونكتلا  نامضل يساسأ رمأ وه اداص  
ةيقافتالا هذه بجومب اءافولا ىلع نادلبلا كلت ةردق     ،امازتلاب

مانلا نادلبلا تاجايتحا ةيبلتل ةصاخ ريبادت دامتعا ىلإ ةساملا ةجاحلا ديدج نمدكؤت ذإو ةي  
لاقتنا ةلحرمب ايتلا نادلبلاو  اداصتقا رمت امب     ،ةيفاضإ ةيلام دراوم ريفوت كلذ يف، 
ةيبلتل ايجولونكتلا لقنو بسانملا تقولا يفو يفاكلا ينقتلا نواعتلا ميدقت نأب ملست ذإو  
لاقتنا ةلحرمب ايتلا فارطألاو ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا تايولوأو تاجايتحا  اداصتقا رمت   
  ،لاعف وحن ىلع ةيقافتالاهذه ذيفنتل نايرور ض
نم ةيقافتالا هذه ماكحأ ذيفنتل ةيفاك لاومأ ةئبعتب لفكتلا يرورضلا نم نأ ديدج نم دكؤت ذإو  

فارطألا عيمج ل بِق،[  
تاردقلا ءانب معدل ومنلا ةمدقتملا نادلبلا نم تامهاسم نم ةيلاملا ةيلآلا ليومت ىلع تقفتا دقو  
مب ،ةيقافتالا هذه ماكحأل لاثتمالا نأشب ةيمانلانادلبلا تابلطتمو لقن ةطساوب كلذ يف ا  
  ،ايجولونكتلا

نع مجني يذلا ررضلا نم ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ةيامحب فارطألا مازتلا نابسحلا يف ذخأت ذإو  
ةبقارم نأشب فارطألا عم نواعتلل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم هب موقت يذلا لمعلاب ًارارقإو ،قبئزلا  
ةحصلا عاطق يفًايجيردت همادختسا ضيفخت ىلع عيجشتللو قبئزلا  ،  

                                                      
ةملك نم لوألا فرحلا ريبك طخب بتكي ،فارطألا ةددعتم ىرخأ ةيئيب تاقافتا يف ةعبتملا ةسرامملل ًاعابتا   )٢(
’’party‘‘ ةملك وأ  ’’parties‘‘عورشم يف ريشت امدنع ةيزيلكنإلا ةغللاب اذه صنلا   يف فارطأ وأ فرط ىلإ ناتملكلا  

عورشم يف نيتملكلا نيتاه نم لوألا فرحلا ريبك طخب بتكي ال ،كلذ نم سكعلا ىلعو . قبئزلاب قلعتملا كصلا
ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل يف ءاضعأ وأ وضع ىلإ ناريشت امدنعةيزيلكنإلا ةغللاب صنلا  .  
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ةراضلا تاريثأتلا ىلإ ةبسنلاب ةيرشبلا ةحصلا ةيامح نأشب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةطشنأب ملست ذإو  
ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا رودو ةحيحصلا ريغ قبئزلا ةلوانمب ةطبترملا 

، ا ربع اهنم صلختلاو دودحلا ربع اهنم يئاهنلا صلختلاو قبئزلا تايافن لقن ىلإ ةبسنلاب دودحل
ةيقافتالا هذ ه ماكحأ نم فدهلا قيقحتل رابتعالا يف ذخؤت نأ بجي امهيتلك ةمهاسم نأبو
  ،ماكحألا كلت قيبطتو
ريبادتلا نيب ةيساسألا رزآتلا هجوأب ًاضيأ ملست ذإو ب قلعتي اميف ةيقافتالا هذه يفةعمزملا  نم دحلا  

وحن ةهجوملا تاءارجإلاو تاسايسلاو قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت يف قبئزلا مادختسا 
فادهألل اقفو ،يملاعلا ديعصلاو ينطولا ديعصلا نم لك ىلع ،عوجلاو عقدملا رقفلا ىلع ءاضقلا 

ئدابم نم٦ و ٥نيأدبملاو ةيفلألل ةيئامنإلا  ةيمنتلاو ةئيبلا نأشب وير نالعإ   ،[ 

يلي ام ىلع تقفتادق  :  
  ةمدقم  -ءاب 

  فدهلا  - ١
ةيرشبلا هتابّكرمو قبئزلا تاثاعبنا نم ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ةيامح وه ةيقافتالا هذه نم فدهلا  :١رايخلا 
ءاضقلابو ،ةسبايلاو ءاملاو ءاوهلا يف ةيملاعلا أشنملا ةيرشبلا قبئزلا تاثاعبنا نم دح ىندأ ىلإ لالقإلاب [أشنملا 

نكمأ امثيح ،فاطملا ةياكلت ىلع   يف تاثاعبنالا.[  
ناسنإلا ةحص ىلع ةيبلسلا تاريثأتلا نم دح ىندأ ىلإ لالقإلا وه ةيقافتالا هذه نم فدهلا : ٢رايخلا 

كلت نود فاطملا ةيا   يف ةلوليحلاو ،هتابّكرمو قبئزلا بيرستل ضرعتلا نع مجنت يتلا ةئيبلا ىلعو
كلذ يف امب [رطاخملا نم دحلل تايجيتارتسا قيبطتو اهلدابتو تامول عملا رشن ريسيتب كلذو ،تاريثأتلا
هرمع ةرود ةليط قبئزللًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ئدابملا رابتعالا يف ًاذخأ ،ينقتلاو يلاملا نواعتلا قيرط نع ]   ،

  .١٦ و١٥ و٧ و٦ئدابملا كلذ يف امب ،ةيمنتلاو ةئيبلا نأشب وير نالعإ يف اهيلع صوصنملا ةلصلا تاذ 
ًايناث ١[   ىرخألا ةيلودلا تاقافتالا عم ةقالعلا  - 

. مئاق يلود قافتا يأ نم ةعبانلا فرط يأ تامازتلاو قوقح ىلع ةيقافتالا هذه ماكحأ رثؤت ال  - ١
ىرخأ ةيلود تاقافتاو ةيقافتالا نيب يمره لسلست داجيإ ةداملا هذ  دوصقملا سيلو.  

، ةدضاعتم ةقيرطب ةيقافتالا هذه ذّفنت   - ٢ اهفده عم ضراعتت ال ةلص تاذ ىرخأ ةيلود كوكص عم
  .]١ةداملا يف نيبم وه امك 

  فيراعتلا  - ٢
  :تاقيلعت

حرتقا دقو . ةيزيلكنإلا ةغللاب يئاجهلابيترتلا بسح ةضورعم ةداملا هذه يف ةدراولا فيراعتلا   -فلأ 
لا تاعومًالثم ،فلتخم وحن ىلع اهعيمجت وأ اهبيترت فارطألا ضعب  ا بسح   .ةيسايسلا وأ ةينقت 

يف يئر امنيب ٢ةداملا يف اهعيمج درت نأ يغبني فيراعتلا نأ فارطألا تالخادم ضعب يف يئر   -ءاب   ،
ديدجلا صنلا عورشم يفو  .اهيلع قبطنت يتلا ةددحملا داوملا يف فيراعتلا درت نأ ىرخأ فارطأ تالخادم
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درت يتلا تاحلطصملا ٢ةداملا يف انه ةنامألا تعضو ،اذه  فيراعت امأ . صنلا نم ةددعتم داوم يف 
: ةيلاتلا تاءانثتسالا عم ،ةينعملا داوملا يف ةعوضوم يهف طقف ةدحاو ةدام يف الإ درت ال يتلا تاحلطصملا

ف ًاضيأ هركذ دريو١٢ةداملا يف ‘‘ يعلسلا قبئزلا’ ’رعي ةداملا يف   ةرابعب هيلإ راشي ثيح ٤  وه امك ’’، 
‘‘١٢ةداملا يف نيبم  رعيو ةداملا يف ‘‘لوبقملا مادختسالا’’ف ،  ًاضيأ دريو٨  نيتداملا يف   راشي ثيح ٧ و٦   ،

لوبقملا مادختسالا ءافعإل ًاقفو’’ةرابعب هيلإ  صوصنم وه امك هلجأل ًالجسم فرطلا نوكي يذلا...    
  .‘‘٨ةداملا يف هيلع 

حلطصم ف  -ميج   هذه يف امإ ،ةيفاضإ تا رعت نأ يغبني ةيقافتالا نأ ةمدقملا ةيطخلا ريراقتلا ضعب تأر
جتنملا ’’، و‘‘صلختلا’’ةحرتقملا ةيفاضإلا تاحلطصملا لمشتو . صنلا يف رخآ عضوم يف وأ ةداملا
أشنملا يرشبلا بيرستلاو‘‘يوناثلا قبئزلا تابَكرمو قبئزللًايئيب ةميلسلا ةرادإلا’’و‘‘   يتلا ة لودلا’’ و،‘‘ 

قافتالا هذه يفًافرطتسيل  اذإ اميف رظنت نأ يف ةنجللا بغرت دقو . ‘‘قبئزلا نم ضفخنملا ىوتحملا’’و‘‘ ة 
  .ةبجاولا فيراعتلا يه ام كلذك رمألا ناك اذإو ،صنلا يف اهفيرعت يغبني تاحلطصملا هذه تناك

  :ةيقافتالا هذه ضارغأل
قاطنلا ق”  )أ(  مجانم لامع ل ‘‘يضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت  بِق نم بهذلا نيدعت ينعي  
؛نيدودحم جاتنإو رامثتسابعم ،ةيئادب تايلمعو قرط مادختسابةري غص تاكرش وأ دارفأ    
عيمج لمشت ةقيرطب قبئزلا تايافن ةرادإ ينعت ‘‘قبئزلا تايافنل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا’’  )ب(  

مجنت دق يتلا ةراضلا راثآلا نم ةئيبلا ةيامحو ناسنإلا ةحص ةيامح نمضت يتلا ةيلمعلا تاوطخلا 
قبئزلا تايافن لوانتت يتلا١٣ةداملا ىلإ هلقنو فيرعتلا اذه ريوحت ىر ج[؛ تايافنلا كلت نع  .[  
ًامدقتو ةيلاعف رثكألا ةلحرملا ينعت‘‘ةحاتملا تاينقتلا لضفأ’’ًايناث ) ب[( ةطشنألا عضو يف    

أدبملا ثيح نم رفوتل ةيلمع ةمءالم نم ةنيعم تاينقت هب مستت ام ىلإ ريشت يتلا اهليغشت قئارطو 
تاثاعبنا ىلع ءاضقلا ىلإ يمرت تابيرستلا ىلع دويق ضرف يف هيلإ دنتس ذلا ساسألا  ي ي

ىلإ يمرت ،ماع هجوب ًايلمع سيل كلذ ناك اذإ ، وأ ،لكك ةئيبلا ىلع اهرثأو قبئزلا تابيرستو  
  :قايسلا اذه يفو. اهنم دحلا

ةئيبلا ةيامح نم عفترم ماع ىوتسم قيقحت يف ةيلاعف رثكألا ينعي ‘‘لضفأ’’  ‘١’  
  ؛لكك
ممصت يتلا قرطلاو ةمدختسملا تايجولونكتلا نم لك ىلإ ريشت ‘‘تاينقتلا’’  ‘٢’  

؛ةمدخلا نم اهعفرو اهليغشت يرجيو ناصتو ىنب  تو تآشنملا ا   
ينعت ،فرطلا كلذ لخاد نيعم قفرمو نيعم فرطب قلعتي اميف ‘‘ةحاتملا’’  ‘٣’  ،

طق يف ذيفنتلا نم نّكمي قاطن ىلع ثدحتس  لظ يف ةلص يذ يعانص عا ت يتلا تاينقتلا
ءاوس ،رابتعالا يف دئاوفلاو فيلاكتلا ذخأ عم ًاينقتو ًايداصتقا ةحلاص فورظ  ،

 ، ينعملا فرطلا يضارأ لخاد ،جتن  ت وأ مدختس  ت مل وأ ،تجتنُأ وأ تاينقتلا تمدخ  تسا
ًاروسيم اهيلع قفرملا ل  ؛ةلوقعم ةجردبغشم لوصح نوكي نأ طرشب  [  



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

9 

تايجيتارتساو ريبادت نم جيزم بسنأ قيبطت ينعت ‘‘ةيئيبلا تاسرامملا لضفأ’’ًاثلاث ) ب[(  
  ]؛يئيبلا مكحتلا

قبئزلا تابَكرمو قبئزلا نيزخت ينعي ‘‘قبئزلا تابَكرمو قبئزلل ًايئيب ميلسلا نيزختلا’’  )ج[(  
ناج نم ةحّقنملا وأ ةث  ب دحملا وأ ةدمتعملا ،ًايئيب ميلسلا نيزختلا نأشب تاهيجوتلا عم قفتت ةقيرطب

  ]؛١٢ةداملا بجومب فارطألا رمتؤم 
يلوألا قبئزلا رصنع ينعي ‘‘قبئزلا’’  )د(  (Hg(0), CAS No. 7439-97-6)  ةدام طئالخ وأ

 ٩٥نع لقي ال قبئزلل زيكرت ىلع يوتحت يتلا قبئزلا كئابس كلذ يف امب ،ىرخأ داوم عم قبئزلا 
  ؛ًانزو ةئاملا يف
يأ ينعت ‘‘قبئزلا تابَكرمو قبئزلا’’  )ه( نم ةنوكم ةقباطتم تائيزج نم فلأتت ةدام  

  ؛ءاب قفرملا يف ةجردملا داوملارثكأ وأ دحاو رخآ يئايميك رصنعو قبئز تارذ 
قبئزلا هيلإ فاضملا ج’’  )و(  وأ قبئزلا ىلع يوتحي يذلا ج ‘‘تنُملا  تنُملا ن  وكم وأ ج  تنُملا ينعي  

[ًادمع فيضأ قبئز بّكرم  يعم رهظم وأ ةن  ةن يعم ةيصاخ ريفوتل  يعم ةفيظو ءادأل ةن  يعم ةيعون وأ ن
  ؛]رخآ ببس يأل وأ

  ):و(ةيعرفلا ةرقفلا ىلع تاقيلعت 
ىلإ ‘‘قبئزلا هيلإ فاضملا جتنملا’’فيرعت ريشي نأ يطخ ريرقت يف فارطألا دحأ حرتقا   -فلأ   

 اذإ اميف رظنلا يف فارطألا بغرت دقو. قبئزلا تازيكرتل ىندألا دحلا تابتع ديدحتو موهفم
بسنألا نم ناك اذإ ام وأ فيرعتلا يف انه درت نأ يغبني ،تدج   و نإ ،ةراشإلا هذه تناك

  .قبئزلا اهيلإ فاضم ةددحم تاجتنم عم ًانارتقا ميج قفرملا يف اهجاردإ
مادختساب ةعم   -ءاب   ا وأ عنصلا ةماتلا علسلا تناك اذإ ام حاضيإ يرورضلا نم نأ رخآ فرط ركذ

، (قبئز لا اهيلإ فاضم تاجتنم قبئز ىلع يوتحت ةيئابرهك تال  حرمو تالوحمب ةدوزملا تابكرملا لثم
  .فيرعتلا اهلمشيس) قبئزلا ىلع يوتحت تايراطب وأ حيباصمب ةدوزملا ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا علسلاو

تاجتنم لمشي نأ يغبني فيرعتلا ناك اذإ ام يف رظنت نأ يغبني ةنجللا نأ ثلاث فرط ركذ   -ميج 
فض  مل هثودحل ةجيتن وأ جاتنإلا ةيلمع يف قبئزلا مادختسال ةجيتن ًادوجوم ناك لب ،ًادمع قبئزلا اهيفي  
  .ماخلا داوملا يف

هذ ‘‘فرطلا’’  )ز(  مازتلالا ىلع قفاوت يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم وأ ةلود ينعي  
  ؛اهل ةبسنلاب لوعفملا ةيراس ةيقافتالا نوكتو ةيقافتالا
ةتفارطألا ’’  )ح(  وأ ًاباجيإ ا ‘‘وصملاو ةرضاحلا  اوصأب يلدت يتلاو ةرضاحلا فارطألا ينعت  

  ؛فارطألا عامتجا يف ًابلس
قبئزلل يل’’  )ط(  يه هيف ةدوصقملا ةيسيئرلا ةداملا نوكت يذلا نيدعتلا ينعي ‘‘وألا نيدعتلا  

  ؛قبئزلا ىلع يوتحي زاكروأ قبئزلا 
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يف ةدايس تاذ لود ا ‘‘يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلا ةمظنملا’’  )ي(  أشنأ ةمظنم ينعت  
هذه اهمكحت يتلا لئاسملاب قلعتي اميف صاصتخالا اهيف ءاضعألا لودلا اهيلإ لقنت ةن   يعم ةقطنم
وأ ةيقافتالا هذه ىلع عيقوتلا ،يلخادلا اهماظنل ًاقفو ،لوصألا بسح ،اهيلإ ل   وختو ،ةيقافتالا

  ؛اهيلإ مامضنالا وأ اهرارقإ وأ اهلوبق وأ اهيلع قيدصتلا
ليدبلا )ك(ةيعرفلا ةرقفلا     ،١  
ةداملل ٢رايخلا ةنجللا تدمتعا اذإ : قيلعت رايخلاو ٦  ةداملل ٢  نيدنبلا فذح ذئدنع نكمي ٧   ،
ةيعرفلا ةرقفلا نم ‘٢’ و‘١’ ليدبلا )ك(   ،١.  
وأ قبئزلل مادختسا يأ ينعي ‘‘ةيقافتالا هذه بجومب فرطلل هب حومسملا مادختسالا’’  )ك(  
  :قبئزلا تابَكرمل

وأ ؛ميج قفرملا يف ًاجردم سيل قبئزلا ىلع يوتحي جتن  ‘١’[    م يف
وأ ؛لاد قفرملا يف ةجرد  ‘٢’    م تسيل عينصت ةيلمعل
مادختسال فرطلا اهلجأل ل   ‘٣’  جسملا ،لاد قفرملا وأ ميج قفرملا يف ةجردملا

  وأ ؛٨ةداملا يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع ،هب حومسم 
يعجرم رايعمك وأ يربتخم قاطنىلع ثوحبلل  ‘٤’  .  

ليدبلا )ك(ةيعرفلا ةرقفلا     ،٢  
وأ قبئزلل مادختسا يأ ينعي ‘‘ةيقافتالا هذه بجومب فرطلل هب حومسملا مادختسالا’’  )ك(  
ًامومعًالوبقم نوكي قبئزلا تابَكرم فرطلل ةددحملا تاجايتحالا رابتعالا يف ذخأي نأ هنأش نمو    
  .ةليدب تايلمعو تاجتنم رفاوتو

  قبئزلا ضرع  -ميج 
  قبئزلا ضرع رداصم  - ٣

رايخلا ٣ةداملا   ،١  
هيضارأ لخاد قبئزلل يل   - ١  امب ] ةيقافتالا هذه ذافن ءدب خيرات يف[وأ نيدعت دجوي فرط لك مزتلي
  :يلي

نيدعتلا نم ةج ] رظحي نأ] [ـب حمسي ّالأ[  )أ[( تن  م قبئز تابّكرم وأ قبئز يأ ريدصت
؛قبئزلل يل   ءدب لبق قبئزلل يلوألا نيدعتلا نم ةجتنملا قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا كلذ يف ا ، مب[وألا

ةداملا يف نيبملا وحنلا ىلع ًايئيب ميلسلا صلختلا ضرغل الإ ،ةيقافتالا هذه ذافن   ]؛]١٣ 
اهعيزوت وأ ،يلوألا نيدعتلا نم ةجتنملا قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا عيبب حمسي الأ - ًايناث) أ[(  

] ةيقافتالا هذه بجومب فرطلل هب حومسم مادختسا لجأل الإ[اهمادختسا وأ ةراجتل ا قيرطب
نم ةجتنم تناك اذإ ] [هل ةبسنلاب ةيقافتالا هذه ذافن ءدب خيرات نم تاونس سمخ نوضغ يف[
  ؛]ةيقافتالا هذه ذافن ءدب لبق قبئزلل يلوألا نيدعتلا
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تنملا قبئزلا عيمج نيزخت نم دكأتي نأ– ًاثلاث) أ[( ع   زوي وأ عابي ال يذلا يلوألا نيدعتلا نم ج
مدختس   ةيعرفلا ةرقفلاب ًالمعي وأ ةراجتلا قيرطب ًايئيب ةميلس ةقيرطبًايناث) أ(  يف ن    يبملا وحنلا ىلع  

  ]؛١٢ ةداملا
ةمدقملا هريراقت يف جرد   )ب[(  ةداملاب ًالمعي نأ قبئزلل يلوأ نيدعت يأ نع تامولعم ٢٢   
  :ىندأ دحك ،كلذ يف امب ،هيضارأ لخاد

  ؛هعقوم  ‘١’
كلذ ناك ىتم ،ةدوصقملا تامادختسالاو تاهجولاو [ةردقملا تايمكلا   ‘٢’  ،
وأ عابت يتلا وأ ] [نيدعتلا اذه نم ايونس ةجتنملا قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلل ،ًامولعم

ن  زخت وأ ر  ةيعرفلا ةرقفلاب ًالمعدصت وأ مدختست وأ عزوت وأ ًايناث) أ(    ؛)]ًاثلاث) أ( 
هذه ذافن ءدب خيرات ] لولحب] [نم تاونس] ثالث[نوضغ يف [نيدعتلا اذه يهني نأ   )ج[(

  .]هل ةبسنلاب ةيقافتالا
يل   - ٢[ ذافن ءدب خيرات يف هيضارأ لخاد يرجي نكي مل [وأ قبئز نيدعتب حمسي ّالأ فرط لك ىلع
  ].]هيضارأ ىلع] [هل ةبسنلاب ةيقافتالا هذه
  :فرط لك ىلع  - ٣

عقت يتلا ] يلوألا نيدعتلا فالخب] [فلأ قفرملا يف ةجردملا[قبئزلا ضرع رداص م ديدحت  )أ(
  ؛هيضارأ لخاد

ناتيعرفلا ناترقفلا ١ليدبلا    )ج(و) ب(، 
اهمادختسا وأ ةراجتلا قيرطب اهعيزوت وأ قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا عيبب حامسلا مدع   )ب[(

مادختسا ل ] ةددحملا رداصملا] [فلأ قفرملا يف ةجردملا ضرعلا رداصم[نم تناك اذإ   جأل الإ
  ]؛ةيقافتالا هذه بجومب فرطلل هب حومسم

قفرملا يف ةجردملا ضرعلا رداصم نم [قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا ريدصتب حامسلا مدع   )ج[(
، وأ نيزختلا ضرغل  [٤٨ةداملا يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع [الإ ] ةددحملا رداصملا نم] [فلأ

و ؛ةيقافتالا هذه بجومب فرطل هب حومسم مادختسا لجأل وأًايئيبميلسلا صلختلا    ]؛] 
رقفلا٢ليدبلا  يعرفلاتا،    ًايناث) ج(و) ج(و) ب (ة 

ضرعلا رداصم نم اهيلع لصح   )ب(  ي يتلا قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا عيبب حامسلا مدع
، خيرات يأ دعب همادختساب وأ هريدصتب وأ ةراجتلا قيرطب هعيزوتب وأ ،فلأ قفرملا يف ةجردملا  

؛قفرملا كلذ يف ددحم يجيردت ءا إ  
ليبقلا اذه نم ددحم يجيردت ءا  )ج(    :إ خيرات يأ لبق

يف ةجردملا ضرعلا رداصم نم قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا عيبب حامسلا مدع   ‘١’
هب حومسم مادختسال الإ ،اهمادختسا وأ ةراجتلا قيرطب اهعيزوت وأ ،فلأ قفرملا 

؛ةيقافتالاهذه بجومب فرطلل    
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ةجردملا ضرعلا رداصم نم قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا ريدصتب حامسلا مدع   ‘٢’
  ؛٤ةداملا يف هيلع صوصنم وه ام ءانثتساب ،فلأ قفرملا يف 

ا - ًايناث) ج( رادإ ةلافكو تايافنك قبئزلا تابَكرمو قبئزلا عيمج فينصت ةداملل ًاقفو  اذإ ١٣   
  :تناك

  ؛ةيقافتالا هذه ذافن ءدب لبق يلوألا نيدعتلا نم ةجتنم  ‘١’
وأ ،اهريدصت وأ ةراجتلا قيرطب اهعيزوت وأ ،اهعيب حومسملا نم سيل   ‘٢’

ةيعرفلا ةرقفلاب ًالمعاهمادختسا    وأ ؛)ب( 
اهمادختسا وأ ،اهريدصت وأ ،ةراجتلا قيرطب اهعيزوت وأ ،اهعيب دوصقملا سيل   ‘٣’

ةرقفلاب ًالمعةيقاف تالا هذه بجومب فرطلل هب حومسم مادختسا ضارغأل  
  ؛)ج( ةيعرفلا

يف ةجردملا ] [ةددحملا[ضرعلا رداصم نم قبئزلا تابَكرمو قبئزلا عيمج نأ نم دكأتلا   )د[(
  يتلا] فلأ قفرملا

حومسم مادختسا لجأل مدختست ] [مدختست وأ ،ةراجتلا قيرطب عزوت وأ ،عابت[ال  ١ليدبلا 
ر ] ةيقافتالا هذه بجومب فرطل هب ةيعرفلا ةرقفلاب ًالمعدصت وأ ةقيرطب ن )] [ج(وأ ) [ب(   زخت

ةداملا يف نيبملا وحنلا ىلع ًايئيبةميلس  وحنلا ىلع ًايئيبةميلس ةقيرطب اهنم صلختلا متي ] [١٢   
  ]و ؛]١٣ةداملا يف نيبملا 

ضارغأل اهريدصت وأ اهمادختسا وأ ،ةراجتلا قيرطب اهعيزوت وأ ،اهعيب دوصقملا  ٢ليدبلا 
ةيقافتالا هذه بجومب فرطلل هب حومسم مادختسا ةيعرفلا ةرقفلاب ًالمع  ةقيرطب ن ) ج(   زخت

ةداملل ًاقفو ًايئيبةميلس  و ؛ريدصتلا وأ مادختسالا وأ عيزوتلا وأ عيبلا اذه لبق١٢   [  
ةداملاب ًالمعةمدقملا اهريراقت نيمضت   )ه[( تابَكرمو قبئزلا تايمك نع تامولعم ٢٢   

  :قبئزلا
ةيعرفلا ةرقفلاب ًالمعددحملا ضرعلا ردصم ] نم ةئف [لك نم ةجتنُملا  ‘١’   ؛)أ( 
وأ ر   ‘٢’  زخن[دصت وأ مدختست وأ عزوت وأ عابت يتلا اهنم صلخت] [ت راد] [ي ت [
ةيعرفلا تارقفلاب ًالمع   )].د(ىلإ ) ب( 

رايخلا ٣ةداملا   ،٢  
  .هب طبترم قفرم رايخلا اذهل دجوي ال: قيلعت

، أ نيدعت دجوي فرط لك ىلع  - ١ هل ةبسنلاب ةيقافتالا هذه ذافن ءدب خيرات يف هيضارأ يف قبئزلل يلو
قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا ريدصتب حمسي الأ ،خيراتلا كلذ يف ليبقلا اذه نم ةطشنأ ثادحتسا مزتعي وأ 

ةيقافتالا هذه ماكحألًاقفوالإ قبئزلل يلوألا نيدعتلا نم ةجتنملا   .  
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قبئزلا جاتنإ نم دحلا فد ل ريبادت دمتعي نأ فرط لك ىلع  - ٢  ، قبئزلل يلوألا نيدعتلا ميظنت
يلبقتسملا وأ يراجلا يلوألا نيدعتلا ،ًايداصتقاًانكمم كلذ ناك امثيح ،رظحي نأو يلوألا فارطألل زوجيو .  
  :ىرخأ رومأ نمض ، رابتعالا يف ذخأت نأ

  ؛ًايئيبميلسلا هنيزختو هعمجو قبئزلا جارختسا   )أ(
  ؛ًايداصتقا ةنكمملا ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو ةحاتملا تاينقتلالضفأ مادختسا   )ب(
  .اهتجلاعم ةداعإلو قبئزلا نيدعت تايافن ةداعتسال زفاوح قيبطت  )ج(

ًاينطوًارصح زجنيو يرجي نأ فرط لك ىلع  - ٣ ةددحم قبئز تابّكرمو يلوألا قبئزلا ةيمكو عقومل    
  .جاتنإلا تايلمع فلتخم نع مجنت يتلا قبئزلا تايافن ىلإ ةفاضإ ،ةلصلا تاذ تاعاطقلا يف
ذافن ءدب خيرات يف ررقي ةددحمو ةفورعم قبئزلل نيدعت دراوم وأ تانوزخم هيدل فرط لكل قحي   - ٤

لداع يلام ضيوعت ىلع لصحي نأ اهزيزعت نعو هدراوم لالغتسا نع ىلختي نأ هل ةبسنلاب كصلا اذه 
  .فصنمو
صوصنملا ريبادتلا ذيفنت يف ىعار   - ٥ ةيداصتقالاو ةيعامتجالا فورظلا ةداملا هذه يف اهيلع ت

لقن كلذكو ةبسانمو ا   ؤبنتلا نكميو ةيفاك ةيلام دراوم ةئبعتب ًانوهرم لاثتمالا نوكيو ،فارطألل
ريدقتلًاقفوفارطألا ىدل تاردقلا ءانبل بولطملا وحنلا ىلع نواعتلاو ايجولونكتلا   ةصاخلا ا ا

ا ايولوأو ا    .اجايتحال
  ]قبئزلا تابَكرمو[قبئزلا يف ةيلودلا ةراجتلا   -لا د

  :تاقيلعت
ةداملا تعم   -فلأ  ميلسلا نيزختلا نأشب ةقباسلا ٤ج يتلا داوملا عم اذه ديدجلا صنلا عورشم يف ًايئيب   

  .هاندأ ،ءاح ءزجلا يف ةثولملا عقاوملاو تايافنلا لوانتت
جاردإو فارطألا ريغ عم ةراجتلا نأشب ٥ةد املا فذح يطخلا هريرقت يف فارطألا دحأ حرتقا  -ءاب   

ةداملا نم ٢ةرقفلا يف ةديدجلا ) ج(ةيعرفلا ةرقفلاو . ٤ةداملا يف ةيساسألا اهماكحأ  يرطي، ه٤  ةدحاو  ةق 
اذه ديدجلا صنلا عورشم يف حرتقملا اذه ا  سكعني يتلا قرطلا نم.  

يف ةيلودلا ةراجتلا المشيل ٥ و٤نيتداملا يعورشم قاطن عيسوت رخآ يطخ ريرقت حرتقا   -ميج   
اذه صنلا عورشم نم٦ةداملا ًايلاح اهلمشت يتلا ،قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا  صوصن ريوحت نكميو .  

كلذ ةنجللا تبغر اذإ صنلا اذه سكعتل٦ و٤داوملا   .  
الخو قبئزلا ىلع الإ قبطنت الأ يغبني٥ و ٤نيتداملا ماكحأ نأ ثلاث يطخ ريرقت يف يئر   -لاد  طئ  

هذه يف نيفوقعم نيسوق نيب ‘‘قبئزلا تابَكرم ’’حلطصم عضو ببس وه اذهو ،هتابكرم ىلع ال ،قبئزلا  
  .داوملا

  ]قبئزلا تابَكرم وأ[قبئزلا يف ] فارطألا عم[ةيلودلا ةراجتلا   - ٤
رصانعلا ةقرو نم٥رصنعلا ىلإ ةداملا هذه دنتست : قيلعت  :  

  :الإ]] ءاب قفرملا يف ةجردملا[قبئزلا تابَكرم و أ[قبئزلا داريتساب فرط لك حمسي ال   - ١
ةداملا يف ن ] يعلسلا قبئزلل [ًايئيبميلسلا نيزختلا ضرغل   )أ(    ؛١٢يبم وه امك



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

14 

ميلسلا صلختلا ضرغل ًايناث) أ[( ةداملا يف ن ًايئيب   يبم وه امك   وأ] ؛١٣ 
  .ةيقافتالا هذه بجومب فرطلل هب حومسم مادختسال  )ب(

تابَكرم وأ [قبئزلا ريدصتب فرط لك حمسي ال ] [)٣(،٣ةداملا نم ) أ(ةرقفلاب ل الخإلا نودب[  - ٢
  ]:يونس ساسأ ىلع[ماق دق فرطلا نوكي نأ دعب الإ ]] ءاب قفرملا يف ةجردملا[قبئزلا 

  ]امإ] [و ؛ةدروتسملا] ةلودلا[دروتسملا ] فرطلا[ىلإ ريدصتلاب راطخإ ميدقتب   )أ[(  
ليدبلا)ب(ةيعرفلا ةرقفلا     ، ١  
فرطلا نم ةداهش كلذ يف امب ،دروتسملا فرطلا نم ةيطخ ةقفاوم ملتسا دق نوكي   )ب(
  :الإ نوكت نل قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا ةنحش نأب ديفت دروتسملا

  ؛١٢ةداملا يف نيبم وه امك ] يعلسلا قبئزلل [ًايئيبميلسلا نيزختلا ضرغل   ‘١’
ميلسلا صلختلا ضرغل  ًايناث ‘١’[ ه امكًايئيب    وأ] ؛١٣ةداملا يف نيبم و  
  ]وأ ؛[ةيقافتالا هذه بجومب دروتسملا فرطلل هب حومسم مادختسا لجأل   ‘٢’

ليدبلا )ب(ةيعرفلا ةرقفلا   ،٢  
يضتقي ر   )ب(  دصملا فرطلا ناك اذإ دروتسملا فرطلا نم ةيطخ ةقفاوم ملتسا دق نوكي
قت نأ كلذ ا. ةقفاوملا كلت  ، اعيرشت يضتقت يتلا فارطألا ىلعو ةنامألا ىلإ ا  اعيرشت قئاثو مد

فارطألا رمتؤم ا   غلب    ]وأ ؛[ت نأ اهيلع يتلا
يف امب ،ةيقافتالا هذه يف ًافرطتسيل ةدروتسم ةلود نم ةيطخ ةقفاوم ملتسا دق نوكي   )ج(  

ضرغل الإ نوكت نل قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا ةنحش نأب ديفت ةدروتسملا ةلودلا نم ةداهش كلذ 
ةداملا يف نيبم وه امك ًايئيبميل سلا نيزختلا ميلسلا صلختلا ضرغل وأ ١٢  نيبم وه امك ًايئيب   

  ].١٣ةداملا يف 
قبئزلا ر   -ًايناث ٢[  نأ ةداملا هذًانهر] قبئزلا تابَكرم وأ[دصي وأ دروتسي فرط لك ىلع  :  

  ]و ؛] [ةداملا هذه بجومب ةبولطملا تامولعملا لدابتل ةينطو ةطلس يمسي  )أ(
فاضملا تاجتنملاو قبئزلا تابَكرمو قبئزلا ةراجت ميظنتل يلحملا صيخرتلل ًاماظن عضي  )ب[(  

صيخرتللًاماظن عضي نأ ةرقفلا هذه بجومب هنم بولطم فرط لك ىلعو. قبئزلا اهيلإ  :  
؛صيخرتلل هماظن ةرادإو ذيفنت نعًالوؤسم نوكي نأ  ‘١’    
وأ داريتساب هيضار أ لخاد نيلجسملا نيينوناقلا صاخشألل الإ حمسي الأ  ‘٢’
  ؛قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا وأ قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا ريدصت
فارطألا رمتؤم ىلع هعزوتل ةنامألا ىلإ ةيميوقت ةنس لك يف ًاريرقت مدقي نأ   ‘٣’

اهيلإ فاضملا تاجتنملاو قبئزلا تابَكرمو قبئزلا مجحو ةرداصلا صيخارتلا ددع نع 
لالخ ا   ر   .]ةنسلا كلتجتملا قبئزلا

                                                      
داملا نم١رايخلا ىلع ةراشإلا هذه قبطنت   )٣(  .٣ة  
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وأ داريتساب حمسي نأ فرط يأل زوجي ال ٢ و١نيترقفلا نم مغرلا ىلعو ،ةداملا هذه ضارغأل   - ٣  ،
  [:يف مادختسالا لجأل ] ءاب قفرملا يف جردم قبئز بّكرم يأ وأ[قبئزلا ريدصت 

  ]]وأ ؛[قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت ][  )أ(
ةلوسبك يف عوضوملا نانسألا مغلم لكش يف ناك اذإ الإ ،نانسألا مغلم  )ب[(  ًاقفو 

  ].٦ ةداملل
تايافن ا ] قبئز تابكرم وأ[قبئز يأ لقن عضخي ،ةداملا هذه ماكحأ نم مغرلا ىلع   - ٤[  أب ف  رعت

يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا يف ةدراولا ةلصلا تاذ ماكحأللو ١٣ةداملل ةيقافتالا هذه بجومب قبئز   
  .]دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن
قبئزلا تارداص وأ تادراو عيمج رظح نم ًافرطعنمي ةداملا هذه يف ءيش ال   - ٥[ تابَكرم وأ [ 
  .]اهنم وأ هيضارأ ىلإ] قبئزلا

  ]قبئزلا تابَكرم وأ[قبئزلا يف فارطألا ريغ عم ةيلودلا ةراجتلا   - ٥[
  تاقيلعت

علا ةقرو نم٦رصنعلا ىلإ ةداملا هذه دنتست   -فلأ    .رصان 
ذافن ءدبل دعبأ خيرات يف رظنلا ىلإ ةجاح ةمث نوكت دق هنأ يطخلا هريرقت يف فارطألا دحأ يأر   -ءاب 

ارثأت ماكحألاب نادلبلا ضعب اهيف رثأتت يتلا تالاحلل ًابنجت فارطألا ريغ عم ةراجتلاب ةقلعتملا ماكحألا 
كلذ ركذو . قافتالا ىلإ مامضنالل ةيرورضلا ةيلخادلا تايلمعلا نم ءاهتنالا نم نكمتت نأ لبق اراض

نأشب لايرتنوم لوكوتورب نم ٤ةداملا يف ماكحألا كلت لثمل ةلثمأ ىلع روثعلا نكمملا نم نأ فرطلا   
  .نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا
وأ نم ] ءاب قفرملا يف ةجردملا قبئزلا تابَكرم وأ[قبئزلا ريدصتو داريتساب فرط لك حمسي ال   ]- ١[
تسيل ةلود ىلإ ميلسلا نيزختلا ضرغل الإ ةيقافتالا هذه يف ًافرط  ةرقفلا يف نيبم وه امك ًايئيب  نم ١   
ميلسلا صلختلا ضرغلو ١٢ ةداملا ةرقفلا يف نيبم وه امك ًايئيب  ةداملا نم ١   ١٣.  
حمسي نأ فرط يأل زوجي١ةرقفلا نم مغرلا ىلع   - ٢[  ،: 

يف ًافرط تسيل ةلود نم ] ءاب قفرملا يف ةجردملا قبئزلا تابكرم وأ [قبئزلا داريتساب  )أ[(
عم ةراجتلا قيرط نع هتي بلت نكمي ال قبئزلا تابكرم وأ قبئزلا ىلع بلطلا ناك اذإ ةيقافتالا هذه
  ]و ؛فارطألا

قبئزلا ريدصتب  )ب[( تسيل ةلود ىلإ] ءاب قفرملا يف ةجردملا قبئزلا تابَكرم وأ[  هذه يف ًافرط   
اهيف تددح ر   دصملا فرطلا ىلإ ةيونس ةداهش تمدق دق ةلودلا كلت تناك اذإ ةيقافتالا

، ًارارقإ تلمشو قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلل دوصقملا مادختسالا ةمزتلم ةدروتسملا ةلودلا نأب ديفي  
يليامب ،قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلاب قلعتي اميف  :  
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تابيرست نم لالقإلل ةمزاللا ريبادتلا ذاختاب ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ةيامح   ‘١’
  ؛اهعنمل وأ قبئزلا
ةداملا نم ١ةرقفلا ماكحأل لاثتمالا   ‘٢’ ةرقفلاو ١٢  ةداملا نم ١   ١٣.  

ةيميظنتلا كوكصلا وأ تاعيرشتلا ليبق نم ةبسانم ةديؤم تادنتسم يأ ةداهشلا لمشت نأ بجيو 
ةنامألا ىلإ ةداهشلا ليحي نأ ر . ةيتاسايسلا وأ ةيرادإلا ةيهيجوتلا ئدابملا وأ  دصملا فرطلا ىلعو

ًاموي٦٠نوضغ يف  اهمالتسا نم   [.  
قبئزلا ر   - ٣[  ةرقفلا وأ ١ةرقفلا بجومب ] قبئزلا تابَكرم وأ[دصي فرط لك ىلع ةلود ىلإ ٢   

ب ةدروتسملا ةلودلا بلاطي نأ ةيقافتالا هذه يفًافرطتسيل  ًاموي٣٠نوضغ يف يّطخ ديكأتب هديوزت   نم    
تارداص يأب ر ]. ةدروتسملا قبئزلا تابَكرم وأ[دروتسملا قبئزلل اهمالتسا   دصملا فرطلا حمسي الو

  .]ديكأتلا همالتسا نيح ىلإ ةينعملا ةلودلا ىلإ] قبئزلا تابَكرم وأ[قبئزلا نم ةيفاضإ 
يف اهيلع صوصنملا ريبادتلا فارطألا ق  - ٤[  تاذ دعاوقلاو ئدابملا عم ةقفتم ةقيرطب ةداملا هذه بطت  
  ].يلودلا يراجتلا نوناقلا يف ةلصلا

  تايلمعلاو تاجتنملا  -ءاه 
  قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا  - ٦

رصانعلا ةقرو نم٧رصنعلا ىلإ ةداملا هذه دنتست : قيلعت  .  
رايخلا ٦ةداملا   ،١  
ناترقفلا ١ليدبلا    ٢ و١، 

حمسيالأ فرط لك ىلع  - ١  :  
الإ ،ميج قفرملا يف ةجردملا قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا جاتنإ وأ ع] وأ داريتساب[  )أ( نص:  

هب حومسم مادختسا ءافعإل ًاقفو  ‘١’ قفرملا كلذ يف جردم ] لوبقم مادختسا وأ[ 
ةداملا يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع هلجأل ًالجسم فرطلا نوكي   وأ ؛٨ 
تناك وأ تع ملا تاجتنملا ةلاح يف  ‘٢’ ن ص دق تناك يتلا قبئزلا اهيلإ فاض
ًالعف مدختس ؛خيراتلا كلذ يف وأ فرطلل ةبسنلاب ةيقافتالا هذه ذافن ءدب خيرات لبق ت  

  ]وأ
صوصنملا وحنلا ىلع الإ ،ميج قفرملا يف ةجردملا قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا ريدصتب   )ب(

  وأ ؛ [٢ةرقفلا يف هيلع 
 ًافارطأ تسيل لود نم ميج قفرملا يف ةجردملا قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا داريتساب  )ج[(
  :مل ام ،ةيقافتالا هذه يف

نوكي ميج قفرملا يف جردم هب حومسم مادختسا ءافعإل ًاقفوداريتسالا نكي   ‘١’  
ةداملا يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع هلجأل ًالجسم فرطلا   ؛٨ 
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ريدصت راطخإ ةر   ‘٢’  ةقفاوم ملتستو دروتسملا فرطلا ىلإ دصملا ةلودلا مدقت
  ].دروتسملا فرطلا نم ةيطخ

ةرقفلا هذه فادهأ قيقحتل ةرورضلا يضتقت امك ضعبلا اهضعب ةدعاسم فارطألا ىلعو 
  .]ةيعرفلا

يف الإ ميج قفرملا يف جردم قبئزلا هيلإ فاضم جتنم ريدصتب حامسلا فرط لكل زوجي ال   - ٢
  :ةيلاتلا تالاحلا

ميلسلا صلختلا ضرغل  )أ( ةداملا يف نيبم وه امك ًايئيب    وأ ؛١٣ 
  :دعب  )ب(

نأب ديفت ةداهش ىلع لمتشي ،ةدروتسملا ةلودلا ىلإ ريدصت راطخإ ميدقت   ‘١’
وحنلا ىلع ،جتنملا ىلع قبطني هب حومسم مادختسا ءافعإ ل   جأل لجسم ر  دصملا فرطلا

  ؛٨ةداملا يف هيلع صوصنملا 
ةدروتسملا ةلودلا ةقفاوم نمضتت [ةدروتسملا ة لودلا نم ةيطخ ةقفاوم مالتسا  ‘٢’  ،

ةيا ًايئيبميلسلا صلختلا نع ةيلوؤسملا اهيلوت ىلع   يف قبئزلا هيلإ فاضملا جتنملا نم  
  ].هرمع

نيترقفلا نيب ام عمجلا ٢ليدبلا  ةرقف يف ٢ و١،  ةديحو١     
  :الإ ،ميج قفرملا يفةجردملا قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا جاتنإب حمسي الأ فرط لك ىلع   - ١

نوكي قفرملا كلذ يف جردم هب حومسم مادختسا ءافعإل ًاقفوداريتسالا وأ جاتنإلل   )أ(  
  ؛٨ةداملا يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع هلجأل الجسم فرطلا 

ةداملا يف نيبم وه امك ًايئيبميلسلا صلختلا ضرغل ريدصتلا وأ داريتسالل   )ب(   وأ ؛١٣ 
ىلع وأ جتنملا ىلع قبطني هب حومسم مادختسا ءافعإ لجأل ل جسم فرط ىلإ ريدصتلل  )ج(

ةيقافتالا هذه يف ًافرطتسيل ةلود  دق نوكت ] [داريتسالا ىلع ةيطخ ةقفاوم تمدق دق نوكت[ 
ةيقافتالا بجومب حاتم هب حومسم مادختسا ضرغل مدختس   يس ج  تنملا نأب ر  دصملا فرطلل تدهش

هذه بجومب تارداصب حامسلا زوجي الو ]. ١٣ةداملا ماكحأل لاثتمالاب ةمزتلم ةلودلا نأو 
ىلع قبطني هب حومسم مادختسا ءافعإ لجأل ًالجسم ر   دصملا فرطلا ناك اذإ الإ ةيعرفلا ةرقفلا

  .قبئزلا هيلإ فاضملا جتنملا
يأ جاتنإ وأ عن ] طيبثتل ريبادت ذاختا فرط لكل يغبني] [ـب حامسلا[فرط لكل ] زوجي ال[  - ٣ ص
يضارأ يف جتني وأ عنص ] ةديدج[ةئف وأ ] ديدج[ع ون وأ فنص  ي نكي مل قبئزلا هيلإ فاضم جتنم نم

جتنم لحم لحي نأ جتنملاب دوصقملا ناك امثيح الإ [هل ةبسنلاب ةيقافتالا هذه ذافن ءدب خيرات يف فرطلا   ،
جتن امثيح وأ] [ديدجلا جتنملاب ًةنراقم ةدحو لكل ربكأ ةيمكب فاضم قبئز ىلع يوتحي دوجوم  ملل تناك  

ًاثيدح جتنُملا وأ ع  دوجو نع ض نصملا قبئزلا هيلإ فاضملا  وعت ةيرشبلا ةحصلل وأ ةئيبلل ىرخأ دئاوف  
  ].قبئزلا
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يف ةجردملا قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا جاتنإل تادعم ريدصتب حمسي نأ فرط لكل زوجي ال   - ٤[
تاجتنم جاتنإل تادعمل نيمأت جمانرب وأ تانامض وأ ةنوعم تانامتئا وأ تاناعإ مدقي نأ وأ ،ميج قفرملا  

ةلاح يف الإ ةيقافتالا هذه يف ًافرطتسيل ةلود يأ ىلإ ،ميج قفرملا يف ةجردم قبئزلا اهيلإ فاضم   
ةيقافتالا هذه بجومب ةحاتم ةينقت لضفأ ا  أب ةف    .]رعملا تادعملا

ليدبلا ٥ةرقفلا   ،١  
ةداملاب ًالمعةمدقملا هريراقت يف فرط لك جردي   - ٥[ داريتساو جاتنإ نع ةيئاصحإ تانايب ٢٢   

فاضم ةديدج تاجتنم يأل هجاتنإ نعو ميج قفرملا يف ةجردملا قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا ريدصتو 
  .]قبئزلا اهيلإ

ليدبلا ٥ةرقفلا   ،٢  
دل نيعنصملا كلذكو هيدل قبئزلا اهيلإ فاضم تاجتنم يأ يع  - ٥[  هي نصم بلاطي نأ فرط لك ىلع

ًاريرقت لقألا ىلع تاونس ثالث لك اومدقي نأ قبئزلا اهيف مدختس   ي عينصت ةيلمع يأ نومدختسي نيذلا
  :نع

  ؛ةنس لك مدختسملا قبئزلا تايمك  ‘١’
؛قبئزلا اهيف مدختس  ‘٢’    ي يتلا تايلمعلا وأ تاجتنملا
؛قبئزلا اهنم ىرتش  ‘٣’    ي يتلا ضرعلا رداصم
  ؛عابت تاجتنم يأ يف قبئزلا ةيمك  ‘٤’
تايلمعلا وأ تاجتنملا يف قبئزلا مادختسال يجيردتلا ءا  ‘٥’    .إلل ططخ يأ

بجومب ةمدقملا هريراقت يف ةرقفلا هذه بجومب اهيلع لصحي يتلا تامولعملا جردي نأ فرط لك ىلعو 
  .]٢٢ ةداملا
طخ لالخ نم قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملل يجيردتلا ءا  - ٦[  ذيفنتلا ط إلا فارطألا ققحت نأ يغبني

  .]ًايجولونكت ةنكممو ًايداصتقا ةروسيم ةليدب تايجولونكت ةلوهسب رفاوتتامدنع ةصاخلا ا 
رايخلا ٦ةداملا   ،٢  

  :حامسلا فرط يأل زوجي ال  - ١
الإ ،قبئزلا هيلإ فاضم جتنم يأ جاتنإ وأ عن   )أ(  هب حومسم مادختسا ءافعإل ًاقفوصب  

ةداملا يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع هلجأل ًالجسمفرطلا نوكي ميج قفرملا يف جردم    ؛٨ 
  وأ ؛٢ةرقفلا يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع الإ ،قبئزلا هيلإ فاضم جتنم يأ ريدصتب   )ب(
اذإ الإ ،ةيقافتالا هذه يفًافارطأ تسيل لود نم قبئزلا هيلإ فاضم جتنم يأ داريتساب  )ج(  :  

هب حومسم مادختسا ءافعإلًاقفوداريتسالا ناك   ‘١’ نوكي ميج قفرملا يف جردم    
ةداملا يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع هلجأل ًالجسمفرطلا    ؛٨ 

دروتسملا فرطلا ىلإ ريدصت راطخإ تمدق دق ةر   ‘٢’  دصملا ةلودلا تناك
  .ةيطخلا هتقفاوم تملتساو
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ةرقفلا هذه فادهأ قيقحتل ةرورضلا يضتقت امك ضعبلا اهضعب ةدعاسم فارطألا ىلعو 
  .ةيعرفلا

ةيلاتلا تالاحلا يف الإ قبئزلا هيلإ فاضم جتنم ريدصتب حامسلا فرط لكل زوجيال  - ٢  :  
ةداملا يف نيبم وه امك ًايئيبميلسلا صلختلا ضرغل   )أ(   وأ ؛١٣ 
  :دعب  )ب(

نأب ديفت ةداهش ىلع لمتشي ،ةدروتسملا ةلودلا ىلإ ريدصت راطخإ ميدقت   ‘١’
مسم مادختسا ءافعإ لجأل ل  جسم ر  وحنلا ىلع ،جتنملا ىلع قبطني هب حو دصملا فرطلا

  ؛٨ةداملا يف هيلع صوصنملا 
ةلودلا ةقفاوم ىلع لمتشت يتلا ،ةدروتسملا ةلودلا نم ةيطخلا ةقفاوملا مالتسا   ‘٢’

قبئزلا هيلإ فاضملا جتنملا نم ًايئيبميلسلا صلختلا نع ةيلوؤسملا اهيلوت ىلع ةدروتسملا   
ا ةلاح يف ،اهتقفاومو ،هرمع ةيا  ًافرطتسيل ةلود ىلإ ريدصتل يف ، ةيقافتالا هذه يف  

تايافن جتنملا حبصي املاح ةلصلا تاذ١٣ةداملا ماكحأ قيبطت ىلع   .[  
ريبادت ذختي نأ ميج قفرملا يف جردم هب حومسم مادختسا ءافعإ لجأل ل   - ٣[  جسم فرط لك ىلع

عنمت ةقيرطب يرجي ءافعإلا بجومب قبئزلا هيلإ فاضم جتنمل مادختسا وأ جاتنإ يأ نأ نم دكأتلل ةبسانم 
  .]دح ىندأ ىلإ امهنم للقت وأ ،قبئزلل يرشبلا ضرعتلاو ةئيبلا ىلإ قبئزلا تابيرست
نيذلا هيدل نيعنصملا كلذكو ،هيدل قبئزلا هيلإ فاضم جتنم يأ يع   - ٤[  نصم فرط لك بلاطي

ثالث لك ريرقت ميدقتب ،قبئزلا اهيف مدختس  نع لقألا ىلع تاونسي عينصت ةيلمع يأ نومدختسي  :  
  ؛ةنس لك مدختسملا قبئزلا تايمك  )أ(
؛قبئزلا اهيف مدخ  )ب(    تسا يتلا عينصتلا تايلمع وأ تاجتنملا
  ؛اهنم قبئزلا ءارش ىرج يتلا ضرعلا رداصم  )ج(
  ؛تعيب تاجتنم يأ يف قبئزلا ةيمك  )د(
تايلمع وأ تاجتنملا يف قبئزلا مادختسال يجيردتلا ءا   )ه(    .عينصتلاإلل ططخ يأ

بجومب ةمدقملا هريراقت يف ةرقفلا هذه بجومب اهيلع لصحي يتلا تامولعملا جردي نأ فرط لك ىلع 
  .]٢٢ ةداملا
ذيفنتلا ططخ لالخ نم قبئزلا اهيلإ ةفاضملا تاجتنملل يجيردتلا ءا   - ٥[  إلا ققحت نأ فارطألل يغبني

ةروسيم ةليدب تايجولونكت رفاوت ل ه سي نأ دعب ا  ًايجولونكت ةنكممو ًايداصتقا ةفلكتلاةصاخلا  [.  
رايخلا ٦ةداملا   ،٣  

قفرملا نم ةفلتخملا ءازجألا يف قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا جاردإ بجي ،ةيقافتالا هذه ضارغأل   - ١
  :ةيلاتلا ريياعملا ىلإ ًادانتسا ميج

لع لوصحلا لهسلا نم ةيقبئزلا ريغ اهلئادب نوكت يتلا تاجتنملا رظح  )أ( ًايملاع اهيت 
  ؛ميج قفرملا نم لوألا ءزجلا يف جردتو ،ةلاعفو ةفلكتلا ةروسيمو
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نيكمتل ةيلاقتنا ةرتف اهل مزلت يتلا تاجتنملا ميج قفرملا نم يناثلا ءزجلا يف جرد   )ب( ت
لاقتنا ةلحرمب ايتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا اميس ال ،فارطألا  اداصتقا رمت يجيردتلا ءا    إلا نم  ،
؛ةيداصتقالاو ةيعامتجالا اهفورظ ىلإًادانتسا اهمادختسال    
ةئف تحت ميج قفرملا نم ثلاثلا ءزجلا يف جرد   )ج( يتلا تاجتنملا ‘‘يساسألا مادختسالا’’ت  
  .ًايملاع ةفلكتلا ةروسيم تسيل اهنكلو ةرفاوتم نوكت وأ ةرفاوتم ةيقبئز ريغ لئادب اهل نوكت ال

لوألا ءزجلا يف اهجاردإ لجسيو تاجتنملا هيف يمسي ةنامألا ىلإ حرتقم ميدقت فرط يأل زوجي  - ٢  
عينصتلا تايلمعو تاجتنملا لقن مظنت يتلا دعاوقلا عضخت  و.ميج قفرملا نم ثلاثلا ءزجلا وأ يناثلا ءزجلا وأ

  )٤(.٨ةداملا يف ةددحملا تاءارجإلل تاقفرملا نيب 

نم لوألا ءزجلا يف ةجردملا قبئزلا ا هيلإ فاضملا تاجتنملا عنصب حامسلا فرط يأل زوجي ال  - ٣
  . اًايلود راجتالاب وأ اهعيب وأ ةراجتلا قيرطب اهعيزوتب وأ ،ميج قفرملا

  :فارطألا رمتؤم ىلع  - ٤
ًارارق ،ةنامألا نم ةدراولا فارطألا تاحرتقم ىلإًادانتسا ،ذختي نأ  )أ( يأ جاردإب يضقي    
يضقي وأ ،ميج قفرملا نم ثلاثلا وأ يناثلا و أ لوألا ءزجلا يف قبئزلا هيلإ فاضم ىمسم جتنم
دقو . ةيلاحلا ًايملاع ةلوبقملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيملعلا تامولعملا ىلإ ًادانتسا ،هنم هفذحب

ةمظنم يأ نم فارطألا رمتؤم اهبلطي وأ فرط اهمدقي تانايبب فارطألا رمتؤم رارق يدتهي 
؛ةيقافتالا هذةقلعتملا لئاسملا يف ةلهؤم ةيلود ةيموكح    
ءزجلا يف ةجردملا قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملل ةيلاقتنالا ةرتفلا ددحيو ضرعتسي نأ   )ب(
  .ميج قفرملا نم يناثلا

نم ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ةيامحل ةيفاضإ تاطارتشا ضرف نم ًافرطعنمي ةداملا هذه يف ءيش ال   - ٥  
يلودلا نوناقللًاقفوو ةيقافتالا هذه ماكحأ عم ةقفتم نوكت نأ طرشب ،قبئزلا  .  
ططخ لالخ نم قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملل يجيردتلا ءا   - ٦[  إلا ققحت نأ فارطألل يغبني

ايجولونكت ةنكممو ًايداصتقا ةفلكتلا ةروسيم ةليدب تايجولونكت ةلوهسب رفاوتت املاح ا  ةصاخلا ذيفنتلا[.  
رايخلا ٦ةداملا   ،٤  

  هب طبترم ميج قفرم رايخلا اذهل دجوي ال: قيلعت
عينصتلا تايلمع يفو قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا يف قبئزلا ىوتحم نم دحت نأ فارطألا ىلع   - ١
  :ءاضتقالا بسح ةيلاتلا ريبادتلا قيبطتب كلذو قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا مدختست يتلا

قاوسأل ةيقبئز ريغ لئادبب ذخألا ىلع عيجشتلل ةيلام تاودأ وأ ةيبيرض زفاوح ريفوت  )أ(  
  ؛قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا مدختست يتلا عينصتلا تايلمع وأ تاجتنملا
  ؛ةفلتخم تامادختسا لجأل قبئزلا عيب ميظنتل تاعيرشت نس  )ب(

                                                      
جهنلا اذه مدخ٨ةداملا ليدعت مزلي دق   )٤(  تسا اذإ هب حومسملا مادختسالا تاءافعإ نأشب ةيلاحلا  . 
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ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةيحانلا نم ةبسانم نوكت قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملل لئادب رشن   )ج(
  ؛ةيداصتقالاو
  .قبئز ىلع يوتحت يتلا تاجتنملامادختسا رطاخمب ةيعوتلل ةيم العإ تالمح نش  )د(

دييقت وأ رظحل ريبادت لاخدإ ةيقافتالا هذه ذافن ءدب نم تاونس ] ×[نوضغ يف فارطألل زوجي   - ٢
ةيقافتالا هذه يفًافارطأ تسيل لود نم قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا داريتسا  .  

يف ةجردملا قبئزلا تابَكرمو قبئزلا مادختساو جاتنإل ايج ولونكتلا ريدصت طيبثت فارطألا ىلع  - ٣
ةيقافتالا هذه يفًافرطتسيل ةلود يأ ىلإ ءاب قفرملا   .  

ليدبلا ٤ةرقفلا   ،١  
بجيو ،فارطألل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا فورظلا رابتعالا يف ةداملا هذه ذيفنت ذخأي نأ بجي   - ٤
راوم ةئبعتبًانوهرم فارطألا لاثتما نوكي نأ لقن كلذكو ،ةبسانمو ا    ؤبنتلا نكميو ةيفاك ةيلام د

ريدقتلًاقفوفارطألا تاردق ءانبل بولطملا وحنلا ىلع نواعتلا ميدقتو ايجولونكتلا   ا ةصاخلا ا ا اجايتحال
ا   .ايولوأو

ليدبلا ٤ةرقفلا   ،٢  
نم قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملل يجيردتلا ءا  - ٤  ططخ لالخ إلا ققحت نأ فارطألل يغبني  

ًايجولونكت ةنكممو ًايداصتقا ةفلكتلا ةروسيم ةليدب تايجولونكت ةلوهسب رفاوتت املاح ا  ةصاخلا ذيفنتلا.  
قبئزلا اهيف مدختس  - ٧    ي يتلا عينصتلا تايلمع

رصانعلا ةقرو نم٨رصنعلا ىلإ ةداملا هذه دنتست : قيلعت  .  
رايخلا ١ةرقفلا   ،١  

ةجردملا عينصتلا تايلمع يف قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا مادختسا ب حمسي نأ فرط يأل زوجي ال  - ١
مادختسا لجأ نم ءافعإل ًاقفوّالإ لاد قفرملا يف  نوكي قفرملا كلذ يف ج ] وأ لوبقم[   رد  م هب حومسم

ةداملا يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع هلجأل ًالجسمفرطلا   ٨.  
رايخلا ١ةرقفلا   ،٢  

ّالإ عينصت تايلمع يأ يف قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا مادخت ساب فرط لك حمسي نأ زوجي ال  - ١
فرطلا نوكي لاد قفرملا يف ج ًاقفو  رد  م هب حومسم مادختسا لجأ نم ءافعإل وحنلا ىلع هلجأل ًالجسم   

  .٨ةداملا يف هيلع صوصنملا 
رايخلا ١ةرقفلا   ،٣  

عينصتلا تايلمع يف قبئ زلا تابَكرم وأ يلوألا قبئزلا مادختساب فرط لك حمسي نأ زوجي ال  - ١
ةيمانلا نادلبلا اميس ال ،نادلبلا نيكمتل ّالإ لوحت ةرتف اهل مزلت يتلا ةيقافتالا هذهل لاد قفرملا يف ةجردملا 

لاقتنا ةلحرمب ايتلا نادلبلاو  اداصتقا رمت اهفورظ ىلإ ًادانتسا تايلمعلا هذهل يجيردتلا ءا    إلا نم  ،
  .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
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فرط لك حمسي نأ زوجي ال  - ٢ عينصت ةيلمع يأ يف ًادمع قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا مادختساب[   
ةيقافتالا هذه ذافن ءدب خيرات يف فرطلا يضارأ يف قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا اهيف مدختس   ي نكي مل ىرخأ

مع قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا اهيف مدختس] [هل ةبسنلاب    ].ًادي ةديدج عينصت تايلمع لاخدإب
تايلمع يف قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا مدختسي رثكأ وأ دحاو قفرم هيدل فرط لك ىلع   - ٣

  :يلي امب موقي نأ] هب حومسم مادختسا لجأل ءافعإ اهل حونمملا[لاد قفرملا يف ةجردملا عينصتلا 
يف هئا  )أ(  إو قبئزلا تابَكرمو قبئزلا مادختسا نم    دحلل ةينطو لمع ةطخ ذيفنتو دادعإ
ىلع اهميمعتل ،ةنامألا ىلإ ةينطو لمع ةطخ م . تايلمعلا هذه لثم  دقي نأ فرطلا ىلع بجيو
ن . فرطلل ةبسنلاب ةيقافتالا هذه ذافن ءدب دعب ةدحاو ةنس زواجتي ال دعوم يف ،فارطألا يعتيو

قفرملا نم يناثلا ءزجلا يف ةجردملا رصانعلا ىلع ،ىندأ ٍدحك ،ةينطو لمع ةطخ لك لمتشت نأ 
  ؛لاد
،   )ب([ قفارملا كلت نم قبئزلا تابيرستو تاثاعبنا نم دحلل ةحاتملا تاينقتلا لضفأ قيبطت

نكمأ امثيح اهئا    .]إو
ةحاتملا تاينقتلا لضفأ نأشب ةيهيجوت ئدابم لوألا هعامتجا يف دمتعي نأ فارطألا رمتؤم ىلع   - ٤[
لاد قفرملا يف ةجردملا عينصتلاتايلمع نم قبئزلا تابَكرمو قبئزلا تابيرستو تاثاعبنا نم دحلل  [.  
قفرملا بجومب قبئزلا اهيف مدختس   - ٥[  ي عينصت ةيلمع جاردإ لجسيو يمسي نأ فرط يأل زوجي

  .]٢٨ و ٨نيتداملا يف ةفوصوملا تاءارجإلاب ًانهر ،لاد 
عينصت ةيلمع يأ يف اهمادختسا ا   - ٦[  دوصقم تادعم ريدصتب فرط لك حمسي نأ زوجي ال

تادعملا هذهل نيمأت جمارب وأ تانامض وأ ةنوعم تانامتئا وأ تاناعإ مدقي نأ الو ،لاد قفرملا يف ةجردم 
كلذو ةدوجوملا قفارملا يف قبئزلا تاثاعبنا نم دحلا ضرغل الإ ،ةيقافتالا هذه يف ًافرطتسيل ةلود يأل   

قبئزلا اهيف مدختس  ي ال عينصت تايلمع ىلإ ل    .]وحت نم ءزجك
  ]لوبقملا مادختسالاو[هب حومسملا مادخت سالا تاءافعإ  - ٨

رصانعلا ةقرو نم١٤رصنعلا ىلإ ةداملا هذه دنتست : قيلعت  .  
رايخلا ٨ةداملا   ،١  

ةداملا نم ٢ و١نيرايخلا عم رايخلا اذه قفاوتي : قيلعت نيرايخلاو ٦  ةرقفلا نم ٢ و١  ةداملا نم ١  نمو . ٧ 
  .نيتداملا نيتاهل ىرخأ تارايخ عم همادختسا ةلاح يف ًاريوحت بلطتي نأ لمتحملا

ليدبلا ١ةرقفلا    )بلطلا دنع فرطل ةحاتملا تاءافعإلا (١، 
وأ دحاو ىلع لوصحلل اهسفن لجست نأ يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم وأ ةلود يأل زوجي   - ١
ةنام ألا راطخإب كلذو لاد قفرملا وأ ميج قفرملا يف ةجردملا هب حومسملا مادختسالا تاءافعإ نم رثكأ
  :ًايطخ

  وأ ؛اهل ةبسنلاب ةيقافتالا هذه نايرس ءدب خيرات زواجتي ال دعوم يف  )أ(
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عينصت ةيلمع يأ وأ ميج قفرملل ليدعت هفيضي قبئزلا هيلإ فاضم جتنم يأ ةلاح يف   )ب(
هيف أدبي يذلا خيراتلا زواجتي ال دعوم يف ،لاد قفرملل ليدعت اهفيضي قبئزلا اهيف مدختس  ي

فرطلل ةبسنلاب قبطنملاليدعتلا نايرس  .  
  .]ءافعإلا ىلإ فرطلا ةجاح لّلعي نايبب ًاعوفشم ليبقلا اذه نم ليجست يأ نوكيو[

ليدبلا ١ةرقفلا    )فارطألا رمتؤم ةقفاومب ًانهر ،بلطلا دنع فرطل ةحاتملا تاءافعإلا (٢، 
ةنامألا ىلإ ًايطخ همدقت راطخإ ةطساوبوًافرطحبصت امدنع ،ةلود يأل زوجي   - ١ بلطت نأ ،   ،

قفرملا وأ ميج قفرملا يف ةجردملا هب حومسملا مادختسالا تاءافعإ عاونأ نم رثكأ وأ دحاو ىلع لوصحلا 
هتجاح هيف رربي ةنامألا ىلإ ًاريرقت مدقي نأ هب حومسم مادختسال ًءافعإ بلطي فرط لك ىلعو . لاد
تامولعملا عيمج ىلإو ريرقتلا اذه ىلإ ًادانتساو. فارطألا عيمج ىلع ريرقتلا ميمعتب ةنامألا موقتو. هيلإ  
  .بولطملا ءافعإلا حنمي ال وأ حنمي ناك اذإ ام نأشب ًارارق فارطألا رمتؤم ذختي ةحاتملا

هب حومسملا مادختسالل لجس يف ف   - ٢  حومسملا مادختسالا تاءافعإ ىلع ةلصاحلا فارطألا [رعت
ةجردملا هب حومسملا مادختسالا تاءافعإ تحن ا فارطألا] [لاد قفرملا وأ ميج قفرملا يف ةجردملا هب  م يتل

هيلع عالطالا روهمجلل حات]. لاد قفرملا وأ ميج قفرملا يف    .يو لجسلاب ةنامألا ظفتحتو
  :يلي ام ىلع لجسلا لمتشي  - ٣

  ؛لاد قفرملاو ميج قفرملا يف ةنيبملا هب حومسملا مادختسالا تاءافعإب ةمئاق  )أ(
ةجردملا هب حومسملا مادختسالا تاءافعإ ] ةحونمملا] [لجأل ةلجسملا[فارطألاب ةمئاق   )ب(

  ؛لاد قفرملا وأ ميج قفرملا يف
  .فارطألا عيمجل ةلجسملا هب حومسملا مادختسالا تاءافعإ عيمج ءاهتنا خيراوتب ةمئاق  )ج(

ليدبلا ٤ةرقفلا   ،١  
صحلل هسفن ليجست تقو فرط ل  - ٤  بِق نم لجسلا يف ركبأ خيرات ن  وأ ءافعإ ىلع لو يبي مل ام

ةرقفلاب ًالمعديدمت حنم تقو  دعب هب حومسملا مادختسالا تاءافعإ عيمج لجأ يهتني ٧  تاونس ] ١٠[، 
  ].فرطلل ةبسنلاب] [نيعم مادختساب قلعتي اميف[ةيقافتالا هذه ذافن ءدب نم 

ليدبلا ٤ةرقفلا   ،٢  
افعإ عيمج ْل  - ٤  دعب هب حومسملا مادختسالا تاء جأ يهتني ،رصقأ ةينمز ةرتف فارطألا ررقت مل ام
  .تاونس سمخ ءاضقنا

مادختسالا تاءافعإ ضارعتسال ةيلمع نأشب لوألا هعامتجا يف ًارارق فارطألا رمتؤم ذختي  - ٥  
تاضوافملا ءانثأ قحال تقو يف لمكتس[ضارعتسالا ريياعم لمشت نأ بجيو . [هب حومسملا ةوالع [، ]ت

ميلس نيزخت ريفوتلو نكمم تقو برقأ يف مادختسالا اذه ءا جلا وأ ةططخملا ةطشنألا يف رظنلا ىلع  إل ةيرا
قبئزلا تايافن نم صلختلاو قبئزللًايئيب  .[[  
بلطي يذلا ] [ديدمت يف بغري يذلا[فرطلا ىلع ،هب حومسم مادختسا ءافعإ ضارعتسا لبق   - ٦
هيلإ هتجاح رارمتسا رربي ةنامألا ىلإًاريرقت مدقي نأ ءافعإلا] ديدمت ىلع ريرقتلا ممعت نأ ةنامألا ىل عو.  



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

24 

تامولعملا عيمج ساسأ ىلع هب حومسم مادختسا ءافعإ يأ ضارعتسا يرجي نأ بجيو . فارطألا عيمج
لقأ ةيمك كالهتسا ىلع يوطنت وأ قبئزلا نم ةيلاخ ةليدب تايلمعو تاجتنم رفاوت كلذ يف امب ،ةحاتملا 

ىلع ءانبو .ىفعملا مادختسالاب ًةنراقم قبئزلا نم نم ًابسانم هاري ام مدقي نأ فارطألا رمتؤمل زوجي ،كلذ  
  .ينعملا فرطلا ىلإ تايصوت
،[فارطألا رمتؤمل زوجي   - ٧ ينعملا فرطلا نم بلط ىلع ءانب مادختسا ءافعإ ديدمت ررقي نأ ] ، 

رابتعالا يف عضي نأ فارطألا رمتؤم ىلعو . تاونس] ١٠] [سمخ[اهاصقأ ] تارتفل] [ةرتفل[هب حومسم 
فارطألا اميس ال [ةيمانلا نادلبلا نم فارطألل ةصاخلا فورظلا هرارق هذاختا ءانثأ بجاولا وحنلا ىلع   ،

لاقتنا ةلحرمب ايتلا فارطألاو] ،ًاومن نادلبلا لقأ نم  اداصتقا رمت علطضملا ةطشنألا ىلإ ةفاضإ ا  [  ،
ملا ةطشنألاو ،ًايلمع نكمم تقو برقأ يف مادختسالا اذه ءا  نيزخت ريفوتل ةيراجلا وأ ةططخ إل ةططخملاو

قبئزلا تايافن نم صلختللو قبئزللًايئيبميلس  ةرقفلا هذ ًالمعهتارارق ذختي نأ فارطألا رمتؤم ىلعو .] [   
مل ام ،هب حومسم نيعم مادختساب قلعتي اميف ةيقافتالا هذه ذافن ءدب دعب تاونس ] ١٠[غلبت تارتف ىلع 

  .]كلذ فالخ ررقي
يطخ راطخإ ىلع ءانب هب حومسم مادختسا ءافعإ بحسي نأ تقو يأ يف فرط يأل زوجي  - ٨  
  .راطخإلا يف ددحملا خيراتلا يف هب حومسم مادختسا ءافعإ بحس يرسيو. ةنامألا ىلإ همدقي

ليدبلا ٩ةرقفلا   ،١  
،× دعب تقو يأ يف ،اذإ ] [ىتم[  - ٩[ فارطأ يأ كانه دعي مل ] ةيقافتالا هذه ذافن ءدب نم تاونس

اميف ةديدج تاليجست يأب مايقلا زوجي ال ،هب حومسم مادختسا ءافعإ نم نيعم عون لجأل ةلجسم 
  .]ءافعإلا كلذب قلعتي

ليدبلا ٩ةرقفلا   ،٢  
رمتؤم ررق ىتم نيعم مادختسا لجأ نم ةديدج تاليجست وأ ءافعإ تابلط يأ ميدقت زوجي ال   - ٩
نيلجسم فارطأ يأ كانه دعي مل ىتم وأ ،ليب قلا اذه نم تابلط وأ تاليجست ىلإ ةجاحلا ءافتنا فارطألا

  .ًالوأ ثدحي امهيأ ،نيعملا مادختسالا لجأ نم هب حومسم مادختسا ءافعإ لجأل
نوكي قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلل مادختسا يأ ينعي ةيقافتالا هذه يف ‘‘لوبقملا مادختسالا’’  - ١٠[  

كلذل لئادب رفاوت مدع ببسبو فارطألا نم رثكأ وأ دحاول ةصاخلا تاجايتحالل ةجيتن ماع هجوب الوبقم 
ةيلمع يأ وأ ،ميج قفرملا يف جردم قبئزلا هيلإ فاضم جتن . ةفلكتلا ةيلاعفب مستت مادختسالا  م يأ عضخيو

ةقلعتملا ماكحألل ،لوبقم مادختسا ام   أب ناف  رعي ،لاد قفرملا يف ةجردم قبئزلا اهيف مدختس  ي عينصت
قبطنملا قفرملايف ةنيبملا لوبقملا مادختسالاب  [.  

رايخلا ٨ةداملا   ،٢  
ةداملل ٤رايخلا عم رايخلا اذه قفاوتي : قيلعت عم همادختسا ةلاح يف ًاريوحت بلطتي نأ حجرملا نمو . ٦ 

  .٧ةداملا يف ةجردملا تارايخلا عم وأ ةداملا كلت راطإ يف ىرخأ تارايخ 
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١ -   ، ينعت‘‘يساسألا مادختسالا تاءافعإ’’ةداملا هذه ضارغأل حامسلا ا    دصق  ي ةددحم تاءانثتسا  
ةيئيبلا ةيحانلا نم ًايلمع ةنكمم نوكت قبئزلا مادختسال لئادب دامتعال ةلوقعمو ةيفاك ةينمز ةرتفب 

  .ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو
اذإ ًايساسأ امادختسا قبئزلا ىلع يوطني يذلا كالهتسالا وأ جاتنإلا ربتع  - ٢ ي:  

هفئاظول عمت  لًايرورض مادختسالا ناك  )أ(  امب (ا ءادأل ةيمهألا غلاب وأ ةمالسلا وأ ةحصل
  ؛)ةيركفلاو ةيفاقثلا بناوجلا لمشي
دوجو مدعل قاوسألا يف للخ ثودح ىلإ مادختسالا دييقت يدؤي نأ نكمملا نم ناك   )ب(
  .ةيداصتقالا وأ ةيعامتجالا وأ ةيئيبلا ةيحانلا نم ةلوبقم لئادب

صوصنملا ريياعملل ًاقفو  - ٣ ةنامألا رطخ ٢ةرقفلا يف اهيلع    ت نأ فارطألا ىلع ،ةداملا هذه نم  
فارطألا رمتؤمل يداع عامتجا لك نم لقألا ىلع رهشأ×لبق ةيساسألا تامادختسالاب  نأ بجيو .  

  :نع تامولعمب ةعوفشم تاراطخإلا نوكت
، ا يساسألا مادختسالا ةدمو ،ةيعونلاو ،ةيمكلاو ،ةداملا(يساسألا مادختسالا   )أ( ةعقوتمل
  ؛)يساسألا مادختسالا اذهل ةيرورضلا كالهتسالا وأ جاتنإلا ةدمو
  ؛حرتقملا يساسألا مادختسالاب ةقلعتملا تابيرستلا يف مكحتلل ًايداصتقا ةنكمم لئاسو  )ب(
حرتقملا يساسألا مادختسالا لجأ نم لعفلاب جتن   )ج(  ، (ت ةموكحم داوم رداصم ةيمكلا
  ؛)تيقوتلاو ،ةيعونلاو
نكمم تقو برقأ يف ةليدب عينصت تايلمع وأ تاجتنم رفاوت نامضل ةمزاللا تاوط خلا  )د(
  .حرتقملا يساسألا مادختسالل

ةيداصتقالاو ةيعامتجالا فورظلا ةاعارم عم ةقباسلا تارقفلا يف ةاخوتملا ريبادتلا ذيفنت بجي   - ٤
ثتمالا نوكي نأ بجيوًاومن نادلبلا لقأ نم فارطألا اميس ال ،فارطألل ةيلام دراوم ةئبعتب ًانوهرم لا،   

تاردق ءانبل بولطملا وحنلا ىلع نواعتلا ميدقتو ايجولونكتلا لقن كلذكو ةبسانمو ا   ؤبنتلا نكميو ةيفاك
ريدقتلًاقفوفارطألا   اةصاخلا ا ا ايولوأو ا    .اجايتحال

  ]ةيمانلا نادلبلل ةصاخلا ةلاحلا -ًايناث ٨[
داوملا يف مكحتلا ريبادتل هلاثتما تاونس رشع ةدمل رخؤي نأ ة يمانلا نادلبلا نم فرط يأل قحي[

ىلإ ٣ ةيقافتالا هذه نم١٤   [.  
  قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت  -واو 
  قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت  - ٩

قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت ىلع] ءاه قفرملا يفو[ةداملا هذه يف ةدراولا ريبادتلا قبطنت   - /0[  
زاكرلا نم بهذلا جارختسال قبئزلا ةمغلم هيف مدختس    .]ي يذلا
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] ةطساوب ًايونس بهذلا نم لقألا ىلع] ×اهردق ةيمك ] [جتني] [هيدل[فرط لك ىلع بجي   - ١
ةداملا هذ[قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت   ةيقافتالا هذه ذافن ءدب خيرات يف [هيضارأ لخاد ] ًانهر

  نأ ] هل ةبسنلاب
،] [قبئزلا تابَكرمو[قبئزلا مادختسا ] نم دحلل] [تاوطخ ذختي[  ١ليدبلا  نكمأ امثيح هئا  إو  ، [

نيدعتلا اذه نم ةئيبلا يف قبئزلا تابَكرمو قبئزلا تابيرست نم دحي نأو[نيدعتلا اذه يف ] هميظنتو[  ،.[  
تابَكرمو [قبئزلا مادختسا نم دحي و قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت عاطق مظني نأ  ٢ليدبلا 

نوضغ  يف نيدعتلا اذه يف نكمأ امثيح هيهني نأو ]قبئزلا ةيقافتالا هذه ذافن ءدب خيرات نم تاونس ١٠،   
  .هل ةبسنلاب

  ١ةرقفلل عضخي فرط لك ىلع بجي   -ًايناث ١
لمتشت تاوطخ ذخ تي نأ] [ريبادت ذختي نأ] [ىرخأ رومأ ةلمج نيب ،ريبادت ذاختا يف رظني نأ[ ١ليدبلا 

  ]:ىلع ىندأ دحك
،   )أ[( ةداملل ًاقفومايقلا نيدعت يف اهمادختسال قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا داريتسا عنمب ٤   ،

كلذ يف اهمادختسال قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا ةهجو رييغت عنمبو قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا 
  ]؛عاطقلا

،   )ب[( نيتداملل ًاقفومايقلا عنمب ١٤ و١٣  نم ةدمتسملا قبئزلا تابَكرمو قبئزلا مادختس ا[، 
ةثولملا عقاوملا نم تايافنلا كلذ يف امب ،اهحالصتسا وأ اهريودت ةداعإ وأ قبئزلا تايافن ةداعتسا 

  ]؛قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت يف اهمادختسال ،قبئزلاب
نم يناثلا ءزجلل ًاقفو، ] [لمشت نأ نكمي ،ةيميلقإ وأ ةينطو لمع ططخ[ذيفنتو عضو   )ج(  
دحلل ةينطو ًافادهأ ] [دحلل ةينطو ًافادهأ[وأ ةينطو ًافادهأ ] لمشت ةينطو لمع ةطخ ،ءاه قفرملا

نكمأ امثيح هئا    ؛]إ وأ ،قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت يف قبئزلا مادختسا نم
يف ةجردم ] [لماكلا زاكرلا جمد لثم[ةددحم تاسرامم ] ـب حامسلا مدع] [رظح[  )د(
  ؛]ءاه قفرملا نم لوألا ءزجلا

يفرحلا بهذلا نيدعت يف هل ضرعتلاو قبئزلا بيرست نم دحت يتلا تاسرامملا عيجشت   )ه[(
  ؛]قاطنلا قيضلاو
ةلداعلا ةراجتللو قبئزلا نم يلاخلا بهذلا نيدعتل ريياعم لاخدإ وأ مادختسا يف رظنلا   )و[(
  .]بهذلا يف

ءاه قفرملا يف ةجردملا رصانعلا ،ىندأ دحك ،لمشتةينطو لمع ةطخ ذيفنتو عضو  ٢ليدبلا   .  
ةصتخملا ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا عم كلذكو ضعبلا اهضعب عم نواعتت نأ فارطألل زوجي   - ٢
  :يلي ام نواعتلا اذه لمشي نأ نكميو. ةداملا هذه فادهأ قيقحتل ،ءاضتقالا بسح ،ىرخألا تانايكلاو

ليدبلا )أ(ةيعرفلا ةرقفلا   ،١  
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ةداملل ًاقفو، [مايقلا   )أ( اهمادختسال قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا ريدصتو داريتسا عنمب ] ،٤ 
اهمادختسال قبئزلا تابَكرمو قبئزلا ةهجو رييغت عنمبو قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت يف 

ةداملا هذه نم٣ةرقفلا عم ًايشامت [عاطقلا كلذ يف    ؛] 
ليدبلا )أ(ةيعرفلا ةرقفلا   ،٢  

نيدعت يف اهمادختسال قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا ةهجو رييغت عنمل تايجيتارتسا عض و  )أ(
  ؛قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا
  ؛تاردقلا ءانبو لصاوتلا تاردابمو ميلعتلا  )ب(

؛قبئزلا اهيف مدختسًايناث) ب[(  ي ال ةمادتسم ةليدب تاسرامم نأشب ثوحبلا عيجشت   [  
  ؛ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملا ميدقت  )ج(

ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو ةفرعملا عيجشتل تامولعملل قيسنت زكرم ءاشنإ   )د[(
ًاينقتوًايئيبةحلاصلا ةليدبلا تايجولونكتلاو  ًايداصتقاو ًايعامتجاو   .[  

ليدبلا ٣ةرقفلا   ،١  
قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا ريدصت وأ داريتساب حمسي نأ فرط يأل زوجي ال ٤ةداملا ضارغأل   - ٣[  ،
  .]قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت يف اهمادختسال ءاب قفرملا يف ةجردملا

ليدبلا ٣ةرقفلا   ،٢  
يف اهمادختسال قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا داريتسا وأ ريدصتب حمسي نأ فرط يأل زوجي ال   - ٣

قفرملا يف جردم هب حومسم مادختسا ءافعإل ًاقفوالإ قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت  نوكي لاد  
يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع ،ىرخأ ةقيرطب هيلع لصح دق فرطلا نوكي وأ هلجأل ًالجسمفرطلا   

  .٨ةداملا 
  تابيرستلاو تاثاعبنالا  -ياز 

نيتلقتسم١١ و ١٠نيتداملا ىلع ءاقبإلا  (١رايخلا   (  
  يوجلا فالغلا يف] ةدوصقملا ريغ[تاثاعبنالا   - ١٠

نم دحلل ] ةداملا هذه يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع تاوطخ ذاختاب[موقي نأ فرط لك ىلع   - ١
اهئا ] ةدوصقملا ريغ[يوجلا فالغلا يف قبئزلا تاثاعبنا   إو ،واو قفرملا يف ةجردملا رداصملا تائف نم

قفرملا كلذ ماكحأبًانهر ،نكمأ امثيح  .  
، رداصملا تائف نيب ] ةدوصقملا ريغ[ةديدجلا تاثاعبنالا رداصمل ةبسنلاب   - ٢ ءاه قفرملا يف ةجردملا
  :يلي امب] مايقلا فرط لكل يغبني[فرط لك ] موقي[

تقو برقأ يف رداصملا هذهل [ةحاتملا تاينقتلا لضفأ مادختسا ] عيجشت] [طارتشا[  )أ(
ةبسنلاب ةيقافتالا ذافن ءدب دعب تاونس ] سمخ] [عبرأ[زواجتي ال دعوم يف نكلو ،ًايلمع نكمم 

  ؛هل
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  ؛]ةيئيبلا تاسرامملا لضفأ مادختسا عيجشت  )ب(
ةجردملا تاثاعبنالا دودح م   ًايناث) ب[(  يق رداصملا هذه نم تاثاعبنالا زواجتت الأ طارتشا
  ].قفرملا كلذ يف

، ] ةدوصقملا ريغ[تاثاعبنالا رداصمل ةبسنلاب   - ٣ واو قفرملا يف ةجردملا رداصملا تائف نيب ةيلاحلا
ىلع فرط لك ع[فرط لك ] ىلع[  ةحاتملا تاينقتلا لضفأ مادختسا ] طرتشي نأ] [ىلإ وعدي نأ] [جشي
زواجتي ال دعوم يف نكلو ًايلمع نكمم تقو برقأ يف رداصملا هذهل ةبسنلاب] [ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو[  ،

م ] [هل ةبسنلاب ةيقافتالا ذافن ءدب دعب تاونس×  يق رداصملا هذه نم تاثاعبنالا زواجتت الأ طرتشي نأو  ،
× زواجتي ال دعوم يف نكلو ،ًايلمع نكمم تقو برقأ يف قفرملا كلذ يف ةجردملا تا ثاعبنالا دودح
  ].هل ةبسنلاب ةيقافتالا ذافن ءدب دعب تاونس
ةحاتملا تاينقتلا لضفأ نأشب ةيهيجوت ئدابم لوألا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم ] عضي] [دمتعي[  - ٤
ةدايزو [يوجلا فالغلا يف ] ةدوصقملا ريغ [قبئزلا تاثاعبنا نم دحلل] ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو[  ،

، . واو قفرملا يف ةجردملا رداصملا تائف نم] ةجرد ىصقأل هذه دحلا تايلمعل ةنكمملا ةكرتشملا دئاوفلا
لضفأ قيبطتب اهقيقحت نكمي يتلا تاضيفختلا سكعت ةيعجرم سيياقم ةيهيجوتلا ئدابملا لمشت نأ بجيو [
ًاريسفتًاضيأل مشت نأ بجيو. ةحاتملا تاينقتلا راشملا فادهألا قيقحتل ةيعجرملا سيياقملا مادختسا ةيفيكل    

زوجيو .] [فارطألل ًاناجم ةحاتملا تاينقتلا لضفأ ريفوت يغبنيو.] [٥ةرقفلا نم ) أ(ةيعرفلا ةرقفلا يف اهيلإ 
فارطألا رمتؤم ل  ] [فارطألا ىلعو.] [بِق نم ةرورضلا بسح ةيهيجوتلا ئدابملا ثيدحت جش ع تو

يف ] واو قفرملا يف ةمدقملا تاهيجوتلاو] [ةيعجرملا سيياقملاو[ةيهيجوتلا ئدابملا عضو ] ىلع فارطألا
  .ةداملا هذه ماكحأ ذيفنت دنع رابتعالا
نأ واو قفرملا يف ةجردملا رداصملا تائف نم ةريبك قبئز تاثاعبنا عومجم هيدل فرط لك ىلع   - ٥[

نم ] نيتنس[وأ هل ةبسنلاب ةيقافتالا هذه ذافن ءدب خيرات نم ] نيتنس[زواجتي ال دعوم نوضغ يف ،موقي 
يلي امب ،رداصملا هذه نم ةريبك قبئز تاثاعبنا عوم  ًاردصم فرطلا هيف حبصأ يذلا تقولا:  

ةحاتملا تاينقتلا لضفأ قيبطت عم ىندأ دحك قفتي ] [ينطو] [يددع[فده دامتعا   )أ(
رداصملا تائف نم يوجلا فالغلا يف قبئزلا تاثاع بنا نم دحلل] ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو

،[واو قفرملا يف ةجردملا  نكمأ امثيح اهئا  إو يف اهيلإ راشملا ةيعجرملا سيياقملا مادختساب ] [،   ،
  ؛]٤ةرقفلا 

رداصملا تائفل ا ًايناث) أ[(  قوثوملا تاثاعبنالا تاريدقتو رداصملاب ةيلوأ رصح ةمئاق عضو   
رداصملا رصح ةمئاق ثيدحت بجي ،كلذ دعبو . ةمئاقلا كلتب ظافتحالاو ،واو قفرملا يف ةجردملا

  ]؛تاونس× لك نع لقت ال تارتف ىلع تاثاعبنالا تاريدقتو 
ىلإ ] ينطولا[هفدهو ] و تاثاعبنالاو رداصملل ةيلوألا ةينطولا هرصح ةمئاق[ميدقت   )ب(
؛لبقملا هعامتجايف امهيف فارطألا رمتؤم رظنيلو فارطألا ىلع امهرشنل ةنامألا    
تائف نم يوجلا فالغلا يف هيدل قبئزلا تاثاعبنا نم دحلل لمع ةطخ ] ذيفنتو[عضو   )ج(

واو قفرملا نم يناثلا ءزجللًاقفوكلذو ،واو قفرملا نم لوألا ءزجلا يف ةجردملا رداصملا   [.  
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لاحلا تاثاعبنالا رداصمل ةبسنلاب يلي امب٣ةرقفلا نم مغرلا ىلع ،مايقلا   )د[( تائف نيب ةي ، 
  :واو قفرملا يف  ةجردملا رداصملا

هذه نم تاثاعبنالا نم دحلل ةحاتملا تاينقتلا لضفأ مادختسا طارتشا   ‘١’
 ]× + ٥] [× + ٤[زواجتي ال دعوم يف نكلو ،ًايلمع نكمم تقو برقأ يف رداصملا 

ءدب دعب] هالعأ) أ (٢ةرقفلا يف جردملا تاونسلا ددع زواجتي  ال دعوم يف يأ[تاونس   
  ؛هل ةبسنلاب ةيقافتالا ذافن
  .]ةيئيبلا تاسرامملا لضفأ مادختسا عيجشت  ‘٢’

اميف هتامازتلاب ءافولل ءادأ ريياعم وأ تابيرستلا دودحل م   - ًايناث ٥[  يق مدختسي نأ فرط يأل زوجي
  .]ةداملا هذه بجومب ةحاتملا تاينقتلا لضفأب قلعتي
  :واو قفرملاو ةداملا هذه ضارغأل  - ٦

نع مجنت يتلا يوجلا فالغلا يف قبئزلا تاثاعبنا ينعت ‘‘ةدوصقملا ريغ تاثاعبنالا’’  )أ[(  
دصقلا وه تاثاعبنالا هذه جاتنإ نوكي ال يتلا ةيعارزلا وأ ةينكسلا وأ ةيعانصلا ناسنإلا ةطشنأ 

ىنثتس . ةطشنألا هذه نم يسيئرلا  ريغ تاثاعبنالا  نم’’ت ال ،واو قفرملاو ةداملا هذه ضارغألو
ريغ كولس وأ ةالابماللا وأ لامهإلا نع مجنت نأ نكمي يتلا تابيرستلاو تاثاعبنالا ‘‘ةدوصقملا  
  ]؛ينوناق
يزاغلا هروط يف دسكؤملا قبئزلا تاثاعبنا ينعت ‘‘يوجلا فالغلا يف قبئزلا تاثاعبنا’’  )ب(  

(Hg2+) يزاغلا هروط يف يلوألا قبئزلا وأ  ،(Hg0)يف تاميسجلاب طبترملا قبئزلا وأ هروط ،   
؛يوجلا فالغلا يف(Hgp)بلصلا     

وأ هدييشت أدب دق نوكي تاثاعبنا ردصم يأ ينعت ‘‘ةديدجلا تاثاعبنالا رداصم’’  )ج[(  
  :ذافن ءدب نم رثكأ وأ ةدحاو ةنس دعب ريبك لكشب هريوحت

  وأ ؛ةيقافتالا هذه  ‘١’
هذه ماكحأل ًاعضاخ تاثاعبنالا ردصم هاضتقمب حبصي ميج قفرملل ليدعت  ‘٢’  
  ]؛[ينعملا فرطلل ةبسنلاب ] ليدعتلا كلذ مكحب ةيقافتالا

ًاديدج تاثاعبنا ردصم ربتع ‘‘يلاحلا تاثاعبنالا ردصم’’  )د[(  ي ال تاثاعبنا ردصم يأ ينعي  
  ]؛] [ةداملا هذه بجومب

نم يوجلا فالغلا يف ةيونسلا قبئزلا تاثاعبنا ينعت ‘‘ةريبكلا قبئزلا تاثاعبنا عومجم’’  )ه[(  
يأ ل  بِق ، نانطأ ] ١٠[اهعومجم يف ،يواست يتلا واو قفرملا يف ةجردملا رداصملا تائف نم فرط

  ].رثكأ وأ
ةداملاب ًالمعةمدقملا هريراقت يف جردي نأ فرط لك ىلع   - ٧ هلاثتما تابثإل ةيفاك تامولعم ٢٢   
  .لوألا هعامتجا يف تامولعملا هذه لكشو قاطن يف فارطألا رمتؤم تبيو. ةداملا هذه ماكحأل

عبات١رايخلا   ،  
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  ةسبايلاو ءاملا يف تابيرستلا  - ١١[
رداصملا تائف نم ةسبايلاو ءاملا يف قبئزلا تابَكرمو قبئزلا تابيرست نم دحي نأ فرط لك ىلع   - ١

 ، صوصنملا وحنلا ىلع ] [قفو[نكمأ امثيح تابيرستلا كلت ىلع يضقي نأو ،ياز قفرملا يف ةجردملا
  ].١٤ و١٣ و٩ و٧ و٦ و٣داوملا ماكحأ و[قفرملا كلذ ماكحأ ] يف هيلع

ليدبلا ٢ةرقفلا   ،١  
تاسرامملا لضفأو ةحاتملا تاينقتلا لضفأ نأشب ةيهيجوت ئدابم دمتعيو فارطألا رمتؤم عضي   - ٢

قفرملا يف ةجردملا رداصملا تائف نم ةسبايلاو ءاملا يف قبئزلا تابَكرمو قبئزلا تابيرست نم دحلل ةيئيبلا 
ةيهيجوت ئدابم يأو ١٤ و١٣ و٩ و٧ و٣داوملا ماكحأ عم ةيهيجوتلا ئدابملا ل ماكتت نأ بجيو. ياز  

ءاملا يف قبئزلا تابَكرمو قبئزلا تاثاعبنا يف تاضيفخت قيقحتب ةلص تاذ نوكت اهبجومب تعض  و
دنع رابتعالا يف ةيهيجوتلا ئدابملا هذه فارطألا عضت نأ بجيو . اهل راركت درجم نوكت الأو ،ةسبايلاو

  .ةداملا هذه ماكحأذيفنت 
ليدبلا ٢ةرقفلا   ،٢  

ةحاتملا ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو ةحاتملا تاينقتلا لضفأ مادختسا عجشي نأ فرط لك ىلع   - ٢
 ، ياز قفرملا يف ةجردملا رداصملا تائف نم ةسبايلاو ءاملا يف قبئزلا تابَكرمو قبئزلا تابيرست نم دحلل

 نوكت ١٤ و١٣ و٩ و٧ و٦ و٣داوملا ماكحأ بجومب تعض و ةيهيجوت ئدابم يأ رابتعالا يف ًاعضاو  
  .ةسبايلاو ءاملا يف قبئزلا تابَكرمو قبئزلا تابيرست يف تاضيفخت قيقحتب ةلص تاذ
هتامازتلاب ءافولل ءادألل ريياعم وأ تابيرستلا دودحل م   - ًايناث ٢[  يق مدختسي نأ فرط يأل زوجي
  .]ةداملا هذه بجومب ةحاتملا تاينقتلا لضفأب قلعتي اميف
ةداملا هذه فادهأ قيقحتل تايجهنمو تايجيتارتسا ذيفنتو عضو يف نواعتت نأ فارطألل زوجي   - ٣[
ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا ريفوت لالخ نم كلذ يف امب[  ،[.[  
ةداملاب ًالمعةمدقملا هريراقت يف جردي نأ فرط لك ىلع   - ٤ تامولعملا ٢٢  بجومب ةبولطملا [ 

فارطألا رمتؤم تبيو . ةداملا هذه ماكحأل هلاثتما تابثإل ةيفاكلا] ١٤ و١٣ و٩ و٧ و٦ و٣داوملا ماكحأ 
  .]لوألا هعامتجا يف تامولعملا هذه لكشو قاطن يف

ةدام يف يازو واو نيقفرملاو ١١ و١٠نيتداملا نيب ام عمجلا  (٢رايخلا  ليدب ياز قفرم يفو ةديحو ةليدب ١١   
  )ديحو

نيتداملا نيب ام عمجلا ج  ةيناثلا ةرودلا يف تابيرستلاو تاثاعبنالاب ينعملا لاصتالا قيرف ًارايخ هربتعا ١١ و١٠  
تارايخلا نم ريثكلا د . فارطأ ةدع كلذكو ةنجلل  سجيل ،ًابوغرم كلذ ناك اذإ ،جهنلا ريوحت نكمملا نمو

هالعأ نيتلصفنملا١١ و١٠نيتداملا يف ةجردملا   .  
ةليدبلا ١١ غ تابيرستلاو تاثاعبنالا-    ةدوصقملا ري 

أشنملا ةيرشبلا ةدوصقملا ريغ قبئزلا تابَكرمو قبئزلا تابيرستو تاثاعبنا ىلع ةداملا هذه قبطنت   - ١
  :ليدبلا ياز قفرملاو ةداملا هذه ضارغألو. ةسبايلاو ءاملاو يوجلا فالغلا يف
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َكرمو قبئزلا تابيرستو تاثاعبنا ينعت‘‘ةدوصقملا ريغ تابيرستلاو تاثاعبنالا’’  )أ( تاب  
وأ ةينكسلا وأ ةيعانصلا ناسنإلا ةطشنأ نع مجنت يتلا ةسبايلاو ءاملا يف يوجلا فالغلا يف قبئزلا 
هذه نم يسيئرلا دصقلا وه تابيرستلا وأ تاثاعبنالا هذه جاتنإ اهيف نوكي ال يتلا ةيعارزلا 

نم دعبتس  ال ،ليدبلا ياز قفرملاو ةداملا هذه ضارغألو. ةطشنألا ريغ تابيرستلا و تاثاعبنالا’’ت
ريغ كولسلا وأ ةالابماللا وأ لامهإلا نع مجنت دق يتلا تابيرستلاو تاثاعبنالا ‘‘ةدوصقملا  
  ؛ينوناقلا
يزاغلا هروط يف دسكؤملا قبئزلا تاثاعبنا ينعت ‘‘يوجلا فالغلا يف قبئزلا تاثاعبنا’’  )ب(  

(Hg2+) يزاغلا هروط يف يلوألا قبئزلا وأ  ،(Hg0)بترملا قبئزلا وأ هروط يف تاميسجلاب ط ، 
؛يوجلا فالغلا يف(Hgp)بلصلا     

نم يوجلا فالغلا يف ةيونسلا قبئزلا تاثاعبنا ينعت ‘‘ةريبكلا قبئزلا تاثاعبنا عومجم’’  )ج(  
يف ،غلبت يتلا ليدبلا ياز قفرملا نم لوألا ءزجلا يف ةجردملا رداصملا تائف نم فرط يأ ل  بِق

 ،   .رثكأ وأ نانطأ] ١٠[اهعومجم
تابيرستو قبئزلا تاثاعبنا نم دحلا ] ـل ريبادت ذختي نأ فرط لكل زوجي ] [فرط لك ىلع[  - ٢

ياز قفرملا يف ةجردملا رداصملا تائف نم ةسبايلاو ءاملا يف يوجلا فالغلا يف قبئزلا تابَكرمو قبئزلا 
  .قفرملا كلذ ماكحأ قفو ،نكمأ امثيح اهيلع ءاضقلاو ،ليدبلا

لودجلا يف ةجردملا رداصملا تائف نيب ةديدجلا تابيرستلا رداصمو ةديد جلا تاثاعبنالل ةبسنلاب  - ٣
  :يلي امب مايقلا فرط لك ىلع ،ليدبلا ياز

تقو برقأ يف رداصملا هذهل ةحاتملا تاينقتلا لضفأ مادختسا ] عيجشت] [طارتشا[  )أ(
  ؛هل ةبسنلاب ةيقافتالا ذافن ءدب دعب تاونس× زواجتي ال دعوم يف نكلو ،ًايلمع نكمم 

  .ةيئيبلا تاسرامملا لضفأ مادختسا] طارتشا] [عيجشت[  )ب(
٤ -   ، ليدبلا ياز قفرملا يف ةجردملا رداصملا تائف نيب ةديدجلا تابيرستلا رداصمو تاثاعبنالل ةبسنلاب

  .ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو ةحاتملا تاينقتلا لضفأ مادختسا] عيجشت] [طارتشا[فرط لك ىلع 
عابتاب هتامازتلاب ءافولل ءادألل ريياعم وأ تابيرستلا دودحل ًام سي نأ فرط يأل زوجي  - ٥  يق مدخت
  .ةداملا هذه بجومب ةحاتملا تاينقتلا لضفأ
لضفأو ةحاتملا تاينقتلا لضفأ نأشب ةيهيجوت ئدابم لوألا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم دمتعي   - ٦

نم يوجلا فالغلا يف قبئزلا تابَكرمو قبئزلا تابيرستو قبئزلا تاثاعبنا نم دحلل ةيئيبلا تاسرامملا 
بجومب عضوت ةيهيجوت ئدابم يأ رابتعالا يف ًاعضاو [ليدبلا ياز قفرملا يف ةجردملا رداصملا تائف   ،

تابَكرمو قبئزلا تابيرست تاضيفخت قيقحتل ةلص تاذ نوكت ١٤ و١٣ و٩ و٧ و٦ و٣داوملا ماكحأ   
  .ةداملا هذه ماكحأ ذيفنت دنع رابتعالا يف ةيهيجوتلا ئدابملا هذه فارطألا عضتو]. ةسبايلاو ءاملا يف قبئزلا
نم لوألا ءزجلا يف ةجردملا رداصملا تائف نم ةريبك قبئز تاثاعبنا عومجم هيدل [فرط لك   - ٧

اذهل ةبسنلاب ةيقافتالا هذه ذافن ءدب نم ةريخألا تاونسلا نم × نوضغ يف ،هيلع ليدبلا ياز قفرملا 
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نم ×نوضغ يف وأ فرطلا  نم ةريبك قبئز تاثاعبنا عوم ًاردصم فرطلا اهيف حبصأ يتلا تاونسلا   
  :يلي امب مايقلا] هل زوجي] [رداصملا هذه

رداصملا تائف نم يوجلا فالغلا يف قبئزلا تاثاعبنا نم دحلل ينطو فده دامتعا   )أ(
  ؛ًانكمم كلذ ناك امثيح اهيلع ءاضقلاو ،ليدبلا ياز قفرملا نم لوألا ءزجلا يف ةجردملا
رمتؤم ل   )ب(  بِق نم هيف رظنللو فارطألا ىلع هعيزوتل ةنامألا ىلإ ينطولا هفده ميدقت
  ؛يلاتلا هعامتجا يف فارطألا
،   )ج( تاثاعبنا نم دحلل ،ليدبلا ياز قفرملا نم ثلاثلا ءزجلل ًاقفوةينطو لمع ةطخ عضو  

جلا يف ةجردملا رداصملا تائف نم هل  ياز قفرملا نم لوألا ءز بِق نم يوجلا فالغلا يف قبئزلا
  .ًانكمم كلذ ناك امثيح تاثاعبنالا كلت ىلع ءاضقلاو ،ليدبلا

ةداملاب ًالمعةمدقملا هريراقت يف جردي نأ فرط لك ىلع   - ٨ هلاثتما تابثإل ةيفاك تامولعم ٢٢   
  .لوألا هعامتجا يف تامولعملا هذه لكشو قاطن يف فارطألا رمتؤم تبيو. ةداملا هذه ماكحأل

  قبئزلاب ةثولملا عقاوملاو تايافنلاو نيزختلا  -ءاح 
  ]يعلسلا قبئزلل [ًايئيبميلسلا نيزختلا   - ١٢

  :تاقيلعت
رصانعلا ةقرو نم٤رصنعلا ىلإ ةداملا هذه دنتست   -فلأ   .  
ةيهيجوتلا ئدابملا وأ تاهيجوتلا لمشت نأ ،يطخلا هريرقت يف فارطألا دحأ حرتقا امك ،نكمي   -ءاب 

نأ نكميو ةيئيبلا تاسرامملا لضفأ وأ ةحاتملا تاينقتلا لضفأ ةداملا هذه بجومب ةدمتع ملا تاطارتشالا وأ
  .نيزختلل ةفلتخم لحارم وأ فئاظو لوانتت

ةداملا ىلإ تايافنلا نأشب ١٣ةداملا يف دراولا صنلا لقن يطخلا هريرقت يف فارطألا دحأ حرتقا   -ميج   
  .ةنجللا ةبغر يه هذه تناك اذإ كلذ قيقحتل هاندأ دراولا ةداملا عورشم ريوحت نكميو. ١٢

رايخلا ١٢ةداملا   ،١  
  ريدي نأ فرط لك ىلع  - ١

  تاهيجوتلا عم قفتت ةقيرطب قبئزلا ١ليدبلا 
عضو عم ًايئيبةميلس ةقيرطب فلأ قفرملا يف ةجردملا ضرعلا رداصم نم هيدل قبئزلا ضئاف  ٢ليدبلا   ،

  رابتعالا يف تاهيجوتلا
ـل ًاقفويع لسلا قبئزلا ٣ليدبلا  ةدمتعملا ًايئيبميلسلا نيزختلا نأشب ] ةيهيجوتلا ئدابملا] [تاطارتشالا[   

فارطألا رمتؤم ل   بِق نم ةحقنملا وأ ةث  ةداملا هذًالمعدحملا وأ  ً  .  
،   -ًايناث ١[ دوصقملا قبئزلا تابَكرمو يلوألا قبئزلا ينعي ‘‘يعلسلا قبئزلا’’ةداملا هذه ضارغأل  

حومسم مادختسا ا ةيقافتالا هذه بجومب فرطل هب  [.  
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قفرم لكش يف ] [ةيهيجوت ئدابم] [تاهيجوت[لوألا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم دمتعي   - ٢  ،
قبئزلا ىلع صاخ هجوب زيكرتلا عم  [ًايئيبميلسلا قبئزلا نيزخت نأشب ] تاطارتشالا ،ةيقافتالا هذهل يفاضإ  ،
] تاهيجوتلا[ـل يئاهنلا فدهلا نوكيو ]. [فلأ قفرملا يف ةجردملا ضرعلا رداصم نم دمتسملا
يف ةجردملا ضرعلا رداصم وأ قبئزلل يلوألا نيدعتلا نم دمتسملا قبئزلا عيمج نيزخت وه ] تاطارتشالا[

ةيقافتالا هذه بجومب فرطل هب حومسم مادختسا يف مدختس[فلأ قفرملا   ت نأ ا  ةميلس ةقيرطب ] دصقملا
، .] [ًايئيب لماوعلا رابتعالا يف عضي نأ ] تاطارتشالا] [تاهيجوتلا[يف رظنلا دنع فارطألا رمتؤم ىلعو
  .ءاح قفرملا يف ةجردملا

  ].١٣ةداملا يف اهيلإ راشملا تاطارتشالا عم كلذ قافتا نم دكأتي نأ هيلعو  ١ليدبلا 
تا يلمعو تاجتنملا يف قبئزلا نع ةلماكلا ةضاعتسالا حيتت لئادب رفاوت نم دكأتي نأ هيلعو ٢ليدبلا 

فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا عم تاهيجوتلا قافتا نم ًاضيأدكأتي نأ رمتؤملا ىلعو . عينصتلا  
فارطألا اهقبطت نأ نكميو ًايداصتقاو ًاينقت ةنكمم ةينيزخت لولح رفاوتب ا  ا راو ةلصلا تاذ ىرخألا

  ].اهسفنب
ةرقفلاب ًالمعةدمتعملا تاطارتشالا ذيفنتل لمع ةطخ دعي نأ فرط لك ىلع   -ًايناث ٢[  ٢ .

ةبسنلاب ةيقافتالا هذه ذافن ءدب دعب )] تاونس(ةنس × [زواجتي ال دعوم يف ،لمعلا ةطخ ميدقت بجيو 
  .]فارطألا ىلع اهعيزوتل ةنامألا ىلإ ،فرطلل
يف ةمئالملا عقاوملا م   -ًاثلاث ٢[  يقيو ددحي نأ ،ذيفنتلل ةينطولا هتطخ قايس يف ،فرط لك ىلع
لاثتمالا قيقحتل ةينيزختلا هتاردق ةيمنت فد ل هيضارأ  ، قبئزلا تايافنو قبئزلل مئادلاو تقؤملا نيزختل

  .]ةداملا هذه ماكحأل
ًاعبار٢[ ىدملا ىلع قبئزلا ضئاف ةرادإب لّفكتلل ةيميلقإ ططخ عضو رسيت نأ ةنامألا ىلع   - 
دحاو نيزخت قفرم ءاشنإ ى لع ،نكمم دح ىصقأ ىلإ ،ليبقلا اذه نم ةيميلقإ ةطخ لك صنتو. ليوطلا

  .]ةقطنملا لخاد ةدوجوملا فارطألا عيمجل ًاحاتم نوكي ةقطنملا لخاد لقألا ىلع
] تاهيجوتلا[ةيلاعفل يرود ضارعتسا ءارجإ ،ةداملا هذه فادهأ قيقحتل ،فارطألا رمتؤم ىلع   - ٣
ب موقي نأ هيلعو٢ةرقفلا بجومب ةدمتعملا ] ةيهيجوتلا ئدابملا] [تاطارتشالا[ امبسح اهحيقنت وأ اهثيدحت  
  .ًايرورض هاري

ىلع فارطألا ع] [فارطألل زوجي[  - ٤  جش ضعبلا اهضعب عم نواعتت نأ ] فارطألا ىلع] [ت
ةنايصو ةيمنتل ،ءاضتقالا بسح ،ىرخألا تانايكلاو ةصتخملا ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا عم كلذكو 

ميلسلا نيزختلا[ىلع ةينطولاو ةيميلقإلاو ةيملاعلا ةردقلا  ليوطلا ىدملا ىلع قبئزللًايئيب  تقؤملا نيزختلا ] [ 
وأ تقؤملا نيزختلا لجأ نم ةيتحت ةينبو تآشنمو عقاوم اهيدل يتلا فارطألا ىلعو ]. [يعلسلا قبئزلل
  .]ىرخألا فارطألل ةيتحتلا ةينبلا هذه ةحاتإ قبئزلا تايافنو قبئزلل مئادلا

رايخلا ١٢ةداملا   ،٢  
  .هب طبترم قفرم رايخلا اذهل دجوي ال  :قيلعت
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حامسلا وأ هريودت ةداعإ يرجت امثير ةتقؤم ةفصب نوزخملا قبئزلا ريدي نأ فرط لك ىلع   
 ًايئيبميلسلا نيزختلاب ةقلعتملا تاهيجوتلا عم قفتي وحن ىلع همادختساب ةيقافتالا هذه بجومب فرطلل 

اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف م ّكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم بناج نم ةدمتعملا
  .دودحلا ربع

  قبئزلا تايافن  - ١٣
  :تاقيلعت

رصانعلا ةقرو نم١٢رصنعلا ىلإ ةداملا هذه دنتست : قيلعت  -فلأ   .  
ةنجللا تررق اذإو . ١٢ةداملا ىلإ ةداملا هذه تايوتحم لقن نكمملا نم نأ فارطألا دحأ ىأر   -ءاب 

ًاعبت هالعأ١٢ةداملا ريوحت ذ ئدنع نكمي جهنلا اذه مادختسا كلذل   .  
كلذ يف امب [قبئزلا تايافن نأ ] نامضل ةبسانملا ريبادتلا ذختي نأ] [نمضي نأ[فرط لك ىلع   - ١  ،

،   ]:تايافن ىلإ اهلوحت درجمب قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا
ا] [اهتلوانم[يرجت   )أ( عم  [ًايئيبةميلس ةقيرطب اهنم صلختلاو اهلقنو اهعمجو ] رادإ  ،

اهيلإ فاضملا تاجتنملل ةبسنلابو ] [. ٢ةرقفلا بجومب ةعوضوملا ةيهيجوتلا ئدابملا ةاعارم 
وأ ةعنصملا تاجتنملا ىلع الإ ةيعرفلا ةرقفلا هذه قبطنت ال ميج قفرملا يف ةجردملا قبئزلا 

  ؛]فرطلل ةبسنلاب ةيقافتالا هذه ذافن هيف أدبي يذلا خيراتلا دعب ةدروتسملا
وأ ريودتلا ةداعإ وأ ةداعتسالا ىلإ يدؤت دق يتلا صلختلا تايلمعل عضخت ال  )ب[(  

لجأل الإ [قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلل ليدبلا وأ رشابملا مادختسالا ةداعإ وأ حالصتسالا   ،
ةيقافتالا هذه بجومب فرطلل ا  ةيقافتالا هذه بجومب ا ] [حومسملا تامادختسالا  حومسملا

ةلصلا تاذ ةيلودلا ةيهيجوتلا ئدابملاوريياعملاو دعاوقلا وأ ريودتلا ةداعإ تايلمع لجأل الإ ] [ 
ةداعتسا فد ًايئيبةميلسلا   اهروطتو فارطألا اهعجشت يتلا ،ًايداصتقاو ًايعامتجا ةنكمملاو  

اهرمع ةيا  ؛]يف تاجتنملا يف دوجوملا قبئزلا  
ميلسلا صلختلا ضرغل الإ ةيلودلا دودحلا ربع لقن  )ج[(  ًاقبطًايئيب ت ال ةداملا هذه ماكحأل     

يأدبم ةاعارم عم . [ةلصلا تاذ ةيلودلا ةيهيجوتلا ئدابملاو ريياعملاو دعاوقلاو ١ليدبلا 
، نيب الإ لقنلا اذه ثدحي نأ زوجي الو ] [يئيبلا فاصنإلاو ةزيامتملا نكلو ةكرتشملا تايلوؤسملا

ر ] ومنلا ةمدقتم نادلب ىلإ ةيمان نادلب نم وأ ومنلا ةمدقتم نادلب[ دصملا فرطلا نوكي نأ دعب
عيمج دمتعت نأ ومنلا ةمدقتملا نادلبلا ىلعو [. ةدروتسملا ةلودلا نم ةيطخ ةقفاوم ىقلت دق 

اهيضارأ لخاد اهرمع ةرود ةيا  يف قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا راد    ؛]ت ثيحب ةمزاللا ريبادتلا
ةميلس ةقيرطب قبئزلا نم تايافنلا ىوتحم نيزخت وأ ٢ليدبلا  ًاقبطًايئيب  ةداملا ماكحأل  الو . ١٢  

مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا بجومب فرط تامازتلا عم ضراعتب لقنب نذأي ةرقفلا هذه يف يش 
  ]؛دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف

ةبسنلابو . دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا داوملا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتاو ٣ليدبلا 
نوكي نأ دعب الإ لقنلا اذه ثدحي نأ زوجي ال ،لزاب ةيقافتا يف ًافرطتسيل يتلا فارطألل   

؛ةدروتسملا ةلودلا نم ةيطخ ةقفاوم ىقلت دق ر    ]دصملا فرطلا
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ًاضفخنم قبئزلا نم اهاوتحم نوكي امدنعًايئيبةميلس ةقيرطب اهنم صلختلا يرجي   )د[( عم    ،
ئدابملاو ريياعملاو دعاوقلا كلذ يف امب ،ةيلودلا ةيهيجوتلا ئدابملاو رييا عملاو دعاوقلا ةاعارم

ةرقفلاب ًالمععضوت يتلا ةيهيجوتلا  ةرادإ مكحت يتلا ةلصلا تاذ ةيميلقإلاو ةيملاعلا مظنلاو ٢   ،
  .]ةرطخلا تايافنلا

ليدبلا – ًايناث ١ةرقفلا   ١  
  :ةيقافتالا هذه ضارغأل  -ًايناث ١

ينعت‘‘قبئزلا تايافن’’  )أ(  :  
يذلا وأ ،هنم صلختلا دوصقملا وأ ،هنم صلختلا يرجي يذلا يلوألا قبئزلا   ‘١’
  ؛هنم صلختلا ةيقافتالا هذه ماكحأ وأ ينطو نوناق ماكحأ طرتشت
  وأ ؛تايافن حبصت نأ درجمب قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا  ‘٢’
زجأ٥[زواجتت وأ غلبت تازيكرتب قبئزلاب ةثولملا تايافنلا   ‘٣’   ؛]نويلملل ءا 

قبئزلا تايافنلًايئيبةميلسلا ةرادإلا ’’  )ب( ةرادإ نامضل ةيلمعلا تاوطخلا عيمج ذاختا ينعت ‘‘   
نع مجنت نأ نكمي يتلا ةراضلا تاريثأتلا نم ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا يمحت ةقيرطب قبئزلا تايافن 

  .تايافنلا هذه
نلًايئيبةميلسلا ةرادإلا ’’ـل فيرعتلا اذه : ةظحالم نم انه ىلإ لق ‘‘قبئزلا تاياف  ن 
نم ٨ةرقفلا نع ربكأ ةقدب ريبعتلل ًافيفط ًاحيقنت هحيقنت ىرجو ،فيراعتلا ) ب( ٢ ةداملا  
اهيلإ دنتسي يتلا ،لزاب ةيقافتا نم٢ ةداملا  .  

ليدبلا ًايناث ١ةرقفلا   ،٢  
اهنم صلختلاو ةرطخلا د اوملا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا ماكحأو فيراعت عيمج قبطنت  -ًايناث ١
  :لزاب ةيقافتا يف دراولا فيرعتلاب ساسملا نودبو. ةيقافتالا هذه اهلمشت يتلا تايافنلا ىلع دودحلا ربع

ةيقافتالا هذه بجومب لمشت‘‘قبئزلا تايافن’’  )أ(  :  
وأ ةراجتلا قيرطب اهعيزوت وأ اهعيب ا   ‘١’  دصق  ي ال يتلا قبئزلا تابَكرمو قبئزلا

  ؛ةيقافتالا هذه بجومب فرطل هب حومسم مادختسا ضارغأل اهريدصت وأاهمادختسا 
وأ اهنم اهعيب زوجي ال رداصم نم اهيلع لصح   ‘٢’  ي يتلا قبئزلا تابَكرمو قبئزلا
  ؛ةيقافتالا هذه بجومب اهمادختسا وأ اهريدصت وأ ةراجتلا قيرطب اهعيزوت
، قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا كلذ يف امب ،تايافنلا  ‘٣’ تايافن حبصت امدنع  

 ًالمعفارطألا رمتؤم اهددح يتلا تابتعلا زواجتت قبئزلل تازيكرت [ىلع يوتحت يتلاو 
ىلع يوتحت يتلا ءايشألاو داوملا وأ نويلم لكل قبئزلا نم ءازجأ ٥نم رثكأ ] [٢ةرقفلاب   

تاجتنمك ربكأ تايمكب دجوت اهنكلو نويلم لكل قبئزلا نم ءازجأ ٥نم لقأ    
  ؛]ةيكالهتسا

ةرقفلا يف ‘‘ًايئيبةميلس ةقيرطب ةئيبلا يف اهنم صلختلا يرجي يتلا ’’ةرابع ينعت   )ب( نأ١   :  
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راد ‘٢’ و‘١’) أ(نيتيعرفلا نيترقفلا يف اهيلإ راشملا قبئزلا تايافن   ‘١’ ًاقفو ت 
متؤم بناج نم ةحقنملا وأ ةثًايئيبميلسلا نيزختلاب ةقلعتملا تاطارتشالل   دحملا وأ ةدمتعملا ر  

؛ةداملا هذًالمعفارطألا     
زواجتت قبئزلل تازيكرت ىلع يوتحت يتلا ىرخألا قبئزلا تايافن عيمج   ‘٢’

راد ‘٣’) أ(ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تابتعلا  ةميلسلا ةرادإلاب ةقلعتملا تاطارتشالل ًاقفو ت  
فارطألا رمتؤم بناج نم ةحقنملا وأ ةثدحملا وأ ةدمتعملا ًايئيب ا هذًالمع   ةدامل.  

يف امب ‘‘قبئزلا تايافن’’ ـل نيقيقدلا ديدحتلاو فيرعتلا نأ يطخلا هريرقت يف فارطألا دحأ ىأر: قيلعت  ،
تبي نأ يغبني ‘‘قبئزلا نم ضفخنملا ىوتحملا تاذ تايافنلا’’ و ‘‘قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلا’’كلذ   ،

  .صلختلاو ةجلاعملا لبق امل تارايخ رفاوتو ةفلكت رابتعالا يف ًاعضاو ،فارطألا رمتؤم امهيف
ليدبلا ٢ةرقفلا   ،١  

يف اهيلإ راشملا تاطارتشالا لوألا هعامتجا يف يفاضإ قفرم لكش يف فارطألا رمتؤم دمتعي [  - ٢
،. ١ةرقفلا  نأشب لزاب ةيقافتال ةصتخملا تائيهلا عم نواعتت نأ فارطألا ىلع ] [تاطارتشالا عضو دنعو

دودحلا ربع اهنم صلختلاوةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نواعتلا اذه نم فدهلا نوكي نأ بجيو .  
  :يلي ام ،ىرخأ رومأ ةلمج نيب ،وه

ميلسلا نيزختلاو  [ًايئيبةميلسلا ةرادإلا لكشت يتلا ] تاطارتشالا] [قرطلا[ديدحت   )أ(  ،
قبئزلا تايافن نم ًايئيبميلسلا صلختلاو ] ًايئيب حبصت ام دنع قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملاو[ 
ًاعضاو] [تايافن يلي ام رابتعالا يف،   :  

نيدعتلا رداصم نم دمتسملا قبئزلا عيمج نأ وهو ١٢ةداملا يف نيبملا فدهلا   ‘١’[  
ةميلس ةقيرطب ن   ًانهرًايئيبزخت فلأ قفرملا يف ةجردملا هضرعو قبئزلل يلوألا مادختساب ،   ،

  ]؛ةيقافتالا هذه بجومب فرطل هب حومسم
يف ةعوضوملا ةيهيجوتلا ئدابملاو لزاب ةيقافتا يف ةلصلا تا ذ ماكحألا  ‘٢’
  ]؛اهراطإ

،[مايقلا   )ب[( ءاضتقالا بسح   ديدحتب ] ، 
راشملا وحنلا ىلع ضفخنملا قبئزلا ىوتحم ددحت يتلا قبئزلا زيكرت تايوتسم   ١-١ليدبلا 

  .)]د (١ةرقفلا يف هيلإ 
  )].أ (ًايناث ١ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تابتعلا ىوتسم   ٢-١ليدبلا 

ليدبلا ٢ةرقفلا   ،٢  
هعامتجا يف ] [عضي[نأ فارطألا رمتؤم ىلع   - ٢ عضو يف رظني]×[،  فصت ةيهيجوت ئدابم ] ، 

حبصت امدنع قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنمللو قبئزلا تايافنل ًايئيبةميلسلا ةرادإلا لكشت يتلا قرطلا   
  :يلي ام رابتعالا يف ةيهيجوتلا ئدابملا هذه ذخأت نأ بجيو. تايافن
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هطرتشت يذلا وحنلا ىلع ،قبئزلا ضئافل ًايئيبميلسلا نيزختلل ةعوضوملا تاهيجوتلا   )أ(  
  ؛١٢ ةداملا
  .اهراطإ يف ةعوضوملا ةيهيجوتلا ئدابملاو لزاب ةيقافتا يف ةلصلا تاذ ماكحألا  )ب(

ذفني نأو قبئزلا تايافن ديلوت نم دح ىندأ ىلإ لالقإلل تاوطخ ذختي نأ فرط لك ىلع  - ٣[  
يف قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا نم صلختلا نم دح ىندأ ىلإ لالقإلل فيقثتلاو ةماعلا ةيعوتلل تالمح 

  .]ةبسانملا ريغ صلختلا عقاوم نم اهريغو ،ةيحصلا ريغ نفادملاو ،تايافنلل ةينوناقلا ريغ بلاقملا
ميدقت بجيو . ةداملا هذه بجومب ةدمتعملا تاطارتشالا ذيفنتل لمع ةطخ دعي نأ فرط لك ىلع  - ٤[

ىلإ ،فرطلل ةبسنلاب ةيقافتالا هذه ذافن ءدب دعب )] تاونس(ةنس × [زواجتي ال دعوم يف ،لمعلا ةطخ 
  .]فارطألا ىلع اهعيزوتل ةنامألا
لقن نع مجني يذلا ررضلا نع ضيوعتلاو ةيلوؤسملاب قلعتت ًاماكحأ دمتعت نأ فارطألا ىلع   - ٥[
دودحلا ربع ةيقافتالا هذهلةعضاخلا قبئزلا تايافن  [.  
تاطارتشالا ةيلاعف ًايرود ضرعتسي نأ ،ةداملا هذه فادهأ قيقحتل ،فارطألا رمتؤم ىلع   - ٦[
  .]ًايرورض هاري امبسح اهحيقنت وأ اهثيدحتب موقي نأو ةداملا هذه بجومب ةدمتعملا
ةصتخملا ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا عم ك لذكو ضعبلا اهضعب عم نواعتت نأ فارطألل زوجي  - ٧[

] نيزخت[ىلع ةينطولاو ةيميلقإلاو ةيملاعلا ةردقلا ةنايصو ةيمنتل ،ءاضتقالا بسح ،ىرخألا تانايكلاو 
  .]ًايئيبةميلس ةقيرطب قبئزلا تايافن ] نم صلختلا[

  ]هل ةجيتن ةثولملاو[قبئزلاب ةثولملا عقاوملا   - ١٤
رصنعلا ىلإ ةداملا هذه دنتست: قيلعت رصانعلا ةقرو نم١٣   .  

رايخلا ١٤ةداملا   ،١  
ةجيتن ةثولملا وأ [قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلاب ةثولملا عقاوملا جالع ] ىلإ ىعسي نأ[فرط لك ىلع   - ١
الا يف ًاعضاوًايئيبةميلس ةقيرطب ] قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلل   بجومب ةعوضوملا تاهيجوتلا رابتع، 

  .٣ةرقفلا 
عقاوملا ديدحتل تايجهنمو تايجيتارتسا ذيفنتو عضو يف نواعتلا فارطألا ] ىلع] [ـل زوجي[  - ٢

لالخ نم كلذ يف امب ،اهجالعو اهل ةيولوألا ءاطعإو اهمييقتو ] قبئزلل ةجيتن ةثولملاو[قبئزلاب ةثولملا 
ةدعا سملا] ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا ىلإ ومنلا ةمدقتملا نادلبلا[ميدقت ] لجأ نم تايلآ عضو[
  .ةينقتلاو ةيلاملا] و ةيرورضلا ةيلودلا ةيجولونكتلا[
ةحاتملا تاينقتلا لضفأ [نأشب ] ةيهيجوت ئدابم] [تاهيجوت[عضي نأ فارطألا رمتؤم ىلع   - ٣
  :يلي ام لجأ نم] قبئزلاب ةثولملا عقاوملا ةرادإل ئدابم] [ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو

لالخ نم كلذ يف امب ] [هل ةجيتن ةثولملاو[قب ئزلاب ةثولملا عقاوملا مييقتو ديدحت  )أ(  ،
تازيكرتلل دودحو ةيعجرم م    ؛]يق مادختسا

  ؛راشتنالا نم] هنع مجانلا ثولتلاو[قبئزلاب ثولتلا عنم   )ب(
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ناك [امثيح اهليهأت ةداعإو اهجالعو ] هل ةجيتن ةثولملاو[قبئزلاب ةثولملا عقاوملا ةرادإ   )ج(
عنمل ًايرورض كلذ ناك] [ًانكمم كلذ اهيف يدؤت يتلا عقاوملا اميس ال ] [ةئيبلاب ررض قاحلإ   ،
  ].ةدقعم ةمهم كلذ لعج ىلإ همجحو ينعملا ثولتلا ةحاسم

ًام  - ٤[  ةقلعتملا هتامازتلاب ءافولل ءادألل ريياعم وأ تابيرستلا دودحل يق مدختسي نأ فرط يأل زوجي  
  .]ةداملا هذه بجومب ةحاتملا تاينقتلا لضفأب

رايخلا ١٤ةداملا   ،٢  
قبئزلاب ةثولملا عقاوملا ديدحتل ةبسانم تايجيتارتسا عضو ىلإ ىعسي نأ فرط لك ىلع   

  .ًايئيبةميلس ةقيرطب عقاوملا هذهل جالع يأ ءادأ بجيو . قبئزلا تابَكرمو
  ذيفنتلاو ةينقتلا يف ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملا  -ءاط 
  ةيلاملا تايلآلاو دراوملا  - ١٥

ايخلا١٥ةداملا    ١ر ، 
فرط لك ]دهعتي[  - ١ مدقي نأ ] ومنلا مدقتم دلب نم فرط لك ىلع] [ـب ومنلا مدقتم دلب نم[ 
]، ، ًايلامًامعد] هتاردق دودح يف ةينطولا ةطشنألل زفاوحو   دصق ا ] ةيمانلا نادلبلا نم فارطألل[   ي يتلا

ةينطولا هجماربو هتايولوأو هططخلًاقفو[ةيقافتالا هذه نم فدهلا قيقحت   .[  
ليدبلا ٢ةرقفلا   ،١  

لاقتنا ةلحرمب ايتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا ةردق  - ٢[  اداصتقا رمت تامازتلالا ضعب ذيفنت ىلع    
ةدعاسم ميدقتو تاردقلا ءانب ] يضتقت] [رفاوت ىلع دمتعت[ةيقافتالا هذه بجومب لاعف وحن ىلع ةينوناقلا 

  ].]ةيفاك[ةيلامو ةينقت 
ليدبلا ٢ةرقفلا   ،٢  

لاعف وحن ىلع ةيقافتالا هذه بجومب ا   - ٢[  امازتلال ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا ذيفنت ىدم دمتعي
اميف ةيقافتالا هذه بجومب ا   امازتلال ومنلا ةمدقتملا نادلبلا نم فارطألا بناج نم لاعفلا ذيفنتلا ىلع

ةيداصتقالا ةيمنتلا نأ ةقيقح رابتعال ا يف عضوتو. ايجولونكتلا لقنو ةينقتلا ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملاب قلعتي
نادلبلا نم فارطألل ةبسنلاب ناتنميهملاو نايلوألا ناتيولوألا امه رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا ةيعامتجالاو 

  .ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ةيامح ةرورضل ةبجاولا ةاعارملا ءاليإ عم ،ةيمانلا
،] [ينقتلاو [يلاملا نواعتلا ريفوتل ةيلآ ددحتت اذه بجومب  - ٣ تايجولونكتلا لقن كلذ يف امب  ، [
لاقتنا ةلحرمب ايتلا فارطألاو ةيمانلا  نادلبلا نم فارطألل  اداصتقا رمت  .  

هذه ماكحأل اهلاثتما قيقحت ] ـل اهيلع قفتملا ةيفاضإلا فيلاكتلا ةهجاوم يف[ةدعاسملل [ ١ليدبلا 
  ]ةيقافتالا

  ]ةيقافتالا هذه ذيفنتب ةقلعتملا[ ٢ليدبلا 
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ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا اهلمحتت يتلا اهيلع قفتملا ةيفاضإلا فيلاكتلا ةهجاومل ةدعاسملا ةيلآلا رفوتو [
لاقتنا ةلحرمب ايتلا نادلبلا نم فارطألاو  اداصتقا رمت ريبادتل اهلاثتما مدع طيبثتلو لاثتمالا ىلع ا    دعاسمل  

تحت ةيلآلا لمعت نأ نيعتي ] [ةيقافتالا هذه ضارغألو.] [ةيقافتالا هذه نم] ×[داوملا يف ةنيبملا مكحتلا 
ةماعلا ا[فارطألا رمتؤم ةطلس   اسايس ررقي يذلا هتاهيجوتو ] [،  بسح ]تاسايسلا ديعص ىلع[،   ،

همامأ ةلءاسملل ةعضاخ نوكتو] [ءاضتقالا  ،.[  
اهتسايس ررقي يذلا وهو ،فارطألا رمتؤم هيجوتو ةطلس تحت ةيلآلا لمعت نأ نيعتي [  - ًايناث ٣[
يف امب ،ةيلآلل اهريفوت بجي يتلا ةبسانملا تاهيجوتلا لوألا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم دمتعيو ]. ةماعلا

قاقحتسا نأشب ةلصفمو ةحضاو ةيهيجوت ئدابمو ريياعمو ،ةيفاضإلا فيلاكتلا تائفل ةيراشإ ةمئاق كلذ 
همييقتو مادختسالا اذه دصر لجأ نم ًامك ح لمشت نأ يغبني ،اهمادختساو ةيلاملا دراوملا ىلع لوصحلا
  .]ةمظتنم ةفصب

نم رثكأ وأ دحاو اهليغشتب موقيو ليومتلا قيدانص نم رثكأ وأ قودنص ىلع ةيلآلا لمتشت   - ٤
 ، . فارطألا رمتؤم هررقي] نأ زوجي امل] [نأ بجي امل [ًاقفوةمئاقلا ةيلودلا تانايكلا كلذ يف امب ،تانايكلا

ةيميلقإلاو فارطألا ةددعتملا ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا مدقت ىرخأ تانايك ًاضيأة يلآلا لمشت نأ زوجيو  
،[ىرخأ رداصم نم تامهاسم يأ ةيقافتالا عجشتو . ةيئانثلاو صاخلا عاطقلا كلذ يف امب نأ نكميو ]. [، 

نتو فيلاكتلا دادرتسا تاططخم ليبق نم جه  ةيم ن عابتا لالخ نم ةعانصلا عاطق نم تامهاسملا بعلت
ًايسيئرًارود لامعألا عاطق فارطألا اهعجشت نأ يغبنيو ةيقافتالا هذه فادهأ قيقحت يف   [.  

ليدبلا ٥ةرقفلا   ،١  
اهلكيه كلذ يف امب ،ةيلآلل ةيسسؤملا تابيترتلا يف [لوألا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم ] تبي[  - ٥[
فارطألا رمتؤم دمتعي ] [ةيرادإلا تابيترتلاو اهعبتت يتلا ةيهيجوتلا ئدابملاو ليغشتلا تاسايسو يرادإلا

ىلع ةيلاملا ةيلآلا يف ةكراشملا تانايكلا وأ نايكلا عم قفتيو ةيلآلل اهميدقت بجي يتلا ةبسانملا تاهيجوتلا 
: ىرخأ رومأ ةلمج نيب ،تاهيجوتلا لوانتت نأ بجيو. تاهيجوتلا كلت قيبطتل ةمزاللا تابيترتلا
ملا نم ةقحال ةلحرم يف لمكتس[ تاضوافت[.[  

ليدبلا ٥ةرقفلا   ،٢  
نأ يغبنيو )٥(.ةيقافتالا هذه ذافن هيف أدبي يذلا خيراتلا لبق اهؤاشنإو ةيلاملا ةيلآلا عضو بجي  - ٥[  
ةلحرمب ا يتلا فارطأللو ةيمانلا نادلبلا نم فارطألل يلام معد ميدقتل ةيولوأ ىلعأ ةيلآلا حنمت  اداصتقا رمت  
ططخ ذيفنتو عضو لجأ نملاقتنا   .]ذيفنتلل ةينطولا اه 
ةداملاب ًالمعةمدقملا هريراقت يف جردي نأ فرط لك ىلع   - ٦[ هذيفنت ةيفيك حضوت تامولعم ٢٢   
  .]ةداملا هذه ماكحأ

                                                      
لبق لودلل ةمزلم نوكت تامازتلا فارطألا ةددعتم ةيئيب ةدهاعم ئشن : ةنامألا نم ةظحالم  )٥(  ت نأ ًةداع نكمي ال
رارق يف بسنأ نوكيس اذهك مكح داريإ ناك اذإ اميف رظ نت نأ يف ةنجللا بغرت دقو. اهل ةبسنلاب ةدهاعملا ذافن ءدب

ةيقافتالا صن يف هداريإ نم ًالدب ،قبئزلاب قلعتملا كصلا هيف دمتع   .ي يذلا يسامولبدلا رمتؤملل
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دعب مظتنم ساسأ ىلعو ]عبارلا[يداعلا هعامتجا زواجتي ال دعوم يف ،فارطألا رمتؤم موقي   - ٧  ،
ىلع ا [ةيلآلا ةيلاعف ضارعتساب ،كلذ   ردقو ةيمانلا نادلبلا نم فارطألل ةريغتملا تاجايتحالا ةيبلت ، 

لاقتنا ةلحرمب ايتلا فارطألاو  اداصتقا رمت  ، ةيلآلا لالخ نم حاتملا ليومتلا ىوتسمو يأ ءادأ ةيلاعفو ] ، 
اذه ءوض ىلع تاءارجإ نم ًابسانم هاري ام فارطألا رمتؤم ذختيو . ةيلآلا ليغشتب ةفلكم ةيسسؤم تانايك

، ةيلآلا ةيلاعف نيسحتل ،رمألا مزل اذإضارعتسالا  .  
رايخلا ١٥ةداملا   ،٢  

ىلإ ،تايجولونكتلا لقن كلذ يف امب ،ينقتلاو يلاملا نواعتلا ميدقتل ةيلآ ئشنت نأ فارطألا ىلع   - ١
لاقتنا ةلحرمب ايتلا فارطألاو ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا  اداصتقا رمت نأ فارطألا هذه عيطتست ثيحب    ،

ت ق  نم فارطألا نم تامهاسم ىلع ةيلآلا لصحت نأ نيعتيو . ةيقافتالا هذه يف ةنيبملا مكحتلا ريبادبطت
] اهيلع قفاوملا ةيفاضإلا[فيلاكتلا عيمج يطغت نأو ةحناملا تاهجلا نم اهريغو ومنلا ةمدقتملا نادلبلا 

ةلحرمب ا فارطألاو ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا اهلمحتت يتلا ] اهيلع قفتملا ةيفاضإلا[  اداصتقا رمت يتلا
  .ةيقافتالا هذه يف ةنيبملا مكحتلا ريبادتل لاثتمالا] نم اهنيكمتل] [لجأل[ةيلاقتنا 

ًاقودنص١ةرقفلا بجومب ةأشنملا ةيلآلا نوكت نأ بجي   - ٢ قبئزلل فارطألا ددعتم   ، ]هتاذب ًامئاق[ 
خألا ةيلاملا تاليوحتلل ةبسنلاب ةيفاضإ نوكت تامهاسمب ل  ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا ىلإ ىر ومي

لاقتنا ةلحرمب ايتلا فارطألاو  اداصتقا رمت ًالاكشأ لمشت نأ زوجيو ةرقفلا كلت يف ةددحملا  نم ىرخأ    
  .يئانثلاو يميلقإلاو فارطألا ددعتملا نواعتلا

  :نأ قبئزلاب ينعملا فارطألا ددعتملا قودنصلا ىلع  - ٣
بسح يلهاست ساسأ ] وأ ةحنم] [ساسأ ىلع وأ تاعربتلا[لالخ نم ،يطغي   )أ(
،ًاقفوو ،ءاضتقالا فارطألا اهررقت يتلا ريياعملل ] اهيلع قفاوملا ةيفاضإلا[فيلاكتلا عيمج ]  
  ؛١ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ] اهيلع قفتملا ةيفاضإلا[
  :ليومتلا ةطشنأ  )ب(

’١‘   ةل حرمب ااداصتقا رمت يتلا فارطألاو ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا ةدعاسم
تالاحلا تاسارد لالخ نم كلذ يف امب ،ةينطو ذيفنت ططخ ذيفنتو عضو ىلع لاقتنا  
نواعتلا نم ىرخأ لاكشأو رصح مئاوق ] ثيدحتو جاتنإ] [عيسوتو زاجنإ[و ،ةيرطقلا

 ، هتابيرستو قبئزلا مادختسا نم دحلا ىلإ يمرت ةينطو تايجيتارتسا ةغايصل ،ينقتلا
تلا ىلإ ا    ؛تايجيتارتسالا هذه ذيفنتل نواعاجايتحا ديدحتو

ةرقفلا بجومب د   ‘٢’  دحت يتلا تاجايتحالا كلت ةيبلتل ينقتلا نواعتلا ريسيت
  ؛‘١’ ةيعرفلا
تارودو ةيلمع تارود ميدقتو ،ةلصلا تاذ تامولعملاو قئاثولا  عيزوت   ‘٣’
فا رطألاو ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا ةدئافل ةلص تاذ ىرخأ ةطشنأ ضرعو ،ةيبيردت
لاقتنا ةلحرمب ايتلا  اداصتقا رمت   ؛ 
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يئانثلاو يميلقإلاو فارطألا ددعتملا نواعتلا نم ىرخأ لاكشأ ةعباتمو ريسيت   ‘٤’
ةحاتم نوكت نأ بجي يتلا[ةحاتملا  رمت يتلا فارطألاو ةيمانلا نادلبلا نم فارطألل] ،   

لاقتنا ةلحرمب ا    ؛اداصتقا
ا ددعتملا قودنصلا أشن[  - ٤  يو ثدحتس هذه ذافن هيف أدبي يذلا خيراتلا لبق قبئزلاب ينعملا فارطأل ي
نوكي [يذلا وهو ،فارطألا رمتؤم ةطلس ] ـل ةيلآلا عضخت] [تحت[ةيلآلا ] لمعت[و] )٦(.ةيقافتالا
ةماعلا اهتسايس ريرقت نعًالوؤسم ةماعلا ا] [     ].اسايس يف تبي
ةيهيجوتلا ئدابملاو ةيرادإلا تابيترتلا ذيفنت دصرو عضول ةيذيفنت ةنجل فارطألا رمتؤم ئشني   - ٥

ينعملا فارطألا ددعتملا قودنصلا فادهأ قيقحتل ،دراوملا فرص كلذ يف امب ،ةددحملا ليغشتلا تاسايسو 
قفتت يذلا وحنلا ىلع ،ا . قبئزلاب  اصاصتخا يف ةددحملا تايلوؤسملاو تابجاولاب ةيذيفنتلا ةنجللا علطضتو
راتخ . اهنم لك صاصتخا تالاجم يف ىرخألا ةبسانملا تالاكولا ةدعاسمو نواعت عمو ،فارطألا هيلع يو
رمت يتلا فارطألاو ةيمانلا نادلبلا نم فارطألل ًانزاوتم ًاليثمت سكعي وحن ىلع ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ  

لاقتنا ةلحرمب ا  ومنلا ةمدقتملا نادلبلا نم فارطألاواداصتقا  .  
ارطألا ددعتملا قودنصلا ل  - ٦  نادلبلا نم فارطألا نم تامهاسم لالخ نم قبئزلاب ينعملا ف ومي

فورظلا يف ةينطو تالمعب وأ ةينيع تامهاسم لالخ نم وأ ،ليوحتلل ةلباق تالمعب ومنلا ةمدقتملا 
عيجشت بجيو . ةررقملا ةبصنألل ةدحتملا ممألا لودج ىلإ ًادانتسا ،فارطألا اهيلع قفاوت يتلا ةددحملا

قفاوت ىرخأ تالاح يف يميلقإلا نواعتلاو ،يئانثلا نواعتلا رابتعا زوجيو . ىرخأفارطأ نم تامهاسملا 
يف ًةمهاسم ،فارطألا قافتا اهددحي يتلا ريياعملل ًالاثتماو ةنيعم ةيوئم ةبسن ىتح ،فارطألا اهيلع  

ىندأ دحك[نواعتلا اذه نأ طرشب ،قبئزلاب ينعملا فارطألا ددعتملا قودنصلا   ،:[  
ـب ًامامت ًاقلعتم نوكي نأ بجي  )أ(   ؛كصلا اذه ماكحأ] ـل لاثتمالا] [ـب ءافولا[ 
  ؛ةيفاضإ دراوم رفوي نأ بجي  )ب(
قفتملا ةيفاضإلا فيلاكتلا يطغي ] [اهيلع قفاوملا ةيليمكتلا[فيلاكتلا ] لباقي نأ بجي[  )ج(
  ].اهيلع

ةبسنلاو ةيلام ةرتف لكل قبئز لاب ينعملا فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيجمانربلا ةينازيملا فارطألا ددحت  - ٧
  .فرط لك بناج نم هيف تامهاسملل ةيوئملا

ـب قبئزلاب ينعملا فارطألا ددعتملا قودنصلا لالخ نم حاتت دراوم يأ م   - ٨  فرطلا ] ةقفاوم[دقت
  .ديفتسملا
ةداملا هذه بجومب فارطألا تارارق ذخت   - ٩ قفاوتب ] [ءارآلا قفاوتل ةيولوألا يطعي وحن ىلع[ت
  ].نكمأ امثيح ءارآلا

                                                      
 .٥ةيشاحلا ،هالعأ رظنا   )٦(
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اهؤاشنإ زوجي ىرخأ تابيترت يأ ةداملا هذه بجومب ةأشنملا ةيلاملا ةيلآلا ] سمت ال] [دعبتست ال[  - ١٠
هذه قوعت الأ ] [ىلع تابيترتلا هذه رثؤت الأ[طرشب ،ىرخأ ةيئيب اياضقب قلعتي اميف لبقتسملا يف 

  .ةيلآلا فادهأ] قيقحت تابيترتلا
  ]تاردقلا ءانبو[ةينقتلا ةدعاسملا   - ١٦

رايخلا ١٦ةداملا   ،١  
ىلع ] [كلذ ىلع ةرداقلا ىرخألا فارطألاو[ومنلا ةمدقتملا ] نادلبلا نم[فارطألا ىلع [  - ١

ا يتلا فارطألاو ةيمانلا نادلبلا نم فارطألل ةينقتلا ةدعاسملا ميدقت] ـل نواعتت نأ فارطألا  اداصتقا رمت  
زيزعتو ةيمنت لجأ نم لاقتنا ةلحرمب ةيقافتالا هذه بجومب ا   امازتلا ذيفنت ىلع ا  بغرت دقو . اردق

تقولا يف ةدعاسملا هذه ميدقتل ،يميلقإلا نودو يميلقإلا نيديعصلا ىلع كلذ يف امب ،نواعتلا يف فارطألا 
تانايكو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا ةوعد زوجيو . [ةبسانم ةقيرطبو بسانملا

نواعتلا اذه يف ةكراشملا ىلإ ةيقافتالا هذعاطقلا   فرط لك ىلعو .] ةقلعتملا لئاسملا يف ةلهؤملا صاخلا
ةداملاب ًالمعةمدقملا هريراقت يف جردي نأ  ةداملا هذه ماكحأل هذيفنت ةيفيك حضوت تامولعم٢٢   .  

ةمئاقلا ةيميلق إلا زكارملا رابتعالا يف ةعضاو ،ايجولونكتلا لقنل ةيلآ فارطألا ئشنت  - ًايناث ١[
ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا ىلإ ايجولونكتلا لقن ريسيتل ،ىرخألا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالل 

ةمدقتملا نادلبلا نم فارطألا نم ايجولونكتلا لقن فارطألا رمتؤم نمضيو . فارطألا كلت ةردق زيزعتو
ا فقوتيو. ًاناجم ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا ىلإ ومنلا امازتلال ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا ذيفنت ىدم  

ومنلا ةمدقتملا نادلبلا نم فارطألا بناج نم لاعفلا ذيفنتلا ىلع لاعف وحن ىلع ةيقافتالا هذه بجومب 
ايجولونكتلا لقنو ةينقتلا ةدعاسملا ميدقتب قلعتي اميف ةيقافتالا هذه بجومب ا  ةيلآ ءاشنإ بجيو . امازتلال

  ])٧(.ةيقافتالا هذه ذافن ءدب خيرات لبق تاردقلا ءانبو ةينقتلا ةدعاسملا
ًاديزمعضي نأ] فارطألا رمتؤمل زوجي[فارطألا رمتؤم ] ىلع[  - ٢ هذه ذيفنت نأشب تاهيجوتلا نم    
  .ةداملا

رايخلا ١٦ةداملا   ،٢  
  :يلي امب مايقلا ومنلا ةمدقتملا نادلبلا نم فارطألا ىلع  - ١

ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا ىلإ بسانملا تقولا يفو ةيفاكلا ةي نقتلا ةدعاسملا ميدقت  )أ(
لاقتنا ةلحرمب ايتلا فارطألاو  اداصتقا رمت ا   اجايتحال بجاولا رابتعالا ءاليإ عم ،اهمعدل  

ا  امازتلاب ءافولل ةمزاللا تاردقلا زيزعتو اهيدل ةيتحتلا ىنبلا ةيمنت يف ،ةينطولا ا  ايولوأو ةصاخلا
؛ةيقافتالا هذهيف ةنيبملا    
تايوتسم اهنم ثعبنتو ًايئيبةميلس ةديدج تايجولونكت قيبطتو ثادحتسا يف نواعتلا   )ب(  

تايافن ديلوت ىلع ءاضقلا فد   ةيلاحلا تايجولونكتلا نيسحت يفو قبئزلا تايافن نم ةضفخنم
رثك أ قرط ىلإ لصوتللو ،نكمم ىدم ىصقأ ىلإ ،قبئزلا تايافن نم ىرخأ عاونأو ةرطخ قبئز

ةيداصتقالا تاريثأتلل ةسارد ءارجإ كلذ يف امب ،تايافنلل ًايئيبةميلسلا ةرادإلل ةءافكو ةيلاعف   
                                                      

 .٥ةيشاحلا ،هالعأ رظنا   )٧(
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ةن  سحملا وأ ةديدجلا تايجولونكتلا هذ  نأ بجيو . ذخألا ىلع بترتت يتلا ةيئيبلاو ةيعامتجالاو
ةطشنأ يف قبئزلا مادختسا نم دحلا ىلإ يمرت ريبادت عضو يف صاخ هجوب نواعتلا اذه مهاسي  

ىلإ ةجاح كانه نوكت دق امثيح فارطألا يضارأ يف قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت 
  ؛كلذ
قبئزللًايئيبةميلسلا ةرادإلاب ةقلعتملا ةرادإلا مظنو ايجولونكتلا لقن يف طاشنب نواعتلا   )ج(  .  

ىلإ ايجولونكت لا لقن عيجشتو ةينقتلا ةدعاسملا ميدقت ضرغل تابيترت عضت نأ فارطألا ىلع  - ٢
لاقتنا ةلحرمب ايتلا فارطألاو ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا  اداصتقا رمت ةدهاعملا هذه ذيفنتب قلعتي اميف    .

لقنو تاردقلا ءانبل ةيميلقإ نودو ةيميلقإ زكارم ،ءاضتقالا بسح ،تابيترتلا هذه لمشت نأ بجيو 
ملوهكتسا ةيقافتاو لزاب ةيقافتال ةعباتلا ةمئاقلا ةيمي لقإلا نودو ةيميلقإلا زكارملا كلذ يف امب ،ايجولونكتلا

ةلحرمب ا   اداصتقا رمت يتلا فارطألاو ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا ةدعاسمل ،ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب
ةيقافتالا هذه بجومب الاقتنا  امازتلاب ءافولا ىلع تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا ةوعد زوجي . [ 
يف ةكراشملا ىلإ ةيقافتالا هذ ريغ  ةقلعتملا لئاسملا يف ةلهؤملا ىرخألا صاخلا عاطقلا تانايكو ةيموكحلا  
ددصلا اذه يف تاهيجوتلا نمًاديزم فارطألا رمتؤم مدقي نأ زوجيو.] تابيترتلا هذه  .  

رايخلا ١٦ةداملا   ،٣  
جماربلا عم ةقفتملا ،ةيرور ضلا تاوطخلا عيمج ذاختا ومنلا ةمدقتملا نادلبلا نم فارطألا ىلع  

لقن ليومتو ريسيتو عيجشتب ،ءاضتقالا بسح ،مايقلل ١٥ةداملا بجومب ةأشنملا ةيلاملا ةيلآلا نم ةموعدملا   ،
وأ ةئيبلا ىلع ًارطخ لثمت ال فراعمو تايجولونكت نم ا ًايئيبةنومأملا لئادبلا لضفأ   لصتي امو ةحاتملا  

لاقتنا ةلحرمب ايتلا فارطألاو ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا ىلإ ةيرشبلا ةحصلا  اداصتقا رمت نم اهنيكمتل    
 ًاقفوو ةلداع طورش بجومب تايجولونكتلل لقنلا اذه نوكي نأ بجيو. ةيقافتالا هذه ماكحأ قيبطت

ةرادإل ةيرورضلا تاردقلاو ةيتحتلا ةينبلا ةيمنتل ةينقتلا ةدعاسملا ميدقت لمشي نأو ًةاتاوم ماكحألا رثكأل 
تامدخلاو تآشنملاو تادعملاو تامولعملا ميدقتل فارطألا ددعتملاو يئانثلا معدلا كلذكو قبئزلا 

  .ةيرورضلا
  تاكارشلا  -ًايناث ١٦[

ةيقافتالا هذه فادهأ قيقحتو ا  - ١    .امازتلا ذيفنت يف ةدعاسملل تاكارش ءاشنإ فارطألل زوجي
تاهيجوتلا نم ًاديزم مدقي نأ فارطألا رمتؤم ىلع  - ٢  ًاراطإ ئشني نأ هيلعو ةداملا هذه نأشب 
  .]لوألا هعامتجا يف تاكارشلل

  ]ذيفنتلاو تاردقلا ءانبو ينقتلا معدلاو ةيلاملا ةدعاسملا] اتنجل] [ةنجل] [لاثتمالا] [ذيفنتلا] [ةنجل[[  - ١٧
رايخلا ١٧ةداملا    ]لاثتمالا/ذيفنتلا ةنجل [١، 
ليدبلا ،ةيلالهتسالا ةرابعلا ١ةرقفلا   ،١  

. ةيقافتالا هذه ماكحأل لاثتمالا زيزعتل ذيفنت ةنجل ءاشنإب لوألا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم موقي  - ١
ًارارق عامتجالا كلذ يفًاضيأرمتؤملا ذختيو  ةنجللا تاصاصتخا نأشب    :ةنجللا هذهو.  

ليدبلا ،ةيلالهتسالا ةرابعلا ١ةرقفلا   ،٢  
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ةنجل اذه ىضتقمب أشن [  - ١ ةيعرف ةئيهك [ةيقافتالا هذه ماكحأل لاثتمالا زيزعت ل] لاثتما] [ذيفنت[ت
  :ةئيهلا هذهو.] فارطألا رمتؤمل
  :ةيلالهتسالا ةرابعلل ةيلاتلا ةيعرفلا تارقفلا

ءاضعأ١٠[نم فلأتت   )أ( ًاوضع١٥] [  مهحشرت ] قبئزلا لاجم يف صاصتخا مهيدل نمم] [ 
لداعلا يفارغجلا ليثمتلا ساسأ ىلع فارطألا رمتؤم مهبختنيو فارطألا ةدحتملا ممألا تاعوم [  
  ؛]سمخلا ةيميلقإلا
يف امب ،ةيقافتالل لاثتمالا ] [ةيقافتالا ذيفنتب قلعتت[ةلأسم يأ ةسارد ررقت نأ اهل زوجي   )ب(

ةيقافتالا يف فارطألا عيمج م  يتلا ماعلا لاثتمالا مدعب ةقلعتملا ةيمُظ  يعرتست ] نلا اياضقلا كلذ
  :يلي ام ساسأ ىلع لئاسملا هذه يف رظنتنأ اهل زوجيو . اههابتنا

  ؛فرط يأ نم ًايباتك ةمدقم ريراقت  ‘١’
  ]؛٢٢ةداملا بجومب غالبإلا تابلطتمو ةينطولا ريراقتلا   ‘٢’[
  وأ ؛فارطألا رمتؤم نم تابلط  ‘٣’
  ؛ةنجلل حاتت ةلص تاذ ىرخأ تامولعم يأ  ‘٤’

  )ج(   ؛فارطألا] رمتؤم[ل بِق نم اهيف رظنلل ةمزلم ريغ تايصوت مدقت نأ اهل زوجي
ءارآلا قفاوتب ا  )د(  عيمج تدفن  .ايصوت دامتعال اهدهج ىراصق لذبت نأ اهيلع  تسا اذإو

تايصوتلا هذه دامتعا نيعتي ،هيلإ لصوتلا متي ملو ءارآلا قفاوت ىلإ لصوتلا ىلإ ةيمارلا دوهجلا 
  ؛نيتوصملاو نيرضاحلا ءاضعألا تاوصأ] عابرأ ةثالث[ةيبلغأب رخآ ذالمك 

تماق يتلا لامعألا نع فارطألا رمتؤمل يداع عامتجا لك يف ًاريرقت مدقت نأ بجي ا   )ه[(
  ].ليبقلا اذه نم عامتجا رخآ ذنم

نيح نم دمتعي نأ ،ةدهاعملا هذه ذيفنت لجأ نم ًايرورض هاري ام قفو ،فارطألا رمتؤمل زوجي  - ٢  
هذه ذيفنتب قلعتت [تايلوؤسمب ةنجللا فّلكي نأو ةبسانم اهاري ةنجلل ةيفاضإ تاصاصتخا يأ رخآل 

  .ةداملا هذه يف ةررقملا تايلوؤسملا ىلإ فاضت] ةيقافتالا
ةرتفل ،ةقطنم لك نم دحاو ،ةنجللا يف ءاضعأ ةسمخ لوألا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم بختني   - ٣[

ناماع ا[ةدحاو ةيالو   ، ] ١٠] [ةسمخ[، و]دم يترتفل ةقطنم لك نم امهنم] نانثا] [دحاو[ءاضعأ  ،
نيترتفل ًاددج ءاضعأ كلذ دعب هل عامتجا لك يف فارطألا رمتؤم بختنيو ]. ليبقلا اذه نم[ةيالو 

  .]ءاهتنالا ىلع كشوت وأ تهتنا دق مهتيالو تارتف نوكت نيذلا ءاضعألا لحم اولحيل نيتلماك
نيب ةلصافلا ةرتف لا يف] [ًايونس[لقألا ىلع ةدحاو ةرم ،كلذ فالخ ررقت مل ام ،ةنجللا عمتجت   - ٤[
، . اهئاضعأ نيب نم اهسيئر ةنجللا بختنتو]. [فارطألا رمتؤمل ةيداعلا تاعامتجالا يلخادلا اهماظن عضتو

ىلإ م   دقي نأ بجي يذلاو ،فارطألا رمتؤم اهدمتعي ةيفاضإ تاصاصتخا يأو ةداملا هذه عم قفتي يذلا
اهل تامدخلا مدقتو ةنجللا تاعامتجال ةمزاللاتابيترتلا ةنامألا ذختتو.] هيلع ةقفاوملل فارطألا رمتؤم  [.  

رايخلا ١٧ةداملا    )ذيفنتلاو تاردقلا ءانبو ينقتلا معدلاو ةيلاملا ةدعاسملا) اتنجل(ةنجل  (٢، 
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  ينقتلا معدلاو ةيلاملا ةدعاسملل ةنجل لوألا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم ئشني  - ١
و تاردقلا ءانبو  :١ليدبلا     
ةنجلو    :٢ليدبلا    و تاردقلا ءانبل 

تاصاصتخا يف عامتجالا كلذ يف ًاضيأرمتؤملا تبيو . ةيقافتالا هذه ذيفنت ىلع عيجشتلل ذيفنتلل ةنجل  
  ].نيتنجللا[ةنجللا 

فارطألا رمتؤم مهبختنيو فارطألا مهحشرت ًاوضع ٢٥نم ] نيتنجللا نم لك] [ةنجللا[فلأتت   - ٢  
  .لداعلا يفارغجلا ليثمتلا ساسأ ىلع
ةنجللا ] ـل يلخادلا ماظنلا] [ماهمو ةيالو[لوألا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم ] ددحي] [عضي[  - ٣
  ].نيتنجللا[
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  تامولعملا غالبإو دصرلاو ثوحبلاو ةيعوتلا  -ءاي 
  تامولعملا لدابت  - ١٨

  :يلي ام ريسيت ىلع فرط لك لمعي  - ١
يف امب ،هتابكرمو قبئزلاب ةقلعتمل ا ةينوناقلاو ةيداصتقالاو ةينقتلاو ةيملعلا تامولعملا لدابت  )أ(

يفرحلا نيدعتلاب ةقلعتملا تامولعملاو [ةمالسلاو ةيجولوكيإلا ةيمسلاو ةيمسلا نع تامولعملا كلذ 
  ؛]بهذلل قاطنلا قيضلاو
قبئزلا بيرستو ةراجتو مادختساو جاتنإ ءا   )ب(  إ وأ ضفخ نع تامولعملا لدابت

رداصم نم جتن     ؛دمع ريغ نعي ام كلذ يف امب ،هتابكرمو
، ] ًايعامتجا ةحلاصلا[لئادبلا نع تامولعملا لدابت   )ج( قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملل

وأ قبئزلا ثعبني يتلا عينصتلا تايلمعو ةطشنألاو ،قبئزلا اهيف مدختس   ي يتلا عينصتلا تايلمعو
ةيعامتج الاو ةيداصتقالا دئاوفلاو رطاخملاب ةقلعتملا تامولعملا كلذ يف امب ،اهنم برستي

لئادبلا هذ  ةقلعتملا فيلاكتلاو.  
ةنامألا قيرط نع وأ ًةرشابم١ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تامولعملا فارطألا لدابتت   - ٢  .  
قلعتي ام كلذ يف امب ،ةيقافتالا هذه بجومب تامولعملا لدابتل ةينطو ةطلس فرط لك ن   - ٣[  يعي
ةداملا نم ٢ةرقفلا بجو مب ةدروتسملا فارطألا ةقفاومو ريدصتلا تاراطخإب ةرقفلاو ٤  نم ) ب (٢ 
  .]٦ ةداملا
ةداملا ىلإ ٣ةرقفلا لقن يطخلا هريرقت يفو ةنجلل ةيناثلا ةرودلا يف فارطألا دحأ حرتقا : قيلعت نكميو . ٤ 

ةداملا كلت نمًايناث ٢ةرقفلا يف اذه صنلا عورشم يف ةرقفلا ىلع روثعلا   .  
تامولعملا كلذ يف امب[ةيقافتالا هذه ذيفنتب ةقلعتملا تامولعمل ا لدابت ليهست ىلع ةنامألا لمعت  - ٤  ، [

  ].ةيموكحلا ريغ تامظنملاو[ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو فارطألا نم ةمدقملا 
ةيرس تامولعم ةئيبلاو رشبلا ةمالسو ةحصب ةصاخلا تامولعملا ربتع  - ٥  . ت ال ،ةيقافتالا هذه ضارغأل

تت يتلا فارطألا ىلع ن  ىلع ةيرس تامولعم ةيأ يمحت نأ ةيقافتالا هذهل ًاقفوىرخأ تامولعم لداب يعتيو  
  .اهنيب اميف هيلع قفتم وحن

  ميلعتلاو يعولاو مالعإلا  - ١٩
  :نأ فرط لك ىلع

  :نع تامولعملا ثدحأ ىلع عالطالا ةيناكمإ روهمجلل حيتي  )أ(
  ؛قبئزلل ةيئيبلاو ةيحصلا تاريثأتلا  ‘١’
  ؛قبئزلا لئادب  ‘٢’
يتلا ةيلحملا عينصتلا تايلمعو قبئز ىلع يوتحت يتلا ًايلحم ةجتنملا تاجتنملا  ‘٣’[  

؛اهئا    ]إ وأ اهنم دحلل ةططخملا وأ ةيراجلا ةطشنألاو ،قبئزلا مدختست
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ةداملا نم ١ةرقفلا يف تامولعملا لدابتل ةددحملا عيضاوملا   ‘٤’[   ]؛١٨ 
ةداملا بجومب دصرلاو ثادحتسالاو ثحبلا تالاجم يف اهتطشنأ جئاتن  ‘٥’[   ]؛٢٠ 
؛ةيقافتالا هذه بجومب ا  ‘٦’[    ]امازتلاب ءافولا ىلإ ةيمارلا اهتطشنأ

؛ليبسلا اذه يف نواعتيو قبئزلاب لصتي اميف ماعلا يعولاو بيردتلاو ميلعتلا ززعي   )ب(
] و ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم[ةكراشم كلذ يف امب ،ةيقافتالا ذيفنت يف ةنكمم ةكراشم عسوأ عجشيو 

  ؛]ررضتلل نيضرعملا ناكسلاو[ةيموكحلا ريغ تامظ نملا
لجأل ،تاثولملا لقنو تابيرستل تالجس ليبق نم ،تايلآ عضو يف فطعلا نيعب رظني   )ج[(

يرجي يتلا قبئزلا تابَكرمو قبئزلا نم ةيونسلا تايمكلا تاريدقت نع تامولعملا رشنو عمج 
  ].ةيرشبلا ةطشنألا لالخ نم اهنم صلختلا وأ اهبيرست

  دصرلاو ريوطتلاو ثحبلا  - ٢٠
  :يلي ام نيسحتو ريوطتل فارطألا نواعتت
قبئزلا تابَكرمو قبئزلل ] ةيملاعلاو ةيميلقإلاو[ةينطولا تامادختسالا رصح مئاوق   )أ(

؛أشنملا ةيرشبلا ا    ابيرستو اهكالهتساو
] ةيفارغجلا قطانملل نيلثمملا ررضتلل نيضرعملا ناكسلا[ىدل قبئزلا تايوتسم دصر   )ب(

يف ةذخآ [ةيرحبلا تاييدثلاو كامسألا لثم ةيويحلا طئاسولا كلذ يف امب ،ةيئيبلا طئاسولاو   ،
ةئبعت ةداعإو ،ةيعيبطلاو أشنملا ةيرشبلا قبئزلا تابيرست نيب زييمتلا بسانملا وحنلا ىلع رابتعالا 

  ؛]يخيراتلا بيسرتلا نم قبئزلا
راثآلا ىلإ ةفاضإ ،ةئيبلاو ةيرشبلا ةحص لا ىلع قبئزلا تابَكرمو قبئزلا رثأ تامييقت  )ج(

؛ررضتلل ةضرعملا تاعمت    اب قلعتي اميف اميس الو ،ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
لجأل ةقسنملا تايجهنملا- ًايناث) ج[(  :  

  ]؛قبئزلا تابَكرمو قبئزلاب ةطبترملا رطاخملا مييقت  ‘١’[
  ]؛)] [ب(ةيعرفلا ةرقفلا بجومب دصرلا   ‘٢’[
ا   ‘٣’[ ابيرستو اهكالهتساو قبئزلا تابَكرمو قبئزلا مادختسال رصح مئاوق عضو
  ]]؛ةئيبلا يف أشنملا ةيرشبلا

  ؛اهريصمو اهليوحتو اهلقنو قبئزلا تابَكرمو قبئزلل ةيئيبلا ةرودلا نع تامولعملا   )د(
  ؛قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملاو قبئزلا يف ةرجاتملاو ةراجتلاب ةقلعتملا تامولعملا  )ه(
قبئزلا نم ةيلاخلا عينصتلا تايلمعو تاجتنملل ةيداصتقالاو ةينقتلا ةحاتإلا رفاوت   )و(
قبئزلا تابَكرمو قبئزلا تابيرست نم دحلل ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو ةحاتملا تاينقتلا لضفأو  ،[
  ].اهدصرو
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  ةيحصلا بناوجلا  - ًايناث ٢٠[
ل ًاض    :يلي ام ىلع ،قبئزلل ةيحصلا راثآلرعت رثكألا مه نم ةيامحل ،فارطألا لمعت

دشأ ىلع زيكرتلا عم ،رطاخملا ةرادإل ًاططخ نمضتت يتلا ةيحصلا تاساردلا عيجشت   )أ(
  ؛ررضتلل ًاضرعت ناكسلا
نواعتلاب قلعتي اميف ةيلودلا لمعلا ةمظنمو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم عم قثوأ طباور ةماقإ   )ب(
  ؛تاردقلا ءانبو ينقتلا
عنمل اهدوهج نم ءزجك ةيحصلا ةياعرلا ىلع ررضتلل نيضرعملا ناكسلا لوصح زيزعت   )ج(
  ؛ةثولملا عقاوملا ليهأت ةداعإو قبئزلاب ثولتلل ضرعتلا
،   )د( ماعطلا لوانت قيرط نع كلذ يف امب ،قبئزلل ضرعتلا تاراسم نع تامولعملا رشن
؛تاراسملا هذا زيزعتو ،ىرخألا لئاسولاو ،ينهملا ضرعتلاو ،ةثولملا عقاوملل ضرعتلاو  يعول  
  ؛نيينعملا لامعلا ىلإ ةدعاسملا ميدقتو ةينهملا ةحصلل ةيئاقولا بناوجلا يف رظنلا  )ه(
مادختسا لئادب نأشب كلذ يف امب ،ةيملعلا تامولعملاو ثوحبلا لدابتو نواعتلا زيزعت   )و(
  ؛ًايداصتقاو ًايعامتجا ةحلاصلا ةحصلا عاطق يف قبئزلا تابَكرمو قبئزلا
؛قبئزلا مكارت سايقل ةقسنم مظنو يويحلا دصرلا مظعد  )ز(    ن مادختسا يف ةيمانلا نادلبلا م
معدل ةيلاملاو ةينقتلا دراوملا ريفوتب ،ومنلا ةمدقتملا نادلبلا نم فارطألا ةلاح يف ،مايقلا   )ح(

ةداملا هذه بجومب ا  علطضملا ةطشنألا[.  
  ذيفنتلا ططخ  - ٢١

رايخلا ٢١ةداملا   ،١  
اهيلإ عوجرلا فارطألل زوجي ةمئاق ىلإ ًادنتسم ًاجذومن ] لوألا[هعامتجا يف فارطألا رمتؤم عضي   - /0[

  .]ةداملا هذه بجومب ذيفنتلل اهططخ عضو يف
  ]:كلذ ىلع رداق[فرط لك ] ىلع] [ـل زوجي[  - ١

ىلإ ًادانتسا[ةيقافتالا هذه بجومب هتامازتلاب ءافولل ةطخ ذِّفنيو عضي نأ   )أ( جذومنلا ،   
ةددحملا  هتلاحلًاقفو و/0ةرقفلا بجومب عضوي يذلا    ؛] 

ىلإ راطخإ ميدقتب ) أ(ةيعرفلا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةطخلاب قلعتي اميف هاياون نلعي نأ   )ب(
  ؛هل ةبسنلاب ةيقافتالا هذه ذافن ءدب خيرات] دعب نيتنس[زواجتي ال دعوم يف ةنامألا 

ثالث ] [ةدحاو ةنس[نوضغ يف فارطألا رمتؤم ىلإ هب ةصاخلا ذيفنتلا ةطخ ليحي نأ   )ج(
ىلإ هراطخإ هيف مدقي ] [هل ةبسنلاب ةيقافتالا هذه ذافن هيف أدبي[يذلا خيراتلا نم ] تاونس
  ؛]ةنامألا
ةقيرطبو يرود ساسأ ىلع هب ةصاخلا ذيفنتلا ةطخ ثيدحتو ضارعتساب موقي نأ   )د(
  ؛فارطألا رمتؤم نم رارقب ددحتت
 ًالمعةمدقملا هريراقت يف ) د(ةيعرفلا ةرقفلا بجومب اهيرجي يتلا هتاضارعتسا جردي نأ   )ه(
  .٢٢ ةداملاب
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ذيفنتو عضو ريسيتل نيينطولا ةحلصملا باحصأ عم ،ءاضتقالا بسح ،فارطألا رواشتت   - ٢
ةيملاعلا تامظنملا قيرط نع وأ ةرشابم نواعتت نأ نكميو ،اهيدل ذيفنتلا ططخ ثيدحتو ضارعتساو 

  .ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلاو
ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا هيلإ اهليحت يتلا ذيفنتلا ططخ مييقتو ضارعتساب فارطألا رمتؤم موقي   - ٣[
ةرقفلاب ًالمع ليومتل يفكت ةيقافتالا هذهل ةيلاملا ةيلآلا قيرط نع ةيلام دراوم ريفوت رقيو ١ةرقفلا نم ) ج(   
. ةيقافتالا هذه بجومب ةررقملا تامازتلالا ىلإ لاثتمالا ىلإ يمرت يتلا هذه ذيفنتلا ططخ يف ةنيبملا ةطشنألا

] واو[وأ ] ءاه وأ[لاد قفرملا بجومب ةبولطم ةينطو لمع ططخ يأ هذه ذيفنتلا ططخ لمشت نأ زوجيو 
  ].]ليدبلا ياز[

رايخلا ٢١ةداملا   ،٢  
ذيفنتلل ططخ عضوب كصلا اذه ذافن ء دب دعب تاونس سمخ زواجتي ال دعوم يف فارطألا موقت  - ١

؛ةيقافتالا هذه بجومب تامازتلالل لاثتمالا فد   
٢ -   ، ىرخأ رومأ ةلمج نيب ،رابتعالا يف ةذخآ ا  ةصاخلا ذيفنتلا ططخ ثيدحت يف فارطألا رظنت
  ؛ةينقتلاو ةيملعلا تاروطتلا كلذكو تاساردلا اهنع رفست يتلا جئاتنلا

هعامتجا يف فارطألا رمتؤم موقي  - ٣   ؛ذيفنتلا ططخ ثيدحتو ةغايصل ريياعم ديدحتب ] ×[ 
ةيداصتقالاو ةيعامتجالا فورظلا ةاعارم عم ةقباسلا تارقفلا يف ةاخوتملا ريبادتلا ذيفنت يرجي   - ٤

لقن كلذكو ةبسانمو ا   ؤبنتلا نكميو ةيفاك ةيلام دراوم ةئبعتب ًانوهرم لاثتمالا نوكيو ،فارطألل
فارطألا ىدل تاردقلا ءانبل بولطملا وحنلا ىلع نواعتلا ميدقتو ايجولونكتلا ا ًاقفو  اجايتحال ا  امييقتل  

ا   .ايولوأو
  غالبإلا  - ٢٢

رايخلا ٢٢ةداملا   ،١  
ةيقافتالا هذه ماكحأ ذيفنتل اهذختا يتلا ريبادتلا نع فارطألا رمتؤم ىلإ ريراقت فرط لك مدقي   - ١
ةيقافتالا فادهأقيقحت يف ريبادتلا كلت ةيلاعف ىدم نعو  .  
  :ءاضتقالا دنع ،ةنامألا ىلإ فرط لك مدقي  - ٢

  ؛٣ةداملا يف ةددحملا قبئزلا ضرع تانايب   )أ(
ةردصملا وأ ةدروتسملا قبئزلا تابَكرمو قبئزلا تايمك يلامجإ نع ةيئاصحإ تانايب   )ب(

لا تابَكرمو قبئزلا اهنم دروتسا يتلا لودلا كلذ يف امب٦ و٥نيتداملا بجومب  يتلا لودلاو قبئز ، 
؛قبئزلا تابَكرمو قبئزلا اهيلإ ر    دص

اهيلإ فاضملا تاجتنملا عيبو ةراجتلا يف هعيزوتو قبئزلا عينصت نع ةيئاصحإ تانايب   )ج(
  ؛تاجتنملا كلت نم هتارداص ىلإ ةفاضإ ،ميج قفرملا يف ةجردملا قبئزلا

لا كرامجلا ةمظنم نم ةصصخملا ةيكرمجلا زومرلا- ًايناث) ج[( قسنملا ماظنلا بجومب ةيملاع  
وأ قبئزلا تابَكرمو قبئزلا ىلإ ةراشإلا دنع ،ةرفاوتم تناك امثيح ،اهزيمرتو علسلا فيصوتل 

نيتيعرفلا نيترقفلاب ًالمعةمدقملا ةيئاصحإلا تانايبلا يف قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا  ) ب( 
  ]؛)ج(و
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تابَكرمو قبئزلا تابيرستو تاثا عبنا نم دحلا يف هزرحأ يذلا مدقتلا نع تامولعم  )د(
نيتداملا [بجومب بولطملا وحنلا ىلع ،نكمأ امثيح اهيلع ءاضقلاو ،يوجلا فالغلا يف قبئزلا 

ةليدبلا١١ةداملا ] [١١ و١٠   ؛] 
 ١٥نيتداملا بجومب بولطملا وحنلا ىلع ينقتلاو يلاملا نواعتلا هميدقت نع تامولعم   )ه(
  ؛١٦ و
  ؛٢١ةداملا بجومب ذيفنتلل هتطخ يف ز رحملا مدقتلل تاضارعتسا  )و(
  .ةيقافتالا هذه ماكحأ اهيضتقت ىرخأ ريراقت وأ تانايب وأ تامولعم يأ  )ز(

٣ -   ، لوألا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم هررقي لكش يفو ةيرود تارتف ىلع ريراقتلا هذه ميدقت بجي
ةلصلا تاذ ىرخألا تايقافتال ا تابلطتم عم تايلمعلاو ريراقتلا لاكشأ قيسنت يف ةبغرلا ةاعارم عم
  .تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب

رايخلا ٢٢ةداملا   ،٢  
ةاعارم عم ،ةيقافتالا هذه ماكحأ قيبطت يف هزرحأ يذلا مدقتلا نع ةينطو ريراقت فرط لك دعي   - ١
  .ذيفنتلل هتطخ تايوتحم
نيكمتل ذيفنتلل ةبسانملا لبسل ا ددحيو ذيفنتلا ريراقت ضارعتساو ميدقتل ريياعم فارطألا رمتؤم ددحي  - ٢
  .ةيقافتالا هذه ماكحأ قيبطت ىلإ ةيمارلا اهدوهج ديعصت نم نادلبلا

٣ -   ، فارطألل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا فورظلا ةاعارم عم ةداملا هذه يف ةاخوتملا ريبادتلا ذفن ت
ةبسانمو ا   ميدقتو ايجولونكتلا لقن كلذكو ؤبنتلا نكميو ةيفاك ةيلام دراوم ةئبعتب ًانوهرم اهلاثتما نوكيو

اًاقفوفارطألا ىدل تاردقلا ءانبل بولطملا وحنلا ىلع نواعتلا  ايولوأو  ا  اجايتحال ا  امييقتل  .  
  ةيلاعفلا مييقت  - ٢٣

تارتف ىلعو ،ةيقافتالا هذه ذافن ءدب خيرات دعب تاونس عبرأ نم ًارابتعا ،فارطألا رمتؤم موقي   - ١
، ةيقافتالا هذه ةيلاعف مييقتبكلذ دعب اهررقي ةيرود  .  

يف امب ،ةيداصتقالاو ] ةيلاملاو[ةينقتلاو ةيئيبلاو ةيملعلا ةحاتملا تامولعملا ساسأ ىلع مييقتلا يرجي   - ٢
  :كلذ

، ] اهيلع لصحي يتلا[ىلإ ةمدقملا ىرخألا دصرلا تامولعمو ريراقتلا   )أ( فارطألا رمتؤم
نيضرعملا ناكسلا ىدلو ةيويحلا طئاسولا يف ةظ وحلملا قبئزلا تايوتسم تاهاجتا كلذ يف امب
  ؛]ررضتلل
ةداملاب ًالمعةمدقملا ةينطولا ريراقتلا   )ب(   ؛ ٢٢ 
ةداملاب ًالمعةمدقملا تايصوتلاو ] لاثتمالا] [ذيفنتلا[تامولعم   )ج(   ]؛ [١٧ 

لق نو ةيلاملا ةدعاسملا ميدقت تابيترت قيبطت نع ةلصلا تاذ ىرخألا تامولعملاو ريراقتلا  )د[(
  ].ةيقافتالا هذه بجومب ةعوضوملا تاردقلا ءانبو ايجولونكتلا
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مييقتل تارشؤمو ريياعم دامتعا [ـب ،مييقتلا ريسيتل ،لوألا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم موقي   - ٣[
ةلباق دصر تانايب ىلع لصحيل تابيترت عضو ] و ةقسنم ةيملاع دصر ةطخ عضو[يف عرشي ] و ،ةيلاعفلا

ةفلكتلا ثيح نمةلاعفو[ةنراقملل  اهلقن ىلإ ةفاضإ ،ةئيبلا يف ] قبئزلا تابَكرمو[قبئزلا لقنو دوجو نع ]  
ةمئالم ةيساسأ طئاسو ءاشنإ ىلإ ًادانتسا[يملاعلاو يميلقإلا نيديعصلا ىلع نييئيبلا اهريصمو  هذهو  ].، 

  :تابيترتلا
،   )أ( قلًاقفوءاضتقالا دنع يميلقإ ساسأ ىلع فارطألا اهذفنت نأ يغبني ةينقتلا ا    ارد

فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا نم [ةمئاقلا دصرلا تايلآو جمارب مادختساب ،ةيلاملاو 
؛جه] ىرخألا    نلا قيسنت عيجشتو نكمملا دحلا ىلإ
ىلع ا ًاذخأ ،ةرورضلا دنع اهلامكتسا زوجي  )ب(  اردقو قطانملا نيب تافالتخالا رابتعالا يف  
  ؛دصرلا ةطشنأ ذيفنت

تاثاعبنالا لباقم ةيعيبطلا تابيرستلاو تاثاعبنالا نع تامولعم لمشت نأ يغبن ي  )ج[(
  ؛]ةددحملا هصئاصخو قبئزلا دوجو ىلع  خانملا تاريثأتو أشنملا ةيرشبلا تابيرستلاو
؛تاهاجتالا ريسفت ريسيتل لقنلا جذامنو دصرلا جئاتن جمد  )د[(    ]ت نأ يغبني
متؤم ىلإ م  )ه(  علطضملا دصرلا ةطشنأ جئاتن نع فارطألا ر ا دقت ريراقت لمشت نأ بجي
  .فارطألا رمتؤم اهددحي تارتف ىلع يملاعو يميلقإ ساسأ ىلع

  ةيسسؤملا تابيترتلا  - فاك 
  فارطألا رمتؤم  - ٢٤

فارطألل رمتؤم اذه بجومب أشن  - ١ ي.  
يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا نم ةوعدب فارطألا رمتؤمل لوألا عامتجالا دقعني  - ٢  
رمتؤمل ةيداعلا تاعامتجالا دقع . ةيقافتالا هذه ذافن ءدب دعب ةدحاو ةنس زواجتي ال دعوم  ت كلذ دعبو
  .رمتؤملا اهررقي ةمظتنم تارتف ىلع فارطألا

ًايرورض رمتؤملا هاري امبسح ىرخأ تاقوأ يف فارطألا رمتؤمل ةيئانثتسا تاعامتجا دقع  - ٣ ًءانب وأت  ،
لقألا ىلع فارطألا ددع ثلث بلطلا كلذ ديؤي نأ طرشب فرط يأ نم يطخبلط ىلع  .  
هل ءاوس ،ةيلام دعاوقو يلخاد ماظن ىلع هل عامتجا لوأ يف ءارآلا قفاوتب فارطألا رمتؤم قفاوي   - ٤
  .كوكصلا كلت دمتعيو ،ةنامألا لمع ريس مظنت يتلا ةيلاملا ماكحألا ىلإ ةفاضإ ،ةيعرفلا هتائيه نم يأل وأ

ماهملا يدؤيو ،نيرمتسملا مييقتلاو ضارعتسالا ديق ةيقافتالا هذه ذيفنت فارطألا رمتؤم يقب   - ٥ ي
  :يلي ام فارطألا رمتؤم ىلع بجوتي ةياغلا هذهل ًاقيقحتو. ةيقافتالا بجومب هيلإ ةلكوملا

  ؛ةيقافتالا ذيفنتل ةيرورض اهاري يتلا ةيعرفلا تائيهلا ءاشنإ  )أ(
ةيلودلا ةيموكحلا تائيهلاو ةصتخملا ةيلودلا تامظنملا عم ،ءاضت قالا دنع ،نواعتلا  )ب(
  ؛ةيموكحلا ريغ تامظنملاو
ةداملل ًاقفوةنامأللو هل حاتت يتلا تامولعملا عيمجل مظتنملا ضارعتسالا   )ج(   ؛٢٢ 
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فارطألا نم ةمدقملا ةينطولا ذيفنتلا ططخ رارقإو مييقتو ضارعتساب مايقلا – ًايناث) ج[(  ًالمع 
  ]؛٢١ة داملاب
ةنجل ل   )د(  بِق نم هيلإ م    ؛]لاثتمالا] [ذيفنتلا[دقت تايصوت يأ يف رظنلا
  ؛ةيقافتالا فادهأ قيقحتل ةيرورض اهاري ةيفاضإ تاءارجإ يأ ذاختاو ثحب   )ه(

ةينقتلا تاروطتلا ةاعارم عم ،تاونس ] سمخ[لك لادو ميج نيقفرملا ضارعتسا   )و[(
فد  ،   ةريخألا ةيداصتقالاو

ةداملل ٢رايخلا ىلع قبطني  (١ليدبلا  رايخلاو ٦  ةرقفلل ٢  ةداملا نم ١   ٧(  
يف تاءافعإلا هذه ةدم دييقت وأ تاقفرملا هذه يف ةنيبملا ًامومع ةقبطنملا تاءافعإلا ددع ضيفخت 

  .ةددحم ةينمز ةلهم نوضغ
ةداملل ٣ و١نيرايخلا ىلع قبطني  (٢ليدبلا  نيرايخلاو ٦  ةرقفلل ٣ و١  ةداملا نم ١   ٧(  

وأ نيقفرملا نيذه ىلإ ،ةددحم ةينمز ةلهم نوضغ يف ،ةيفاضإ عينصت تايلمعو تاجتنم ةفاض إ
  .امهيف ةنيبملا تاءافعإلا ةدمو ددع دييقت

  )و(ةيعرفلا ةرقفلا نم ةريخألا ةلمجلا 
 ، كلذ ىلع ءانب نيقفرملا ليدعت ررقي نأ ،ليبقلا اذه نم ضارعتسا لك دعب ،فارطألا رمتؤمل زوجي

كحألًاقفو   .]٢٨ةداملا ما  
ةلود يأ كلذكو ،ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولاو ةصصختملا ا   - ٦  الاكوو ةدحتملا ممألل زوجي

بقارم ةفصب فارطألا رمتؤم تاعامتجا يف ةلّثمم نوكت نأ ،ةيقافتالا هذه يفًافرطتسيل  لوبق زوجيو .  
لئاسملا يف صاصتخا تاذ ةيموكح ريغ وأ ةيموكح وأ ةيلود وأ ةينطو تناك ءاوس ،ةلاكو وأ ةئيه يأ 

 ، بقارم ةفصب ،فارطألا رمتؤمل عامتجا يف ةلثمم نوكت نأ يف اهتبغرب ةنامألا تغلبأو ةيقافتالا اهلمشت يتلا
ماظنلل نيعضاخ مهتكراشمو نيبقارملا لوبق نوكيو . ةرضاحلا فارطألا نم لقألا ىلع ثلثلا ضرتعي مل ام
  .فارطألا رمتؤم هدمتعي يذلا يلخادلا

  ةنامألا  - ٢٥
ةنامأ اذه بجومب أشن  - ١ ت.  
  :يلي ام ةنامألا فئاظو لمشت  - ٢

تامدخلاب اهديوزتو ةيعرفلا هتائيهو فارطألا رمتؤم تاعامتجال تابيترتلا عضو   )أ(
  ؛ةمزاللا
نم فارطألا اميس الو ،ةيقافتالا هذه ذيفنت يف فارطألا ىلإ ةدعاسملا ميدقت ريسيت   )ب(
لاقتنا ةلحرمب ايتلا فارطألاو ةيمانلا نادلبلا  اداصتقا رمت ؛اهبلط ىلع ءانب   ،  
تايقافتا اميس الو ،ةلصلا تاذ ةيلودلا تائيهلا تانامأ عم ،ءاضتقالا بسح ،قيسنتلا   )ج(
  ؛ىرخألا تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا
  ؛ةيقافتالا هذه ذيفنتب ةلصتملا تامولعملا لدابت ىلع فارطألا ةدعاسم  )د(
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 ٢٢ و١٧نيتداملا بجومب اهاقلتت يتلا تامولعملا ىلإ ًادانتسا ةيرود ريراق ت دادعإ  )ه(
  ؛فارطألل اهتحاتإو تامولعملا نم اهريغو
ةمزال نوكت دق ،فارطألا رمتؤم نم ماع هيجوتب ،ةيدقاعتو ةيرادإ تابيترت يف لوخدلا   )و(
  ؛ةيلاعفب اهماهم ءادأل
اهررقي يتلا ماهملا نم اهريغو ،ةيقافتالا هذه يف ةددحملا ىرخألا ةنامألا فئاظو ءادأ  )ز(  
  .فارطألا رمتؤم

رمتؤم ررقي مل ام ،ةيقافتالا هذهل ةنامألا فئاظو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا يدؤي   - ٣
نم رثكأ وأ ةدحاو ىلإ ةنامألا فئاظو لِكوي نأ ،ةت ]×[ةيبلغأب ،فارطألا   وصملاو ةرضاحلا فارطألا نم  

  .ىرخألا ةيلودلا تامظنملا
ىلإ ًادانتسا ] [زيزعت ىلع لمعلا ،ةصتخملا ةيلودلا تائيهلا عم رواشتلاب ،فارطألا رمتؤمل زوجي[  - ٤
نيب قيسنتلاو نواعتلا ] تايناكمإ ،ملوهكتساو مادرتورو لزاب تايقافتا تانامأ نيب قيسنتلاو نواعتلا زيزعت
تايافنلاو ةيئايميكلا داوملابةقلعتملا ىرخألا تايقافتالا تانامأو ةنامألا مادختساو فاشكتسا بجيو [  
رفوي نأ ،ةصتخملا ةيلودلا تائيهلا عم رواشتلاب ،فارطألا رمتؤمل زوجيو . نكمم دح ىصقأ ىلإ كوكصلا
ةلأسملا هذه نأشب ًايفاضإًاهيجوت  .[  

  ءاربخلا تائيه  - ًايناث ٢٥[
مد قتل ءاربخ ةئيه ءاشنإ ىلع ديدجلا صنلا عورشم صني نأ نييطخلا امهيريرقت يف نافرط حرتقا: قيلعت
هذهو . هريوطت ةلصاوم وأ هضارعتسا وأ قبئزلاب قلعتملا كصلا ذيفنت نأشب فارطألا رمتؤم ىلإ ةروشملا
  .هاندأ ةضورعم تاحرتقملا

  )يجولونكتلا مدقتلا ةنجل (١رايخلا 
رمتؤمل ةيعرف ةئيهك يجولونكتلا مدقتلل ةنجل اذه بجومب أشن   - ١ تامييقت هل مدقتل فارطألا ت

نمو عينصتلا تايلمعو تاجتنملا يف قبئزلا مادختسا نم دحت نأ نكمي يتلا ةليدبلاو ةمئاقلا تايجولونكتلل 
ةيملعلا ةرفاوتملا تامولعملا ىلإ ا . قبئزلا تابَكرمو قبئزلل ةدوصقملا تابيرستلا  امييقت يف ةنجللا دنتستو

دعبو ،يناثلا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم ىلإ ًاريرقت ةنجللا مدقتو . ةيداصتقالاو ةينقتلاو ةيئيبلاو ةيحصلاو
  .كلذ فالخ رمتؤملا ررقي مل ام ،هل يداع عامتجا لك يف كلذ
. فارطألا عيمج مامأ ًاحوتفم اهيف ةكراشملا باب نوكيو تاصصختلا ةددعتم ةنجللا نوكت  - ٢
  .نيبقارم نمو ةلصلا تاذ ةربخلا تالاجم يف نيصصختم نييموكح نيلثمم نم فلأتتو
  .ةنجللا تاصاصتخا يف لوألا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم تبي  - ٣

  )ةيداصتقالاو ةينقتلاو ةيئيبلاو ةيملعلا اياضقلل ءاربخلا ةئيه (٢رايخلا 
يف ةدعاسملل نيلهؤملا ءاربخلا نم ةصتخم ةئيه ءاشنإ يف ،لوألا هعامتجا يف ،فارطألا رمتؤم تبي   

ىلإ ١١ و٨داوملا يف اهيلإ راشملا كلت ام يس ال ،هماهم ماهملا كلتب ةقلعتملا لئاسملا مييقتب ٢٨ و٢٣ و١٣   ،
تاصاصتخاو نيوكت فارطألا رمتؤم ددحيو . ةيداصتقالاو ةينقتلاو ةيئيبلاو ةيملعلا تامولعملا ساسأ ىلع
ءاربخلا رمتؤم ىلإ ا . ءاربخلا ةئيه  كلذ دعبو ،اهداقعنا دعب ةنس لك اجاتنتسا نع ًاريرقت ءاربخلا ةئيه مدقتو
اًاقفو اصاصتخال  [.  
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  تاعزانملا ةيوست  - مال 
  تاعزانملا ةيوست  - ٢٦

قيرط نع ةيقافتالا هذه قيبطت وأ ريسفتب قلعتي اهنيب عازن يأ ةيوست ىلإ فارطألا ىعست   - ١
  .اهسفنب اهراتخت ىرخأ ةيملس قرط يأ وأ ضوافتلا

، ةيقافتالا هذه ىلع قيدصتلا دنع  - ٢ قحال تقو يأ يف وأ ،اهيلإ مامضنالا وأ اهرارقإ وأ اهلوبق وأ  
صخي اميف عيدولل م   دقي يطخ كص يف ،نلعي نأ يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم سيل فرط يأل زوجي
ليبس ىلع امهيتلك وأ نيتيلاتلا نيتليسولا ىدحإب هفارتعا نع ،ةيقافتالا قيبطت وأ ريسفتب قلعتي عازن يأ 

مازتلالا سفن لبقي فرط يأ ءازإ تاعزانملا ةيوستلمازلإلا  :  
؛ءاي قفرملا نم لوألا ءزجلا يف ةنيبملا تاءارجإللًاقفوميكحتلا   )أ(    
  .ةيلودلا لدعلا ةمكحم ىلع عارتلا ضرع  )ب(

اميف رثألا سفن هل ًانالعإ ردصي نأ يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم نوكي فرط يأل زوجي   - ٣
ةرقفلا يف هيلإ راشملا ءارجإلل ًاقفوكلذو م يكحتلاب قلعتي   ).أ (٢ 

ةرقفلا وأ ٢ةرقفلا بجومب رداصلا نالعإلا لظي   - ٤ هنايرس ةرتف يضقنت نأ ىلإ ًايراس ٣   ًاقفو 
  .عيدولا ىدل هضقنب يطخ راعشإ عاديإ نم رهشأ ةثالث ءاضقنا دعب وأ هماكحأل
تاءارجإلا يف لئاسولا نم ةليسو يأب ضقنلاب راعشإ ميدقت وأ نالعإ يأ نايرس ءاضقنا رثؤي ال  - ٥  

فالخ ىلع عارتلا افرط قفتي مل ام ةيلودلا لدعلا ةمكحم وأ ميكحت ةئيه يأ مامأ رظنلا ديق نوكت دق يتلا 
  .كلذ
ةرقفلل ًاقفوءارجإلا سفن عارتلا افرط لبقي مل اذإ   - ٦ ةرقفلا وأ ٢  ةيوست نم انكمتي مل اذإو ٣   ،
راطخإب نيفرطلا دحأ مايق دعب ارهش رشع ينثإ ةدم لالخ ١ةرقفلا يف ةنيبملا لئا سولا قيرط نع امهعازن  
. عارتلا يفرط نم يأ بلط ىلع ءانب قيفوتلا ةنجل ىلإ عارتلا لاحي ،امهنيب عازن دوجوب رخآلا فرطلا

ا ايصوت نمضتي ًاريرقت قيفوتلا ةنجل م  ءزجلا يف قي فوتلا ةنجلب ةقلعتملا ةيفاضإلا تاءارجإلا درتو. دقتو
  .ءاي قفرملا نم يناثلا
ًاصوصن نمضتي مل هنكلو قيفوتلاو ميكحتلا تاءارجإ ىلإ رصانعلا ةقرو نم عساتلا ءزجلا راشأ : قيلعت
لوألا نيأزجلا يف اذه ديدجلا صنلا عورشم يف تاءارجإلا كلت درتو . داصتقالا يعاودل تاءارجإلا كلتل
ةقيثولا نم ةخسنتسم يهو. ءاي قفرملا نم يناثلاو  UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/7 نم ةنامألا ا  دعأ يتلا  ،
ريرقت يف اهنع برعملا ءارآلا ءاي قفرملا يف درت يتلا ةفوقعملا ساوقألا سكعتو . ةنجلل ىلوألا ةرودلا لجأ

  .فارطألا دحأ نم مدقم يطخ

  ةيقافتالا ريوطت ةلصاوم  -ميم 
  ةيقافتالا تاليدعت  - ٢٧

ةيقافتالا هذهل تاليدعت حرتقي نأ فرط يأل زوجي  - ١ ءاضقنا لبق سيل نكلو [  دعب تاونس × ، 
  .]ةيقافتالا هذه يف فرط يأ حلاصمب تاليدعتلا هذه سمت الأ بجيو]. [ةيقافتالا هذه ذافن ءدب
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فارطألا رمتؤمل عامتجا يف ةيقافتالا هذه تاليدعت دمتع  - ٢ حرتقم ليدعت يأ صن ةنامألا غِّلب . ت تو
لقألا ىلع رهشأ ةتسب هدامتعا هيف حرتقىلإ ةيقافتالا هذهل  يس يذلا عامتجالا دعوم لبق فارطألا غِّلب .   تو

مْلِعلل ،عيدولا كلذك اًاضيأةنامألا   غِّلبتو ةحرتقملا تاليدعتلاب ةيقافتالا هذه ىلع نيعقوملا  .  
قفاوتب ة يقافتالا هذهل حرتقم ليدعت يأ ىلع قافتا ىلإ لصوتلل اهدهج ىراصق فارطألا لذبت  - ٣
، . [ءارآلا قافتا ىلإ لصوتلا نود ،ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلا ىلإ ةيمارلا دوهجلا عيمج تدفن  تسا اذإو

ةيبلغأب ،ريخأ لحك ،ليدعتلا دمتع  عامتجالا يف ةت×ي  وصملاو ةرضاحلا فارطألا تاوصأ نم  [.  
أ هلوبق وأ هيلع قيدصتلل فارطألا عيمج ىلإ ليدعتلا عيدولا لسر  - ٤ هرارقإ وي.  
دمتعملا ليدعتلا ذافن أدبيو . هلوبق وأ هرارقإ وأ ليدعت يأ ىلع قيدصتلاب ًةباتك عيدولا راطخإ متي  - ٥
ةرقفلل ًاقفو قيدصتلا كوكص عاديإ خيراتل يلاتلا نيعستلا مويلا نم ًارابتعا هتلبق يتلا فارطألل ةبسنلاب ٣   

ل  أدبيو ]. ليدعتلا دامتعا تقو[لقألا ىلع فارطألا ] ددع] [عابرأ ةثالث[بِق نم هلوبق وأ هرارقإ وأ هيلع
هقيدصت ةقيثو فرطلا كلذ عاديإل يلاتلا نيعستلا مويلا يف رخآ فرط يأل ةبسنلاب كلذ دعب ليدعتلا ذافن 

  .هرارقإ وأ هلوبق وأ ليدعتلا اذه ىلع
  تاقفرملا ليدعتو دامتعا  - ٢٨

، م أزجتي ال ًاءزج ةيقافتالا هذه تاقفرم لكشت  - ١ كلذ فالخ ىلع ةحارص صن  ي مل امو ،اهن
  .اهل تاقفرم ةيأ ىلإ هتاذ تقولا يف ةلاحإ ةيقافتالا هذه ىلإ ةلاحإ ةيأ لكشت

ةيملعلا وأ ةيئارجإلا لئاسملا ىلع ةيقافتالا هذه ذافن ءدب دعب دمتع   - ٢  ت ةيفاضإ تاقفرم يأ رصتقت
  .ةيرادإلا وأ ةينقتلا وأ

ةيقافتالا هذهل ةيفاضإ تاقفرم يأ ذافنو دامتعاو حارتقاىلع يلاتلا ءارجإلا قبطني  - ٣  :  
يف هيلع صوصنملا ءارجإلل ًاقبط دمتع   )أ(  تو ةيقافتالا اذهل ةيفاضإ تاقفرم يأ حرتق ت

ىلإ ١تارقفلا  ةداملا نم ٣    ؛٢٧ 
يف كلذب ًةباتك عيدولا رطخي نأ يفاضإ قفرم يأ لوبق عيطتسي ال فرط يأ ىلع   )ب(
، . يفاضإلا قفرملا دامتعاب هغالبإب عيدولا مايق خيرات نم ةنس نوضغ ريخأت نود ،عيدولا غِّلبيو
قباسلا هراطخإ بحسي نأ تقو يأ يف فرط يأل زوجيو . هاقلتي راطخإ يأب فارطألا عيمج

ةرقفلل ًاقفوفرطلا اذهل ةبسنلاب قفرملا ذافن أدبي كلذ دنعو ،يفاضإ قفرم يأ ىلع ضارتعالاب   
  .هاندأ) ج(ةيعرفلا 

،   )ج( يفاضإ قفرم يأ دامتعاب غيلبتلل عيدولا ميمعت  خيرات نم ةدحاو ةنس ءاضقنا دنع
ةرقفلا ماكحأل ًاقفوًاراطخإ مدقت مل يتلا فارطألا عيمجل ةبسنلاب ًاذفان قفرملا حبصي   

  .هالعأ) ب( ةيعرفلا
يف ةعبتملا تاءار جإلا سفنل ةيقافتالا هذه تاقفرمل تاليدعت يأ ذافن ءدبو دامتعاو حارتقا عضخي  - ٤

ليدعت نأ ءانثتساب [ةيقافتالا هذهل ةيفاضإ تاقفرم يأ ذافن ءدبو دامتعاو حارتقا  أدبي ال ] ×قفرملا [، 
ةرقفلل ًاقفو] تاقفرملا كلت] [قفرملا كلذ[ليدعت نأشب ًانالعإ مدق دق نوكي فرط يأب قلعتي اميف هذافن   

ةداملا نم ٥ اذه ذافن أدبي ةلاحلا هذه يفو ٣١  يلاتلا نيعستلا مويلا يف فرطلا اذهل ةبسنلاب ليدعتلا ، 
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اذ   قلعتي اميف همامضنا وأ هرارقإ وأ هلوبق وأ هقيدصت كص عيدولا ىدل هيف عدوأ يذلا خيراتلل
  .]ليدعتلا

قفرملا كلذ ذافن أدبي ال ،ةيقافتالا هذهل ليدعتب قفرمل ليدعت يأ وأ يفاضإ قفرم يأ طبترا اذإ   - ٥
  .ةيقافتالا ليدعت ذافن أدبي امتقو الإ ليدعتلا وأ يفاضإلا

  ةيماتخ ماكحأ  - نون 
  تيوصتلا قح  - ٢٩

 ٢ةرقفلا يف هيلع صوصنم وه ام ادع اميف ،دحاو توص ةيقافتالا هذه يف فرط لكل نوكي   - ١
  .هاندأ

ق اطن يف لخدت يتلا لئاسملا يف تيوصتلا يف اهقح يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم يأ سِرامت  - ٢
. ةيقافتالا يف ًافارطأ نوكت يتلا اهيف ءاضعألا لودلا ددعل ٍواسم تاوصألا نم ددعب اهئالدإب ،اهصاصتخا

،  الو تيوصتلا يف اهقح سِرامت اهيف وضع ةلود يأ تناك اذإ تيوصتلا يف اهقح ةمظنملا هذه سِرامت
  .سكعلاب سكعلاو

  عيقوتلا  - ٣٠
يف ةيقافتالا هذه ىلع عيقوتلا باب حتف  يداصتقالا لماكتلا تامظنملو لودلا عيمجل __ _ي

نم ةرتفلا يف كرويوين يف ةدحتملا ممألا رقم يف ___ىلإ __ نم ةرتفلا يف ةيميلقإلا    .__ىلإ __ ، 
  مامضنالا وأ رارقإلا وأ لوبقلا وأ قيدصتلا  - ٣١

ةيميلقإل ا تامظنملاو لودلا بناج نم رارقإلا وأ لوبقلا وأ قيدصتلل ةيقافتالا هذه عضخت  - ١
يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلا تامظنملاو لودلل ةيقافتالا ىلإ مامضنالا باب حتف . يداصتقالا لماكتلل يو
وأ رارقإلا وأ لوبقلا وأ قيدصتلا كوكص عضوتو . اهيلع عيقوتلا باب لافقإ خيراتل يلاتلا مويلا نم ًارابتعا
  .عيدولا ىدل مامضنالا

يأ نوكي نأ نودب ،ةيقافتالا هذه يف ًافرطحبصت يداصتقالا لماك تلل ةيميلقإ ةمظنم يأ نوكت  - ٢  
ةيقافتالا نع ةئشانلا تامازتلالا عيمجب ةمزلم ،اهيفًافرطاهيف ءاضعألا لودلا نم  يتلا تامظنملا ةلاح يفو .  

ءاضعألا اهلودو ةمظنملا ىلوتت ،ةيقافتالا هذه يف ًافرطاهيف ءاضعألا لودلا نم رثكأ وأ ةدحاو نوكت  تبلا  
ةيقافتالا بجومب ا  لودلاو ةمظنملل زوجي ال تالاحلا هذه يفو . امازتلاب ءافولا نع اهنم لك ةيلوؤسم يف

  .ةيقافتالا نع ةئشانلا قوقحلا هتاذ تقولا يفو ًاعم سرامت نأ اهيف ءاضعألا
أ اهرارقإ وأ اهلوبق وأ اهقيدصت كوكص يف يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم يأ نلع  - ٣ و  ت

ةمظنملا هذه رطخ   يذلا عيدولا ًاضيأتو ،ةيقافتالا هذه اهمظنت يتلا لئاسملاب اهصاصتخا ىدم اهمامضنا  
  .اهصاصتخا قاطن ىلع أرطي ةلص يذ ليدعت يأب فارطألا هرودب رِطخي
اهرارقإ وأ اهلوبق وأ اهقيدصت كوكص يف يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلا تامظنملاو لودلا جرد   - ٤[ ت
اهيلع صوصنملا تامازتلالا ذيفنتب اهل حمست يتلا ىرخألا ريبادتلا وأ تاعيرشتلا د نا وأ  دحي ًانالعإ اهمامض

ىلإ ٣داوملا يف  ةيقافتالا هذه نم١٤   [.  
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  ليدعت يأ نأ همامضنا وأ هرارقإ وأ هلوبق وأ هقيدصت كص يف نلعي نأ فرط يأل زوجي  - ٥[
قلعتملا همامضنا وأ هرارقإ وأ هلوبق وأ هقيدصت كص عاديإ دنع الإ هل ةبسنلاب هذافن أدبي ال ] ×قفرملل [
  .ليدعتلا كلذب

  ذافنلا ءدب  - ٣٢
نم ] نيسمخلا] [نيثالثلا[كصلا عاديإ خيراتل يلاتلا نيعستلا مويلا يف ةيقافتالا هذه ذافن أدبي   - ١
  .مامضنالا وأ رارقإلا وأ لوبقلا وأ قيدصتلا كوكص
هذه ىلع ق لاب ةيقافتالا ذافن أدبي  - ٢  دصت يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم وأ ةلود يأل ةبسن

قيدصتلا كوكص نم ] نيسمخلا] [نيثالثلا[كصلا عاديإ دعب اهيلإ مضنت وأ اهرقت وأ اهلبقت وأ ةيقافتالا 
ةيم يلقإلا ةمظنملا وأ ةلودلا هذه عاديإ خيراتل يلاتلا نيعستلا مويلا يف مامضنالا وأ رارقإلا وأ لوبقلا وأ
  .اهمامضنا وأ اهلوبق وأ اهرارقإ وأ اهقيدصت كص يداصتقالا لماكتلل

يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم يأ لِبق نم ع ٢ و١نيترقفلا ضارغأل   - ٣  دوم كص يأ ربتع  ي ال  
  .ةمظنملا كلت يف ءاضعألا لودلا اهتعدوأ يتلا كوكصلل ًايفاضإ ًاكص
طرشب ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا ىلع ةيقافتالا هذه بجومب ةينوناقلا تامازتلالا عيمج قبطنت  - ٤[  

ةريبك ةدعاسم م    .]دقيو ئشنأ دق هتاذب مئاقلا فارطألا ددعتملا قودنصلا نوكي نأ
  تاظفحتلا  - ٣٣

  .ةيقافتالا هذه ىلع] تاظفحت] [ظفحت يأ[ءادبإ زوجي ال 
  باحسنالا  - ٣٤

ءدب خيرات نم تاونس ثالث يضم دعب تقو يأ يف ةيقافتالا نم بحسني نأ فرط يأل زوجي  - ١  
  .عيدولا ىلإ يطخ راطخإ هيجوتب كلذو ،فرطلا كلذل ةبسنلاب اهذافن

راطخإ عيدولا مُّلست خيرات ىلع ةدحاو ةنس ءاضقناب ًاذفان ليبقلا اذه نم باحسنا يأ نوكي   - ٢
  .باحسنالا راطخإ يف ددحتي امبسح قحال خيرات يف وأ باحسنالا

  عيدولا  - ٣٥
  .ةيقافتالا هذهل عيدولا وه ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا

  صوصنلا ةيجح  - ٣٦
ةينيصلاو ةيسورلاو ةيزيلكنإلاو ةينابسإلا هصوصن ىواستت يذلا ،ةيقافتالا هذه لصأ عدوي   - ١
  .ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىدل ،ةيجحلا يف ةيسنرفلاو ةيبرعلاو
  .ةيقافتالا هذه ىلع عيقوتلاب ،ًانوناق كلذ يف نوضوفملا ،هاندأ نوعقوملا ماق كلذل ًاتابثإو  - ٢
يف ترر   - ٣ رشع ةثالثو نيفلأ ماع نم___ مويلا _____ يف _________ ح.  
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  فلأ قفرملا
  قبئزلا ضرع رداصم

  :تاقيلعت
رايخلا ٣ةداملاب اذه فلأ قفرملا طبتري   -فلأ  ةداملل ٢رايخلا امأ . ١،  اذلو ؛ًاقفرم لمشي ال وهف ٣   

فلأ قفرملل٢رايخ دجو ي ال  .  
رايخلا ٣ةداملا راطإ يف   -ءاب  ناترقفلا قبطنت ١،  ةرقفلا قبطنتو قبئزلل يلوألا نيدعتلا ىلع٢ و١،    ٣ 

نيدعتلا نأ ةنجللا تررق اذإو . فلأ قفرملا يف اهجاردإ نكمي يتلا ،ىرخألا قبئزلا ضرع رداصم ىلع
رداصم نيب نيدعتلا اذه جاردإ ذئدنع نكمملا نم ف ،قبئزلل ردصمك هب حامسلا رمتسي نأ يغبني يلوألا
  .هاندأ نماثلا جاردإلا ديق راطإ يف حرتقم وه امك ،فلأ قفرملا يف ةجردملا ضرعلا

تابتع ددحي نأ يغبني ةصاخلا قبئزلا تانوزخم جاردإ نأ يطخلا هريرقت يف فارطألا دحأ ركذ   -ميج 
  .اهيلع قبطني

يجيردتلا ءا[  ضرعلا ردصم    ]إلا خيرات
يف امب [هتجلاعم ةداعإو ] هريودت ةداعإو[قبئزلا ةداعتسا تايلمع   - ١  ،

تائفل ثولتلا طباوض نم ةداعتسملا قبئزلا تابَكرمو قبئزلا كلذ 
  ].ليدبلا ياز قفرملا يف ةجردملا رداصملا

  

ريغ تازلفلا نيدعتل يوناث جتن   - ٢  مك ةجتنملا قبئزلا تابَكرمو قبئزلا
  .اهرهصو ةيديدحلا

]٢٠٢٥[  

  ]٢٠٢٠[  .ةيموكحلا درجلا تانوزخمو ةيطايتحالا تانوزخملا نم قبئزلا  - ٣
ديرولك رمونومو [تايولقلاو رولكلا عناصم نم قبئزلا تانوزخم   - ٤

  ].لينيفلا
]٢٠٢٠[  

  ]٢٠٢٠[  .]ىرخألا ةصاخلا قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا تانوزخم  - ٥[
ةزهجألا كلذ يف امب ،قبئز لا اهيلإ فاضملا تاجتنملا ريودت ةداعإ  - ٦[

  ]سايقلا ةزهجأو ةيبطلا
  

    .]يعيبطلا زاغلا جاتنإل يوناث جتنمك ةجتنملا قبئزلا تابّكرمو قبئزلا  - ٧[
    .]رفجنزلا ليبق نم نداعم جارختسا تايلمع نم جتنُملا قبئزلا  - ٨[
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  ءاب قفرملا
  ةيلودلا ةراجتلا ريبادتل ةعضاخلا قبئزلا تابَكرمو قبئزلا

يل   - ١[   ).]0) (يزلفلا(وألا قبئزلا
  .قبئزلا ليمولاك وأ ديرولك لوأ  - ٢
  .قبئزلا ديسكأ يناث  - ٣
  .قبئزلا تاتيربك يناث  - ٤
  .قبئزلا تارتن يناث  - ٥
  )].ًايعانطصا بّكرملا قبئزلا ديتيربك كلذ يف امب(رفجنزلا زاكر   - ٦
ابس كلذ يف امب ،ىرخأ داوم عم يل  - ٧[  قبئزلا زيكرت عم ،قبئزلا كئ وألا قبئزلا طئالخ

ًانزو لقألا ىلع ةئاملا يف٩٥ةبسنب   [.  
  :تاظحالم
قفرملا اذه قبطني ال ،ةيقافتالا هذه يف كلذل افالخ اهيلع  صوصنم وه ام ءانثتساب   ‘١’

وأ تاربتخملا قاطن ىلع يملعلا ثحبلا يف مدختس   ت يتلا قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا تايمك ىلع
  .يعجرم رايعمك
ىلع قفرملا اذه قبطني ال ،ةيقافتالا هذه يف كلذل ًافالخ هيلع صوصنم وه ام ءانثتساب   ‘٢’[
  .]ةيندعملا تاجتنملا يف ةدوجوملا قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا نم ًايعيبط ثدحت يتلا ةيررتلا تايمكلا
  :تاقيلعت

رقفلا يف ةئاملا يف٩٥ةغلابلا قبئزلا زيكرت ةبسنب صاخلا مقرلا درو   -فلأ  يف ءاب قفرملا نم ٧ة    
ةنس رداصلا قبئزلل يبوروألا داحتالا رظح يف دري لثامم مكح ىلإ دنتسي ناكو رصانعلا ةقرو 

مقر (EC)ةحئاللا  (٢٠٠٨ ةرداصلا يبوروألا سلجمللو يبوروألا ناملربلل ١١٠٢/٢٠٠٨   
لوألا نيرشت٢٢خيراتب  تابكرمو يزلفلا قبئزلا تارداص رظح نأشب ٢٠٠٨ربوتكأ /   

داحتالا نم مكح رودص نم فدهلا ناكو ). يزلفلا قبئزلل نمآلا نيزختلاو ةنيعم قبئز طئالخو
تاطارتشا نم برهتلل ةليسوك يلوألا قبئزلا فيفخت طيبثت وه قبئزلا رظحب يضقي يبوروألا 

يف ًابسانم نوكيس فلتخم وأ لثامم ج . ةحئاللا  عابتا ناك اذإ اميف رظنلا يف ةنجللا بغرت دقو
  .قبئزلاب قلعتملا كصلا

ةجردملا ىرخألا قبئزلا تابَكرمل تابتع ديدحت نأ يطخلا هريرقت يف فارطألا دحأ ىأر   -ءاب 
  .ًاضيأهيف رظنلا يغبني ءاب قفرملا يف 

،   -ميج  ميلسلا نيزختلا نأشب هيجوت ’’ءاب قفرملا نم قباسلا يناثلا ءزجلا ةيمست تديعُأ
حبصأف ‘‘ًايئيب نكميو ‘‘ءاح قفرملا’’،    .هاندأ هيلع روثعلا 
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  ميج قفرملا
  ١رايخلا ،ميج قفرملا 

  :تاقيلعت
رايخلا ٦ةداملاب اذه ميج قفرملا رايخ طبتري   -فلأ   ،١.  
هيلإ فاضملا جردملا جتنُملا نإف هب حومسملا مادختسالا ءافعإ دومع يف ءافعإ يأ ن   -ءاب   يبي مل اذإ

دومع يف ‘‘ءيش ال’’ةملك جاردإب ةروظحملا تاجت نملا نايبت نكمي ،كلذل ليدبكو. هرظح يرجيس قبئزلا  
  .هب حومسملا مادختسالا ءافعإ

  قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا
ريغ قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا 

ةداملا بجومب ا   ٦حومسملا  
ءافعإلا ْل[  هب حومسملا مادختسالا ءافعإ    ]جأ ءاهتنا خيرات

  تايراطبلا  - ١
  يقبئز ديسكأ[  •
  يقبئز ديسكأ ،رز  •
  يولق زينغنم  •
  يولق زينغنم ،رز  •
  ةضف ديسكأ  •
  كنز نوبرك  •
  ]كنز ءاوه ،رز  •

ة [ يرزلا ةيولخلا تايراطبلا
ىتح يولق زينغنم نم ةعونصملا 

ءدب دعب خيرات وأ دكؤم خيرات [
  ].ذافنلا

ةعونصملا ةيرزلا ةيولخلا تايراطبلا 
فانصأ وأ [ةضفلا ديسكأ نم 

وأ دكؤم خيرات[ىتح ] ةددحم  
  ].]ذافنلا ءدب خيرات

ْل [  جأ ءاهتنا خيرات جرد ي
  ]ءافعإلا

  سايقلا ةزهجأ  - ٢
  تارتمورابلا[  •
  قفدتلا سيياقم  •
  تارتموناملا  •
  تاباطرملا/وجلا ةبوطر سيياقم  •
 تاجرد سيياقم(تارتموريبلا   •

  )ةيلاعلا ةرارحلا
  ]ةرارحلا سيياقم  •

ددحم جتن[[ ةرياعملا ضارغأل] م.  
ةجاحلا بسح مدلا طغض سيياقم  

نم ةصاخ تائف لجأ نم اهيلإ 
نيباصملا ىضرملا ليبق نم ،ىضرملا 

  .]ضبنلا ماظتنا مدعب

ْل [  جأ ءاهتنا خيرات جرد ي
  ]ءافعإلا

ةيئابرهكلا تال  - ٣    حرملاو حيتافملا
  ليملا حاتفم[  •
  ةماوعب لمعي حاتفم  •
  يطغض حاتفم  •
  ةرارحلا ةجرد حاتفم  •
ةحازإ ل  •    حرم
•     ةللبم ةشيرب لحرم
يسمالت ل  •    حرم
  تاتسومرت  •
بهل  •     ]سجم

] ددحم فنص وأ[حيتافم [
يرجي تادعم نع ليدبك مدختس  ت
تادعم يفو ،اهمادختسا 
ديلوت قفارم يفو ،يبطلا صيخشتلا 

  .ءابرهكلا
تال    –ددحم فنص وأ [حرم

نع ليدبك مدختس ] ررقتي ت
يفو ،اهمادختسا يرجي تادعم 

يفو ،يبط لا صيخشتلا تادعم
  .ءابرهكلا ديلوت قفارم

 –ددحم فنص وأ [تاتاتسومرت 

ْل [  جأ ءاهتنا خيرات جرد ي
  ]ءافعإلا
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ريغ قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا 
ةداملا بجومب ا   ٦حومسملا  

ءافعإلا ْل[  هب حومسملا مادختسالا ءافعإ    ]جأ ءاهتنا خيرات

نع ليدبك مدختس ] ررقتي ت
م  مصت ،اهمادختسا يرجي تادعم

تاقيبطتب طبترت وأ /و ًاصيصخ
  .ةيعانص

 –ددحم فنص وأ [بهل تاسجم 
نع ليدبك مدختس ] ررقتي ت
  .]اهمادختسا يرجي تادعم

ىلع ةيوتحملا حيباصملا   - ٤
 ٥نم رثكأ ىلع يوتحت يتلا [قبئزلا 

  ]*] [قبئزلا نم تامارغيللم

ةبتع وأ /و ةنكمملا ىوتحملا دودح[
  ]ىرغصلا ةميقلا

ْل [  جأ ءاهتنا خيرات جرد ي
  ]ءافعإلا

ْل [  )٨(]يجيردت وأ نكمم ضيفخت[  ]نانسألا مغلم  - ٥[  جأ ءاهتنا خيرات جرد ي
  ]ءافعإلا

تارضحتسمو نو باصلا  - ٦[
  ]ليمجتلا

لوألا نوناك٣١   ربمسيد / 
٢٠٢٠[  

لوألا نوناك٣١    ]تاناهدلا  - ٧[ ربمسيد / 
٢٠٢٠[  

لوألا نوناك٣١    ]تافآلا تاديبم  - ٨[ ربمسيد / 
٢٠٢٠[  

لوألا نوناك٣١    ]ةيعضوملا تارهطملا  - ٩[ ربمسيد / 
٢٠٢٠[  

ةينالديصلا تاجتنملا   - ١٠[
  )]ةيرطيبلاو ةيرشبلا تامادختسالا(

لوألا نوناك٣١   ربمسيد / 
٢٠٢٠[  

  :تاظحالم
  .اهعيب ةداعإ دوصقملا ريغ تاجتنملل يصخشلا مادختسالا ىلع قفرملا اذه قبطني ال  ‘١’
تاجتنملا دومع يف ةيمجن ةمالع همسا يلت قبئزلا هيلإ فاضم جتن   ‘٢’[  م يأ ىلع ةظحالملا هذه قبطنت
ربتع. قفرملا اذه يف قبئزلا اهيلإ فاضملا ىتح ًالوبقم ًامادختسا ليبقلا اذه نم جتن يو  م يأ جاتنإو عن ص 
  .]جتنملا اذهل قبئزلا نم ةيلاخ ايجولونكت رفاوت فارطألا رمتؤم ررقي نأ دعب تاونس سمخ ءاضقنا

  :٢رايخلا ،ميج قفرملا 
رايخلا ٦ةداملاب اذه ميج قفرملا رايخ طبتري : قيلعت ، ١را يخلا ،ميج قفرملا نم فالتخالا ىلعو. ٢، 
يأ نآلا ىتح فرط يأ حارتقا مدعل كلذو اهؤافعإ نكمي يتلا تاجتنملا ءامسأ رايخلا اذه جرد  ال ،هالعأ ي

جاردإلل ددحم جتن م.  
                                                      

 .هتاذ قافتالا يف ةبسانم قوطنم ةرقف نمض هلوانت ميج قفرملا يف نانسألا مغلم جاردإل ليدبك نكمي  )٨(
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  قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملل هب حومسملا مادختسالا تاءافعإ
  هب حومسملا مادختسالا ءافعإ قاطن  هب حومسم مادختسا ءافعإ هل يذلا قبئزلا هيلإ فاضملا جتنُملا
ىفعُملا جتنُملا مسا جرد[ يأ كلذ يف امب ،ءافعإلا قاطن جرد [  ]ي ي

ةقبطنم دودح يأ وأ ةقبطنم ةينمز ةلهم 
  ]قبئزلا ىوتحمل

  .اهعيب ةداعإ دوصقملا ريغ تاجتنملل يصخشلا مادختسالا ىلع قفرملا اذه قبطني ال: ةظحالم
  :٣رايخلا ،ميج قفرملا 

رايخلا ٦ةداملاب اذه ميج قفر ملا رايخ طبتري: قيلعت ، ٢رايخلا ،ميج قفرملا رارغ ىلعو . ٣،  هالعأ  ،
ددحم جتن  ال  م يأ نآلا ىتح فرط يأ حارتقا مدعل كلذو ةنكمملا ةافعملا تاجتنملا ءامسأ رايخلا اذه جرد ي
  .جاردإلل

  قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا
  ةروظحملا: لوألا ءزجلا

   قبئزلا هيلإ فاضملا جتنُملا
روظحملا جتنُملا مسا جرد[ ي[  

يجيردتلا ءا: يناثلا ءزجلا    إلا
ل  قبئزلا هيلإ فاضملا جتنُملا   وحتلا ةرتف

ًايجيردت هؤا[  إ بجي يذلا جتنُملا مسا جرد ل[  ]ي وحتلا ةرتف جرد ت[  

  يساسألا مادختسالا: ثلاثلا ءزجلا
  قبئزلا هيلإ فاضملا جتنُملا 

تسالا جتن[  م مسا جرد يساسألا مادخي[  
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  لاد قفرملا
قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا اهيف مدختس    ي يتلا عينصتلا تايلمع
  لوألا ءزجلا

  ١رايخلا ،لوألا ءزجلا 
  :تاقيلعت

ةداملاب اذه ١رايخلا ،لوألا ءزجلا ،لاد قفرملا طبتري   -فلأ  ةرقفلا ٧  رايخلا ١،   ،١.  
سالا ءافعإ دومع يف ءافعإ يأ ن  -ءاب   قبئزلا عينصت ةيلمع ذئدنع رظح يبي مل اذإ  ت هب حومسملا مادخت

عينصتلا تايلمع نايبت نكمي ،كلذل ليدبكو ). تدجو نإ ،ةلوبقملا تامادختسالاب ًانهر(ةجردملا 
هب حومسملا مادختسالا ءافعإ دومع يف‘‘ءيش ال’’ةملك جاردإب ةروظحملا   .  

بجومب ا   حومسملا ريغ عينصتلا ةيلمع
  ٧ةداملا 

حومسملا مادختس الا ءافعإ
  هب

ْل[    ]جألا ءاهتنا خيرات

مادختسالا ءافعإ فصوي [  يولقلا رولكلا جاتنإ  - ١
  ]هب حومسملا

لوألا نوناك٣١[ ربمسيد / 
٢٠٢٠[  

لينيفلا ديرولك رمونوم جاتنإ   - ٢
  ]*] [ينيليتيسألا ساسألا يذ[

  ]××٢٠[  

مدختس   - ٣[  ي يتلا جاتنإلا تايلمع
داومك قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا اهيف 

  ]ةزاّفح

  ]××٢٠[  

ق يضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت  - ٤[
  ]قاطنلا

  ]××٢٠[  

ةيلمع دومع يف اهمسا يلت ةيمجن ةمالع دجوت عينصت ةيلمع يأ ىلع ةظحالملا هذه قبطنت : ةظحالم[
بقم ًامادختسا ليبقلا اذه نم ةيلمع يأ مادختسا ربتع. قفرملا اذه نم لوألا ءزجلا يف عينصتلا ىتح ًالو يو

نيليتسالا اهساسأ قبئزلا نم ةيلاخ ايجولونكت رفاوت فارطألا رمتؤم ررقي نأ دعب تاونس سمخ ءاضقنا 
رفاوتت امثير اهيف قبئزلا ضافخناب مستت جاتنإ تايلمع ثادحتسا ع . ةيلمعلا هذهل  جشت نأ فارطألا ىلعو
  .]قبئزلا نم ةيلاخلا ايجولونكتلا هذه

  ٢رايخلا ،لوألا ءزجلا 
ةرقفلا ٧ةداملاب رايخلا اذه طبتري : قيلعت رايخلا ١،   ،٢.  

  ]لجألا ءاهتنا خيرات[  هب حومسملا مادختسالا ءافعإ  عينصتلا ةيلمع 

ةافعملا عينصتلا ةيلمع جرد[  ْل [  ]هب حومسملا مادختسالا ءافعإ فصوي[  ]ت  جأ ءاهتنا خيرات جرد ي
  ]دجو نإ ،ءافعإلا
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زجلا كلذيف امب (٣رايخلا  ،لوألا ءزجلا    )ًاثلاث ١ وًايناث ١نآ  
ةرقفلا ٧ةداملاب رايخلا اذه طبتري : قيلعت رايخلا ١،   ،٣.  

  ةروظحملا عينصتلا ةيلمع: لوألا ءزجلا
قبئزلا اهيف مدختس     ي يتلا عينصتلا ةيلمع

مسا جرد[   ةروظحملا عينصتلا ةيلمعي  [  

يجيردتلا ءا: ًايناثلوألا ءزجلا     إلا
قبئزلا اهيف مدختس يتلا عينصتلا ةيلمع ل   ي   وحتلا ةرتف

ًايجيردت اهؤا[    إ بجي يتلا عينصتلا ةيلمع مسا جرد ل[  ]ي وحتلا ةرتف جرد ت[  

  يساسألا مادختسالا: ًاثلاثلوألا ءزجلا 
قبئزلا اهيف مدختس     ي يتلا عينصتلا ةيلمع

مسا جرد[   يساسألا مادختسالا تاذ عينصتلا ةيلمعي  [  

ةينطولا لمعلا ططخ:يناثلا ءزجلا    
لمعلا ةطخ يف جرد ٧ةداملا بجومب ةينطو لمع ةطخ دادعإ هنم بولطم فرط لك ىلع     ي نأ  

  :ىندأ دحك ،يلي ام
تايلمع يف قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا مدختست يتلا قفارملا عاونأو ددعل رصح ةمئاق   )أ(  

  ؛ًايونس اهكلهتست يتلا قبئزلا ةيمك تاريدقت كلذ يف امب ،لوألا ءزجلا يف ةجردملا عينصتلا
ةيعرفلا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا قفارملا ل   )ب(    مادختسا ىلإ ) أ(وحت قيقحتل تايجيتارتسا

  ؛تايلمعلا هذه لثم مدختست قفارمب قفارملا كلت نع ةضاعتسالا وأ ،ةيقبئزلا ريغ جاتنإلا تايلمع
عنمو [قبئزلا تابيرس ت نم دحلا] نامض] [طارتشا وأ عيجشت[ـل تايجيتارتسا   )ج(  

قبئزلل ناسنإلا ض  تايلمع مادختسا ىلإ ًالوحت ققحت نأ ىلإ ) أ(ةيعرفلا ةرقفلا يف ةددحملا قفارملا نم ] رعت
  ؛تايلمعلا هذه لثم مدختست قفارمب قفارملا كلت نع ةضاعتسالا وأ ةيقبئز ريغ جاتنإ

ةميلسلا ةرادإلل تايجيتارتسا – ًايناث) ج[(   ا ضئافلًايئيب  قالغإ نم قبئزلا تايافنو قبئزل  
ةداعإ كلذ يف امب ،لوألا ءزجلا يف ةجردملا عينصتلا تايلمع يف قبئزلا مدختست يتلا قفارملا ليغشت فقوو 

؛قابطنالا ةلاح يفًايئيبميلس نيزخت قفارم يف عضولا وأ ةجلاعملا وأ ريودتلا   [  
ةيعرفلا تارقفلا يف اهي لإ راشملا تايجيتارتسالا قيقحتل ةينمز لوادجو فادهأ  )د(  

  ؛ةقباسلا
تايجيتارتسالا كلت حاجن ىدمو فرطلا تايجيتارتسال تاونس سمخ لك ضارعتسا   )ه(  

ةمدقملا ريراقتلا يف تاضارعتسالا هذه جرد ٧ةداملا بجومب هتامازتلاب ءافولا نم فرطلا نيكمت يف   تو ؛
ةداملل ًاقفو   ؛ ٢٢ 

  .لمعلا ةطخ ذيفنتل ينمز لودج  )و(  
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  ءاه قفرملا[
  قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت

  ١رايخلا ،ءاه قفرملا 
ةرقفلا ٩ةداملاب رايخلا اذه طبتري : قيلعت ليدبلا ًايناث ١،   ،١.  

  ةروظحملا تاسرامملا: لوألا ءزجلا
  لماكلا زاكرلا جمد   - ١
ع  - ٢   نصملا مغلملا وأ مغلملل حوتفملا قرحلا
  ةينكس قطانم يف مغلملا قرح  - ٣
  .قبئزلا اهيلإ فيضأ يتلا تايافنلا وأ زاكرلا وأ ةباسرلا يف دينايسلا حشر  - ٤

  ةينطولا لمعلا ططخ: يناثلا ءزجلا
ةنامألا ىلإ هتطخ مدقي نأ ٩ةداملا بجومب ةينطو لمع ةطخ دادعإ هنم بولطم فرط لك ىلع     

دحك ،هتطخ يف جرد نأ هيلعو ،هل ةبسنلاب ةيقافتالا ذافن ءدب دعب تاونس ] ×[زواجتي ال دعوم يف  ي
  :يلي ام ،ىندأ

  ؛ةفدهتسم ضيفخت بسنو ةينطو فادهأ  )أ(  
تاسرامملاب حامسلا مدع نامضل فرطلا اهذختيس يتلا ريبادتلا فصوو ديدحت   )ب(  

  ؛لوألا ءزجلا يف ةجردملا
نيدعت يف قبئزلل ىرخألا تابيرستلاو تاثاعبنالا نم دحلا عيجشتل تايجيتارتسا   )ج(  

نم ةيلاخلا قرطلا لمشي امب ،نيدعتلا كلذ يف هل ضرعتلا نم دحلاو ،قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا 
  ؛قبئزلا

  ؛)ج(ةيعرفلا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تايجيتارتسالا قيقحتل ةينمز لوادج   )د(  
  .]لمعلا ةطخ ذيفنتل ينمز لودج  )ه(  

  ٢رايخلا ،ءاه قفرملا 
ةرقفلا ٩ةداملاب رايخلا اذه طبتري : قيلعت ليدبلا ًايناث ١،   ،٢.  

يف جردي نأ ٩ةداملا بجومب ةينطو لمع ةطخ ذيفنتو دادعإ هنم بولطم فرط لك ىلع     
  :يلي ام ،ىندأ دحك ،هتطخ

نودب مغلملا قرحو ،لماكلا زاكرلا جمد ليبق نم ةددحم تاسرامم عنمل تايجيتارتسا   )أ(  
ةثولم تايافن ةجلاعمل وأ قبئزلا ةمغلم ةيلمع دعب دينايسلا مادختساو ،راخبلا طاقتلال ةقيرط مادختسا 

؛ريصقلا لجألا يف قبئزلا ةلازإب ًالوأ مايقلا نودب قبئزلاب    
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نيدعت يف قبئزلا تابَكرمو قبئزلل يلحملا مادختسالا يف مكحتلل ىرخأ تايجيتارتسا   )ب(  
  ؛قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا

قيض قاطن ىلع به ذلا نيدعتب نيلغتشملل تامولعم ميدقتل تايجيتارتسا  )ج(  
  ؛ةررضتملا تاعمتجمللو

يفرحلا بهذلا نيدعت نم ةداعتسملا قبئزلا تابَكرمو قبئزلا  يف مكحتلل تايجيتارتسا   )د(  
  ؛قبئزلاب ةثولملا عقاوملا نم كلذ يف امب ،قاطنلا قيضلاو

ابَكرمو قبئزلا مادختسا ءاًالجأ لوطألا فدهلا قيقحتل تايجيتارتسا  )ه(    إ يف لثمتملا ت  
  ؛قاطنلا قيضلا بهذلا نيدعت يف قبئزلا

  ؛ثولتلا ةديدشلا عقاوملا ةجلاعمو ديدحتل تايجيتارتسا  )و(  
  ؛لمعلا ةطخ ذيفنتو عضو يف ةحلصملا باحصأ كارشإل تايجيتارتسا  )ز(  
،   )ح(   ةداملل ًاقفومايقلل تايجيتارتسا لجأل قبئزلا تابَكرمو قبئزلا داريتسا عنمب ٩   ،

لجأل قبئزلا تابَكرمو قبئزلا ةهجو ليوحت عنمبو قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا ن يدعت يف اهمادختسا
  ؛عاطقلا كلذ يف اهمادختسا

قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت يف قبئزلا مادختسا نم دحلا عيجشتل تايجيتارتسا   )ط(  
 ةراجتلا جه ن ليبق نم قوسلا ىلإ دنتست تايلآو ةلداعو ةينوناق دادمإ لسالس داجيإ لالخ نم قاطنلا

  ؛ةلداعلا
يف اهيلإ راشملا تايجيتارتسالا قيقحتل قبئزلا نم دحلل تاياغو ةينمز لوادجو فادهأ   )ي(  

  ؛قفرملا اذه
تايجيتارتسالا كلت حاجن ىدمو فرطلا تايجيتارتسال تاونس ثالث لك ضارعتسا   )ك(  

سالا هذه جرد٩ةداملا بجومب هتامازتلاب ءافولا نم فرطلا نيكمت يف   ةمدقملا ريراقتلا يف تاضارعت تو ؛
ةداملل ًاقفو   ؛٢٢ 

  .]لمعلا ةطخ ذيفنتل ينمز لودج  )ل(  



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

67 

ن (١رايخلا    )يلقتسم يازو واو نيقفرملا ىلع ءاقبإلا

  واو قفرملا
  ]ةدوصقملا ريغ[يوجلا فالغلا يف تاثاعبنالا 

  .رصانعلا ةقرول ءاه قفرملا ىلإ قفرملا اذه دنتسي: قيلعت

  رداصملا تائف: لوألا ءزجلا
تائف عيمج درت ثيحب واو قفرملا نم لوألا ءزجلا حيقنت يطخلا هريرقت يف فارطألا دحأ حرتقا : قيلعت

راسيلا ىلإ دومع يف ردصم لكل ةيمازلإلا تاثاعبنالا دودح م  دقو . يق درتو نيميلا ىلإ دومع يف رداصملا
  .قفرملا ىلإ ليبقلا اذه نم دومع ةفاضإ يف رظنلا يف ةنجللا بغرت

  .محفلاب لمعت يتلا ةقاطلا ديلوت تاطحم  - ١
  ]*]. [×هردق ةقاطلل ىندأ ًادح زواجتت يتلا [محفلاب لمعت يتلا ةيعانصلا لجارملا   -ًايناث ١
يراجتلا مادختسالاو ةيعانصلا تاسسؤملا يف تايلمعلا تان  -ًاثلاث ١    ])٩(.خسم
] يعانصلا بهذلاو] [ساحنلاو كنزلاو صاصرلا] [ةيديدحلا ريغ تازلفلا[جاتنإ قفارم   - ٢
  ].زينغنملاو[
  ]×هردق ةقاطلل ىندأ ًادح زواجتت يتلا [تايافنلا قرح قفارم   - ٣
  .تنمسإلا جاتنإ عناصم  - ٤
يوناثلا بلصلا عناصم كلذ يف امب] [بلصلاو ديدحلا عينصت قفارم  - ٥[  ،.[  
  .]قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت  - ٦[
  .]زاغلاو طفنلا عينصتو جاتنإ قفارم  - ٧[
  ]*.محفلل ينكسلا قرحلا  - ٨[
ةمالع اهمسا يلت يوجلا فالغلا يف تاثاعبنا رداصم نم ةئف يأ ىلع ةظحالملا هذه قبطنت : ةظحالم[
ىلإ ٢تارقفلا نم مغرلا ىلعو . قفرملا اذه نم لوألا ءزجلا يف ةيمجن ةداملا نم ٥  عيجشت بجي ١٠   ،
اذه نم رداصم ةئف يأل ةبسنلاب ،اهطارتشا نم ًالدب ،ةيئيبلا ت اسرامملا لضفأو ةحاتملا تاينقتلا لضفأ
  .]ليبقلا

  لمعلا ططخ: يناثلا ءزجلا
تائف نم ةريبك قبئز تاثاعبنا عومجم هيدل [فرط لك ] ـل يعوط ساسأ ىلع يغبني] [ىلع[  

يوجلا ف الغلا يف قبئزلا تاثاعبنا نم دحلل ةينطو لمع ةطخ عضي نأ] لوألا ءزجلا يف ةجردملا رداصملا

                                                      
ًاموكحم ابهل مدختسي ط: ةنامألا نم ةظحالم  )٩(  وحم زاهج وه ةيلمعلا ن  وه هنم يساسألا ضرغلا نوكيو خسم  ،
 .http://www.answers.com/topic /process-heater رظنا. ىرخأ ةدام وأ ةيلمع عئام ىلإ ةنوخسلا لقن
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راثآ رابتعالا يف ًاذخآ] [ًانكمم كلذ ناك امثيح تاثاعبنالا كلت ىلع ءاضقلاو] [كلت[رداصملا تائف نم   
يعارت [نأ بجيو ]. هيضارأ لخاد ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا ىلع تاثاعبنالا تاضيفختو قبئزلا تاثاعبنا
  :يلي ام ىلع] ءاضتقالا بسح] [ىندأ دحك[لمتشت ] نأو فرطلل ةصاخلا ةلاحلا لمعلا ةطخ

ةجردملا رداصملا تائف نم يوجلا فالغلا يف ةعقوتملاو ةيلاحلا قبئزلا تاثاعبنال مييقت [  )أ(  
  ]؛تاثاعبنالا تاريدقتو رداصملا مئاوق ةنايصو ريوطت كلذ يف امب ،لوألا ءزجلا يف

فالغلا يف قبئزلا تاثاعبنا ضفخ فده قيقحتل ] ةينمز لوادجو[تايجيتارتسا   )ب(  
ةرقفلاب ًالمعدمتعملا [فرطلل ينطولا يو جلا ةداملا نم ٥    ؛]١٠ 

ةديدجلا تاثاعبنالل ة ] مادختسا يف رظنلا[  )ج(    يدح م كلذ ناك امثيح [ةمئاقلا ] و[يق
ًاذخآ[تاثاعبنالا رداصم ] و] [انكمم ةرقفلا يف ةددحملا تاثاعبنالل ةيعجرملا سيياقملا رابتعالا يف ،  نم ٤   
  ؛]١٠ ةداملا

يف ددحملا وحنلا ىلع ]ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو[ةحاتملا تاينقتلا لضفأ قيبطت   )د(    ،
ىلإ ٢ تارقفلا ةداملا نم ٥  ةليدب تادعمو داومو ةر ١٠   وحم وأ ةليدب دوقو رداصم يف رظنلا كلذ يف امب  ،
  ؛ةروحم وأ

  ]؛لمعلا ةطخ راطإ يف ققحتت يتلا تاثاعبنالا تاضيفخت سايقو دصرل مكح  )ه[(  
حاجن ىدمو تاثاعبنالا ضفخل فرطلا تايجيتارتسال تاونس سمخ لك ضارعتسا   )و(  

تاضارعتسالا هذه جرد ١٠ةداملا بجومب هتامازتلاب ءافولا نم فرطلا نيكمت يف تايجيتارتسالا كلت   تو ؛
ةداملاب ًالمعةمدقملا ريراقتلا يف  فرطلاب ةصاخلا ذيفنتلا ةطخ تاضارعتسا يف وأ  [٢٢  ملا كلتبًالمع،  ةدا  

ةداملا نم ١ةرقفلاو  قابطنالا ةلاح يف٢١    ؛] 
  .]لمعلا ةطخ ذيفنتل ينمز لودج  )ز[(  

عبات١رايخلا   ،  
  ياز قفرملا[

  .رصانعلا ةقرول واو قفرملا ىلإ قفرملا اذه دنتسي: قيلعت
  ةسبايلاو ءاملا يف قبئزلا تابيرست رداصم

  .قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا عينصتب موقت يتلا قفارملا  - ١
  .لاد قفرملا يف ةروكذملا ةيليوحتلا ةعانصلا تايلمع يف قبئزلا مدختست يتلا قفارملا  - ٢
جتنمك قبئزلا جتنت يتلا قفارملاو هتجلاعم ةداعإو هريودت ةداعإو قبئزلا ةداعتساب موقت يتلا قفارملا   - ٣
  . فلأ قفرملا يف ةجردم يه امك ،ةيديدحلا ريغ تازلفلا رهصو جارختسا نم يوناث

  .قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت  - ٤
  .قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلا نم صلختلا قفارم  - ٥
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لخاد نانسألاب ةقلعتملا تاسرامملا يف مغلملا لصفل ةزهجأ بيكرت نمضي نأ فرط لك ىلع   - ٦[
دعوم رخآك٢٠]××[ةنس لولحب هيضارأ    ].]ةئاملا يف] ××[نع لصفلا ةزهجأ ةءافك لقت الأ بجيو .  

  )ديحو ليدب ياز قفرم يف يازو واو نيقفرملا نيب ام عمجلا (٢رايخلا 

نيتداملا نم جيزم يهو ،ةليدبلا ١١ةداملاب رايخلا اذه طبتري : قيلعت   .١١ و١٠ 

  ليدبلا ياز قفرملا
  ةدوصقملا ريغ تابيرستلاو تاثاعبنالا

  يوجلا فالغلا يف تاثاعبنالا رداصم تائف: لوألا ءزجلا
  .محفلاب لمعت يتلا ةقاطلا ديلوت تاطحم  - ١
  ]*]. [×هردق ةقاطلل ىندأ ًادح زواجتت يتلا [محفلاب لمعت يتلا ةيعانصلا لجارملا   -ًايناث ١
يراجتلاو يعانصلا يسسؤملا مادختسالا يف عينصتلا تايلمع تان -ًاثلاث ١[    .]خسم
] يعانصلا بهذلاو []ساحنلاو كنزلاو صاصرلا] [ةيديدحلا ريغ تازلفلا[جاتنإ قفارم   - ٢
  ].زينغنملاو[
  .]×هردق ةقاطلل ىندأ ًادح زواجتت يتلا [تايافنلا قرح قفارم   - ٣
  .تنمسإلا جاتنإ عناصم  - ٤
يوناثلا بلصلا عناصم كلذ يف امب] [بلصلاو ديدحلل ةيليوحتلا ةعانصلا قفارم  - ٥[  ،.[  
  .]قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت  - ٦[
  .]زاغلاو طفنلا عينصتو جاتنإ قفارم  - ٧[
  ]*.محفلل ينكسلا قرحلا  - ٨[
عوضوم يوجلا فالغلا يف تاثاعبنالا رداصم تائف نم ةئف يأ ىلع ةظحالملا هذه قبطنت : ةظحالم[
ةداملا نم ٧-٣تارقفلا ماكحأ نع رظنلا فرصبو . قفرملا اذه نم لوألا ءزجلا يف اهدعب ةمجن  ١١ 
ةئف يأل ةبسنلاب اهطارتشا نم ًالدب ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو ةحات ملا تاينقتلا لضفأ عيجشت بجي ةليدبلا
  .]هذه رداصملا تائف نم

  ةسبايلاو ءاملا يف قبئزلا تابيرست رداصم تائف: يناثلا ءزجلا
  .قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا عينصتب موقت يتلا قفارملا  - ١
قفرملا يف ةروكذملا ةيليوحتلا ةعانصلا تايل مع يف قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا مدختست يتلا قفارملا  - ٢
  .لاد
جتنمك قبئزلا جتن   - ٣  ت يتلا قفارملاو هتجلاعم ةداعإو هريودت ةداعإو قبئزلا ةداعتساب موقت يتلا قفارملا
  . فلأ قفرملا يف ةجردم يه امك ،اهرهصو ةيديدحلا ريغ تازلفلا نيدعت نم يوناث
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  .قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت  - ٤
  .قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلا نم صلختلا قفارم  - ٥
لخاد نانسألاب ةقلعتملا تاسرامملا يف مغلملا لصفل ةزهجأ بيكرت نمضي نأ فرط لك ىلع   - ٦[

دعوم رخآك٢٠]××[ةنس لولحب هيضارأ  يف ] ××[نع لصفلا ةزهجأ ةءافك لقت الأ ] يغبني] [بجي[و.  
  .]ةئاملا

  لمعلا ططخ: ثلاثلا ءزجلا
يف ةجردملا رداصملا تائف نم ةريبك قبئز تاثاعبنا عومجم هيدل [فرط لك ] ـل زوجي] [ىلع[  

رداصملا تائف نم يوجلا فالغلا يف قبئزلا تاثاعبنا نم دحلل لمع ةطخ ذفنيو عضي نأ ] لوألا ءزجلا
، لع لمعلا ةطخ لمتشت نأ] يغبني] [بجي[و . ًانكمم كلذ ناك امثيح اهيلع ءاضقلاو ،هيدل كلت يلي ام ى

  : ىندأ دحك
يف ةجردملا رداصملا تائف نم يوجلا فالغلا يف ةعقوتملاو ةيلاحلا قبئزلا تاثاعبنال مييقت   )أ(  

  ؛تاثاعبنالا تاريدقتو رداصملا مئاوق ةنايصو ريوطت كلذ يف امب ،لوألا ءزجلا
يو جلا فالغلا يف قبئزلا تاثاعبنا ضفخ فده قيقحتل ةينمز لوادجو تايجيتارتسا  )ب(  

ةرقفلاب ًالمعفرطلل ينطولا  ةداملا نم ٧  ةليدبلا١١    ؛ 
امثيح ،ةمئاقلا تاثاعبنالا رداصمو ةديدجلا تاثاعبنالل ةيدح ميق مادختسا يف رظنلا   )ج(  

  ؛ًانكمم كلذ ناك
تارقفلا يف دراولا وحنلا ىلع ،ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو ةحاتملا تاينقتلا لضفأ قيبطت   )د(  

ىلإ ٣ ةداملا نم٦  ةليدبلا١١   وأ ةليدب تادعمو داومو ةر    وحم وأ ةليدب دوقو رداصم يف رظنلا كلذ يف امب  ،
؛ةر    وحم

  ؛لمعلا ةطخ راطإ يف ققحتت يتلا تاثاعبنالا تاضيفخت سايقو دصرل مكح  )ه(  
لمعلا ةطخ نأشب ةيعوتلاو بيردتلاو ميلعتلا زيزعتل ريبادت– ًايناث) ه[(     ؛] 
حاجن ىدمو تاثاعبنالا ضفخل فرطلا تايجيتارتسال ،ت اونس سمخ لك ،ضارعتسا  )و(  

ةليدبلا١١ةداملا بجومب هتامازتلاب ءافولا نم فرطلا نيكمت يف تايجيتارتسالا كلت  هذه جرد    تو ؛
ةداملاب ًالمعةمدقملا ريراقتلا يف تاضارعتسالا    ؛٢٢ 

  .لمعلا ةطخ ذيفنتل ينمز لودج  )ز(  
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  ءاح قفرملا
  ًايئيبميلسلا نيزختلا نأشب ] تاطارتشا عضو] [هيجوت[

ءاب قفرملا نم يناثلا ءزجلاًاقباس ناك قفرملا اذه: قيلعت اذه ديدجلا صنلا عورشم يف طبتري وهو .  
رايخلا ١٢ ةداملاب ةداملا يف ٢رايخلا نأ ةظحالم ىجريو . ١،  لباقم قفرم هل سيل١٢   .  

نم ٢ةرقفلا بجومب ] تاطارتشالا] [بولطملا هيجوتلا[عضو دنع    نيزختلا نأشب ١٢ةداملا    
قبئزلل ًايئيبميلسلا  يلي ام ،ىرخأ رومأ ةلمج نيب ،رابتعالا يف ذخأي نأ فارطألا رمتؤم ىلع]يعلسلا[   ،:  

صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا يف ةلصلا تاذ ماكحألا   )أ(  
تعض     ؛ا هلًاقفوو يتلا ةيهيجوتلا ئدابملاو دودحلا ربع اهنم

  ؛ينطولا جهنلاو يميلقإلا جهنلاو يملاعلا جهنلا نم لك ئواسمو ايازم  )ب(  
قفارم رفاوت نيح ىلإ ،ةتقؤم ريبادت ذاختا لالخ نم كلذ يف امب ،ةنورملا ىلإ ةجاحلا   )ج(  

؛فارطألا ىدل ليوطلا ىدملا ىلعًايئيبميلسلا نيزختلل     
ىلع فارطألا ةردق ىلع رثؤت دق يتلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيفارغجلا لماوعلا   )د(  

فارطألاو ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا تاجايتحاو تاردق ةاعارم عم ،قبئزلل ًايئيبميلسلا نيزختلا قيقحت   
لاقتنا ةلحرمب ايتلا  اداصتقا رمت صاخ هجوب   .  
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  ءاي قفرملا
  قيفوتلاو ميكحتلا تاءارجإ

مل هنكلو ،قيفوتلاو ميكحتلا تاءارجإ نأشب صوصن ىلإ رصانعلا ةقرو نم عساتلا ءزجلا راشأ :قيلعت  
ليبقلا اذه نمًاصوصن نمضتي يهو . ءاي قفرملا نم يناثلاو لوألا نيأزجلا يف هاندأ صوصنلا هذه درتو.  

ةنجلل ىلوألا ةرودلا لجأ نم ةنامألا اUNEP(DTIE)/Hg/INC.1/7ةقيثولا نم ةخسنتسم   دعأ يتلا  ، .
  .فرطلل يطخلا ريرقتلا يف اهنع برعملا ءارآلا يناثلاو لوألا نيأزجلا يف درت يتلا ةفوقعملا ساوقألا سكعتو

  ميكحتلا تاءارجإ: لوألا ءزجلا
يلاتلا وحنلا ىلع ةيقافتالا نم٢٦ةداملا نم ) أ (٢ةرقفلا ضارغأل ميكحتلا تاءارجإ نوكت     :  

  ١ةداملا 
ةدامللًاقفوميكحتلا ىلإ ءوجللا يف عرشي نأ فرطلل زوجي   - ١ راطخإ هيجوتب ةيقافتالا نم ٢٦    
تادنتسم يأ بناج ىلإ ،ءاعدالا نايبب ًاعوفشم راطخإلا نوكيو . عارتلا يف رخآلا فرطلا ىلإ يطخ

وأ اهريسفت ىلع عزانتملا ةيقافتالا داوم ،صاخ هجوب ،لمشيو ميكحتلا عوضوم ركذي نأ بجيو ،ةديؤم 
  .اهقيبطت

ةداملاب ًالمعميكحتلل ًاعازن ليحت فا رطألا نأب ةنامألا يعدملا فرطلا رطخي  - ٢ نوكيو . ٢٦ 
راشملا ةديؤملا تادنتسملاو ،ءاعدالا نايبو ،يعدملا فرطلا نم مدقملا يطخلا راطخإلاب ًاعوفشم راطخإلا  

هالعأ١ةرقفلا يف اهيلإ    .فارطألا عيمج ىلإ كلذب اهاقلتت يتلا تامولعملا ةنامألا ليحتو.  
  ٢ةداملا 

ةداملل ًاقفوميكحتل ل عازن ليحأ اذإ  - ١ ميكحت ةئيه أشن١   ت ،هالعأ   .ءاضعأ ةثالث نم ةئيهلا فلأتتو.  
قافتالابو وحنلا اذه ىلع امهنييعت متي ناذللا نا ًامّكحم عارتلا يف فرط لك نيعي  - ٢  مكحملا ن  يعيو  
نم ميك حتلا ةئيه سيئر نوكي الو. ميكحتلا ةئيه سيئر حبصي يذلا ،ثلاثلا مِّكحملا امهنيب كرتشملا

يأ ىدل لمعي الو ،نيفرطلا نيذه دحأ يضارأ يف هتماقإ لحم نوكي الو ،عارتلا يفرط دحأ ينطاوم 
  .ىرخأ ةفص يأب ةيضقلا يف رظن دق نوكي الو ،امهنم
ًامّكحم ةحلصملا سفن اهل يتلا فارطألا ن  - ٣  ةروصب ًادحاو يعت ،نيفرط نم رثكأ نيب تاعارتلا يف  
  .اهنيب اميف قافتالاب ةكرتشم
يلوألا نييعتلل فوصوملا وحنلا ىلع رغاش يأ ألم  - ٤ ي.  
ميكحتلا ةئيه ددحت ،ميكحتلا ةئيه سيئر نييعت لبق عارتلا عوضوم ىلع فارطألا قفتي مل اذإ   - ٥[
  .]عوضوملا

  ٣ةداملا 
ًامّكحم عارتلا يفرط دحأ ن  - ١  فرطلا هيف ىقلتي يذلا خيراتلا نم نيرهش نوضغ يف يعي مل اذإ  
ماعلا نيمألا رطخ دملا  ميكحتلا ةئيهل ] [ةدحتملا ممألل[ي نأ رخآلا فرطلل زوجي ،ميكحتلا راطخإ هيلع ىع
ةيفاضإ نيرهش ةرتف نوضغ يف نييعتلا ةيلمعب موقي نأ هيلع بجي يذلا]ةمئادلا  ،.  
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ىلع بجي يناثلا مّكحملا نييعت خيرات نم نيرهش نوضغ يف ميكحتلا ةئيه سيئر ن   - ٢  يعي مل اذإ
يف سيئرلا ،نيفرطلا دحأ بلط ىلع ءانب ،نيعي نأ ] ةمئادلا ميكحتلا ةئيهل] [ةدحتملا ممألل[ماعلا نيمأل ا
  .ةيفاضإ نيرهش ةرتف نوضغ

  ٤ةداملا 
ا    يلودلا نوناقلاو ةيقافتالا ماكحألًاقفوارارق ميكحتلا ةئيه ردصت  .  

  ٥ةداملا 
  .كلذ فالخ عارتلا افرط ررقي مل ام ،يلخادلا اهماظن ميكحتلا ةئيه ررقت  

  ٦ةداملا 
   ، ةتقؤم ريبادت ] ضرفت نأ] [ـب يصوت نأ [نيفرطلا دحأ بلط ىلع ءانب ،ميكحتلا ةئيهل زوجي

  .ةيامحلل ةيساسأ
  ٧ةداملا 

عيمج مادختسابو ،صاخ هجوب ،اموقي نأو ميكحتلا ةئيه لمع ارسيي نأ عارتلا يفرط ىلع   
  :يلي امب ،امهفرصت تحت ةدوجوملا لئاسولا

  ؛ةلصلا تاذ تاليهستلاو تامولعملاو تادنتسملا عيمجب اهديوزت  )أ(  
  .مهتلدأ يقلتو ءاربخ وأ دوهش ءاعدتسا نم ،ءاضتقالا دنع ،اهنيكمت  )ب(  

  ٨ةداملا 
يرس لكشب اهيلع نولصحي تامولعم يأ ةيرس ةيامحب مازتلا نيمّكحملا ىلعو نيفرطلا ىلع عقي   

  .ميكحتلا ةئيه تاءارجإ ءانثأ
  ٩ةداملا 

كلذ فالخ ةئيهلا ررقت مل ام ،ميكحتلا ةئيه فيلاكت نيتيواستم نيتصحب عارتلا افرط لمحتي   
ىلإ ا ًارارقإ مدقتو اهفيلاكت عيمجل لجسب ةئيهلا ظفتحتو. ةيضقلل ةصاخلا فورظلا ببسب  أشب ًايئا  
  .نيفرطلا

  ١٠ةداملا 
يف ذخت تت دق عارتلا عوضوم يف ينوناق عباط تاذ ةحلصم هل فرطل زوجي    ي يذلا رارقلاب رثأ

  .ميكحتلا ةئيه ةقفاومب تاءارجإلا يف لخدتي نأ ةيضقلا
  ١١ةداملا 

تبت نأو عارتلا عوضوم نع ةرشابم ةئشان ةداضم تاءاعدا ىلإ عمتست نأ ميكحتلا ةئيهل زوجي   
  .اهيف

  ١٢ةداملا 
اوصأ ةيبلغأب نومضملاو تاءارجإلا نم لك نأشب ميكحتلا ةئيه تارارق ذخت   اهئاضعأ تت.  
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  ١٣ةداملا 
نأ رخآلا فرطلل زوجي هتيضق نع عفادي مل وأ ميكحتلا ةئيه مامأ عارتلا يفرط دحأ لثمي مل اذإ   - ١
فرط عافد مدع وأ فرط بايغ لكشي الو . اهرارق ردصت نأو تاءارجإلا لصاوت نأ ةئيهلا نم بلطي
تاءارجإلا مامأًاقئاع هتيضق نع  .  
ىلإ ًاديج دنتسي ءاعدالا نأب عنتقت نأ ،يئاهنلا اهرارق رادصإ لبق ،ميكحتلا ةئيه ىلع بجي  - ٢  
  .نوناقلاو عئاقولا

  ١٤ةداملا 
لماكلاب هيف تلكشت يذلا خيراتلا نم رهشأ ةسمخ نوضغ يف يئاهنلا اهرارق ةمكحملا ردصت   

  .ةيفاضإ رهشأ ةسمخ زواجتت الأ يغبني ةرتفل ةينمزلا ةلهملا كلت ديدمت يرورضلا نم نأ دجت مل ام
  ١٥ةداملا 

. اهيلإ دنتسا يتلا بابسألا ركذيو عارتلا عوضوم ىلع ميكحتلا ةئيهل يئاهنلا رارقلا رصتقي  
نم وضع يأل زوجيو . يئاهنلا رارقلا خيرات كلذكو اوكراش نيذلا ءاضعألا ءامسأ نمضتي نأ بجيو
ًالقتسمًايأر يئاهنلا رارقلاب قحلي نأ ةئيهلا ءاضعأ ًافلاخم وأ   .  

  ١٦ةداملا 
عارتلا يفرطلًامزلم رارقلا نوكي   ًامزلم رارقلا همدقي يذلا ةيقافتالا ريسفتًاضيأنوكيو .   فرطلل    

ا١٠ةداملا بجومب لخدتي يذلا  أشب فرطلا كلذ ل  خدت يتلا رومألاب قلعتي ام ردقب هالعأ نوكيو .  
يفانئتسا ءارجإ ىلعًاقبسم عارتلا افرط قفتا اذإ الإ فانئتسا نودب رارقلا  .  

  ١٧ةداملا 
ةداملل ًاقفويئاهنلا رارقلاب نيمزلملا نيب أشني دق فالخ يأ    رارقلا كلذ ريسفت نأشب ،هالعأ ١٦   

  .هيف تبت يكل هتردصأ يتلا ميكحتلا ةئيه ىلع مهنم يأ هضرعي نأ زوجي ،هذيفنت ةقيرط وأ

  قيفوتلا تاءارجإ: يناثلا ءزجلا
ا نم٦ةرقفلا ضارغأل قيفوتلا تاءارجإ نوكت    يلاتلا وحنلا ىلع ةيقافتالا نم٢٦ةدامل    :  

  ١ةداملا 
ةرقفلاب ًالمعقيفوت ةئيه ءاشنإ عازن يف فرط يأ بلط ىلع ًايباتك ةنامألا درت   - ١ نم ٦   
كلذب ةيقافتالا فارطأ عيمجًاروف ةنامألا رطختو. ٢٦ ةداملا  .  

ناذللا ناوضعلا را تخيو مهدحأ ينعم فرط لك نيعي ،ءاضعأ ةثالث نم قيفوتلا ةئيه فلأتت  - ٢
ًاسيئر ةكرتشم ةروصب وحنلا اذه ىلع نان  كلذ فالخ ىلع عارتلا افرط قفتي مل ام ،ةئيهلليعي  .  

  ٢ةداملا 
يف اهءاضعأ ةحلصملا سفن اهل يتلا فارطألا ن     يعت ،نيفرط نم رثكأ نيب أشنت يتلا تاعارتلا يف

  .اهنيب اميف قافتالابو ةكرتشم ةروصب ةئيهلا
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  ٣ةداملا 
بلطلا ةنامألا مالتسا خيرات نم نيرهش نوضغ يف نيفرطلا ل إ    بِق نم تانييعت يأ متت مل اذ

، ١ةداملا يف هيلإ راشملا يطخلا  عارتلا يف فرط يأ بلط ىلع ءانب ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىلع نوكي  
  .ةيفاضإ نيرهش ةرتف نوضغ يف تانييعتلا كلت يرجي نأ

  ٤ةداملا 
نوكي ةئيهلا يف يناثلا وضعلا نييعت نم نيرهش نوضغ يف قيفوتلا ةئيه سيئر رايتخا متي مل اذإ    

ةرتف نوضغ يف سيئرلا ن   يعي نأ ،عارتلا يف فرط يأ بلط ىلع ءانب ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىلع
  .ةيفاضإ نيرهش

  ٥ةداملا 
  .كلذ فالخ عارتلا فارطأ ررقت مل ام ،يلخادلا اهماظن قيفوتلا ةئيه ررقت  - ١
لكشب اهيلع نولصحي تامولعم يأ ةيرس ةيامحب مازتلا قيفوتلا ةئيه ءاضعأو عارتلا يفرط ىلع   - ٢
  .ةئيهلا تاءارجإ ءانثأ يرس
  ًايناث ٥ةداملا [
ةيدو ةيوست ىلإ لصوتلا ام   - ١  الواحم يف ةدياحمو ةلقتسم ةقيرطب نيفرطلا قيفوتلا ةئيه دعاست
  .امهعارتل

رابتعالا يف ةعضاو ،ةبسانم اهارت يتلا ةقيرطلاب قيفوتلا تاءارجإ ريدت نأ قيفوتلا ةئيهل زوجي  - ٢  
  .ةعيرس ةيوست ىلإ ةبولطم ةجاح يأ كلذ يف امب ،نافرطلا اهنع برعي دق يتلا تابغرلاو ةيضقلا فورظ
  .]عارتلا ةيوستل تاحرتقم حرطت نأ ،تاءارجإلا ءانثأ تقو يأ يف ،قيفوتلا ةئيهل زوجي  - ٣
  ًاثلاث ٥ةداملا [

ةئيهلا تابلطل لاثتمالا ىلإ ايعسي نأ ،صاخ هجوب ،امهيلعو . قيفوتلا ةئيه عم نافرطلا نواعتي  
  .]تاسلجلا روضحو ،ةلدأ ريفوتو ،ةيطخ داوم ميدقتب ةقلعتملا

  ٦ةداملا 
اهئاضعأ تاوصأ ةيبلغأب ا      .ارارق قيفوتلا ةئيه ذختت

  ٧ةداملا 
تايصوت نمضتي ًاريرقت قيفوتلا ةئيه مدقت   ًارهش١٢نوضغ يف عارتلا ةيوستل   رظني ،اهئاشنإ نم    

  .ةين نسحب عارتلا افرط هيف
  ٨ةداملا 

تليحأ ةلأسم يف رظنلا صاصتخا اهيدل ناك اذإ ام نأشب فالخ يأ يف ميكحتلا ةئيه تبت   
  .اهيلإ

  ٩ةداملا 
عيمجب لجسب ةئيهلا ظفتحتو. ميكحتلا ةئيه فيلاكت اهيلع ناقفتي نيتصحب عارتلا افرط لمحتي    

ًايئاًارارقإ مدقتو اهفيلاكت  فارطألا ىلإ فيلاكتلا كلت نأشب  .  
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  يناثلا قفرملا
  رصانعلا ةقرو عورشم يف ةمدختسملا ماقرألاو ديدجلا صنلا عورشم داوم ماقرأ ىلإ ًايلدابت ليحي لودج
وأ ءزجل ا نييعت: رصانعلا ةقرو عورشم  قفرملا فرح/ةداملا وأ ءزجلا نييعت: ديدجلا صنلا عورشم

  قفرملا فرح/رصنعلا
  ةجابيدلا  ةجابيدلا  -فلأ 
  ةمدقم: لوألا ءزجلا  ةمدقم  -ءاب 

  فدهلا  - ١    فدهلا  - ١  
ىرخألا ةيلودلا تاقافتالا عم ةقالعلا– ًايناث ١     )رصانعلا ةقرو يف دري ال(     
  فيراعتلا  - ٢    فيراعتلا  - ٢  

قبئزلا ضرعنم دحلل ريبادت: يناثلا ءزجلا  قبئزلا ضرع  -ميج     
  قبئزلا ضرع رداصم  - ٣    قبئزلا ضرع رداصم  - ٣  

    ]قبئزلا تابَكرمو[قبئزلا يف ةيلودلا ةراجتلا   -لاد 
يف ] فارـطألا عـم   [ةيلودلا ةراجتلا     - ٤  

  ]قبئزلا تابَكرم وأ[قبئزلا 
يف فارطألا عم ةيلودلا ةراجتلا       - ٥  

  قبئزلا تابَكرم وأ قبئزلا
يف فارـطألا ريغ عم     ةيلودلا ةراجتلا     - ٥  

  ]قبئزلا تابَكرم وأ[قبئزلا 
قبئزلا يف فارطألا ريغ عم ةيلودلا ةراجتلا         - ٦
  ]قبئزلا تابَكرم وأ[

  قبئزلل دمعتملا مادختسالا نم دحلل ريبادت: ثلاثلا ءزجلا  تايلمعلاو تاجتنملا  -ءاه 
  قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا  - ٧    قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا  - ٦  
اـهيف مدختس        - ٧    ي يتلا عينصتلا تايلمع

  قبئزلا
مدختسـ       - ٨    ي يتلا عينصتلا تايلمع

  قبئزلا اهيف
هـب حومسـملا مادختسالا تاءافعإ        - ٨  

  ]لوبقملا مادختسالاو[
حومسـملا مادختسالا تاءافعإ      - ١٤  

  هب
  )رصانعلا ةقرو يف دري ال(    ةيمانلا نادلبلل ةصاخلا ةلاحلا  – ًايناث ٨  

    قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت  -واو 
قيضـلاو يفرحلا بهذلا نيدعت       - ٩    قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت  - ٩  

  قاطنلا
يف قـبئزلا تاـثاعبنا ضفخل ريبادت     : عبارلا ءزجلا   تابيرستلاو تاثاعبنالا  -ياز 

  ةسبايلاو ءاملاو ءاوهلا
ريـغ  [يوـجلا فالغلا يف تاثاعبنالا        - ١٠  

  ]ةدوصقملا
  يوجلا فالغلا يف تاثاعبنالا  - ١٠  

  ةسبايلاو ءاملا يف تابيرستلا  - ١١    ةسبايلاو ءاملا يف تابيرستلا  - ١١  
ةليدبلا   ١١   ريـغ تابيرسـتلاو تاـثاعبنالا       –   
  )١١ و١٠نيتداملا نيب ام عمجلا (ةدوصقملا 

  )رصانعلا ةقرو يف دري ال(  
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وأ ءزجل ا نييعت: رصانعلا ةقرو عورشم  قفرملا فرح/ةداملا وأ ءزجلا نييعت: ديدجلا صنلا عورشم
  قفرملا فرح/رصنعلا

ولملا عقاوملاو تايافنلاو نيزختلا  -ءاح      قبئزلاب ةث 
  ًايئيبميلسلا نيزختلا   - ٤    ]يعلسلا قبئزلل [ًايئيبميلسلا نيزختلا   - ١٢  
  قبئزلا تايافن  - ١٢    قبئزلا تايافن  - ١٣  
ةـجيتن ةثولملاو   [قبئزلاب ةثولملا عقاوملا      - ١٤  

  ]هل
  قبئزلاب ةثولملا عقاوملا  - ١٣  

ةينقتلا يف ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملا     : سداسلا ءزجلا   ذيفنتلاو ةينقتلا يف ةدعاسملاو ةيلاملا دراوملا  -ءاط 
  ذيفنتلاو

  ةيلاملا تايلآلاو دراوملا  - ١٥    ةيلاملا تايلآلاو دراوملا  - ١٥  
  ةينقتلا ةدعاسملا  - ١٦    ]تاردقلا ءانبو[ةينقتلا ةدعاسملا   - ١٦  
تاكارشلا-ًايناث ١٦     )رصانعلا ةقرو يف دري ال(     
] ةـنجل ] [لاـثتمالا ] [ذيفنتلا[ةنجل  [  - ١٧  

تاردـقلا ءاـنبو ينقتـلا معدلاو ةيلاملا ةدعاسملا         ] اتنجل[
  ذيفنتلاو

  ذيفنتلا ةنجل  - ١٧  

  تامولعملا غالبإو دصرلاو ثوحبلاو ةيعوتلا: عباسلا ءزجلا  تامولعملا غالبإو دصرلاو ثوحبلاو ةيعوتلا  -ءاي 

  تامولعملا لدابت  - ١٨    تامولعملا لدابت  - ١٨  
  ميلعتلاو يعولاو مالعإلا  - ١٩    ميلعتلاو يعولاو مالعإلا  - ١٩  
  دصرلاو ريوطتلاو ثحبلا  - ٢٠    دصرلاو ريوطتلاو ثحبلا  - ٢٠  
ةيحصلا بناوجلا– ًايناث ٢٠     )رصانعلا ةقرو يف دري ال(     
  ذيفنتلا ططخ  - ٢١    ذيفنتلا ططخ  - ٢١  
  غالبإلا  - ٢٢    غالبإلا  - ٢٢  
  ةيلاعفلا مييقت  - ٢٣    ةيلاعفلا مييقت  - ٢٣  

ةيسسؤملا تابيترتلا-فاك    ةيسسؤملا تابيترتلا: نماثلا ءزجلا    
  فارطألا رمتؤم  - ٢٤    فارطألا رمتؤم  - ٢٤  
  ةنامألا  - ٢٥    ةنامألا  - ٢٥  
ءاربخلا تائيه–ًايناث ٢٥     )رصانعلا ةقرو يف دري ال(     

  تاعزانملا ةيوست: عساتلا ءزجلا  تاعزانملا ةيوست  -مال 
  تاعزانملا ةيوست  - ٢٦    تاعزانملا ةيوست  - ٢٦  

  ةيقافتالا ريوطت ةلصاوم: رشاعلا ءزجلا  ةيقافتالا ريوطت ةلصاوم  -ميم 
  ةيقافتالا تاليدعت  - ٢٧    ةيقافتالا تاليدعت  - ٢٧  
  تاقفرملا ليدعتو دامتعا  - ٢٨    تاقفرملا ليدعتو دامتعا  - ٢٨  
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وأ ءزجل ا نييعت: رصانعلا ةقرو عورشم  قفرملا فرح/ةداملا وأ ءزجلا نييعت: ديدجلا صنلا عورشم
  قفرملا فرح/رصنعلا

ةيماتخ ماكحأ:رشع يداحلا ءزجلا  ةيماتخ ماكحأ  -نون     
  تيوصتلا قح  - ٢٩    تيوصتلا قح  - ٢٩  
  عيقوتلا  - ٣٠    عيقوتلا  - ٣٠  
وأ رارـقإلا وأ لوـبقلا وأ قيدصتلا          - ٣١  

  مامضنالا
وأ رارقإلا وأ لوبقلا وأ قيدصتلا        - ٣١  

  مامضنالا
  ذافنلا ءدب  - ٣٢    ذافنلا ءدب  - ٣٢  
  تاظفحتلا  - ٣٣    تاظفحتلا  - ٣٣  
  باحسنالا  - ٣٤    باحسنالا  - ٣٤  
  عيدولا  - ٣٥    عيدولا  - ٣٥  
  صوصنلا ةيجح  - ٣٦    صوصنلا ةيجح  - ٣٦  

  تاقفرملا  تاقفرملا
  قبئزلا ضرع رداصم: فلأ قفرملا  قبئزلا ضرع رداصم: فلأ قفرملا

ةراجتلا ريبادتل ةعضاخلا قبئزلا تابَكرمو قبئزلا      : ءاب قفرملا 
  ةيلودلا

قـبئزلا تابَكرمو   قبئزلا  ) لوألا ءزجلا (ءاب قفرملا   
نيزـختلا ريبادـتو     ةيلودلا ةراجتلا ريبادتل ةعضاخلا     

  ًايئيب ميلسلا
  قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا: ميج قفرملا  قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا: ميج قفرملا
قبئزلا اهيف مدختس: لاد قفرملا  مدختس       - لاد قفرملا   ي يتلا عينصتلا تايلمع  اـهيف  ي يتلا عينصتلا تايلمع

  قبئزلا
  )رصانعلا ةقرو يف دري ال(    قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت: ءاه قفرملا
  يوجلا فالغلا يف تاثاعبنالا: ءاه قفرملا  يوجلا فالغلا يف] ةدمعتملا ريغ[تاثاعبنالا : واو قفرملا
  ةسبايلاو ءاملا يف قبئزلاتابيرست رداصم : واو قفرملا  ةسبايلاو ءاملا يف قبئزلا تابيرست رداصم: ياز قفرملا

ةدوصـقملا ريغ تابيرستلاو تاثاعبنالا     : ليدبلا ياز قفرملا  
  )يازو واو نيقفرملا نيب ام عمجي(

  )رصانعلا ةقرو يف دري ال(  

نيزـختلا نأشب   ] تاطارتشا عضو ] [هيجوت: [ءاح قفرملا 
  ًايئيبميلسلا 

قـبئزلا تابَكرمو قبئزلا    ): يناثلا ءزجلا (ءاب قفرملا   
نيزـختلا  ريبادـتو ةيلودلا ةراجتلا     ريبادتل ةع   ضاخلا

  ًايئيبميلسلا 
    ‘‘ءاط’’قفرم دجوي ال : ةظحالم
  )رصانعلا ةقرو يف دري ال(    قيفوتلاو ميكحتلا تاءارجإ: ءاي قفرملا

__________  


