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  ةرادإ سلجم
  ممألا جمانرب
  ةئيبلل ةدحتملا
   

ةرادإلا سل  ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا ةرودلا/ 
  يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا

 ، طابش٢٢ - ٢٠يبورين   ٢٠١٢رياربف / 
  *تقؤملا لامعألا لودجنم  ٤دنبلا 

  ةيمنتلاو ةئيبلا: ةماعلا ةسايسلا لاجم يف ةئشانلا اياضقلا

كلذ يف امب ،اهرسأب ةدحتملا ممألا ةموظنم يف سنحملا قيسنتلا  ةيئيبلا ةرادإلا قيرف 

يذيفنتلاريدملاريرقت     

  زجوملا

ملا نم٤ةرقفلاب ًالمع  ممألا جمانرب ةرادإ سلجم نع رداصلا ٢٦/١١ررق     ، ةئيبلل ةدحتمل ا
لمع نع    سل ةيئيبلا ةرادإلا قيرفايلحرم ًاريرقت ةقيثولا مدقت  ا دمتعي نأ حرتقتو اذه يف ًاررق م، 

 .نأشلا

 مهعامتجا يف نيلوؤسملا رابك ررق امك ،لمعلا نم ديزم نأشب تاهيجوت عم ريرقتلا مدقي  
لوليأ١٩يف دوقعملا ،رشع عباسلا  . ٢٠١١ربمتبس /  رمتؤم يف قيرفلاةمهاسم نع تامول عم مدقيو  

كثيح نم ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا  حملاسامتلا ةطشنألا ةجمرب يف سن  ممألا ةموظنم يف ةيئيبلا  
و ةيرادإلا تاسرامملاو ةمادتسالا تاسايسنيسحتو ميمعت كلذ يف امب، ةدحتملا ةموظنم يف تايلمع لا 
 .ةدحتملا ممألا

  

                                                           
*  UNEP/GCSS.XII/1.  
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  ةحرتقملا تاءارجإلا  - ًالوأ
دامتعا يف ركفي نأ ةرادإلا سلجم   - ١   يلي ام رارغ ىلعررقمدوي امبر  :  

،   ةرادإلا سلجم نإ
يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب رودب فرتعي ذإ ممألا ةموظنم يف نواعتلاو قيسنتلا نيسحت   

  ،ةدحتملا ممألا ةموظنمةطشنأ يف ربكأ كسامت قيقحت لاهرسأب ةدحتملا 
ا ىلإريشي ذإو قيسنتلاب قلعتملا ٢٦/١١ررق مل  ن،  يف امب ،اهرسأب ةدحتملا ممألا ةموظنم يف سحملا  

  ،ةيئيبلا ةرادإلا قيرفكلذ 
ل سيئرك هدوهج كلذ يف امب ،يذيفنتلا ريدملا دوهجببحري ذإو دوهجو ةيئيبلا ةرادإلا قيرف   ،

هرسأب ةدحتملا ممألا ةموظنم يف نواعتلا زيزعت يفقيرفلاءاضعأ  ،ا ةطشنألا يف ا،    ةيئيبل
يف نيلوؤسملا رابك نم هيجوتب هريدقت نع برعي ذإو   دِعُأ يذلا يلحرملا ريرقتلل ةرادإلا قيرف  

،ةيئيبلا يذيفنتلا ريدملا همدق يذلاو ،رشع عباسلا مهعامتجا يف  )١(  

ديش  اهرسأب ةدحتملا ممألا ةموظنم يف نواعتلا ليهست يف ه زرحأ يذلا مدقتلل قيرفلاب ي ذإو
،ىلعءاضعألا لودلا ة دعاسمل يئيبلا لامعألا لودج ذيفنت    

ةمهاسمب ،صوصخلا هجو ىلع بحري ذإو ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل ةرشاعلا ةرودلا يف قيرفلا،   
يناعت يتلا نادلبلا يف ر   لا نموأ/ وديدشلا فافجلا نمحصتلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ر،    يف ٍةصاخبوحصت

لامعأ لودجل همعدةلصاوم هرارقو ،ايقيرفأ    .اهرسأب ةدحتملا ممألا ةموظنم يفةفاجلا يضارألا  
ةمهاسمب ًاضيأ بحري ذإو ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ريضحتلا ةيلمع يف قيرفلا   

ةدحتملا ممألا ةموظنمل لماش روظنم : لماشو نزاوتم رضخأ داصتقا ةماقإ ىلع لمعلا"نع هريراقتب 
،الاب ضوهنلا" و،"اهرسأب   )٢(ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمادتس

ةلصاوتملا دوهجلا ديؤي  - ١ ىوتسم ىلع ةطشنألا يف ةيئيبلا تارابتعالا ميمعتل قيرفلل   
ينعملا ةدحتملا ممألا ةموظنمل نييذيفنتلا ءاسؤرلا سلجم عم قيثو نواعت يف ،ذيفنتلاو ،ةرادإلاو جمانربلا 

  ؛ةيعرفلاهتائيه عم و قيسنتلاب
عجشي   - ٢ ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةيئيبلا ةطشنألا يف كسامتلا ةلصاوم ىلع قيرفلا  

ةيلاتلا ريبادتلا ةطساوب ،ةيعاطقلا جماربلا يف ةيئيبلا تارابتعالاميمعتكلذ يف امب ،اهرسأب   :  
ةطخلل ةصاخبو ،يجولويبلا عونتلل يلودلا لامعألا لودج ذيفنت يف ةمهاسملا   )أ(

عونتلا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم اهدمتعا يتلا ٢٠٢٠ - ٢٠١١ةرتفلل يجولويبلا عونتلل ةيجيتار تسالا  ،
  )٣(؛رشاعلا هعامتجا يف يجولويبلا

                                                           
)١(  UNEP/GCSS.XII/10. 
قيرفلل ينورتكلإلا عقوملا ىلع رشن  )٢(    .www.unemg.org ي فوس
  .قفرملا ،١٠/٢رارقلا   )٣(
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 ٢٠١٨ - ٢٠١٢ةرتفلل ،اهرسأب ةدحتملا ممألا ةموظنمل ةلماش لمع ةطخ دادعإ   )ب(
فارطألا رمتؤم هيف رظنيل٤ةفاجلا يضارألا نع هريرقت ةعباتم نأشب ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا يف    

ر، لاوأ / وديدشلافاف جلا نم يناعتيتلا نادلبلا يف رحصتلا  ةيداحلا هترود يف ايقيرفأ يف ٍةصاخبوحصت  
  ؛ةرشع

ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا موهفم يف ءاضعألا لودلا رظن معد   )ج(
رمتؤم عيضاوم نم دحاو اذهو ،رقفلا لاصئتساو   ؛ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا 

ًاضيأقيرفلاعجشي   - ٣ ةمادتسالا لمع راطإب ضوهنلا نأشب هتارواشم ةلصاوم ىلع    
ةمادتسالا ةرادإ مُظ ا لجأ نم ،ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةيعامتجالاو ةيئيبلا  ن وحن ك  رحتلاب ضوهنل
  ؛ةدحتملا ممألل يخانملا دايحلاو ،ةيئيبلا

ملا نموجري  - ٤ لمع نع قيرفللًاسيئر هفصوب ،يذيفنتلا ريد     ايلحرم ًاريرقت مدقي نأ  ،
ةرادإلا سلجم ىلإقيرفلا   ؛نيرشعلاو ةعباسلا هترود يف يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ 

لمع نع يلحرم ريرقت لاسرإ ىلإ قيرفللًاسيئر هفصوب ،يذيفنتلا ريدملا وعدي   - ٥  ،
ىلإ قيرفلا هب ملعلل تامظنملا كلت ءاسؤر ةطساوب قيرفلا يف ءاضعألا تامظنم لل ةيرادإلا ةزهجألا 

هيف ن   .عمتلاو

  ةمدقملا  - ًايناث
قيسنتلا نع ٢٦/١١هررق ميف ،ةرادإلا سلجم برعأ   - ٢ ن  ، سحملا اهرسأب ةدحتملا ممألا ةموظنم يف  

وتبةيئيبلا ةرادإلا قيرفكلذ يف امب    دعُأ يذلا يلحرملا ريرقتلل هريدقت نع  قيرفلايلوؤسم رابك نم هيج ، 
ام ىلع قيرفلاب داشأو . ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا همدقو ،رشع سداسلا مهعامتجا يف
ذيفنت يف ءاضعألا لودلا ةدعاسمل اهرسأب ةدحتملا ممألا ةموظنم يف نواعتلا ليهست يف مدقت نم ه زرحأ

  .يئيبلا لامعألا لودج
سل  - ٣  عم نواعتلا رارمتسا ةرورض ىلإ ا راشأ ذإو ممألا ةموظنمل نييذيفنتلا ءاسؤرلا سلجم  

ةطشنألا ةجمرب يف كسامتلا زيزعت ةلصاوم ىلع قيرفلاعجش ،ةيعرفلا هتائيهو قيسنتل اب ينعملاةدحتملا   
ةيعاطقلا جماربلا يف ةيئيبلالغاوشلا ةاعارم ميمعتكلذ يف امب ،ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةيئيبلا  عجشو .  

ةمادتسالاو ،رضخألا داصتقالاو ،رحصتلاو ،يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاءارجإلانم ديزمب مايقلا ىلع   
نع يلحرملا ريرقتلا مدقي نأ قيرفللًاسيئر هفصوب يذيفنتلا ريدملا نم بلطو ،ةدحتملا ممألا ةموظنم يف   ،

سلقيرفلالمع   ا ىلإ   .ةرشعةيناث لا ةيئانثتسالا هترود يف ىدتنملا/ 
ةسايسلل هيجوت ميدقت يف ةلثمتملا هتيالو ماهم ءادأ يف   - ٤   سل  ا يلاحلا يلحرملا ريرقتلا دعاسي امبر

ةماعلا ةيعمجلا رارق يف ةنيبم يه امك ،ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةيئيبلا جماربلا قيسنتو ةرادإل ةماعلا 
امبر ،ددصلا اذه يفو . ١٩٧٢ ربمسيد/لوألا نوناكيف ذختملا ) نيرشعلاو ةعباسلا ةرودلا (٢٩٩٧

                                                           
 ".اهرسأب ةدحتملا ممألا ةموظنم نم ةباجتسا: ملاعلا يف ةفاجلا يضارألا"  )٤(
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هرود يف سل  بلا نكرلا كسامت يف ةمهاسملا يفا رظني نأشب هسفن نع ربعي نأ ىرخأ ةرم دوي امبرو . يئي 
ءاضعأ نأ ىلإ ًارظن ،لبقتسملا يف قيرفلالمع اهذختي نأ يغبني يتلا تاهاجتالا  امك َنولِّكشي قيرفلا   ،

نم يف ةئيبلا نع ريرقتلا يف  ن ةعونمو ةديرف ةعومجم)UNEP/GC.26/INF/23(ةدحتملا ممألا ةموظ يبت نم ،   
نع ةماعلا ةيعمجلا غالبإ ةسرامم . ةيئيبلا تاءافكلاو تاردقلا  ي مني نأ ًاضيأ   دوي امبر ،كلذ لعفي ذإ وهو

ةماعلا ةيعمجلا رارق ىلع ًءانب قيرفلالمع  يف ذختملا ،٥٨/٢٠٩  لوألا نوناك٢٣   .٢٠٠٣ربمسيد / 

يف ،كرويوين يف قيرفلايف نيلوؤسملا رابكل رشع عباسلا عامتجالا دقع   - ٥ لوليأ١٩  ربمتبس / 
ةماعلا ةيعمجلل نيتسلاو ةسداسلا ةرودلا ءانثأ٢٠١١  ، . ، يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب هفاضتساو

ةرادإلا قيرف سيئ روةئيبلل ةدحتملا ممألا جما نربل يذيفنتلا ريدملا ،رنياتشميكأ ديسلا هتسائر يف كراشتو 
. يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربل ةنواعملا ةريدملاو ماعلا نيمألا ةليكو ،نابسنيرغ اكيبر ةديسلاوةيئيبلا 

عقوملا يف هريرقتو عامتجالا قئاثو ىلع عالطالا نكميو . ينف ٌءزج نيلوؤسملا رابك َءزج قبسو
  .www.unemg.orgينورتكلإلا 

، بك رظن  - ٦ مدقتلا ءوض يف قيرفلالمعل ةيج يتارتسالا تاهاجتالاعامتجالا كلذ يف ،نيلوؤسملا را  
ةرادإلا سلجمك ةيلودلا ةيموكحلا تائيهلاو مه اهونلعأ يتلا تاعقوتلاوقيرفلاءاضعأ هزرحأ يذلا    .

اوبرعأو . مهلمع نع ،هتطساوب ةماعلا ةيعمجلا غالبإو ،ةرادإلا سلجم غالبإل ةحاتملا ةصرفلاب اوبحر دقو
ريرقت ةدوسم ميمعت ةسرامم لصاوي نأ سيئرلا نم اوبلطو سل داشرإللمهريدقت نع   ا نم هوَّقلت يذلا  

ءاضعأ ىلع هلمع نع قيرفلا يئاهنلا ريرقتلا عيزوتو ،اهيلع م قيرفلا   اقيلعت ءادبإل سلجم ىلع قيرفلل   
، قيرفلاءاضعأ اوعجشو . ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا هترود يف ةرادإلا ةيرادإلا م  ائيهل ريرقتلا ةحاتإ ىلع  

  .ءاضتقالا بسح
ن قيرفلاءاضعأ هضرعتسا يذلا ريرقتلا اذه   - ٧ يبي رشع عباسلا عامتجالا يف َذِخ  تا رارقب ًالمع  

ملا رابك اهعضو يتلا تاهقيرفلالمع ةطخ ذيفنت يف زرحُأ يذلا مدقتلا   جوتلاو ،نآلا ىتح اميف نيلوؤس  
يديأ ىلع لمعلا ةطخ ُذَّف . ةمداقلا ةرتفلل لمعلا ةطخب قلعتي نةحوتفم لئاسملا ةرادإل لمع ة قرفأتو
  .تارواشم تايلمعةطساوب و ،نيعم نمزب ةدودحمو ةيوضعلا

: قيرفللينورتكلإلا عقوملا ىلع ةدوجوم انه اهيلإ راشملا تاروشنملا وأ /و ريراقتلا عيمج  - ٨
www.unemg.org. 

ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم يفقيرفلاتامهاسم   - ًاثلاث    
مامتهاب ىظحت هتاجتنمو قيرفلالمع نأ ىلإ رشع عباسلا مهعامتجا يف نيلوؤسملا رابك راشأ   - ٩  
قوم يفقيرفلانأب روعش داسو . ةيلودلا ةيموكحلا تايلمعلا يف دئاز ممألا رمتؤم يف ةمهاسملل ديج ع  
ىلع لمعلا : "نونعملا ريرقتلا ةطساوب ،رضخألا داصتقالا لاجم يف اميس ال ،ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا

  ".اهرسأب ةدحتملا ممألا ةموظنمل روظنم: لماشو نزاوتم رضخأ داصتقا قيقحت
هلمع ةلصاوم ىلع ًاضيأ قيرفلاممص   - ١٠ ممألا يف ةيعامتجالاو ةيئيب لا ةمادتسالاب ضوهنلا ىلع 

نونعملاريرقتلا ىلع ًءانب ،ةدحتملا ". ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمادتسالاب ضوهنلا: " 
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نع قيسنتل اب ينعملانييذيفنتلا ةدحتملا ممألا ةموظنم ءاسؤر سلجم ىلإ ةلأسملا ةلاحإ ىلع ًاضيأ قفاوو 
  .نأشلا تاذ تاونقلا قيرط

تاثحابملاب ةلص تاذ قيرفلاتازجنم نأ ظ حول  - ١١ ةيمنتلاب قلعتملا يسسؤملا لمعلا راطإب ةقلعتملا  
ةمادتسملا ةيمنتلا لجأ نم تالاكولا نيب كرتشملا نواعتلا لكيه لكشب قلعت ي اميف اميس ال ،ةمادتسملا
 . لبقتسملا يف ةيلودلا ةيموكحلا تانايكلاب هتقالعو فِر  يف ،يلي امع تجتن قيرفلاتازجنم نأب تعا دقو  

  :رومأ ةلمج
ىلع هزيكرت   )أ( تاذ رومألل كرتشم ف عاضم ةباثمب لمع يذلا ،ناسنإلا ةيهافر نيسحت

؛لماكت لماع ةباثمب لمع كلذبوقيرفلاءاضعأ عيمج ةمهمب ةلصلا   ،  
دعاس امم ةلصلا تاذ ةيلودلا ةيموكحلا تائيهلا عم هلعافت  )ب( لودلا معد ىلع قيرفلا،   

يلودلايئيبلا لامعألا لودجب ضوهنلا ىلع ءاضعألا ؛ةنزاوتم ةقيرطب     
هج نإو   )ج( لئاسملا ىلعزكري يذلا   ، ةكرتشم ةيكلم كولمملا لامعألا لودجو  ،

ءاضعألا تالاكولا نيب عمجلا ىلعتدعاس ،يريسيتلا معدلا لكيهو  .  
١٢ -  ، ًاسيئر هفصوب ،يذيفنتلا ريدملا مدق نيلوؤسملا رابك بلط ىلع ًءانب ةوعدلا ىلع قيرفلل    ادر  ،

درلا اذه فصو دقو . ةيناثلا هترود يف ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةنجللا نم ةدراولا
يف ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمادتسالل لمع راطإ عضو ىلعو رضخألا داصتقالا قيقحت ىلع قيرفلالمع   

شاعنإ نم ةدافتسملا سوردلا يف قيرفلاء اضعأ رظن تاهجو نايبتو ،ةدحتملا ممألا ةموظنم  قيرفلا 
ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلا يف لمبنوكتل   خد    .م ةباث

نكسامتلا   -  ًاعبار كلذ يف امب ،ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةيئيبلا ةطشنألا ةجمرب يف سحملا   اهميمعت 
ينعملا لئاسملا ةرادإقيرف  - فلأ يجولويبلا عونتلاب     

ةرادإ قيرفلمع ةلصاوم ،رشع سداسلا مهعامتجا دعب ،نيلوؤسملا رابك ررق   - ١٣  ينعملالئاس ملا 
يف ةمهاسم  - يجولويبلا عونتلا لامعأ لودجب ضوهنلا"نونعملا ريرقتلا ىلع ءانب ،يجولويبلا عونتلا ب
بلا عونتلا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم ىلإ ريرقتلا". اهرسأب ةدحتملا ممألا ةموظنم  م فرتعاو يجولوي دُق

 . ١٠/٢هرارق يف هيّقلتب يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم  هرارقب قيرفلارمتؤملا اعدو  ١٠/٨ 
 . ٢٠٢١ - ٢٠١١ يجولويبلا عونتلل يلودلا دقعلا يف ةمهاسملا ىلإ هرارق يف ًاضيأ قيرفلارمتؤملا اعدو  

١٠/٢، " ، ، ىلإ مدقملا هريرقت ىلع ءانبلا يفمايقلا ىلإ رشاعلا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم ريبادت نييعت ب 
ىلإو ،ًاؤُفُكو ًالا طخلا ذيفنتل  ريرقتميدقتعف ًاذيفنت ،اهرسأب ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةيجيتارتسالا ة نع    

ذيفنتلا ضارعتساب ينعملا لماعلا قيرفلا ةطساوب ،رشع يداحلا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم ىلإ هلمع 
ةيجولونكتلاوةينقتلاوةيملعلا ةروشمل لةيع رفلا ةئيهلاو  ."  

ةيملعلا ةروشملل ةيعرفلا ةئيهلاو بتكملاو ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ًاضيأ رمتؤملا عجش  - ١٤  ةينقتلاو 
يجولويبلا عونتلاةيقافتال ةعباتلاةيجولونكتلاو   .  
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١٥ -   ، لع٢٦/١١هررق مبةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم بحر ةمهاسمب ،صوصخلا هجو ى ، 
هذختا يذلا ةعباتملا رارقبو يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل رشاعلا عامتجالا يف قيرفلا  ،
اهرسأب ةدحتملا ممألا ةموظنم يف يجولويبلا عونتلا لامعأ لودج ذيفنتهمعد ةلصاومل عجشو .    قيرفلا
ةلصلا تاذ تارارقلا ذيفنت كلذ يف امب ،يجولويبلا ع ونتلل يلودلا لامعألا لودج ذيفنت معد ىلع ًاضيأ
  .رشاعلا هعامتجا يف يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم نع ةرداصلا

لئاسملا ةرادإ قيرفءاضعأ قفتا   - ١٦ يف دوقعملا عبارلا هعامتجا يف ،يجولويبلا عونتلاب ينعملا   ١٦ 
نيمألا هتسائر يف كرتشاو ٢٠١١رياربف /طابش ماعلا نيمألاو يجولويبلا عونتلا ةيقافتال يذيفنتلا ، 
ناويحلاعاونأ يف يلودلا راجتالا ةيقافتال تابنلاوتا  ةطراخ مسر ىلع ،ضارقنالل ةضرعملا ةيربلا  تا 

يجولويبلا عونتلل ةيجيتارتسالا ةطخلا معد يف ةنهارلا م   ةيغب ٢٠٢٠  - ٢٠١١ةرتفلل اردابمو مهتطشنأل
َف ت ماشو ةنوكت ،ةيجيتارتسالا ةطخلا يف ةمهاسمل هيلع ٍق م ٍجهنل ساسأ عضو  ؤُفُكو ةلا  ممألا ةموظنمل ةل عف

ذيفنت ةطخ لكش ىلع نوكت امبرواهرسأب ةدحتملا ةنامأ تَفِّلُكو .،  ةفوفصم ميمعتب ةيئيبلا ةرادإلا قيرف   
  .ضرغلا اذهل

م   - ١٧ ةردقب قلعتي اميف ةريبكلااعُّقوت ىلإ ،رشع عباسلا مهعامتجا يف ،نيلوؤسملا رابك راشأ  
يجولويبلا عقيرفلا  ونتلا يف تالاكولا نيب نواعتلا لاجم يف جئاتن قيقحت ىلع وه.    دوهجلاب كلذك ا ونو
لئاسملا ةرادإ قيرفا هلذب يتلا نونعملا ريرقتلا ذيفنت ةمءاومل يجولويبلا ع ب ينعملا   لودجب ضوهنلا "ونتلا

يجولويبلا ع  اهرسأب ةدحتملا ممألا ةموظنمل ةلماشةمهاسم - ونتلا لامعأ ةيجيتارتسالا ةطخلا معد عم "  
نأ قيرفلانم اوبلطو ، ٢٠٢٠ - ٢٠١١يجولويبلا عونتلل  مغاربو يلمع جهدوهجب عرسي   عضول يتا  

نأو هب تَطين يتلا ماهملا ذيفنتل ممألا جمانرب ةرادإ سلجمو ،ماعلا نيمألا ىلإ زرحملا مدقتلا نع ًاريرقت مدق ي 
يجولويبلا عملا    .ونتلا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمو ،ةئيبلل ةدحت

لمع ةرتف ديدمتنيلوؤسملا رابك ررقو   - ١٨ ئاسملا ةرادإقيرف  ةدايزو ٢٠١٢ةنس ىتح ل    
يكل ،ًانمز َلوطأو هتاصاصتخا  ع سوأ   ايقيسنت ًارود لمشتل تالاكولا نيب نواعتلاو رزآتلا هجوأبضهن ي   

ك ،ةمئاقلا تايلآلا عم قيثو قيسنتب،يجولويبلا عونتلا يف لاصتالا قيرف   ةقلعتملا تايقافتالاب ينعملا 
ىلإ يجولويبلا عونتلا ةيقافتا ةنامأ كلذك اوعدو . ةيئامنإلا ةدحتملا ممألا ةعومجمو ،يجولويبلا عونتلاب
لئاسملا ةرادإقيرفل مئادلا سيئرلا بئان رودب مايقلا ودأب نيمئاقلا نيرخآلا ءاضعألا عم  سيئرلا باون را  

ب   .وانتلا ساسأ ىلع
اخلا هعامتجا يف ،لئاسملا ةرادإقيرفقفتاو   - ١٩ نيرشت ٩ يف ،ادنكبلايرتنوم يف دوقعملا سم    

ةيعرفلا ةئيهلل رشع سماخلا عامتجالا شماه ىلع ٢٠١١ربمفون /يناثلا ةين قتلاو ةيملعلا ةروشملل، 
ةيقافتالا كلت ةنامأل نولثمم هتسائر يف كرتشا يذلاو ،يجولويبلا عونتلا ةيقافتال ةعباتلا ،ةيجولونكتلاو  
اهرسأب ةدحتملا ممألا ةموظنمل لماش جألا ةمظنملو  ةطراخ مسرل ،ىلع ،ةدحتملا ممألل ةعارزلاو ةيذغ  

هذه مسر نأش نمو . ٢٠٢٠ - ٢٠١١يجولويبلا عونتلل ةيجيتارتسالا ةطخلا ذيفنت معد ساسأل 
معدلًةروص انيطعي نأ ةطراخلا نوكي مث نمو ،اهرسأب ةدحتملا ممألا ةموظنم همدقت يذلا فادهألا    

ديعصلا ىلع نواعتلا كلذ يف امب ،فادهألا ذيفنتل معد ميدقت ىلع تالاكولا نيب نواعتلل ساسأ ةباثمب 
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هلامعأ قيرفلاشقان يفوسو . يجولويبلا عونتلل ةينطولا لمعلا ططخو تايجيتارتسالا معدل ينطولا  
ا يف ه م يذلا ،سداسلاهعامتجدقتو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم نم ةوعدب سيراب يف دقع   يس  

  ).وكسينويلا(ةفاقثلاو 
لئاسملا ةرادإ قيرف  - ءاب   يضارألاب ينعملا 

ةرادإ قيرف نيلوؤسملا رابك أشنأ  - ٢٠ ةنس يف يضارألاب ينعملالئاس ملا  ىلع زيكرتلا عم ٢٠٠٩   ،
ةيجيتارتسالا ةطخلا ذيفنت يف اهرسأب ةدحتملا ممألا ةموظنم ةمهاسمل بيلاسأ حارتقال ،ةفاجلا يضارألا  

يتلا نادلبلا يف رحصتلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتال نينس رشع ا    ديدشلافاف جلا نميناعت دم ةغلابلا
، لاوأ /و ايقيرفأ يفةصاخبرحصت مهاسم دادعإ ىلع٢٦/١١هررق ، مبقيرفلاةرادإلا سلجم عجشو .   ة ، 
  .ةيقافتالا يف فارطألا رمتؤمل ةرشاعلا ةرودلا يف اهرسأب ةدحتملا ممألا ةموظنمل ةلماش

ةرادإ قيرفعمتجا   - ٢١ نع هريرقتل لمع ةدوسم مامتإل ةينورتكلإ طئاسو مادختساب نيترم لئاسملا   
،ةقروك همدقو ،ةفاجلا يضارألا رمتؤم ةفرغ يبناج ثدح يفو  ءانثأ ،  مولعلاب ةينعمل ا ةنجلل ةيناثلا ةرودلا 
طابش١٧يف ،ةيقافتالا ذيفنت ضارعتسا ةنجلل ةعساتلا ةرودلا و ةيقافتالل ايجولونكتلاو ، ٢٠١١رياربف / 

نأشب تالاكولاو فارطألا نم داشرإو رظن تاهجو بلط كلذ نم ضرغلا ناكو . ايناملأبنوب يف 
  .ريرقتلا ةدوسمب ريدقتلا عم ًاملع فارطألا لودلا تطاحأو. ةيلاتلا تاوطخلا نأشبو ريرقتلا

ب ةرودلا هذه يف  - ٢٢   فِر  ةنراقملا ةدايزل ةددحمو ةيسيئر ةليسو هرابتعاب ةيئيبلا ةرادإلا قيرفتعاو  
وير تايقافتا نيبرزآتلا هجوأو عيمجت نامضل تاوطخ ةيقافتالا ةنامأ ذختت نأ فارطألا حرتقاو )٥(.   

ي يكل ريرقتلاب اهقاحلإو ت  يتلا ،ةرشاعلا هترود يف فارطألا رمتؤم اهيف رظن يِدبُأ يتلا رظنلا تاهجو
نووغناشت يف    دَقع نم ةرتفلا يف ،ةيبونجلا ايروكبتس ىلإ ١٠  لوألا نيرشت٢١   تَذِخُأو. ٢٠١١ربوتكأ / 

ةيئاهنلا هتغيص يف ريرقتلا عضو ىدل نابسحلا يف ةحلصملا باحصأو ءاضعألا لودلا ا    .راثأ يتلا لئاسملا
ريرقتلل لئاسملا قيرفدادعإب ،رشع عباسلا مهعامتجا يف ،ريدقتلا عم نيلو ؤسملا رابك بحر  - ٢٣  

يف امب ،ريرقتلا اودمتعاو " اهرسأب ةدحتملا ممألا ةموظنم نم ةباجتسا: ملاعلا يفةفاجلا يضارألا "نونعملا 
م قيرفلايف ءاضعألا تامظنملل نييذيفنتلا ءاسؤرلا نايب كلذ  دُق يذلا يف فارطألا رمتؤم ىلإ كلذ دعب ، 

غب ،نيقيرفلمع ةلصاوم اوررقو . ةرشاعلا هترود ي رخُأ ني  تنس ةدمل لئاسملا ةرادإ ريرقتلا جئاتن ذيفنت ة ي 
عامتجالا يف نوكراشملا اهمدقي تابلط يأ ىلع درلاو ،نييذيفنتلا ءاسؤرلا نايبو يذلا ،ىوتسملا عيفرلا   
، رألا روهدتو رحصتلا لوانت نأشب ةماعلا ةيعمجلا هتدقع ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف فافجلاو يضا
يف فارطألا رمتؤم هدقع يذلا ،رقفلا لاصئتساو لوليأ٢٠  ةرشاعلا هترود يف٢٠١١ربمتبس /   ، 
  يفقيرفلارظن ينأ ًاضيأ نكميو . ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةيلمعلا يف نوكراشملاو
  .لمع ىلإ جاتحت يضارألاب ةلصتم ىرخأ لئاسم

                                                           
ةقيثولا نم٣٨ةرقفلاو  ICCD/CRIC(9)/INF.9 ةقيثولا رظنأ  )٥(   ICCD/CRIC(9)/INF(.9)/16 ىلإ وعدت يتلا  ،
  .اهيف رزآت تاردابمو ثالثلا وير تايقافتا عم ةكارش تاقافتا ءاشنإ معد
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ةيمالعإ ةقيثوك ةفاجلا يضارألا ريرقت   - ٢٤  م هيف رظنلا ةدايزل )ICCD/CRIC(10)/INF.1(دُق ميدقتو  
بلطو ريرقتلاب ًاملع فارطألا رمتؤم طاحأ و. ةرشاعلا هترود يف فارطألا رمتؤم لبق نم هنأشب داشرإ

ةيئيبلاةرادإلا قيرفعم قيثو نواعتب هذيفنت عباتي نأ يذيفنتلا نيمألا نم  ةددحم لمع ةطخ     دعي نأو  
ةرشع ةيداحلا هترود يف فارطألا رمتؤم اهيف رظني يكل ةعباتملا نأشب٢٠١٨ - ٢٠١٢ةرتفلل    .  

لئاسملا ةرادإ قيرف  - ميج   رضخألا داصتقالاب ينعملا 
لئاسملا ةرادإ قيرفنيلوؤسملا رابك أشنأ   - ٢٥ شع سماخلا مهعامتجا يف رضخألا داصتقالابينعملا  ر  

ىلإ ل ىلع ةدحتملا ممألا ةموظنم ةردق ىدم مييقتل  وحتلا ةيفيك يف ًاكسامت رثكأ ًامعد نادلبلا معد  
ل   .وحتلا اذه معدل ةمزاللا ريبادتلا نأشب ةقستمو ةكرتشم لئاسر لاسرإ ىلع لمعلاو ،رضخأ داصتقا

لمع نع يلحرم ريرقت   - ٢٦   عامتجا لوأ يف نيكراشملل قيرفلاحيتُا تارودلانيبهدقع     رمتؤم   
يناثلا نوناك١١ و١٠يموي يف ،ةمادتس ملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا سلجم عجش دقو . ٢٠١١رياني / 
يئيبلا ةرادإلا قيرف، ٢٦/١١هررق مب ،ةرادإلا اهي  فنيعت ،ةدحتملا ممألا ةموظنم نم ةمهاسم دادعإ ىلع ة
  .ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةيلمعلايف ،رضخألا داصتقالل ةمئاقلا ت اساردلا

يف ،لئاسملا ةرادإ قيرف لالخ نم ،ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ًاوضع نيثالثو ةسمخ كارشإ مت   - ٢٧
 ، يذلا مدقتلاب رشع عباسلا مه عامتجا يف نيلوؤسملا رابك بحرورضخألا داصتقالا نع ريرقت ةغايص

قتلا هميدقت كلذ يف امبقيرفلاه زرحأ ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةنجللا ىلإ يلوألا رير ، 
يموي يف ةدقعنملا ،ةيناثلا ا   راذآ٨ و٧رود يف ةمادتسملا   :قيرفلانم اوبلط و. ٢٠١١سرام / 

ةدراولا ةلأسملاب قلعتي اميف اهرسأب ةدحتملا ممألا ةموظنم تاروظنم يف ريكفتلا َناعمإ  )أ(  
لماش روظنم : لماشو نزاوتم رضخأ داصتقا قيقحت ىلع لمعلا"ناونع ب ردصيس يذلا ،ريرقتلا يف
  ؛"اهرسأب ةدحتملا ممألا ةموظنمل

،   )ب( كرتشملا يديهمتلا نايبللو ريرقتلل ةيسيئرلا جئاتنلل يذيفنت زجوم ةدوسم عضو
ةدحتملا ممألا ةموظنمل نييذيفنتلا ءاسؤرلا سل  ءانثأ حيحص لا هجولا ىلع امهيف رظنلل ،قيسنتلاب ينعملا

يناثلا نيرشت١لولحب ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةيلمعلا    ؛ربمفون/ 
عامتجالل بسانم تقو يف ءاضعألا لبق نم هدامتعال ةيئاهنلا هتغيص يف ريرقتلا عضو   )ج(

نوناك ١٦ و١٥يموي يف ، تارودلا نيب ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم هدقعي يذلا يناثلا  
  .٢٠١١ربمسيد /لوألا

لمع ةرتف ديدمتنيلوؤسملا رابك ررق   - ٢٨ ةيئاهنلا هتغيص يف ريرقتلا عضول ىرخُأ ةنس ةدمل قيرفلا   
ًذخآ ،ريرقتلا تايصوت ةعباتمو هميدقتو رمتؤملا هبلطي امبر ةعباتم لمع يأ نابسُحلا يفني لمع .    م دُقو
يلمعلا نم ٍءزجك ددصلا اذه يفقيرفلا   .رمتؤملل ةيريضحتلا ة 

  ةمادتسملا ةيمنتلليسسؤملا راطإلا ناكرأ نم يئيبلا نكرلا نأشب تارواشم   - لاد
٢٩ -   ، ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةنجللا ،ةئيبلل ةيلودلا ةرادإلاب قلعتملا ٢٦/١هررق مبةرادإلا سلجم اعد  ،

 ، ، ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ملا راطإلا يف اهرظنىدلمايقلا ىلإ   ، يف رظنلا بةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤ
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 ، رمتؤمل ةيماتخلا ةقيثولا ا ًاقاطن عسوألا يسسؤملا حالصإلا تارايخ  قيرفلل يكنسله  - يبورينددح يتلا
اب نيينعملاىوتسملا يعيفرلانيلثمملا وأ ءارزولا نم نوكملا يراشتسالا  ةيلودلاةيئيبلاةرادإل   يف ةمهاسمك    ،

ةئيبلل ةيلودلا ةرادإلا نيسحتب ةمادتسملا ةيمنتلليسسؤملا راطإلا زيزعت  .  
كلذ ةعباتم يف يف زرحملا مدقتلا نع ريرقت برشع عباسلا مهعامتجا يف نيلوؤسملا رابك متو   - ٣٠

بمهمامتها نع اوبرعأو . ررقملا يف اميس  ال ،ةئيبلل ةيلودلا ةرادإلا حالصإ دوهجب ملع ىلع اوَقبي نأ
ةمهاسملا يف قيرفلارودب ةلص لا تاذ لئاسملا يئيبلاو يداصتقالا  - ةثالثلاناكرألل نزاوتم لماكت يف  
  .ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا راطإلاناكرأ نم  - يعامتجالاو

قلعتملا عامتجالا يف اهنع برعُأ يتلا رظنلا تاهجو مدقي نأ يذيفنتلا ريدملا نم اوبلط و  - ٣١
رودو ةمادتسملاةيمنتلل يسسؤملا راطإلاب  قيرفلا  بلاب ضوهنلا يف لبقتسملا يف  تالاكولا نيب كرتشملا دع 

يمنتلل يسسؤملا راطإلا قايس يفةئيبلل ةيلودلا ةرادإلا يف  يف قيرفلاتالخدم نم ءزجك ةمادتسملا ة  
ُلمع. ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةيلمعلا  م نم ءزجك ددصلا اذه يف قيرفلا دُقو  
  .رمتؤملل ةيريضحتلا ةيلمعلا

نةمادتسالا   - ًاسماخ   ةدحتملا ممألا ةموظنم يف تايلمعلاو ةيرادإلا تاسرامملاو تاسايسلل ةسحملا
  ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمادتسالا راطإب ضوهنلا نأشب تارواشم  - فلأ

ةيراشتسالا ةيلمعلا يف زرحُأ يذلا مدقتلاب رشع سداسلا مهعامتجا يف نيلوؤسملا رابك بحر   - ٣٢
مدقت نأ نكمي يتلا ،ةنكمملا ةيميهافملا رُطُألا مييقتل تقلطُأ يتلا ،ةيعامتجالاو ةيئيبلا تانامضلاب ةقلعتملا 

ًانزاوتم ًاج  ةنورملاو ،تاعاطقلا فلتخمل ةلماشلا ةيعامتجالاو ةيئيبلا لئاسملا يف لثمتملا يدحتلا عم  
يأت نع اوبرعأو ،ةلءاسملاو ةيئيبلا تانامضلل لمتحم جه ن ةماقإ تارايخ ريوطت يف رارمتسالل مهدي
  .ةمئاقلا ةيهيجوتلا ئدابملاو تاسايسلا ضارعتسا ىلإ ًادانتسا ،اهرسأب ةموظنملا يف ةيعامتجالاو

، ٢٦/١١هررق مب ،ةرادإلا سلجم عجش  - ٣٣ ةمادتساب ضوهنلا ةلصاوم ىلعقيرفلا    ، تاسايسلا
ةيرادإلاتاسرامملاو   ، ةدحتملا ممألا ةموظنم يف تايلمعلاو ةيعامتجاو ةيئيب تانامضعضوو،  قافتالاو ،   
تماق يتلا عيراشملاب قلعتي اميف ا ،ةيعامتجالاو ةيئيبلا تانامضلل ةيئيبلا راثآلل مييقت ةيلمع عضو ىلع  
تانامضلا هذه لامعتساو،ًةرشابم ةدحتملا ممألا ةموظنم تامظنم  .  

يراشتساقيرفلكش ىلع ةيراشتسال ا ةيلمعلا ترمتسا  - ٣٤ ةغايصقيرف و  مسر ةيلمعب .    عِلُطضاو  
يعامتجالا ءادألاب ةقلعتملا ،ةمئاقلا تاسايسلاو تاسرامملل تالاكولا نيب كرتشم ضارعتساو طئارخ 

كرتشا يتلا تاربخلل. ةدحتملا ممألا ةموظنم يف يئيبلاو   ديكوت   يِلوأ ،تاسرامملا ع   تونت ىلإ رظنلابو
لئاوألا تاهجلا اهيف ةيمنتلل يلودلا قودنصلاك ،يعامتجالاو يئيبلا مييقتلا تاسرامم تدمتعا يتلا  
جئاتن تذختاو . ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ،يلودلا كنبلاو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ،ةيعارزلا

م مألا ةموظنم يفةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمادتسالل راطإو ،كرتشم نايبو ،ريرقت ةدوسم َلكش ةرواشملا 
مهعامتجا يف نيلوؤسملا رابك اهدمتعا  ،اهمادختسال ةنكممةادأك ،تانامضلا كلذ يف امب ،ةدحتملا 

قحل َاموهفم نوكي نأىلع رشع عباسلا  يو   حَّقن  يس نايبلا نأ قفرم يف راطإلاو نايبلا دريو . ريرقتلا اذ 
، يمسر ريرحت نودريرقتلا اذه  .  
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سيئر نم نيلوؤسملا رابك بلط  - ٣٥   :ةيئيبلا ةرادإلا قيرف 
تك ىلإ  )أ(  ه و ريرقتلل ريدصتةباوعدي نأو ،ةردابملاب ماعلا نيمألا غلبي نأ ريرقتلا ميدقت ىلإ   

  ؛ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةيلمعلا نم ءزجك
ىل إقيسنتل اب ينعملاةدحتملا ممألا ةموظنمل نييذيفنتلا ءاسؤرلا سلجم ةيانع هجوي نأ   )ب(

ةنس يف دقعيس يذلا مهعامتجا يف ،ةلأسملا هذه  ٢٠١٢. 

ةنس ةدمل ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمادتسالاب ةقلعتملا ةيراشتسالا ةيلمعلا ةلصاوم ىلع ًاضيأ اوقفاو  - ٣٦  
  :كلذكو ،نايبلا ذيفنت معدل ىرخأ

سوردلاو ةفرعملا يف كراشتلل دراوم زكرم وأ ةديج تاسرامم ةعومجم ريوطت ةدايزل   )أ(
  ؛ةدافتسملا

لئاسملا ةرادإ قيرفعم قيسنتلا ةدايزل   )ب( نامضل ةيئيبلا ةمادتسالا ةرادإب ينعملا  هجوأ  
  ؛رزآتلا

لدابت وكرتشم معد ةفيظو ك ،رظنلا ديق يه يتلا لئاسملانم تارايخ عالطتسال   )ج(
خملا ةرادإ ز  واجتل ًام  كلذكو ،دئاوفلاو رطادُق يضملل قرط نييعتو ؛ةلءاسملاو ؛فراعملا   ؛"ريخلا لعفل" 

ىدل ةيئيبلا ةءافكلا زيزعتل ةنراقم ةيعامتجا ةيارد دوجو نامضل تارايخ نييعتل   )د(
  .ةيئيبلا ةرادإلا قيرفءاضعأ 

لمع   - ٣٧  م لا اذه يفقيرفلادُق ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيريضحتلا ةيلمعلا نم ءزجك ددص  
  .ةمادتسملا

دإقيرف  - ءاب ةيئيبلا ةمادتسالا ةرادإبينعملالئاسملا ةرا      
نأ نوركذي ذإ - نيلوؤسملا رابك نإ  - ٣٨ لئاسملا ةرادإ يَقيرف  ني  خانملا دايحلابينعملا ءارشلا ب وي 

 دحاو قيرف يف امضنا دق مادتسملا ةنس ةيا هتيالو رمتست ،ةمادتسالا ةرادإب ينعم   ىتح اوبلط - ٢٠١٢   
نم ٢٠١٠ةنس يف  لوليأ رهش زواجتي ال دعوم يفينأ  قيرفلا    ةيجيتارتسا ةطخ ٢٠١١ربمتبس /دع  ،

ةمادتسالا ءاسرإ ىلإ ةجاحلا ىلإ ًارظن ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةمادتسالا ةرادإل ةرادإلا لكيه يف،   
  .ةموظنملل يليغشتلا لكيهلاو ةيلخادلا

لعةيئيبلا ةرادإلا قيرف، ٢٦/١١هررق مب ،ةرادإلا سلجم عجش  - ٣٩ ذيفنتل همعد ةلصاوم ى  
تايلمعلاو ةيرادإلا تاسرامملاو تاسايسلا ةمادتساب ضوهنلاو يخانملا دايحلل ةدحتملا ممألا ةيجيتارتسا  

  .مادتسملا ءارشلا كلذ يف امب ،ةدحتملا ممألا ةموظنم يف
امتجا يف ةدحتملا ممألا ةموظنمل يرارحلا سابتحالاتازاغل كرتشملا يناثلا درجلا نلعُأ - ٤٠ سلجم ع  

يف دقع يذلا،قيسنتلاب ينعملانييذيفنتلا ء اسؤرلا ناسين رهش يف يبورين  تايلمع لمشو . ٢٠١١ليربأ / 
ةدحتملا ممألا ةموظنمل ةعبات ةمظنم٥٢ ـل تاثاعبناللدرج    ىتح تاثاعبنالا ضيفختل اهدوهج تفص و

ةزجوم ةحملتمدقو نآلا  ممألا تامظنم تناك يتلا تاثاعبنالا ضيفختل تايجيتارتسا تادوسم نع  
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ضيفختل    دِع  ت ةدحتملا اهيلعةيئيبلا اامصب نأ تانايبلا رخآ ح .    يف تناك ةدحتملا ممألا ةموظنم ضوتو
ئفاكي امع ةلوؤسم ٢٠٠٩ةنس  نوبركلا ديسكأ يناث زاغ نم نط نويلم١،٧   .  
٤١ -   سحم ماظنل صحف   نم ٍم يرارحلا سابتحالا تازاغ تاثاعبنا نع غالبإلل ن يِرجُأ  يَق ٍمعدب

تايصوت عم ًاي قيرفلا ماقو. يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنمو ةدحتملا ممألا يف يناديملا معدلا ةرادإ  شمت  ،
خانملا ةدحتملا ممألا دايحبةيئيبلا ةرادإلا قيرفةيجيتارتسا  هغاص يذلا ددصلا اذه يف ددحملا بلطلاو ي   

عضوب)CEB/2007/2(نييذيفنتلا ءاسؤرلا سلجم  مل هب،    ىصوم ج  سابتحالا تازاغ تاثاعبنا ة ضواع
،ضواعم ،ةدحتملا ممألا ةموظنمل يرارحلا بق نمةيعوط ًة عيمج تناكو . ةيئيبلا ةرادإلا قيرفءاضعأ ل  

ا ضيفختل تايجيتارتساقيرفيف ةلثمملا ةدحتملا ممألا تامظنم    دِع  ت لئاسملا ةرادإ تازاغ تاثاعب ن 
ةنيعم ةطشنأل ةددحم ةينمز ديعاوموفادهأب يرارحلا سابتــحالا ةدحتملا ممألا قفرم ظفتحيو .  

نأشب ةددحم ةروشمو لئاسملا ةرادإ قيرفءاضعأل بيردت ريفوتل ةدعاسم بتكم ةرئادب مادتسملا   
ممألا ةيجيتارتسا ذيفنتب ةلص تاذ ىرخأ لئاسمو ،تاثاعبنالا ضيفخت تايجيتارتساو درجلا تايلمع 

خانملادايحللةدحتملا    .ي 
برقي ام يف مهريغو ءاربخلاو ،تاعامتجالا يف نيكراشملاو ،نيفظوملل يمسرلا رفسلا مهاسي   - ٤٢

خانملا يف ةدحتملا ممألا ةموظنمتامصبعومجم فصن نم  نافد ٢٠١١ةنس يفف .    ناتسارد تيرجأ  
و تاثاعبنالا ضيفختب ،رفسلل اميمعتلتارايخ نييعت ىلإ   اسراممو ةدحتملا ممألا تاسايس تاينازيملا  

امأو ،رفسلل ةدحتملا ممألا تاسايسب لصتت ىلوألا ةلأسملاف  .ةيئاهنلا اهتغيص يف اهعضوو ،كلذب ةلصتملا
ىلع زكرتف تالاصتالاو تامولعملاايجولونكتل ةدحتملا ممألا ةكبش عم نواعتلاب تغيص يتلا ،ةيناثلا   ،

حلا ليلقتل ٍةادأك ةينورتكلإلاتالاصتالااهحيتت يتلا صرفلا  تايجولونكتلا مادختساو ،رفسلا ىلإ ةجا  
  .ًةءافك رثكأ ًامادختسا نيفظوملا تقوو ةنهارلا

لاجم يف ةدحتملا ممألا تامصبنم ًاريبك ًابناج يرارحلا سابتحالا تازاغ تاثاعبنا دِّلوتو   - ٤٣  
عقوم٥٠٠نم رثكأ يف ةدحتملا ممألا دوجول ًةجيتن خانملا    . قفارملا ةرادإب ينعم لماع قيرف َئِشنُأ دقو  

 ، تالاكولا نيب ةكرتشملا قفارملا يريدم ةكبش راطإ يف ،مادتسملا ةدحتملا ممألا قفرم همعدي ،ةمادتسملا
لئاسملا هذه ضعب لوانتل٢٠١٠سرام /راذآ رهش يف  ،.  

عم ،مادتسملا ءارشلا يف ةدحتملا ممألا تالاكو ةدعاسمل معد تاودأ ةعومجم تزجنُأ   - ٤٤
ئدابم ١٠ دوجو ليلدو ،مادتسملا ءارشلل ةددحم تاجتنمبةقلعتم ةيهيج وت  ةدحوو " لضفأ ملاعل ءارشلا" 

ممألا بتكمو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب ينواعت دهجك اجِتنُأ بوساحلا مادختساب بيردت 
ر ابك همدق ددحم بلطلًةباجتساو . تايرتشملا ةكبشو ،ةيلودلا لمعلا ةمظنمو ،عيراشملا تامدخل ةدحتملا

عم نواعتلاب ةمادتسملا تايرتشملل تالاصتا ةيجيتارتسا تعض   و رشع سداسلا مهعامتجا يف نيلوؤسملا
تايرتشملا ةكبش تجردأ ،كلذ ىلع ًةوالعو . مادتسملا ءارشلاب ينعملا تايرتشملا ةكبشل لماعلا قيرفلا

رصانعلا نم حبصأ كلذبو ،سمخلا ةيجيتارتسالا ا  اهلمع ةطخل ةمئادلاايولوأ نيب مادتسملا ءارشلا   .
ةماعلا ةيعمجلل ةعباتلا ةسماخلا ةنجللا يف ىرخأ ةرم ةدحتملا ممألا يف مادتسملا ءارشلا ةلأسم تشقونو 
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لوليأ رهش يف ،نيتسلاو ةسماخلا ا  هذه نأب رارق ذاختا ىلإ ةشقانملا تدأو ٢٠١٠ربمتبس /رود يف  ،
نيتسلاو ةعباسلا انأ لبق ةنجللا يف ةيانعلا نم ًاديزم قحتست ةلأسملا     .رود يف ةماعلا ةيعمجلا اهيف رظنت

٤٥ -    عِض ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةمادتسالا ةرادإل ةيجيتارتسا ةطخلحارتقاو ددحم بلطل ًةباجتسا ،   
يف ت . رشع سداسلا مهعامتجا يف نيلوؤسملا رابك همدق م ةطخ ٢٠١٠هينوي /ناريزحدُقو ريضخت " 
ةموظنم لخاد ةفرعملا يف كراشتلاو تالاصتالل عساو قاطن ىلع ةمرتحم ًةادأ ت حبصأو" ءاقرزلا ةمظنملا
ىرخأ تاكبشو ىوتسملا ةعيفر ةرادإلا ةنجل تاكبش عم طباورلا ت . اهجراخو ةدحتملا ممألا زز عو

تايجولونكتو ،مالعإلاو تالاصتالاو ،ءارشلاو ،رفسلاو ،قفارملا ةرادإل ةدحتملا ممألا يف ةكرتشم 
ةرادإلا قيرفتاروشنم يف اهكارشإ ب ،لاصتالا ةلصلا تاذهتطشنأو هتايجهنمو  تذخأ ،كلذل ًةجيتنو .  

ضيفختو تاءافكلا ىلع ةز َّكرملارزآتلا هجوأ ةفعاضمل ضعب ىلإ اهضعب اهيديأ دمت تاكبشلا ضعب 
  .ةدحتملا ممألا ينابم يف تاثاعبنالا

جلابرشع عباسلا مهعامتجا يف نيلوؤسملا رابك بحر  - ٤٦ ةدحتملا ممألا تامظنم اهتلذب يتلا دوه  
ىلإ لئاسملا ةرادإ قيرفمسا اوريغو . اهل ةحاتملاةددحملا دراوملا دودح يف تاثاعبنالا ضيفختل  ةرادإ قيرف"   

سابتحالا تازاغ تاثاعبنا ةضواعمل هب ىصوملا جهنلاب ًاضيأ اوبحرو ". ةيئيبلا ةمادتسالا ةرادإللئاسملا 
نونعملاقيرفلاءا ضعأ لبق نم يرارتحالا ةينوبركلا تاثاعبنالاةضواعم "،  رابتخالل تايصوت -    
هو"ءارشلاو  رَقَأو  ،.  

عفد ىلإ فد   - ٤٧  ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةمادتسالا ةرادإل ةيجيتارتسا ةطخ كلذك او  رقأو
ةمادتسالا ةرادإل ج   ًالماشوًاقستمنوكي وحن ةموظنملا   عفو أب اوفرتعاو ،ةفلكتلاَلا  معد ميدقت ةيمه  

ليومتلا تارايخ نأ ًاموهفم نوكي نأ ىلع ،ةيجيتارتسالا ةطخلا ذيفنتل اهرسأب ةموظنملا نم كرتشم 
ىرخأ ةرم اهيف رظنداشرإ تارايخ ةمدقملا  لكيهل ةنكمم تارايخ . يسو ةي  ن يعت نأ ةنامألا نم اوبلطو

  .لكيهل اليغشتلدراوم ريفوتل ةيجيتارتسالا ةطخلا ذيفنت معدل كرتشم 
ةيجيتارتسالا ةطخلا نع نييذيفنتلا ءاسؤرلا سلجمو ماعلا نيمألا غلبي نأ سيئرلا نم اوبلطو   - ٤٨

  .ةدحتملا ممألا تامّظنم عيمج يف ةمادتسالا ةرادإل مظن ةماقإ معدل
٤٩ -   رحتلاب ،دوجوملا لمعلا نم ةدافتسالابو ةيجيتارتسالا ةطخلا عم ًاي  ك شمت ،نيلوؤسملا رابك مزتلا

. ذيفنتلل ةمئالم دراوم ريفوتل يعسلاو ،اهنيعب ةمظنم لكل ةصصخم ةمادتسالا ةرادإل مظن لاخدإ وحن
لئاسملا ةرادإقيرفنم اوبلطو   :  
"نونعملا ريرقتلا نم ةثلاثلا ةعبطلا دادعإ يف تالخدمب مهاس ينأ   )أ( لعج وحن ك رحتلا

ةدحت ملامم ألا امتجا يف رشنتس يتلا"ايخانم ةدياحم رهش يف دقعيس يذلا نييذيفنتلا ءاسؤرلا سلجم ع ، 
  ؛٢٠١٢ليربأ /ناسين

رمتؤمل ةيريضحتلا ةيلمعلا يف ةيئيبلا ةرادإلا قيرف نم تامهاسمك تالخدم مدَقينأ   )ب(  
يناثلا نيرشت١لولحب ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا  ىلإ ةيمارلا دوهجلا نم ءزجك ٢٠١١ربمفون /   ،

  ؛ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمادتسالاب ضوهنلا
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ىوتسم عفر ةطشنأو ،بيردتلاو ،تالاصتالاو ،ةفرعملا يف كراشتلا لصاو ينأ   )ج(
ينابملا لئاسمب قلعتي اميف "ءاقرزلاةمظنملا ريضخت "ربنم ىلإ ًادنتسم صاخ هجوب كلذ نوكي نأو ،يعولا   ،

، ملا ثادحألاو ،مادتسملا ءارشلاوةمادتسملا س  يتلا تالصلا ىلع ظفاح ي نأو ،تالاصتالاو رفسلاو ،ةمادت
؛تالاكولا نيب ةكرتشملانأشلاتاذ تاكبشلا عم تَئِشنُأ     

فدهي ةدحتملا ممألا ةموظنمل يهيجوت ليلد عضول ةنكمم تاكارشو دراوم ددحينأ   )د(  
مهاسملا نم ،هتئف لاجم يفٌّلُك ،نيفظوملا نيكمتو ،ةمادتسالا ةفاقث زيزعت ىلإ تايجيتارتسا حاجن يف ة  

  ؛ةمادتسالا ةرادإو ،تاثاعبنالا ضيفخت
، ينأ   )ه( ةدوجوملا دراوملا دودح يف ناكمإلاو ةجاحلا بسح ىرخأ ةطشنأب موق

 ماع هجوب ةمادتسالاو،يخانملا دايحلا وحن كرحتلل ةدحتملا ممألا دوهج مخز ىلع ةظفاحملل  .  
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 قفرم

ةيئيبلا ةمادتسالاب ضوهنلا نأشب ةيئيبلا ةرادإلا قيرف ءا ضعأل نييذيفنتلا ءاسؤرللكرتشم نايب 
  ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةيعامتجالاو

ا   ،ارادإو ،اهجماربو ،اهقيدانصو ةدحتملا ممألا تالاكول نييذيفنتلا َءاسؤرلا ،نحن
ةيملاعلا ةمادتسالاو ناسنإلا ةيهافر زيزعت نأب نوعنتقم اننإ  او ةئيبلا ةيامح ىلعنافقوتي ةيمنتل  

،   ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
 ،ةيعامتجالاو ةيئيبلا ئدابملا جاردإ نع ةدحتملا ممألا ةموظنم ةيلوؤسمانلاب نع بيغي ال 

،صلا ىلع ةلوبقملا باحصأو ءاكرشلا لبق نم اهقيبطت معد نع كلذكو ،ةيلخادلا ا يلودلا ديع  رادإ يف  
مهتئيبو ناكسلل دئاوفلا ةفعاضمو ،ةدوصقملا ريغ ةيبلسلا راثآلاو رطاخملا ضيفخت ىلإ ةجاحلاو ؛ةحلصملا  
،تملا ممألا ةموظنم يف ةلماكتمو ةكسامتم ةقيرطب   ةدح

ةيئيب تانامض لعفلاب تعضو يتلا ةدحتملا ممألا تانايك اهتلذب يتلا دوهجلل نوكردم اننإ 
دامتعا لب ج ق ،اهتطشنأ نع ةجتانلا ةيعامتجالاو ةيئيبلا رطاخملاو راثآلا ةدح فيفختل ةيعامتجاو

،   ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمادتسالاب ضوهنلل دحوم
نأ ىلإ ةجاحلل نوعاو اننإو ةمادتسالا لامعأ لودج دعاوق ةدحتملا ممألا ةموظنم بعوتست   

لمع  راطإ ةطساوب تايلمعلا/قفارملا ةرادإو ،عيراشملا/جماربلاو ،ةيجيتارتسالا/ةسايسلا ديعص ىلع
مُّلعتلاو ،رطاخملا ةرادإو تانامضلاكلذ يف امب ،ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمادتسالا قيقحتل كر تشم  ،

،   ةيفافشلاو ،كسامتلاو ،طيسبتلاو ،تاردقلا ءانبو ،يسسؤملا
ةيئيبلا رطاخملاو راثآلا ةرادإ نامضل ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةرفوتملا ةربخلا ءارثب نوفرتعم اننإو  

دجتانلا ةيعامتجالاو   ،حوملا جهنلا اذه دامتعاو عضو يف اهنم اندفتسا يتلا ،ةديج ًةرادإ ةطشنألا نع ة
انسفنأ مزلن اذ  ةمادتسالاب ضوهنلل لمعلا راطإ مادختساب ،ةيلحرم ةقيرطب نوضام نحنو اننإ  ،

ظنملا ءادأ زيزعتل ةليسوك ،نايبلا اذ  قيقحت يف ةم قحلملا ،ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةيعامتجالاو ةيئيبلا
 ،   :اهنم ٍرومأ ةلمجبةمادتسالا
، حت  )أ( انتطشنأ يف ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمادتسالا زيزعت وحن هتمظنم انم دحاو لك كير

جهنلا اذه ليغشت يف ةمالسلا ةدايزو ةءافكلا ةدايز قيقحتل ةيرورضلا دراوملا داجيإ ىلإ ىعسن نأو 
؛د    حوملا

ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمادتس الل لمع راطإ ذيفنتو ريوطت معد  )ب(
انم لك نم ريرقت ميدقتو ؛ةيعامجلا دوهجلا دصرو ؛ةيعامتجالاو ةيئيبلا تانامضلا كلذ يف امب ،اهرسأب 

 .ةدافتسملا سوردلاو ،ةديجلا ةسرامملاو ،زرحملا مدقتلا نع هتمظنمل ةيرادإلا ةئيهلا ىلإ
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يكل مازتلالا اذه مدقن اننإو   يِر ن سانلا َةدايقلا  ةيئيبلا ةمادتسالا نع ةيسسؤملا ةلءاسملا ةدايزب    
، . انتطشنأل ةيعامتجالاو ملسأو ىكذأ لكشب لمعلا نم ةدحتملا ممألا ةموظنم نيكمت ةدايزل كلذ لعفنو

باحصأ تاجايتحاو ةئشانلا لئاسملا ىلع رثكأ ةيلا   نم ةدافتسملا سوردلا لالغتساو ةحلصملاعفب درنو  ،
  .لضفأ ًالالغتسا ةكرتشملا ةربخلا هذه
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قيرف ءاضعأل نييذيفنتلا ءاسؤرلل كرتشملا نايبلاب قفرم ةيئيبلاةرادإلا     
  ةدحتملا ممألا ةموظنم يف ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمادتسالاب ضوهنلل راطإ

  ةيؤرلا
يبلا ةمادتسالانيسحتمتي  ،حتملاممألل ةيعا متجالاو ةيئ  اممةد فد اهتلاسر يف مهاسي     ةيهافر ةيامحو زيزعت ىلإ يتلا

ٍتايقافتاوٍتانالعإب ناسنإلا   ريياعمو ٍدوهعو  ٍقفتم  ًايلود اهيلع   .  
  

يقطنملاساسألا    
ءازجأ نم ريثك بعوتساامنيبو . ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةيباجيإلا جئاتنلا زيزعت يف ليوط خيرات ةدحتملا ممألا ةموظنمل  
نم رثكأ لعفت نأ عيطتست دحاو نايكك فرصتت امدنع ةدحتملا ممألا نإف ،ةماد تسالا فادهأ دارفنا ىلع ةموظنملا
  .كلذ

لضفأ ًامعد مدقتو يدايقلا اهرود ززعتس ،ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمادتسالل ًاكرتشم ًاراطإ اهعضوب ،ةدحتملا ممألا نإو 
تايوتسملا عيمج ىلع ةيملاعلا ةمادتسالا لامعأ لودج ذيفنتل،ءاضعألا لودلل هجو ىلع ،ةمظنملا ن ِّكمي راطإلا نإو.  
  :يلي امب مايقلا نم ،ديدحتلا

يتلا ةيعامتجالاو ةيئيبلا ئدابملا باعيتسازيزعت ةطساوب ةيقادصملاو ةيسسؤملا تاردقلا ةدايزب : ةودقلاب ةدايقلا  -  
لع قفتملاةمادتسالاب ةلصتملا فادهألاو تاياغلا قيقحت يف ةيلاعف رثكأ ةمهاسم مهاست كلذبو ،اهل وعدت اهي  

؛   ايلود
تارارقلا ذاختال لماكتم ج : ىكذأو ملسأ ةقيرطب لمعلا  -  ةطساوب دئاوفلا ةفعاضمو رطاخملا ضيفختب

  ؛ةفرعملا ىلع ةمئاقلا
تقولا يف لضفأ ةجلاعم ةحلصملا باحصأ تاجايتحاو ةئشانلا لئاسملا ةجلاعمب : ةيلاعف رثكألا ةباجتسالا  -

ًاكيرش ا     ؛ًاقوثومو ًاباذج ذيفنتلا يفوكبو ،بسانملا
ًةلءاسمو ًاكسامتو ًةءافك رثكأ ةقيرطب لمعلاو تامولعملا يف كراشتلا نيسحتب: ةربخلاو ةفرعملا ةوقمادختسا   -  

  .ًةيفافشو
  

  فدهلا
ن سح ب اهتمادتسا ةدحتملا ممألا ةموظنمت وخدلا طاقن دنعباعيتسا    ايلود ةلوبقملا ةيعامتجالاو ةيئيبلا ئدابملا ثالثلا ل  

ةلصلا تاذ رطاخملا لوانتت ةيعامجو ةيدرف ج ،تايلمعلا/قفارملاو ،عيراشملا/جماربلاو ،ةيجيتارتسالا/ةسايسلا ه ن ةطساوب  
ةحاتملا صرفلا فعاضتو.  
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  ةيدرفلا تانايكلل ةعقوتملا جئاتنلا  ةعقوتملا جئاتنلا

ةيئيب لئاسمب نالصتت ناتكسامتمو ناتحضاو ةسايسو ةيؤر عضوت   )أ
  .اهلمعو ةمظنملا ةلاسرل ةيعامتجاو

ىوتسم عفرو ،ةسايسلاو ةيؤرلا ذيفنت ىلع ةيلخادلا تاردقلا   )ب  ق ناع ت
ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمادتسالانامضل نيفظوملاىدل يعولا   .  

  .ةسايسلاو ةيؤرلل ةيسسؤملا تاياغلا قيقحتل ةحاتم ةيفاكلا دراوملا  )ج

 ةنِّكمملا لاوحألا  - ١

بَث  تو ةنِّكمملا لاوحألا  ز زع الت باعيتست 
  ايلود ةلوبقملا ةيعامتجالاو ةيئيبلا ئدابملا

  ةدحتملا ممألا تانايك لخاد

نيسحتل ةطشنألاو جئاتنلا ةيلا   )د  عف ضارعتساب ةرمتسم نيسحت ةرئاد
  .ةمظنملل يعامتجالاو يئيبلا ءادألا

 ذيفنتلا لوخد طاقن  - ٢

بلا تارابتعالا جمد ة، تو طاقن مادختساب جرملا جئاتنلا قيقحتل تامدخلا زاجنإ تايلآ يف ةمظتنم ةقيرطب ةيعامتجالاو ةيئي
ةدحتملا ممألا ةموظنم لمعلمشت يكلثالثلا ةيرادإلا لوخدلا   :  

  ةيجيتارتسالا/ةسايسلا
تاسايس عضو ةدحتملا ممألا ةموظنم د يؤت

ةعساو رظن ةهجو ترسختايجيتارتساو   
ريغ ىذألا  وأتالدابملا بنجتتو ةما دتسالل
  .ةئيبلاو ناكسلل ةمزاللا

يف ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمادتسالا تارابتعا جمدل ةيلمع ذَّفن   )أ ت
ىلع مييقت معد وأ ءارجإ ةطساوب ،ةلصلا تاذ تايجيتارتسالاو تاسايسلا 

  .ًالثم ،يجيتارتسالا ىوتسملا

  عيراشملا/جماربلا
يبلا تارابتعالا ج مد ةقيرطب ةيعامتجالاو ةي ئت

، يجهنم عيراشملاو جماربلا تارود عيمج يف ة
مادختسا ةطساوب ،ًالثم ،كلذ نوكيو 

  .يعامتجالاو يئيبلا مييقتلا

ع  )أ ذَّفنضوي يو مييقتلل يعامتجاو يئيب لمع راطإ   كلذ يف امب ( 
، )تانامضلا دصرلاو ،ةرادإلا ططخو ،ةعجارملاو ،ضارعتسالا لمشي وهو  ،
ةيفافشلاوةلءاسملاو  .  

ةرادإلا ج   )ب ه ن يف يعامتجالاو يئيبلا ءادألا فادهأ رابتعا جمد ي
  .تاكبشلاو تاكارشلاك ،ةمئاقلا

  تايلمعلا/قفارملا
تارابتعالا جمدل تاسرامملاو تاءارجإلا 
ةيرادإلا تاسرامملا يف ةيعامتجالاو ةيئيبلا 
رفسلاو ينابملاو تايلمعلل معدلا مظنو 

تامولعملا ايجولونكت مادختساو ،ءارشلاو 
  .ةمادتسملا ةيمنتلا يف مهاست يتلا

ةمادتسالا ةرادإل ماظن ُأ   )أ  شن ممألا نايك كيرحتل ريبادت لمشيي  
  .يخانملا دايحلا وحن ةدحتملا

ايجولونكتو ،ءارشلاو ،ينابملا ةرادإ يف ةمادتسم تاسرامم   )ب  ر وَط ت
  .تالاصتالاو تامولعملا

دتسم تاسرامم ر  )ج  ةيجيتارتساب ةلومشم ريغ تالاجم لوانتل ةما وطتو
  .تايلمعلاو قفارملا ةرادإل ةيعامتجالا بناوجلاك ،ةمادتسالا ةرادإ
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  ةيعامجلا لامعألا
ةطساوب ةدحتملا ممألا ةموظنمل ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمادتسالاب ضوهنلاب اهرسأب ةموظنملا يف مازتلالاراهشإ   - ١  

ادت مادختسال كرتشم ج  حرتقملا راطإلا يف نمعد    .يبم وه امك ،ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمادتسالا ريب
ثالثلا لوخدلا طاقن ربع ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمادتسالا ريبادتباعيتس التابلطتملا نم ىندألا دحلادامتعا   - ٢  .  
تلا رارمتساوضارعتسالا ديق ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمادتسالا ريبادتب ضوهنلا ءاقبإ  - ٣ سوردلاو ةفرعملا يف كراش ، 
  .ةوقلاو كسامتلا تاءافك زيزعتل ةدحتملا ممألا تانايك نيب ةدافتسملا

ىلع ةدحتملا ممألا تامظنم ةدعاسمل ،ةفرعملا يف ك  - ٤   باعيتسا) ١: راشتو معد ةفيظو ىلإ ةجاحلا يف رظنلا
، تسالل اهريبادت يف ك) ٢ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةماد  ؛مُّلعتلا راشتلاو تاردقلا ءانب يف مييقتلاو غالبإلاو ةلءاسملا عضو ) ٣ 
  .يزكرم عقوم
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