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يجيتارتسالا جهنلا 
ةيلودلا ةرادإلل 

 ةيئايميكلا داوملل
 

يلودلا رمتؤملل ةيوضعلا حوتفملا  لماعلا قيرفلا
  ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا
  لوألاعامتجال ا

 ، يناثلا نيرشت١٨ - ١٥دارغلب  ٢٠١١ ربمفون/ 
تقؤملا لامعألا لودج نم٤دنبلا   *  

ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا راطإ يف ةذفنملا ةطشنألا نع ةماع ةحمل 
  ٢٠١١ - ٢٠٠٩ةرتفلا يف ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا 

  ٢٠١١ - ٢٠٠٩ةرتفلل ةيميلقإلا ةطشنألا نع ريرقت 
  ةنامألا نم ةركذم

  ةيساسأ تامولعم
نأ ،ةرداقلا تامظنملاو تاموكحلا ٢/٢هرارق يف ،ةيئايميكلا داوملا ةرا دإل يلودلا رمتؤملا دشان  - ١  ،

يف ،سمخلا ةدحتملا ممألا قطانم نم لكل لقألا ىلع دحاو عامتجا ميظنتل ةينيعلاو ةيلاملا دراوملا رفوت 
قيسنتلا لا جم يف ةدعاسملا مدقت نأ ةنامألا ىلإ بلطو ،رمتؤملل ةثلاثلاو ةيناثلا نيترودلا نيب ةلصافلا ةرتفلا

 مادختسا ةحاتإو ،دع ب نع عامتجالا تامدخ ميدقت لالخ نم كلذو ،ةحاتملا دراوملا دودح يف ،يميلقإلا
  .ةلصلا تاذ ريبادتلا نم كلذ ريغو ،ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلل يكبشلا عقوملا

نيكمت يف ماه رود نم ةيميلقإلا قي سنتلا تايلآو تاعامتجالل ام ىلع ءوضلا رمتؤملا طلسو  - ٢
ذيفنتب ةقلعتملا ةيولوألا تاذ تاجايتحالا ديدحتو ،تاربخلا لدابت نم ةقطنم لك يف ةحلصملا باحصأ 

قطانملاو قطانملا رمتؤملا عجشو . ةيساسألا لئاسملا نأشب ةيميلقإ فقاوم ةغايصو ،يجيتارتسالا جهنلا
عضو يف رظنلاو ،يجيتارتسالا جهنلل ةيميلقإ ذيفنت ططخ عضوو ،ةكرتشم تايولوأ ديدحت ىلع ةيعرفلا 

جمانرب راطإ يف معدلا ىقلتت دق يتلا عيراشملا كلذ يف امب ،ةيميلقإ نود وأ ةيميلقإ عيراشم ةماقإو جه  ن
يجيتارتسالا جهنلا ريوطتل ةيفاضإ تاوطخ ةشقانم ىلع ةيميلقإلا تاكبشلا ع   جش امك ،ةعيرسلا ةيادبلا

تاسايسلاب قلعتت لئاسم نم أشني ام كلذيف امب ،هذيفنتو  .  

                                                 
*  SAICM/OEWG.1/INF/10.  
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ىلع يجيتارتسالا جهنلل ةعباتلا تاسايسلاب ةقلعتملا ةلماشلا ةيجيتارتسالا نم ٢٦ةرقفلا صنتو   - ٣  
تارود نيب ةلصافلا تارتفلا يف لاعف وحن ىلع يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت لصاوتي نأ يرورضلا نم هنأ ’’
تاعاطقو نيددعتملا ةحلصملا باحصأ لمشت يتلا ةحوتفملا هقئار ط ىلإ كلذ يف دنتسي نأو ،رمتؤملا
، . ‘‘ةددعتم يجيتارتسالا جهنلا ةغايص يف ًاماه ًارود تدأ ةيميلقإلا تاعامتجالا نأب ةيجيتارتسالا   رقتو

نادلبلا تاجايتحا رابتعالا يف ةذخآ ،تاربخلا هذهو مازتلالا اذه ىلإ دانتسالا مهملا نم نوكيس هنأو 
ةمدقتملا نادلبلاو ،لاقتنا ةلحرمب اةيمانلا  اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ،ًاومن لقألا نادلبلا اميس ال عقوتتو . ، 

جهنلا ةطشنأ نأشب تامهاسم ىلع لوصحلل ًاصرف ةيميلقإلا تاعامتجالا رسيت نأ ةيجيتارتسالا 
عقوتتو . ةيميلقإلا تامولعملاو تاربخلا لدابتو ،ةلبقملا رمتؤملا تاعامتجال دادعإلاو ،يجيتارتسالا

ذيفنت يف زرحملا مدقتلا ضارعتسا يف لثمتت فئاظوب ةيميلقإلا تاعامتجالا علطضت نأ ًاضيأ ةيجيتارتسالا 
ىلع ةحلصملا باحصأ عيمج ىلإ جهنلا ذيفنتب قلعتملا هيجوتلا ميدقتو ،قطانملا نمض يجيتارتسالا جهنلا 

  .تامولعملا لدابتو ةيجيتارتسالاو ةينقتلا تاشقانملا ءارجإ نم نيكمتلاو ،يميلقإلا ىوتسملا

  ةدوقعملا تاعامتجالا  -ًالوأ 
ةلصافلا ةرتفلا لالخ يجيتارتسالا جهنلا نأشب ةيميلقإلا تاعامتجالا نم ددع مويلا ىتح دقعنا   - ٤
  .نيسوق نيب ،هدادعإ دنع ،عامتجالا نع رداصلا ريرقتلا زمر دريو. تارودلا نيب

  :)٢٠١٠ - ٢٠٠٩(ىلوألا ةلوجلا 
،   )أ( يناثلا نيرشت٢٧ - ٢٣نيجيب ،ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنمل يناثلا عامتجالا ربمفون / 

٢٠٠٩ (SAICM/RM/AP.2/2)؛  
،   )ب( نوناك ١١ - ٧ادنلوب ،زدول ،ةيقرشلاو ىطسولا ابوروأ ةقطنمل ثلاثلا عامتجالا  

  ؛(SAICM/RM/CEE.3/2) ٢٠٠٩ربمسيد /لوألا
، اثلا يقيرفألا عامتجالا  )ج( يناثلا نوناك٢٩ و٢٨راوفيد توك ،ناجديبأ ،ثل رياني / 

٢٠١٠ (SAICM/RM/AF.3/4)؛  
،   )د(  ١٣ - ٨نوتسغنيك ،يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ ةقطنمل يناثلا عامتجالا

  ؛(SAICM/RM/LAC.2/3) ٢٠١٠سرام /راذآ
تايالولاو ناب ايلا نم ةنوكملا نادلبلا ةعومجمو يبوروألا داحتالل عبارلا عامتجالا  )ه(

، ادنليزوينو جيورنلاو ايلارتسأو ادنكو ارسيوسو ةيكيرمألا ةدحتملا سيراب يناثلا نيرشت١٩ و١٨،  ربمفون / 
٢٠١٠ (SAICM/EUJ.4/5).  

  :)٢٠١١(ةيناثلا ةلوجلا 
،   )أ( ناسين٨ و٧ و٥يبورين ،عبارلا يقيرفألا عامتجالا   ؛(SAICM/RM/AF.4/4) ٢٠١١ليربأ / 
، لاثلا عامتجالا  )ب( رايأ٣٠يتيس امنب ،يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ ةقطنمل ث - ويام/ 

ناريزح٣    ؛(SAICM/RM/LAC.3/3) ٢٠١١هينوي / 
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،   )ج(  ٢٩ – ٢٧ادنلوب ،زدول ،ةيقرشلاو ىطسولا ابوروأ ةقطنمل عبارلا عامتجالا
  ؛(SAICM/RM/CEE.4/2) ٢٠١١هينوي /ناريزح

، حملاو ايسآ ةقطنمل ثلاثلا عامتجالا  )د( لوليأ٩ - ٥نيجيب ،ئداهلا طي  ٢٠١١ربمتبس / 
(SAICM/RM/AP.3/4).  

  :قيسنتلا تايلآ
يموي يبورينب ةيسيئرلا ةيقيرفألا ةعوم   )أ(  بآ٢١ و٢٠ا تعمتجا  ٢٠٠٩سطسغأ / 

(SAICM/ACG.4/2)إلا عامتجالا شماه ىلعو  ٢٩ و٢٨يموي ناجديب أب دوقعملا ثلاثلا يقيرفألا يميلق، 
. (SAICM/ACG.5/2) ٢٠١٠ري اني/يناثلا نوناك ب نع نيعامتجا ًاضيأ ةعوم   ١٣يف دع ا تدقعو
يناثلا نوناك١٠ و٢٠١٠سطسغأ /بآ   ؛٢٠١١رياني / 

 ١٦ و١٥يموي وغايتناسب ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنمل ةيميلقإلا قيسنتلا ةنجل تعمتجاو   )ب(
متجالا شماه ىلعو)SAICM/LACRCC.2/3( ٢٠٠٩ربمفون /يناثلا نيرشت يناثلا نييميلقإلا نيعا ، 
ناريزح رهشو)SAICM/LACRCC.3/2( ٢٠١٠سرام /راذآ رهش يف نيدوقعملا ثلاثلاو   ؛٢٠١١هينوي / 

ةيروهمجلا ،ونرب ةنيدمب ةيقرشلاو ىطسولا ابوروأ ةقطنمل يميلقإلا قيسنتلا قيرف عمتجاو   )ج(
لوليأ٦موي ،ةيكيشتلا  شماه ىلعو (SAICM/CEERCG.1/3) ٢٠٠٩ربمتبس /  يميلقإلا عامتجالا ، 

  .٢٠٠٩ربمسيد /لوألا نوناك رهش يف دوقعملا ةيقرشلاو ىطسولا ابوروأ ةقطنمل ثلاثلا
يف ترج ةيمسر ريغ ةرواشم راطإ يف ةيبرعلا نادلبلا تعمتجا ،يميلقإلا نود ىوتسملا ىلعو   - ٥
موي ،رصم ،ةيردنكسإلا ناسين١٤    .٢٠١٠ليربأ / 
جالا ريراقت ىلع عالطالا نكميو  - ٦ جهنلل يكبشلا عقوملا ىلع هالعأ ةروكذملا ةيميلقإلا تاعامت  

  .www.saicm.orgهناونعو يجيتارتسالا 

  ةيميلقإلا تاعامتجالا جئاتن  - ًايناث
جهنلا ذيفنت يف زرحملا مدقتلا نأشب تامولعملل ًالدابت ةيميلقإلا تاعامتجالا عيمج تدهش   - ٧
، سالا تاسايسلاب ةقلعتملا ةئشانلا لئاسملاو ،يحصلا عاطقلا ةيجيتارتساو ،غالبإلا ديعص ىلعو ،يجيتارت
  .ةعيرسلا ةيادبلا جمانربو ،ةيلاملا تارابتعالاو
ةيميلقإلا تاعامتجالا نم ددع لالخو ،ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل رشع ةنماثلا ةرودلا داقعنا لبقو   - ٨

يف ةكراشملاب ةيميلقإلا ةيداصتقالا ناجللا عم ةلماعلا ةيميلقإلا لاصتالا تاهج فيلكت مت ،ةلصلا تاذ 
ةكراشملا كلت جئاتن نع تامولعم لاصتالا تاهج تمدق ،كلذ دعبو . ةنجلل ةيميلقإلا ذيفنتلا تاعامتجا

  .ةيميلقإلا تاعامتجالا لالخ
لئاسم نأشب تارارق لا نم ددع دامتعا مت ،تاعامتجالا لالخ ةيعوضوم تاشقانم ءارجإ دعبو  - ٩
ريراقت يف تارارقلا صن ىلع عالطإلا نكميو . ةيلاتلا تارقفلا يف دراولل ًاقفو ،اهيلع ةقفاوملا وأ ةعونتم

  .٤ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةلصلا تاذ تاعامتجالا 
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  ايقيرفأ  -فلأ 
تاجتنملا ةايح ة رود يف ةرطخلا داوملا نأشب تايصوت عبارلا يقيرفألا يميلقإلا عامتجالا دمتعا  - ١٠

تاجتنملاب عورشملا ريغ راجتالاو ،ةع   نصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا ايجولونكتلاو ،ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا
. يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف يحصلا عاطقلا ةكراشم نع يميلقإ نايب ةغايص ًاضيأ متو. ةرطخلاو ةماسلا

ا يف رظنلا ةداعإ ىلع كلذك نوكراشملا قفتاو  اءارجإو ةيساسألا ةيقيرفألا ةعوم  ا ةليكشت
ا   .اصاصتخاو

نع ةرداصلا تايصوتلا ضارعتساب سماخلا اهعامتجا يف ةيساسألا ةيقيرفألا ةعوم – ١١  ا تماقو  
تاذ ةلمتحملا تالا ًازجوم تغاصو ،ثلاثلا يقيرفألا يميلقإلا عامتجالا  ا نم ددع يف زرحملا مدقتلل  
ماع يف اهديدحت مت يتلا ةيولوألا اهلمع ةطخ ضارعتساب ًاضيأ تماقو.٢٠٠٦   .  

١٢ -   ، ةيلاملا تارابتعالا نأشب تايصوتو تارارق دامتعاب عبارلا يقيرفألا يميلقإلا عامتجالا ماقو  
جهنلل ةيملاعلا لمعلا ةطخ ىلإ ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا ايجولونكتلاب ةقلعتملا ةطشنألا ةفاضإو 

، يتارتسالا ةرطخلاو ةماسلا تاجتنملاب عورشملا ريغ راجتالاو ،تاناهدلا يف صاصرلا مادختسا فقوو ،يج
ةجاحلا نأشب ةضيفتسم تاشقانم ترجو . ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملاو
  .ةيميلقإ عيراشمل تاحرتقمل ةيعامجلا ةغايصلاو ،ةيقيرفألا ةيميلقإلا ذيفنتلا ةطخ ثيدحت ىلإ

  ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنم  -ءاب 
ةرود يف ةرطخلا داوملا نأشب ةيصوت ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنمل يناثلا يميلقإلا عامتجالا دمتعا   - ١٣
قيسنتلا قيرف تاصاصت خا ىلع قافتالا مت ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو. ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح
  .ةيعرف قطانم تس ىلإ ةقطنملا نادلب تعزوو ،ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنمل يميلقإلا

نوكراشملا شقان ٢٠١٠ليربأ /ناسين يف ةدوقعملا ةيبرعلا ةقطنملل ةيمسرلا ريغ ةرواشملا يفو  - ١٤  ،
، ريغ تامظنملا نم ًانايب اولبقو تاسايسلاب ةقلعتملا لئاسملاو ةيسسؤملا لئاسملا ديعص ىلع زرحملا مدقتلا  

  .ةيمسرلا ريغ ةرواشملا يف ةكراشملا ةيموكحلا
تفّلُك ةيميلقإ قيسنت ةنجل ءاشنإ مت ،ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنمل ثلاثلا يميلقإلا عامتجالا يفو   - ١٥

ةعزوملا ناد لبلل نيلثمم نم نوكتتو ،يناثلا عامتجالا يف اهتغايص تمت يتلا تاصاصتخالا نع قثبنت ةيالوب
  .هسفن عامتجالا يف هيلع قافتالا مت امل ًاقفو ًايفارغج

  يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ ةقطنم  -ميج 
نأشب تايصوت ىلع يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ ةقطنمل يناثلا عامتجالا يف نوكراشملا قفتا   - ١٦

ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملاو ،ةعنصملا ةيونانل ا داوملاو ةيونانلا ايجولونكتلاو ،يحصلا عاطقلا زيزعت
ىلع ًاضيأ نوكراشملا قفتاو . يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت ةيلمع ليومتو ،ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا
  .ذيفنتلل ةيميلقإ ةطخ عضو

امك ،ا   - ١٧  اصاصتخاو اهلمع ةطخ ةيميلقإلا قيسنتلا ةنجل تضرعتسا ،يناثلا عامتجالا يفو
  .ةقطنملل ةددحملا تايولوألاو اهلمع ةطخ ثلاثلا اهعامتجا يف تضرعتسا
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نوكراشملا دمتعا ،يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ ةقطنمل ثلاثلا يميلقإلا عامتجالا يفو   - ١٨
ةرود يف ةرطخلا داوملاو ،ةيلاملا تارابتعالاو ،ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا ايجولونكتلا نأشب تارارق 

. تاناهدلا يف صاصرلاو ،يحصلا عاطقلا ةيجيتارتساو ،ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح
 ، ذيفنتلل ةيميلقإلا ةطخلا ىلع ةيئاهنلا تاسمللا عضو يف مدقت نم زرحأ ام ًاضيأ نوكراشملا ضرعتساو

  .يراشتسا ريبخ لالخ نم ةطخلا ىلع لمعلا ترسي دق ةنامألا نأ ىلإ راشيو
ةيقرشلاو ىطسولا ابوروأةقطنم  -لاد     

نأشب تايصوت ةيقرشلاو ىطسولا ابوروأ ةقطنمل ثلاثلا يميلقإلا عامتجالا يف نوكراشملا دمتعا   - ١٩
قيسنتلا قيرف لمع ةطخ ىلع اوقفتاو ،ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملا 

  .لوألا هعامتجايف هسفن قيرفلا اهعضو امبسح هتاصاصتخاو يميلقإلا 
نم ديزم ءارجإ ةرورض ىلع اوقفتا نيكراشملا نأ ديب ،عامتجالا لالخ تارارق يأ دمتع   - ٢٠  ت ملو

ةقلعتملا تايصوتلا وأ تاحرتقملا نأشب ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل لوألا عامتجالا لالخ تاشقانملا 
بتعالاو ،ةع  تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملاو ،ةيلاملا تارا نصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا ايجولونكتلاب

  .تاناهدلا يف صاصرلاو ،يحصلا عاطقلا ةيجيتارتساو ،ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا

  ةلصلا تاذ ةيبناجلا تايلاعفلاو لمعلا تاقلح  -ًاثلاث 
. ةلصلا تاذ ةينقتلا تارواشملاو لمعلا تاقلح عم بقاعتلاب ةيميلقإلا تاعامتجالا تدقعنا  - ٢١

ًاماه ًابناج ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا ايجولونكتلا يف ةلثمتملا ةئشانلا تاسايسلا ةلأسمب ةيعوتلا تناكو 
نواعتلا ةمظنمو ثحبلاو بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعم عم نواعتلاب ترجو ،تاعامتجالا عيمج يف 

لعتت ىرخأ تايلاعف تمّظ. يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو يملاع كص دادعإل ةلصاوتملا تاضوافملاب ق نو
نأشب مادرتور ةيقافتا ةنامأ عم نواعتلاب ،ةيعانصلا ةيئا يميكلا داوملا ةرادإ زيزعتو ،قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم

ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطت 
  .ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ،ةيلودلا

تائيهلاو ةيموكحلا ريغو ةيلودلا تامظنملاو تاموكحلا تمظن ،لمعلا تاقلح ىلإ ةفاضإلابو   - ٢٢
تايلاعف تدقعو ،تاعامتجالا نم ةيناثلا ةلوجلا لالخ ةديدع ةيمالعإ تاسلجو ةيبناج تايلاعف ةيميلقإلا 

تاناهدلا يف صاصرلا امه تاسايسلا لئاسم نم نيتئشان نيتلأسم ى لع يراجلا لمعلا نأشب ةيبناج
جمانرب اهمظن (تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاو ) ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهمظن(
دحاو مويل لمع ةقلح ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنمل ثلاثلا يميلقإلا عامتجالا قبسو ). ةئيبلل ةدحتملا ممألا

ةمظنم عم ةكارشلاب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهمظن ،تارولفريبلا ىلع ةيوتحملا ةيئايميكلا داوملا نأشب 
موي يداصتقالا لا   لوليأ٥ا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةيميلقإلا تاعامتجالا طيلخ يتأيو . ٢٠١١ربمتبس / 

يتلا تاعامتجالا نم ةلثامم ةلسلسل ةعباتم ك ةيبناجلا تايلاعفلاو ةيتاسايسلا تارواشملاو لمعلا تاقلحو
ناكمإلا ردق عافتنالل اهميمصت متو ،رمتؤملل ةيناثلاو ىلوألا نيترودلا نيب ةلصافلا ةرتفلا لالخ تمظن 

  .ةيميلقإلا تاعامتجالا يف ةرمثتسملا دراوملا نم
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  تاجاتنتسا  - ًاعبار 
تاعاطق يف ةحلصملا باحصأو تاموكحلا نع نولثمم ةيميلقإلا تاعامتجالا عيمج رضح   - ٢٣

يتلاو ،هتياعر تحت ةذفنملا عيراشملا نم ريثكلاو ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب ىلع نوكراشملا ىنثأو . ةديدع
جمانرب داجيإ ىلإ اوعدو ،اهريوطت ةلصاومو ةيئايميكلا داوملا ةرادإل جماربب ءدبلا ىلع نادلبلا تدعاس 

نع ًاضيأ نوكراشملا برعأو . يلوألا ينامئتسالا قودنصلا ةدمءاهتنا روف هسفن جمانربلا ديدجت وأ ليدب 
ةنامألل ةمزاللا دراوملا رفاوت ةلافكو يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتب قلعتي اميف يلاحلا يلاملا عضولا لايح مهقلق 

 ةحناملا تاهجلا كلذ يف امب ،اهمازتلا ديدجت ىلإ ةحناملا تاهجلا اوعدو. اهيلإ ةلكوملا ماهملا يدؤت يك
 ٢٠٢٠ماع فده قيقحت ىلع ةدعاسملل يجيتارتسالا جهنلا مادختسا ىلإو ،ةيديلقتلا ريغو ةديدجلا 

  .ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم اهعضو يتلا ذيفنتلا ةطخ يف ةيئاميكلا داوملاب قلعتملا
تفملا لماعلا قيرفلل لوألا عامتجالا ىلإ ًامدق نوعلطتي م  - ٢٤  هرابتعاب ةيوضعلا حو إ نوكراشملا لاقو

 ، ةديدجلا تانييعتلا اهنيب نمو ،تاسايسلاب ةقلعتملا ةئشانلا لئاسملا نأشب ةيفاضإ تاشقانم ءارجإل ةليسو
تانييعتلاب قلعتي اميفو . يحصلا عاطقلا ةيجيتارتساو ،ةيملاعلا لمعلا ةطخ ىلإةحرتقملا تافاضإلاو 

ليوحت مدع ةلافكل رذحلا يخوت ىلإ نيكراشملا ضعب اع د ،تاسايسلاب ةقلعتملا ةئشانلا ةديدجلا لئاسملل
ةطخل ماعلا ذيفنتلا كلذ يف امب ،ةنهارلا لئاسملاب ةقلعتملا ةطشنألا مامتإ لبق ةديدج لئاسم ةجلاعمل دراوملا 

 يف ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا لئاسملا يف زرحملا مدقتلا ىلع قطانملا عيمج نم نوكراشملا ىنثأو. ةيملاعلا لمعلا
  .تاناهدلا يف صاصرلاو تاجتنملا

ةعوم . ةيميلقإ قيسنت تايلآ سمخلا ةدحتملا ممألا قطانم نم ثالث تأشنأ دقو  - ٢٥  ا تناكو
تقفتا دق ادنليزوينو جيورنلاو ايلارتسأو ادنكو ارسيوسو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو نابايلا نم ةنوكملا 

هذه لثم ىلإ جاتحت ال ا  ةيلآلاأ ىلع لبق نم  .  
دقع نم نيكمتلل ةينيعو ةيلام تامهاسم اهؤامسأ ةيلاتلا تامظنملاو تاموكحلا نم لك تمدقو   - ٢٦

ايناملأو،اينابسإتاموكح يهو ،ةيميلقإلا تاعامتجالا  منبو،  دنلوبوا،  كياماجوا،  ةيروهمجلاو ا،   
رمنادلاوة،يكيشتلا رسيوسود،يوسلاوك،   ليشوا،  نيصلاوي،  اوفيد توكو،  يكور،  ،ن  صمواي يورنلاور،   ج، 
داوملا ةرادإل تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا يف ةكراشملا تامظنملاو ؛ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو
جهنلل ةعباتلا لاصتالا تاهجل ناكو . ةيبرعلا ةعماجلاو ،ةيئيبلا ةيحانلا نم ةميلس ةروصب ةيئايميكلا

  .اهحاجن ةلافكو ةيميلقإلاتاعامتجالا ميظنت يف ماه يدايق رود يجيتارتسالا 
ثحبلاو بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعم عم قيثولا نواعتلاب ةنامألا بحرتو  - ٢٧ مل هتدعاسم نودبف .  

لمعلا تاقالع ىلع ًالاثم نواعتلا اذه دعيو . ةيميلقإلا تاعامتجالا نم ةيناثلا ةلوجلا دقع عاطتسملاب نكي
دراوملا مادختسا ةلافك يف يويح رود هل ناكو ،ةدحتملا م مألا ةموظنمل ةعباتلا تانايكلا نيب رزآتلاو
  .ةيلاعفلا نم ردق ىصقأب ةحيحشلا

ريرقتلا اذه يف ةدراولا تامولعملاب ًاملع طيحي نأ يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا بغري دقو  - ٢٨  .  
_____________  


