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يجيتارتسالا جهنلا 
ةيلودلا ةرادإلل 

 ةيئايميكلا داوملل
 

يلودلا رمتؤملل ةيوضعلا حوتفملا  لماعلا قيرفلا
  ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا
  لوألا عامتجالا

 ، يناثلا نيرشت١٨ - ١٥دارغلب  ٢٠١١ربمفو ن/ 
  *تقؤملا لامعألا لودج نم) ج (٥دنبلا 

يف ةئشانلاو ةديدجلا لئاسملا : يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت
  تاسايسلا لاجم

  ةينورتكلإلا وةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملا نع يلحرم ريرقت

  ةنامألا نم ةركذم

ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ريرقتلا اذه تمدق  -  ١  يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا ةنامأو ةيعانصلا 
ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسةيقافتاةنامأو ،دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن   .  

  ةيساسأتامولعم   - ًالوأ 
ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملا نع ةيلود لمع ةقلح تدق  -  ٢ ًال معةينورتكلإلاو  ع
ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا هرقأ يذلا عوضوملا اذ صاخلا رارقلاب   ةيناثلاهترود يف ةيئايميكلاداوملا اذهو .  
لاد٢/٤رارقلا وه  رارقلا يلي امىلعصني و ،   : 

  ،رمتؤملا نإ
تشملا تامظنملاوعدي -١ ا نأشب تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلايف ةكر  ةرادإل  

فتايتنامأو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا  ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب يتيقا 
،، ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسو، دودحلا ربع اهنم صلختلاو يف  دقعتو ططخت نأ
لمع ةقلحةحاتملا دراوملا دودح تاجتنملاب ةلصتملا اياضقلا يف رظنلل،  و ةينورتكلإلا  ، ةيئابرهكلا 
رود جىلإ  ًادانتسا ىلإلمعلا ةقلح يعستو .ةايحلا ة ديدحت  ت يتلا تالامييقت  و  اهيف أشن ا

                                                 
*  SAICM/OEWG.1/1/Rev.1.  



SAICM/OEWG.1/11 

2 

ا ةرادإلابةلصتملا اياضقلا تاجتنملا ةايح لاوط ةيئايميكلا داومللًايئيب ةميلسل   ةينورتكلإلا  
تاجتنملاكلت ميمصت كلذ يف امب، ةيئابرهكلاو ةداعإو ،ءارضخلاءايميكلا، و     ، صلختلاو ريودتلا
سلس عضوب موقتوملوهكتسو لزاب يتيقافتا تاطارتشا قايس يف اميس ال تارايخلا نم ة ل، 

اهميدقت متي ،ناكمإلا ردقب ةمئاقلا تاي لآلا لالخ نم ،لبقتسملا يف لمعلا لجأنم تايصوتلاو 
رظنلل ةثلاثلا هترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ،تارودلا نيب ام عامتجا يف  
احاو اهيف  ؛أشب ةينواعت تاءارجإ ذاختا لامت

لمعلا ةقلح دقع أ حرتقي -٢  شماه ىلعت ن حوتفملا لما علا قيرفلا تاعامتجا 
عم ةقل حلا ومظنم كرتشي نأو، ٢٠١٠ويام /رايأيف هدقع ررقملا ، لزاب ةيقافتال عباتلا ةيوضعلا
،يقيثولا ةحلصملا باحصأ عيمج ةلصلا تاموكحلا كلذ يف امب  ، ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو،  
اهذيفنتو ةقلحلل ريضحتلا يف ةيموكحلا ريغ تامظنملاو، ةعانصلا عاطقو ؛ءاوس دحىلع،    

 ةعانصلا عاطقو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو تاموكحلاىلإ  بلطي -٣
عدل يعوط ساسأىلع ةينيعلا وةيلاملا دراوملا وتاربخلا رفوت نأةيموكحلا ريغ تامظنملا و م  

ملالمعلا ةقلحميظنت  ةرقفلا  يفاهيلإ راش   ١. 

 ذيفنتلا  - ًايناث
لاد ٢/٤رارقل لًا قفو  - ٣  ٢٠٠٩ربمفون /يناثلا نيرشت يف لمعلا ةقلحل ةيهيجوت ةعومجم تئشنأ 
ةعوم س أرو ن وكتتو. ايريجين يف لزاب ةيقافتا قيسنت زكرمب لمعي يذلا، وجنابيسوأ يلدالوأ ديسلاا

ا ةنامأ نم نيلثمم نم ةعوم ةيقافت ا،  ةيقافتا ةنامأو ؛ةنامألاب ةقلعتملا تامدخلا لمعلا ةقلحل تمدق يتلا لزاب
نيب كرتشملا جمانربلا يف ةكراشملا تامظنملا نع ةباين  ،ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ؛ملوهكتس

نم صلختلا ةكبشو؛ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإللتامظنملا  زكرم و ؛ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا  
ةئيبلا ةيامحل ةدحتملا تايالولا ةلاكوو؛وريب  يف،تايافنلاب ينعملا يئيبلا نواعتلا لزاب لمع ةكبشو؛  ةنامأو ؛   
ألا جمانربو؛ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا  ايجولونكتلا ةبعش ةئيبلل ةدحتملا مم 
ةيئيبلا تايافنلا ةلكشم لحةردابم ،ةدحتملا ممألا ةعماج و؛داصتقالاو ةعانصلاو ةيداحتالا لماعملا و ؛ 

 .داوملا ثوحب وتارابتخالةيرسيوسلا 

لمعلا ةقلحل ةيهيجوتلا ةعومتماق ،رومأ ةلمج يفو  - ٤ دعب نعتارمتؤملا قيرط نع ، ا ةشقانمب  ، 
ملااهلامعأ لودج وةعقوتملا اهجئاتنو لمعلا ةقلح فادهأ ريوطتو ، نيكراشملا تددح امك. تقؤ 
ةيتسجوللا او ،اهدقع نامز وناكمو، نيملكتملاو  نإف فسأللو .ةيلاملا واجايتحا صقن و تقولا قيض 

يلاملا معدلاىلعلوصحلا  ةبقع اتفقو بسانملا تقولا يف يتسجوللا و  ويام /رايأيف  لمعلا ةقلح دقع مامأ 
لع٢٠١٠ أ شماهى   ًاقف، ولزاب ةيقافتان عقثبنملا ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل ةعباسلا ةرودلا لامع  

لاد٢/٤رارقلاب دراولا حارتقالل   . 

قلح تدقو  - ٥ رمألا ةيا هذه لمعلا ة ع  لزاب ةيقافت اةنامأ اهتلذب يتلا لاومألا عمج دوه جل ةجيتنيف
نابايلا يف ةئيبلا يترازو نم مدقملا يلاملا معدلالضفبو حل ةدحتملا تايالولا ةلاكو نمو،ديوسلا و  ةيام  
ألا ةمظنم تمدق امك.ةئيبلا تفاضتسا و ةيتسجوللا فيلاكتلا ةيطغتل معدلا ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا مم 
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ةقل حلا هذه رضح دق و.٢٠١١سرام /راذآ ٣١ىلإ  ٢٩نم ةرتفل ا يف انييف يف يسيئرلا اهرقمب لمعلا ةقلح
نيلثمم مهنم ،ًاكراشم ٩٠ يندملا عمتو، تاموكحلا نم  تاعماجلاو، ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو، ا. 

 .ةلماعلا ةقرفألا تاعامتجاو ةماعلا تاعامتجالا نم جيزملكش يف لمعلا ةقل ح تدقعو  - ٦
ةماع ضورع ةعبسميدقت دعب ةلماعلا ةقرفألا تئشنُأو اياضق نع  يئايميكلا داوملاب ةينعم   يف أشنت يتلا ة 
ريوطت  ةمهمب ةلماعلا ةقرفألاىلإ  دعهو. ةينورتكلإلا وةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح تارود لحارم فلتخم
أشبتايصوت لاوأ تارايخلا  وأ ،لولحلا وأ، راكفألا تارغثلا كلذ يف امب، اياضقلا هذه لوانت لبس لضفأ ن  
آتللتاناكمإو دحىلعلك  ،لمعلا ةقرفأ نم قيرف لك لوانت دقو .رز  ةرود لحارم يف ةفلتخم ةطقن ،ة   
قيرفلا لوانت دقف .؛ةينورتكلإلا وةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ب آديسلا هتسائر يف كرتشا يذلا  (١ 
ىلوألا ةلحرملا اياضق)نيفلد ايرام ةديسلا وسلفيتس ديسلا هتسائر يف كرتشا يذلا (٢قيرفلا  لوانتو،    
 هتسائر يف كرتشا يذلا (٣قيرفلا لوانتو ، ىطسولا ةلحرملا اياضق) ثيمس ديت ديسلا والودنيباك ديفيد
 .ةريخألا ةلحرملا اياضق) اداد .وأ. وأ ديسلا وساتروب ريين ديسلا

لمعلا ةقلح تدق   - ٧  عامتجا لكش ىلععو ةقلحلا يف  ةمدقُملا ضورعلاحاتت و، ةيقرو قئاثو نودب 
 ةقيثولا يف ةقلحلا ريرقت رفوتي امك، ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمل يكبشلا عقوملا ىلع

SAICM/RM/LAC.3/INF/12.)١( 

  تايصوتلا  - ًاثلاث
يتلا تاشقانملاىلع ءانب، نوكراشملا قفاو  - ٨ ا أ   لئاسرلا دامتعا  ىلع، ثالثلا ةلماعلا ةقرفألارج
 :ةيلاتلا ةيسيئرلا

قحليرهوجلا نم   )أ(’’  ةرطخلا داوملاهت يذلا ررضلا عنم ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف،    
رشبلا ةحصب،ةينورتكلإلاو   ؛ةئيبلا و 

لا ةرادإلا يف ةايحلا ةرود جىلع زيكرتلا مستي  )ب(  يف ةدوجوملا ةيئايميكلا داوملل ةميلس 
ةيسيئر ةيمهأبةينورتكلإلا وةيئابرهكلا تاجتنملا  ؛ 

ةمادتسا نامض ىلإ ةجاحلاو ،تاينورتكلإلاو ءابرهكلا يعاطق يف عقوتملا ومنل ا بلطتي  )ج(
لعو ةيحصلاو ةيئيبلا ةيامحلاىلع ةيبسانتو ةيزاوم تانيسحت لاخدإ ةرورضديعبلا ىدملا ىلع كلذ   ى 

  ؛ةيعامتجالا ةلادعلاو ةمالسلا تاموقم
يدؤت نأ نكميو ىلوألا ةرودلا يف ةيلاعفلاو ةءافكلا نم ردق ربكأب لولحلا زاجنإ نكمي   )د(

ةايح ةرود نم ىرخأ ءازجأ  ىلع يباجيإ وسوملمرثأ ىلإ ىلوألا ةلحرملا لالخ  تالكشملا ةجلاعم
  ؛تاجتنملا

يجيردتلاصلختلاوءارضخلا تا ميمصتلا ذيفنتةعرس ةدايزل ةجاحلا موقت   )ه( داوملا نم    
  ؛ةينورتكلإلا وةيئابرهكلا تاجتنملا يف ةدوجوملا ةرطخلا

                                                 
 www.saicm.org/index.php?content=meeting&mid=130&def=4 :يكبشلا عقوملا ىلع ةحاتم ةقيثولا  )١(

&menuid=) and www.basel.int/techmatters/wrks-eew-unido/FinalReport-25-05-2011.doc. 
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تامولعملاب لصتي اميف ةيفافشلا نيسحت يرورضلا نم  )و(  يف ةدوجوملا ةرطخلا داوملانع  
، تاجتنملا هذه ةايح ةرودب نيينعملا ةحلصملا باحصأ عيم جلاهتحاتإو ةينورتكلإلا وةيئابرهكلا تاجتنملا

تاعمتو، لامعلا ون،وكلهتسملامهيف نمب  تاجتنملا هذه عينصت عقاومب ةطيحملاا   ؛اهنم صلختلا و 
عمت ولماعلا وكلهتسملاةحص ةيامحل ةيانعلا ءاليإ مه ملا نم  )ز( ءاوسلاىلع ،ا  لاوط ، 

  ؛ةينورتكلإلا وةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود لحارم عيمج
نادلبلا ههجاوت يذلابسانت ملا ريغءبعلا  راسم سكعل ةحلملا ةجاحلاب فارتعالا  )ح(  

ا لحارملا ءانثأةيمانلا ذ يف امب،ةينورتكلإلا وةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةروديف ًاررض رثك أل،  لحارم كل  
؛او، تايافنلا ةجلاعمو، ةراجتلاو، جاتنإلا    رادإ

 ىلإةمدقتملا نادل بلا نم ةرطخلا ةينورتكلإلا وةيئابرهكلا تايافنلا ريدصت عنم نيعتي  )ط(
رمت يتلا نادلبلا ىلإو ةيمانلا نادلبلا لحرمب اا   لاقتناةاداصتق ةيفاكلا قفارملاىلإ رقتفتو ةي  ةرطيسلا يغبنيو ؛   
ريدصتىلع ءاهتنالاىلعاهتيحالص تبراق يتلا ةينورتكلإلا  وةيئابرهكلا تاجتنملا داريتسا و    ؛ 

ريوطت عيجشتيغبني  )ي( تافلخم ةراد إلةلاعف تاينقتو ، ةيميظنت لكايه وتاسايس ذيفنت و 
، ةميلس وةنمآةقيرطب  ةينورتكلإلا وةيئابرهكلا داوملا ةثولملا عقاوملاريهطتعيجشت يغبنيو  ًايئيب   ؛ 

لعةردقلا و،تاسرامملا لضفأ ذيفنت وريوطتىلإ ةجا حلاموقت   )ك( ةداعإ ى  تافلخم ري ودت 
تقولا يف اهريودت ةداعإ متي ال يتلا ءازجأل اريودت ةداعإ كلذ يف امب، ًايئيب ةميلس وةنمآةقيرطب داوملا هذه   

إل ةيفاكلا تاردقلا دجوت ال يتلاوأ نهارلا   ؛اهريودت ةداع 
ةيرزجلا لودلا ل ثم، قطانملا ضعبل ةفلتخملاتاجايتح الا نابسحلا يفعضوت نأ يغبني   )ل(

  ؛ةيمانلا ةريغصلا
ةيقافتا ىلع نادلبلا قدصت نأيغب ني  )م( مادرتورةيقافتاو، ملوهكتس  لزابةيقافتاو،   ىلع و،  

يف هيلع صوصنملا رظحلاليدعت ةيقافتا  لزاب  ةيلودلا لمعلا ةمظنمتايقافتاىلع و   تاودألا نم اهريغ و،  
نادلبلا هذهل ةينطولا نيناوقلاىلعكلذ سكعني نأ و، ةلصلا تاذ   ‘‘.نيناوقلا هذه ذيفنتض رف ىلع و 
ئرلا تايصوتللًازجوم يلي اميفو  - ٩   .لمعلا ةقلح يف نوكراشملا اهيلإصلخ يتلا ةيس ي 

ىلوألا ةلحرملاتايصوت  -فل أ    
ب نوكراشملاىصوأ  - ١٠ رود يجيتارتسالا جهنلايدؤي نأ  قيسنتًا  تامظنملا نيبًاي  ةحلصملا باحص أ و 

ةيلاتلاتاعوضوملاب اهلاصتا ةيحان نم، ذيفنتلا عضوم ركذلا ةفنآ تايصوتلا عضولجأ نم ، نيرخآلا  :  
  ؛ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا تامولعملا قفدت ةرادإل تاسرامملا لضفأ  )أ(
 ؛لامعألل ةيميظنتلا تاءارجإلاب ةلصتملا تاسرامملا لضفأ  )ب(

  ؛قلقلا عضومةيئايمي كلا داوملا  )ج(
، اهنم صلختلاو، ةرطخلا ةيئايميكلا داوملا ةبسن ضفخل تاسرامملا لضفأ وتاودألا  )د(

  ؛اهلادبتساو
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ةماعلاتاسايسلا تاودأ  )ه(   ؛ 
  ؛قبس اميف اهلوانت متي مل يتلا تايدحتلا  )و(
يدصتلا ىلع لمعلا تازفحم  )ز(  ةيئابرهكلا تاجتنملا يف ةرطخلا داوملا ةلكشمل 

  ؛ةينورتكلإلاو
ا يغبنينيذلاةحلصملا باحص أ  )ح( يف ةكراشملل م   ا ةلحرملا اياضقاطقتس   .ىلوأل 

  يطسولا ةلحرملا تايصوت  -ءاب 
نوكراشملا ىصوأ  - ١١ يلودلا رمتؤملا  ولوأل اهعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا زكري نأب 

ةثلاثلاهترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا ةيلاتلا تاعوضوملاىلع    : 

  ؛ًايئيب ةميلس ةقيرطب تاردقلاءانب  وعينصتلا  )أ(
رشبلا ةمالسو ةحص تاموقمنأشبتامولعملا   )ب( داوملا عم لماعتلاب لصتي اميف ةئيبلا  و 

 ؛ةيئابرهكلا وةينورتكلإلا تاجتنملا يف ةمدختسملا

  ؛دصرلا وضرعتلا  )ج(
  ؛ضارمألا نم ةياقولا وةيحصلا ةبقارملا  )د(
  .لمعلا ةئيب  )ه(

  ةريخألا ةلحرملا تايصوت  - ميج
كراشملاىصوأ  - ١٢ بنو   يلودلا رمتؤمل او ؛لوألا هعامتجايف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا ق يرفلا زكري نأ

ةثلاثلاهترود يف، ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا ةيلاتلا تاعوضوملاىلع،    :  
ميلسلا ةرادإلانأشبةلماكتملا تاسايسلا   )أ( ةيئابرهكلا تافلخملل ًايئيبة    ؛ةينورتكلإلا و 
 ؛تايتسجوللا  )ب(

ةيلودلا لمعلا ةمظنمتايقافتا ذافنإ  )ج(   ؛فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا و 
ةيعوطلا جه  )د(    ؛تاسسؤمللةيعامتجالا ةيلوؤسملا  ونلا
تامولعملاىوتسمب ضوهنلا  )ه(   ؛يعولا و 
  ؛تاردقلا ءانب زيزعت  )و(
  ؛يميلقإلا ويلودلا نواعتلا  )ز(
جماربلاوتايقافتالانيب اميف رز آتلا  )ح( قلا   ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةيلبقتسملا وةمئا 

او   ؛ايافن
  ؛ريوطتلا وثحبلا  )ط(
  .لاومألا عمج ورامثتسالا صرف  )ي(
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  ةحرتقملا ةيلمعلا ريبادتلا  -  ًاعبار
داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا يصو   - ١٣  ي نأ يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا بغري دق

ةيلاتلا ةغايصلا قاطن يف،ةثلاثلا هترود يف ًارارق ذختينأب  ةيئايميكلا  :  
  ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا نإ

تاونسلا يف ةلئاهةدايز داز دق ةينورتكل إلا وةيئابرهكلا تاجتنملا عينصت نأ كرديذإ   
  ،ةيضاملا ةليلقلا

مادختسا ىلع دمتعي ةينورتكلإلا وةيئابرهكلا تاجتنملا عينصت نأب رقي ذإو داوملا فال آ 
اهنم ريثكلا مستي يتلا داوملا نم اهريغ وةيئايميكلا   ،رطاخملاب 

يتلا ةسيفنلا نداعملا لثم ةنيمث داوم ىلعيوتحت ةينورتكل إلا تاودألا نأب ًاضيأ رقي ذإو  
ل صرف قلخ يف مهس، ًايئيب ةميلس ةقيرطب اهريودت ةداعإ يغبني  طاشنلا معد يف  ولمعلي امم
  ،يداصتقالا

تامولعملاب لصتي اميف ةيفافشلا ىلإةجاحلا ب كلذك رقيذإو  ةرطخلا داوملا نع ةمدقملا  
الاوط ايح تارود يف ةينورتكل إلا وةيئابرهكلا تاجتنملا يف ةمدختسملا داوملل ةبسنلاب ةصاخ،  
قاطن يف ةعقاولا تاعمت  ولمعلا عقاوم    ،اهنم صلختلا وداوملا هذه جاتنإو جارختسا نكامأا يف

ا تاجتنملا عينصتنأ كرديذإو  ةديدش رطاخم ريثي نأ نكمي  ،اهنم صلختلا وةينورتكلإل 
لامعلا ةحصىلع تاعمت و  داوملا هذه جاتنإ قاطن يف ةعقاولا ةئيبلا وا،  

ركذ  تاجتنملا ةايح ةرود لاوط تاعمت  ولامعلا ةحص ةيامحىلإ ةجاحلا ب ي ذإو ا
ءادتباةينورتكلإلا وةيئابرهكلا نم  ةطقن   زيهجتو لحارمب ًارورمو ءاهتناو جارختسالا  عينصت وداوملا  
  ،صلختلاو، ريودتلاةداع إو، عيمجتلاو، تانوكملا

كرد  لاعفلا يدصتلل نادلبلا نم ريثك يف ةمزاللا تاردقلا يف صقن دوجو  ي ذإو
يدؤي امم ، ًايئيب ةميلس ةقيرطب اهنم ةيفاكلا ةيامحلا ةحاتإ وةينورتكلإلاةزهج ألا جاتنإ رطاخمل
ناسنإلا ةحصىلعرارض أنم كلذ عبتي ام  وةرطخلا داوملل ضرعتلل   ،ةئيبلا و 

نكتلا ريوطتةلصاومل ةحلُملا ةجاحلاب رقي ذإو   ،ةفيظنلا ايجولو 
ركذو  ةيمهأب ي ذإ تاجتنملا هذه عينصتىلعفارش إلايف رظنلا   ةدتمملا ةيلوؤسملا يفو   

  ،ةينورتكلإلا وةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود ةرادإ قايس يف جاتنإلا ةهجل
رق  ن العإ يفو )٢(،ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا يف لامعلاب ةصاخلا ماكحألاب ي ذإو

  ،اهتعباتم و،لمعلا يف ةيساسألا قوقحلاوئ دابملا لوح ةيلودلا لمعلا ةمظنم
تاعيرشت  ةغايص لجأ نمةئيبلل ةدحتملا مم ألا جمانربل ةيهيجوتلا ئدابملاب ًاضيأ رقي ذإو

لثمت يتلا ةطشن ألا نع ةمجانلا رئاسخلا نع ضيوعتلاوةباجتسالا تاءارجإ و، ةلءاسملا نأشبةيلحم 
ةئيبلاىلع ًارطخ رشبلا ةحصىلعةيبلس و أ ةراض تاريثأت يأ كلذ يف امب،    ،)٣(  

                                                 
فلأ ٢١٧ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا رارق   )٢(  .١٩٤٨ ربمسيد/لوألا نوناك ١٠خرؤملا ) ًاثلاث( 
قفرملا ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سل١١/٥ - إ. دررقملا  )٣(  ءاب  . 
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رق  ةيناثلاهترود يف ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا لامعأب كلذك ي ذإو  ، 
ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا ةياعر تحت تدق و  ع يتلا ةقحاللا ةيميلقإلا تاعامتجالا
تاونسلا لالخ ،ةيئايميكلا داوملل  ٢٠١١ - ٢٠٠٩،  

ريدقتظحاليذإ  ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملاب ةينعملا ةيلودلا لمعلا ةقلحل حجانلا ميظنتلا   
، ةينورتكلإلا وةيئابرهكلا تاجتنملا ةرتفلالالخ انييف يف تدقع يتلا  سرام/راذآ ٣١ - ٢٩  

٢٠١١،  
 كلت لمعلا ةقلح نع ةرداصلا ةيسيئرلا لئاسرلاببحري ذإو ا و،  اياضقلا لوح  ايصوت

  )٤(ة،ريخألا وىطسولا وىلوأل الحارملاب ةقلعتملاو ،اهنع ةقثبنملا
أبيصوي  - ١ معلاجمبيجيتارتسالا جهنلل ةيملاعلا لمعلا ةطخ نمضتت ن   ديدجل    

عم ، ةينورتكلإلا وةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملاددص يف هب ةطبترم ةطشنأ و
انييف يف تدقةاعارم  ع يتلا لمعلا ةقلح تايصوت تدقع يتلا ةيميلقإلا تاعامتجالا تارارق و،  
  ؛يجيتارتسالا جهنلا راطإ يف

لمعلا رمتسي نأب كلذك يصوي  - ٢ ملا نم ةعومجمءاشنإل  لب س نع ةيلودلا دراو 
لاأ قيبطت    :كلذ لمشيو، ا اذه يف تاسرامملا لضف

للقيمصتلا ريوطت يف مدقتزارحإ ىلإ يدؤت يتلا تاودألا   )أ(   ت وأ عنمت يتلا تام
  ؛ةينورتكلإلا وةيئابرهكلا تاجتنملا يف ةرطخلا ةيئايميكلا داوملا مادختسا نم

ألالاجم يف ةقبطُملا تاسرامملا وريياعملا  )ب( فش ك وةيئايميكلا داوملا بقعتل لامع 
عينصتلحارم لالخ اهدوجو لحار ملاىتح  و،ةينورتكلإلا وةيئابرهكلا تاجتنملا مادختسا و 
اهنلا   ؛ايح ةرودل ةيئا

تاقيبطت يف ًانامأ رثكألا ةلمتحملا لئادبلا  )ج(  ةينورتكلإلا وةيئابرهكلا علسلا جاتنإ 
نمًالدب اهمادختسا نكمي يتلا وملا  لا ةيئايميكلا داوملالثم قلقلا عضومةيئايميكلا دا   ، ةتباث 
رثؤت يتلا مومسلا  و؛ةيثارولا تارفطلا ببست يتلاو، ةنطرسُملاو، ةماسلاو ،ًايجولويبةمكارتملا و

ا ةحصلاىلعًابلس  منلاىلعوأ ، ةيباجنإل  يسفنتلا زاهجلاىلعوأ ، يبصعلا وأ يندبلا و  زاهجلا وأ ،  
ادأىلعوأ ، يعانملا  تابارطضاىلإ يدؤت يتلا تابكرملا كلذك و، ةيعيبطلا اهفئاظول ءاضعألا ء 
  ؛ءامصلا ددغلا

ءارضخلاتاورتشملاتايجيتارتسا   )د( ألا باحصأاهمدختسيل،    لامع 
  ؛تاموكحلاو

  ؛جاتنإلا ةهجلةيلوؤسملا تاسايس   )ه(
م دع وأةلازإلا ر ذعت دنع اهقيبطت يغبني يتلا تاءارجإلا وتايجيتارتسالا  )و(

  ؛لئادبلا رفاوت
داوملا عم لماعتلا يف ةيلمع تاءارجإ صاخلا عاطقلا ذختي نأب يصوي  - ٣  

ت ايصوتلا رابتعالا يف ًاعضاو، ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاودألا ةايح ةرود يف ةرطخلا ةيئايميكلا

                                                 
)٤(  SAICM/OEWG.1/11. 
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 قو، انييف يف تدقع يتلا لمعلا ةقلح نع ةقثبنملا يف تد ع يتلا ةيميلقإلا تاعامتجالا تارارق
  :لمشت تاءارجإلا هذهو، يجيتارتسالا جهنلا راطإ

تاسايسلاقايس يفثولتلا نم ةياقول ل ةيولوألا ءاليإ  )أ(  ،تاسرامملاو  
رثكألا لئادبلا مادختساو، ىندألا دحلاىلإ تايافنلا ليلقت  و،ةفاظن رثكأ جاتنإ تاينقت مادختساو  
ليلقت اأ  رطخلا تالامتحا أش نم يتلا ًانام لاىلع    ؛ةيئيبلا وةيرشبلا ةحص 

ةزهج ألا ميمصت دنع ةئيبلا عم ةقفاوتملا ءارضخلا ريياعملا قيبطتب ليجعتلا  )ب(
ةاعارم عم  ،مداقتلل اهضرعت ليلقتو لامعتسا رمع ةدايزكلذ لمشي و، ةينورتكلإلا وةيئابرهكلا
ناكسلا نم مهريغ  ولافطألا وءاسنلا ولامعلا لبق نم راطخألل ديازتملا ضرعتلا تالامتحا
  ؛نيفدهتسملا

ةمئاق عضو  )ج( جاتنإلاو  تاجتنملا يف ةمدختسملا تانوكملا وداوملابدرج  
داوملانعةموهفم تامولعم فشك و، زيهجتلاو لحارم لك يف ةرطخلا تايواميكلا و  ةلسلس  
  ؛ديروتلا

مهضرعت ليلقت وأ ةيئايميكلا داوملا رطاخمل لامعلا ضرعت عنم ةلافك  )د( ىلإ اهل  
  ؛ىندألا دحلا

ةيولوألا ليبس ىلع مايقلا  )ه( ىرخألا داوملاو ةيئايميكلا داوملاب مئاوق دادع إب 
اهئايغبني يت لا ةرطخلا ًايجيردت إ ةمدقملا مئاوقلا مادختساب كلذ و، تاجتنملا وجاتنإلا ةيلمع نم 
يلقإلاةيميظنتلا حئاوللاو، ةيملاعلا تايقافتالاو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا وتاموكحلا نم  ،ةيم 
 ىلعةيوتحملا بهللا تاطبثمب ينعملا وينوطن أ ناس نايب لثم عوضوملاب ةينعملاةيملعلا تانايبلا و
  ؛رولكلا وموربلا

داوملاجاردإ  )و( لكشت تناك اذإ ،يجيردتلا ءا ةرطخلا تانوكملا  و   إلا مئاوق يف
يتلا و، ةنطرسُملاو، ةماسلاو، ًايجولويبةمكارتملا و، ةتباثلا ةيئايميكلا داوملا نيوكت يف مهست وأ
إلا ةحصلاىلعًابلس رثؤت يتلا مو مسلاو ؛ةيثارولا تارفطلا ببست وأ ، يندبلا ومنلا وأ، ةيباجن 
زاهجلاىلعو أ، يبصعلا ، ةيعيبطلا اهفئاظول ءاضعألا ءادأ ىلعوأ ، يعانملا زاهجلا وأ، يسفنتلا  
  ؛ءامصلا ددغلاتابارطضا ىلإ يدؤت يتلا تابكرملا كلذك و

لامعلا ةيامحىلعنطابلا نم نيلواقملاو نيدقاعتملا يدل ةردقلا رف اوت نامض  )ز(   
ةلمتحملا رطاخملا نم ةبيرقلا تاعمت و لقنب حامسلل ًاطرش كلذ نوكي نأ و، ايجولونكتلاكلتل ا
  ؛مهل ايجولونكتلا هذه

نيجتنملل ةدتمملا ةيلوؤسملا دكؤت مظ وريوطت  )ح(  ة داعإ جمارب كلذ يف امب، ن ذيفنت
جتنمل ةئيدرلاةينورتكلإلاتاجتن ملا   ؛اهنمث دادرتساو، اهي 

يئيبلا روهدتلا ببست يتلا وأ ، ةروظحملا تاجتنملا وأ تايجولونكتلا لقن عنم  )ط(
  ؛ناسنإلا ةحصباهررض نيبتي وأ ديدشلا 

ةحصلا تاموقم ن ع لامعلل مهفلا ةلهسو ةيناجمو ةيفاك تامولعم ميدقت  )ي(
  ؛مهتحصو مهتمالسنم مهنيكمتل نامألاو 
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اهيلإ لوصولل لامعلا مامأ بابلا حتفوةعانصلا يف ةلماشلا ةحصلاقيبطت   )ك(  ، 
ةمدختسملا ةرطخلا داوملاتاثاعبناسايقل لمعلا ناكمل يئيب دصر ءارج إو ، إلا وعينصتلا يف   جاتن
  ؛اهل لامعلا ضرعت سايقو

عجش  - ٤ تاموكحلا ي ةيئايميكلا دا وملا عم لماعتلل ةيلمع تاءارجإ ذاخت اىلع 
ةقلح نع ةقثبنملا تايصوتلا ةاعارمعم ، ةينورتكلإلا وةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا  

انييف يف تدق  ، يجيتارتسالا جهنلا راطإ يف ةدوقعملا ةيميلقإلا تاعامتجالا تارارق وع يتلا لمعلا
  :كلذ يف امب

تايلمع ثادحتسا  )أ( ألا يطعتاورتشم  ةيئابرهكلا تاجتنملل ةيلضف ت 
يوتحت ال يتلا ةينورتكلإلاو ةرطخ داوم ىلع  م تانوكأ   قلقللعضوم و   ؛ 

  ؛تاثولملالقنو قالطإ تالجسب قلعتت نيناوق ذيفنت  وةغايص  )ب(
وأ  ،ًايئيب ةميلسلا ريغوةروظحملا تاجتنملا  وتاينقتلا لقن مدع نم دكأتلا  )ج(

  ؛ىرخُأ نادلبىلإ  ،ناسنإلا ةحصب رضت وأ، ديدشلا يئيبلا روهدتلا ببست
ةيلوؤسملا دكؤت نيناوق ذيفنتوةغايص  )د( ةيسفانت ايازم مدقت  و،نيجتنملل ةدتمملا  

ذلا عان  فيلاكت نم للقت تاجتنم نوممصصلل  ةيا  وي ني  ؛تاجتنملا رمعرارضأ  
لوصحلا بلطي نم مزل  وةغايص  )ه(  مادختسال تاءافعإ ىلعت تاسايس ذيفنت  

يلي امب مدقتي نأةينورتكلإلا وةيئابرهكلا تادعملا يف ةروظحملاتانوكملا وأ داوملا ضعب   :  
  ؛ءافعإلا حنمل ةيملعلا وأ ةينقتلا ةرورضلا حضوت تامولعم ميدقت  ‘١’
  ؛ةلمتحملا لئادبلل ةيملعلا وةينقتلاىودجلا مدع بابسأ نايبت   ‘٢’
 يتلا جاتنإلا مظن وأ داوم وأ، ةلمتحُملا ةليدبلا تايلمعلل فصو ميدقت  ‘٣’

ةرطخلا ةداملل ةجاحلايغلت   ؛ 
ةمدختسملا تانايبلا رداصم  وةيعجرملا تامولعملا عيمج ةعجارم  ‘٤’

  ؛لئادبدوجو مدع نم دكأتلل 
يتلا  ةينورتكلإلا وةيئابرهكلا تاجتنملا فينصت تاسايس رطأذيفنت  وريوطت  )و(

اهرمع ةياتبر تقا  ةيسايقلا تايوتسملانم للقتو  أ،نم افناهرابتعاب،   رظح عم ةرطخ تاي  
  ؛اهداريتسا نود ةلوليحلا واهريدصت

ت نيناوق ذيفنتوةغايص  )ز( مدقت يتلا ةيئابرهكلا تاجتنملا داريتسا رصق  ليبس ىلع   
رابتخالل تعضخ دق اأب اهرهظت ةيفيرعت تاقاطب لمحت يتلا تاجتنمل اىلع حنملا  ،ةحلاص ا و أ
اهرمع ةيا يف اهعمج ةيناكمإ رفوت يتلاو مادختسالل ًامامت  ةرادإ ا رادإو ؛ًايئيب ةميلس  

 ءاوهلاو ضرألا ةباصإ نود ةلوليحلا ةيغب تاسايسلل لمع رطأذيفنت  وريوطت  )ح(
اهنم صلختلا نكام أ ثولت وةينورتكلإلاتايافنلا ريودت ةداعإ  ءارج ثولتلا نم ديزملاب ءاملاو
يف تايافنلانفد لثم، ًايئيب ةميلسلا ريغ تاسرامملل ةجيتن ،و، ةفوشكملا نكامأل ا   اهقرح
  ؛ةينورتكلإلاتايافنلا زيهجت يف ةيئادبلا ةيئايميكلا بيلاس ألا مادختساو

ُملا عقاوملاىلعفرعتلا   )ط( ةداعإ وأ ا ةينورتكلإلاتايافنلا نفدل ةجيتن ةثول    
ديدحت ىلعةدعاسملل اهفاصوأ ديدحتو ، اهريودت   ؛ةجلاعملا وريهطتلا تايلمعل عقاوملاةيولوأ  
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 تايافنلا ةلوانم يف نيلماعلا ديوزتل ةيعوطلا دوهجلا رافنتساو تاعيرشتلا نس  )ي(
ةلصلا تاذ تامولعملاب تايافنلا ريودتىلعنيمئا قلا راغصو رطاخم نم مهتيامح  و،مهفيقثتو،  
  ؛ةينورتكلإلاتايافنلا ريودت ةداعإ  وةلوانم

يف ةيمسرلا ريغ تاعاطقلا لمشت تاردقلا ءانبل تاعورشم ذيفنت وةغايص  )ك(  
لاقتنا لحارمب ااداصتقا رمت يتلا نادلبلا وةيمانلا نادلبلا  لاجم يف كلذو تايافنلا عمج ، 
  ؛ًايئيب ةميلسلاةرادإلل تايافنلا هذهل ةيلحملا رداصملا عاضخإ  وةينورتكلإلا

 ىلعنيجتنملا ىلع ًاي لخادفيلاكتلل ل يمحتىل ع لمعت تاسايس ذيفنتو ةغايص  )ل(
ةرودىدم ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح    ؛ةينورتكلإلا و 

ةيدةيباجيإلا ةكراشملل جيورتلا   )م(  نم او قيبطتل ةحلصملا باحصأ عيمج بناج   
  ؛ةينورتكلإلا وةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود لاوط تايافنلا وةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا

تاياف نلا لاقتنارظح و ةحفاكمل ةمارصب اهقيبطتو، اهذيفنتو، نيناوق نس  )ن(
ةمدقتملا نادلبلا نم دودحلا ربع ةينورتكلإلا لحارمب ا لبلاو، ةيمانلا نادلبلاىل إ   اداصتقا رمت يتلا ناد
  ؛تايافنلا كلت عم لماعتلل ًايئيب ةميلسلا قفارملا دوجوىلإ رقتفت يتلا  ولاقتنا

نيجاسملا نمةلامع مادختسا رظحل ةمارصب اهقيبطتو، اهذيفنتو، نيناوق نس  )س(   
  ؛ةينورتكلإلا وةيئابرهكلا تاجتنملا ريودت وأ عينصت يف لافطألاو

ةيقافتا ىلع قيدصتلا  )ع( ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشبملوهكتس  ةيقافتا و،  
ةيئايميك داومىلعملع نع ةقبسملا ةقفاوملا تاءارجإ قيبطتب  ةقلعتملا مادرتور تاف آتاديبم   
 ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتاو، ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم وةرطخ ةنيعم
ةمظنم تايقافت او، لزاب ةيقافت ايف هيلع صوصنملا رظحلا ليدعتو، دودحلا ربع اهنم صلختلاو
كلذ يف امب ،ةيلودلا لمعلا  )١٥٥مقر  (١٩٨١ةنسل ةحصلا  وةينهملا ةمالسلاب ةينعملاةيقافتالا  
اذكوكصلا نم اهريغو   ؛ةلصلا ت 

عجش  - ٥ يحصلا عاطقلاي ةحصلاتارازو كلذ يف امب،   راشملاىلع،   ةيباجيإلا ةك  
تاينورتكلإلا عاطقبةلصتملاةيملعلا تاءارج إلا يف نع ةقثبنملا تايصوتلا نابسحلا يف ًاذخآ،    

، انييف يف تدق  جهنلا راطإ يف تدق  وع يتلا لمعلا ةقلح  ع يتلا ةيميلقإلا تاعامتجالا تارارق
  :يلي ام كلذ يف امب، يجيتارتسالا

  ؛كلذ لماعلا ةنهم بجوتست امثيح لامعلا ةحص ةبقارم يف ةكراشملا  )أ(
ةيامح حيتت ةيحصلا دعاوقلا ساسأ ىلع لامعلا ضرعت دودح ذيفنت  وةغايص  )ب(
عمتناكسلا ولامعللةيواستم   ا يف يلحملا    ؛ 

ميمصتىلعةنواعملا   )ج(  ىصقألا دحلا نمضتت ةبقارملل تالوكوتورب ذيفنت و 
صخش لكل ةبسنلابهزواجت يغبني ال يذلا تقولا وضرعتلل   ؛ 

  ؛ةينورتكلإلاتاعانصلا  يف ةمدختسملا داوملاب ةطبترملا ضارمألا بُقعت  )د(
زولاعم نواعتلا  )ه( موكحلاتارا  ا ريفوتلنيعنصملاو لامعلا تاباقنو ةي  بيردتل  

و لامعلل يلحملاعمتا يلثمم يف ةنماكلا رطاخملا بركبملا راذنإل ا ءاطعإللئاو ألا نيبيجتسملاو،  
صفتلا تامولعملا ميدقتىلعو، ةمدختسملا تانوكملا وداوملا نم ةياقولل تاسرامملا لضفأ نع ةيل ي 
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فرعتلا ةيفيك ىلعو، اهليلقت ورطاخملا هذهل ضرعتلا ا رداوبلاىلع  ةراضلا تاريثأتلل ىلوأل   
  ؛رطاخملا هذهل ضرعتلا نم ةياقولا نعو، ةحصلاب

تاموكحلا عم نواعتلل ةيلودلا لمعلا ةمظنموعدي  - ٦ ، لامعلا تاباقنو،  
ريرا قتميدقت و، ةينورتكلإلاتاعانصلا  بنيلغتشملا لامعلا ةحص نع تامولعملا عمجل نيعنصملاو

شلا اذ ؛نأ  
ةيلودلا لمعلا ةمظنموعدي  - ٧  ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو،   عم ا مواعت ةدايزل

ألا طامنأنييعتل لمعلاو ةحصلا تارازو  ةيئابرهكلا تاعانصلا يف لمعلاب ةطبترملا ضارم 
تايافنلا ةلوانمو ةينورتكلإلاو   ؛اهنع غالبإلا و،اهتساردو، ةينورتكلإلا 

ةيلودلا لمعلا ةمظنموعدي  - ٨ ميدقتل تاموكحلا و، ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو،  
، ةيحصلا ةياعرلا يمدقمل ةينهملا ةحصلا لاجميف بيردتل اةحاتإل ةمز اللا ةينقتلا وةيلاملا دراوملا
يفو ، لضفألكشب اهجالع  وتاينورتكلإلا ةعانصب ةطبترملا ضارمألا صيخشت لاجم يفكلذك و
اوملاكلذكو، تاينورتكلإلا ةعانص يف ةمدختسُملا داوملاب ةطبترملا ضارمألا بقعت لاجم  ةمزاللا در 

ةينا    ؛ضارمألا هذه نم نيررضتملا لامعلل تاضيوعتلا وا ةيحصلا ةياعرلا ميدقتل
ةددحعضو  ىلإكرامجلل ةيملاعلا ةمظن ملا وعدي  - ٩  راطإ يف ،م ةيعون زومر  

ةيئابرهكلا تاجتنملا زييمتل،زيمرتلا ماظن وعلسلل قسنُملا فصولا يتلا ةينورتكلإلا و  ىلإ تلصو  
ةيا اهرمع زييمتلو،  كلذو ةينورتكلإلا تايافنلا ءازجأ   ا ىلعناد لبلاةنواعمل ،  ردق نيسحت  ىلع 
يملاعلاتاقفدتلا بقعت   ؛تايافنلاو تاجتنملا هذهنم  ة 

نيحناملاوعدي  - ١٠ تاموكحلا كلذ يف امب،  ميدقت  ىلإ ،ةصاخلا وةماعلا تامظنملا و 
يلي ام معدلةينيعلا وةيلاملا دراوملا  :  

  ؛ةينورتكلإلاتايافنلاب ةثولملا عقاوملا ريهطت   )أ(
قيرط نع ، ةلصلا تاذ تاعاطقلا يف لامعلا ةمالسب ضوهنلل تاردقلا ءانب  )ب(

ةياعر تحت لعفلاب اهريوطت مت يتلا ةينقتلا لئالدلا مادختساب ، ةيبيردتلا لمعلا تاقلح دقع
ةيبوساحلا تادعملا لاجم يف لمعلا ةكارشزومرلثم (لزاب ةيقافت ا ةينقتلا لئالدلا نم اهريغ و، ) 
ةداعإ  و،داوملا عاجرتساو، اهكيكفتو ةزهجألا كفو، ةزهجألا ديدجت وحالصإ تالاجمب ةينعملا
يف ةماسلاو ةرطخلا تاجتنملا ىلعفرعتلا كلذك  و،ةينورتكلإلا وةيئابرهكلا تاجتنملا ريودت  
  ؛ريودتلا ةداعإل ةلباقلا تانوكملا و،ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تادعملا

يف امب ، نمآلا ريودتلا ةداعإ لاجم يف تاسرامملا لضفأ يرحتل ثاحبألاب مايقلا  )ج(
ةمزاللا تاردقلا ةردنل نهارلا تقولا يف اهريودت متي ال يتلا ءازجألا كلت ريودت ةداعإ كلذ 

  ؛كلذل
يف و، ئناوملا تاطلس يفو، ةيكرمجلا تاطلسلا يف نيلماعلل تاردقلا ءانب  )د(

 ىلعةردقلا نيسحتل ًا يخوت، ةئيبلا ةطرش يفو، ةئيبلا ةيامح ميظنتب ةينعملا تالاكولا وتامظنملا
ا دض نيناوقلاضرف ليعفت تايافنلا يف عورشملا ريغ راجتال  ةرطخلاةينورتكلإلا  كلذ يف امب ،  
؛تايافنلا صئاصخلئطاخلا يلايتحالا فصولا    

  ؛ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلل ةصاخلا تاجايتحالا ةيبلتيف ةدعاسملا   )ه(
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يلي امبيصوي  - ١١  :  
انييف يف تدق ىلإ ةئيبلل ةدحت ملا ممألاجمانرب رظني نأ   )أ(  ع يتلا لمعلا ةقلح جئاتن

ةيملاعلا ةكارشلاب ةصاخلا هتردابم يف ًاماهسإ اهرابتعاب تايافنلا ةرادإنأشب    ؛ 
 ةينورتكلإلا وةيئابرهكلا تافلخملاب ةينعملا ةيعانصلا ةكارشلا تاردابم رظنت نأ  )ب(

انييف يف تدقيتلا لمعلا ةقلح نع ةقثبنملا تايصوتل ا يف ؛ع  
ةرادإلل تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلا يف ةكراشملا تامظنملا ىرحتت نأ  )ج(  

لزابتادهاعم تانامأ عم كارتشالاب ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةيناكمإ يف ملوهكتسو مادرتورو    
تادعُملا تايافن يف ةرطخلا داوملا نع ةمجانلا رطاخملا ليلقتل ةيبيرجتجمارب ريوطت   ةينورتكلإلا 

 .ىندألا اهدحىلإ ، ةيئابرهكلاو

_____________  


