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  ةرادإ سلجم
  ممألا جمانرب
  ةئيبلل ةدحتملا
   

ةرادإلا سلةعساتلاةيئانثتسالا ةرودلا   / ىدتنملا
  يملاعلا يرازولا يئيبلا

،   ٢٠٠٦ رياربف/طابش ٩ – ٧ يبد
عألا لودج نم٩دنبلا   *تقؤملا لام 

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمع جمانرب ذيفنت 
  ةلصلا تاذ ةرادإلا سلجم تاررقمو

نم فيفختلاو اهل بهأتلاو ثراوكلا نم ةياقولاو ،ةيئيبلا ئراوطلل ةباجتسالا مظن 
ًاضيأ ا  ركبملا راذنإلاو ا    دح

  يذيفنتلا ريدملا ريرقت
  زجوم

 ٢٣/٧ةرادإلا سلجم ررقم ذيفنت نع ًايلحرم ًاري رقت مدقي نأ يذيفنتلا ريدملا فرشتي
فيفختلاو اهل بهأتلاو ثراوكلا نم ةياقولل مظن عضوو ةيئيبلا ئراوطلل ةباجتسالا زيزعت نأشب 

مظنو ا   ا ركبملا راذنإل ادح نم   .يدنهلا طيحملا تباصأ يتلا يمانوست ةثراك باقعأ يف كلذوأشب
ماع يف تعقو يتلا ىرخألا ةديدعلا ثراوكلاو ،يدن هلا طيحملا تباصأ يتلا يمانوست ةثراكف

رامد ثادحإ يفو حاورألا يف ةحداف رئاسخ يف طقف ببستت مل،ايسآ بونج لازلز لثم ٢٠٠٥  ،
رشبلا ةحص ىلع ىرخأ رطاخم تلكشو ةيجولوكيالا مظنلاب ًاضيأ ررضلا تقحلأ امنإ ،لئاه 

تاردق معدل هدوهج ) بينويلا(ةئي بلل ةدحتملا ممألا جمانرب زكر دقو. مهشيع بسك رداصمو
  .يئيبلا شاعنإلا هيجوتل تايلآ ثادحتساو ةيعيبطلا ثراوكلا ةهجاوم ىلع ةدحتملا ممألا ةموظنم

نادلبلا ىلإ ةدعاسملا ميدقتل ةيسيئر ةطشنأ نم بينويلا هب علطضا ام يلاحلا ريرقتلا زجويو 
ممألا بتكمو بينويلا اهلذب يف كرتشا يتلا دوهجلا كلت ريرقتلا زربي امك. يمانوست نم ةررضتملا  

ةباجتسالل امهنيب ةكرتشملا ةئيبلا ةدحو لالخ نم كلذو ،ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا 
ةيلودلا ةدحتملا ممألا ةيجيتارتسا ماظن يف لصاوتملا بينويلا رود ىلإ ريشي هنأ امك ،ةيئيبلا ئراوطلل 

ةرتفلل وجويه لمع راطإ ذيفنتو ثراوكلا نم ررض تلا ةيناكمإ صيلقت لجأ نم ثراوكلا نم دحلل
٢٠١٥ – ٢٠٠٥.  

                                                           
*  UNEP/GCSS.IX/1. 
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  ةجابيدلا  -ًالوأ 
براجت ةيناكربلا ةطشنألاو ةيزازتهالا ةطشنألا نع أشنت يتلا كلتك ةيعيبطلا ثراوكلا لكشت   - ١
، . رشبلا ونب اهضوخي ةمئاد تاريثأتلا نأ دقتعي " ةيعيبط هبش"ثراوكب كلذ عم ديازتم وحن ىلع طبترتو
ىلإ يدؤي ًارود اهيف يدؤت ةيرشبلا ىدم ىلع ٍعقو ىلع تاريثأتلا ه ده يوطنت دقو. عضولا لاحفتسا 

رارضألا ةدايز وأ ،يخانملا ريغتلا تالاح ديازت ،ًالثم ،قيرط نع فافجلا تالاحو فصاوعلا ةفاثك 
هايم بوسنم ى وتسم عافترا ليبق نم تارهاظ لالخ نم ةيعيبطلا هبش وأ ةيعيبطلا ثداوحلا نع ةمجانلا

وأ ةلهآلا ةيجولوكيالا مظنلا ةنورم شامكنا وأ تاباغلا ةلازإ اهثحتست يتلا ةيضرألا تاقالزنإلاو رحبلا 
بابسألا ةعومجم مستتو . رباغلا نمزلا يف تعقو رارضأ نع ىتح وأ ةقباس رارضأ نع ةجتانلاو ،ةيئاقولا
نأبو ثراوكلل ةضرعلا نم دحلل لمعلا نم ديزمل اب مايقلا يغبني هنأب جاتنتسالا نكمي هنأ ديب ،ديقعتلاب
مادختساو ةيعيبطلا د راوملل ةميلسلا ةرادإلا يف لثمتت ثراوكلا نم دحلا لاجم يف ةيساسألا رصانعلا

ةطلا"ةيسدنهلا لولحلاو ةيئيبلا ايجولونكتلا  ةيجولوكيالا مظنلاو ةيلحاسلا قطانملا ةرادإ نيسحتو " عي
  .ةيمهألا ةمساحلا

ثراوكلا ةرادإل ةلماكلا ةرودلا يف ةيئيبلا ةرادإلا جاردإ وه بينويلا هيدؤي يذلا رود لا نإ  - ٢
بينويلا ةطشنأ نم ريثكلا نأ عمو . اهيلإ جاتحت يتلا نادلبلاو ةدحتملا ممألا ةموظنمل ةيئيبلا تاربخلا ريفوتو
اهدنع مت يتلا ةجردلا ز ربت ةيلاتلا ةيساسألا تايلآلا نإف ،يلودلا ثراوكلا ةرادإ لامعأ لودج يف مهست
  :اذه لامعألا لودج يف بينويلا نيمضت

ةكرتشملا ةئيبلا ةدحو قيرط نع ةباجتسالل ةدحتملا ممألا تايلآ يف بينويلا كراشي   )أ(
ةيلودلا ةباجتسالا قيسنتب ةينعملا ةدحتملا ممألا ةيلآ لكشت يتلا ،ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم /بينويلا
  ؛ةئيبلا ىلع ىربك تاريثأت ىلع يوطنت يتلا ةيعيبطلا ثراوكلا كلذ يف امب ،ةيئيبلا ئراوطلل

جاهنملا لالخ نم ثراوكلا باقعأ يف شاعنإلا طيطخت يف بينويلا لمع جردني   )ب(
  ؛ركبملا شاعنإلاب ينعملا تالاكولا نيب ةكرتشملا ةمئادلا ةنجلل لماعلا قيرفلاو شاعنإلل يلودلا

ممألا –ةيلودلا ةيلاملا ةسسؤملل تاجايتحالاو رارضألا ت امييقت يف بينويلا كراشي  )ج(  
  ؛رامعإلا ةداعإو شاعنإلا تايلمع ءانثأ ةدحتملا ممألل يرطق قيرفل ةيئيب لاصتا ةطقنك لمعيو ةدحتملا

ةدعاق زيزعت يفو ركبملا راذنإلا تايلآ يف ةكراشملل ًايتاؤم ًاعقوم بينويلا لتحي   )د(
  ؛ةيئيبلا رطاخملاو تاريغتلا نأشب ةيملعلا فراعملا

ةيجيتارتسالا ماظن لالخ نم دوهج نم ةدحتملا ممألا هلذبت اميف بينويلا كراشيو   )ه(
  .ةيئيبلا ةرادإلا لاجم يف ثراوكلا نم دحلا دوهج زيزعتل كلذو ثراوكلا نم دحلل ةيلودلا

ا يه٢٠٠٥ و٢٠٠٤يماع يف ةيعيبطلا ثراوكلا نع ترفسأ يتلا رارضألا تناك دقل   - ٣ رثكأل  
نييالملا درشتو م. خيراتلا يف ةفلك  ةينطولا ةباجتسالا مظن ىلع ناكو . ايح فولألا تائم دقف دقف
نم ددع يف كراشو ةيئيب تاربخ بينويلا رفو دقو . ليثم اهل قبسي مل تاجايتحا ةيبلتب عارسإلا ةيلودلاو

يازتموةبيطةروصب هب فرتعملا رصنعلا يئيبلا دعبلا ىحضأو ،تايلمعلا  ةباجتسالا رصانع نم ةد  
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ةدايز يف مهستس ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ةرتفلا ءانثأ ةدافتسملا سوردلا نأ ىلع ممصم بينويلاو . شاعنإلاو  
اهل بهأتلاو لبقتسملا يف ثدحت دق يتلا ثراوكلاب ؤبنتلا ىلع عمت   ا تايوتسم عيمج ىلع ةردقلا

  .كلذل ةرورضلا تعد ام اذإ اهل ةباجتسالاو
لوألا نيرشت٣١نم ةرتفلا يف تدقع ةكرتشم لم ع ةقلح ءانثأو  - ٤ نيرشت ١ىلإ ربوتكأ /   
عمت /يناثلا  ا ةردق زيزعت ىلع امهميمصت ًاددجم بينويلاو ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم دكأ ،ربمفون

زيزعت ةدايز ىلعو ،اهل ةضرعملاو ةيئيبلا ئراوطلاو ةيعيبطلا ثراوكلاب ةبوكنملا نادلبلا ةدعاسمل يلودلا 
ةكرتشملا ةدحولا لالخ نم ات  نامض ىلإ ةجاحلا ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم كرديو . واع

ديوزت لصاوي فوسو ثراوكلا نأشب شاعنإلاو ةباجتسالا تايلمع يف ةيئيبلا اياضقلل ماتلا ساكعنإلا 
تارب خلا ريفوت يف بينويلا رمتسيسو. ثراوكلل ةباجتسالا تايلآو تاودأ ىلع لوصحلا لبسب بينويلا

ططخ يف جردنت ةيئيبلا اياضقلا نأ نامضل ةبوكنملا نادلبللو ةدحتملا ممألا ةموظنمل ةئيبلا لاجم يف ةينفلا 
  .ثراوكلا باقعأ يف رامعإلاو شاعنإلا ةداعإو ثراوكلل ةباجتسالا

ل ةئراطلاةباجتسالا  -ًايناث      يدنهلا طيحملا تبرضيتلا يمانوست ةثراك  
  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهذختا يتلاريبا دتلا نع ةماع ةحمل  -فلأ   

يتلا يمانوست ةثراكل ةيروفلا ةيناسنإلا راثآلل يدصتلا يف ةدحتملا ممألا ةموظنم عورش عم   - ٥
نأشب لاغشن الا نع ًاضيأ ةررضتملا تاموكحلاو بوعشلا نم ريثكلا برعأ ،يدنهلا طيحملا تباصأ
ةجلاعم ةيغبو . مهقزر رداصمو رشبلا ةحصب قحلت دق يتلا اهل ةبحاصملا رطاخملاو ةلمتحملا ةيئيبلا رارضألا
نميلاو دنلياتو لاموصلاو اكنال ير سو ليشيسو فيدلمو ايسينودنأ تاموكح تبلط ،لغاوشلا كلت
هذه ةيبلتل ،بينويلا أشنأو . ةثراكلل ةيئيبلا داعبألا ءالجتسا يف نيينطولا اهءاربخ دعاسي نأ بينويلا ىلإ
نادلبلا ىلإ ًايئيب ًاريبخ ٣٠نم برقي ا مب عفدو ةيويسآلا يمانوست ةثراكب ةينعملمع ة قرف ،تابلطلا  
رارضألا مييقت ىلع نادلبلا كلت يف ةيئيبلا تاطلسلا ةدعاسم ةمهم ءاربخلا ىلإ تدنسأو . ةررضتملا

لمعلا ةقرف تلمعو. رامعإلا ةداعإنم تاجا حلامييقت كلذكو   عم بثك نع راوحلا ساسأ ىلع 
ةعباتلا قيسنتلا تايلآو تالاكولا نيب ةكرتشملا ةمئادلا ةنجللا و ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم
ةدحتملا ممألا بتكمو بينويلا نيبةكرتشملا ةئيبلا ةدحو تناك و. ةدحتملا ممألل ةيئامنإلا ةعومجملل  

لمعلا ةقرف نم ًاءزجةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل  نم معدلا تقلت ام ك ةيويسآلا يمانوست ةثراكب ةينعملا 
يملاعلا قودنصلاو ةيعيبطلا دراوملاو ةعيبطلا ظفحل يملاعلا داحتالا لثم ةيموكح ريغ ةيلود تاعومجم 

راثآلا نع تامولعملا مساقتو ةيئيبلا ةباجتسالا قاستإ ةلافك ىلع ةحلصملا باحصأ مهاسو . ةعيبطلل
  .ؤفك لكشب ةيئيبلا

مايقلل ةمزاللا ةربخلا ميدقت ،ةررضتملا نادلبلا ه ب تبلاط ام ىلع ءانب ،بينويلا لصاوو  - ٦
ةرادإلا تاودأ رفوو ،ةميلسلا ةيئيبلا لولحلاب ض   و ،ةيئيبلا تاطلسلا تاردق زيزعتو ةيئيبلا تامييقتلاب

يف ،بينويلا مدق امك . رامعإلا ةداعإو شاعنإلا ططخ يف ةلماكتملا ةيئيبلا تارابتعالا جمدلجأ نم 
اكنال يرسو فيدلمو ايسينودنأ يف شاعنإلاو ليهأتلا ةداعإ ةطشنأل امعد مييقتلا ةلحرم باقعأ  ،

  .دنلياتو
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ادنلنفو نيصلا نم لك تاموكح لبق نم يخسلا معدلا بينويلل ةيئيبلا ةباجتسالا تقلتو   - ٧
ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم ص   صخ امك ةدحتملا ةكلمملاو ارسيوسو ديوسلاو اينابسأو جيورنلاو

بينويلاب ةصاخلا ةيئيبلا ةطشنألل اال ةدناسم  سأب  .  
تالا ةيسيئرطاشن تالاجم ةعبرأ ىلع بينويلا زكر   - ٨  ا نم   :مدقت اميف تدرو يتلا 

بينويلا ءاربخعضو مت: ةينقتلا ةدعاسملا ميدقت  )أ(   ةدحتملا ممألا ةموظنم فرصت  تحت  
راطخألل يدصتلا نأشب ةينقتلا ةدعاسملا ميدقت نم نكمت تىتح ةئيبلا نع ةلوؤسملا ةينطولا تارازولاو 
ىلع ةيسيئرلا ةطشنألا تلمتشاو . تايافنلا نع ةمجانلاكلت اميس الو ،رشبلا ةحص ىلع ةرشابملا ةيئيبلا 

  ؛ةيولوألا تاذ ةيئيبلا ةباجتسالا ريبادتل طيطختلاو ةجمربلاو بيردتلاو مييقتلا
، يلا ءاربخ ماق: ةيئيبلا رطاخملاو راثآلا ديدحت  )ب(   ءارجإ يفنيينطولا ءالمزلا معدب بينو  

قيسنت بتكم /بينويلا نيب ةكرتشملا ةئيبلا ةدحو عم كارتشالاب ًابلاغو ةيئيبلا راثآلل ةعيرس تامييقت
تاجايتحالا تامييقت عم نارتقإلابو ،اهقيسنتو ثراوكلا مييقتل ةدحتملا ممألا قيرفو ،ةيناسنإلا نوؤشلا 

لاو ةدحتملا ممألا ا  نونعملا يلوألا ريرقتلا باقعأ يفو .اهريغو يلودلا كنبرجأ يتلا : يمانوست دعب" 
طابش يفردصيذلا " عيرس يئيب مييقت نم ربكأ لكشب مييقت تايلمعب مايقلا مت ٢٠٠٥رياربف /   ،
يف ةيئيبلا ةلاحلا نع ةيبتكم ةسارد تيرجأامك . اكنال يرسو ليشيسو فيدلمو ايسينودنأ يف ليصفتلا  
  ؛لاموصلا

ماقو ةيئيبلا تاءارجإلا بينويلا ديأ : ةيئيبلا ةرادإلاو يئيبلا عضولا ةداعتسا عيجشت  )ج(  
تايلمع لثم رطاخملانم دحلا ةطشن ألمعدلا مدقو ةيئيبلا تاجايتحالا نع تامولعم عيزوتب  نم ةيقنتلا  

ن أشب تاودأ ثادحتساو ،ةينطولا يئيبلا شاعنإلا ططخ عضو يف ةدعاسملا مدقو ،ةرطخلاتايافنلا 
  ؛رامعإلا ةداعإ دوهج ذيفنتو طيطخت يف ةلماكتملا ةيئيبلا تارابتعالاجاردإ 

تاجايتحالا نأ نامض ىلع بينويلا لمع : يئيبلا شاعنإلا لجأ نم دراوملا ةئبعت  )د(  
عيراشمل تاجايتحالا نأ نامضل ًالوأ  كلذو ،ةدحتملا ممألل عيرسلا ءادنلا ةيلمع يف ةجردنم ةيئيبلا
يناثلا نوناك يف لوألا ءادنلا يف اهكاردإ مت دق رطاخملا نم دحلاو لجاعلايئيبلا مييقتلا ، ٢٠٠٥رياني / 

يف هتعجارم تمت يذلا ءادنلا يف تالخدملا نم ظوحلم لكشب ربكأ ردق نيمضت مت هنأ مث نمو 
يف ماهسإلل اكنال يرسو فيدلملاو ايسينودنأ يف ةددحم يئيب قيسنت تاعامتجا ترجو . رياربف/طابش
دراوملا دشح ةمئادلا ةنجللا يف هتكراشم لالخ نمو . قيسنتلا ىوتسمب ضوهنلل كلذكو يئيبلا عاطقلل 

ىرخأ قيسنت تايلآو ةدحتملا ممألل ةيئامنإلا ةعوم  ةئبعت يف بينويلا مهاس . او تالاكولا نيب ةكرتشملا
  .ةيئيبلا ةدعاسملا ميدقت لجأ نم دراوملا

  ةيميلقإ ةطشنأ  -ءاب   
ةداعإ ةرادإ نأشب ًاعامتجا ،ندع جيلخو رمحألا رحبلا ةئيب ظفحل ةيميلقإلا ةمظنملا تفاضتسا   - ٩
، ٢٠٠٥رياربف /طابش يف ةرهاقلا يف كلذو يمانوست ةثراكب ةبوكنملا ةقطنملل ةيلحاسلا ةقطنملا ليهأت
ةيرحبلا ةئيب لا ةيامحل يملاعلا لمعلا جمانربو ةيويسآلا يمانوست ةثراكب ةينعملا لمعلا ةقرف عم كرتشالاب
ليهأتو رامعإ ةداعإل ةيسيئرلا ئدابملا ةشقانمل لا . بينويلل عباتلا ةيربلا ةطشنألا نم  ا كلذ حاتأو
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فراعملا لدابتل ناكملا ريفوت متي اميف ةيلحاسلا قطانملل ةلماكتملا ةرادإلل عسوألا راطإلا نمض لحاوسلا 
. ةلمتحملا ةبقترملا ثراوكلاتاريثأت نم دحلا ىلإ ةيمارلا ةلصلا تاذ تاسايسلا تايلآو تاودأ نأشب 

ةيلحاسلا قطانملا رامعإو ليهأت ةداعإل ًايئيب ةميلس تايلمعل ةهجوملا ئدابملا نم ١٢نوكراشملا دمتعاو   
جمانربل يقيسنتلا بتكملا لمع ،ةرهاقلا عامتجال ةعباتملا ليبس ىلعو ). ةرهاقلا ئدابمب ًاضيأ فرعتو(

  .دنلياتو اكنال يرسو ليشيس يف ينطولا ىوتسملا ىلع تاراوحلل ًامعد دراوملادشح ىلع يملاعلا لمعلا 
١٠ -   ، نم دحلل ةيلودلا ةيجيتارتسالل عباتلا لماعلا قيرفلل ًاسسؤم ًاوضع هفصو ببينويلا ناك

ركبملا راذنإلا مظن ميعدت يف بثك نع ًاطرخنم ،عوضوملا اذ  ينعملا ثراوكلا . ، بينويلا لمع دقو
ةيفارغونايقألا ةنجللا اهردصتت يتلا ةيلمعلاب هطابترا زيزعت ىلع ٢٣/٧ةرادإلا سلجم ررق  ملًاقفو  ،
لجأ نم رطاخ ملا ددعتم ركبملا راذنإلل ماظن ثادحتسا لجأ نم وكسنويلل ةعباتلا ةيلودلا ةيموكحلا

 ، ةثراكب ةرثأت ملا نادلبلا يفركبملا راذنإلا مظن زيزعت نأشب لجاعلا ءادنلا لالخ نم ويدنهلا طيحملا
ءانب يف ةينطولا تاموكحلا ةدعاسمب بينويلا موقي ، ٢٠٠٥رياني /يناثلا نوناكيف قلطأ يذلا ،يمانوست 

  .ثراوكلا رطاخم نم دحلاو ركبملا راذنإلاب ةينعملا اهيدلةئيبلا تاطلس ةردق 
، ترمغ  - ١١ يمانوست . ةمخض تايافن ةلكشم ءوشن ىلإتدأو ةمئاقلا تايافنلا ةرادإ مظن  

جالعب قلعتي اميف ةدحتملا ممألا تالاكو ىلعو ةينطولا تاطلسلا ىلع ةيئيب تادعاسم بينويلا ضرعو 
نأشب ةيداشرإ داومو ةيجيتارتسا عضو لجأ نم معدلا ريفوتو ريسيتب ،بينويلا ماق امك . تايافنلا ةيضق
ضاقنألا ةرادإ نأشب ، ٢٠٠٥رياربف /طابش يف دقع ،ينقت عامتجا ميظنتب ،بينويلا ماق و.تايافنلا ةرادإ

تايافنلا ةرادإل ةدحتملا ممألا ةطخ يف مهاس امم تايافنلاو تلكش مث نمو ،يمانوست ةثراك دعب اميف  
ةثراكب ةبوكنملا نادلبلا يف بينويلا اهارجأ يتلا لمعلا تاقلحو تاردقلا ءانب ةطشنأل ساسألا 

  .يمانوست
تاردق ءا نب نأشب اكنال يرسو فيدلملاو ايسينودنأ يف ةدعاسملا لامعأ مدقي بينويلا ناكو  - ١٢

نادلبلا كلت عم بينويلا لمعي امك . يئيبلا عضولا دصرو رامعإلا ةداعإ ةيلمع هيجوتل ةيئيبلا تاطلسلا
يئيبلاتاريثأتلازرف نأشب  مجانلاة  ططخل ةيجيتارتسا ةيئيب تامييقت ءارجإ يفو رامعإلا ةداعإ ةطشنأ نع ة   

  .ةحرتقم جماربو
  ةبوكنم نادلب يف تمدختسا ريبادت  -ميج   
 ايسينودنأ  - ١  

لوألا نوناك٢٧يف   - ١٣ بينويلل ةكرتشملا ةدحولا تدفوأ٢٠٠٤ربمسيد /  قيسنت بتكم /، 
يف ثراوكلا قيسنتو مييقتب ينعملا ةدحتملا ممألا قيرف نم ءزجك يئيبلا مييقتلل ًاريبخ ةيناسنإلا نوؤشلا 

ةايحل ةيروفلاو ةرشابملا ةيمهألا تاذ ةداحلا ةيئيبلا تالكشملل عيرس يئيب مييقت ءارجإ متو. ايسينودنأ  
نم مهريغو حناملا عمت . مههافرو رشبلا  او ايسينودنأ ةموكح ىلع عساو قاطن ىلع ريرقتلا عزوو
  .ةقحال ةيئيب مييقت ةطشنأ يف تالخدمك ريرقتلا جئاتن تمدختساو. ةحلصملا باحصأ

 يف ةيئيبمييقت ةطشنأ جاردإ ةلافكل ةدحتملا ممألل يرطقلا قير فلا عم بثك نع بينويلا نواعت  - ١٤
يئيبلا عاطقل للصولا ةقلح بينويلا ناك امك . ٢٠٠٥رياني /يناثلا نوناك يف ردص يذلا لجاعلا ءادنلا
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ترج يتلاو يلودلا كنبلا اهالوتييتلا تاجاحلا مييقت ةيلمع يف  ذخأ نيحلا  كلذ ذنمو. رهشلا كلذ يف 
يئيبلا مييقتلل زكرم ءاشنإل ةطخو ةيجيتارتسا عضول ةئيبلل ةلودلا ةرازو ىلإ معدلا مدقي بينويلا 

كراشو .ةيئيبلا راثآلا ةدح نم فيفختلاو ادناب يف دقع يذلا ءارضخلا هيشتآ رمتؤم ةياعرب بينويلا  
ىلإ ٢١نم ةرتفلا يف هيشتآ  ناريزح٢٣  اورضح رمتؤملا يف ًاكراشم ٦٧٢ليجست متو  .٢٠٠٥هينوي /   

جاردإل او ىلع لمع تاقلحو ةماع تاسلج   ةيئيبلا تاسرامملا نم ةعونتم ةعومجم جورو هشماه
ةكراشملا يف ةلثمتملا ةلماشلا اياضقلا كلذ يف امب ،يمانوستب ةقلعتملا رامعإلا ةداعإ دوهج يف ةميلسلا 

نم ةميلس ىرقو نكاسم ءاشنإل ةيميلقإةردابم تقلطأو . نيسنجلا نيبةاواسملاو ةلءاسملاو ةيفافشلاو   
ةقلح تدقع اميفب، ينويلل عباتلا ئداهلا طيحملا ةقطنمو ايسآل يميلقإلا بتكملا قيرط نع ةيئيبلا ةيحانلا  
راذآ يفكوكناب يف ةيميلقإ رايأ يف اتراكاج يف ةعباتملا لامعأل لمع ةقلحو٢٠٠٥سرام /  قيبطتل ويام /، 
  .يسينودنألا راطإلا نمض ةضيرعلا ةيهيجوتلا ئدابملا

ططخل يئيبلا زرفلا نأشب ينقت معدب طيطختلا تاطلسو ةيئيبلا تاطلسلا ديوزتب بينويلا ماق و  - ١٥
لغاوشلا جامدإ ىلع ةطشنألاو ططخلا عيمج لمعت نأ ةلافك كلذ نم ضرغلا ناكو . رامعإلا ةداعإ
ام عيراشمل يئيبل ا زرفلا يف ةدعاسملل نيريبخ فيظوت مت ،صوصخلا اذه يفو. ةيئيبلا راثآلا ةيندتو ةيئيبلا
دعأ٢٠٠٥ماع عيبر يفو . ةينطولا عيراشملا بتكم هبلط ام وحن ىلع ،يمانوست دعب ةطخ بينويلا   
ه يشتآ ادناب يف لمع ةقلح ءانثأ اهنيشدت مت يتلا يمانوست ةثراك باقعأ يف تايافنلا ةرادإل ةدحتملا ممألا

ناريزح٣٠ و٢٩يف  نم ١٠٦هعومجم ام نيموي تق رغتسا يتلا لمعلا ةقلح رضحو. ٢٠٠٥هينوي /   
ساسأ ىلع هتاعامتجا لصاوي يذلا تايافنلا ةرادإل يمانوست ىدتنم ءاشنإ مت يلاتلابو نيكراشملا 

  .يعوبسأ
ةيفارغجلا تامولعملا مظن نع لمعلا تاقلح نم ةلسلس ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىرجأ   - ١٦

يف نييئيبلا نيفظوملل ةلاحلا تاسارد عضو و ةيناديملا تامييقتلا نع كلذكودعب نع راعشتسالاو 
ةيملاعلاعقاوملا ديدحت مظنو ةيمقر ريوصت ةزهجأو رتويبمكلا ةزهجأ ريفوت متو. تاعطاقملا جمانرب دجوو .  

ةقلعتملا اياضقلا نم ةيضق يه ضاقنألا يف تسبسإلا ىلع يوتحت يتلا داوملا نأ ًاضيأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا 
قطانملا يف يئيبلا عضولل ًاليصفت رثكأ ءارجإب موقيو رامعإلا ةداعإ ةطشنأو ضاقنألا ةرادإ ةطشنأب 

  .ةررضتملا
فورغنملا جارحأ عرز لالخ نم هيشتآ يف ةيجولوكيالا مظنلا ةداعتسإل معدلا بينويلا مدقيو  - ١٧  

ةيئيبلا ت اهيجوتلا يفو ةيئيبلا ةيحانلا نم ةميلسلا نكاسملا تاردابم يف دعاسيو راسيب هيشتأ ةعطاقم يف
نأ نامضل هيشتآ يف ةدحتملا ممألل شاعنإلا قسنم بتكم ىدل ًايئيب ًاصصختم نيع امك رامعإلا نأشب 

يف ةئيبلا ةرازو ًاضيأ بينويلا دعاسيو . ةلماكلا شاعنإلا تايلمع يف ةديج ةروصب جردنت ةيئيبلا اياضقلا
  .نييئيبلا طيطختلاو دصرلابةقلعتملا اهماهمب ءدبلا ةداعإو هيشتآ يف اهبتاكم ءاشنإ ةداعإ 

  فيدلم  - ٢  
نوؤشل قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكمو بينويلا نيب ةكرتشملا ةئيبلا ةدحو نم فظوم لاسر إمت   - ١٨

لوألا نوناك٢٧يف ةيناسنإلا  ثراوكلا مييقتل ةدحتملا ممألا ةقرف ىلإ مامضنالل ٢٠٠٤ربمسيد /   
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ةيروفلا ةيمهألاتاذ ةداحلا ةيئيبلا لكاشملل ًاعيرس ًايئي ب ًامييقت ةقرفلاتلمكتساو . فيدلم يف قيسنتلاو  
حناملا عمت . مههافر رشبلا ةايحلةرشابملاو   او فيدلم ةموكح ىلع عساو قاطن ىلع ريرقتلا ممعو

يئيبلا مييقتلا ةطشنأ يف تالخدمك عيرسلا يئيبلا مييقتلا جئاتن تمدختساو . ىرخألا ةمتهملا فارطألاو
مييقتلا ةطشنأ جامدإ ةلافكل ةيرطقلا ةدحتملا ممألا ةقرف عم ًاضيأ بثك نع بينويل ا نواعتو. ةينطولا

  .٢٠٠٥رياني /يناثلا نوناك يف ردصيذلا لجاعلا ءادنلا يف ئراوطلا تايافن ةرادإو يئيبلا 
، ًابيردتو ًاينقت ًامعد بينويلا مدقو   - ١٩ ئراوطلا تايافن ةرادإ اياضق عم لماعتلا نأشب دالبلا لخاد

يف تالاكولا نيب ةكرتشملا تاجاحلا مييقت ةيلمع يف يئيبلا عاطقلا نع ةباينلاب ةرادصلا بينويلا ىلوت و
عالطضالل هايملاو ةقاطلاو ةئيبلا ةرازو عم بثك نع بينويلا نواعت امك . ٢٠٠٥رياني /يناثلا نوناك
هنم ةدافتسملا سوردلاويمانوستل ةيئيبلا راثآلل يليصفت يئيب مييقتب مييقتلل يئاهنلا ريرقتلا ردصأ د قو. ا 

ةرادإ نع لمع ةقلح بينويلا مظن ،كلذ ىلع ةوالعو . ٢٠٠٥ هينوي/ناريزح يفيمانوست دعب امل يئيبلا 
ريزو كلذ يف امب لمعلا ةقلح ًاكرتشم ٣٠هعومجم ام رضحو . ٢٠٠٥ ويام/رايأ يف هلام يف تايافنلا  

قملا لثمملاوةبانإلابهايملاو ةقاطلاو ةئيبلا  هايملاو ةقاطلاو ةئيبلا ةرازو نع نيلثممو ،ةدحتملا ممألل مي ، 
ممألا جمانرب اهيف امب ةدحتملا ممألا تالاكوو ،ينطولا نمألا ةحلصمو ،ةحايسلاو ةحصلا يترازوو 

بينويلا ماق امك . ةحناملا تاهجلاو ،ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو يئامنإلا ةدحتملا
ةرطخلا تايافنلا نم ةريزج٨٩فيظنت يف فيدلم ة موكح ةدعاسمب ىلإ ًاضيأ همعد بينويلا مدقيو  . 
  .يمانوستب ةلصتم ةطشنأب مايقلل ةيسيئرلا تايلاعفلا نيب ام عمجت قيسنت ةيلآو ةمادتسملا رزجلا ةردابم

  ليشيس  - ٣  
نوصل يملاعلا د احتالاو بينويلا نم ءاربخ نم فلأتت ،بينويلل ةعبات قئاقح يصقت ةثعب ترجأ  - ٢٠

يمانوستل ةيئيبلا راثآل لًاعيرس ًامي يقت ،ادنلوه يف لقنلاو هايملا ةرازووةيعيبطلا دراوملاو ةعيبطلا 
عيضاوملا نع ةحاتملا تامولعملا عمج ىلع ةثعبلا تزكرو . تاردقلا ءانبو رامعإلا ةداعإ نم تاجاحللو
يف لماك مييقت ةثعبل طيطختلاو ةيسيئرلا اياضق لا ديدحت لجأ نم ةيئيبلا تاطلسلا اهتبلط يتلا ةيسيئرلا

راثآلا مهفت ليبق نم عيضاوم قئاقحلا يصقت ةثعب قاطن ىطغو . ٢٠٠٥سرام /راذآو رياربف/طابش
 ، لجأ نم تامدخلل ليهأتلا ةداعإو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ةيجاتنإ ىلع يمانوستل لجألا ةليوط

، تايمحملاةطلس  ةيرحبلا قتساىدم نيسحتو  ، ةجيتن برطضأ يذلا يلحاسلا طخلا رار   جاومألا رومت
  .ةنمزملاثراوكلا رطاخم ديدحتو ةيسسؤملا ةردقلا مييقتو 

  لاموصلا  - ٤  
ةدحتملا ممألا ةباجتسا ةشقانمل ٢٠٠٥سرام /راذآ يف تالاكولا نيب كرتشم عامتجا دقع  - ٢١  

نوستب ةلصتم لاموصلا يف ةرطخ تايافن دوجو نعريراقتلةلمتحملا  جمانرب نم ةكراشمب ك لذو يما 
يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا 

ىلإ ةدحتملا ممألا نم ةثعب دافيإ ىلع قافتالا مت دقو. ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو  
يصقتل تالاكولا نيب ةكرتشم ةثعب يف قحال تقو يف بينو يلا كراشو. ةيضقلا هذه صوصخب لاموصلا
ناريزح-ويام /رايأ يف لاموصلا يف دنالتنوب ةقطنم ىلإ قئاقحلا . ٢٠٠٥هينوي /  ًاضيأ ةثعبلا ت مضو
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بتكمو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ة ـيملاعلا ةحصلا ةمظنم نم ءاربخ
يف ناكم يأ يف ةيمس ةيئايميك داوم دوجو ديكأت رذعتو .ميقملا قسنملا/ةيناسنإلا نوؤشلا قسنم  
بتكم /بينويلل ةكرتشملا ةئيبلا ةدحو هتدأ قحال لمع يأ الو ةثعبلا لمع قيرط نع ال ،لاموصلا

جمانربو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملاو ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا عم نواعتلاب ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت 
ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا ةنامأو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو يئامنإلا ةدحت ملا ممألا

ىلع عزو يذلا نايبتسالا الو ،بينويلاو ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكمو ،دودحلا ربع اهنم صلختلاو 
لازت الو .لاموصلل نيرخآلا ءاكرشلاو لاموصلل ةيلاقتنالا ةيلارديفلا ةموكحلا عم ةمئاق قلقلا رعاشم  

يف ةيئيبلا ةلاحلا نأشب ىرخأ ةريدتسم ةدئام عامتجا هينوي /ناريزح يف بينويلا مظندقو ،كلذ 
يف تاجاحلل ةكرتشملا مييقتلا ةيلمع يف تالخدمك ةيئيبلا ةلاحلا نع ةيبتكم ةسارد كلذ التو  ،لاموصلا

عوم  ةساردلا تلمع و ،ةئيبلاب ةصاخلا ةيعرفلا ةاب قلعتملا بناجلا اهيف بينويلا ردصتي يتلا لاموصلا
ةيعيبطلاو ةيئيبلا لاموصلا دراومنع تامولعملا يف ةزرابلاتاوجفلا ديد  حتىلع ةيبتكملا  .  

  اكنال يرس  - ٥
ممألا بتكمو بينويلا نيب ةكرتشملا ةئيبلا ةدحو هتمدق اكنال يرس ىلإ يئيب ريبخ دافيإ مت   - ٢٢

 ٢٦يف قيسنتلاو ثراوكلا مييقتل ةدحتملا ممألا ةقرفل ةثعب نمض ةي ناسنإلا نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا
ةيمهأ اهل يتلا ةداحلا ةيئيبلا لكاشملل ًاعيرس ًايئيب ًامييقت ةقرفلا ترجأو . ٢٠٠٤ربمسيد /لوألا نوناك

تايلمع يف تالخدمك عيرسلا يئيبلا مييقتلا جئاتن تمدختساو . مههافرو رشبلا ةحصلةرشابمو ةيروف 
ةينطولا يئيبلامييقتلا جاردإ ةلافكل ةيرطقلا ةدحتملا ممألا ةقرف عم بثك نع بينويلا نواعت امك .  
  .٢٠٠٥رياني /يناثلا نوناك يف ردص يذلا لجاعلا ءادنلا يف ةيئيبلا مييقتلا ةطشنأ

مييقتب عالطضالل ةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلا ةرازو عم كلذ دعب بثكنع بينويلا نواعتو   - ٢٣  
هنم ةدافتسملا سوردللويمانوستل ةيئيبلا راثآلل يليصفت يف يئيبلا مييقتلل يئاهنلا ريرقتلا ردص دقو .  
عباتلا يملاعلا لمعلا جمانرب مظن ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو . ٢٠٠٥ ربوتكأ/لوألا نيرشت يف يمانوست باقعأ
اعإ نأشب ةرهاقلا ئدابم نع٢٠٠٥ربمتبس /لوليأ لئاوأ يف ةيبيردت لمع ةقلح بينويلل ليهأتلا ةد  

ينقتلا معدلاب ةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلا ةرازو ديوزتب بينويلا ماق امك . يمانوست دعب امل رامعإلا ةداعإو
، تاباغ جيرحت ةداعإ كلذ يف امب ،يلحاسلا يجولوكيإلا ماظنلا ةداعتسا نأشب  ةعيبطلا نوصو فورغنملا

دراوملا ظفحو رامع إلاةداعإل ةبحاصملا ة يئيبلا اياضقلا نع ةيريهامج ةيعوت ةلمحب مايقلا لجأ نمو
  .ةيعيبطلا

ةيزكرملا ةيئيبلا ةطلسلا عم وةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلا ةرازو عم ًاضيأ بثك نع بينويلا نواعتو   - ٢٤
ةضرعملا عقاوملا لجأ نم يلحملا ديعصلا ىلع ئراوطلا ةهجاوملبهأت لاو ةيعوتلاةيلمع يف عورشلل   

اكنال يرس يف ىرخأ قطانمو يمانوستل هذه يلحملا ىوتسملا ىلع بهأتلاو ةيعوتلا تايلمع زيزعت ةيغب  
رخاوأ يف تدفوأ ةثعب لوح ةطشنألا تروحمتو . ةيعانطصالاو ةيعيبطلا ثراوكلا نم لك ةهجاومل
ماع يف لمكتست فوسو لمع ةقلحو تاعامتجاو عقاوملل تارايز تمض ربوتكأ /لوألا نيرشت

يلمعلا نايبلل نيعورشمب٢٠٠٦ ىوتسملا ىلع ثراوكلا ةهجاومل بهأتلاو ةيعوتلا ةيلمعل عقوملا يف    
  .يلحملا
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  دنليات  - ٦
يف نيدوجوملا نيفظوملا نم ةعومجم ةطساوب ةئيبلاو ةيعيبطلا دراوملا ةرازول ةدعاسملا ميدقت مت   - ٢٥

مهلاسرإ مت نييفاضإ نيفظوم ةسمخو كوكناب يف بينويلل عباتلا ئداهلا طيحملاو ايسآل يميلقإلا بتكملا  
ةفلكتلا مييقت ءارجإ يف ةئيبلاو ةيعيبطلا دراوملا ةرازو دعاسي ذخأ دق بينويلا ناكو . ينقتلا معدلا ميدقتل

يف ةيئيبلا لغاوشلا جامدإ لجأ نم يمانوستب ةلصتم رارضأ نم ةراتخم عقاوم ةعبرأب قحل امب ةيداصتقالا 
ئدابم ذيفنت نع نيتينطو لمع يتقلح دنليات تفاضتسا امك. ليهأتلا ةداعإو رامعإلا ةداعإ ةطشنأ  

عورشم ذيفنت يرجي امك يمانوست باقعأ يف ةيلحاسلا قطانملا يف رامعإلاو ليهأتلا ةداعإ نأشب ةرهاقلا 
ةداعتسا يف صاخلا عاطقلاو ةيلحملا تاعمت " ينطولا يرحبلا غناوم ياث داه عترم"يف يبيرجت   ا كارشإل

  .ةيعيبطلا هدراومو ينطولا عترملا ةرادإو
تامولعملا ماظن ىلإ دنتست ةدحوم تانايب ةدعاق عضو يف دنليات ةموكحل معدلا بينويلا مدقيو   - ٢٦

ةيرحبلا دراوملل ةيسيئرلا تانوكملا يطغ تلةيرحبلاو ةيلحاسلا تامولعملل ينطولا زكرملا يف ةيفارغجلا 
نود تاراوحلا نم ةلسلس م يظنت مت ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو. ةبوكنم تاعطاقم تس يف ةيلحاسلاو

ةيولوألا تاذ ةيلحملا تاجاحلا مييقت ةداعإ لجأ نم ةداعتسالاو ليهأتلا ةداعإ ةطشنأ نع ةيميلقإلا 
طئارخلا نم ةلسلس عضو يف دنليات ةدعاسمب بينويلا موقي امك . ةلاعف ذيفنت تايلآ ثادحتسا ةلصاومو

، تايلمع يف ةديفم ا فورغنملا تاباغل ةنهارلا ةلاحلا نيبت يتلا ةيمقرلا  ةداعإل طيطختلا أ تبثت يتلا  
  .ىرخأ قطانم يف فورغنم عرازم داجيإو ةررضتملا فورغنملا تاليكشت ليهأت

  نميلا  - ٧  
ةيئيبلا راثآلل ًاعيرس ًامييقت نميلا ىلإ تدفوأ بينويلل ةعبات قئاقح يصقت ةثعب ترجأ   - ٢٧

بينويلا نيب ةكرتشملا ةئيبلا ةدحو ططختو . تاردقلا ءانبو رامعإلا ةداعإ نم تاجاحللو يمانوستل
داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش عم نواعتلابو ،ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكمو 

 نمضتتسو، ٢٠٠٦ماع لئاوأ يف نميلا لجأ نم تاردقلا ءانب نأشب لمع ةقلح ميظنتل ،بينويلا يف 
يلحملا ديعصلا ىلع ئراوطلاةهجاوملب هأتلاو ةيعوتلا ةادأب لمعلا لاخدإ يسيئرلا زيكرتلا لاجم امأ .   
يه هذه لمعلا ةقلحو . ةئيبلاو هايملا ةرازو ىدل ةيئيبلا ئراوطلا زكرم ةردق زيزعت يف كلذ عم لثمتيف
  .٢٠٠٥سرام /راذآ يف ةكرتشملا ةدحولا هترجأ دق تناك ةردقلل مييقتل ةعباتم طاشن ةباثمب

لزلةيئيبلا ةباجتسالا  -ًا ثلاث     ايسآ بونج لز 
ةعباتلا ةكرتشملا ةئيبلا ةدحو تدفوأ ،ايسآ بونج ةقطنم برض يذلا لزلزللةباجتسا   - ٢٨  

ينعملا ةدحتملا ممألا قيرف دي ىلع نيبردم نييئيب نيريبخ ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكمو بينويلل 
ىلإ امهدحأ ثراوكلا قيسنتو مييقتلاب ةينعملا ةدحتملا ممألا ةقرفأ بناج ىلإ ثراوكلا قيسنتو مييقتب  
نم ةعومجم تددح دقو. هرهسنمو دابأ مالسإ ىلإ رخآلاو دابأ رفظم ةلجاعلا ةيئيبلا تاجايتحالا  
تالاجم يف ةيفاضإلا ةدعاسملل يروفلا عيزوتلاب تصوأو تاقالزنإلاو جارحألا ةرادإو تايافنلا ةرادإ  
،. ةيضرألا نيينعم نيريبخ كلذل ًاعبت ةكرتشملا ةدحولا تدفوأ ارسيوسو ديوسلا يتموكح نم معدبو  

تالاجم يف اميس الو ةباجتسالا ةلحرم يف ةمات ةروصب ةجردم تايافنلا ةرادإ نأ نامضل تايافنلا ةرادإب 
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نيمئاقلا ةدعاسمل قيقدت مئاوقو ةيهيجوت ئدابم ريفوت متو . ةحصلاو تاميخملا ةرادإو حاحصتلاو هايملا
  .ضاقنألا ةرادإو ةيحصلا ةياعرلا نع ةمجانلا تايافنلا ةرادإ نأشب ئراوطلل ةباجتسالا ىلع

نامضو ةثاغإلا ةطشنأ يف ةدعاسملل ارسيوس ةموكح نم ًاريبخ ةكرتشملا ةدحولا تدفوأ امك   - ٢٩
ا . اهتطشنأ يف ةيعيبطلا دراوملا ةرادإل ماتلا جمدلا اريثأتو جارحألا ةلازإ تايلمع مييقتب ريبخلا ماقو
ةيندت لجأ نم تا يصوت عضو يف ةموكحلل ةدعاسملا مدقو ةيضرألا تاقالزنإلاو تاناضيفلل ةبسنلاب
تلسرأ امك .ةركبملا رامعإلا ةداعإ تايلمعو ةئفدتلا ضارغأل باشخألا مادختسا نع ةمجانلا رارضألا  

يف تاطلسلا ةدعاسمل ارسيوس ةموكح نم معدب تاقالزنإلا رارقتسا نأشب ًاريبخ ةكرتشملا ةدحولا 
يتلا ةيضرألا تاقالزنإلا ةدح ن م ضيفختلل ةيمارلا ريبادتلا ذيفنت يفو فيظنتلا تايلمع يف ناتسكاب
  .ةثاغإلا دوهج ةقاعإ ىلع لمعت

٢٠٠٥ربوتكأ /لوألا نيرشت فصتنم يفو  - ٣٠ يع مييقت يف ماهسإلل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ، د  
 ءزجلا ةغايصب بينويلا ماق دقو. ةئيبلا عاطق هيجوتلو لزلزلا يف ركبملا شاعنإلا تاجايتحال ةدحتملا ممألا
نيرخآلا ءاكرشلا نم ريثكلاو ةئيبلا ةرازو عم قيثولا نواعتلاب ةئيبلا عاطق نم تاجايتحالا مييقتب ق لعتملا
ةعيبطلا ظفحل يملاعلا داحتالاو ،ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم /بينويلل ةكرتشملا ةئيبلا ةدحو مهيف امب
ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو يئامنإلا ةدحت ملا ممألا جمانربو ةعيبطلا ظفحل يملاعلا قودنصلاو ةيعيبطلا دراوملاو
نيرشت ١٩يف تاجايتحالا مييقت ناتسكاب ةموكح تنشد دقو . ةلوفطلل ةدحتملا ممألا قودنصو  
  .٢٠٠٥ربمفون /يناثلا

تالخادم بناج ىلإ ًاليصفت رثكأ يئيب مييقتب يصويف تاجايتحالا مييقت نم يئيبلا ءزجلا امأ   - ٣١
نييئيبلا ةرادإلاو طيطختلا كلذكو ةيعيبطلا دراوملاو تايافنلا ةرادإ ني سحتل شاعنإلا وحن ةهجوم ةيروف
ا . شاعنإلا ةلحرمل ةئيبلا ءزج حرتقي ًارهش ١٨دمو ةركبملا شاعنإلا ةلحرمل ةبسنلابو صاخ هجوبو  
لز لزلا نعتدلوت يتلا ضاقنألاو تاي افنلا نم ةقوبسم ريغ تايمك عم لماعتلل ةيولوأ تاذ تالخادم
تايافنو ةيرشب تايافنو ةبلص تايافنو ىرخأ ةررضتم ةيتحت ىنبو ٍنابمو ةيضرأ تاقالزنإ لكشب  
ضرف نم دحلل ةيولوأ تاذ تالخادم ًاضيأ ةئيبلا ءزج حرتقيو . ىرخأ ةرطخ داومو ةيبطلا ةياعرلا

تاجايتحال كلذكو رامعإلا ةداعإ ضارغأل تاتابنلا ةلازإ لثم ةيعيبطلا دراوملا ىلع ةديازتم طوغض 
تضرعت دق تاردحنم ىلع ةيضرألا تاقالزنإلاو ؛ىرخألا ةقاطلا تاجايتحاو خبطلاو ةئفدتلاب قلعت ت

هايملا ثولتو لكآتلاو ىرخألا تاتابنلا ةلازإو يعرلاو ةيزازتهإلا ةطشنألا ءارج نم بارطضال لعفلاب 
ةيمحملا قطانملاوعتارملاولئاوملا ىلع تاريثأتلاو ؛تاريحبلا تاراجفناو  ةردقملا ةيلامجإلا ةينازي ملا امأ.  

عوم ٢٢يلاو حغلبتف كلت ةيولوألا تاذ ةيئيبلا تالخادملل   ا نأ دقتعيو رالود نويلم مييقت ل ةبسنلاب 
رالود نويلم٤٠٠ىلإ لصي دق ةئيبلا كلذ يف امب تاعاطقلا عيمج دادتما ىلع تاجايتحالا   .  

عم نواعتلاب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمان رب ماق ،ناتسكاب يف ةئيبلا ةرازو نم بلط ىلع ءانبو  - ٣٢
شاعنإلا عيجشت يف ةرازولا همدختست يديهمت يئيب مييقت ريرقت عيمجتب ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم 

ةئيبلا ةرازو عم قيثو لكشب بينويلا لمع دقو . ًالجأ لوطألا ةيئيبلا تاجايتحالا ةيبلتو يروفلا
ريرقتلا عيمجتل ناتسكاب يفتامظنملاو ءاربخلا نم ديدعلا عم رواشتو ىلإ صاخ هجوب ريرقتلا ريشيو .  
تقفش ديسلا ماق دقو . ثراوكلا قيسنتو مييقتب ينعملا ةدحتملا ممألا قيرف ءاربخ ًاقباس هب ماق دق لمع
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مييقتلا نيشدتب ناتسكاب يف ةئيبلا ريزوو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا بئان ،ليخاكاك 
يناثلا نيرشت١٩يف يديهمتل ا يئيبلا دابأ مالسإ يف٢٠٠٥ربمفون /   .  

ةرازو عم نواعتلاب يئيب شاعنإ جمانرب ميمصت يف ًايلاح ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب طرخنيو   - ٣٣
داحتالاو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب لثم تامظنم تاردق ىلإ دنتسي ىعسم جمانربلا لكشيسو ةئيبلا 

  .ةيعيبطلا دراوملاو ةعيبطلا ظفحل يملاعلا
  ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةكرتشملا تاءارجإلا  -ًاعبار   
  ةيساسأ تامولعم  -فلأ   

ممألا جمانربو ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم ا   - ٣٤  ماق يتلا ةكرتشملا تاءارجإلا ىلإ ةفاضإلاب
نم ناتلاكولا تنواعت دقف ايسآ بونج لز لزو يدنهلا طيحملل يمانوست تايلمع نأشبةئيبلل ةدحتملا 

 كلذو ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكمو بينويلل ةكرتشملا ةئيبلا ةدحو ةطساوب ةطشنألا نم ددع لالخ
  .هاندأ ليصفتلاب دراولا وحنلا ىلع

ةباجتسا نمضي وهف تا ونس رشع نع ديزي امل لمع ًاديرف ًاينواعت ًابيترت ةكرتشملا ةدحولا لثمتو  - ٣٥
لالخ نمو . ةيعيبط ثراوكو ةيئيب ئراوط هجاوت يتلا نادلبلا لجأ نم ئراوطلل ةلماكتملا ةدحتملا ممألا

ةيساسألا ةيالولا عم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةصصختملا ةيئيبلا ةربخلا ناتمظنملا عمجت ةيوس لمعلا 
  .ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكمب ةصاخلا ةيناسنإلا ةباجتسالل

ينعملا ةدحتملا ممألا قيرف ةيلآ موقت ،ثراوكلاب ةبوكنملا نادلبلل ةدعاسملا ريفوت لجأ نمو  - ٣٦  
ممألا تالاكو ةربخ ةئبعتب ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم هريدي يذلا ثراوكلا قيسنتو مييقتب 

ىلع ًءانبو . ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةلوفطلل ةدحتملا ممألا قودنصو يملاعلا ةيذغألا جمانرب لثم ةدحتملا
مييقتو قيسنتب ينعملا ةدحتملا ممألا قيرف لاسرإ نكمي ،ام عون نم ةثراكب بكتنا دلب نم هجوم بلط 
ةينطولا تاطلسلا معدلو ةيولوألا تاذ تاجايتحالل عيرس مييقت ءارجإل تاعاس نوضغ يف ثراوكلا 

ينعملا ةدحتملا ممألا قيرف ءاضعأ نأ امكو . ةيلودلاةثاغإلا قيسنت يف ةدحتملا ممألل ميقملا قسنملاو 
ثراوكلا باقعأ يف ةثاغإلا تاثعب ىلإ مامضنالل مئاد بهأت ةلاح يف يهف ثراوكلا مييقتو قيسنتب 

قيسنتو مييقتل ةدحتملا ممألا قيرف ةيلآ يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب مضنيو . ةيناسنإلا ئراوطلاو
  .ةكرتشملا ةدحولا لالخ نم ثراوكلا

  تاباغلا قئارح  -ءاب   
يف تاباغلا قئارحب ةقلعتملا تالخادملا ةكرتشملا ةدحولا ءادأ ىلع ةريخألا ةلثمألا نيب نمو   - ٣٧

تاعامتجا يف اوكراشو ريراقت اوردصأو مييقت تامهم اهيف نوفظوملا ىرجأ يتلا وريبو ايسينودنأ 
قئارح بوشن نود لوؤحلل ةمدقملا ةدعاسمل اب عساو لكشب ةينعملا تاموكحلا تبحر دقو. ةيراشتسا
 .ةعباتملا ةطشنأ لجأ نم تاشقانم دقعتسو تاباغلا
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  تاجايتحالاو رطاخملا تامييقت  -ميج   
سوين ةريحب ظفحي ًايعيبط ادس نأ ىلإ تراشأو تردص يتلا مالعإلا لئاسو ريراقت باقعأ يفو   - ٣٨

رايالا رطخل ضرعتينوريماكلا برغ لامش يف  ، تمدق لجأ نم عضولل ًايروف ًامييقت ةكرتشملا ةدحولا  
ئشانلا ريراقتلا ةجيتن تناكو؛تاءارجإلا نم ديزملا ذاختال يعقاولا ساسألا طخ ريفوت هنأ كلذ نع ة   

يلاوح ددهي امم تاونس سمخ نوضغ يف دسلا راي   ىرجم هاجتإ يف نوشيعي ةمسن ١٠ ٠٠٠إ لمتحي  
تضق دقو . نوبركلا ديسكأ يناث نم ةميغل ثاعبنا هبحصي نأ لمتحيو ايريجينو نوريماكلا يف رهنلا

ماع يف نوريماكلا يف صخش ١٧٠٠ىلع ةلثامم ةميغ  ىلإ ةمدقم تايصوت ريرقتلا مضيو . ١٩٨٦ 
دسلا راي  ا نود لوؤحلل ذختت نأ بجي يتلا ةلجاعلا ريبادتلا نأشب حناملا عمت    .ا ىلإو ةموكحلا

نم ءازجأ يف ةريزغ راطمأ ىلإ ناتس راصعإ ىدأ ٢٠٠٥ ربوتكأ/لوألا نيرشت علطم يفو  - ٣٩  
ىلإ ىدأ ثيح الاميتاوغ نم ةيبونجلاو ةيبرغلا ةعفترملا قطانملا ىلع ةصاخ ةروصب ًارثؤم ىطسولا اكيرمأ 
مييقتو قيسنتب ةينعملا ةدحتملا ممألا ةقرفأ نم قيرف ىرجأ دقو ةينيط تاقالزنإو تاناضيف ثودح 

مييقت ءارجإب ةكرتشملا ةدحولا عم نواعتلاب لمعي يئيب ريبخ ماقو ةيرشبلا تاج ايتحالل ًامييقت ثراوكلا
  .ليصفتلا نم ربكأ ردق ىلع قحال لمعل ًاساسأ مدقو يئيبلا ريثأتلل عيرس

  ةكرتشملا ةدحولل ىرخأ ةطشنأ  -لاد   
حلاصملا باحصأ ةددعتم تاردق ءانب ةثعب ةكرتشملا ةدحولا تداق ٢٠٠٥هيلوي /زومت يف  - ٤٠ ىلإ  
ةيعوتلاو بهأتلا زكرم كراشو . ةيئيبلا ئراوطلل زكرم ءاشنإ يف ةدعاسملل ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج

تدقعو . ةثعبلا هذه يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا يلحملا ىوتسملا ىلع ةيئيبلا ئراوطلا ةهجاومل
ةيعمجو ةئيبلا ةرادإ عم ىرخ أ بناج ىلإ ةيعالطالا تاعامتجالاو ةيدرفلا تاعامتجالا نم ةعومجم

ةدافتسملا سوردلا لدابتل دحاو موي ا   دم لمع ةقلح تدقعو ةيلخادلا ةرازوو يناريإلا رمحألا لالهلا
نمب ىرخأ تامظنمو تامظنملا كلتلنيلثمم دوجو عم ةيئيبلا ئراوطلا زكرمل ةددحملا تارايخلا ةشقانمو   
نارهط ةنيدم يلثمممهيف  .  

قيرفل يناديملا يداشرإلا بيتكلا نم ءزجك ةيئيبلا ئراوطلا نع ًالصف ةكرتش ملا ةدحولا تدعأ  - ٤١
مييقتب ينعملا ةدحتملا ممألا قيرف ءاضعأل تاهيجوتلا ريفوتل ثراوكلا قيسنتو مييقتب ينعملا ةدحتملا ممألا 

  .تاثعبلا ءانثأ ثراوكلا نم ةيئيبلا بناوجلا ةيطغت يف ثراوكلا قيسنتو
ةرود ريسيت ىلع ،ذاقنإلا تامدخل ةيديوسلا ةلاكولا بناج ىلإ ةكرتشملا ة دحولا تلمع دقو  - ٤٢

ةكراشملا تمعد امك . ةيئيبلا ثراوكلا تايلمع نأشب ملسلا لجأ نم وتانلا فلح ةكارشل ةعبات ةيلود
يف ةكرتشملا ةدحولل ةيراجلا تاردقلا ءانب ةطشنأ نم ءزجك ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمجو نميلا نم اهيف  
  .نادلبلا كلت

لوليأ–سطسغأ /بآ يفو  - ٤٣ بيردتلا ريسيت ىلع ةكرتشملا ةدحولا تلمع ٢٠٠٥ربمتبس /   
مييقتل ةدحتملا ممأل لءارقتسالا ةرود يف ةيعيبطلا ثراوكلل ةباجتسالا ءانثأ ةيوناثلا ةيئيبلا تاريثأتلا نأشب 

  .ةروفاغنس يف تدقع يتلا ايسآل ثراوكلا قيسنتو
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  ةكرتشملا ةدحولل يلبقتسملا ريوطتلا  -ءاه   
ةيلاتلا صرفلا ددحت يتلا ةبقترملا صرفلاو تاهاجتالا نأشب فقوم ةقرو ةكرتشملا ةدحولا تدعأ   - ٤٤

  :اهريوطت ةلصاومل
ةديدجلا تاقافتالا لالخ نم اميس الو ةكرتشملا ةدحولاب صاخلا ءاربخلا ل جس زيزعت  )أ(

عون نمو ةديدج دوقعب ةبوحصم ءاربخلاو ةحناملا نادلبلا عم   ؛"بسانتي امبسح ظفحلا" 
عم نواعتلاب ةثراكلا ةرشابم يلت يتلا تاعاسلا يف اهمادختسال مييقت ةيجهنم ريوطت   )ب(

ثحبلل يلودلا يراشتسالا قيرفلاو ثراوكلا قيسنتو مييقتب ينعملا ةدحتملا ممألا قيرف مضت ةئيه 
ىلع زكرت ا   ،اياضقلا أ نم مغرلاب بيلاسألا هذهو بولطملا بسح ذاقنإلاو طبترت نأ بجي ةيروفلا  

  ؛لجألا ةليوط تاءارجإلاو مييقتلاب
ةيساسأ سايق تادعمب ةيئيب معد تادحو ريوطتب ةيمانلا نادلبلا بناج ىلإ مايقلا   )ج(

  ؛نييئيبلا ءاربخللةلص يذ بيردتو 
فاشكتساو ةيئيبلا ئراوطلاب ةينعملا ةيلودلا تامظنملا عم لاصتالل تاءارجإ ريوطت   )د(

ةءافكلا نيسحتو نواعتلا ةدايزو ةباجتسالا ةيلاعف زيزعتل ةيئيبلا ئراوطلل ةباجتسا ةطخ ريوطت ةينا كمإ
لوطألا ةطشنألاو ةكرتشملا ةدحولل ًالجأ رصقألا ةطشنألا نيب كسامتلا سايقو جئاتنلا ساسأ ليكشتو  
  ؛ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ًالجأ

ةباجتسالل بهأتلا نأشب تاردقلا ءانبو ةيئيب لا ئراوطلل ةؤفكلا ةباجتسالا نامض  )ه(
ئراوطلا ططخ ريوطتل ةيهيجوتلا ئدابملا لثمةكرتشملا ةدحولل ةيساسألا تاودألا مادختسا بكلذو   

جاهنملا زيزعت ًاضيأ متي اميف ةيئيبلا ئراوطلل ةباجتسالل ةينطو ةيلآ ءاشنإل ئدابملاو ةينطولا ةيئيبلا 
  ؛يرطقلا ىوتسملاىلع ةيئيبلا ئراوطلا نأشب تاردقلا ءانبل مدختسملا 

عيراشم زيفحتب ةيئيبلا ئراوطلا ةكارشل ةنامأك اهرودب اهعالطضا ىدل مايقلا   )و(
  .ةباجتسالاو بهأتلاو عنملا نيب تاطابترا قلخب كلذو ةحلصملا باحصأ تاجايتحاب يفت ةديدج

يناثلا نيرشتىلإربوتكأ /لوألا نيرشتنم ةرتفلا يفو   - ٤٥ دقع ٢٠٠٥ربمفون /  ممألا جمانرب  
ناتسسؤملا نأ ىلإ تصلخ ةكرتشم لمع ةقلح ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكمو ةئيبلل ةدحتملا 

  :يلي امب ناموقتس
ءاربخ نم ديزملا بيردت لالخ نم كلذ يف امب امهنم لك تاموقم مادختسا ةدايز   )أ(  

مييقتو مييقتب ةينعملا ةدحتملا ممألا ةقرف أل ةعبات ئراوط تاثعب يف مهلاسراو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
  ؛ثراوكلا

نوؤشلا قيسنت بتكم هلذبي اميف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةطخ جاردإ نيسحت   )ب(  
را ذنإلا تامولعم نم مات لكشب ةدافتسالاو ثراوكلل ةباجتسالاو بهأتلا نأشب دوهج نم ةبناسنإلا

  ؛ةلاعفلا ةباجتسالل بهأتلل بينويلاب ةصاخلا طيطختلاتاردقو ركبملا 
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ةيجهنم كلذ يف امب ةلاعفلا ةباجتسالا نمضت نأ ا أش نم تايلآ عضو يف نواعتلا  )ج(   
ةباجتسالاو ئراوطلاب راعشإلا طيسبت ىلع  لمعتيتلا تاءارجإلا ليغشتو ديدجلا عيرسلا يئيبلا مييقتلا 

  ؛يئيبلا شاعنإلاو ةيئيبلا ةباجتسالا ءانبل تاطابترالا زيزعت ًاضيأ متي اميف اهل
  .امهنيب اميف نواعتلا ريوطتو زيزعت ةدايز  )د(  

  نيرخآ ءاكرش عم ةذختملا تاءارجإلا  -ًاسماخ 
جمانربو ناتسكاب ةموكح بناج ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ماق ٢٠٠٥ويام /رايأ يفو  - ٤٦  

ءارج نم ةيعيبطلا دراوملاب تقحل يتلا رارضألا مييقت نأشب ةينطو ةودن ميظنتب يئامنإلا ةدحتملا ممألا  
ةداعتسالا تنمضت ةيجيتارتسا ىلع نوكراشملا قفتاو . ”Tasman Spirit“ةلقانلا نم يطفنلا باكسنإلا 

ينامئتسا قودنص ءاشنإو ةيضيوعتلا ةداعتسالاو ةيلحاسلا ةيجولوكيالا مظنلل ةرشابملا ريغو ةرشابملا  
  .”Tasman Spirit“ةلقان نع تمجن رارضأ نع ضيوعتلل 

ةرازوو دنليزاوس ةعماج بناج ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ماق ٢٠٠٥سطسغأ /بآ يفو  - ٤٧  
ناكسلا فراعم مادختساو قيبطت نع لمع ةقلح ميظنتب دنليزاوس يف لاصتالاو ةئيبلاو ةحايسلا 

تالاجم ةسمخ ن م تامولعم لمعلا ةقلح تضرعتساو. ةيئيبلا ئراوطلا ةرادإو ةعيبطلا ظفح يف نييلصألا
تابنلا جاتنإ ؛ةيعيبطلا ثراوكلا ةرادإ ؛يجولويبلا عونتلا مادختساو ظفح : ةمادتسملا ةيمنتلا تالاجم نم

نم لاجم لك يف ةيبيردت جذامن تضرعتسا امك . رقفلا ةأطو نم فيفختلاو؛يديلقتلا بطلا ؛يئاذغلا 
يف امب ةحلصملا باحصأ نم ةعساو ةعومجم فدهتست يتلا تالا نييعمت ا  ا ةداقلاو نيبردملا اه

يعضاوو ثراوكلا لاجم يف ءاردملاو يحصلا لا ايف نيلماعلاو يعارزلا داشرإلا لاجم يف نيلماعلاو 
 ثلاثلاو يوناثلاو يئادتبالا ىوتسملا ىلع ميلعتلا ىلع نيمئاقلاو نييئامنإلا نيططخملاو تاسايسلا

يف ةمدختسملا نييلصألا ناكسلا ةفرعم عاونأ فلتخم نع تامولعم اهريرقت مدقو . ةيمالعإلا طاسوألاو
نييلصألا ناكسلا ةفرعم مادختسا عيجشت يف دعاستسو ةيعيبطلا ثراوكلا ةرادإو ةيعيبطلا دراوملا ظفح 

 .يلحملاو يرطقلا نييوتسملا ىلع ثراوكلا ةرادإو يئيبلا ظفحلا يف

ىلإ يبورين يف ٢٠٠٥ربمتبس /لولي أ–سطسغأ /بآ يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب مظنو  - ٤٨  
سداسلا ىدتنملا ةيمنتلاب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلل ةعباتلا ةيخانملا تاقيبطتلاو تاؤبنتلا زكرم بناج 

يدنوروب نم نيلثمم عم ًاكراشم ١٢٩نم رثكأ هرضحو . ربكألا يقيرفألا نرقلل خانملا تاعقوتل رشع  
ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملاو يوبابمزو ادنغوأو لاموصلاو ادناورو اينيكو ايبويثأو ايرتيرأو يتوبيجو 

ةيلودلا ةيمنتلل ةدحتملا تايالولا ةلاكوو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو 
ةكلم ملل ةيوجلا داصرألا بتكمو ةيوجلاو ةيرحبلا ةينطولا ةدحتملا تايالولا ةرادإل يقيرفألا بتكملاو

ربمتبس /لوليأ نم ةدتمملا ةرتفلل سقطلا طامنأ ىلع زكر دقو). لجألا ةليوط تاؤبنتلا تاقيبطت(ةدحتملا 
ةقطنملا يف ةعرازملل ةبسنلاب ةصاخ ةروصب ًاجرحراطمألا لوطه نوكي نيح ربمسيد /لوألا نوناك ىلإ  

نم نييلصألا ناكسلا ةفرعم مادختس ا نع اريرقت ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب مدقو. اهرسأب ةيميلقإلا هبش
ريوطت يفو تاناضيفلا ثودحو فافجلاب ركبملا راذنإلا تامدخ ريفوت يف ةيلحملا تاعمت   ا لبق
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ةعبرأ يف ثدحي نأ لمتحي ديج لكشب راطمألا لوطه نأ ىلإ ىدتنملا صلخو . اهتهجاومتايجيتارتسا 
نم ميلاقأ هبش ةقطنملا نم ةينامثلا ةيخانملاميلاقألا  ةيميلقإلا   .  

تاؤبنتلا زكرم بناج ىلإ ٢٠٠٥ربمتبس /لوليأ يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب مظنو  - ٤٩  
ةيعيبطلا ظفح لاجم يف نييلصألا ناكسلا ةفرعم مادختساو قيبطت نع لمع ةقلح ةيخانملا تاقيبطتلاو 

يف تعمج يتلا تامو لعملا ةحص نم تققحتو لمعلا ةقلح تضرعتساو اينيك يف ةيعيبطلا ثراوكلا ةرادإو
نييلصألا ناكسلا ةفرعم مادختسا عيجشت يف مهاس امم ًاضيأ ةيبيردتلا داوملا نمو دلبلا نم ءازجأ ةسمخ 

  .ةيئيبلا ئراوطلا ةرادإ يفو ةعيبطلا ظفح يف
ةيلمرلاو ةيرابغلا فصاوعلا ىلع بينويلل ةيئيبلا ئراوطلا رابخأ ةرشن ل ةعبارلا ةيضقلا تزكرو  - ٥٠

ةلازإ اهيف ا مبلماوعلا نم ةعومجم نع ةمجانلا ةيئيبلا ةرادإلا ءاوس ءارج نم مقافتت وأ ثدحت ا م ًابلاغو
هايملا دراومو ةحلاملا ءاملاب ةيورملا يضارألاو ةع ورزملا لوقحلاداهجإ و يعارملا عضو روهدتو جارحألا
 ٤ةيضقلا امأ لارآلا رحبو د اشت ةريحب يف عضولا وه امك ةشمكنملا ةيئاملا تاحطسملاو ةدفنتسملا ةيفوجلا

بيلاسألاو ا   اريثأتو ا  ابسأو ةيلمرلاو ةيرابغلا فصاوعلا فصت تامولعم مدقتف ةيرابخإلا ةرشنلا نم
مكحتلاو ا اواهفاشتكإل ةمدختسملا     .دح نم فيفختلل ةحاتملا تارايخلا

راصعإلا (جاكاوت يئاو تسإلا راصعإلل ًالماش ًامييقت ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىرجأو  - ٥١
نم ٢٣يئاوتسإلا  يتلا ةلئا هلا تاناضيفلا بابسأ مهفت ةيغب كلذو نابايلا طسو برض يذلا) ٢٠٠٤ 

مت نأ دعبو ةثراكلا تاريثأتل ةببسملا لماوعلا يف رظنو بهأتلا ىوتسم مييقت سرد امك . اهيلإ تدأ
ةدحلا نم فيفختلاب قلع تت ةميق ًاسورد مييقتلا مدق ،نابايلا يف تعضو يتلا بهأتلا ريبادت قيثوت

  .ةلثامم ثراوك هجاوت يتلا ىرخأ نادلب يف ةرادإلابو
  اهل بهأتلاو ثراوكلا رطاخم نم دحلا  -ًاسداس 

  ثراوكلا نم دحلاب ينعملا يملاعلا رمتؤملا  -فلأ 
، ك يف دوقعملا ثراوكلا نم دحلاب ينعملا يملاعلا رمتؤملا يف ًايساسأ ًارود بينويلا بعل  - ٥٢ يبو

ذيفنتو ثراوكلا رطاخم نم دحلا فادهأ معد يف رمتسيو ٢٠٠٥رياني /يناثلا نوناك يف نابايلا ،وجويه  
رمتؤملا ءانثأ هيلع قفتملا٢٠١٥ – ٢٠٠٥لمعلل وجويه راطإ  قرط سامتلإ لجأ نم رمتؤملا دقع دقو .  

ةيمهأب يعولا ةدايزو تاي دحتلاو تارغثلا ديدحتو ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ثراوكلل ضرعتلا نم دحلل
ةبسانملا تامولعملا رفاوتو ةيقوثوم ةدايز ىلإ ىمر امك . اهذيفنت ريسيتو ثراوكلا نم دحلا تاسايس

ماكحألا يف نيبملا وحنلا ىلع ميلاقألا عيمج يف ثراوكلا ةرادإ تالاكوو روهمجلل ثراوكلاب ةلصتملا 
  )١(.ذيفنتلل جربسناهوج ةطخ نم ةلصلا تاذ

  :يلي ام رمتؤملا يف بينويلا ةكراشمل ةزرابلا طاقنلا نيب نمو  - ٥٣

                                                           
، دتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم ريرقت(ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم جئاتن ذيفنت ةطخ   )١( ةما

 ، بآ٢٦ايقيرفأ بونج ،جربسناهوج لوليأ٤ –سطسغأ /  عيبملا مقر ،ةد حتملا ممألا عوبطم ()٢٠٠٢ربمتبس / 
E.03.II.A.1بيوصتلاو رارقلا ،لوألا لصفلا )،  قفرملا٢،   ،. 
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رطاخم "ناونعب ىوتسملا عيفر ةريدتسملا ةدئاملا عامتجا ءانثأ يذيفنتلا ريدملا ريرقت   )أ(
  ؛"لبقملا ةيمنتلا يدحت: ثراوكلا

ةعوم   )ب(  نأشب ٤ةيعرفلا ا قيرف ةسلج ءانثأ ريراقت " ةنماكلا راطخألا لماوع نم دحلا" 
تاسلجلا ىلإ قيرفلا ريراقت ميدقت تابلطتم ةيبلتل ريراقتو كلذ نع ةئشانلا شاقنلا ةقرول ريض حتلاو
  ؛ةيلودلا ةيموكحلا تاعامتجالاو ةماعلا

نم ةديدجلا ةكارشلا اهتفاضتسا يتلا ةيقيرفألا ةريدتسملا ةدئاملا عامتجا ءانثأ ريراقت   )ج(
  ؛ايقيرفأ يف ثراوكلا نم دحلل ةيلودلا ةيجيتارتسالاو ايقيرفأ ةيمنت لجأ

ةددعتم ةكارش ءانب : ثراوكلا نم دحلاو ةيئيبلا ةرادإلا"ناونعب ةيعيضاوم ةرود ميظنت   )د(
  ؛"ةحلصملا باحصأ

  ؛جاكوت يئاوتسإلا راصعإلا نع ةسارد ريرقت نيشدتل يفحص رمتؤم  )ه(
نم دحلا يف نيمأتلا عاطقو يلاملا عاطقلا رود نأشب ةكرتشم ةيفحص ةيلاعف   )و(

  ؛ثراوكلا
  ؛يدنهلا طيحملا يف يمانوست ةثراك نأشب ةيئانثتسالا ةماعلا ةسلجلا يف ةكراشملا  )ز(
تاعمتجم ءانب نأشب ةيميلقإلا ةيمنتلاب ينعملا ةدحتملا ممألا زكرمل ةماع ةودن دقع ريسيت   )ح(

  ؛ثراوكلا ةهجاومل ًانامأ رثكأ ةيلحم
ركبملا راذنإلا نع ثراوكلا نم دحلل ةيل ودلا ةيجيتارتسالل ةيزاوم ةرود ءانثأ ريرقت  )ط(

  ؛"ناسنإلا لوح ةرومحتملا ركبملا راذنإلا مظن"ناونعب 
طيحملا يف يمانوستل ركبملا راذنإلا نأشب ةصاخلا ةينقتلا ةرودلا ءانثأ مدقي ريرقت   )ي(

  ؛يدنهلا
ءان ثأ ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم/بينويلل ةكرتشملا ةئيبلا ةدحو نم مدقم ريرقت  )ك(

  ".لماكتملا مييقتلاو ةكارشلاو قيسنتلا لالخ نم ةلاعفلا ةباجتسالا"ةيزاوم ةرود 
يف بينويلا ةمهاسم بقعتل ثراوكلا رطاخمو ةئيبلاب ًاينعم ًايلخاد ًالماع ًاقيرف بينويلا ماقأ دقو  - ٥٤  

  .بينويلا جمارب يف ثراوكلا رطاخم لغاوش جمد ةدايز دييأتلو لمعلل وجويه راطإ ذيفنت
  ةيئيبلا ئراوطلاب ينعملا يراشتسالا قيرفلا  -ءاب   

جمانرب نم لك ةيئيبلا ئراوطلاب ينعملا يراشتسالا قيرفلل سداسلا عامتجالا دقع يف كرتشا   - ٥٥
ىلع جردملا دنبلا ناكو . ٢٠٠٥هينوي /ناريزح يف ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا

فيفختلاو اهمييقتو اهل بهأتلاو ئراوطلا نم ةياقولا نأشب يجيتارتسالا بينويلا راطإ لامعألا لودج  
هقسني ناك يذلا اهل ةباجتسالاو ا   ةيئيبلا تاسايسلا ذيفنتل بينويلا ةبعش ثراوكلا ةرادإ عرف دح نم

تالخدم مدقو يجيتارتسالا راطإلا عامتجالا شقان دقو . ٢٢/٨ةرادإلا سلجم ررقم ساسأ ىلع 
بينويلا اهدعأ يتلا ةقرولا ساسأىلع ضارعتسالل  .  
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ةثراكل ةيئيبلا ةباجتسالا ةيئيبلا ئراوطلاب ينعملا يراشتسالا قيرفلا عامتجا شقان امك   - ٥٦
طيحملا لز لز ءانثأ ةيئيبلا ئراوطلاو ئراوطلل ةباجتسالا"ةقيثولا ىلإ ًادانتسا يدنهلا طيحملا يف يمانوست 

يمانوست–يدنهلا  ةيلودلا ةباجتسالا هيف تربتعا يذلا تقولا يفو )٢("اهنم ةدافتسالل ةيلوأ سورد:    
زيزعت ثيح نم تانيسحت ثادحإ رمألا ىعدتسا دقف ًادج ةيباجيإ يمانوست ةثراكل ةيئيبلا بناوجلل 

  .يئيبلا مييقتلا لجأ نم ةكرتشملا تايجهنملا ةرولبو لماكلا قيسنتلا
ةيئيبلا ئراوطلاب ينعملا يراشتسالا قيرفلا عام تجا ءانثأ نادلبلا يلثمم نم ديدعلا برعأ امك  - ٥٧

ىلع ئراوطلا ةهجاومل بهأتلاو ةيعوتلا جمانرب ذيفنتل مهدادعتسا نع ،ايريجينو لاغنسلا يلثمم مهيف نمب 
م برغملاو ايسينودنأو ليزاربلا يلثمم عم تراد يتلا تاشقانملا تدكأ دقو .ادلب يف يلحملا ديعصلا  

ئراوطلا ةهجاومل بهأتلاو ةيعوتلا جمانربب ةلصتملا عيراشملا زيزعت يف مهت بغر اكنال يرسو اينامورو
  .نادلبلا كلت يف يلحملا ديعصلا ىلع

ةيلبقتسملا ةطشنألا نع ةيئيبلا ئراوطلاب ينعملا يراشتسالا قيرفلا عامتجا ءانثأ ريرقت مدقو   - ٥٨
نم ديزملا عضو كلت تنمضت و ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكمو بينويلل ةكرتشملا ةئيبلا ةدحول
ةبعش مايقو يلحملا ديعصلا ىلع ئراوطلا ةهجاومل بهأتلاو ةيعوتلا جمانرب عم نواعتلا ىلع ديد شتلا

يف نيكراشملا كئلؤال ةيئيبلا ئراوطلا نأشب بيردتلا ريفوتب داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلل بينويلا 
يلحملا ديعصلا ىلع ئراوطلا ةهجاومل بهأتلاو ةيعوتلا جمانربل جيورتلاو ةكرتشملا ةدحولا تاثعب  

ينعملا يراشتسالا قيرفلا تاعامتجا يف جمانربلا اذه ةكراشمو نميلاو ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمجل 
تاقرو يف تحرتقا يتلا ةطشنألا ًاريبك ًادييأت قيرفلا عامتجا ديأو . لبقتسملا يف ةيئيبلا ئراوطلاب
ئراوطلا ةهجاومل بهأتلاو ةيعوتلا جمانرب نيب نواعتلل صاخ هجوب ًاريدقت ىدبأو ةيساسألا تامولعملا  

  .ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكمو بينويلل ةكرتشملا ةئيبلا ةدحوو يلحملا ديعصلا ىلع
  يلحملا ىوتسملا ىلع ئراوطلا ةهجاومل بهأتلاو ةيعوتلا جمانرب  -ميج   

ةيساسألا ةليسولا هفصوب بينويلل عباتلا ئرا وطلا ةهجاومل بهأتلاو ةيعوتلا جمانرب زيزعت يرجي  - ٥٩
ثراوكلا لثم اهل بهأتلاو ىرخألا ثراوكلاو ةيعيبطلا ثراوكلا عنمل يلحملا ىوتسملا ىلع بينويلا لمعل 

بينويلا موقي يلحملا ىوتسملا ىلع ئراوطلا ةهجاومل بهأتلاو ةيعوتلا ةيلمع عيجشت ةدايزلو . ةيعانصلا
نم دحلل رطاخملا ددعتم جمانرب هفصوب هعيمجت ةداعإل ةديدج بيلاسأو تاودأ ةرولبو عيوطتو حيقنتب  

لكش يأ تاريثأتل بهأتلاو عنمو مييقتو ديدحت نم ةيلحملا تاعمت   ا نيكمت ىلع رداق هفصوبو ثراوكلا
يلحملا عمت  ةيطغت تمت امك . ا ساسأ ىلع ةمئاقو ةيكراشتو ةلماكتم ةقيرطب ثراوكلا لاكشأ نم

ةيعيبط ةثراك ىلإ يدؤت نأ رشبلا اهثحتسي يتلا ثراوكلل نكمي نيح لاحلا وه امك ةددع تملا رطاخملا
يف نكمي يلمع نايب عيراشمو ةيجذومن عيراشم ذيفنتو ريوطت ىلع بينويلا زكريو . سكعلاب وأ ربكأ

هرشن مث نمو هحيقنتو هحيضوتو هرابتخال ديدج ج  ريوطت اهراطإ.  

                                                           
 يكبشلا عقاوملا ىلع ةحاتم. EU/AG/37ةيئيبلا ئراوطلاب ينعملا يراشتسالا قيرفلا ةقيثو   )٢(

http://ochaonline.un.org/GetBin.asp?DocID=3405. 
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نم دحلاب ةينعملا تالاكولا نيب ةكرتشملا لمعلا ةقرف : ثراوكلا نم دحلل ةيلودلا ةيجيتارتسالا  -لاد 
  ثراوكلا

ةيئيبلا تامولعمل ا ةرادإلل ةلمتحملا راودألاو ةئيبلا ىلع ثراوكلل ةيبلسلا تاريثأتلل ًاكاردإ  - ٦٠
ما متهالا ةدايز يوق لكشب ديأو ةتباث ةروصب بينويلا لمع ثراوكلا رطاخم نم دحلل ةيئيبلا ةرادإلاو
  .ثراوكلا ةرادإ لحارم عيمج يف ةيئيبلا لماوعلاب

نم دحلاب ةينعملا تالاكولا نيب ةكرتشملا لمعلا ةقرف اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلل ًاقفوو   - ٦١
 ، قيرف بينويلاأشنأثراوكلا ًالماعًا  ينعم  مهف زيزعت ىلإ يمري ثراوكلا رطاخم نم دحلاو ةئيبلاب ًا   

يملاعلا ىوتسملا ىتحو يلحملا ىوتسملا نم لمعلل وجويه راطإ ذيفنتيف اهجاردإو ةيئيبلا لغاوشلا   .
نم ثراوكلا رطاخم نم دحلاو ةئيبلا نيب نيهاجتالا تاذ تاطابترالا مهفت لماعلا قيرفلا ززعي فوسو 
اياضقلاب ةقلعتملا تاهيجوتلا نأشب تابلطلل بيجتسيسو تاسايسلا روظنمو يملعلا روظنملا نم لك 

  .ثراوكلا نم دحلل ةيلودلا ةيجيتارتسالا ماظن نم ةلصلا تاذ
  ةيساسأ تاظحالم  -ًاعباس   

يماع لالخ يف تمت يتلا ةطشنألا تدأ  - ٦٢ ةيئيبلا ئراوطلل ةباجتسالا نأشب ٢٠٠٥ و٢٠٠٤   
بينويلا ديوزت ىلإ ركبملا راذنإلا مظنو ا   دح نم فيفختلاو اهل بهأتلاو ثراوكلا ثودح عنمو

  :يلي امةيساسألا تاظحالملا ضعب نمو يلبقتسملا هلمع يف سكعنت فوس ةميق ةبرجتب 
ىوتسملا ىلع ةيئيبلا تاربخلاو ثراوكلا دعب اميف ةركبملا ةيئيبلا تامييقتلا تمهاس   )أ(

زفحو شاعنإلا تايلمع ءانثأ ةيئيبلا رطاخملا ديد حت يف ةدحتملا ممألا قيسنت تايلآ يف كلذكو يناديملا
  ؛تاريثأتلا ةدح نمفيفختلل ةبسانملا ريبادتلا 

رذعتي شاعنإلا ةطشنأو ةيئيبلا ئراوطلل ةباجتسالا لاجم يف ةيباجيإلا تازاجنإلا نإ   )ب(
  ؛ةينطولاو ةيئيبلا تاطلسلا عم ةيجيتارتسالا ةكراشملا نود اهقيقحت

فارتعالا نع ٢٠٠٥ و٢٠٠٤يماع لالخ ةيئيبلا ثراوكلا ةرادإ دوهج ترفسأ   )ج(  
  ؛رطاخملا نم دحلاو شاعنإلا ةطشنأو ثراوكلل ةباجتسالا يف ةيئيبلا لغاوشلا جاردإ ةيمهأب

بينويلا نيب نواعتلا ةميقب ربكأ ةروصب فارتعالا مت ،ةربخلانم تاونس لالخ و  )د(  
؛ًاعم لمعلابًامهمازتلاب ًةيناث ناتئيهلا تحرص دقو ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكمو    

طيطخت كلذ يف امب ثراوكلا دعب اميف تاجا يتحالا مييقت تايلمع ريوطت ةدايز يغبني  )ه(
  ؛مييقتلا تايلآو تاودأل ميلسلا ينقتلا ضارعتسالا ىلإ دانتسالاب شاعنإلا تايلمع

تاجايتحالا مييقت تايلمع يف بينويلاةكراشم الولو  )و( يئيبلا عاطقلا لهاجت مت ل ، 
؛هنأش نمصاقتنالاو    

ةركبملا لحارملا يف ثراوكلا رطاخمب ةقلع تملا ىرخألاو ةيئيبلا لغاوشلا يف رظنلا بجي  )ز(
  ؛ةديدج رطاخم ءوشن يفالتل كلذو رامعإلا ةداعإو شاعنإلا تايلمع نم
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دوجوو مادتسملا مازتلإلا بلطتي ثراوكلا باقعأ يف تاجايتحالا عم لماعتلا نإ   )ح(
؛شاعنإلا ةيلمع ءانثأ ةيئيبلا اياضقلل يدصتلل ةنرموةددجتمةطخ     

ثراوكلا ةرادإ زيزعت يف يساسأ رودب مايقلا ثراوكلا ءاردمو ةيئيبلا تاطلسلل نكمي   )ط(
عنم يف ةكراشملا ةدايز لالخ نم ةيلبقتسملا رطاخملا نم دحلاو يميلقإلاو ينطولا نييوتسملا ىلع 

  ؛شاعنإلا دوهج يفو اهل ةباجتسالاو بهأتلاو ثراوكلا
ةثاغإلاو شاعنإلا تايلمعو ثر اوكلا نع ةمجانلا ةيئيبلا رطاخملا نم ضعب ةيندت نكمي  )ي(

  ؛اهعنمو اهل بهأتلا ىلع ديدشتلا ةدايز لالخ نم ثراوكلا باقعأ يف
ةلحرم ىلإ ةباجتسالا ةلحرم نم لاقتنالا وحن دراوملاو مامتهالا نم ديزملا هيجوت يغبني   )ك(

  ؛ثراوكلا دعب ام عاضوأ يف شاعنإلا
ىلع طقف لمعي نل يلحملا ىوت سملا ىلع بهأتلاو ةيعوتلاب مامتهالا ةدايز نإ  )ل(

ةباجتسالا دوهج ريسيت ىلإ ريبك لكشب يدؤيس هنكل ثراوكلا نع ةمجانلا رئاسخلا نم فيفختلا 
  ؛شاعنإلاو

تايجولونكت لاخدإل ةميق ًاصرف قل خي "لضفألاءانبلا ةداعإ "موهفم دييأت نإ   )م(
  ؛ةيمنتلاو شاعنإلا ةمادتسا يف مهست يتلاو ةيئيبلا ةيحانلا نم ةنومأم ةرادإ تاسراممو

تاريثأت نع ةيلحملا تاعمت يإلا مظنلا علطضت  )ن(  ا لزع يف زراب رودب ةيعيبطلا ةيجولوك
قيبطت وه فدهلا ناك اذإ يوقأ يملع ساسأ دوجو ىلإ وع دي ام ةمثهنأ نم مغرلاب ةيعيبطلا رطاخملا 

  .ةيلحاسلا ةيجولوكيالا مظنلا ةداعتسا لاجم يف ةلص تاذ ئدابم
ةرادإ عرفل ةديدجلا ةيجيتارتسالا يف رابتعالا يف هالعأ ةدراولا تاظحالملا ذخأ يرجيو   - ٦٣

  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا ثراوكلا
___________  


