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ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلاةنجل ًانوناق مزلم يلود كص عضول    
ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقب سملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتل

 ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو
 
 ةرشع ةيداحلا ةرودلا

 ، لوليأ١٨فينج  ٢٠٠٤ربمتبس / 
 ∗تقؤملا لامعألا لودج نم ٦دنبلا 
 ةينقتلا ةدعاسملا نم تاجايتحالاب ةقلعتملا ةساردلاميدقت 

 ةينقتلا ةدعاسملا تاجايتحا ةسارد

 ةنامألا ةركذم
نع ةسارد يرجت نأ ةنامألا ىلإ ةيلودلا ةيمو كحلا ضوافتلا ةنجل تبلط ،ةرشاعلا ارود ءانثأ - ١

ءارجإ قيبطت نأشب مادرتور ةيقافتا ءوض يف نادلبلا ىدل ةينقتلا ةدعاسملاو تاردقلا ءانب تاجايتحا 
 ، ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةنيعم ةرطخ تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا

، رأ ةلئسأ ةمئاق ساسأ ىلع كلذو ةيميلقإلا يداصتقالا لماكتلا تامظنم ىلإو ،نادلبلا عيمج ىلإ تلس
ضوافتلا ةنجل ىلإ ةساردلا جئاتن مدقت نأ ةنامألا ىلإ كلذك ةنجللا تبلط دقو . نيكراشملا نيبقارملاو
 .ةرشع ةيداحلا ارود ءانثأ ةيلودلا ةيموكحلا

عيمج ىلع تممعو ،ةيمسرلا ةدحتمل ا ممألا تاغل عيمج ىلإ تمجرتو ةلئسألا ةمئاق تغيص دقو - ٢
ناسين١٠خيراتب نيكراشملا نيبقارملاو ،ةيميلقإلا يداصتقالا لماكتلا تامظنمو نادلبلا   ٢٠٠٤ليربأ / 

نيتمظنمو نيتيلود نيتيموكح نيتمظنمو ًادلب ٧١نم تاباجإلا يقلت مت دقو . ماباجإ ىلع لوصحلل  
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ةتقؤملا ةعبسلا ميلاقألا تحت ةركذملا هذهل لوألا قفرملا يف ا وباجأ يذلا ءامسأب ةمئاق درتو. نيتيموكح ريغ
دقو . ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملل ةلصفنم مئاوق عم ،مادرتور ةيقافتال ةعباتلا

ةعومجم لكل يلودج لكش يف تفنصو تررحو ةيدارفإلا ةلئسألا مئاوق يف ةدراولا تامولعملا ليلحت مت 
ميلقإ لك تاباجإب زجوم دادعإل لوادجلا يف ةدوجوملا تامولعملا تمدختساو ،لوأل ا قفرملا يف
تامظنملا نم ةدراولا تاباجإلا ةلق ىلإ رظنلابو ). ًادحاو ًادر درو ثيح ةيلامشلا اكيرمأ ءانثتساب(
ميلاق ألا ريراقت تعضوو. ةعوما كلتل زجوم دادعإ متي مل ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا
 .ةيمولعملل كلذو مادرتور ةيقافتال يكبشلا عقوملا ىلع ةلودا زيجاوملا عيمجو ةتسلا

نأشب ةسارد ناونع تحت ًادلب ٧١دودر يف ةدراولا تامولعملاب لماش زجوم رفاوتي فوسو  - ٣  
طقف ةيزيلجنإلا ةغللاب(UNEP/FAO/PIC/INC.11/INF/1/Add.1)ةينقتلا تاجايتحالا   . 
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 لوألا قفرملا

ةصاخلا ةلئسألا ةمئاق ىلع اهدودر يف نادلبلا اهتمدق يتلا تامولعملاب فاو زجوم 
 مادرتور ةيقافتاب ااقالع ثيح نم ةينقتلا ةدعاسملاو تاردقلا ءانب تاجايتحاب

تاجايتحا ىلع تيرجأ يتلا ةساردلا يف ةدراولا تامولعملاب ًايفاو ًازجوم ةقيثولا هذه مدقت  - ١
اهتمدق يتلا تاباجإلل لماش زجوم يهو (UNEP/FAO/PIC/INC.11/INF/1/Add.1)ةينق تلا ةدعاسملا  

ًادلب ٧١ ناسين١٠موي ةنامألا اهتعزو ةلئسأ ةمئاقب ) هاندأ ةجردم(  ةلق ىلإ رظنلابو . ٢٠٠٤ليربأ / 
هذهو .اهل زجوم دادعإ متي ملف ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا نم ةدراولا دودرلا  

ًازجومو نييرطقلا دودرلا باحصأ اهنع برعأ يتلا ءارآلل ًاماع ًاحسم مدقت انيديأ نيب يتلا ةقيثولا 
 .مادرتور ةيقافتا ىلإ" ةيقافتالا"حلطصم ريشي ريرقتلا اذو . اهوراثأ يتلا ةيسيئرلا اياضقلاب

ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا تا مظنملاو) مادرتور ةيقافتال ةتقؤملا ميلاقألا بسح ةمظنم(نادلبلا ةمئاق 
 ةلئسألا ةمئاق ىلع ًادودر تمدق يتلا ةيموكحلا

 رئازجلا )١٩(ايقيرفأ 
 ننب
 اناوستوب
 يدنوروب
 رضخألا سأرلا

 ايقيرفأ طسو ةيروهمج
 راوفيد توك

 ايبماغ
 اناغ
 اينيغ

واسيب–اينيغ    
 اينيك
 وتوسيل
 رقشغدم

 يوالام
 ةدحتملا اينارتت ةيروهمج

 وغوت
 ادنغوأ
 يوبابمز

 شيدالغنب )١٢(ايسآ 
 نيصلا
 ايسينودنإ
 نابايلا

 ايزيلام
 ايلوغنام
 نيبلفلا

 ايروك ةيروهمج

 ةروفاغنس
 اكنال يرس
 دنليات
 مان تييف

 اينيمرأ )١٨(ابوروأ 
 ايراغلب
 صربق

 كيشتلا ةيروهمج
 ايناملأ
 نانويلا

 ايراغنه
 ادنلريأ
 ايلاطيإ

 ايفتال
 ايناوتيل

 ادنلوه

 جيورنلا
 ادنلوب
 اينامور
 يسورلا داحتالا

 اينيفولس
 اينابسإ

 ايفيلوب )٩(يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ 
 ليزاربلا

 يليش

 ابوك
 ةيكينيمودلا ةيروهمجلا
 روداوكإ

 ادانيرغ
 اكياماج
 وريب

 رصم )٧(ىندألا قرشلا 
 ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج

 ندرألا

 ناتسزيغريق
 نانبل
 ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

   ادنك )دحاو(ةيلامشلا اكيرمأ 
 ايلارتسأ )ةسمخ(ئداهلا طيحملا برغ بونج 

 كوك رزج
 ادنليزوين
 ةديدجلا اينيغ اوباب

 ناميلس رزج

ريغ تامظنمو ةيلود ةيموكح تامظنم 
 )عبرأ(ةيموكح 

 يويسآلا ةيمنتلا فرصم
ةئيبلا ةبقارم زكرم 

 )اناوستوب(

 ةيبوروألا ةيضوفملا
تاكرحلاو ةيموكحلا ريغ تامظنملل يليزاربلا ىدتنملا 

 ةيمنتلاو ةئيبلل ةيعامتجالا
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امك يه ةيقافتالاذيفنتب قلعتت تالاجم ةتس يف تامولعم ىلع لوصحلا ىلإ ةلئسألا ةمئاق تعس  - ٢  
 :يلي

 ؛ةينطولا تايجيتارتسالاو ططخلا )أ( 
؛تامولعملاوتالاصتالاةرادإ  )ب(    
 ؛رطاخملا ريدقتو رطاخملا مييقت )ج( 
 ؛ةيئانثلا ةينقتلا ةدعاسملا )د( 
 ؛يميلقإلا نواعتلا )ه( 
 .بيردتلا )و( 

ىرخأ تامولعم "نونعملا ريخألا عرفلا تحت تامولعم ميدقت كلذك ةلئسألا ةمئاق تبلطو  - ٣
دق يتلا تاردقلا ءانب ةطشنأ وأ ةينقتلا ةدعاسملا تاجايتحا لوح تامولعملا نم ديزملا عمجل" ةلص تاذ  

تاردقلا ءانب وأ ةينقتلا ةدعاسملاب ةقلعتملا ىرخألا تاقيلعتلاوةيقافتالاذيفنت يف ةديفم نوكت  تءاجو .  
تامولعملا ىلعو ،ال وأ معن ةلئسأ ىلع ًادر ءارآو ةيلعف لئاسم : نيعون ىلع دودرك ةدراولا تامولعملا
اهءافيتسا بجي يتلا تابلطتملا وأ اهيطخت يغ بني يتلا زجاوحلاب ةقلعتملا ةلئسألا ىلع درت يتلا ةيدرسلا

ةدعاسملا تابلطوةيقافتالاذيفنت ىلع ةرداق دالبلا لعجتل  ريرقتلا اذه نم لوألا لصفلا لكشيو . ، 
 ٧١لصأ نم بسحي هيلإ راشملا نادلبلا ددعو . ءارآلا وأ ةيلعفلا لئاسملاب ةقلعتملا دودرلا نع تامولعم
تسلا قطانملل ةرظانم نيوانع تحت ةيحسملا ةساردلا جئاتن مدقتو كلذ ريغ ىلإ رشي مل ام ًابيجم ًافرط  

مت يتلا ةيدرسلا تاباجإلا نم ًاريبك ًاددع جلاعيف ريرقتلا نم يناثلا لصفلا امأ . ةيقافتالاذيفنتب ةلصلا تاذ 
 .اهيقلت

 ةيرطقلا ةطشنألاو جماربلاو ططخلا نع تامولعم -ًالوأ 
 ةيرطقلا تايجيتارتسالاو ططخلا -فلأ 

 :نع فشك حسملا نإف ةينطو تايجيتارتساو ططخ ذيفنتو ريوطتب قلعتي اميفو - ٤
نإف ،ةيئايميكلا داوملل ًايرطق ًافلم لعفلاب تروط دق تناك ًادلب ٤٢لصأ نم هنأ  )أ(   

٣٧ ، دلبلا لخاد اهيلع ظافحلاو ةيئايميكلا داوملا لكايه ريوطت يف ةديفم تافلملا هذه نأ تدجو اهنم  
 ٢٣و ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ةصاخلا تاجايتحالا ةهجاوم يف تايولوألا ديدحتل اهتمدختسا ًادلب ٣٦و
 ؛اافلم لعفلاب تلمكتسا دق

نإف ةيئايميكلا داوملل ًايرطق ًافلم روطت مل ًادلب ٢٤لصأ نمو  )ب(  تمزتعا ًادلب ١٩   
 ؛كلذب مايقلا

يلآ اهيدل ناك اهعومجم يف ًادلب٤٩كانهو  )ج(  نيب يرطقلا نواعتلا زيزعتل ةمئاق ة  
؛ةيئايميكلا داوملا ةرادإ نأشب تاررقمذاختايف تالاكولاو تارادإلاو تارازولا    
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ةيقافتال ةيرطق ذيفنت ةطخ ريوطت مزتعت اأ وأ ،ريوطتب ًادلب ٦٣هعومجم ام موقت  )د(   
عب ثحب مزتعت اهنم٥٨و ،ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاب ةينعملا ملوهكتسا نم يتلا مادرتور ةيقافتا رصانع ض  

 ؛ملوهكتسا ةيقافتا ذيفنت يف دعاست نأ اأش
ةيئايميكلا تامولعملا لدابت ةكبش جمانرب يف كراشت ًادلب ١٨نأ  )ه(  ايقيرفأ يف اهنم ١٣(   

ةميلسلا ةرادإلا ريوطت يف ةكبشلا ةدئاف ىدم لوح ةيلاتلا تاقيلعتلا تمدق دقو ) جمانربلا أدب ثيح
ةيئايميكلاداوملل  : 

ةزهجأب ةيئايميكلا داوملا ةرادإ يف ةعلاضلا ةيسيئرلا تاسسؤملا تدوز  ‘١’
ىقلتو ،ةحلصملا باحصأ نيب يكبشلا طبرلا نم نسح امم ،رتويبمك 
تامولعملا ىلع لوصحلل تنرتنإلا ىلإ لوصولا ةيفيك ىلع ًابيردت نوفظوملا 

 ؛ةمزاللا
ةميلسلا ةرادإلا يفو ،تافآلا تاديبم ليجست يف تانيسحتلا ضعب تثدح  ‘٢’

 ؛ةيئايميكلا تامولعملا يقلتو لاسرإ يفو ،ًايلاح ةدوجوملا ةيئايميكلا داوملل
نأ ثيح قالطإلا ىلع غلبت مل وأ جئاتنلا نم ليلقلا تغلبأ نادلبلا ضعب  ‘٣’

تادعم ىلع لصحت دق ناك اهضعبو ةيادبلا ةلحرم يف لازي ال ناك اهضعب 
تنرتنإلا ىلإ لوخدلل ليبس اهلك اهيدلنكي مل نكلو ةيتامولعم ليلقلا يفو .  

ةعباتم ىلع ةردقلا مدعل وأ لاومألا صقنل ةجيتن جمانربلا فقوت تالاحلا نم 
 ؛ذيفنتلا

لاجم يف تايولوألاو فادهألا فيرعتل مدختست تأدب دق ةكبشلا تناك  ‘٤’
 .ملوهكتسا ةيقافتال ةيرطق ذيفنت ةطخ ةغايص

تارازولا نيب يرطقلا نواعتلا زيزعتل ةمئاق ةيلآ اهيدل نكي مل يتلا  ١٧ ـلا نادلبلا نم - ٥
ةرادإ نأشب لمعلا رسيت نأ اأش نم ةيلآلا هذه لثم نأ ىلع ًادلب ١٦تقفتا ،تالاكولاو تارادإلاو   

مزاللا ةلصلا تاذ ةدعاسملاو نواعتلا ةماقإل ةيسيئرلا زجاوحلا نم ديدعلا اوددح دقو ،ةيئايميكلا داوملا 
يلاحلا ريرقتلا نم يناثلا لصفلا يف تامولعملا هذه ةشقانم يرجيو . نواعتلا اذه رارمتسال اهيلع لوصحلا

ءازجأ يف ةلئسألل ةباجتسا اهعيمجت مت يتلا تاعوضوملا كلت لوح ةيفاضإ تامولعم عم بنج ىلإ ًابنج 
 .ةلئسألا ةمئاق نم ىرخأ

تامولعملاوتالاصتالا -ءاب    
تافآلا تاديبمو ةرطخلا ةيئايميكلا داوملاب ةصاخلا تامولعملاو تالاصتالاة رادإب قلعتي اميفو - ٦  
 :نع حسملا فشك دقف

نأو اهيلقت مت يتلا تامولعملا ميظنتل ةزهاج تايلآ اهيدل ًادلب ٤٩نأ  )أ(  هذه نم ٢٤   
 .؛اهيلع لوصحلا وأ تامولعملا ميظنت يف باعص اهيدل نادلبلا
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لصأ نم ٤٣نأ  )ب(  ددح ًادلب٤٩  هذه لثم عمجو ديدحتل اهتمدختسا ًاقرط ت  
 :اهنيب نم تامولعملا

 ؛عوضوملا اذ ةصاخلا تاعوبطملا يف ةمظنم ثوحب ‘١’
 ؛ةعوبطمو ةينورتكلإ طئاسو ‘٢’
 ؛ةيلودلاو ةيرطقلا تانايبلا دعاوقو ،تنرتنإلا ىلع ثحبلا ‘٣’
، وتسملا ةيئايميكلا داوملا نع تامولعملا لثم(ةيرطقلا جماربلا  ‘٤’ ةردصملاو ةدر

 ؛)تافآلا تاديبم ليجستو
 ؛اهليجست وأ ةيئايميكلا داوملاو تافآلا تاديبمب راطخإلا ‘٥’
نم نيمداقلا نيشتفملا عم نواعتلاو ةعجارملا ةيلمعو نوذألاو حيراصتلا رادصإ  ‘٦’

 ؛كرامجلا تاطلسو تارازولا فلتخم
 ؛ممستلا ثداوحب ةصاخلا ريراقتلا ‘٧’
ةيميداكألا طاسوألاو تاموكحلا ىدل كلذ يف امب ء المزلاب لاصتالا ‘٨’

 ؛يلودلاو ينطولا نييوتسملا ىلع تاعانصلاو
ةيموكحلا تامظنملا عمو ةيقافتالالبق نم ةنيعملا ةيرطقلا تاطلسلاب لاصتالا  ‘٩’  

 ؛مادرتور ةيقافتا ةنامأ كلذ يف امب ىرخألا تايقافتالا تانامأو ةيلودلا
معتب تماق ًادلب٤٤نإ  )ج(  ةرطخلا تافآلا تاديبمو ةيئايميكلا داوملا نع تامولعم مي  

 ؛ةيئايميكلا داوملا ةرادإ ةطشنأ يف ةعلاضلا تامظنملا وأ تالاكولا عيمج ىلع
ةقلعتملا تامولعملا نع ةحلصملا باحصأ ءارآ ىلع لوصحلا ىلإ تعس ًادلب ٤٧نإ  )د(   

 ؛ةرطخلا تاديبملاو ةيئايميكلا داوملاب
ًادلب٣٧نإ  )ه(  نيلمتحملا ةحلصملا باحصأو نيردصملاب لاصتالل تايلآ هيدل ناك    

تافآلا تاديبمو ةيئايميكلا داوملاب قلعتي اميف ىرخألا نادلبلاب ةصاخلا داريتسالا تارارقب مهغالبإل 
 ؛ةرطخلا

اهبترت يتلا مايلوؤسمب نيردصملا ملع نمضت تايلآ اهيدل ًادلب ٣٧كانه ناك  )و(   
 .ةيقافتالا

تبلط ،تامولعملا ميظنتل تايلآ اهيدل يتلا ٤٩ ـلا نادلبلا نيب نم - ٧ ىلع ةدعاسملا ًادلب ٣٥   
ةرادإ نيسحتل يرطقلا ىوتسملا ىلع تابلطتم ًادلب ٥٨ىدل ناكو ،تامولعملا هذه لثم ةرادإ   

تامولعملاوتالاصتالا بناج ىلإ ريرقتلا اذه نم يناثلا لصفلا يف تامولعملا هذه ةشقانم يرجتو .  
 .ةلئسألا ةمئاق نم ىرخأ ءازجأ يف ةلئسألل ةباجتسا هعمج مت يذلا عوضوملا لوح ةيفاضإ تامولعم
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 رطاخملا ريدقتو رطاخملا مييقت -ميج 
بجومب داريتسالا تارارق ذاختاب ةلصلا تاذ تامولعملا مييقتل ةينطولا تاردقلاب قلعتي اميفو - ٨  
وملاو تافآلا تاديبم ميظنت لجأ نموةيقافتالا ةساردلا دودر تراشأ ،ةيعانصلا ةيئايميكلا دا  
 :ىلإ ةيئاصقتسالا

 :ةيقافتالابجومب داريتسالا تاررقمل ةبسنلاب  )أ( 
تامولعملا مييقتب مايقلل ةيفاك دراومو تاردقو تاربخ هيدل ًادلب ٣٧نأ  ‘١’  

ىلع داريتسالا تاررقم ذاختالجأل تارارقلا هيجوت قئاثو يف ةدراولا كلتك   
 ،ةيقافتالاهطرتشت يذ لا وحنلا

ال تاربخ وأ بيردتو ةيفاضإ داوم نم اابلطتم تددح ًادلب٥١نأو  ‘٢’  ذاخت 
 ؛ةيقافتالايف ا رطخملا ًالبقتسم ةيئايميكلا داوملا داريتسا نأشب تارارقلا 

 :تافآلا تاديبمل ةبسنلاب )ب( 
تاديبم ماد ختساو عيبو ريدصتو داريتساو عينصت مظنت ًادلب نيتسو ةعبرأ نإ ‘١’

 ؛اهنم صلختلاو تافآلا
اهنم ًادلب ٥٥نأو ،تافآلا تاديبم ةدشب دييقت وأ رظحت ًادلب نيتسو نينثا نإ  ‘٢’  

لخاد رطاخملا مييقت لاكشأ نم لكش ىلع تاءارجإلا هذه لثم سسؤت 
دلب لك يف داوملا هذه مادختسا ءانثأ ثدحي نأ لمتحملا ضرعتلا مييقتو ،دلبلا 

 ؛لوبقم ريغ وأ ًالوبقم رطخلا ناك اذإ امل ةجيتن ىلإصولخلا كلذ ولتي 
لعفت نأ مهملا نم نأ تربتعا تافآلا تاديبم مظنت ال يتلا ةثالثلا نادلبلا نأ  ‘٣’

 ؛كلذ
دق كلذ لعفت يتلا ةتسلا نأو تافآلا تاديبم مظنت ال يتلا ةثالثلا نادلبلا نأو  ‘٤’

تافآلا تاديبم م يظنت ىلع ةرداق نوكت يكل ااجايتحا ديدحتب تماق
ريوطتل ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملاو تاردقلا ءانبل ااجايتحا ديدحت كلذكو 

 ؛يميظنت بسانم لكيه
 :ةيعانصلا ةيئايميكلا داوملل ةبسنلاب )ج(

عيبو ريدصتو داريتساو عينصتو ميظنتب موقي ًادلب نيسمخو ًادحاو نإ  ‘١’
 ؛اهنم صلختلاو ةيئايميكلا داوملا مادختساو

 ٤٣و ،ةيعانصلا ةيئايميكلا داوملا ةدشب ديقت وأ رظحت ًادلب نيعبرأو ةعست نإ ‘٢’
دلبلا لخاد رطاخملا مييقت لاكشأ نم لكش ىلع تاءارجإلا هذه سسؤت اهنم 
دلب لك لخاد داوملا كلت مادختسا ءانثأ ثدحت نأ لمتحي يتلا رطاخملل مييقتو 

 ؛لوبقم ريغ وأ ًالوبقم رطخلا ناك اذإ امل ةجيتن ىلإ صولخلا كلذ بقعي
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 ١٢دجوت ةيعانصلا ةيئايميكلا داوملا مظنت ال يتلا رشع ةعبرألا نادلبلا نيب نم  ‘٣’
 ؛كلذ لعفت نأ يرورضلا نم ىرت ًادلب

داوملا مظنت نادلب ٧و ةيعانصلا ةيئايميكلا داوملا مظنت ال ًادلب رشع ةثالث نأ ‘٤’  
كلت ميظنت ىلع ةرداق حبصت يكل ااجايتحا تددح دق ةيعانصلا ةيئايميكلا 

 .بسانم يميظنت لكيه ريوطتل ةدعاسملا نم ااجايتحا تددحو داوملا
نم ةيلبقتسملا تادراولا نأشب تارارقلا ذاختال ةدعاسملا ىلع لوصحلا تابلط ىلإ ةفاضإلاب - ٩  

آلا تاديبمل ةيميظنت لكايه ريوطت يفوةيقافتالابجومب ا رطخملا ةيئايميكلا داوملا  داوملاو تاف ، 
مييقتب قلعتت ةدعاسم ىلع لصحتل ةنامألا ىلإ ةددحم تابلطب ًادلب ٤٤تمدقت ،ةيعانصلا ةيئايميكلا   

نم يناثلا لصفلا يف هذه ةدعاسملا تابلط ةشقانم يرجتو . تافآلا تاديبم وأ ةيعانصلا ةيئايميكلا داوملا
نم ىرخأ ءازجأ يف ةلئسأل ةباجتس ا اهعمج مت عوضوملا نع ةيفاضإ تامولعم بناج ىلإ ريرقتلا اذه
 .ةلئسألا ةمئاق

اهردصت يتلا راطخألاو رطاخملا تامييقت ىلإ لصت تناك اذإ امع ًادلب ٥٣تلئس امدنع  - ١٠  
 و ،كلذ لعفت اأب تدر ،ىرخألا نادلبلا

داوملا نأشب تاررقم ذاختايف تامييقتلا كلت تمدختسا ًادلب نيسمخو ًادحاو نأ  )أ(   
 ؛ةيئايميكلا

 :قيرط نع تامييقتلا ىلإ تلصو ًادلب نيعبرأو ةعبس نأ )ب( 
 ؛تانايبلا دعاوقو تنرتنإلا ىلع ةيكبشلا عقاوملا ‘١’
 ؛ثوحبلا ‘٢’
 ؛ةيملعلا تاضارعتسالاو تانايبلاو ةيلودلا تاعوبطملا مييقت ‘٣’
 ؛ةينطولا تاسسؤملاو ءاربخلا ‘٤’
راطخإلا تايلمع يف تافآلا تاد يبمو ةيئايميكلا داوملا نع ةمدقملا تامولعملا ‘٥’

 ؛ينطولا ىوتسملا ىلع داريتسالل ةقباسلاو عينصتلل ةقباسلا
نولماعتي نيذلا تامدخلا يمدقم وأ تاعانصلا ،نيمدختسملا عم تالسارملا  ‘٦’

 ؛ةددحم ةيئايميك داوم عم
 ؛جراخلا يف تارافسلا نم ‘٧’
 ؛ةيلودلاو ةيميلقإلا جماربلا فلتخم يف ةكراشملاو نواعتلا ‘٨’
 ؛ةيلودلا ةيلمعلا بيردتلا تاقلحو بيردتلا تارود ‘٩’
ةنامأ قيرط نع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ بجومب تامولعملا عيزوت  ‘١٠’

يكبشلا عقوملا نم اهيلع لوصحلا نكمي يتلاو ةيقافتالا ىلع ةيقافتالل   
 ؛تنرتنإلا
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 ؛ةيلودلا تاقافتالا تانامأ نم ‘١١’
 ؛ىرخألا جماربلاو ىرخألا ةيلودلا تامظنملاو ىرخألا نادلبلا نم ‘١٢’
 .ينقتلا نواعتلا نأشب فارطألا ةددعتم وأ ةيئانثلا تاقافتالا لضفب ‘١٣’

 :تامولعملا هذه تمدختسا ًادلب نوعبرأو ةتس )ج( 
 ؛ةيرطقلا فورظلاب قلعتي اميف عاضوألا ليلحتل ‘١’
 ؛تافآلا تاديبم وأ ةيئايميكلا داوملا اهلثمت يتلا راطخألاب نيمدختسملا غالبإل ‘٢’
 وأ ؛تافآلا تاديبمو ةيئايميكلا داوملا ةرادإ نأشب ةعبتملا تاسايسلا معدل ‘٣’
عنملاو رظحلاو ليجستلا تاءارجإ نأشب تارارقلا عانص ىلإ تامولعملا ميدقتل  ‘٤’

 .تافآلا تاديبمو ةرطخلا داوملا مادختسال دييقتلاو
اأ ىلإ راشأ دحاو دلبو ،تامييقتلا هذه لثم ةدئاف ىلع تقلع ًادلب نوعبرأو ةعبس  )د( 

نادلب ةعستو "ةديفم ريغ" دحاو دلبو "ادج ةديفم "٢٤، و"ةديفم"،  امنيب "ةجرد ىصقأ ىلإ ةديفم"،   ،
تامولعملا هذه لثمل ةماعلا تامادختسالا ىلإ تراشأ ًادلب١٢  . 
 ٥٠در دقف ،جماربلا وأ ةيلودلا تامظن ملا اهردصت يتلا راطخألاو رطاخملا مييقتب قلعتي اميفو - ١١

 :و تامييقتلا كلت ىلإ لوصولا تعاطتسا اأب ًادلب
 :اهمدختسا دق ًادلب نوعبرأو ةسمخ )أ( 

عاضوألاب قلعتي اميف فقاوملا ليلحتو ةيئايميكلا داوملا نأشب تارارق ذاختال ‘١’  
 ؛ةينطولا

نيمدختسملا غالبإو ةيئايميكل ا داوملا رطاخم ديدحتل وأ رطاخملا تامييقت لمعل ‘٢’
 ؛تافآلا تاديبم رطاخم وأ ةيئايميكلا داوملا اهلثمت يتلا رطاخملاب

 ؛ةينطولا ثحبلا تاسسؤم لخاد ا مايقلا متي ةيليصفت تاسارد هيجوتل ‘٣’
 ؛تافآلا تاديبمو ةيئايميكلا داوملا ةرادإ نأشب تاسايسلا معدل ‘٤’
 ؛ةرفاوتملا تانايبلا مييقت ةداعإل ‘٥’
 ؛حئاوللاو تاعيرشتلا ىلع تاليدعت حارتقال ‘٦’
 ؛ملاعلا يف تاديبملل عضو ثدحأ ديدحتل ‘٧’
وأ ؛ىرخألا تامظنملا ىدلتالاصتالاديدحتل  ‘٨’   
ليجستب ةصاخلا ريبادتلاب قلعتي اميف تارارقلا عانص ىلإ تامولعملا ميدقتل  ‘٩’

 ؛ةرطخلا تافآلا تاديبمو ةيئايميكلا داوملل ةدشب دييقتلا وأ عنم وأ رظحو
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هذه دحأ راشأو ،تامييقتلا هذه لثم ةدئاف ىدم ىلع ًادلب نوعبرأو ةعبرأ قلع  )ب( 
ًادلب ١١راشأو " ةديفم ريغ"اأب نادلبلا  راشأو "ةديفم اأب"  ًادلب ٢٥،  ةعبسو "ةياغلل ةديفم اأب"   ،

 .تامولعملا هذه لثمل ةماعلا تاقيبطتلا تددح نادلب
ةيئانثلا ةينقتلاةدعاسملا -لاد    

 :ةيئانثلا ةينقتلا ةدعاسملاب قلعتت ةلئسأ ىلع ًادر ةيلاتلا تامولعملا نادلبلا تمدق - ١٢
نم ١٦ةداملا ماكحأب ملع ىلع تناك ًادلب نوتس  )أ(  ةينقتلا ةدعاسملل ةبسنلاب ةيقافتالا   

 ؛ةيئانثلا
وأ ةدعاسملل ةمدقم ك ةيئانثلا ةينقتلا ةدعاسملا يف تكراش ًادلب نورشعو ةعست )ب( 

 ؛اهل ةيقلتمك
 : وةيقافتالاذيفنت يف وأ ةيئايميكلا داوملا ةرادإ يف ىرخأ نادلب تدعاس ًادلب نوسمخ  )ج( 

؛ةيئدبم ةحتافمب تماق ىرخأ نادلب نإ تلاق١٥ ـلأ نادلبلا عيمج ‘١’   
مت يتلا تالكشملل لولح ريوطت يف دعاست نأ تعاطتسا ًادلب رشع ةثالث  ‘٢’

 ؛اهديدحت
يف ةيئانثلا ةدعاسملا جمارب يف ةدعاسملل دادعتسا ىلع تناك ًادلب رشع ةعبرأ  ‘٣’

 و ؛لبقتسملا
ةدعاسملا ميدقت يف ةيدرفلا تاربخلا نأشب تامولعم تمدق ًادلب رشع ةعبرأ  ‘٤’

ققحت اهضعب ،ةلصاوتم تاعورشملا ضعب نأ ىلإ تراشأو ،ةيئانثلا ةينقتلا 
تقرغتسا اأ وأ ةوجرملا جئاتنلا ققحتت مل تالاحلا ضعب يفو ،اهيف حاجنلا  

 .عقوتملا نم لوطأ ًاتقو
ةيئايميكلا داوملا ةرادإ يف وأ ةيقافتالاذيفنتل ةيئانث ةدعاسم ًادلب نورشعو نانثا ىقلت  )د(   

 :و ةمظنم نم وأ رخآ دلب نم ةرشابم ةماع ةفصب
 ؛ةدعاسملا ىلع لوصحلا هيلع لهسلا نم ناك هنأب ًادلب رشع ةعست در ‘١’
 ؛ةدعاسملا ىلع لوصحلل ىعس ًادلب نورشع ‘٢’
 ؛ةيادبلا يف فرعملا وحنلا ىلع تاجايتحالاب تفو اأب تركذ ًادلب رشع ةينامث ‘٣’
 ؛ةيقافتالاب ةرشابم ةلص تاذ ةدعاسملا نإ تلاق ًادلب رشع ةثالث ‘٤’
داو ملل ةماعلا ةرادإلاب ةرشابم ةلص تاذ ةدعاسملا نأب ًادلب نورشع در ‘٥’

 ؛ةيئايميكلا
 .لبقتسملا يف ةيئانثلا ةدعاسملا مادختسا ثحبت ًادلب نورشع ‘٦’
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ىرخأ نادلب ةعبرأو ةدعاسملا هذه لثم يف كراشت مل يتلا نادلبلا نم ًادلب نوعبرأ  -ءاه  
 :اهتكراشم مدعل ةلمتحملا بابسألا كلذ يف امب ةيلاتلا تاقيلعتلا تمدق

 ؛ةدعاسملا ىلإجاتحت مل ًادلب نورشعو دحاو  ‘١’
نادلبلا ىدل ةدعاسملا تاجايتحا نع ًائيش كردت نكت مل ًادلب رشع ةعبرأ  ‘٢’

 ؛ىرخألا
 ؛ةدعاسملا يمدقمب فرعت نكت مل ًادلب نورشع ‘٣’
 و ؛ةدعاسملا يمدقمب لاصتالا يف ةعنامم وأ ةداق ريغ تناك ًادلب رشع ىدحإ ‘٤’
يف ةيئانثلا ةينقتلا ةدعاسملا يقلت وأ ميدقت ثحبت دق ًادلب نوثالثو ةعست  ‘٥’

 .لبقتسملا
يقلتل ماظن ءاشنإ يف ةدعاسملاب قلعتت ةنامألا ىلإ ةددحم تابلط ًادلب نوعبرأو ةسمخ تمدق  - ١٣

تابلطلا هذهو . رخآ دلب ،ىلإ معدلا ميدقتل وأ ،نم ةيئايميكلا داوملا ةرادإل معد لكش يف معدلا
لوح ةيفاضإ تامولعم بنج ىلإ ًابنج ،ريرقتلا اذه نم يناثلا لصفلا يف اهتشقانم يرجت ةدعاسملاب  
 .ةلئسألا ةمئاق نم ىرخأ ءازجأ يف ةدراولا ةلئسألل ةباجتسا تعمج عوضوملا

 يميلقإلا نواعتلا -ءاه 
ةرادإلا ذيفنت يف دعاست يتلا ةيميلقإلا ةينواعتلا ةطشنألاب ةقلعتملا ةدراولا تامولعملا ًادانتساو  - ١٤

نع ةيئاصقتسالا ةساردلا تفشك ةيئايميكلاداوملل ةينطولا  : 
نأو ،اهعيمج ةعبسلا ميلاقألا يف ةيميلقإلا ةينواعتلا جماربلا يف كراشت ًادلب نيعبرأ نأ  )أ( 

ذيفنت يف ةديفم جماربلا هذه نأب تدر ًادلب ٣٤  ؛ةيقافتالا 
 ٢١نأو ،ةتسل ا ميلاقألا يف ةيميلقإ ةينواعت تاكبش يف كراشت ًادلب نيرشعو ةعبرأ نأ )ب( 

 و ؛ةيقافتالاذيفنت يف دعاست اأب تدر ًادلب 
تدر ًادلب ٢٢و ،ةعبسلا ميلاقألا يف ىرخأ تاكبش يف كراشت ًادلب نورشعو ةتس )ج(   

 .ةيقافتالاذيفنت ىلع دعاست تاكبشلا نأب 
 ٢٢و ،ةروا نادلبلا عم كرامجلل ةكرتشملا ةباقرلا تايلمع يف ًادلب نورشعو ةتس كراشي - ١٥

لوخد نع فشكلا يفو ،ةعورشملا ريغ ةيئايميكلا داوملا تادراو ليلقت يف دعاسي كلذ نأ تراشأ اهنم 
ًادلب ٣٧لصأ نم ًادلب نورشعو ةينامثو . ةرطخلا ةيئايميكلا داوملا ةكرح ميظنتو ةديدج ةيئايميك داوم  
نأ نكمي ةباقرلا هذه لثم نأب تدر ةرواا نادلبلا عم ةكرتشملا كرامجلا تايلمع يف كراشت ال يتلا  

 .ةيقافتالاذيفنتب ةلصلا تاذ ةيئايميكلا داوملل ةينطولا ةرادإلا يف دعاست 
لصتت ال اهيدل ةيقافتاللةعباتلا ةنيعملا ةينطولا تاطلسلا نأب ًادلب نوثالثو ةسمخ تدر  - ١٦  

ةثالث كانه نأو . ةيئايميكلا داوملا ةرادإ اياضق ةشقانمل اهميلقإ لخاد ىرخألا نادلبلا ىدل تاطلسلاب
نوكت نأ بجي هنأب ًادلب ٥٤رعشتو . ةنيعملا ةينطولا تاطلسلل ةكبش يف ةكراشملاب ةمتهم ًادلب نيتسو  
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ةكبشلا هذه لثم يف اهرفاوت لضفت يتلا صئاصخلا تددح ًادلب٥٦و ةيمسر ةكبش كانه قلعتي اميفو .  
تامولعملا لدابتل ) تنرتنإلا ساسأ ىلع ةينبملا(ةينورتكلإلا تاكبشلا تذبح نادلبلا مظعم نإف لكشلاب 

 :ًاضيأ نادلبلا تحرتقاو. عساو قاطن ىلع ةرفاوتم نوكت نأ يغبني يتلاو
 ؛يماظنلا بيردتلا )أ( 
؛تاربخلا لدابتلتاعامتجالاوأ ةيرودلا يلمعلا بيردتلا تاقلح  )ب(    
 ؛ةيداشرإلا بتكلاو تابيتكلاو تامولعملل ةطوغضملا صارقألا ميدقت )ج( 
 ؛قيدصتلا متي امثير ةيعوط ةطخ ذيفنت )د( 
 ؛ينورتكلإ ديرب تاعومجمب ءدبلا )ه( 
 و ،يميلقإ زكرم يف تانايب ةدعاق )و( 
 .ةيمسرلا ةينطولا تاغللاب تامولعملا )ز( 

تافيلوتلا عيمج يطغت يتلا ،ةكبشلل ةيفارغجلا ةيعيبطلا لوح ءارآ نع نادلبلا نم ريثكلا برعأ  - ١٧
نم ًالك لمشي ًايملاع ًاجذومن نادلبلا نم ديدعلا ديأو . ةيميلقإ نودو ةيميلقإو ةيملاع جذامن ىلعةلمتشملا 

دقع ساسأ ىلع موقت نأ نكمي ةيملاع ةكبش مايق نأ ضعبلا حرتقاو ،ةيمانلا نادلبلاو ةمدقتملا نادلبلا 
يف كراشت نأ يغبني ةمدقتملا نا دلبلا نإب يملاعلا جذومنلا نع نيعفادملا ضعب لاقو. ةيميلقإ نودو ةيميلقإ

كلذو ،ةليدبلا ةرفاوتملا داوملاو اهرظح بابسأو ،ةديقمو ةروظحم تايواميكلا يأ ملعت يكل كلذ 
ىرخألا نادلبلا نم ديدعلا حرتقاو . ماجسناو قيسنت ةفاقث ديلوتو ،فراعملاو صرفلا يف ةاواسملا قيقحتل
ةلثامملا تايوتسملا تاذ نادلبلا كلذ يف امب جذامنلا نم ديد علا اوحرتقاو ،نادلبلا نيب ةيميلقإ ةكبش ةماقإ

ةغل سفنو ،ةراجتلا اياضقو ةيعارزلا تاسرامملاو ،ةكرتشملا ةيخانملا فورظلاو ،يعانصلا مدقتلا نم 
ةياهنلا يف لمعلا مث ،يميلقإلا نود ىوتسملا ىلع ةكبشب ءدبلا ىرخألا تاحرتقملا تلمشو . لمعلا
لثم ،ةمئاقلا تاسسؤملا راطإ يف ةيميلقإ نودو ةيميلقإ دقع نمضتو ؛يملاعل ا ىوتسملا ىلإ لوصولل

نيسحتل لمعلا تاقلحو ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلا تاعامتجالادقعو ؛لزاب ةيقافتال ةيميلقإلا زكارملا   
 .ةينورتكلإلا تانايبلل مساقت ةيلمع ءاشنإ مث ةكبشلا ءاضعأ ميظنت

 :اهنيب نم اهلدابت يغبني يتلا تامولعملا ةعيبطب ةقلعتملا تاحرتقملا نم ديدعلا مدق - ١٨
 ؛)ةيعانصلا ةيئايميكلا داوملاو تافآلا تاديبم(ةيئايميكلا داوملا نأشب تامولعملا عيمج  )أ( 
ةلجسملا ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا ةيرادإلاو ةيميظنتلا تاررقملاو ةيرطقلا تاعيرشتلا  )ب( 

 ؛اهلامعتسا يراجلا وأ ةروظحملاو
 ؛نينطاوملاو ةماعلاو ةصاخلا تاسسؤملل ةكراشملا تايلآ )ج( 
 ؛حاجنلا صصقو تازاجنإلا )د( 
 ؛رطاخملا ةرادإو رطاخملا مييقت نأشب ةينطولا تانايبلا ريراقت )ه( 
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راطخألا تاريدقتو ةيئيبلا ةيمسلا تانايبلاو ةيئايميكلا داوملا نأشب تانايبلا دعاوق  )و( 
 ؛اهليلحتو

 ؛ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل لئادبلاو ةضاعتسالا داوم )ز( 
تايافن كلذ يف امب ،اهنم يئاهنلا صلختلاو ةيئايميكلا داوملا ةجلاعمل لئادبلاو قرطلا  )ح( 

 ؛تافآلا تاديبم
عقاوملاو ،ةضراعلا ثداوحلاو ،ىربكلا ثراوكلاو ،ممستلاب ةصاخلا ثداوحلا ريراقت  )ط( 

 ؛اهجئاتن نم دحلل ةذختملا ريبادتلاو ،ةثولملا
نييراجتلا ءاكرشلاو ةردصملاو ةدروتسملاو ةجتنملاو ةمدختسملا ريداقملا نع تاءاصحإ  )ي( 

 ، ميلقإلا لخاد تايافنلاو تافآلا تاديبمو ،ةرطخلا ةيئايميكلا داوملا لاقتنا ةكرحو ،خيراتلاو جذامنلاو
 ؛ةعورشملا ريغ ةيئايميكلا داوملل دودحلا ربع لاقتنالاو

 ؛تامولعملا عيزوت دنع ةفلتخملا تاغللا ىلإ ةميلسو ةقيقد تامجرت )ك( 
ذيفنت دنع ةيلحملا ةينعملا تاطلسلا اههجاوت يتلا ةكرتشملا لكاشملاو تاجايتحالا  )ل( 

 و ؛ةيقافتالا
كلذ يف زرحملا مدقتلاوةيقافتالاذيفنتب ةلصلا تاذ تاررقملا  )م(   . 

يف ةدعاسملا تابلط ةشقانم يرجتو . ةكبش ءاشنإل ةمزاللا ةدعاسملا ًادلب نوعبرأو ةسمخ ددح - ١٩
ىلع ًادر اهعمج مت يتلاو عوضوملا اذه لوح ةيفاضإلا تامولعملا بناج ىلإ ريرقتلا اذهل يناثلا لصفلا 

 .ةلئسألا ةمئاق نم ىرخأ ءازجأ يف ةلئسألا
رادإ نأشب تاررقمذاختادنع ةحلصملا باحصأ عم ًادلب نوسمخو ةعبس رواشتت  - ٢٠ داوملا ة  

نع ةمجانلا ىرخألا عفانملا وأ ةحلصملا باحصأ عاونأ تددح نادلبلا كلت نم ٥٥و ،ةيئايميكلا  
 :ىلع ةحلصملا باحصأ تاعومجم تلمتشاو. تاعوما هذه لثم عم رواشتلا

،  )أ(  ةينهملاو ةماعلا ةحصلاو ،ةئيبلا نع ةلوؤسملا ةماعلا تاسسؤملا نم ةعساو ةفئاط
، ريقاقعلاو ةيذغألاو ةيلخادلاو ،ةقاطلاو ،عافدلاو ،ةراجتلاو ،ةعانصلاو ،ةعارزلاو ،تافآلا تاديبمو  ،

 ، ةيداصتقالا ةيمنتلاو ،داصتقالاو ،لمعلاو ،ريياعملاو ، ةيعيبطلا دراوملاو ،كرامجلاو ،لدعلاو ،ةيلاملاو
 ؛ىرخأ رومأ بناج ىلإو ،ةيجراخلا نوؤشلاو

 ؛ةيميلقإلا تاموكحلا وأ ،ةلودلا ةموكح وأ ةينطولا تاموكحلا )ب( 
ةينعملا قيسنتلا ناجل وأ ةينطولا ةيراشتسالا وأ تارازولا نيب اميف ةمئاقلا ناجللا  )ج( 

 ؛تافآلا تاديبمو ةيئايميكلا داوملاب
 ؛ةيموكحلا ريغ تامظنملا )د( 
 ؛ةيموكحلا ريغ ةيئيبلا تامظنملا )ه( 
 ؛ةيملعلا تاسسؤملاو ثحبلا تاسسؤمو ةعماجلاو ،ةيميداكألا رئاودلا )و( 
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 ؛ةماعلا ةحصلا تاعومجم )ز( 
 ؛ةفلتخملا ةعانصلا فرغو تاطبارلا )ح( 
 ؛لمعلاو لامعألا باحصأ تاباقن )ط( 
 ؛ةينهملا تاعوما )ي( 
داوملاو تافآلا تاديبمل نوردصملاو نودروتسملاو ،نومدختسملاو ،نويسيئرلا نوجتنملا  )ك( 

 ؛ةيئايميكلا
 ؛ءابرهكلا تاكرش )ل( 
 .ةماع ةفصب يلحملا عمتاو ينعملا روهمجلاو نيكلهتسملا تاعومجم )م( 

 ذاختايف ةحلصملا باحصأ تارواشم مادختسا ايازمب قلعتت ةديدع تاقيلعت نادلبلا تمدق  - ٢١
 :يتآلا كلذ يف امب ةيئايميكلا داوملا ةرادإ نأشب تارارقلا

باحصأ نم ديدعلا ر ظن تاهجو لمشيو ةيحص رثكأ ًاج يطعي رواشتلا نأ )أ( 
 ؛ةحلصملا

فارطألا عيمج نيب لضفأ مهافتب حمستو ةحلصملا باحصأ نيب يعولا قلخت  )ب( 
 ؛ةيئايميكلا داوملا ةرادإ اياضق عم لماعتلا يف مايلوؤسمل

رطاخملا ليلحت ءارجإ دنع رابتعالا يف اهذخأو ةحلصملا باحصأ لغاوش ديدحت  )ج( 
ةلداع تاررقم ذاختاو عفانملاو  ؛ةيئايميكلا داوملا ةرادإ نأشب ةنزاوتم ةيعوضومو 

" ةيكلملا"يوذ ةحلصملا باحصأ عيمج بناج نم تاررقملل مارتحالا ديلوت  )د( 
 ؛ةذختملا تاررقملل

 ؛ءاطخأ يف عوقولا رطاخم نم يندت اأ )ه( 
 ؛ةيئايميكلا داوملا ةرادإل ةعبتملا ريبادتلا نأشب قفاوتلا دامتعاب حمست )و( 
 ؛ةذختملا تاررقملا ةيعرشو ةيفافشلا ةدايز رفوت )ز( 
 ؛ةلامزلا حورب تاررقملا ةرادإ ىلإ يدؤت )ح( 
 ؛لمعلا ططخو حئاوللا عضو دنع تاعارتلا نم يندت )ط( 
 و ؛لاثتمالا قيقحتل نونواعتي مهلك نورخآلاو نودروتسملاو ،نولماعتملا )ي( 
ربكأةروصب ًاينمز ةبسانملا ريبادتلا ذيفنت )ك(   . 

تارواشم ءارجإل ةياغلل ةديفملاو ةمزاللا ةدعاسملاب قلعتت ةددحم تابلط ًادلب نوثالثو ةينامث مدق  - ٢٢
بناج ىلإ ،ريرقتلا اذه نم يناثلا لصفلا يف ةدعاسملا تابلط ةشقانم يرجتو . ةحلصملا باحصأ عم
ىرخأ ءازجأ يف تدرو يتلا ةلئ سألا ىلإ ةباجتسا اهعمج مت يتلا عوضوملا اذه لوح ةيفاضإلا تامولعملا
  .ةلئسألا ةمئاق نم
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 بيردتلا -ءاه
ةنامأ اهتمظن ،ةيميلقإ نودو ةيميلقإ ةيبيردت لمع تاقلحيف ًادلب نوعبرأو ةعست كراش  -٢٣  

ةيتآلا تاقيلعتلا نادلبلا هذه تمدقوةيقافتالا  : 
ىأر ،ًادلب ٤٧نيب نم  )أ(  ل ةمزاللا تاجاحلل تدصت لمعلا تاقلح نأ٤٦  ذيفنت  

 ؛ةيقافتالا
ىأر ،ًادلب ٤٧نيب نم  )ب(  بناوجلا ذيفنتل ةيفاك تامولعم تمدق لمعلا تاقلح نأ ٤٠   

 ؛ةيقافتاللةيلمعلا 
ىأر ،ًادلب ٤٥نيب نم  )ج(  ةنيعملا ةيرطقلا ماطلس ىدل حبصأ ،بيردتلا دعب هنأ ٣٩   

ًاقبط ةيرادإلا تامازتلالابءافولل ةيفاكلا تامولعملا   ؛ةيقافتالل 
راشأ ،ًادلب ٤٨نيب نم  )د(  دارفألل ًايفاك ًابيردت تمدق لمعلا تاقلح نأ ىلإ ٣٣   

 ؛نيبسانملا
ماق ،ًادلب ٤٣نيب نم  )ھ(  ذيفنتل ةيفاضإ تاءارجإ ذاختاب ٣٤  تاقلح بقع ةيقافتالا   

ةيلاتلا تامولعملا ًادلب٣٢مدقو ،لمعلا   : 
 ؛)١(لعفلاب تأدب يتلا تاوطخلا  ‘١’
مييقتلل ًاقبط تمدُق ،ةيئايميكلا تادراولا نأشب ةديدع تاباجإ ‘٢’  ؛)١( 
 ؛)١(تذفنو تمظن ،ةيئايميكلا ةمالسلل ةيرطق ذيفنت ةطخ  ‘٣’
اهميظنت مت ةيقافتالانأشب ةيبيردت لمع تاقلح وأ تارودو تامولعم  ‘٤’  ؛)٢(، 
 ؛)٣(ةنيعملا ةيرطقلا تاطلسلل ةبسنلاب اهعضو مت تابيترت  ‘٥’
 ؛)١(لكاشملا نأشب رخآ دلبب ةنيعم ةيرطق تاطلس عم ا مايقل ا مت تارواشم ‘٦’
 ؛)١(اهنيسحت مت ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإل مظن  ‘٧’
 ؛)١(هزيزعت مت ،ريدصتلا تاقيبطت لمعل مئاق ماظن  ‘٨’
ثدح ضافخناودروتسملا دلبلاب ةصاخلا ةذختملا تارارقلا مك يف تأرط ةدايز  ‘٩’  

 ؛)١ (اهذاختالددحملا تقولا يف 
 ؛)١(ةديقملا وأ ةروظحملا تافآلا تاديبم عيمج نأشب ةنامألا غالبإ مت  ‘١٠’
 ؛)١٢(ا راطخإلا وأ اهتلاحإ مت ،ةيئا ةيميظنت تاءارجإ  ‘١١’
دروتسملا دلبلا تاباجتساميدقتب تماق  ‘١٢’  ؛)١٠( 
اهيلع ةقفاوملا وأ )١٥ (ةيقافتالاىلع قيدصتلا يف مدقت  ‘١٣’  ،)٦.( 
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ب مقت مل يتلاةعستلانادلبلا نيب نم ةتس تر اشأ -٢٤ ذيفنتل ةيفاضإ تاءارجإ ذاختا  دعب ةيقافتالا   
نمضتتس ةيفاضإ تاءارجإذاختارسيت يتلا بيردتلا تايلآ نأ ىلإ لمعلا تاقلح   : 

 ؛ينقتلا معدلا )أ( 
 ؛كرامجلا يفظوم بيردت )ب( 
 ؛يعولا ءاكزإ )ج( 
شب ةيمالعإتاعامتجاوأ لمع تاقلح  )د(  هيجوتلا ةنجل ءاضعأل ةيقافتالاذيفنت نأ    

 ؛ةيقافتالاةنامأ نم ةربخلا لهأ ةدعاسمب ،ةحلصملا باحصأو ملع نع ةقبسملا ةقفاوملاب ةصاخلا ةيرطقلا 
 ؛ةينطولا تاغللاب ةينقت هيجوت قئاثو دادعإ )ھ( 
 ةرشابم ةلص مهل صاخشأ اهمدقي يتلا ةيميلعتلا جماربلا يف ةرمتسملا ةكراشملا )و( 

 و؛ةيقافتالاب
ةباقرلل ةيلآ عضول عورشم نم ءزجك ةيميظنتلا نوؤشلا فظومبيردت )ز(   . 

يتلاو ،ةيميلقإ نود وأ ةيميلقإ ةيبيردت لمع تاقلح يف كراشت مليتلا ةعبسلا نادلبلا تدر  -٢٥  
نمضتت نأ نكمي ةيفاضإ تاءارجإذاختارسيت يتلا بيردتلا تايلآ نأب ةنامألا ةطساوب تمظن   : 

 ؛يكبش عقوم )أ( 
 ؛ةيبيردت ةيميلعت جمارب )ب( 
تاقلح ؛ةبسانم لمع تاقلح ؛ ةيقافتالاذيفنتل ةيلمعلا بناوجلا ىلع بيردتلا  )ج( 

 ؛ةيهيجوت ئدابم ؛ةيداشرإ تابيتك ؛ةيسارد
ذيفنت نأشب ةيمالعإ تاعامتجاوأ لمع تاقلح  )د(  هيجوتلا ةنجل ءاضعأل ةيقافتالا   

 ؛ةيقافتالاةنامأ نم ةربخلا لهأ ةدعاسمب ؛ةحلصملا باحصأو ملع نع ةقبسملا ةقفاوملاب ةصاخلا ةيرطقلا 
 .ةيبرعلا نادلبلل ةيميلقإ ةيبيردت لمع ةقلح )ھ( 

تاعومجم اهتمظن ،ةيميلقإ نود وأ ةيميلقإ ةيبيردت لمع ةقلح يف ًادلب نورشعو ينامث كراش  -٢٦
ل ةمزاللا تاجاحلل اودصت مأ مهنم ًادلب٢١رعش ،ىرخأ  ًادلب نورشعو عبرأ ددحو . ةيقافتالاذيفنت  

قلعتت تاظحالم مدق يذلا وه مهنم ليلق ددع نكلو اهورضح يتلا لمعلا تاقلح ةسمخلا ميلاقألا نم 
 .لمعلا تاقلح يف ةديج ةقيرطب اهل يدصتلا مت يتلا ةيسيئرلا رصانعلاب

قرطلا مهنم ٣٦ددح دقو ،لمعلا تاقلح ريغ ىرخأ بيردت قرط ًادلب نوعبرأ لضف  -٢٧  
ةجمدم تاناوطسأىلع ةيرواحت جمارب ؛ )٢٢(ةيبيردت ةيداشرإ تابيتك : ةيتآلا ةلضفملا تاقلح ؛ )٢١( 

ربع بيردتلاو دعب نع بيردتلل جمارب ؛ )٦(ةيرطق ةيبيردت ةيميلعت جمارب ،ةيسارد تاقلح ،لمع 
تالوج ؛ )٢(ةيلو دلا تامولعملا ةكبش ربع يروف يرواحت بيردت ؛)٣(ةيلودلا تامولعملا ةكبش 

ويديف طئارش ىلع وأ ،ةجمدم تاناوطسأىلع ةلجسم ةيئرم داوم ؛ )٢(ةيسارد  ةيهيجوت ئدابم ؛ )٢( 
ءانب ؛ )١ (Power Point  ـلا جمانربمادختسابتاميدقت ؛ )١(ضرع تاشاش ؛ )١(ةعوبطم داوم ؛ )١(
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يتلا نادلبلا يف ) تاراطخإلا ةمدخل(ةنامألل ةيميلعت جمارب ؛ )١(تافآلا تاديبم لاجم يف تاردقلا 
داوملا نأشب تانايب ةدعاق ؛ )١(ةينعملا دهاعملاب يلمعلا بيردتلا ؛ )١(ءارجإلا اذه ىلع ًاديج رطيست 

) ةيئايميكلا ئراوطلا تالاح(ةئراطلا ريبادتلا نأشب تانايب ةدعاق ؛ )١(اايافنو ةرطخلا ةيئايميكلا 
باحصأ عيمج لبق نم اهيلإ لوصولا ريسيتل ةيلاغتربلا ةغ للا ىلإ بيردتلا قئاثو ةمجرت بجي امك ؛)١(

وهو رخآ رايخ كانه نوكي نأ نكمي هنأ ،لاؤسلا اذه ىلع درت مل ،نادلب ةثالث تظحال ). ١(ةحلصملا 
ةروكذملا داوملا اهيف عزوتت نأ نكمي يتلا لمعلا تاقلح لثم ،بيردتلا قرط نم ةقيرط نم رثكأ قيفوت 

 .ةيرواحتلا جماربلا كلذ يلي مث ،ىلعأب
داوم مادختساوريفوت مت  -٢٨ يلي امك ًايلاح ةرفاوتملاو ةيلاتلاةيقافتالا  نم ٦٦ (ةيقافتالاصن :    ٦٧ 

نم ٤٨ (ةيقافتالازجوم ؛ )ًادلب ًادلب٦٧  نم ٢٠(تاقصلم ؛ )  ًادلب٦٦  نأشب تارارق هيجوت قئاثو ؛ ) 
نم ٥٤(تقؤملا ءارجإلابو ثلاثلا قفرملاب ةدراولا ةيئايميكلا داوملا عيمج  ًادلب٦٤  ةقفاوملا ةيرود ؛ ) 

نم ٥٨(ملع نع ةقبسملا  ًادلب٦٦  نم ٥٩(ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل يكبشلا عقوملا ؛ )  ًادلب٦٦  قفتإ ).  
ةفرعملاو تانايبلا زجوم ةدايز ىلع دعاست بيردت داوم دوجو ديفملا نم هنأ ىلع ًادلب نوتسو نانثإ 

ددح دقو ةيقافتالاب ةصاخلا لب٦١  يلاتلاكهنولضفي ام مهنم ًاد  نم ٥٧ (ةيبيردت ةيداشرإ تابيتك:    ٦١ 
نم ٥٣ (Power Point  ـلا جمانربمادختسابتاميدقت ؛ )ًادلب ًادلب٦١  نم ٤٥(تاقصلمو ؛ )   ٦١ 
 تاناوطسأىلع ةلجسم ةيرواحت جمارب : اهنم ىرخأ ًالاكشأ ًادلب نورشعو سمخ ددح دقو). ًادلب

، تاناوطسأىلع ةلجسم ةي ئرم داوم ؛)١٠(ةجمدم  ةيتوص ليجست طئارشو ،ويديف طئارش ىلعو ةجمدم  
تالاقم ،ةعاذإلا تاطحم ،مالعإلا لئاسو ؛ )٦(ةيناجم تارشن ،زيجاوم ،ةعوبطم داوم ؛ )٩(مالفأو 

ربع يروف يرواحت بيردت ؛ )١(ةيبيردت ةيميلعت جمارب ،ةيسارد تاقلح ،لمع تاقلح ؛ )٢(ةيفحص 
ةيئايميكلا داوملا نأشب تانايب ةدعاق ؛ )١(ةاكاحملا تايجمرب ؛ )١(تامولعملاو ةيملاع لا تامولعملا ةكبش

داوم ؛ )١(ةيئايميكلا ئراوطلا تالاحب ةصاخلا ةئراطلا ريبادتلا نع تانايب ةدعاق ؛ )١(اايافنو ةرطخلا 
 ).١(ايسور يف اهعيزوتل 

  ةدعاسملا تاجاحو تابلطتملا ،قئاوعلا -ًايناث
بولطملا قئاوعلاب ةقلعتملا تاباجتسالايف ةدراولا تامولعملا ريرقتلا نم ءزجلا اذ ه زجوي -٢٩  

، ةيقافتالاذيفنتل نادلبلا اهجاتحت يتلا تابلطتملا وأ ،اهيطخت  ددصلا اذه يف ةدعاسملاب ةصاخلا بلاطملاو  ،
 نايبتسالايف تامولعملا هذه ىلع حاحلإلا رركت دقف ،لبق نم درو امكو . ةنامألا بلاطم كلذ يف امب

ريخألا ءزجلا يفو ةيقافتالاذيفنتب ةلصتملا ةتسلا تالاا يف  ، )عوضوملاب ةلص تاذ ىرخأ تامولعم( 
ةديفم نوكتس يتلا تاردقلا ءانب ةطشنأو ةينقتلا ةدعاسملا تاجاح نأشب ةيفاضإ تامولعم تزربأ يتلاو 

تلا ةدعاسملاب قلعتت ىرخأ تاقيلعت يأ وأةيقافتالاذيفنت يف  لثمملا مقرلا دري . تاردقلا ءانب وأ ةينق، 
ةدعاسملا تاجاح نأشب ةسارد ىمسملا لماشلا زجوملا ريرقتلا يف ةلئسألا هذه ىلع ةاقلتملا تاباجتسالل  

كانه نأ حضتا، تاباجتسالا ليلحت دنعو. (UNEP/FAO/PIC/INC.11/INF/1/Add.1)ةينقتلا   تاباجتسا 
هذه نأو ةيقافتالاذيفنتب قلعتت ةديدع تالاجم يف ةلئسأ ىل ع ًادر تمدُق ًاريبك ًااشت ةاشتم  
يئاهنلا مسقلا تحت اهعضو مت يتلا كلت كلذ يف امب تاباجتسالا ةلص تاذ ىرخأ تامولعم (، 
ةيلاتلا ةعبسلا تاعوضوملا تحت جردنت نأ نكمي)عوضوملاب  ،: 
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 ؛ةيرطقلا تايولوألا )أ( 
 ؛عيرشتلا )ب( 
 ؛يرطقلا قيسنتلا )ج( 
 ؛لاصتالاو تامولعملا )د( 
 ؛رطاخملا ريدقتو رطاخملا مييقت )ھ( 
 ؛ينقتلا معدلاو تاربتخملا )و( 
 .ةدعاسملاو دراوملا )ز( 

نيوانعلا نم ناونع لكب ةقلعتملا ةيسيئرلا طاقنلا ،كلذ ىلع اًءانب ،ةيلاتلا تاصخلملا جمدت  -٣٠
 .تاباجتسالايف طاقنلا هذه هيف تدرو يذلا ناكملا نع رظنلا ضغب ةقباسلا 

 ةيرطقلا تايولوألا -فلأ
ةرادإو يرطقلا نواعتلاب ةقلعتملا ةلئسألا ىلع ًادر عوضوملا هذه نادلبلا نم ليلق ددع راثأ  -٣١

نأ ،يرطقلا نواعتلا زيزعتل تايلآ ءاشنإ مامأ قئاعك ،نادلبلا ضعب تراشأ . ةيعانصلا ةيئايميكلا داوملا
لئاسو ذيفنتو عضول يسايسلا معدلا نأو ةيولوأ هل لاجمك اهيلإ رظ ني ال ةيئايميكلا داوملا ةرادإ اياضق
يدصتلل ةمزاللا دراوملا ريفوت متي مل ،كلذل ًةجيتنو . ًاصوقنم ناك ةيعانصلا ةيئايميكلا داوملا ىلع ةباقرلا
 ىلإ ةجاحلا معدل تاسايسلا يعناص عيجشتل ةدعاسملا نادلبلا كلت تبلط دقو. ةيئايميكلا داوملا اياضقل
 .ةبولطملا دراوملا ميدقتو ميظنتلا اذه لثم

 عيرشتلا -ءاب
دراوملا ميدقت ىلإو نيناوقلاو تاعيرشتلا زيزعت وأ ءاشنإ ىلإ ةجاحلا ىلإ نادلبلا نم ديدعلا راشأ  -٣٢

 ، ةرادإو تالاصتالاةيرطقلا تايجيتارتسإلاو ططخلاب ةقلعتملا ريبادتلا ذيفنت لجأ نم اهذيفنتل ةيفاكلا  
يميلقإلا نواعتلاو ،ةيئانثلا ةينقتلا ةدعاسملا ،رطاخملا ريدقتو مييقتتامولعملا  مامتهالااذه ةظحالم مت . ، 

يتلا يه نادلبلا نم ًاريثك لقأ ددع نأ ثيح ،ةيعانصلا ةيئايميكلا داوملا ميظنتل ةبسنلاب ةصاخ ةفصب 
نادلب تراثأ دقو ،تافآلا تاديب مل ةبسنلاب اهنع ةيعانصلا ةيئايميكلا داوملل ةبسنلاب ةيميظنت جمارب كلمت

ًالماك ًاذيفنتةيقافتالاذيفنتل بلطمك رمألا اذه ميلاقأ ةتس نم   . 
ةينطولا نيناوقلا ذيفنتو زيزعتو ،عضو يف ةنامألا ةدعاسمو ةينقتلاو ،ةيلاملا ةدعاسملا بلط مت  -٣٣

 ،  :كلذ يف امبام ةصاخلا تايافنلاو ةيعانصلا ةيئايميكلا داوملا ،تافآلا تاديبم نأشب
 ؛ةلصلا تاذ ةيميظنتلا جماربلاو تاعيرشتلا عضول بيردتلاو تاردقلا ءانب )أ( 
 ؛ةيميظنتلا لكايهلل جذامن ريفوت )ب( 
؛ةيعانصلا ةيئايميكلا داوملاب ةصاخلا تاسايسلا ةغايصو عضو لاجم يف تاربخلا ريفوت  )ج( 

 ؛ةيئايميكلا داوملا ةايح ةرود ةرادإ لاجم يف ةمدقتملا نادلبلا ةياردو تاربخ نم ةدافتسالاو
 ؛ةيئايميكلا داوملا ةرادإل ةلاعفلا ةيرطقلا تايجيتارتسإلا ذيفنتو زيزعت وأ عضو )د( 
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 .نيناوقلاو عيرشتلا نأشب ةحلصملا باحصأ عم تارواشملا ليومت )ھ( 
 يرطقلا قيسنتلا -ميج

ططخلاب ةقلعتملا ةلئسألا ىلع درلا دنع يرطقلا قيسنتلا زيزعت وأ ءاشنإ ىلإ ةجاحلا ىلإ ريشُأ  -٣٤
 ، ةيئانثلا ةينقتلا ةدعاسملا ،راطخألا ريدقتو مييقت ،تامولعملا ةرادإو تالاصتالاةيرطقلا تايجيتارتسإلاو  

نيب ةتتفم ةيئايميكلا داوملا ةرادإ نأ ىلإ ،قئاعك ،نادلبلا ضعب تراشأ دقو . يميلقإلا نواعتلاو
ةلخادتم فئاظوو تارغث هنع جتني امم ،ةفلتخمةيموكح تايوتسمو ةيموكحلا تالاكولا نورخآ راشأو .  

ةيموكحلا تالاكولا ةطساوب ةيئايميكلا داوملا ةرادإ ةطشنأب صاخلا قيسنتلا ةيافك مدع وأ صقن ىلإ 
وأ ماظن وأ ،ةيجيتارتسإ بايغو ،ةمظنم لكل ددحم رود دوجو مدعو ،نييعانصلا ةحلصملا باحصأو 

 .ةيرطقلا ةيئايميكلا تانايبلا زيجاوم ثيدحتو عضو ىلإ ةجاحلاو ،مظنم لكيه
ذيفنتب ةقلعتملا ةسمخلا تالاا لكب ةصاخلا تاباجتسالا يف -٣٥ ىلإ نادلب تراشأ ةيقافتالا   ،

داوملا ةرادإ لاجم يف ةحلصملا باحصأ لك مضت ةيرطق ةيقيسنت ةئيه زيزعت وأ ءاشنإ ىلإ ةجاحلا 
، اذ ءافولل ةدعاسم تبلطو ةيئايميكلا اهنيب نواعتلا نيسحتو ةرازو لك تايحالص ديدحتلو ،بلطملا  

كلذ يف امب ،ةرطخلا تافآلا تاديبمو ةيئايميكلا داوملا ةرادإل ةيرطق ةيجيتارتسإ ذيفنتو عضو قيسنتو 
 .ةحلصملا باحصأو ةيموكحلا تالاكولل ةلصلا تاذ ةطشنألا

تامدخب ةصاخلا ةدعاسملاو ةيلاملاو ،ةينق تلا ةدعاسملا ىلإ ةجاحلا ىلإ نادلبلا نم ديدعلا راشأ -٣٦
 :لجأ نم ةنامألا

 ؛يئايميكلا تانايبلا زجوم ثيدحت وأ قلخ )أ( 
ةيئايميكلا داوملا عم لماعتلاب ةصاخلاو ةلماعلا جذامنلا رداصم نأشب هيجوت ميدقت  )ب( 

 ؛ةرطخلا
 ؛ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعت ةيمسرلا تائيهلاب تاسسؤم ءانب معدو زيزعت )ج( 
 ؛تافآلا تاديبمو ةيئايميكلا داوملل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ءاشنإو زيزعت )د( 
ةرادإل ةيسسؤملا لكايهلاب ةصاخلا تارايخلا نأشب ةحلصملا باحصأ تارواشم ءارجإ  )ھ( 

 ؛ةيرطق نواعت ةيلآ عضو لجأ نم ةيئايميكلا داوملا
ًاقبط مايلوؤسمب ةحلصملا باحصأ فيرعت )و(  نم مهيلع دوعت يتلا دئاوفلابو ةيقافتالل   

لكل ةصصختم تاكبش قلخ لالخ نمو يعولا ءاكزإب ةصاخلا لمعلا تاقلح لالخ نم اهقيبطت ءارج 
، (ةعومجم   ؛)نيعنصملانيردصملا ،نيدروتسملا لثم

ططخلا ىلعو ةرادإلا ىلع فارشإلاو عضو يف ةيلحملاو ةيميلقإلا تاطلسلا كارشإ  )ز( 
 ؛ةئراطلا 
، ةكراشملا )ح(  نواعتلا ةطشنأ يف ةيميلقإلا تاكبشلا ،لمعلا تاقلح تاعامتجالا   ،

 .ىرخأ ءايشأ نمض ،ةيرطقلاو
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 تالاصتالاو تامولعملا -لاد
ططخلا تالاجم نأشب ةلئسأ ىلع ًادر عوضوملا اذه نأشب تالخدملا نم ريبك مك يقلت مت  -٣٧

 ، ت ،تامولعملا ةرادإوتالاصتالاةيرطقلا تايجيتارتسإلاو ةيئانثلا ةينقتلا ةدعاسملا ،رطاخملا ريدقتو مييق  
مظنلا ةيافك مدع وأ بايغ وه لاا اذه يف هديدحت مت يذلا يسيئرلا قئاعلا ناكو . يميلقإلا نواعتلاو
. ةينعملا فارطألاب ةلصلا ةقيثو تامولعملا عيزوتو نيزخت ،ىلع لوصحلاب ةصاخلا ةيرطقلا تايلآلاو
ةيرطقلا تالجسلاو درجلا مئاوق ،تانايبلا دعاوق : ةيافك مدع وأ صقنب قلعتت ىرخألا قئاوعلا تناكو

ةيلودلا تامولعملا ةكبش ىلإ لوصولا ؛تايافنلاو تافآلا تاديبم ،ةيعانصلا ةيئايميكلا داوملاب ةصاخلا 
ة يئايميكلا داوملاو تافآلا تاديبمب ةصاخلا رطاخملاو ةروطخلا تامولعم ىلإ لوصولا ؛ةلصلا تاذ قفارملاو

ةيرطقلا تاطلسلل ةيليغشتلا بناوجلاو ؛ةيئايميكلا داوملا ةرادإ لاجم يف بيردتلاو يعولا ءاكزإ ؛ةيعانصلا 
 .ةنيعملا

رشنو ةرادإ ،ىلع لوصحلل زكرم وأ ماظن قلخل ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملا نادلبلا نم ريثك بلط  -٣٨
يئايميكلا داوملا نأشب يعولا ءاكزإوتالاصتاللوتامولعملا  نمضتيس ثيح ،ةرطخلا تافآلا تاديبمو ة  

. يلودلاو يرطقلا ىوتسملا ىلع ةحلصملا باحصأو ةفلتخملا تاسسؤملا عم طباور زكرملا وأ ماظنلا اذه
 :لجأ نم ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا ىلع لوصحلل ةددحم تابلط لمع مت دقو

تافآلا تاديبمب ةصا خلا تانايبلا دعاوق وأ تالجسلل ةينورتكلإ مظن ثيدحتو ءاشنإ )أ( 
 ؛دلبلا اذه يف ةمدختسملا ةيعانصلا ةيئايميكلا داوملاو

امب ،تافآلا تاديبمو ةيئايميكلا داوملاب ةصاخلا رطخلاو رطاخملا تامولعم ىلإ لوصولا  )ب( 
 ؛ىرخأ جماربو ةيلود تامظنم ،نادلب نم اهيلع لوصحلا مت تامولعم كلذ يف

؛ةيئايميكلا داوملاب ةلصلا تاذ ريدصتلاوداريتسالا تارارقو تاعيرشتلا ىلإ لوصولا )ج(    
ةيلودلا تامولعملا ةكبش ىلإ لوصولاو بيردتلا ،ةيتامولعم داوم ،ةيلآ تابساح  )د( 

لوصولا ريسيت ضرغب ةمئاقلا ةيرطقلا ةيساسألا ةينبلا زيزعتو قلخ اهنكمي مظنلا هذه نأ نم دكأتلل 
عيمج لبق نم ةلوهسب تامولعملا هذه ىلإ لوصولا نم نيكمتلاو ،تامولعملا لدابتو ينورتكلإلا 

ةدعصألا ىلع ةيئايميكلا داوملاب ةصاخلا تامولعملا لدابت نم نكمتو ،ةلصلا يقيثو فارطألاو تاسسؤملا 
 ؛ةيلودلاو ةيميلقإلا ،ةيرطقلا

 :كلذ يف امب ،ةينعملا نادلبلاو ةحلصملا باحصأل ةبسنلاب يعولا ءاكزإ ريبادت )ھ( 
؛ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا نأشب ةيتامولعم داومدادعإ ‘١’   
يتلا دئاوفلاو ةيقافتالاذيفنت لايح مايلوؤسمب ةحلصملا باحصأ عيمج مالعإ  ‘٢’  

 ؛اهذيفنت ءارج نم مهيلع دوعت
 ؛ةيقافتالانع ةينطو ةيكبش عقاوم ءاشنإ  ‘٣’
؛يعولا ءاكزإوتامولعملا نأشب ةيرطق لمع تاقلحو ةيسارد تاقلح ميظنت ‘٤’   
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نيردصملا ،نيمدختسملل ةبسنلاب ةيئايميكلا داوملا ةرادإ لاجم يف بيردتلا  ‘٥’
 و؛ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل ةيئايميكلا ةيكرمجلا تالاكولاو

، (ةينعملا تاعومجملل ةصصختم تاكبش قلخ  ‘٦’ نيردصملا ،نيدروتسملا لثم
 ).نيعنصملا

 :كلذ يف امب ،ةينعملا فارطألا عيمج نيب اميف تاكبش ءاشنإ )و(
 ؛ةمئاقلا ةلصلا تاذ تاكبشلا نع تامولعم ميدقت ‘١’
 ؛ةينعملا فارطألا نيب تاكبش ءاشنإ ىلع فارشإلا ‘٢’

 ؛تاكبشلا هذه ءاشنإ هاجت مازتلالاو لاصتالا طاقن ديدحت ‘٣’

 ؛ةكبشلا فارطأ نم فرط لكل ةبسنلاب تايلوؤسملا ديدحت ‘٤’

 ؛ةكبشلا يف نيكراشملا عيمجل ةكرتشملا تامهاسملاو ةكراشملا عيجشت ‘٥’

يف كراشتلا لجأ نم تايلآلاو تاكبشلا مامأ ةحاتملا تامولعملا رداصم ديدحت  ‘٦’
 ؛تامولعملا هذه

 و ؛ةفلتخملا نادلبلاب ةصاخلا تابساحلا مظنل معدلا ميدقتو ديحوت ‘٧’

ةيئايميكلا داو ملاب ةصاخلا تامولعملا لدابت ةكبش جمانرب ىلإ لوصولا ةحاتإ ‘٨’
(CIEN). 

 :كلذ يف امب ،ةحلصملا باحصأل عساو قاطن ىلع تارواشم )ز(
 ؛ىرخألا نادلبلا يف ةحجانلا جهنلاو جذامنلل ةلثمأ ميدقت ‘١’
 ؛تارواشملاب ةصاخلا ةبسانملا تاهيجوتلاو تاءارجإلا ءاشنإ ‘٢’

تارواشملل تامولعملا يف كراشتلا تايلآوتالاصتالاداوم ءاشنإ  ‘٣’  ؛ 

 ؛ةحلصملا باحصأ لع تامولعملا رشن ‘٤’

 ؛ةيلحملا تاغللا ىلإ داوملا ةمجرت ‘٥’

لكل ةكرتشملا تامهاسملاو ةكراشملا عيجشتو ةلعافلا فارطألا ديدحت  ‘٦’
 ؛ةحلصملا باحصأ

 ؛لمع تاقلحو ةيرواشت تاعامتجا ميظنت ‘٧’

؛لمعلا تاقلحوتاعامتجالاريسيتل ءاربخلاب دادمإلا  ‘٨’   

؛ةحلصملا باحصأ تاكبش ةنايصو ءاشنإل ةمزاللا تايلآلا نأشب هيجوتميدقت ‘٩’   

 ؛ةعانصلا رئاود عم قافتالاو ضوافتلاب تايلآ ءاشنإ ‘١٠’

 ؛تارارقلا يعناص زفحل ةيسارد تاقلح دقع ىلع بيردتلا ‘١١’
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 ؛ةحلصملا باحصأ تاعومجم يلثممل بيردتلا ‘١٢’

 و ؛ةحلصملا باحصأ لكل تاردقلا ءانب ‘١٣’

ةيساردلا تاقلحلاو لمعلا تاقلح لالخ نم ةكرتشم تاعومجم قلخ  ‘١٤’
 .ةيرطقلا

 :كلذ يف امب ،ةنيعملا ةيرطقلا تاطلسلل معدلا ميدقت )ح(
؛ةيرطقلا عاضوألا عمةيقافتالاتامازتلا فييكت  ‘١’   
 ؛ةيمسر ةيرطق تايلآ ءاشنإ ‘٢’

تاعاطقلاو تاطلسلا و ةنيعملا ةيرطقلا تاطلسلا نيب قيسنتلاو لاصتالا نيسحت ‘٣’
 ؛تاراطخإلا ةرادإ يف ةكراشملاو ةلصلا تاذ ةيرطقلا

نسحملا مادختسالابحمست يكل كرامجلا ىوتسم ىلع تامولعم ماظن ءاشنإ  ‘٤’  
 ؛تاراطخإلل

ةيئايميكلا داوملا ديدحتو ةيكرمجلا زومرلل ًايملاع دحوملا ماظنلا مادختسا  ‘٥’
 ؛ةرطخلا تايافنلاو

ةلاكولا (IPCS)ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلا نم تامولعم ميدقت  ‘٦’  ،
مظنل تامظنملا نيب كرتشملا سلا جمانرب (IARC)ناطرسلا ثوحبل ةيلودلا   ،

 ؛ىرخأ تاهج نيب نم ،ةيئايميكلا ةمالسلل يلودلا جمانربلل عباتلا تامولعملا

داوملا ةرادإ ىلع ةيرشبلا دراوملا بيردتل ةيميلقإ نودو ةيميلقإ لمع تاقلح ‘٧’  
 و ؛ةيقافتاللةنيعملا ةيرطقلا تاطلسلا ةكبشل ةيئايميكلا 

 .ةنامألا ةطساوب يلودلا قيسنتلا ريفوت ‘٨’

 :كلذ يف امب ،تاردقلا ءانبو بيردتلا )ط(
لدابت يف ةلاعفلا قرطلا تاذ نادلبلا يف تاسرامملا لضفأ ىلع بيردتلا  ‘١’

 ؛ةيلودلاو ةيرطقلا تاسسؤملا نيب تامولعملا
ةيرطق فورظ وأ زاتمم ةرادإ ماظن اهيدل يتلا نادلبلا نيب نيفظوملا لدابت جمارب  ‘٢’

 ؛ةلثامم

داوملا ةرادإب ةقلعتملا تالاصتالاو تامولعملا ديلوت لاجم يف تاردقلا ءانب ‘٣’  
 ؛ةيئايميكلا

’٤‘  ، عمج يف ةكراشم دهاعم يف كرامجلا تالاكو ،نيينطولا ءاربخلا بيردت
تامولعملا عيزوتو نيزخت ،ةجلاعم يف ةيئاصحإلا تامدخلا ،لاثملا ليبس ىلع ( 

ةحصلا تامدخ ؛ةيكرمجلا تامدخلا ؛ةعانصلا ،ةحصلا ،ةعارزلا تالاجم 
 و ؛)ةيئيبلا تامدخلا ؛ةيتابنلا
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تانايبلاةرادإل ةينقتلا تاردقلا ءانب ‘٥’  . 

 رطاخملا ريدقتو رطاخملا مييقت -ءاه
الاترصتقا -٣٩ ةصاخلا تاباجتس    ، اهريدقتو رطاخملا مييقتب ةقلعتملا ةلئسألا ىلع عوضوملا اذ

مييقتب موقت ةيرطق مظن بايغ ىلإ ،قئاعك ،نادلبلا ضعب راشأ . يميلقإلا نواعتلاو ةيئانثلا ةدعاسملا
ةيعانصلا ةيئايميكلا داوملامادختسابةلصتملا رطاخملا   . 

 :ةينقتو ةيلام ةدعاسم ةنامألا نم نادلبلا نم ريثك بلط -٤٠
ًاقبط داريتسالاتارارق عنصل ةيرطق رطاخم مييقت مظن زيزعت وأ ءاشنإل  )أ(  نمو ةيقافتالل   

 ؛تافآلا تاديبمو ةيعانصلا ةيئايميكلا داوملاب ةصاخلا رطاخملاو راطخألا ةرادإو ريدقت لجأ
كلذ يف امب ،ةثيدح ةيساسأ ةينبو نيفظوم ءاشنإل تاردق ءانبو بيردت ميدقتل  )ب( 

 ؛مظنلا هذ ةصاخلا تاربتخملا
 ؛تامييقتلا هذه ذيفنت يف ةيرطقلا تاطلسلا معدل )ج( 
رطاخم مييقت يف ةمدختسملا تانايبلاو قرطلا رداصمو تاءارجإ نأشب ةروشملا ميدقتل  )د( 

 ؛ةيعانصلا ةيئايميكلا داوملاو تافآلا تاديبم
يف ةاشتملا فورظلا يف اهقيبطت نكمي رطاخملا مييقتل ةدحوم جذامن ديلوتل )ھ(  ىلع ( 

 ؛ىرخأ نادلب يف تاريثأتلاب ؤبنتلل) ةفاقثلا ،خانملا ،لاثملا ليبس
 ؛ةمدقتملا نادلبلا كلذ يف امب ،تامولعم لدابت ةكبش ميدقتل )و( 
 ؛مدقتم دلب يف ىرجت يتلا كلت عم راطخألاو رطاخملا تامييقت ةنراقمل جمارب ميدقتل )ز( 
رطاخملا تامييقت قاطن عيسوت ىلع دعاست نأ اهنك مي جمارب وأ دصر مظن ءاشنإل )ح( 

 ؛رطاخملا مييقت نأشب تامولعملا لدابتل تايلآ نمضتتو يميلقإلا ىوتسملا ىلإ ةيرطقلا
؛رطاخملا ةرادإو مييقتب ةينعملا ةينقتلاتاعامتجالايف ةكراشملا نيكمتل  )ط(    
ةعانص هيجوتل ةيقافتالليكبشلا عقوملا صوصخب ايسور يف ةحاتم تامولعملا لعجتل  )ي(   

 و ؛تارارقلا
تامييقت ءارجإ دنع ةيلودلا تامظنملا نم ةدعاسملا بلطل ةيمانلا نادلبلل ةيلآ ءاشنإل  )ك( 

 .راطخألاو رطاخملا
 :ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملل ةماع تابلط ديدحتب نادلبلا تماق ،تابلطلا كلت ىلع ةوالع -٤١

باحصأ لك ًافدهتسم ،رطاخملا ميي قت بناوج عيمج ىلع لصفم بيردت ميدقتل )أ( 
 ؛ةحلصملا

 ؛مييقتلاب ةصاخلا ةيرطقلا فارطألا عم ةرشابم طباور ءاشنإل )ب( 
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ةلصلا تاذ تانايبلا دعاوق ىلإو اهيلإ لوصولا ةحاتإو رطاخملا مييقتل جذامن ديلوتل  )ج( 
 ؛ةماهلاو

ةحص ىلع ةيئايميكلا داومل ا رطاخمو ةئيبلا يف ةيئايميكلا داوملا لآم نع ثحب لمعل )د( 
 و؛ةئيبلا ىلعو ناسنإلا

ةحص ىلع ةيئايميكلا داوملل ةيداصتقالا - ةيعامتجالاوةيحصلا تاريثأتلا مييقتل  )ھ(   
 .ةئيبلا ىلعو ناسنإلا

 ينقتلا معدلاو تاربتخملا -واو
تحرُط يتل ا ةلئسألا ىلع ًادر ينقتلا معدلاو تاربتخملا نأشب تابلط نادلبلا نم ليلق ددع مدق -٤٢

يميلقإلا نواعتلاو ةيئانثلا ةينقتلا ةدعاسملا ،تامولعملا ةرادإوتالاصتالاتالاجم يف  تابلط تمدُق امنيب .  
تارارقب قلعتت ،رطاخملا ريدقتو مييقتب قلعتت ةلئسأل ةباجتساىرخأ ةريثك  ًاقبط داريتسالا   ةيقافتالل 

ىلإ ةجاحلا ىلإ ةديدع نادلب تراشأو ،تافآلا تاديبمو ةيعانصلا ةيئايميكلا داوملل ةيميظنت ريبادتو  
زيزعت وأ ءاشنإ ىلإو ،ينقتلا معدلاو بيردتلل ةيفاك دراوم ريفوت ىلإو ،تاربتخملا تاردق زيزعت وأ ءاشنإ 

 .شتفملا ةفيظو
ةنامألا نم ةينقتو ةيلام ةدعاسم ىلع لوصحلل  ًاراركت تابلطلا رثكأ تناك ،ديعب دح ىلإو -٤٣

، ألا رداصملا نمو نيفظوملا بيردت ،ةينطولا تاربتخملا زيزعت وأ ءاشنإب قلعتت ،عوضوملا اذه نأشب ىرخ
ةيئايميكلا داوملل ةيجولوكيإلا ةيمسلاو ،ةيمسلا ،ةيئايزيفلا ،ةيئايميكلا صاوخلا ليلحت ةزهجأ ريفوتو 

 :ـبقلعتت ىرخأ تابلط كانه تناكو . ةيئيبلا طاسوألاو ةيذغألا يف اهاياقبو تافآلا تاديبمو
؛ةيلودلا تابلطتملاب يفت يكل ةينطولا تاربتخملاب ةصاخلا ةدوجلا ريياعمدامتعا )أ(    
 ؛شيتفتلاب صاخ قيرف زيزعت وأ ءاشنإ )ب( 
 ؛نيناوقلا ذافنإ يفظوم بيردت )ج( 
 ؛تايجمربو ةيلآ تابساح )د( 
تاديبمل ضرعتلا نع ةمجانلا ةيحصلا تاريثأتلا ةبقارمل ةيناديملا ةيساسألا ةينبلا نيسحت  )ھ( 

 ؛تافآلا
 و ؛دصر ماظن ءاشنإ )و( 

مئاق يعيرشت ساسأ اهيدل يتلا نادلبلا عم كلذ يف امب ،بيردتلاو تاربخلا لدابت  )ز(
 .لماعو

 ةدعاسملاو دراوملا -ياز
لك يف تاردقلا ءانبو ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملا ،دراوملاب ةصاخلا تابلطلا نم ريبك ددع يقلت مت  -٤٤

ا ةيسيئرلا تابلطتملاو تاجاحلاقئاوعلا ديدحت مت. ةيقافتالاذيفنتب ةلصلا تاذ ت الاا ططخلاب ةقلعتمل ، 
 ، رطاخملا ريدقتو مييقتو تامولعملا ةرادإوتالاصتالاةيرطقلا تايجيتارتسإلاو اياضقلا نمضتت .  
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، رطقلا يسسؤملا لمعلا رطُأ معد وأ ءاشنإل ةمزاللا دراوملا صقن ةددحملا ةيسيئرلا قيسنتلا تايلآ ،ةي
؛ًاديج ةبردملا ةيرشبلا دراوملا يف صقن ؛ةيئايميكلا داوملل ةلاعفلا ةرادإلا لجأ نم لمع ططخو جمارب 
يف بيردتلاو تاردقلا ءانب ،ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملا ىلإ ةجاحلاو ؛ةيلودلا تاربخلا ىلإ لوصولا ةبوعص 

دصرلا ،نيناوقلاو تاعيرشتلا عضو ،رطاخملا ةراد إو مييقت ،طيطختلا بناوج عيمجل ةبسنلاب بلاغلا
ضرعتلا مت . تالاصتالاو تامولعملا ةرادإل ةمزاللا ةيساسألا ةينبلاو تاربتخملا زيزعتو ءاشنإو ،ذافنإلاو
جاردإ رربي دعب يتآلاو . ريرقتلا اذه نم يناثلا لصفلا يف ةقباس تاصخلم يف تاجاحلا هذه نم ريثكل

مت يتلا كلت ىلع ةدايز ربتعت يتلاو ةدعاسملاو دراوملا تاجاحب ةصاخلا تاش قانملا نمض تاجاحلا هذه
 .لبق نم اهتيطغت

ًايفاك ًابيردتنيبردملا دارفألا صقن ةهجاوم ىلإ ةماع ةجاح كانه نأ نادلبلا نم ريثك رعش -٤٥   .
سنلاب لاحلا سفنو ،ةريثك تارم ةنيعملا ةيرطقلا تاطلسلا معد ركذ دروقايسلا اذه يفو ةميقل ةب ، 
بيردتلاو تاردقلا ءانب ،ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملا بلط مت . ةنيعملا ةيرطقلا تاطلسلا ةكبش معدو ءاشنإ

يرطقلا جمانربلا بناوج عيمج يف نيصصختم نيفظوم ىلإ ةجاحلاب صاخلا بلطملاب ءافولا لجأ نم 
ءافولا لجأ نم رطاخملا مييقت ىل ع بيردتلا كلذ نمضتي دق. ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلاب ينعملا

يفو ةيقافتالاذيفنتل ةدروتسملا ةيئايميكلا داوملا نأشب تاراطخإلا مييقتب صاخلا يساسألا بلطملاب   ،
ءاشنإو ،ةيكرمجلا تاشيتفتلا ،ذافنإلاو دصرلا ،نيناوقلاو تاعيرشتلا عضو ،رطاخملا ةرادإو ،طيطختلا 

ىلإ ةجاحلا ًاضيأ ركُذ امك . تالاصتالاو تامولعملا ةرادإل ةمزاللا ةيساسألا ةينبلاو تاربتخملا زيزعتو
بيردت قرط وأ نييلودلا نيفظوملا لدابت نادلبلا نم ديدعلا بلط . ميلاقألاو نادلبلا يف نيبردملا بيردت

نادلبلا تاربخ ىلإ لوصولا نم نكمتلل ،تاسرامملا لضفأب ةصاخلا ةيداشرإلا تابيتكلا لثم ،ىرخأ 
ةيرطقلا تايلآلا عضو يف ةدعاسملا لجأ نمةيقافتالاذيفنت يف ة ربخ اهيدل يتلا نادلبلا ضعب تبلط .  

قالطإب تماق ةلثامم نادلب ىلع زكتري ةدودحملا ةيرشبلا دراوملا تاذ ةريغصلا ةيرزجلا لودلل جذومن عضو 
حاجنب اهذيفنتوةيقافتالا  . 

يف ةنامألا تامدخب ةصاخ ةدعاسم ىلع لوصحلل ةددحم تابلط نادلبلا نم ديدعلا مدق -٤٦  
 :كلذ يف امب ،فارطألا ددعتمو يئانثلا نواعتلا تالاجم

يقلتل ماظن ءاشنإب ةصاخلا ةيلوألا ةلحرملا يف ةروشملاو هيجوتلا ميدقتل تارواشم  )أ( 
 ؛يئانثلا معدلا

 ؛ةددحملا نادلبلا تاجاح صوصخب تاحرتقم ميدقت )ب( 
 ؛ةحناملا نادلبلا نمةدعاسملا ىلع لوصحلل تابلط ميدقت  )ج( 
 ؛هترادإ يفو عورشملا حرتقم ةباتك يف ةدعاسملا )د( 
 ؛ةحناملا تاهجلا لبق نم تاعورشملا لوبق ريسيتو تاعورشملا نم نادلبلا تابلط معد )ھ( 
ذيفنت يف ةدعاسملا ميدقتل ةمدقتملا لودلا وأ تالاكولا نم ةاعرلا فارطألا ديدحت  )و( 

 ؛ةيقافتالاةطشنأ 
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، ايص )ز(  تامولعملا لدابت نأشب نادلبلل ةكرتشم جماربو تاعورشم ذيفنتو عضوو ،ةغ
 ؛اهيلإ لوصولاو ليومتلا رداصم ديدحت صرف نيسحتل

 ؛ةاشتملا تاجاحلا تاذ نادلبلل ةدعاسملا ميدقتل ةيميلقإ تاعورشم ءاشنإ )ح( 
ةقلعتمل ا نادلبلا ةطشنأ عيمج نأشب ةرمتسم ةفصب هثيدحت متي زجوم دوجو نامض )ط( 

يشاحتلو يطاشنلا قفاوتلا هجوأ مادختسالةينقتلا ةدعاسملاب  و ؛يزاوتملا معدلاوجاودزالا    
، تايقافتالقسنملا ذيفنتلاب ةصاخ ةيلآ ءاشنإ  )ي(  مادرتور لزابوملوهكتسا    

_____ 


