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 دادعإب ةينعملاةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل 
  قبئزلانأشب ًانوناق مزلم  يملاعكص 

  ةيناثلا ةرودلا
 ، وناك٢٨ - ٢٤نابايلا ،ابيش   ٢٠١١رياني /يناثلا ن 

تقؤملا لامعألا لودج نم٣دنبلا   *  

  قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ

كصلا فادهأ قيقحت ىلع ةدعاسملا يف تاكارشلا مادختسال ةلمتحملا تارايخلا ليلحت 
  قبئزلل يلبقتسملا

 ةنامألا ةركذم

ا ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإل ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تبلط  - ١ رود ءانثأ ،قبئزلا نأشب  
ىلإ ٧نم ةرتفلا يف ةدوقعملا ،ىلوألا  ناريزح١١  ةلمتحملا تارايخلل ليلحت دادعإ ةنامألا ىلإ ٢٠١٠ هينوي/   ،

تارايخلا هذه لمشتو . قبئزلل يلبقتسملا كصلا فادهأ قيقحت ىلع ةدعاسملا يف تاكارشلا مادختسال
  .روكذملا كصلا يف تاكارشلا جامدإ رايخ
هررقم نم ٢٥ةرقفلا يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم قفاو   - ٢ كصلا نأ ىلع ٢٥/٥   

ليلقت لجأل كلذو ةتقؤم ةطشنأ عم يعوطلاو مِزُلملا ن  ي جه  نلا الك لمشي نأ نكمي قبئزلل يلبقتسملا
  .ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع رطاخملا

ةلمتحملا تارايخلا نأشب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هعضو ريرقت ىلع ةركذملا هذه قفرم يوتحي   - ٣
بلط ىلع ًالوزن كلذو ،قبئزلل يلبقتسملا كصلا فادهأ قيقحت لع ةدعاسملا يف تاكارشلا مادختسال 

ناونعب ةقيثو ىلإ ليلحتلا دنتسيو .ةنجللا ". ةحلصملا باحصأ ةددعتملا ةيملاعلا تاكارشلا ضارعتسا" 
)UNEP(DTIE)/Hg/Partnership.1/INF/7( . عماج راطإ عضو معدل ٢٠٠٨يف تدعُأ دق تناك يتلاو  

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/1.  
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قيرفلا ىلإ بلُط هنأ كلذ ىلإ فاضي . ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةعباتلا ةيملاعلا قبئزلا ةكارشل
لوليأ٢٢ و٢١يموي هعامتجا يف ةيملاعلا قبئزلا ةكارشل يراشتسالا  ءالدإلا فينج يف ٢٠١٠ربمتبس /   

رمألا اذهيف هولدب تاءارجإ ذاختال ةادأك اهيلإ رظني ةكارشلا هذه نأ ىلإ يراشتسالا قيرفلا راشأو .  
ضهنت نأ قيرفلا عقوتو ،يلبقتسملا كصلا نأشب تاضوافملا هيف يرجت يذلا تقولا يف قبئزلا نأشب ةيروف 

قيرفلا را شأو. ذافنلا زيح كصلا لوخد درجمب لجألا ليوط رودب قبئزلا نأشب ةيعوطلا تاردابملا
تاضوافملا ريس ءانثأ بولطم رمأ ةكارشلل لماشلا فدهلا وحن مدقت قيقحت نأ ىلإًاضيأ يراشتسالا  .  

  :ريرقتلا اذه نم ةيلاتلا تاظحالملا طابنتسا نكميو  - ٤
  :نأ اهل نكمي ةيذيفنتو ةينقت تاودأ تاكارشلا نأ  )أ(

تايوتسم عيمج ىلع هتاقالطإو قبئزلا مادختسا ضيفخت لجأ نم دوهجلا دش حت  ‘١’
؛عمت ا  

  ؛يلبقتسملا كصلل اهذيفنت يف فارطألا معدت  ‘٢’
أشنت يتلا ةددحملا تاجايتحالاب ءافولل كلذو تامولعملا ريفوتل ةيلآ رودب موقت   ‘٣’

  ؛يلبقتسملا كصلا راطإ يف
قوس ت الو ذيفنتلا تابيترت ددحت ال ةيلاحلا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا مظعم نأ  )ب(

ةميقب ايمسر فارتعالا لبق نم ئشنأ دق ناك اهمظعم نأ الإ . تاكارشلا ةطشنأ نع تاراشإ ةحارص
تايلآ ريوطت ،تاكارشلا كلت دامتعا ذنم مت دقو ،يملاعلا ديعصلا ىلع ةحلصملا باحصأ ةددعتملا قيثاوملا 

  ؛ذيفنتلاب ةصاخ ةددحم تاجايتحال ةباجتسا كلذو ةكارش
أشنت ةطشنأ اهتفصب قبئزلا كص يف تاكارشلا ىلإ تاراشإ ةح ارص قاست نأ نكمي  )ج(

لمعت نأ ًاضيأ تاكارشلل نكميو . اهذيفنت بناوج نم ةددحم بناوج معدل ةيلآك وأ ،ةبسانملا بسح
؛قبئزلل ةيلاحلا ةيملاعلا ةكارشلا لالخ نمًالثم ،كصلا قاطن جراخ    

ىلإ رابتع الا ءاليإ ىلإ كلذك رمألا جاتحيو. دراوملا ىلإ جاتحت ةكارشب ةردابم يأ نأ  )د(
؛ىرخأ رداصم نمو كصلل ةيلاملا ةيلآلا نم ليومتلا ىلع لوصحلل ةكارشلا ا  لهأتت يتلا ةيفيكلا  

كص لوخد ةادغ تاماهسإ اهيف مدقت نأ ةكارشلا دوهجل نكمي يتلا تالا   )ه(  ا نيب نمو
ةكارشلا نوكت نأو ؛ةينقتلا ةدعاسملاو ؛ةص اقملا ةطشنأو تامولعملا لدابت لاجم وهل نايرسلا زيح قبئزلا

يف دوجوملا قبئزلل لئادب ةرولبو ديدحتو ؛مجحلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت ةطشنأ لوانتل ربنم ةباثمب 
  ؛ءادألا دصرب ةلصلا تاذ ةدعاسملاو تامولعملا ميدقتو ؛تايلمعلاو تاجتنملا

بذتجتو ًاكيرش ٧٠نم رثكأ مضت نا كرألا ةخسار ةيلآ قبئزلل ةيملاعلا ةكارشلا دعتو  )و(  
امع رظنلا ضغبو . مهنم ديزملا دشح تايناكمإ اهيدلو ،ةحلصملا باحصأ نم ةعساو ةفئاط لعفلاب نآلا

نأ ةكارشلا لخاد ةمئاقلا تاكبشلل حجرملا نم نإف ،كصلا يف ةيعجرم تاراش إتاكارشلل ناك اذإ 
اهذيفنت معد يف ا    .دئاف ىلع نهربت

كص عضو دنع ةركذملا هذه قفرم يف ةدراولا تامولعملاب ًاملع طيحت نأ يف ةنجلل ا بغرت دقو  - ٥
  .قبئزلل ًانوناق مزلم يملاع



UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/15 

3 

بيرقلا دمألا يف ةيولوألا اهل نوكت تالاجم حارتقا يف بغرت دق ةنجللا نأ كلذ ىلإ فاضي   - ٦
سلجم ررقم عم ىشمتي امب اهيف رظني نأ ةكارشلل يراشتسالا قيرفللىنستي يكل كلذو ،تقؤملا لمعلل   

كصلا ذيفنت ريسيت لجأ نم كلذو٢٥/٥ةرادإلا  طخ تامولعم ريوطت لمشي نأ لمعلا اذهل نكميو . ، 
ءانثأ ةعرسلا حانج ىلع اهذيفنت ررقملا نم يتلا ةيولوألا تاذ تاعورشملا ديدحتو ،ةيداشرإ داومو ساسأ 

  .ضوافتلا ةيلمع
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  قفرملا

قبئزلل يلبقتسملا كصلا فادهأ قيقحت يف ةدعاسملل تاكارشلامادختسال ةلمتحملا تارايخلا ليلحت    

  ةيساسأ تامولعم  -  ًالوأ
ةحلصملا باحصأ ةددعتملا )١(تاكارشلا تأدب  - ١ يف روهظلا يف ةمادتسملا ةيمنتلل ) ةيعاطقلا ربع وأ( 
عم ًاراوح ةفلتخملا ةيموكحلا ريغ ةيئيبلا تامظنملا تأدب امنيح تانيعستلا لئاوأو تا نينامثلا رخاوأ

ةينطولاو ةيلحملا ةيئيبلا تايدحتلل  ةينواعتتاباجتسا ريوطتل ةعانصلا تاطبارو صاخلا عاطقلا تاكرش 
دراوملل ةمادتسملا ةرادإلاو تايافنلا ةيندتب لصتت تاردابم ىلع تاباجتسالا هذه تلمتشاو . ةيلودلاو

ني ريوطت ىلع تاكارشلا هذه نم ريثكلا مامتها زكرتو. يئيبلا مسولاو دامتعالا ططخ ريوطتو ،ةيعيبطلا  
ةماع ةفصب اهيلإ رظن دقو ،ةيئيبلا ةمادتسالا قيقحت ضرتعت يتلا تايدحتلل ةباجتسا ةيقوس ةديدج لولح 

ةيلودلاو ةينطولا ةيميظنتلا ريبادتلل ةلمكم ا    .أ ىلع
: يهةيسيئر ةثالث تاعاطق نم ةحلصم باحصأ ةحلصملا باحصأ ةددعتملا تاكارشلا مضت   - ٢

وأ يندملا عمت   ريغ تامظنملااو ،لامعألا وأ ةصاخلا تاعانصلا عاطقو ،يموكحلا وأ ماعلا عاطقلا  
زوجي يتلاو ةيميداكألا رئاودلاو مالع إلا طئاسوو لمعلا تاهج لثم ىرخأ تاهج ىلإ ةفاضإلاب ،ةيموكحلا

أ ةيفارغجلا وأ ،ةيسايسلا تاقايسلل ًاعبت ا    .ةيفاقثلا واذب ةمئاق تاعاطقك اهفيرعت
اهمساقتي يتلا ةيزكرملا ريغ تاقافتالا نيب حوارتت تاكارشلا ةرادإو ةديشرلا ةرادإلا لاجم نإ   - ٣
  .ةيساسأ ةينبو نيغرفتم نيفظوم نم اهؤاضعأ اهل ةلقتسم ةديدج تامظنم ءاشنإ نيبو ،ءاكرشلا

ةيئيبلا اياضقلل يدص تلا يف ةحلصملا باحصأ نم ةعساو ةفئاط كارشإ ةميق ًاحوضو تدادزإ دقل  - ٤
تدهش يتلا ١٩٩٢نيب  ام ةرتفلا لالخف. ةيضاملا نيرشعلا تاونسلا لالخ ةيملاعلا ممألا رمتؤم داقعن ا 

، ٢٠٠٢ماعو ةيمنتلاو ةئيبلل ةدحتملا  هدعب امو ةمادتسملا ةيمنتلل ةيملاعلا ةمقلا دهش يذلا ديدعلا علطض ا 
ةموظنم دوهج زيزعتل ةديدج تاكارش ءاشنإل ةطاس ولا يف ةيسيئر راودأب ةدحتملا ممألا تالاكو نم
تاردابم يف صاخلا عاطقلا عم طاشنب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب كراشي ، ١٩٩٢ذنمو . ةدحتملا ممألا
ةيمنتلل ةيملاعلا ةمقلا ءانثأ فظنأ دوقو عاونأو تابكرم لجأ نم ةكارشلا تنشد ًالثمف . ةكارشلا عون نم

ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل ةحلصملا باحصأ ددعتملا يجيتارتسالا جهنلاو ، ٢٠٠٢ماع يف ةمادتسملا 
  .٢٠٠٦يف 

                                                      
ألل ةماعلا ةيعمجلا رارق يف تاكارشلا هذه تف  )١( رخرؤملا ٦٠/٢١٥ةدحتملا مم ع لوألا نوناك٢٢  ربمسيد / 

ا ٢٠٠٥ أب ةيموكحةديدع ٍفارطأ نيب ةينواعتوةيعوط تاقالع "  ةيموكحريغو ،  كراشملا اهيف قفتي  ىلع ًاعيمج ن و، 
امبسح ،دئاوفلاو دراوملاو تايلوؤسملاو رطاخملا مساقتىلعو ،ةنيعم ةمهمب مايقلا وأ كرتشم  ضرغقيقحت ل ًاعملمعلا   

 ."مهنيب اميف هيلع قفتي



UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/15 

5 

  قبئزلل ةيملاعلا ةكارشلا  -ًايناث 

  ةيساسأ تامولعم  -فلأ 
نم تاعومجم نيب لبق نم تدج ةينواعت تابيترت نيب نم قبئزلل ةيملاعلا ةكارشلا تقثبنا   - ٥ و
نأشب ةيعوطلا ةيلودلا ريبادتللو نواعتلل ةليسو رفوت لازت الو ةكار شلا ترفو دقو. دارفألاو تامظنملا
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم نم تافيلكت ىلع ءانب كلذو قبئزلا
ًايلاح ا  - ٦  مكحي وهو ٢٠٠٨يف عماجلا اهراطإ ئشنأ دقف . ايولوأ عضو ددصب ةكارشلا هذهو  
يلي امعماجلا راطإلا اذه لمشيو. اهلمع ةقيرط  :  

هتابكرمو قبئزلا تاقالطإ نم ةيملاعلا ةئيبلاو رشبلا ةحص ةيامح يف لثمتي ًالماش ًافده   )أ(
نكمأ املكليلقتلاقيرط نع كلذو  ضرألاو ءاملاو ءاوهلا يف ةيعانطصالا ةيملاعلا قبئزلا تاقالطإنم ،،    

  ؛اهيلع ءاضقلاو
جاتنإو ،مجحلا ريغصو يفر َِحلا بهذلا نيدعت: يهةكارشلل تالاجم ةعبس كانهو   )ب(

، الوانتت يتلا ثوحبلا و ؛ةيقبئزلاايالخلا مادختساب تايولقلاو رولكلا  هلآمو ،ءاوهلا ربع قبئزلا لاقتن
قبئزلا تادادمإو قبئزلا تايافن ةرادإو ؛محفلا قرح نع ةجتانلا قبئزلا تاقالطإو ؛تاجتنملا يف قبئزلاو 

  ؛هنيزختو
  ؛ةكارشلا تالاجم ىلإ تاهيجوتلا مدقي ةكارشلا يف يراشتسا قيرف  )ج(
نيديدعلاةحلصملا باحصأ ةكراشم  )د( وحن مضت   نم ددع كلذ يف امب ًاكراشم ٧٠،   

  .ةددعتم ىرخأ تانايك لثمت يتلا تاطبارلا
ةلحرمب ا   - ٧  اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا تاردق زيزعت ىلع لمعلاب اهفده ةكارشلا ذفنت
نع ًًالوؤسم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نوكي و. ةلصلا تاذ تامولعملا لدابتو مساقت قيرط نعو لاقتنا
  .ةكارشلا هذه لظ يف تامولعملا لدابت ةطشنأ

يتآلا يفةكارشلا ةوق نماكم ضعب لثمتتو  - ٨  :  
تايلمعلا ديوجتب ةصاخ ةيهيجوت ئدابم ةقيثو ريوطتك ةتقؤم ةطشنأ ذيفنت ىلع ا   )أ(  ردق

يف ةيميلقإلا نيزختلا تاعورشمو ةقاطلا عناصم  يفمحفلا قرح نم قبئزلا تاثاعبنا صيلقت ىل إ ةيمارلا
يلبقتسملا كصلا ذيفنت لجأل تارارقلا ةعانص مامأ قيرطلا رينت نأ اهنكمي يتلاو ،ةينيتاللا اكيرمأو ايس آ
  ؛قبئزلل

تفصب قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت نأشبنواعتلل ربنمريفوت   )ب( ةيئامنإ ةلأسم ه  
  ؛)طقف قبئزلا راطإ يف كلذ ةشقانم نم ًالدب(ةيملاع 

اهلمشي يتلا اياضقلا كلتك ةيولوألا تاذ ةديرفلاو ةصاخلا اياضقلا لوانتل ةيلآ ريفوت   )ج(
  ؛ناتسزيغريق يف قبئزلل يلوألا نيدعتلاب قلعتملا عورشملا

ءانثأ   )د(  زر . ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلتارو دبت دق يتلا اياضقلل ةعيرسلا ةباجتسالا
ةريبك ةريفو تاربخ ةكارشلل نإف ،اياضقلا نم ةعساو ةفئاط يطغت ةيلاحلا تاكارشلا تالاجم نأل ًارظنو 
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نع دودر ميدقت نم اهنكميو قئاثولا دادعإ يف ماهسإلا يف اهنم ديفتست نأ نكمي ةحلصملا باحصأ ةددعتم 
؛ةنامألادراوم نم ًادروم نوكت نأو ةلئسألا    

  .ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تارودل ةينقتلا ةيعالطإلا تاسلجلا يف ماهسإلا  )ه(

  يلاحلا عضولا  -ءاب 
ةحلصملا باحصأ نم ةريبك ةفئاط نآلا بطقتست  يهوقبئزلل ةيملاعلا ةكارشلا ناكرأ تخسرت   - ٩
اجنإب٢٥/٥هررقم يف ةرادإلا سلجم رقأ دقو . قبئزلا تايدحتل يدصتلل اهرودبو نآلا ىتح ةكارشلا تاز  
  )٢(.رمتسملا

قلعتملا كصلا نأشب ةلصاوتملا تاضوافملا قاطن جراخ لمعت ةكارشلا نأ نم مغرلا ىلعو   - ١٠
سلجم تاررقم نم قثبنت ةكارشللو ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ردصت يتلا تافيلكتلا نإف ،قبئزلاب 

ممألا جمانرب ىدل داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعشل عباتل ا ةيئايميكلا داوملا عرف موقيو ،ةرادإلا
  .ليغشتلل ةيرورضلا ماهملا ءادأب ةئيبلل ةدحتملا

تاضوافملا يف زرحملا مدقتلاب مات ملع ىلع ةكارشلل يراشتسالا قيرفلا ءاضعأ نوكي ام ةداع   - ١١
لصاوتي نأ عقوتملا نمو . تاضوافملا هذه مدخي يذلا هاجتالا يف ةكارشلا هيجوت هنكمي ثيحب قبئزلاب ةقلعتملا

ضعب ىلع ةنامألا اهتمدق يتلا دودرلا ةكارشلا ءاربخ ززع ًالثمف . تاضوافملا ءانثألاونملا اذه ىلع 
ةطشنأو تايولقلاورولكلا قفارمب مئاوق دادعإ لثم ،تامولعملا ىلع لوصحلل ةنجللا اهتمدق يتلا تابلطلا   

  .مجحلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت
يف تأدب نأ ذنم ،ةكارشلل ةيلكلا ةمهاسملالازت  الو  - ١٢  ٢٠٠٨ ، ةريبك ةجردب ةدايزلا ىلإ جاتحت  

قيرفلا اهددح ةكرتشم فعض ةطقن ةمث نإف ،ةماع ةفصبو . ةمئاق نيقيلا مدع بناوج ضعب لازت الو
ليومت ىلإ رمألا جاتحي و. ةكارشلا تالاجم يف ةطشنألل مزاللا ليومتلا صقن يف لثمتت ةكارشلل يراشتسالا
تالاجمب ةصاخلا لامعألا ططخ يف ةدراولا ةيولوألا تاذ ريبادتلا عم ىشامتي امب ،ةطشنألا ذيفنتل يفاضإ  
لازت  الةيلكلا اهتكراشم نإف ،ديازتلا يف ةذخآ ةيمانلا نادلبلا ةكراشم نأ نم مغرلا ىلعو . ةكارشلا

  .تاردقلاصقن سكعي دق يذلا رمألا وهو ،نآلا ىتح ةضفخنم 
  فارطألا ةددعتملاةيئيبلا تاقافتالاو تاكارشلا نيب تالعافتلا ىلع ىرخأ ةلثمأ   -ًاثلاث 

، ملاةيئيبلا تاقافتالا مظعم لمتشت ال   - ١٣ تاكارشلا ةطشنأ ىلإ تاراشإ ىلع ةحارص فارطألا ةددعت
عضو مامأ ليبسلا ة رانإل يفكي ملاعلاقاطن ىلع تايئايميكلا لاجم يف كلذ ىلع ةدودحم ةلثمأ كانهو 

فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا مظعم نأ ىلإ كلذ يف ببسلا عاجرإ نكميو ،قبئزلاب صاخ كص 
مة مت نأ درجمبو . يق ةيليمكت تايلآ لثمت ةيملاعلا تاكارشلا نأب فارتعالا متي نأ لبق تمربُأ دق تناك

داوملاب ةينعملا ةيملاعلا تادهاعملا تأد ب نايرسلا زيح اهلوخد بقع هذه تاكارشلا ةميقب فارتعالا
ةجلاعم يف ةدعاسملل كلذو تاكارشلاب هيبشلا عونلا نم فارطألا ةددعتم ةطشنأب مايقلا يف ةيئايميكلا 

  .اهنيعب ذيفنت اياضق

                                                      
 .٣٥و ٣٤، ٢٤، ٢٠تارقفلا رظنأ   )٢(
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ةحصلا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب كرتشملا جمانربلا وه كلذ ىلع ةلثمألا دحأو   - ١٤
تالقان ةرادإ يف يت .يد .يد ـلاةدامل ةمادتسملا لئادبلا ىلع ةيلمعلا تانايبلا ءارجإب ص اخلا ةيملاعلا  
ةباجتسا ،٢٠٠٩يف ئشنأ دق كرتشملا جمانربلا اذه ناكو . ةنيعم بسنب لئادبلا كلت ةدايزو ضارمألا  

ةدام مادخت سا يف رارمتسالاب ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملانأشب ملوهكتسا ةيقافتا بجومب ددحم ءافعإل 
ل ةليدب ةمادتسميت .يد .يد ـلا   عيجشتو ،ايرالملا ةحفاكم يف جُ تالقان ةحفاكمل يت .يد .يد ـل   
لزاب ةيقافتال ةكارشلا جمانرب وه رخآ لاثم ةمثو . ةفلتخم ةيميلقإ تاعورشم لالخ نم كلذو ضارمألا
ةيلآك ٢٠٠٢يف تئشنأ يت لا ،دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقنيف مكحتلا نأش ب  

ةرولبو ةينقتلا اياضقلا ديدحتو ،كرتشملا مامتهالا تاذ تالا   ا ةشقانمل اوعمتجي يكل ةحلصملا باحصأل
ةينقتلا لئاسملا نأشب اهدادعإ متي يتلا تاضارعتسالا يف ماهسإلاو تاسايس تارايخو ةينقت تارايخ 

  .تاسايسلا لئاسمو
اهتمهم ةكبشل لاثم تاناويحلاو تاتابنلا  يفةيراجتلا تالداب ملاتالجس ليلحت  ةكبش دعتو  - ١٥

تاتابنلا عاونأ يف يلودلا راجتالا ةيقافتا ىلإ ةدعاسملاو تامولعملا مدقت ةيربلا ةايحلا يف ةراجتلا دصر 
تاتابنلا يف ةيراجتلا تالدابملا تالجس ليلحت ةكبش امأ . )CITES(ضارقنإلل ةضرعملا ةيربلا تاناويحلاو 

ةيربلا ةايحلا يف ةيلودلا ةراجتلا ريس نامض ىلإ ةيمارلا دوهجلا معدت ةيموكح ريغ ةمظنم  يهفتاناوي حلاو
عاونألا ظفحل ًاديد  نأ نم مغرلا ىلعو . ةراجتلا كلت لثمت الأ نامضو ،ةمادتسم تايوتسم ىلع

ا  تاتابنلا عاونأ يف يلودلا راجتالا ةيقافتانيب ةيمسر ةلص سسؤت  الاذ دح يف ةيقافتالا ةيربلا تاناويحلاو  
بيترت كانه نإف تاناويحلاو تاتابنلا يف ةيراجتلا تالدابملا تالجس ليلحت ةكبشوضارقنالل ةضرعملا   ،

ةنامأ تعقو ١٩٩٩ماع يفف : نيتنثإلا نيب ةيمسرلا ةفصلا بستكا لمع مهافت ةركذم  ةكبشلاعم  ةيقافتالا 
راطإ يف تاردقلا ءانبل ةكرتشم ةطشنأ يف لوخدلا نأشب   .اهذافنإو اهذيفنت زيزعتل ةيقافتالا 

نأشب تاضوافملا ءانثأ ةمئاق ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل ةعباتلا غبتلا نم  ررحتلاةردابم تناكو   - ١٦
نم قبئزلل ةيملاعلا ةكارشلا يحاونلا ضعب نم هبشت ةيقافتالا هذهو . غبتلاةحفاكم نأشب ةيراطإلا ةيقافت الا

ت ءانثأ تناك ا  باحصأ نم ةعساو ةفئاط باذتجإ عاطتسا ًاخسرتم ًانايك تاضوافملا كل أ ثيح
اهلمع ةردابملا يدؤتو . ةيراج لازت ال تاضوافملا تناك امنيب ،ةددحملا لمعلا تالاجم يف ماهسإلل ةحلصملا
ا ةنامأ لثمت امنيب ،ةيملاعلا ةحصلا ةيعمج ىلإًالثم اهريراقت عفرت يهف. ةيقافتالا نع ةلقتسم ةروصب ةيقافت ال 

ةردابملا رود امأ . ةيقافتالا يف فارطألا رمتؤم مامأ ةلوؤسم نوكتو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نم ًاءزج
تايوتسملا عيمج ىلع ةئبعتلا عيجشت كلذكو ؛ةيملاعلا تاسايسلل ةدايقلا ريفوت يف لثمتيف يليمكتلا 

ريبادت ذيفنتل اهدوهج معدو اهئ دابمب لمعلا ىلع نادلبلا ثح قيرط نع ةيقافتالا عيجشتو ؛ةيعامتجالا
اهعفدت ةر الا ةنامأ لمعتو. ةيقافتالا ماكحأ ىلإ ًادانتسا غبتلا ىلع ةباقرلا  دَق  م تامهاسم لضفب ةيقافت

ةئاملاب٢٠(ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نم ةردابملا ليومت يتأي امنيب فارطألا  ةئاملاب٨٠(نيحناملا نمو )    .(  
نأ ،ةماع ةفصب ،دِج  - ١٧  نع رظنلا ضغب ىرخُأ تادهاعم ذيفنت يف ةديفم ةكارشلا تاردابم و دقو  

تادهاعملا كلت ا  كص عضو دنع اهثحب ةلصاوم نكمي يتلا جذامنلا نم ددع كانهو . تأشن يتلا ةيفيكلا
  .تاكارشلا جذامن نم اهريغو جذامنلا هذه نأشب تامولعملا نم ديزملا لييذتلا يف دريو. قبئزلا
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  قبئزلا كص قايس يف تاكارشلل يلبقتسملا رودلا  - ًاعبار 
هررقم نم ٢٥ةرقفلا بجومب ،ةرادإلا سلجم قفاو   - ١٨ قبئزلا ةدهاعم لمتشت نأ ىلع ٢٥/٥   

رطاخملا صيلقت ىلإ يمرت ةتقؤم ةطشنأ بناج ىلإ ،يعوط رخآلاو مزلم امهدحأ نيج   ىلع ةيلبقتسملا
ةيعوط"حل طصمل نكمي ،قايسلا اذه يفو. ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع  جهىلإ ريشي نأ" ن:  

ةغيصب ةيقافتالا يف هيلإ راشي ام وهو ،تاءارجإ نم ًابسانم هاري امل فرط لك ذاختا   )أ(
ىلع فرط لك"، "فرط لكل زوجي"  عجشنأو ًادييقت رثكأ ريبادت قبطي نأ فرط يأل زوجي "وأ " يو

  ؛]"ةيقافتالا يمارم قيقحت لجأ نم[ىرخألا لودلا عم تاقافت ايف لخدي 
،   )ب( قبئزلا نأشب ةيملاعلا ةكارشلا لثم ةيعوطلا تابيترتلا قيرط نع ًاعم لمعت يتلا فارطألا

  .فارطأ ةددعتم وأ ةيئانث تابيترت وأ ىرخأ تاكارشو
قبئزلا تامادختسا صيلقتل دوهجلا ئبعت نأ عيطتست ةيذيفنتو ةينقت تاودأ تاكارشلاو   - ١٩

 ةباثمب نوكت نأو لب ،يلبقتسملا كصلل فارطألا ذيفنت معدت نأو ،عمت ا تايوتسم عيمج ىلع هتاقالطإو
ذاختا يف ،ةصاخ ةفصب ،ةز يم ةمثو. كصلا راطإ يف ةددحملا تاجايتحالاب ءافولل تامولعملا ميدقتل ةيلآ
اهل ةكارشلاتاردابمنأ يف لثمتت ًانوناق مزلملا كص لا ىلإ فاضت ذيفنت ةادأك ةكارشلا تاردابم ةيناكمإ    
  .كصلا اهضرفي يتلا تامازتلالاب ءافولا درجم زواجتت ذيفنتلل ًاحومط رثكأ ريبادت ذاختا

نكمي يتلا تالا . ةدهاعملا ذيفنت ىلع عجشت ةطشنأب علطضت نأ تاكارشلل نكميو  - ٢٠  ا نيب نمو
  :يتأي ام نايرسلا زيح ةدهاعملا هذه لوخد ةادغ اهيف مهست نأ تاكارشلل

  ؛ةصاقملاو تامولعملا لدابت ةطشنأ  )أ(
  ؛ةينقتلا ةدعاسملا  )ب(
  ؛مجحلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت اياضق لوانتو ثحب ربنم  )ج(
  ؛تايلمعلاو تاجتنملا يف قبئزلا لئادب عيجشتو ديدحت  )د(
  .ءادألا دصرب ةقلعتملا ةدعاسملا ميدقتو تامولعملا ريفوت  )ه(

ذيفنت معدل تئشنأ يتلاو ،هيلاع ثلاثلا لصفلا يف اهفصو درا ولا تاكارشلا فالخ ىلعو  - ٢١
سأب  الةعومجم دشحب موقي نايك قبئزلل ةيملاعلا ةكارشلا نإف ،فارطألا ةددعت ملاةيلاحلا ةيئيبلا تاقافت الا

اهئاضعأ لضفب كلذو تاربخلا نم ا  . ىلع ةدعاسملا يف ا  دئاف ةكارشلا بناوج   تِ بُثت نأ لمتحملا نمو
  .ةكارشلا كلت يف بناوجلا كلت روهظ ةيفيك نع رظنلا ضغب يلبقتسملا كصلا ذيفنت

  ةلمتحملا تارايخلا ضارعتسا  -فلأ 
ةطشنأ اهتفصب كصلا يف تاكارشلل ةحيرص تاراشإ ق   - ٢٢ و ذخ س نكمي ًابسانم هنأ ىري امبسحتت .

املثم ،كصلا قاطن جراخ لمع ت نأ) ىرخألا ةكارشلا دوهج وأ(قبئزلل ةيملاعلا ةكارشلل نكمي كلذ عمو 
  .فارطألا ةددعتملا ىرخألا ةيئيبلا تاقافتالا نم ريثكلل ةبسنلاب ثدحي
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كصلا فادهأ قيقحت يف ةدعاسملل تاكارشلا مادختسال تارايخ ةثالثل يلي اميف ضرعنو   - ٢٣
  .يلبقتسملا

يمسرًاطابترا ةطبترم تاكارشلا هيف نوكت: ١رايخلا   - ١ ينعملا كصلا ذيفنتبًا  قبئزلاب     
ًاطابترإ قبئزلاب ينعملا كصلا ةحارص)٣(ئشني دقف  - ٢٤ ًايمسر  قبئزلل ةيملاعلا ةكارشلا نيب   دوهج وأ ( 
  .ةيعرفلا هتزهجأ دحأ وأ/و فارطألا رمتؤم نيبو) ىرخأ ةكارش

رزآتلا زيزعت يف دعاسي دق قبئزلاب ينعملا كصلا ذيفنت نيبو تاكارشلا نيب يمسرلا طبرلا نأ   - ٢٥
  .تاردابملا نيب نواعتلاو

ةحيرصلا ةراشإلا نإف ،تاموكحلا نيب ًاقافتا نوكي دق قبئزلاب ينعملا كصلا نأ نم مغرلا ىلعو  - ٢٦  
ةيفاضإ ةيلودو ةينطو دوهج دشح ىلع دعاست دق هيف ةحلصملا باحصأ ةددعتملا ةكارشلا   جه ن ىلإ

عمتيف تايوتسملا عيمج بناج نم هتاقالطإو قبئزلا مادختسا صيلقتل ا .  
  قبئزلاب ينعملا كصلا نع ةلقتسم ةروصب ،ةيلاحلا اهتقيرطب قبئزلل ةيملاعلا ةكارشلا لمعت نأ: ٢رايخلا   - ٢

لوخد درجمب كلذو ةدهاعملل ةينوناقلاو ةيسسؤملا لكايهلا جراخ ًةيلك لمعت ةكارشلا كرت نكمي   - ٢٧
  .نايرسلا زيح ةدهاعملا

ليوطلا دمألا يف ا  ئدابملاوعماجلا راطإلا ةلصاوم نكمي   - ٢٨  اهيجوت ةكارشلل ةيليغشتلا ةيهيجوتلا
  :يتأي ام ساسأ ىلع

  ؛تاكارشلا تالاجم لالخ نم لمعلا متي نأ  )أ(
  ؛ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ىلإ اهميدقتو زرحملا مدقتلا نع ريراقت دادعإ  )ب(
  ؛ةيعوطلا ةكراشملا  )ج(
  ؛ةكارشلل يراشتسالا قيرفلا نم ةروشملا ىقلتت نأ  )د(
ةكارشلل يراشتسالا قيرفلا هاري امل ًاقبط بسانتي امبسحتقولا  رورم عم اهليدعت   )ه(  

  ؛ةكارشلل ةيليغشتلا ةيهيجوتلا ئدابملل ًاقبط كلذو
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب بتاكم يف ةيرادإلا فئاظولا  )و(   نك س   .ت نأ

و ،كصلا ماكحأل ةكارشلا لخاد قبئزلابينعملا كصلا يف ةكراشملا فارطألا عضختو  - ٢٩ نوك ت 
فارطألا رمتؤم مامأةلوؤسم اهددحي يتلا تايولوألا فارطألا مرتحت نأ ًاضيأ عقوتملا نم نوكي كلذل.    

هلامعأيفتايولوألا كلت سكعنت نأو ،فارطألا رمتؤم  كلذ يف امب ا    .ةكارشلاراطإ يف ذفنت يتلا لامعألا ، 
ةكارشلا ىلإتاراشإلا فذحنأش نمو   - ٣٠ ةقلعتملا ماكحألاو ا  ةكارشلل حمسي نأ ةدهاعملا نم    ،

تقولا رورم عم رسيأ ةروصب فيكتت نأو هكلست يذلا ج ه نلا يف ةنِر    .م نوكت نأب

                                                      
ىلع ًانمض يوطني نأ نكمي ةدهاعملل يعرف زاهجب ةكارشلا فصو نإ. ةيعوط ةيلمع قبئزلل ةيملاعلا ةكارشلا  )٣(  
  .اهيف نيطرخنملا نيكراشملا ددع عاستإل ًارظن ةبعص ةينوناقو ةيسسؤم لئاسم ريثي نأو ،ةينوناقة يعضو
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  ٢ و١نيرايخلا نيب عمجلا : ٣رايخلا   - ٣
جراخ قبئزلل ةيملاعلا ةكارشلا تالاجم ضعبو ةطشنألا ضعب رمتست نأ ديفملا نم نوكي دق  - ٣١  

ىرخألا ةطشنألل نكمي اميف )٢رايخلا يف لاحلا هيلع املثم (ةدهاعملل ةينوناقلاو ةيسسؤملا لكايهلا قاطن   ،
ًايلاح ةكارشلا ا  ةيمسر ةلص ءاشنإ نم ديفتست نأ ،ءادألا دصرو تامولعملا لدابت لثم علطضت يتلا  

  ).١رايخلا يف لاحلا هيلع املثم (ةدهاعملل يذيفنتلا لكيهلاب 
تالاجم قاطن حيقنت وأ ،ىرخأ ةكارش تابيترت ريوطت يوطني نأ نكمي هنأ كلذ ىلإ فاضي   - ٣٢

ةكارشلا تالاجم ةطشنأ ضعبل نكمي ْذإ . ام ةميق ىلع ةدهاعملا ذيفنت تاجايتحاب ءافولل ةيلاحلا ةكارشلا
ليوطلا لجألا يف ةيرورض ربتعت ال دقو ،قبئزلاب ينعملا كصلا اهالوتي نأًالثم ةكارشلا لاجم ددح د قو. ، 
  .ببسلا اذهل ةددحم ةينمز ةرتف لعفلاب هسفنل نيزختلاو تادادمإلاب صاخلا

يف ةكارشلا تالاجم ضعب هيجوت لصاوت نأ ةيليغشتلا ةيهيجوتلا ئدابملاو عماجلا راطإلل نكمي   - ٣٣
قيرف لل ىءارتي امبسحو ،بسانتي امبسح ،ةكارشلا لكيهل تاحيقنت ءارجإ نكميو ،ليوطلا دمألا
  .ةكارشلل يراشتسالا

ءافولل ةيفاضإ وأ ةديدج ةكارش دوهج ريوطت ةيناكمإ ضارعتسا يد   - ٣٤  ا نم نوكي دقو
  .ةددحملا يلبقتسملا كصلا ذيفنت تاجايتحاب

  ليومتلا تارابتعا  -ءاب 
 نم قبئزلل ةيلاحلا ةيملاعلا ةكارشلا ةطشنأ ليومت متيو. دراوم ىلإ ةكارش ةردابم يأ جاتحت  - ٣٥

ةئيه ىلعو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ ةيسيئر ةروصب مدقت يتلاو ،ةينازيملا جراخ نم يتأت  لاومأ
 ٣ - فةبترلا نم فظومب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ناعتسا دقو . ءاكرشلا بناج نم ةينيع تامهاسم
أ مدق دقو٢٠٠٩ويام /رايأ ذنم ةئيبلا قودنص نم ليومتلاب ةكارشلا معدل نم ةفيظول معدلا ًاضي  
طابش ذنم ةتقؤملا قبئزلا ةطشنأ زيزعتل كلذو٤ - ف ةبترلا دادزت ةكارشلا عسوت عمو . ٢٠٠٧رياربف / 
يرادإلا معدلا ىلإ ةجاحلاًاضيأ  .  

نوناك نيب ةرتفلا لالخ يلكلا مدقتلا نأشب هريرقت يف ةكارشلل يراشتسالا قيرفلا ركذ دقو   - ٣٦
اريزحو٢٠٠٩رياني /يناثلا يف اهتيادب ذنم ةكارشلا يف نيحناملا ةدعاق عاستا نم مغرلاب هنأ ٢٠١٠هينوي /ن   

هذه ريرقتلا ةرود ءانثأ لماشلا ليومتلا ضفخنا٢٠٠٥ ةيلاملا ةمزألا لثم ىرخأ لماوع بناج ىلإو . ، 
ناق مزلملا يملاعلا كصلا ريوطت وحن ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا لاومألا نم ةريبك غلابم تِهج ينعملا ًانو و

  .قبئزلاب
نومدقيو اهيف نوكراشي ةكارشلا يف صاخلا عاطقلا نم نيكراشملا نأ نم مغرلا ىلعو   - ٣٧

تامهاسملا مدقت يتلا ةيسيئرلا تاهجلا ىه نآلا ىتح تاموكحلا لازت الف ،ةكارشلا ىلإ ةينيع تامهاسم 
  .ةيلاملا

رشلا ةطشنأ ا  - ٣٨  ىلع لوصحلل ةلهؤم ةيلبقتسملا ةكا حبصت يتلا ةيفيكلا ثحب يرورضلا نمو
ريبادتلا نم ريثكلا نأ موهفملا نمو . ىرخأ رداصم نمو قبئزلاب قلعتملا كصلل ةيلاملا ةيلآلا نم ليومتلا

نوكي نأ لمتحملا ريغ نمو ؛ةيلاملا هتايلآ نم ليومتلل ةلهؤم نوكت نأ نكمي كصلا بجومب ةيمازلإلا 
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ِض لالخ امأ . نايرسلا زيح كصلا اذه لوخد ىلع تقولا ضعب يم ىتح لماكلا دحلاب ًارفوتم ليومتلا
  :يتآلا ىلع يليمكتلا ليومتلا لمتشي دقف ةلصافلا ةرتفلا

لجألا يف  يعوطلاذيفنتلل ةفلتخملا بناوجلا معدل ًايمسر أشنت ةيليمكت ليومت تايلآ   )أ(
ةيقافتا ج   ؛خانملا ريغت نأشبةيراطإلا ةدحتملا ممأل اوه كلذ ىلع لاثم ةمثو ،بيرقلا  

قودنص ىلإ صاخلا عاطقلا مضت ،ةحلصملا باحصأ نم ةعونتم ةفئاط نم تامهاسملا   )ب(
دقو ،ةعلسكو رامثتساك بهذلا ىلع ًايلاح تباث لكشب ماعلا مامتهالا زكرتي ًالثمف . لصفنم يعوط
معدل نيحنا ملا نم ةعساو ةدعاق نم دراوملا ىلع لوصحلا ةيفيك يف ثحبلل نآلا ًامئالم تقولا نوكي

  ).كصلا ىلإ فارطألا ىدعتي ام وهو(بهذلا نيدعتب ةقلعتملا ةطشنألا 

  ةيماتخ تاظحالم -ًاسماخ 
قبئزلا لامعتسا صيلقتل دوهجلا دشحت نأ نكمي ةيذيفنتو ةينقت لئاسو تاكارشلا  دعت ًامومعو  - ٣٩

سملا كصلا ذيفنتل فارطألا معدت نأو ،عمت  ماقم موقت نأو قبئزلل يلبقت ا تايوتسم عيمج ىلع هتاقالطإو
  .يلبقتسملا كصلل ةددحملا تاجايتحالاب ءافولل تامولعم دراوم ةيلآ

تالص اهل تسيلو ذيفنتلا تابيترت فارطألا ةددعتملا ةيلاحلا ةيئيبلا تاقافتالا مظعم ددحت الو  - ٤٠  
ةددعتملا ةكراشملا ةميقب يمسرلا فارتعالا لبق ئشنأ دق اهمظعم ناك كلذ عمو. ةكارشلا ةطشنأب ةيمسر  
  .يملاعلا ىوتسملا ىلع ةحلصملا باحصأ

بسانتي امبسح متت ةطشنأ اهتفصب كصلا لخاد تاكارشلا ىلإ ةحيرص تاراشإ قاست نأ نكمي   - ٤١
قبئزلل ةيلاحلا ةيملاعلا ةكارشلا ربعًالثم اهلمعك كصلا جراخ كلذك لمعت نأ اهنكميو  .  

نوكت يتلا ةيفيكلا ىلإ رابتعالا ءاليإ مزلي فوسو ا . دراوم ىلإ ةكارش ةردابم يأ جاتحتو  - ٤٢
ليومتلا رداصم نمو قبئزلاب ينعملا كصلل ةيلاملا ةيلآلا نم ليومتلا ىلع لوصحلل ةلهؤم ةكارشلا ةطشنأ 

  .ىرخألا
ذافنلا زيح كصلا لوخد بقع اهيف مهست نأ ةكارشلا دوهجل نكمي يتلا تالا   - ٤٣  ا ضعب لمشت

بهذلا نيدعت ةطشنأ ةجلاعمو لوانتل ةصنم ريفوتو ؛ةينقتلا ةدعاسملاو ؛ةصاقملا ةطشنأو تامولعملا لدابت  
ميدقتو ؛تايلمعلاو تاجتنملا يف قبئزلا لحم لحت يتلا لئادبلا عيجشتو ديدحتو ؛قاطنلا ريغصو يفرحلا 

  .ءادألا دصرب ةلصلا تاذ ةدعاسملاو تامولعملا
ةفئاط لعفلاب دشحتو نيعبسلا ىلع اهئاضعأ ددع ديزي ةخسار ةيلآ يهقبئزلل ةيملاعلا ةكارشلا نإ   - ٤٤  

تاكارشلا تناك اذإ امع رظنلا ضغبو . ديزملا دشح ىلع ةردقلا اهيدلو ،ةحلصملا باحصأ نم ةعساو
لخاد ةماقملا تاكبشلا نإف ،ةراشإلا هذه قوس ةيفيكو ،قبئزلاب ينعملا كصلا يف ةحارص اهيلإ ريشُأ دق 

كصلا ذيفنت معد يف اتبثت نأ نكمي ةكارشلا  دئاف  .  
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  لييذتلا

  ىرخأ ةيملاع تافلاحتو تاكارش نع تازجوم

  لزاب ةيقافتال عباتلا ةكارشلا جمانرب  -  ًالوأ
لزاب ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم ررقم ىلع ًءانب ٢٠٠٢ماع يف جمانربلا اذه ئشنُأ   - ١ ءزجك ٦/٣٢   
اذه ناكو . ١٩٩٢ماع يف نايرسلا زيح ةيقافتالا تل خد دقو. ةيقافتالل ةيرشعلا ةيجيتارتسالا ةطخلا نم
ريغ تامظنملاو لامعألاو ةعانصلا تامظنم معدو ةطشنلا ةكراشملا نأ ةقيقحب ًارارقإ ئشنأ دق جمانربلا  
لثمت ةيقافتالا راطإ يف ةصاخلا - ةماعلاتاكارشلاف . ةيقافتالا يمارم قيقحتل نايرورض نارمأ امه ةيموكحلا  

ي ًاديرفًاليبس مامتهالا تالاجم ،ىرخأ رومأ بناج ىلإ ،اوثحبي يكل ءاقتلالل ةحلصملا باحصأ هكلس  
تامهاسم ميدقتو ،تاسايسلا تارايخو ةينقتلا تارايخلا عضوو ةينقتلا اياضقلا ديدحتلو ،كرتشملا 

راطإ يف ىرخألا ةددحملا تاكارشلا نم ددع ئشنأ دقو . تاسايسلا تاضارعتساو ةينقتلا تاضارعتسالل
فتاوهلا ةكارش ةردابمو ئداهلاطيحملاو ايسآل ةينورتكلإلا تايافنلا جمانرب كلذ يف امب ،لزاب ةيقا فتا  ،
ةطلتخملا ةيلرتملا تايافنلا نأشب ةكارشو ي ـبيراكلا ةقطنم يف ةلمعتسملا تويزلا نأشب ةكارشو ،ةلاقنلا

  .ةرطختايافنب 

  تالقانلا ةحفاكم ةرادإ يفيت  .يد .يد ـلا ةدامل ةمادتسملا لئادبلا ةدايزو يلمع ضرع  - ًايناث
ثادحتسا ىلإ فد   - ٢  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نيب ةيملاع ةكارش هذه

ةدامل ةمادتسم لئادب جه   تاعورشملا نم ديدعلا لالخ نم تالقانلا ةحفاكمل يت  .يد .يد ـلان زيزعتو
ىتح رمتسي فوسو ٢٠٠٩ ماع يف جمانربلا قلطأ دقو. ةيميلقإلا ةئيبلا قفرم مدقي فوسو . ٢٠١٥ 

وحن بناج ىلإ ،ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود نويلم ٣٢زهاني ًاليومت ةيملاعلا  رالود نويلم ٤٥   
ةيقافتا ذيفنت يف ةمهم ةمهاسم جمانربلا اذه مهسيو . ىرخأ رداصم نم ةدحتملا تايالولا تارالودب

ةدام مادختساب حمسي دودحمو ددحم ءافعإ ةيقافتالا يف دريو ). ٢٠٠٠ماع يف تدمتعا يتلا (ملوهكتسا 
ةليدبلا ةحفاكملا قرط نأ ،فقاوملا ضعب يف ،هب فرتعملا نم هنأل ايرالملا ةحفاكم يف يت  .يد .يد ـلا
  .دعب رفاوتت مل ةبسانملا

  تاباغلل ةديجلا ةرادإلا سلجم  - ًاثلاث
غلبي ةيلود ةطبار وه سل  - ٣  ءاهز هئاضعأ ددع ا اذهو نم ةعونتم ةعومجم نم نوفلأتي وضع ٧٠٠   
ناكسلا تامظنمو ،ةجارحلا وباشخألا ةراجت يف نيلماعلا و ،ةيعامتجالاو ةيئيبلا تاعامجلا يلثمم

عيمج نم ةيجارحلا تاجتنملا دامتعا تامظنمو ةيجارحلا تاعمت   ا تاعومجمو تاسسؤملاو ،نييلصألا
مك سل. ملاعلا ءاحنأ  كلذو ملاعلا تاباغل ةلوؤسملا ةرادإلا عجشي ةيحابرإ ريغ ةيلود ةلقتسم ةمظن ا نإ

نيريدملا دامتعال ىرخألا ةلقتسملا تامظنملا دامتعا يف مد   ختس  ي ماظنلو ريياعملل هعضو قيرط نع
لمحت نأ قرولاو بشخلا تاجتنمل نكمي ثيحب ،سل ًاقبط ةيجارحلا تاجتنملا يجتنمو نيجارحلا  ا ريياعمل  
ةيعامتجالاو ةيئيبلا تاعاطقلا نم وضع ٧٠٠نم رثكأ نآلا كانهو . سلجملل ةيراجتلا ةمالعلا  
وحن دامتعا مت ١٩٩٣ماع يف سلجملل ةيسيسأتلا ةيعمجلا داقعنا ذنمو . ةيداصتقالاو راتكه نويلم ١٠٠   

ًادلب ٧٠نم رثكأ يف  حت تاجتنملا نم فالآ ةدع جتني اميف سلا   ةمالعلا لم ا ريياعمل ًاقبط تدمتع
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سل  هتكبش لالخ نم سل . ا بناج نم ةدمتعملا باشخألاب ةصاخلاو سلجملل ةيراجتلا  ا لمعيو
ًادلب٥٠و حنةينطولا تاردابملل  فاصنإلاو ةيطارقميدلاو ةكراشملا ئدابم ىلع هيف ةرادإلا لكيه ينبنيو .  

  .نيدعتلا عاطقيف قبئزلا ةكارش ثحب دنع ةيمهأ جذومنلا اذه بستكي دقو . ةيفافشلاو

  ةنمزملايسفنتلا زاهجلا ضارمأ  ةحفاكمليملاعلا فلاحتلا   -  ًاعبار
قيقحت ىلإ يمرت ةيلودو ةينطو ةلاكوو ةسسؤمو ةمظنم ٨٠نم فلأتي يعوط فلاحت اذهو   - ٤  

ضارمأ ةحفاكمل لماش جهنل اهدامتعا قيرط نع نيتئرلل ةيملاعلا ةحصلا نيسحت يف لثمتملا كرتشملا فدهلا 
ةنمزملايسفنتلاز اهجلا راذآ يفًايمسر فلاحتلا اذه قلطأ دقو.   فلاحتلا اذهو ،نيجيب يف ٢٠٠٦سرام /   

بصنيو . فينج يف هتنامأ دجوتو. ةنمزملا ضارمألا ةحفاكمو عنمل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم لمع نم ءزج
ناكسلاو طسو تملا لخدلا تاذ نادلبلاو ضفخنملا لخدلا تاذ نادلبلا تاجايتحا ىلع ًاديدحت همامتها
ىعسيو . ةيلحملا تاجايتحالا ساسأ ىلع ةممصملا ةددحملا ةيرطقلا تاردابملا عيجشت ىلإ ىعسيو ،نيضرعملا

ديدبتو دوهجلا  بنجتلةيلاحلا ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا جماربلا نيب قيسنتلا نيسحت ىلإ كلذك فلاحتلا 
  .دراوملا

  ةفيظن تابكرمو دوقو عاونأ لجأ نم ةكارشلا - ًاسماخ
ةبارقنم نوكتت ةيملاع ةردابملا هذهو  - ٥ دوقولا اياضق لوانتل نونواعتي دارفأو تامظنم ١١٠    
ةكارشلا يمرتو . ءاوهلا ةيعون نيسحت ةيغب ًاحاجنو ةءافك رثكأ ةروصب ةيمانلا نادلبلا يف فظنألا تابكرملاو

ضفخو ،نيلوزاغلا يف صا صرلا ىلع ءاضقلا: يهوةيولوألا تاذ ةددحملا ةثالثلا فادهألا ذيفنت نامض ىلإ 
ةكارشلا هذه مضتو. تابكرملل فظنأ تايجولونكت دامتعاو ؛نيلوزاغلاو لزيدلا دوقو يف تيربكلا ةبسن  

، كلذ يف امب ،نيريثك ءاكرش ٢٠٠٢ماع يف ةمادتسملا ةيمنتلل ةيملاعلا ةمقلا ءانثأ تقلطُأ يتلا  تاموكح  
ىدل ةكارشلاب ةصاخلا ةصاقملا ةفرغ دجوتو . ٍلاع ميلعت دهاعمو ةيلود تامظنمو ،يندم عمتجم تامظنمو
  .يبورين يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يسيئرلا رقملا

  غبتلا نم ررحتلاةردابم  - ًاسداس
دراوملاو يملاعلا مامتهالا زيكرتل ١٩٩٨ماع يف ةردابملا هذه ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم  تقلطأ  - ٦  
ةحصلا ةمظنمل ةعباتلا غبتلا ةحفاكمب ةينعملا ةيراطإلا ةيقافتالا تلخد دقو . ةيملاعلا غبتلا ةفآ ىلع ريبادتلاو

يملاعلا مجحلا صيلقت ىلإ ةردابملا هذه فد . ٢٠٠٥يف ذافنلا زيح قحال تقو يف ةيملاعلا  تالاحلل و
،  ةجتانلا تايفولاو ةيضرملا غبتلا كالهتسا ج ئاتن نم ةيلبقتسملاو ةرضاحلا لايجألا كلذب يمحت يهوغبتلا نع
ةدايق ةردابملا رفوت ةمهملا هذه قيقحتلو . داصتقاللو ةئيبللو عمتجمللو ةحصلل رمدملا هناخدل ضرعتلاو

نادلبلا عجشتو ،ةيقافتالا ززعتو ؛عمت   ا تايوتسم عيمج ىلع ةئبعتلا عجشتو ؛تاسايسلا لاجم يف ةيملاع
ىلع سسأتت يتلا غبتلا ةحفاكم ريبادت ذيفنتل ةيمارلا اهدوهج يف كلذو اهمعدو اهئدابمب كسمتلا ىلع  
عم ةقيصل ةروصب ،فينج يف يسيئرلا اهرقم دجوي يتلا ،ةردابملا لمعتو . ةيقافتالا هذه ماكحأ
قيسنت ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل ةيميلقإلا بتاكملا ىلوتتو . اهتطشنأ ذيفنتو طيطختل نييميلقإلا اهيراشتسم

  .يرطقلا ىوتسملا ىتح ةيزكرماللا ذيفنت مت دقوةردابملل ةيسيئرلا ةطشنألا مظعم 
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ا يفةيراجتلاتالدابملا تالجس ليلحت   - ًاعباس   تاناويحلاو تاتابنل  
ةدحتملا ةكلمملا ،جديربمك يف يسيئرلا اهرقم دجويو ةيربلا ةايحلا يف ةراجتلا دصرل ةكبش هذهو   - ٧

ريغ ةدئار ةمظنم يهو ١٩٧٦ماع يف ة كبشلا هذه تسسُأ دقو. ةيلامشلا ادنلريآويمظعلا ايناطيربل   ،
تالدابملا تالجس ليلحت ةكبش و. ةيربلا ةايحلا يف ةراجتلاب اهتطشنأ لصتتو ظفحلا لاجم يف لمعت ةيموكح
لولح ميدقتب ةمزتلم ىهو ،ةيلمعو ةيثحب تاهجوت تاذ ةيملاع ةكبش ي هتاناويحلاو تاتابنلا يف ةيراجتلا  

اياضق عم يطاعتلل يلودلا نواعتلا زيزعت يف ا . تامولعملاثدحأ ىلإ دنتست ةيلمعو ةيراكتبإ   ايولوأ لثمتتو
تاتابنلاو تاناويحلا عاونأ يف يلودلا راجتالا ةيقافتا ىلع ةصاخ ةفصب زيكرتلا عم ،ةيربلا ةايحلا يف ةراجتلا 

تالجس ليلحت ةكبش مدقتو . ١٩٧٥ماع يف نايرسلا زيح تلخد يتلاو ،ضارقنإلل ةضرعملا ةيربلا 
ةقلعتملا تارارقلا ذاختا ىلع نيعت يتلا ةدعاسملاو تامولعملا تاناويحلاو تاتابنلا يف ةيراجتلا تالدابملا 

تاتابنلاو تاناويحلا عاونأ يف يلودلا راجتالاةيقافتاب  دوهجلا معد كلذكو ،ضارقنإل لةضرعملا ةيربلا  
ظفحل ًاديد وتسم ىلع ةرئاس ةيربلا ةايحلا يف ةيلودلا ةراجتلا نوكت نأ نامضل  لثمت الو ،ةمادتسم تاي
ةيقافتالا هذه تعقو ١٩٩٩يفو . عاونألا . تاردقلا ءانبل ةكرتشم ةطشنأب مايقلل مهافت ةركذمةكبشلاو ، 

فرع (، ةكبشلاةرادإ هيجوت قيرف ىلوتيو  يف ةيراجتلا تالدابملا تالجس ليلحت ةكبش ةنجل  "مسابي
 ةعيبطلل يملاعلا قودنصلا و،ةكبشلايف ةكيرش لاتامظن ملا قيرفلا ءاضعأ لمشيو") تاناويحلاو تاتابنلا

ةعيبطلاظفحل يلودلاداحتالاو  ةيعيبطلا دراوملاو  يف ةمهاسملا ةكبش لاةطشنأل ةيسيئرلا فادهألا نيب نمو .  
فظوم ١٠٠وحن ةكبشلا يفظوم ددع غلبيو . ةيربلا ةايحلا يف ةراجتلاب ةلصتملا اهئاضعأ تايولوأ قيقحت  
  .ًادلب ٣٠يف نورشتن ي

____________  


