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 دادعإب ةينعملاةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل 
  قبئزلانأشب ًانوناق مزلم  يملاعكص 

  ةثلاثلاةرود لا
لوألا نيرشت٣١، يبورين يناثلا نيرشت٤ – ربوتكأ/    ٢٠١١ ربمفون/ 

تقؤملا لامعألا لودج نم٣دنبلا   *  

قبئزلا نأشبًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ    

ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتاو لبقملاقبئزلا كص نيب ةقالعلا   
  دودحلا ربع اهنم صلختلاو

  ةنامألا نم ةركذم

يف قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تقفاو  - ١  
ا  يف نابايلا يف ،ابيشيفةدوقعملا  ةيناثلارود نم ةرتفلا   ىلإ ٢٤  ةمئاق ىلع ٢٠١١ رياني/يناثلا نوناك ٢٨   ،

ا د يف ةنجللا ىلإ اهمدقت نأ ةنامألا ىلع نيعتي يتلا تامولعملاب لصاوم يف اهمعدلةثلاثلارو  ة  . االوادم
اهنيب نمرومأ ةلمج ،ةنامألا ىلإ بلُط دقو مدقت نأ   ةقيثولا نم ةحقنم ةخسن ، 

UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/16ةنونعملا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتاو لبقملا قبئزلا كص نيب ةقالعلا ’’  
بلطلاكلذلةباجتسا ةيلاحلا ةركذملا ةنامألا تدعأ دق و. ‘‘دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا  .  

  ةمدقم
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجمقفتا  - ٢ ةرقفلا يف ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل هيجوت    

ًانوناق مزلم يملاع كص عضوب اهفيلكت نابإ٢٥/٥هررقم نم ) و (٢٧  ، ، قبئزلا نأشب  يف جردتنأ ب 
ىلع ةيوتحملا تايافنلا لوانت تًاماكحأ كصلا يف ةرادإلا سلجم قفتاو. ةثولملا عقاوملاةجلاعمو قبئز لا   
بنجتو قيسنتلاو نواعتلا قيقحت ىلإ ةجاحلا  يف ةنجللا رظنت نأ ةرورض ىلع ررقملاسفن نم ) د (٢٨ ةرقفلا

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/1.  
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تايلمع لاو تاقافتالا يف ةدراولا ةلصلا تاذ ماكحألا عم ةحرتقملا لامعأللةيرورضلا ريغ ةيجاودزالا 
فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالاو ًانوناق مزلملا يملاعلا كصلا نيب موقت نأيغبني كلذلو . ىرخألاةيلود لا  

اهلًالمكم كصلا نوكي نأو ةكرتشم معد ةقالع ىلوألانيترودلا يف تاموكحلا نم ديدعلا تعدو.     
ماكحأ عم قبئزلا كص ماكحأ قيسنت ىلإ ةنجلل ةيناثلاو ة يقافتاو لزاب ةيقافتا اميس الو ،ىرخألاكوكص لا 
  .ينوناقلا نيقيلا ةلافكو نييميظنتلا طلخلاو ةيجاودزالا بنجتل ،ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا

تابكرمو قبئزلا ةيطغت ةيفيك نأشب اهءارآ ةنجلل ىلوألا ةرود لا ىلإ لزاب ةيقافتا ةنامأ تمدقو  - ٣
قافتالا ا  تايدحتلا ةجلاعمل يلود دهج يأ يف ةي مهاست نأ نكمي يتلا ةيفيكلاو ،ةيقافتالا قاطنب قبئزلا

ةجاحلا ىلع ةرودلا هذه يف نولثمملا دكأ و. )UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/3(قبئزلا اهقلخي يتلا ةيملاعلا 
رخآ ضعب راشأ اميف لزاب ةيقافتا عم قيسنتلا ىلإ قبئزلا كص نيب اميف تالخادتو تارغث دوجو ىلإ  
، و. ليلحتلا نم ديزملا ىلإ جاتحي دق امم ةيقافتالاو لبقملا نم ًاديزم مدقت نأ ةنامألا ىلإ بلُطكلذل ًاعبت  

ةرادإلا ىلع لزاب ةيقافتا قابطناو تارغثلا كلت نأشب ةيناثلا ا   رود يف ةنجللا ىلإ تاحيضوتلاو تامولعملا
قبئزلا تايافنلًايئيب ةميلسلا ةقيثولا ةنامألا تدعأ ،كلذل ةباجتساو    ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/16. يفو  
  .ةقيثولا كلت حيقنتب موقت نأ ةنامألا ىلإ بلط ،ةنجلل ةيناثلا ةرودلا

ةركذملا هذه يتأتو  - ٤ ىلع ةنامألا تقبأ دقف  ،ةقيثولا كلت دادعإ ىدلو. بلطلا كلذل ةباجتسا 
طنت يتلاUNEP(DTIE)/Hg/INC.2/16ةقيثولا لكيه  ةقيثولا يف ةروكذملا ةيضارتفالا تارايخلا نم ق ل 

UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/5 يتلا ةيعوضوملا ماكحألا نأشب ضورعملا ليلقتل قبئزلا كص يف اهجاردإ نكمي   
نم دحلاو ،قبئزلا يف ةيلودلا ةراجتلا ليلقتو ًايئيب ميلسلا نيزختلا ىلع ةردقلا زيزعتو ،قبئزلا نم  ،

قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلا ةجلاعمويوجلا فالغلا يفقبئزلا تاثاعبنا  تنب مث. ،  لكيهلا كلذ ىلع ةنامألا   
لزاب ةيقافتا ةنامأ اهتمدق يتلا تامولعملا هيف تجردأ نأب ، UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/3 ةقيثولا يف 

ىلوألانيترودلايف فارطألا اهتحرتقا يتلا رصانعلاو  ةيناثلاو  ةنجلل   اهميدقت نكمأ يتلاو تارواشملا لالخ   
  .ًايطخ
هذهنم ًالوأ لصفلا ددحيو  - ٥ كذملا  قبئزلا نأشب لبقملا كصلا يف ةلمتحملاتالخادتلاو تارغثلا ةر    

ىلإ دنتسي لمتحمجهنل رصانع ًايناث لصفلا مدقي نيح يف ،لزاب ةيقافتاو    .ىرخأ تاقافتا نم جذامن 

  لزاب ةيقافتاو قبئزلا نأشب لبقملا كصلا نيب ةقالعلا يف ةلمتحملا تالخادتلاو تارغثلا  -  ًالوأ
  فارطألا  - فلأ

قبئزلا كص يف فارطألا نأ دكؤي ام كانه سيل  - ٦ . لزاب ةيقافتا يف فارطألا تاذ يه نوكتس 
 ، ةجلاعم ىلإ يضفت دق قبئزلا كص يفماكحأ دامتعا يفو ةيقافتالا قابطنا يف ريكفتلا دنع فيلاتلابو ضعب  

لزابةيقافتا نم ماكحأب قبئزلا تايافناياضق    ، ةرشابم نيب طباور ئشني يف رظنلا يف ج ةنجللا بغرت دق  
نيكصلا الك يفًافارطأ نوكت ال دق يتلا لودلا ىدارف ةدايسو ةينوناقلا امهتيلالقتسامرتحي نيكصلا  درتو .   

  .نيكصلا نيب طباورلا هذه لثمل جذامنلا ضعب يناثلا لصفلا يف
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  قاطنلا  - ءاب
كحأو هقاطنلكرتشموحضاو مهف رفو ت ىلع يلود قافتا يأ ذيفنتحاجن فقوتي   - ٧ ىلعو . هما 
ةيقافتاو كص لا اذهمساقت ي امبرل ،ليصفتلاب دعب شقاني مل لبقملا قبئزلا كص نم فدهلا نأ نم مغرلا
ًافدهلزاب ًاكرتشم  لا ةحص ةيامح نأشب  ةنيعمةرطخ ةيئايميكداومل ةسكاعملا راثآلا نم ةئيبلاو رشب    نأ ديب.  

تينأ رظتنيلبقملا قبئزلا كص نأ نوك يف نافلتخي دق نيكصلا  ةيواز نم ) قبئزلا(ةدحاو ةنيعم ةدام لوان  
تايافن ىلإ لوحتت امدنع ،قبئزلا اهيف امب ،داوملا نم ةعومجم لزاب ةيقافتا لوانتت اميف ،ا  يفو . ايح ةرود

رمع ةيا   لزاب ةيقافتا جلاعت قبئزلا ةحفاكم يف ةايحلا ةرود ج  لبقملا قبئزلا كص ذختي نأ عقوتي نيح
ةنجللا دوت دقف اذلو . ةيافنك فنصي نأ دعب الإ قبئزلا ىلع قبطنت ال ةيقافتالا ماكحأ نإف اذكهو. داوملا
يرورضلا ريغ راركتلا يدافتل نيكصلا نيب قيسنتلاو نواعتلل ةبسانم ةغيص عضو ة يفيك يف رظنت نأ

جذامن هاندأ يناثلا لصفلا يف درتو. هتايح ةرود لحارم عيمج يفةيفاك ةحفاكم قبئزل اةحفاكم نامضو   
  .ملوهكتسا ةيقافتا راطإ يف لزاب ةيقافتا عم قيسنتلاو نواعتلا بيترت ةيفيكل

  اهفينصتو قبئزلا تايافن فيرعت  - ميج
. تايافنلا نم اهريغو ةرطخلا تايافنلا ىلعاهيف ةباقرلا تاءارجإو ةيقافتالا ماكحأ قبطنت   - ٨
نم ١ةرقفلا فرعت و ا‘‘تايافنلا’’ ٢ةداملا   أب  اهنم صلختلا ىوني وأ اهنم صلختلا يرجي ءايشأوأ داوم   

ةداملا نم ٤ةرقفلا فرعتو . ينطولا نوناقلا ماكحأ ىلع ءانباهنم صلختلا بولطم وأ  ‘‘ صلختلا ’’٢ 
ةمئاق قفرملا كلذ يف فلأ عرفلا درويو . ةيقافتالا هذهل عبارلا قفرملا يف ةددحم ةيلمع يأ ينعي هنأب
مإىلإ دوقت ال يتلا تايلمعلاب ةداعإ وأ ،اهصالختسا وأ ،اهريودت ةداع إ وأ ،دراوملا دادرتسا ةيناك 
كلت ىلإ دوقت دق يتلا تايلمعلا ءاب عرفلا دروي اميف ،ةليدب وأ ةرشابم تامادختسا يف اهمادختسا  
، . ةطشنألا ةجلاعملا تارايخ نم ةضيرع ةعومجم لمشي لزاب ةيقافتا راطإ يف صلختلا نإف كلذل ًاعبتو
قبئزلا صئاصخ ةيعون ىلإ رظنلابو . ةيئاهنلا صلختلا تايلمع ىلع رصتقي الو ،ريودتلا ةداعإكلذ يف  امب
يتلا صلختلا تارايخ نم ةد ودحم ةعومجم ىوس دجوت ال تادادمإلا ةلسلس نم هتلازإ ةرورضب ميلستلاو
يتلاتارايخلايف صلختلا تارايخ رصحت نأ ةنجللا دوت دقف يلاتلابو . قبئزلا بسانت ربتعت  ةبسانم   .  
ا ، ةيقافتالايف  ،‘‘ةرطخلا تايافنلا’’فرعتو   - ٩   :تايافنلاتاراسمو تايافن لاأ ىلع

صاوخلا نم يأب زيمتت  ال تناك اذإ الإ ،لوألا قفرملا يف ةدراو ةئف يأ ىلإ يمتنت يتلا  )أ(
ةيقافتالا نمثلاثلا قفرملا يف ةدراولاةرطخلا    ؛ 

هالعأدراولا فصولا اهلمش ي ال يتلا  )ب( رعت اهنكلو  تاعيرشتلا بجومب ،اهيلإ رظني وأ ف 
ةرطخ تايافن اهفصوب ،روبعلا وأ داريتسالا وأ ريدصتلا فرطلةيلحملا  .  

نيقفرملا يف ةدراولا تايافنلا مئاوق ةطساوب كلذ نع ًالضف ةيقافتالا اهمظنت يتلا تايافنلا فرعتو  - ١٠  
ةيقافتالا نمعساتلاو نماثلا يلاتلابو.  بجي ا ربتعت يكل    إف ةرطخ ةيافنلا قفرملا يف ةجردم نوكت نأ  
ةرطخلا صاوخلا ضعب كلتمت نأ بجيولوألا  ، . ، رعم ةيافن يأ نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو ةرطخ ا  أ ىلع ةف
ةرطخ ربتعت ،روبع دلب وأ دروتسم وأ ردصم دلب نيناوق بجومبكلذك ربتعت وأ ًاضيأ  ةيقافتالا بجومب   .  
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ىرخألاتايافنلا’’ريشتو   - ١١  ).Y47 وY46(لزاب ةيقافتال يناثلا قفرملا يف ةجردملا تايافنلا ىلإ ‘‘  
قبئز ىلع يوتحت ءايشأ وأ داوم نم تايافنلاهذه لثمفلأتت دقو   .  

لزاب ةيقافتا يف فارطألا عيمجلام دح ىلإ ًاقباطتم ًافينصتةرطخلا تايافنلا فينصت ربتعي اذهلو   - ١٢   .
عيمجل ينعي اذه  ،UNEP(DITE)Hg/INC.1/INF/3ةقيثولا يف ةيقافت الاةنامأ ت دروأ امك ،قبئزلل ةبسنلابف
ةرطخ تايافن ا  فارطألا  أ ىلع ف  رعت قبئزلا تابكرم وأ قبئزلا اهنيوكت يف لخدي يتلا تايافنلا نأ

ةئفلا ١ةداملا نم ) أ( ١ةرقفلا (ةيقافتالا اهيطغتو   ،Y29 تائفلاو لوألا قفرملا نم  A1010و A1030 
نماثلا قفرملا نمA1180و ةعومجمو رهصلاو نخادملا زاغ ةفاظن تايلمع تافلخم تايافنلا هذه لمشتو ).  
  .اهرمع يهتنملا قبئزلا ىلع ةيوتحملا تاجتنملا نم

تايافن ديدحت فارطألل زوجي ،لزاب ةيقافتا تاقفرم يف ةدراولا ةرطخلا تايافنلا ىلإ ةفاضإلابو  - ١٣  
 اعيرشتل ًاقفو ةرطخ ا  ةيقافتا ماكحأ عم قفاوتت قبئزلا ىوتحمل ةيدح ةميق ديدحت كلذ لاثمو . ةيلحملا اأب

ةداملا ١١ةرقفلا (يلودلا نوناقلا دعاوقو لزاب  ءاوس مهفلا يف تافالتخا قلخ ىلإ اذه يدؤي دقو ). ٤، 
جتنم هيوت حي يذلا قبئزلا فارطألا ضعب لماعت دق ،لاثملا ليبس ىلعف )١(.يميلقإلا وأ ينطولا ديعصلا ىلع
يف ًاضيأ تافالتخالا هذه لثم أشنت دقو . ةرطخ تايافنك هتلماعم نم ًالدب ةيلرتم تايافن هنأ ىلع نيعم

ةريثك نادلبل ةينطولا تاعيرشتلا قفو فرعت ال وأ ربتعت ال يتلا ةحلصتسملا وأ اهريودت داعملا داوملا ةلاح 
ةنيعم ةرطخ بئاوش ىلع توتحا اذإ الإ تايافن ا  زواجتت أ ىلع يف ،لزاب ةيقافتا نأ ديب . ًانيعم ًادح 

 ةيدح ةميق ساسأ ىلع سيلو ةيلصأ صئاصخ ساسأ ىلع قبئزلا تايافن ةروطخ ف رعت ،قايسلا كلذ
  .قبئزلا ىوتحمل ةنيعم

يف دراولا وحنلا ىلع ةنجللا دوت دقف لزاب ةيقافتا يف ةدراولا ةينطولا تافينصتلا ءوض ىلعو  - ١٤  ،
ميق عضت نأ، UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/5ةقيثولا  يف هتابكرمو قبئزلل ةيدح  تايافنلا راسم  امب ماعلا   

تايافنلا كلت عضخ كصلا يف قبئزلا تايافن ماكحألي نكمي ام ءازإ مساقتمو كرتشم جهنب حامسللو.    
،نأ قبئز تايافن هنأ ىلع ف  رعي  عضينأ ب يضقي ًامكحكصلا  يف جردت نأ يف ًاضيأ ةنجللا بغرت دقف  
هذه يف نكميو . تانيعلا ذخأ وأ ليلحتلا ىلع موقت ةدحومتايجهنم قبئزلا كص يف فارطألا رمتؤ م
ةرادإلل ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا عورشم ل ثمتارداب مب اهطبرو ةمئاقلا تاردابملا ةاعارم تايجهنملا
، لا ىلع ةيوتحملا تايافنلا نمو قبئزلا رصنع نم ةنوكملا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا قبئزلاب ةثولملا وأ قبئز

ةبعشب ةيئايميكلا داوملا عرف اهعضو يتلا ًايمك اهسايقو قبئزلا تاقالطإ ديدحت تاودأ ةعومجمو 
كصلا ددحي نأ ًاضيأ ديفملا نم نوكي دقو . ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربب داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا
  .ام ةيلمع يف دمع ريغنم وأ ًادمع مد ختسا وأ فيضأ ءاوس ،قبئزلا نم صلختلا مزلي ىتم

بلاط ًاريخأو  - ١٥ رودلا يف نيلثمملاضعب،  ىلوألا نيت  تاحلطصملل ةحضاو فيراعتب ةنجلل ةيناثلاو  
يغبني تاحلطصملا هذه نإنيلئاق ،قبئزلا كص يف ةمدختسملا  لزابةيقافتاماكحأ عم ةقستم نوكت نأ     .

ةنجللا تارود لالخمت دقف ةقيقحلا يفو سا  لثم ،تايافنلاب ةلصتم ىتش تاحلطصممادخت   تاياف ن’’ 
                                                      

)١(   ةينطولا ا ذفنت يتلا ةيفيكلل فارطألا تارايخل ةجيتن مهفلا يف تافالتخالا هذه يتأتو  اعيرشت يف ةيقافتالا ا
يف ةضورفملا طورشلل ةيفاضإ طورش ضرف يف يدايسلا قحلا فارطأللف . ةيقافتالا ماكحأل ةرشابم ةجيتن تسيلو
ةداملا نم ٥ةرقفلا نأ ديب . ةيقافتالا تارييغتلا لاخدإ دعب ةيقافتالا ماكحأ فارطألا قبطت نأب يضفت ةيقافتالا نم ٦   
نوناق ةفرعملا تايافنلا مهف يف تافالتخالاةلاح يف ةيرورضلا تايافن كلذك ربتعت يتلا وأ تايافن اي    .أ ىلع ًا
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نأ نيح يف ‘‘قبئزلارصنع تايافن ’’، و‘‘قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلا’’، و‘‘قبئزلا فلأتت ةيافن ’’ ةرابع، 
لا رصنعنم ةيهيجوتلا ئدابمل ل يلاحلا عورشملا يف ةدراولا ‘‘هب ةثولم وأ قبئز ىلع يوتحت تايافنو قبئز 
لزابةيقافتال لمشت ا        )٢(.قبئزلاب ةلصتملا تايافنلا عيمجأ ودبي

١٦ -   ضعب نأ ةيريضحتلا تاعامتجالا يفو ةنجلل ىلوألا ةرودلا يف ترج يتلا تاشقانملا تن يبو
يملاعلا قاطنلا ىلع ةموهفمريغقبئزلا تايافن ةرادإب ةلصتملا تاحلطصملا  تامسو ميهافم نمضت تلب  ، 

لاجم نإف ةلأسمل اكلت ةجلاعم ةيغبو. ةنيابتم ةينوناق  عباتلاهنيزختو قبئزلا تادادمإب ةقلعتملا ةكارش لا، 
قئاثو يف ةمدختسملا فيراعتلاو تاحلطصملل ًادرسم دعي ةئيبلا جمانربل فصول لزاب ةيقافتاو ةئيبلا جمانرب   

ىل إ لصوتلاىلإ لمعلا اذه فدهيو . اهنم صلختلاو قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا نيزخت هجوأ ىتش
ةقحال ةلحرم يف تاضوافملا يف مهاسي نأ نكمملا نمو تاحلطصملا كلتل كرتشممهف  .  

ةعل س’’و‘‘ قبئزلا تايافن’’نيب كصلا يف قيرفتلا ديفملا نم هنأ ةنجللا ىرت دق ددصلا اذه يفو   - ١٧
تايافنلاو قبئزل ا نم ةنوكملا تايافنلا لمشت نأ نكمي‘‘ قبئزلا تايافن’’ةرابع لاثملا ليبس ىلعف . ‘‘قبئزلا

وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا داوملا ىلإ ةفاضإلاب ةنيعم ةيدح ةميق قوف قبئزلاب ةثولملا وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا 
نوناقلا ماكحأل ًاقفو اهنم صلختلا مزلي يتلا وأ اهنم صلختلا ىوني وأ اهنم صلختلا يرجي يتلا ءايشألا 

ىلع ةيوتحملاوأ قبئزلا نم ةنوكملا ءايشألا وأ داوملا ينع ت اأىلع ‘‘ قبئزلا ةعلس’’مهفي نأ نكميو . ينطولا  
هلامعتسال ةهجوملا وأاهلامعتسا ططخي يتلاقبئزلا  . قبئزلا كص راطإ يف هب حومسم مادختسا يف  

ذاختاةنجلل ةيناثلا ةرودلا يف نيلثمملا نم ديدعلا حرتقا كلذ ىلإ ةفاضإلابو ًارايعم هرابتعاب قبئزلا أشنم    
نيعتي تايافن هرابتعا يغبني ةروظحملا رداصملا نم دمتسملا قبئزلا نأ ىلإ ةراشإ يف ةيافنك قبئزل ا فينصتل
  .ًايئيب ةميلس ةقيرطب اهنم صلختلا

  قبئزلا تايافن ةرادإ  - لاد
هررقم ىضتقمب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربةرادإ سلجم قف تاو  - ١٨ ىلع ٢٥/٥،  ةنجل موقت نأ ، 

، لا ةيموكحلا ضوافتلا ، ءانثأةيلود قبئزلا كصل اهعضو ماكحأنيمضتب  قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلا جلاعت   ، 
أو ًايئيب ةميلسلا قبئزلا ةرادإ ريسيت ىلإ ةجاحلابرق  .  

ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا يف لزاب ةيقافتالةيسيئرلافادهألا دحأ لثمتي و  - ١٩ تايافنلاو ةرطخلا تايافنلل   
ةيقافتالا نم ٢ةداملا يف ًاد يدحت كلذ درو دقو. ىرخألا ةيلمعلا تاوطخلا عيمج ذاختا ’’ ىلع صنت يتلا 

ةسكاعملا راثآلا نم ةئيبلاو ةيرشبلا ةحصلا يمحت ةقيرطب ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا ةرادإ نامضل 
الا ةنامأ هتركذ ام وحن ىلعًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ينعتو. ‘‘تايافنلا هذه نع جتنت دق يتلا لوانت ،ةيقافت ، 
لالخ نم ج تايافنلا ةرادإ قيبطتىلع يوطنيو ةايحلا ةرود ىلإ دنتسيلماكتم   ءدب ةيوق طباوض  نم ًا   
ا ديلوت داعتساو اهريودت ةداعإو اهمادختسا ةداعإو اهتجلاعمو اهلقنو اهنيزخت ىتح ةرطخلا تايافنلا  

رمألا ةيا  ٣(.يف اهنم صلختلاو(  

                                                      
وأ قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصنعىلع ةيوتحملا تايافنل لًايئيب ةميلسلا ةرادإلل ةيهيجوتلا ئدابملا عورشم   )٢(  

زومت٢٦، عباسلاعورشملا ،هب ةثولملا  حاتي٢٠١١هيلوي /  ناونعلا ىلع،    http://www.basel.int/techmatters/index.html.  
)٣(  www.basel.int/convention/basics.html.  
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ىلإ دوعي ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا موهفم لصأ نأ نيح يفو  - ٢٠ لزابةيقافتا  هنأو   يف فارطأل ل مزلم 
اذه قيبطتحيضوت يف ةنجللا بغرت دقف ،ةيقافتالا موهفملا  قبئزلا ىلع  ًالثم  نكمي يتلا ةقيرطلاب قلعتي اميف ،   

 مب ةدروتسملا ةلودلا يف تايافنلا ةرادإ تاسرامم ةحص نم ادصملا دلبلل  رارق ذاختاب هل حمسي ا ققحتي نأ ر
جلاعت دقو ،ةيقافتالا نم ٦ و٤نيتداملل ةيراسلا ماكحألا ىلع ةقيرطلا هذه دنتست دقو . رينتسمريدصت   

  )٤(.لزاب ةيقافتا يف ًافرطةردصملا ةلودلا وأ ةدروتسملا ةلودلا اهيف نوكت ال يتلا تالاحلا كلذك 
لزابةيقافتايف فارطألا رمتؤم قفاو و  - ٢١ قمب  ةطخلا يف جرد ٨/٣٣هررقم ىضت ،   ي نأ ىلع  ،

ىلإ فارطألا رمتؤم زعوأو . قبئزلا تايافن نأشب ديدج زيكرت لاجم لزاب ةيقافتا ذيفنتل ةيجيتارتسالا
ديكأتلا عم ،قبئزلا تايافنل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب ةيهيجوت ئدابم عضت نأب ،رومأ ةلمج نم ،ةنامألا  

يتلا ،ةيهيجوتلا ئدابملا هذه دادعإ ًايلاح يرجي و. نيميلسلا ةجلاعملاو صلختلل تاسرامم ثادحتسا ىلع
رصنعكلذ يف امب ،قبئزلا تايافن لاكشأ عيمج يطغت هعامتجا يف فارطألا رمتؤم ىلإ مدقتسو قبئزلا    
اهدامتعايف رظنلل، ٢٠١١ربوتكأ / لوألا نيرشت يف رشاعلا  .  

ناك اذإاميف رظنت نأ ةنجللا دوت دق   - ٢٢ نأ يغبني يتلا ةجلاعملا قئارط قبئزلا كص ددحي نأ نيعتي   
مظعم ًايئيب ةميلسلا ةرادإلل لزاب ةيقافتا اهتعضو يتلا ةيهيجوتلا ئدابملا عورشم يطغيو . فارطألا اهبلطت
، ) عيمج نكي مل نإ( ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو تاينقتلا لضفأ تلوانت دقف كلذبوقبئزلا ةجلاعم بناوج  
ئدابملا يصوتو .ًانوناق ةمزلم تسيلو ةيرايعمةيهيجوتلا ئدابملا عيراشم نوكتسو . تاثاعبنالا ةحفاكمو  

ىلإ ةفاضإلاب اذه ‘‘قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملل’’ةبسنلاب ةيفيرعتلا تاقاطبلا ماظنب ًاضيأ ةيهيجوتلا   ،
عضت نأ ةنجللا دوت دق ًاضيأ انهو. قبئزلا تايافنل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ذيفنت يف ةكراشملاو روهمجلا ةيعوت  

ةجلاعم لحارم فلتخم يف تاوطخلا ىتش بناج ىلإف ،كلذ ىلع ةوالعو . تاسرامملا هذهل ةينوناق ًاطورش
قبئزلا قيوست لوانتت ال اهنكلو ريودتلا ةداعإو ةداعتسالا يف ًالثم ئدابملا هذه عيراشم رظنت تايافنلا 

ةيقافتالل ةيهيجوتلا ئدابملاو لزاب ةيقافتا نإف مث نمو . لزاب ةيقافتا قاطن جراخ عقي كلذ نأل صلختسملا
بغرت دق اذلو .ًايئيب ةميلس ةقيرطلا هذه تماد ام اهرظح وأ ةددحم ةجلاعم ةقيرط جاهتنا ىلإ ليمت ال  

ىلإ لصوتلايفةنجللا  نيب حوضوب زييمتلا ًاضيأ ةنجللا دوت دقو. قبئزلا كص يف كلذ فالخب رخآ ءيش    
رصنعصوصخب ةجلاعملا تاطارتشا قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلاب ةصاخلا كلتو قبئزلا  رصحت  ال ةيقافتالاف.  

كص يف كلذب ءادتقالا ةنجللا دوت امبرو؛ةددحم تامادختسا يف ريودتلا ةداعإ نم صلختسملا قبئزلا   
  .قبئزلا

                                                      
ةرقفلا ركذت ًالثمف  )٤( ةمئالملا ريبادتلا فرط لك ذختي نأ ٤ةداملا نم ) ز (٢،  ةرطخلا تايافنلا داريتسا عنمل ’’ 
صنتو . ‘‘ًايئيب ةميلس ةقيرطب رادت نل رظنلا ديق تايافنلا نأب داقتعالا ىلع هلمحي ببس هيدل ناك اذإ ىرخألا تايافنلاو

ةداملا نم ٩ةرقفلا  يلي ام ىلع٦  وأ ةرطخ تايافن لقن نع لوؤسم صخش لك موقي نأ طرتشت نأ فارطألا ىلع ’’:  
نأ ًاضيأ فارط ألا ىلعو. اهمالتسا وأ تايافنلاكلت ميلست دنع امإ لقنلا ةقيثو ىلع عيقوتلاب دودحلا ربع ىرخأ تايافن 

يف امهغالبإو تايافنللمالتساب ريدصتلا ةلود يف ةصتخملا ةطلسلاو ردصملا نم لك غالبإب صلختملا موقي نأ طرتشت   ،
ةلود ىلإ تامولعملا هذه لثم درت مل اذإو . راطخإلا يف ددحملا وحنلا ىلع صلختلا ةيلمع نم ءاهتنالاب بسانملا تقولا
ملا وأ ريدصتلا ةلود يفةصتخملا ةطلسلا موقت ،ريدصتلا  كلذب داريتسالا ةلود راطخإب ردص‘‘.  
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  قبئزلا نيزخت  - ءاه
رودلا يف نيلثمملا نم ريثكلالاقو  - ٢٣ ىلوألانيت  ناثلاو  ةنجلل ةي  ميلسلا نيزختلاب ةصاخلا ماكحألا ن إ 

قبئزلل ًايئيب قبئزلا كص يف ةيسيئر ةمسنوكتس   ًايئيب ميلسلا نيزختلا ةيمهأ نيلثمملا نم ديدعلا زربأو.  
كلذوةيعانطصالا رداصملاو تايافنلاو تانوزخمل انمقبئزلل  ةيملاعلا قاوسألا ىلإ قبئزلا لوخد ةداعإ عنمل    

ةئيبلا يفًالبقتسمهقالطإ ةيناكمإو   .  
نأ فارطألا رمتؤم ىلإ بلطت قبئزلا كص يف ماكحأ جاردإ يف ةنجللا بغرت دق ،هيلع ءانبو   - ٢٤

نأشب ًاهيجوت عضي قبئزللًايئيب ةميلسلا ةرادإلاو دودحلا ربع قبئزلا لقن  هيجوتلا كلذ  لمشي نأ نكميو.  
يف ًايئيب ةميلس ربتعت يتلا ةيئيبلا تاسرامملا لضف أو ةحاتملا تاينقتلا لضفأ نأشب تاطارتشا وأ تايصوت
اهعضو يرجي يتلاماكحألاو ةمئاقلا ماكحألل ةلمكم نوكت نأ نكميو ،نيزختلا لاجم ةيقافتا راطإ يف    
ًادانتساًايئيب ميلسلا نيزختلا قفرم يف قبئزلارصنع لوبق بجي ىتم ددحي نأ هيجوتلا اذه لثمل نكميو . لزاب   
قبئزلا لكشىلإ كلذ ةيفيكو هتيبثت يغبني ناك اذإ امو،  بئاوشلا ىوتسمو ءاقنلا ىوتسم ىلإو ،   

ققحتلا كلذ يف امب ،لوبقلا تاءارجإو ؛تارابتعالا نم كلذ ريغو يعاعشإلا طاشنلاو ،اهتعيبطو 
قفرملاب ةلصتملا تاطارتشالاو ؛ىرخألا لئاسملاو تاداهشلا رادصإوةيواحلا تافصاومو   ناك ءاوس 

،لل تقؤملا نيزختلل ةينمزلا دودحلا كلذ يف امب هقوف وأ ضرألا حطس تحت تقؤملا وأ مئادلا نيزخت  
تالجسلا كاسمإو ئراوطلاو شيتفتلاو دصرلاو،تانوزخملا عاجرتسا ةيناكمإو  .  

لزابةيقافتالعبارلا قفرملا نم فلأ عرفلا  ددحيو  - ٢٥ امهفصوب تايافنلل تقؤملاو مئادلا نيزختلا   
يلاوتلا ىلع)٥(،D15 وD12صلختل ا يتيلمع دنع ناهذألانع بيغي  الأ يغبني ،هركذ قبس امك هنأ ديب.    ،
، هنأ ،ام ةدام ىلع ةيقافتالا قابطنا يف رظنلا ةيلحمو لب ،ةينطوو ةيميلقإ تافالتخا كانه نوكت دق دنع  
هجو ىلع قبطنتةيض قلا هذهو. كلذك ربتعي وأ ةيافن هنأب فرعي ام نأشب ةيفاضإ ًاماكحأ ام فرط قيبطت  

بئزللًايئيب ميلسلا نيزختلا ةلاحىلع صوصخلا  ام اددحم تقؤملاومئادلا نيزختلا نأ نيح يفف : ق   أ ىلع ن
تايافنلا ىلع قبطنتةلصلا تاذ ماكحألا نإف ،ةيقافتالا بجومب صلخت لاتايلمع نم  نإف اذل و. طقف 

قبئزلل ًايئيب ميلسلا نيزختلا قاطن نمض عقي ال ) هعلس لكش يف قبئزلا ًالثم(ةيافن هرابتعاب فنصملا ريغ  
كلذ لعفت نأ اهيلع نيعتي ،ةيافن هرابتعاب فنصملا ريغ قبئزلا نيزخت لوانت ةنجللا تدارأ اذإف . لزاب ةيقافتا
صلختلل ةهجوم هتابكرم وأ نزخملا قبئزلا رصنع نوكي نيح هنأ ديب . قبئزلا كص يف ماكحأ بجومب
  .ةيافن هرابتعاب قبئزلا ةلماعم يغبني اهدنع يئاهنلا

ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب ةيقافتالل ةعباتلا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا عورشمنمضتيو  - ٢٦ تايافنل  ل 
تاينقت نأشب ةصاخ ًاعورف ،هب ةثولملا وأ قبئز ىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزلا رصنعنم ةنوكملا   

 نوكتس ةيهيجوتلا ئدابملا هذهنأ ىلإ رظنلاب هنإف ،هركذ ق بس امكو. ًايئيب ميلسلا نيزختلا تايجولونكتو
يلودلا ىوتسملا ىلعًانوناق ةمزلم تسيلو ةيرايعم يف ًانوناق ةمزلم ماكحأ جاردإ يف رظنلا ةنجللا دوت دقف ،  

  .قبئزلا كص

                                                      
عرفلا يف ةروكذملا تايلمعلا نم يأ ىلإ ةلاحإلا راظتنا يف نيزختلل ’’يه لزاب ةيقافتال عبارلا قفرملا يف ةراشإلا   )٥(
 .تالاحلا هذه ةيطغتل‘‘ تقؤملا نيزختلا’’ةرابع مدختسي ةركذملا هذه ضارغألو . ‘‘فلأ
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ًاضيأ ةنجللادوتدق و  - ٢٧ نيزختلل ةينطو لمع ططخ عضو نم فارطألا نيكمتل ًا مكح عضت نأ  
،نمآلا قبئزلل نيزختلا عقاوم ةردق زيزعتل تابيترت عضو يف نواعتل لوأ لزاب ةيقافتا عم قيثولا نواعتلاب   
ةيميلقإلاو ةيلحملاًايئيب ميلسلا ةيميلقإلا هبش وأ  ةيميلقإلا نيزختلا عقاوم لالخ نم كلذ يف امب  يرجيو . ، 
ايجولونكتلا ةبعش يف ةيئايميكلا داومل ا عرف ةطساوب جيورنلا ةموكح نم نيلومم نييميلقإ نيعورشم ذيفنت

ةينيتاللا اكيرمأو ئداهلا طيحملاو ايسآ يتقطنم يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةعباتلاداصتقالاو ةعانصلاو   
نيزختلا نأشب فراعملا زيزعت يف ناعورشملا ناذه مهاسيسو . قبئزلا نيزختل ةبسانملا تارايخلا ديدحتل
، ًايئيب ميلسلا قبئزلل   .ًايئيب ةميلسلا هترادإل ةغلاب ةيمهأ هل ام وهو 

  دودحلا ربع قبئزلا لقن  - واو
ىرخألا تايافنلاوةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا ربتعيو  - ٢٨   ، دودحلا ربع ىلإ اهليلقت نيعتي يتلا  

ًايئيب ةميلسلا اىندألا دحلا  رادإ عم قفتي امب زيكرتلا لاجم   لزاب ةيقافتاليساسألا،  تاذ ماكحألا  نأ ديب.  
قبطنت اللقنلا اذه مكحت يتلاةلصلا  تايافن ربتعي يذلا قبئزلا ىلع الإ  ىلع كلذ ىلإةفاضإ قبطنتو .    

ةداعإ وأ مادختسالا ةداعإ ىلإ دوقت نأ نكمي يتلا تايلمعلا ىلع اذكو ‘‘ يئاهنلا صلختلا’’تايلمع 
حامسلا مدع نامضل ةمزاللا ريبادتلا ذاختا فا رطألا ىلع بجي ةيقافتالا راطإ يفو )٦(.ةداعتسالا وأ ريودتلا
تايافنلا لقنب ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا نوكت نأ اهنم ،ةددحم طورش قفو الإ دودحلا ربع  
ماخ داومك ةبولطم وأ اهريودتةداع إل  ا  ةدروتسملا ةلودلا يفداعتسا تاءارجإلل لقنلا عضخي هيلعو.    
وأ ةينطو ةيعيرشت تاءارجإ بجومب تاطارتشا يألو لزاب ةيقافتا  يف اهيلع صوصنملا تاطارتشالاو
  .اهريغ

كلذكةنجللادوت دقف كلذل ًاعبتو   - ٢٩ نيزختل ا يفهرصحب دودحلا ريع قبئزلا تايافن لقن دييقت   
فارطألل حمسي مكح عضو ةنجللا دوت دق  كلذك. حومسملا تامادختسالا وأ ا/و ًايئيب ميلسلا

دروتسملا فرطلل طقف هب حومسم مادختسا لجأ نم ةنيعم ةيقبئز تابكرم و قبئزلارصنع ريدصتب 
ال امدنعًايئيب ميلسلا نيزختلا ضرغب وأ قبئزلا كص بجومب ةنومأمنيزخت قفارم دجوت ،    صملا دلبلا يف   ، رد
ىلوألانيترودلا يف نيلثمملا نم ديدعلا هركذ ام وحن ىلع ةيناثلاو  ةنجلل   .  

ةداملا نم ٥ ةرقفلا ماكحأل ًاقفوو  - ٣٠ ةداملاو ٤  ريدصت نم لزاب ةيقافتا يف فارطألا عنمت ١١   ،
راس قافتا دوجو لظ يف الإ اهنم اهداريتسا نمو فارطألا ريغ ىلإ ىرخألا تايافنلاو ةرطخلا تايافنلا 

ةيقافتالا يفاهيلع صوصنملا ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا طورش سمي ال ا ذه لثم رثأ يف رظنت نأ ةنجللا دوت دقو.  
  .رخآ يف فارطأ ريغو ام قافتا يف ًافارطأ نوكت دق ةفلتخملا لودلا نأ ًاصوصخو قبئزلا كصىلع مكحلا 

ماع يف ٣/١ررقملا بجومب فارطألا رمتؤم هدمتعا يذلا ،لزاب ةيقافتا يف رظحلا ليدعت نم داري   - ٣١  
ةهجوملا ةرطخلا تايافنلا لقن رظح ١٩٩٥ ةجردملا لودلا نم دودحلا ربع ةداعتسالل وأ يئاهنلا صلختلل،   

يفو يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم يف ءاضعألا لودلا يأ (ةيقافتالل عباسلا قفرملا يف 

                                                      
ةركذملا هذه نم٨ةرقفلا رظنأ   )٦(   . ةداملا نم ٤ةرقفلا ف رعت ةيلمع يأ هنأ ىلع ‘‘صلختلا’’لزاب ةيقافتا نم  ٢   
 ةداعتساةيناكمإ ىلإ دو قت  ال يتلا تايلمعلا قفرملا كلذ نم فلأ عرفلا لمشيو. ةيقافتالا هذهل عبارلا قفرملا يف ةددحم

عرفلا نمضتينيح يف ،ةليدب وأ ةرشابم تامادختسا يف اهمادختسا ةداعإ وأ ،اهصالختسا وأ ،اهريودت ةداعإ وأ ،دراوملا   
  .كلذىلإ دوقت دق تايلمع ءاب 
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. دعب هذافن أدبي مل ليدعتلا اذهو. عباسلا قفرملا يف ةجردملا ريغ لودلا ىلإ) نياتشنتخلو يبوروألا داحتالا
ىلع ليدعتلا اذه ذافن ءدب نم بترتت نأ لمتحي يتلا راثآلا اهرابت عا يف عضت نأ ةنجللا دوت دق كلذ عمو

، . قبئزلا كص اهنم وأ ةنيعم نادلب ةعومجم ىلإ قبئزلا لقن رظحت نأ ةنجللا تدارأ اذإ كلذ ىلإ ةفاضإلابو
  .فارطألا تاذ يه نوكت ال دق كص لكيف فارطألا نأ ةقيقح يف رظنت نأ دوت دقف 

ريغ راجتالاب ةصاخلا ماكحألا لامكتسا لصاوتس تناك اذإ اميف رظنت نأ ة نجللا دوت دق ًاريخأو  - ٣٢
ضيوعتلاو رارضإلا نأشب ماكحأ عضو لثم ،لزاب ةيقافتا نم ٩ةداملا يف اهيلع صوصنملا عورشملا   

ةيقافتا يف فارطألا ريغ عم راجتالا وأ ةيافن هرابتعاب ف نصملا ريغ قبئزلا يف عورشملا ريغ راجتالا ةجلاعمو
  .لزاب

ةرطخلا تايافنلا لقن نع مجانلا ررضلا نع ضيوعتلاو ةيلوؤسملا لوكوتورب ذافن أدبي امدنع   - ٣٣
ماع يف ٥/٢٩ررقم بجومب لزاب ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم هدمتعا يذلا دودحلا ربع اهنم صلختلاو   

ا تايافنلا لقن نع ةمجانلا رارضألا نع ضيوعتلاو ةيلوؤسملل ًاماظن لكشيس١٩٩٩ تايافنلاو ةرطخل ، 
ربع لقنلا نع ةمجانلا رارضألا ىلع لوكوتوربلا اذه قبطني الو . دودحلا ربع اهنم صلختلاو ىرخألا
ءدبل ةلمتحملا راثآلا اهرابتعا يف عضت نأ ةنجللا دوت دقف . ةيافن هنأ ىلع فنصملا ريغ قبئزلا ةلاح يف دودحلا
ام ميقتنأ وأ قبئزلا كص ىلع لوكوتوربلا اذه ذافن هلامكتسا دوت تناك اذإ   .  

  ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملاو تاردقلا ءانب  - ياز
ىلوألاةرودلايف نولثمملا ددح   - ٣٤ رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا ىلع نيعتي ةديدع تايدحت ةنجلل    

قبئزلا تايافن ةجلاعم دنع اههجاوت نأ لاقتنا ةلحرمب ا  دراوملا ىلإ رقتفتنادلبلا كلت مظعم و. اداصتقا  
قبئزلا تايافنل ةميلسلا ةرادإلاب اهل حمست يتلا ةيتحتلاىنبلاو تاربخلاو نيفظوملاو  .  

ةرقفلا لثم تاردقلا ءانبو ايجولونكتلا لقن نأشب ماكحأ ىلع لزاب ةيقافتا يوتحتو  - ٣٥ ةداملا نم ١   
اشنإ لوانتت يتلا١٤ ةيندتو ةرادإ ب ةقلعتملاايج ولونكتلا لقنو بيردتلل ةيميلقإ نود وأ ةيميلقإ زكارم ء 

نأشب ةنامألا نم ةمدقملا ةركذملا يف هزاربإ مت امبسح ،هنأ ديب . تايافنلا نم اهريغو ةرطخلا تايافنلا
ةيميلقإلا زكارملا هذه نإف )UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/9(تاردقلا ءانبو ةينقتلا ةدعاسملا ذيفنت تارايخ   ،

إ كلذو ،اتدجو  ايالوب ءافولا يف ةبوعص قودنصلا نم ليومتلا ىلع اهدامتعا ببسب ريبك دح ىل  
  . يسيئر لكشب ةيمازلإلا ريغ رداصملا نم هريغو ةيقافتالل عباتلا يعوطلا ينقتلا نواعتلل ينامئتسالا

قبئزلا تايافن ةرادإل ةبحاصملا ةلمتحملا ةعفترملا فيلاكتلا اهرابتعا يف ةذخآ ،ةنجللا بغرت دقو   - ٣٦
لصتت ماكحأ بجومب اياضقلا كلت يف رظنلا يف ،ةيضقلا كلت ةجلاعم يف نادلبلا ض عب معد ىلإ ةجاحلاو

ةأشنملا ةيميلقإلا زكارملا نم ىجرت ةدعاسم ةمث ناك نإ اميف رظنلاو قبئزلا كص راطإ يف ةيلام ةيلآ عضوب 
  .ملوهكتساو لزاب يتيقافتا راطإ يف

رودلا يف نيلثمملا ضعباعد دقو  - ٣٧ ىلوألانيت  يناثلاو  ةنجلل ة  ةكرتشملا تايلوؤسملا أدبم  ذاختا ىلإ 
اميف .لبقملا قبئزلا كص بجومب تامازتلالا ذيفنت يف ةنيابتملاو أدبم قيبطت نوريثكلضفي   ‘‘ ثولملا ميرغت’’ 
نم نيلوؤسملا نيبفيلاكتلا مساقتمت ي ثيحب ةحلصملا باحصأ  صاخلا عاطقلا كلذ يف امب،  ذبح امك .   
اذه لثممدختسي نأنكمملا نم امبرل و. ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا ميدقتب لاثتمالا طبر ضعبلا بيترتلا    

ةعونتمةيليغشتو ةيسسؤمج راطإ يف كرتشملا  ةيلام ةيلآل   .  
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  ريراقتلا عفر  - ءاح
رابتعالا يف ذخأت نأ يف ،قبئ زلا كص بجومب ريراقتلا عفر يف رظنلا دنع ،ةنجللا بغرت دق  - ٣٨

ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ريراقتلا عفر تاطارتشا ةداملا نم ٣  ةداملاو ١٣  نم١٦  نأش نمو . لزاب ةيقافت ا 
ةيرورضلا ريغ ةيجاودزالابنجتل وقيسنت لاو نواعتلا قيقحت يف دعاسينأ كلذ  ةحرتقملا تاءارجإل ا نيب 

ىرخأ ةيلود تايلمعو تاقافتا يف ةدراولا ةلصلاتاذصوصنلا و عم ًاقفتم نوكي نأو   ) د (٢٨ةرقفلا ، 
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربةرادإ سل  ٢٥/٥ررقملا نم 

  ةنكمملا جهنلا  - ًايناث
ةيناكمإنأشب ةلمتحملا ةقيثولاةلصلا تاذ قباوسلا نم ددع ةمث   - ٣٩ لزاب ةيقافتا لعافت   كص عم  

راطإ يف جكلذ لمشيو. لبقملا قبئزلا   قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتا ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارج إ 
نيتللا ملوهكتسا ةيقافتاو ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع 

يلاوتلا ىلع٢٠٠١ و١٩٩٨يماع يف اتدمتعا  يف ،اهقاطن نم تايافنلا ةحارص مادرتور ةيقافتا دعبتستو .  
ةرادإلا سلجم هيف رظن يذلا ةايحلا ةرود ج   عوضوم عم نانراقتم اهقاطنو ملوهكتسا ةيقافتا ج  نأ نيح

  .ًانوناق مزلملاقبئزلا صن نأشب 
ا و  - ٤٠ ىلع ،٦دام يف ملوهكتسا ةيقافتا صنت لزاب ةيقافتا عمنواعتلا  يأ بنجت ةيغب ،ا ًالوأو.    إف  ،

 ، ًاعم فانصألاو تاجتنملاو تايافنلاو تانوزخملالوانتتينوناق غارف تايافن حبصت امدنع   داوملا نم ةفلؤم   
أ اهيلعةيوتحموأ ةجردملا ةيئايميكلا  اهفيرعتلًاماكحأعضت مث و ا، ةثولمو   ربتعت ىتم ةيقافتالا ددحتو .  

اهمادختساب كلذ دعبًاحومسم حبصي ال امدنع(تايافن ةجردملا ةيئايميكلا داوملا نم تانوزخملا    .(
كلت نم صلختلا لجأ نم ةبسانم ريبادت ذاختاب  ًامازتلا ئشنتو ،تايافنلا كلت ةرادإ كلذ دعب جلاعتو
اهليوحت وأ اهريمدت لفكي يذلا لكشلاب )تايافن حبصت امدنع داوملاو تاجتنملا كلذ يف امب(، تايافنلا  

وأ يئا  يضفت دق يتلا صلختلا تايلمع ةحارص رظحتو  )٧(.ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم اهاوتحم لكشب
نم ،ةليدبلاتامادختس الاوأ رشاب ملامادختس الاةداعإ وأ صالختس الاوأ ريودت لاةداعإ وأ ةداعتس الاىلإ   

  .لزاب ةيقافتا بجومب ريمدت تايلمع ربتعت يتلا
ةداملا يف ،ًايناثو  - ٤١  ٣، ، دودحلا ربع لقنلا ةجلاعم دنع ،ملوهكتسا ةيقافتا طرتشت فارطألا موقت نأ  
ختا كلذك فارطألا ىلع نيعتيو.تادراولاو تارداصلا فاقيإل ريبادت ذاختا وأ/و رظحب دييقتل ريبادت ذا  

دروتسملا فرطلل هب حومسم ضرغ لوأ مادختسال ًاديدحت يهو ةددحم ضارغأ يف تارداصلاو تادراولا 
ئدابملاو ريياعملاو دعاوقل ا ةاعارمب كلذك ةيقافتالا يضقتو. ةددحم طورش قفو ًايئيب ميلسلا صلختلل وأ

ةلصلاتاذةيلودلا ةيهيجوتلا  ا ٢ةرقفلا يف ،ةيقافتالا وعدتو .   دام نم رمتؤم نيب قيثولا نواعتلا ىلإ ٦   ،
 ، ، نأشبلزاب ةيقافتا يف ةصتخملا تائيهلاو فارطألا رومأ ةلمج تايوتسم ديدحت اهنيب نم  ليوحتلاو ريمدتل ا 

يتلا قئارطلا ديدحتو ؛ )ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا صئاصخ روهظ مدع ةلافكل ةيرورض يهو (يئاهنلا
يف ةجردملا ةيئايميكلا داوملا زيكرت تايوتسم ،لاحلا ىضتقم بسحب ديدحتو ؛ًايئيب ميلسلا صلختلا لكشت  ،

                                                      
ةداملا نم ‘١ ’)د (١ةرقفلا صنت   )٧( عمجو تايافنلا هذه ةلوانم لفكت ةمئالم ريبادت ذاختا ىلع ًاضيأ٦  اهلقنو اه  
 .ًايئيب ةميلس ةقيرطب اهنيزختو
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يف هيلإ راشملا وحنلا ىلع ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم ضفخنملا ىوتحملا ديدحتل ميجو ءاب وفلأ تاقفرملا 
  .٦ةداملا نم ‘ ٢’) د( ١ةرقفلا 

ةداملا ددحتو  - ٤٢ ساسألا تامازتلالا ملوهكتسا ةيقافتا نم٦  تاثولملا تايافنب قلعتي اميف فارطألل ةي  
ةيهيجوتلا ئدابملاو ريياعملاو دعاوقلا اهرابتعا يف ذخأت نأ فارطألل يغبني هنأ كلذ يف امب ،ةتباثلا ةيوضعلا 

تايافنلا كلتل يلودلا لقنلاب قلعتي اميف ةلصلاتاذةيلودلا  رمتؤمب طينت ملوهكتسا ةيقافتا نأ نيح يفو .  
نأ رمتؤملا ىلإ بلطت ا عنص ةطلس اهفارطأ  إف ،ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا تايافن نأشب ةيئاهنلا تارارقلا  

ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ةرادإ بناوج يف رظنلا دنع لزاب ةيقافتا يف ةصتخملا تائيهلا عم بثك نع نواعتي 
اهعضو دنع جهنلا اذه ةنجللا يعارت نأ ديفملا نم نوكي دقو. ةربخ تائيهلا كلتل نوكي دق يتلا ا  

لزاب ةيقافتاو كصلا نيب ةقالعلا يف اهرظن دنعوديدجلا كصلا بجومب قبئزلا تايافن جلاعت ماكحأل  .  
، ًامعدو  - ٤٣ هركذ قبس امل نوه ةيقافتا ىلإةراشإلا ردجت  نوكغ  نمآلا ريودتلا ةداعإ نأشب ةيلودلا غ   

ماع يف ةدمتعملا ،نفسلل ًايئيب ميلسلاو ا فارشإ تحت٢٠٠٩  ةيقافتا نأ عمو . ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنمل 
ًايملاع ةقبطنم ةيميظنت دعاوق ريفوت ىلإ فديهف ،دعب اهذافن أدبي مل غنوك غنوه   ريودت ةداعإ نأشب  

نفسلا ريودت ةداعإو ةيلودلا يرحبلا لقنلا ةطشنأراطإ يفنفسلا  ةيقافتا عم حوضوب ةيقافتالا لعافتتو .  
اهفارطأ تدمتعا يتلا ،لزاب ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب٢٠٠٢ماع يف ةينقت ةيهيجوت ئدابم   كيكفتلل    
ةداعإ قفرم ’’ و‘‘ةنيفسلا ريودت ةداعإ’’فرع ت غنوك غنوهةيقافتا نأ نيح يفو . نفسلل يئزجلاو لماكلا
اهقاطن يف عقت يتلا، ‘‘ريودتلا ةداعإ ةكرش’’ و‘‘ةنيفسلا ريودت إف هدنبيف، ًاضيأ فارطألا ثحت ا   ا 

اهرابتعا يف ذخأت نأ ىلع ،٣يميظنتلا  ةلصلاتاذةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملاو تايصوتلاو ريياعملا ’’    
لزاب ةيقافتا بجومب ةعوضوملاةيراسلا الا ذيفنتل ريبادت عضوب موقت امدنع‘‘    .ةيقافت 

  ةمتاخ  - ًاثلاث
ضعب ىقبت نأ يف ،لزاب ةيقافتاو لبقملا قبئزلا كص نيب ةقالعلا يف رظنلا دنع ،ةنجللا بغرت دق  - ٤٤  

ةيسيئرلااياضقلا اهنيعأ بصن  الأ لمتحملا نمًالوأ.   لبقملا قبئزلا كصو لزاب ةيقافتا يف فارطألا نوك ت ، 
ال مث نموًامامتفارطألا تاذ يه  تامازتلالا سفنب ةديقتم نوكتس لودلا عيمج نأ ضارتفا نكمي  ، 

قبئزلا تايافنب ةلصلاتاذةينوناقلا  لزاب ةيقافتا بجومب ةمدختسملا فيراعتلاعم قاستالا  نوكيس، ًايناث.    
ًافيرعت قبئزلا تايافنب ةلصتملا تاحلطصملا ضعب فيرعتكلذ عم دوت ةنجللا نأ عم، ًامهم قدأ  نم   
ىتم لبقملا قبئزلا كص يف حضوتو جلاعت نأ ةنجللا دوت دقو . لزاب ةيقافتا قايس يف ًايلاح دراولا فيرعتلا
كلذك هنأش نم اذهو . ةرطخ ةيافنك فنصي ىتمو ةيافن قبئزلا ىلع ةيوتحملا ةداملا وأ قبئزلا رصنع حبصي
دق ًاثلاث. كص لك قبطني ىتمو نيكصلا نيب ةقالعلا حيضوت ةدايز يف دعاسي نأ ينوناقلا رثألا زيزعت مزلي،   
لا فادهأققحتت يكل قبئزلا كص يف ةيفاضإ ماكحأبلزاب ةيقافتا يف قبئزلاب ةلصتملا ماكحأل ل ةنجل  

قبئزلا نأشبًانوناق مزلمو لماشكص عضو يف ةلثمتملا  ةرادإل لةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا عورشم ف.  
 راطإ يف ًايلاح اهعضو يرجي يتلاهب ةثولملا وأ قبئز لاىلع ةيوتحملا تايافنلاو قبئزل ا رصنع لًايئيب ةميلسلا

لئاسم لوانتي لاثملا ليبس ىلع ،لزابةيقافتا  لضفأو ،ةحاتملا تاينقتلا لضفأو ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا   ،
هذه يف ةيمازلإ ماكحأ يف رظنت نأ ةنجللا دوت دقو . تاثاعبنالا طباوضو ،ةحاتملا ةيئيبلا تاسرامملا
  .لئاسملا

  ــــــــ


