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 دادعإب ةينعملاةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل 
  قبئزلانأشب ًانوناق مزلم  يملاعكص 

  ةيناثلا ةرودلا
 ، نوناك ٢٨ - ٢٤نابايلا ،ابيش   ٢٠١١رياني /يناثلا 

تقؤملا لامعألا لودج نم٣دنبلا   *  
 قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص دادعإ

بهذلا نيدعت يف نيلماع لا دارفألا ىدلقبئزلل ضرعتلا ديدحت تايجهنم نع ريرقت 
  قاطنلا ريغصلاو يفرحلا
  ةنامألا نم ةركذم
ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تبلط   - ١ يف ،قبئزلا نأشب ًانوناق مزلم يملاع كص د ادعإب ةينعملا 

نم ةرتفلا لالخ تدقعنا يتلا ىلوألا ا   ىلإ ٧رود ناريزح١١  دعت نأ ةنامألا ىلإ ٢٠١٠هي نوي/   ،
ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت يف نيلماعلا دارفألا ىدل قبئزلل ضرعتلا ديدحت تايجهنم نع تامولعم  
ةركذملا هذملا يف ةبولطملا تامولعملا درتو. قاطنلا  لا جم عم رواشتلاب تامولعملا هذهتدعأ دقو . قفر
ممألا جمانربل ةعباتلا ةيملاعلا قبئزلا ةكارش نمض قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعتب قلعتملا ةكارشلا  
، ةدئارلا تاهجلا نم هب تدرو يذلا لكشلاب تامولعملا تخسنتساو. ةئيبلل ةدحتملا ةكارشلا لاجم يف  

  .ةيمسر ةروصبررحت ملو 
يف امب ،ضرعتلا تايوتسم ديدحتل قئارطو ؛قبئزلا نع ةيفيرعت ةدام ىلع تامولعملا لمتشتو  - ٢  
ةلاح تاساردل زجوم ضرعو؛ةيبطلا تاصوحفلاو كامسألا نم تانيعلا ذخأ كلذ جئاتنلاو؛   .  
ثولا يف ةدراولا تامولعملاو تامولعملا هذ  - ٣  ةنونعملاةقي ًاملع طيحت نأ يف ةنجللا بغرت دقو 
هذهل يذيفنت زجوم كانهو . ‘‘قبئزلل ضرعتلا رطخل ةضرعملا ةيناكسلا تائفلا ديدحتل تاهيجوت’’

صنلا دجوي امنيب ،تسلا ةدحتملا ممألا تاغلب ةنجلل حات م، UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/19زمرلاب ةقيثولا 
ةيزيلجنإلا ةغللابUNEP(DTIE)/Hg/INC.2/INF/3زمرلاب ةقيثولل لماكلا  طقف   .  

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/1.  
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  قفرملا
ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت يف نيلماعلا دارفألا ىدلقبئزلل ضرعتلا ديدحت تايجهنم   

  قاطنلا
  ةمدقملا  - فلأ

بسكل ًامهم ًاردصم رفويو رقفلا ىلإ عجري طاشن وه قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت   - ١
ةيفيرلا ةيلحملا تاعمت  دادزا دقف ةيسايق تايوتسمل عفترت تلظ دق ب هذلا راعسأ نأل ًارظنو. ا يف قزرلا

نيب امل يفرحلا بهذلا نيدعت يف نيلماعلاددع  ىلإ ١٠  نم نوجتني ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف درف نويلم ١٥   
ىلإ ٥٠٠ و ماعلا يف بهذلا نم نط٨٠٠  يف نط ١٢٠٠ىلإ لصت قبئزلا نم تاثاعبنا كلذ نع جتني    

  .ةنسلا
لالخ نم زاك لا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعت يف نولماعلاجرختسيو   - ٢  رلا نم ندعملا اذه قاطن

بطرلا زاك   بهذلا عم قبئزلا طبتريو ). ًانيط جتانلا جيزملا ىمسي(رلا عم لئاسلا يندعملا قبئزلا جزم
يف هنم صلختلا متيف يندعملا قبئزلاو نيطلا نم يقبتملا ءزجلا امأ . ًامغلم ًانوكم) ةضفلا عم كلذكو(

وأ بهذلا مغلم نيخست متي كلذ دعب . ةطيحملا ةئيبلا ثيولت ىلإ يدؤي ام لسغلا قيرط نعبلاغلا 
نيدعتلا تايلمع يف نولمعي نم ضرعتيو . يوجلا فالغلا لخاد ىلإ قلطني يذلا قبئزلا ريخبتل ةضفلا
لكشب قبئزلا ًاضيأ لامعلا ءالؤه علتبي دقو. هراخب نوقشنتسيو دلجلا عم هسمالت قيرط نع قبئزلل هذه  
دلجلا (ةثالثلا ضرعتلا تاراسم رطخأ وه نخاسلا مغلملا نم قبئزلا ةرخبأ قاشنتسا نإ . يضرع
يف راشتنالاو صاصتمالا لهس ق ) يرصنعلا(يندعملا قبئزلا نوكل ًارظن ) عالتبالاو قاشنتسالاو  شنتسملا
ثدحي نأ هنكميو ةم يشملا زجاحو يغامدلا يومدلا زجاحلا يرصنعلا قبئزلا ربعيو. مسجلا ءازجأ عيمج
لكشب قبئزلل نوندعملا ضرعتيو . كاردإلا ىلع تاريثأتو ةيجولوكيس ةيبصعو ةيئايزيف ةيبصع تاريثأت

ةديجلا ةيوهتلا مادعنا عم ينابملا لخاد مغلملا قرح دنع ًاضيأ هل نوضرعتي دق نورخآ كانه نأ ريغ رشابم 
نورخآلا لامعلاو ةرسألا دارفأ ضرعتي نأ نكميو . ‘‘بهذلا عيب تالحمو’’تويبلا يف لاحلا وه امك 

ةقيرطلا هذ  يف قبئزلا تايوتسم عافترا ىلإ ًاضيأ قبئزلاب يئيبلا ثولتلا يدؤيو . قبئزلل ناريجلاو
تاعمت . ةيلحملا كامسألا  ا يف قبئزلل ضرعتلا تاراسم نم رخآ ًاراسم ةثولملا كامسألا كالهتسا لكشيو

  .يفرحلا نيدعتلاتايلمع قطانمب ةطيحملا ةيلحملا 
بهذلا نيدعتب ةطيحملا ةنيعملا فورظلا نأ نم مغرلاب هنأ عساو قاطن ىلع هب ملسملا نمو   - ٣
لكاشملا يف ةكرتشم رصانع كانه نإف ،ةدح ىلع دلب لكب ةصاخ فورظ يه قاطنلا ريغصلاو يفرحلا  
رطاخم ضفخل ةيمارلا لولحلا  نأ امك. ةيرطقلا رطألا ربع قاطنلا ريغصلاو يفرحلا بهذلا نيدعتب ةطبترملا

لجأ نم لاعف لكشب قستمو يملاعلا قاطنلا ىلع قستم ج   ىلإ جاتحت ةيلحملا تاعمت  ا هذه يف قبئزلا
  .يلحملا ىوتسملا ىلع ةدقعملا لكاشملاهذه عم لماعتلا 

 ،)ودينويلا(ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمل عباتلا يملاعلا قبئزلا عورشم نم ءزجكو   - ٤
نيب ،قبئزلاب ممستلا ىوتسم ىلع تارشؤم ءاطعإو يئيبلا مييقتلا مامتإل يحص مييقت ةيجهنم تمم ص

يفرحلا نيدعتلا قطانم لوح ةيلحملا تاعمت   ا يفو قاطنلا ريغصلاو يفرحلا نيدعتلا عاطق يف نيلماعلا
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هب ةثولملا ةمعطألا وأ هتر خبأل ضرعتلا نع ةجتانلا ةيحصلا قبئزلا راثآ ىلعتارشؤم و ،قاطنلا ريغصلاو
ًاعمنينثالانع وأ ) كامسألا ًاصوصخ(  .  
ىوتسم مييقت ةيغب ةيبط صوحفبطبترت ةيجولويب تانيع ن م تامولعملا يحصلا مييقتلا عمجيو  - ٥  

رطاخملا مييقتل يساسأ ءارجإ وه ءارجإلا اذه نإ . دارفأللثولملا هببسي دق يذلا وأ هببس يذلا ضرعتلا 
مدقت يحصلا مييقتلا ةيجهنم نأ مغرو . ةيولوألا بسح رطاخملا هذه فيفخت تاءارجإ بيترتو ةلمتحملا

نأ بجي تانيعلا ذخأل ةمدختسملا ةددحملا تاءارجإلا نإف تامييقتلا هذه لثم ءارجإل ةماع تاهيجوت 
نملا يف يجولويبلا عونتلاو؛نيدعتلا ةطشنأ تازيمم رابتعالا يف ذخألا عم ،عقوملاب ةصاخ نوكت  ؛ةقط 
رطاخملاو؛اهرفوتو دراوملا ىلإ لوصولا ةلوهسو خلا تايتسجوللاو؛   .  
يتلا ةيسيئرلا طاقنلا ىدحإ ناسنإلا يف ًايجولويبقبئزلا ة قيرط نع مكارتي يذلا راسملا لثميو  - ٦  
 دنع يندعملا قبئزلا راخب قاشنتسا يه مكارتلا اذهل ةيسيئرلا قرطلاو. يحصلا مييقتلا يف اهتسارد بجت
مغلملا قرح لكشيو . قبئزلا ليثيم نم ةيلاع تازيكرت ىلع ةيوتحملا كامسألا لوانتو) بهذلا رهصو( 

ةطيحملا ةيلحملا تاعمت  سمالت دنعو . او لامعلا ىلع اريبك ًارطخ مغلملا ككفت ءانثأ قلطنملا قبئزلا راخب
ىلإ فاطملا ةيا وذلل ًالباق حبصي ةيوضعلا داوملاب ةينغلا ةبرتلا عاونأ عم يندعملا قبئزلا  يف لوحتيو ناب
ىلع دمتعت يتلا ةيلحملا تاعمت . ةعرسب ًايجولويب مكارتي يذلا قبئزلا ليثيم يأ ةيمس هعاونأ رثكأ  ا نإ

صوصخلا هجو ىلع ةضرعم نوكت دق يساسأ ءاذغ ردصمك اهنم ةسرتفملا عاونألا ًاصوصخكامسألا   
  .قبئزلا ليثيم نم ةرطخ تايوتسم لوانتل

عاطق نم برستي يذلا قبئزلل يسيئرلا لكشلا وهو ،يندعملا قبئزلا عم لمعلا بعصي و  - ٧
دوجوو ةطيحملا ةرارحلا تاجرد يف رياطتلاب مستت يتلا قبئزلا ةلاحف . قاطنلا ريغصلاو يفرحلا نيدعتلا
ًابعصًارمأ تانايبلا قيسنت لعجيةحضاو ريغ و أشنملا ةيرشبقبئزلل ىرخأ رد اصم دق مهألا رمألا نأ ديب .  

 ، قبئزلا ليثيم وهو ،قبئزلل ةيمس رثكألا لكشلا ىلإ يندعملا قبئزلا لوحت مكحت يتلا تايلآلا نأ وه نوكي
نيعتي هنإف قبئزلل ضرعتلا ديدحتل ةيحصلاو ةيئيبلا تامييقتلا ءارجإ دنعو . لماك لكشب ةموهفم ريغ

تقولاو دراوملا ةيدودحم نكل . مييقتلافادهأب ءافولل ةيانعب ةيجولويبلاو ةيجولويجلا تانيعلا رايتخا 
ريبك دح ىلإ قيعت نأ ا ‘‘ ةرصتخم قرط’’كولس ىلإ تالاحلا مظعم يف يدؤت   يف تانايبلا ريسفتأش نم  

عورشلا لبق حضاو لكشب دصرلا تاوطخ نم ةوطخ لك فده ديدحت نم دب ال كلذلو. قحال تقو  
ديدحتل ةياغلل مهم ناديملا ىلإ لوخدلا لبق د صرلا جماربل ديجلا ميمصتلا نإ. ةيناديم ةطشنأ يأ يف

  .ةقلعتملا تايولوألاو تانيعلا ذخأ تاءارجإ ةمءالم ا

  تايجهنملا  -ءاب 
  ةيحصلا رطاخملا مييقتل كامسألا نم تانيع ذخأ

متحملا ضرعتلا رادقم سايقل ةيلاتلا تامولعملاةفرعم نم دب ال  - ٨ ريغ دارفألا ىدل قبئزلل ل  
ًاينهمنيضرعملا ةيحص راثآ ثودح ةيناكمإ ديدحتلو ةيلحملا تاعمت   ا يف   :يه تامولعملاو.  

مويلا يف ةكلهتسملا كامسألا ةيمك طسوتم • ةفلتخملا تابجولا يف،)مغ(    

 عوبسألا وأ مويلا يف كامسألا اهيف كلهتست يتلا تابجولا ددع •
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 ةكلهتسملا كامسألا عاونأ فلتخمل ةيبسنلا ريداقملا •

 ةكلهتسملا كامسألا مجح •

 ةكلهتسملا ةفدهتسملا عاونألا ةجسنأ يف قبئزلا زيكرت •

تانيعلا ذخأل لوكوتورب عضو ديعص ىلع ةوطخ مهأ وه ةفدهتسملا كامسألا عاونأ ديدحت نإ   - ٩
ناسنإلا ىلع ةيحصلا رطاخملا مييقتدنع كامسألا تايمك نع تامولعم ىلع لوصحلل ةقيرط لضفأو .  
عم تالباقم ءارجإ ربع يه كالهتسالا تارم ددعو ةفدهتسمل ا عاونألا نم عون لك نم ةكلهتسملا
كلذل ليدبكو . تويبلا يف ءاسنلا ةداعلا يف مهو ،تابجولا مظعم ريضحت نع نيلوؤسملا صاخشألا

يف ،ةيلحملا كامسألا عيب تالحم باحصأ عم وأ را   ألا فافض ىلع كامسألا يدايص عم تالباقملا دعاست
 نألًارظنو . داطصت يتلا عاونألل ةيبسنلا ةرفولا نع تامولعم ريفوتو ةكلهتسملا ةيسيئرلا عاونألا ديدحت

ىدل قبئزلا ليثيمل يسيئرلا ضرعتلا راسم ةداعلا يف لثمت ا لتحت ةسرتفملا كامسألا   إف ةيئاذغلا ةلسلسلا ةمق
يف دو جوملا قبئزلا ةيبلاغ نأ ًاضيأ) ٢٠٠٠(اموناغان و يغاكأ نيب دقو. ماعطلاقيرط ن ع ناسنإلا

قبئزلا ليثيم لكش يف ًاضيأ وه نوزامألا ةقطنم يفةتيملا ةلكآو بشعلا ةلكآكامسألا   .  
توكس (ةيلضعلا اهتجسنأ يف قبئز لا زيكرتو ةكمسلا مجح نيب فورعم يباجيإ طابترا كانهو  - ١٠

نورخآو يلدوب؛١٩٧٢ ،غنورتسمرأو نوسكاجو زرموس؛١٩٨٤ ،  ربكألا كامسألاف ). ١٩٩٣ ، 
ماجحأ يف تاقورفلاب طبترملا زيحتلا يدافتلو . قبئزلا نم ىلعأ تازيكرت ىلع ماع لكشبيوتحت ًامجح 

عساو قاطن ىلع هتوافتم ماجحأ تاذ كامسأ يف قبئزلا تازيكرت سايق نم دب ال،كامسألا كلذ دعب .  
يف وهو ،كامسألل ددحم مجح يف قبئزلا زيكرت طسوتم ديدحتل ةبسانم ةيئاصحإ تاءارجإ مدختست 

هذه قيبطت بجيو. نيكلهتسملا بناج نم اهلوانت بلغي يتلا كامسألا مجح نم بيرق مجح ةداعلا  
ةيجهنمب يحصلا ثحابلا دوزيس اذهف .كامسألل ةيجذومن ماجحأىلإ ًادانتسا تانايبلا مييقتل تاءارجإلا   

  .نمزلا ربع كامسألا يف قبئزلا تايوتسم روطت ةعباتمل

  يبطلا صحفلا
ةيحصلا ةلاحلا ديدحت فد   - ١١  دارفألل ةيلقعلاو ةيندبلا نيتلاحلا مييقت ىلع يحصلا مييقتلا لمتشي
مهاست ال وأ مهاست دق يتلا ةيجراخلا لماوعلل ةنكمملا تاريثأتلا مييقت فد نيعم فورظ يفو ،ءالؤهل  ،ة
  .ةيحصلا مهتلاح روهدت يف

ةيندب تاصوحف هيلت ،دارفألل يحصلا خيراتلا نع يلوأ نايبتسا نم يبطلا صحفلا نوكتيو   - ١٢
تالوكوتورب نمضتتو . قبئزلل ضرعتلاتايوتسم ديدحتل ةيبطلا تاصوحفلا مادختسا نكميو . ةيبصعو

تارابتخا ءارجإ نكمي كلذ ،ىلإ ًةفاضإ. ًايجولويب قبئزلا دصرل ةددحم بيلاسأ) ٢٠٠٤(ركيبو اغيف   
ةيلحملا تاعمت  نيبتو . اب دارفألل ةيبصعلا ةحصلا فصو ةيغب ةيبصعلا فئاظولا مييقتل ةنيعم ةيناديم

رفوتت امدنع ،تالاحلا ضعب يف نكميو .ةيناديملا تارابتخالا هذه) ٢٠٠٤(ركيبو اغيف تالوكوتورب   
ضرعتلا تانايب مادختسا ،ةساردلل ةيفاك ماجحأ تاذ ةيناكس تائفو ةقئاف ةيانعب ةممصم تاسارد 

) مدلاو لوبلاو رعشلا ليلحت ىلإ ًادانتسا(مسجلا يف قبئزلا تايوتسم نيب ةقالعلا مييقتل ةيحصلا تانايبلاو 
ىصوي هنإف ةئبوألاب ةقلعتملا ةساردلا هذه لثم ءارجإ يف ةبغرلا دنعو . قبئزلاب ممستلل ةيبصعلا ضارعألاو
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ىتح ةيلحملا تاعماجلا عم امبرو ةيلحملا ةيحصلا تاطلسلا عم داجلا رواشتلاب ةساردلا ممصت نأب ةدشب 
ليلحتل ا لئاسوو ةنيعلا مجح رايتخاو ةيسايقلا تالوكوتوربلاو ةساردلل بسانملا ميمصتلا ديدحت ىنستي
  .يئيبلا ةئبوألا ملع لاجم يف ةربخ يوذ نيثحابو ءاملع بناج نم

يأ يف ةمهم مهرسأو دارفألا فورظو يفارغوميدلاو يداصتقالاو يعامتجالا عيزوتلا ةفرعم نإ   - ١٣
لهسألاو ةساسحلا ةيناكسلا تائفلا ديدحت ىلع دعاست لماوع اهفصوب يبطلا صحفلا عاونأ نم عون 

مت  مادختساب ،نكميو . قبئزلل ضرعتلا تاراسم ىلإ ًادانتسا كلذو ،ثولتلل ضرعملا يلحملا عا يف ًارثأت
يلحملا عمت   ا تازيمم ديدحت ،تالباقم ءارجإ ىلع ةمئاقلا ةيفارغوميدلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةساردلا

تاريبك ءاسنلاو ىما دقلاو ددجلانيدعتلا يف نيلماع لا(تائفلا لك ليثمت بجيو . نيدعتلا طاشنل سرامملا
ددحملا يلحملا عمت) خلا ..لافطألاو نسلا تاريغصو     .ا لثمت بسنب مهنم تانيع ذخأو

نم تانيع ذخأب ىصوي يملاعلا قبئزلا عورشم تاسارد يفو   - ١٤ يف لقألا ىلع صخش ٢٠٠   
نم تانيع ذخأب ىصوي امك ،نيدعتلا طاشنل سرامملا عمت  ةقطنم يف ًاصخش ٥٠ا عمتجم يأ ، ةبقارم 

ركذ امكو . قاطنلا ريغصلاو يفرحلا نيدعتلا ةطشنأب رثأتم ريغ هنكل ةيرمعلا تائفلا سفن نم نوكتي
ةساردلا فادهأ ىلإ ًادانتسا ،ةنيعلا مجح كلذ يف امب ،ةساردلل بسانملا ميمصتلا ديدحت نيعتي هنإف ًاقباس 

، لا ةلاحلاو ،اهتسارد دارملا راثآلاو ةددحملا ضرعتلا تايوتسمو ةشوشم لماوع دوجوو ،ةيساسألا ةيحص
نيعباتلا ةئبوألا ءاملع عم رواشتلاب يه تارارقلا هذه ذاختال قيرط لضفأو . ىرخأ تارابتعا ىلإ ًةفاضإ
نيدعت نم برستملا قبئزلل يئيبلاو يحصلا مييقتلا تالوكوتورب ’’. (ةينطولاو ةيلحملا ةيحصلا تاطلسلل
اطنلاريغصلا نيدعتلاو يفرحلا بهذلا   ).٢٠٠٤ركيب . ر و اغيف.  م‘‘ق 

  :ةلاح تاسارد  - ميج

  ‘‘ايسينودنإ يف يفرحلا بهذلانيدعت يف نيلماعلل يحصلا مييقتلا ’’
). يسيوالس لامشو ناتنملك ةقطنم طسو(ايسينودنإب نيتقطنم يف يحصو يئيب مييقت يرجأ   - ١٥

مت ةيحصلا ةساردلا يفو . كامسألابهنم ةعفترم تايوتسمو قبئزلاب داح ثولت دوجو يئيبلا مييقتلا رهظأو 
ةيبصع تارابتخاو ةيبصع تاصوحفو تانايبتسا مادختساب صحفلل اوعضخ ًاعوطتم ٢٨١باعيتسا   

تابارطضا لثم ،هب ممستلل ةفولأملا ضارعألا قبئزلل نيضرعملا لامعلا ىلع ترهظ دقو . ةيجولوكيس
زيكرت نأ دجوف ،قبئزلا دوجو فشكل تللحو رعشلاو لوبلاو مدلا نم تانيع تذخأ دقو. ةكرحلا  

ةلماعلا ةيناكسلا تائفلا يف يئزج لكشب ةياغلل ًاعفترمو ةيجولويبلا تامالعلا هذه يف ًاعفترم ناك قبئزلا 
لوكوتورب مادختسابو . ةبقارملاةئفلا يف ًاضفخنمو لئوملا سفن يف شيعت يتلا ةيناكسلا تائفلا يف ًادئازو 

مت ،يلامجإلا يبطلا مييقتلاو نييجولويبلا نيدصارلا يف قبئزلاب ةصاخلا ة بتعلا ميق نم ةفيلوت نمضتي يسايق
نم (قبئزلا نم ةريبك ةيمك ىلع مهماسجأ يوتحت نيذلا لامعلا يف قبئزلاب نمزملا ممستلا صيخشت 

و يسيوالس يف لامعلا نم ةئاملا يف٥٥مهو ) مغالملا نورهصي ةئاملا يف٦٥  ناتنملك يف لامعلا نم    .
بسن نم ًاضيأ نوناعي نيدعتلا قطانم يف ناكسلا مومعو قبئزلل ًاضرعت لقألا نداعملا يجلا عم نأ دجوو
  .)٢٠٠٩ ،نورخآو يليروأ - زوب. (ةيلاع ممست
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  ‘‘اينازـنت يف يفرحلا بهذلانيدعت يف نيلماعلل يحصلا مييقتلا ’’
ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ترجأ ،٢٠٠٣ماع يفو   - ١٦ ًايحصو ًايئيب ًا مييقت) ودينوي( 
ةيجولويجلا ةيئاصقتسالا تاساردلا (ةئيه ترجأ دقو . اينارتت يف قاطنلا ريغص نيدعت ةقطنم يف
يئيبلا مييقتلا)ةيناطيربلا يحصلا مييقتلا خينويم ةعماجب يعرشلا بطلا دهعم ىرجأ امنيب.  تللح دقو .  

لا ىوتسم نع فشكلل ًاكراشم١٨٠ىلع تيرجأ يتلا تاصوحفلا جئاتن  تناكو . مهماسجأ يف قبئز 
يف ةيئاصحإلا ةيحانلا نم ًادج ةيلاع مهرعشو مهئامدو نييجولويبلا نيدصارلا لوب يف قبئزلا تازيكرت 

رهظأ نم مهدحو مه مغالملا يقراح نأ الإ ةبقارملا ةئفلاب ًةنراقم قبئزلل ةضرعملا ةيناكسلا تائفلا  ،
راخب نأ ىلع رعشلا يف قبئزلا نوكت لديو . ةيمسلاب ةصاخلا ةبتعلا دودح نم ىلعأ قبئزلا نم تايوتسم
ماسجأ يف قبئزلا نم ةريبكلا ة يمكلا هذه مكارت يف مهاس يذلا يسيئرلا ببسلا وه يندعملا قبئزلا
  .)٢٠٠٩ ،نورخآو يليروأ - زوب. (يفرحلا بهذلا نيدعت يف نيلماعلا

  ةصالخلا  - لاد
نيدعت يف نيلماع لل يحصلا مييقتلاو) لوبلاو رعشلا تانيعصحف (يجولويبلا دصرلا نإ   - ١٧

ةديفم لئاسو يه ‘‘بهذلا تالحم’’نم برقلاب نولمعي وأ /و نوشيعي نيذلا دارفألاو مهرسأوبهذلا   
ةيلحملا تاعمت  يجولويب دصرو يحص مييقت ءارجإ نيعتيو . ا هذه يف صاخشألل ةيحصلا ةلاحلا مييقتل

حملا تاعمت) رعشلا نم تانيعصحف (  ىرا يف دارفألل  ةكراشم نإ . ا هاجتا يف كامسألل ةكلهتسملا ةيل
ع ضوت نأبجي ططخلا نأ امك ،ةيجولويب تانيع ذخأ ةيلمع يأل طرش وه ةيلحملا ةيحصلا تاطلسلا 

  .مئالملا وحنلا ىلع ناكسلا ةعباتمل تاطلسلا هذه عم نواعتلاب
ةديدع قاطنلا ريغصلاو يفر حلا نيدعتلا تاعمتجم يف ناكسلا ةحص ىلع رثؤت يتلا لماوعلا نإ  - ١٨

رايتخا بلطتي ةحصلا ىلع قبئزلا راثآل قاطنلا ةعساو ةيبط ةسارد ءارجإ نإف ببسلا اذهلو . ةطبارتمو
  .ديج لكشب ددحم لوكوتوربو فاك مجح تاذ تانيع

فيصحلا جهنلا زكري نأ نكميف باصعألل ةيمسلا ةديدش ةدام قبئزلا نوك ةقيقحل ًارظنو   - ١٩
ضفخل لمعلا ىلعو قبئزلل ضرعتلا رطخل ةضرعملا ةيناكسلا تائفلا ديدحت ىلع ًاضيأ ةماعلا ةحصلل  
  .ةئيبلا يف قبئزلا تاثاعبنا ضفخ ىلع كلذك لمعلا عم ،ضرعتلا تاراسم

كلذو ،ينهم ريغ لكشب قبئزلل نيضرعملا ناكسلا ىدل ضرعتلا ىوتسم ريدقت ًاضيأ نكميو   -٢٠
، . كامسألا ًةصاخ ،ةيئاذغلا تاجتنملا لثم ةيسيئرلا تاراسملا ليلحتو تانيعلا ذخأ لالخ نم دبالو

يف ىر   ا هاجتا يف اهديص متي يتلا كامسألا ةجسنأ يف قبئزلا دصر نم ،تامييقتلا هذه لثم ءارجإل
  .نيدعتلا قطانم
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