
RC-5-ARA-100610 
 

 RC/5 ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا

 يساسألا امور ماظنل يضارعتسالا رمتؤملا
 

Distr.: General 
10 June 2010 
 
ARABIC 
Original: English 

  الابمك
رايأ٣١ ناريزح١١ -ويام /   ٢٠١٠ هينوي/ 

 

 
 

  ناودعلا ةميرجب ينعملا لماعلا قيرفلا ريرقت
  ةمدقم  -فلأ 
ناودعلا ةميرجب ينعملا لماعلا قيرفلا دقع  -  ١ مايأ يف تاسلجينامث   . ٢٠١٠ هينوي/ناريزح ٩و ٨ و٧ و٤ و١ 

  .لماعلا قيرفلا ةسائر) ندرألا(نيسحلا ديز دعر ديز ريمألا ومس ىّلوتو 
  .فارطألا لودلا ةيعمج ةنامأ عامتجالا ةمدخب تماقو  -  ٢
ةميرج نأشب ةشقانم ةقرو : سيئرلا نم نيتمدقم نيتقرو ساسأ ىلع لماعلا قيرفلا يف تاشقانملا ترادو  -  ٣

 ريغ ةقرو”(ناودعلا ةميرجل لح لجأ نم رصانعلا نم ديزم ىلع يوتحت ةيمسر ريغ ةقروو ) “ةشقانم ةقرو”(ناودعلا 
  ).“ةيمسر
نم مغرلا ىلع هنأ ىلإ راشأو . نيتروكذملا نيتقيثولا عامتجالا سيئر ضرع لماعلا قيرفلل ىلوألا ةسلجلا يف  -  ٤

كلذ ذنم ريبك م ١٩٩٨ماع يف لدج عضوم ناك يساسألا امور ماظن يف ناودعلا ةميرج لاخدإ نأ   دقت ققحت دقف  
قيرفلا دمتعا ٢٠٠٩رياربف /طابش يفو. نواعتلا حورب تمستاو ةفافشو ةلماش تناك ةيلمعلا نأ فاضأو. تقولا  
ةضورعملا ةشقانملا ةقرو نأ سيئرلا ركذو. ءارآلا قافتاب ناودعلا ةميرج ليدعتل تاحرتقم ناودعلا ةميرجب ينعملا لماعلا  
لئاسملا نم ريثك ىلع قافتالاو ققحت يذلا م،رصانعلا عيمج ىلع لمتشت  دقتلا ن  يبتو يأ نود ناودعلا فيرعت دري ذإ :  

ةدايقلاب صاخلا   ًادج ةديج ةينقت ةيعون تاذ تاليدعتلا عيراشم نأ فاضأو . صنلا ىلع قافتا كانه ناكو ،ساوقأ
تمهسأ مئارجلا ناكرأ نأشب كلذ تلت يتلا ةسرامملا نأو يساسألا ماظنلا لكيه عم د غايص يف قفتتو  يج لكشب اهت
  .فيراعتلا مهف يف ًاريبك ًاماهسإ
ثدح نكلو ،ةيئاضقلا ةيالولا ةسرامم طورش نأشب ةمئاق لازت ال ةفلتخم رظن تاهجو كانه نأ سيئرلا ركذو   -  ٥

يف ن  يبتي امك ددصلا اذه يف ريبك م  ةداملا عورشم تارقف ةغايص دقت ساوقأ نود ًارركم١٥  قافتا كانه ناك هنأو :  
ةميرج ةلاح يف قبطنت يساسألا امور ماظن نم ١٣ةداملا يف اهيلع صوصنملا ىوعدلا “ كيرحت تايلآ”عيمج نأ ىلع   

يسلا لضفأ نأ فاضأو ؛هعم نواعتلاو نمألا سلجم غالبإ ماعلا يع  نأ وه تاهويران دملا ىلع نوكيس هنأو ،ناودعلا
ًامِزل   م نوكي نل ةمكحملا جراخ ةئيه ل  بِق نم ناودعلا ديدحت نأو ،امهنيب اميف مات قفاوت يف ةمكحملاو نمألا سلجم لمعي
ةميرج يف قيقحتلل ةصاخ تابلطتم يأ نأو ؛يعوضوملا نوناقلا قيبطت يف يئاضقلا لالقتسالا نمضي امم ،ةمكحملل 

  .ىرخألا ثالثلا ةيساسألا مئارجلا نم ٍيأ يف تاقيقحتلا ىلع رّثؤت ال ناودعلا
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امه نيتلأسم نأشبةنيابتم نيبودنملا رظن تاهجو تّلظ كلذ عمو  -  ٦ رظن تاهجو نيبودنملا ىدل ناك ىلوألا :  
هذه يف ةمكحملل يلعفلا صاصتخالا تلبق دق ناودعلاب اهمايق موعزملا ةلودلا نوكت نأب طرش عضو نأشب ةفلتخم 

رظن تاهجو فالتخا يه ةيناثلا ةلأسملاو . ناودعلاب ةصاخلا تاليدعتلا ىلع قيدصتلا ،ًالثم ،قيرط نع ،ةميرجلا
يناودع لمع دوجو ررق دق نمألا سلجم نوكي ال نيح ةمكحملا ا  سيئرلا ركذو . فرصتت يتلا ةيفيكلا نأشب نيبودنملا

امأ ةيفاضإ تاناكمإ ىلع   رارق دوجو مدع ةلاح يف ًامدُق يضملل ةمكحملا م صنلا دوفولا مظعم ديؤي ةلحرملا هذه يف هنأ
  .ًالثم ةيديهمتلا ةرئادلا لالخ نم اهسفن ةمكحملا عم رارقلا اذه لظي نأو ،ناودعلا نأشب نمألا سلجم نم
ساسأ ىلع ،ةقّلعملا لئاسملا نأشب ةوجفلا   -  ٧   دس ةيفيك ىلع مههابتنا اوزّكري نأ نيبودنملا ىلع سيئرلا ىنمتو
  .ةيمسرلا ريغ ةقرولا يف ةدراولا راكفألاو ةشقانملا ةقرو

  ناودعلا ةميرج نأشب ةشقانم ةقرو  -ءاب 
نإ لاقو . ناودعلا ةميرج نأشب لامعأ نم ىقبت ام ليهست ضرغب ةضورعم ةشقانملا ةقرو نأ ىلإ سيئرلا راشأ  -  ٨
ةيلاتلا رصانعلا كلذيف امب ،ناودعلا ةميرج نأشب يضارعتسالا رمتؤملا جئاتنل عورشم ىلع يوتحت ةقرولا عورشم ) أ: ( 

ىلع تاليدعت عورشم ) ب(؛قوطنملا يف ةيفاضإ ةرقفو ةريصق ةجابيد عم ناودعلا ةميرج نأشب نذإلاب صاخلا رارقلا 
نأشب مهافت عورشم ) د(؛مئارجلا ناكرأ ىلع تاليدعت عورشم ) ج(؛ناودعلا ةميرج نأشب يساسألا امور ماظن 

ةميرجب ينعملا صاخلا لماعلا قيرفلا قايس يف لبَق نم تشِقون دق ًاعيمج صوصنلا هذه نأ فاضأو . تاليدعتلا ريسفت
  .فارطألا لودلا ةيعمجو ناودعلا
٩  -   ، ناودعلا ةميرج نأشب ةقباسلا لامعألا يعيمجتو قيقد لكشب سكعت اهرابتعاب ةشقانملا ةقروب دوفولا تب  حرو
يلعف صاصتخا ءاطعإل ةيلعفلا دوهجلا نأو دوقع ةتس لبق تأدب ناودعلا فيرعتب ةصاخلا دوهجلا نأ ىلإ ريشأو  

ةنس١٢نم رثكأل ترمتسا دق ةمكحملل  رمتؤملا نأو ،ةقّلعملا لئاسملا هذه نأشب ريبك م .    دقت ققحت دق هنأ رِكُذو
ع اذ  ىل يضارعتسالا رمتؤملا موقي نأ يف يوق معد نع برعُأو ،لمعلا اذه لامكإل ةيخيرات ةصرف ناك يضارعتسالا

  .ةمكحملا ةحلصم لجأ نم ءارآلا قفاوت ساسأ
ّلح داجيإ ىلإ ي  -  ١٠  دؤي امب ةقّالخلا لولحلاو طسولا لولحلا ىلع حاتفنالاو ةنورملا ي  . رحت يف اهتبغر دوفولا تدبأو

ىلع لك حاتفنالل ةدعتسم دوفولا تماد ام ،ةحجان ةجيتن ىلإ لوصولا نم رمتؤملا نكمتي نأ يف ةقثلا نع برعُأو 
هقيقحت نكمي ام يا    .صقتل رخآل

  نذإلل ّلح عورشم  - ١
رارقلا عورشم نأو ،نذإلا رارق عورشم يف ةجابيدلل ةيساسأ تارقف ةدع تفيضأ دق هنأ ىلإ سيئرلا راشأ   -  ١١

نأشب تامهافت كلذكو ،مئارجلا ناكرأ ىلع تاليدعتلا دامتعا لجأ نم قوطنملا يف ةيفاضإ تارقف ىلع ًاضيأ يوتحي 
برقأ يف اهلوبق وأ تاليدعتلا ىلع قيدصتلل فارطألا لودلا عيمج ىلإ ةداتعملا ةوعدلا ًاضيأ تفيضأو . تاليدعتلا ريسفت
ةديدجلا رصانعلاب قلعتي اميف ةددحم لئاسم يأ دوفولا رثت ملو.نكمم تقو تارقف ةفاضإنكميو .  يف قوطنملا ىلإ ىرخأ   
ضارعتسالاب صاخةقحال ةلحرم   صن ةفاضإ لثم  ،.  

  ذافنلا زيح ناودعلاب ةقلعتملا تاليدعتلا لوخد ءارجإ  - ٢
تسكعنا دقو . ذافنلا زيح ناودعلاب ةقلعتملا تاليدعتلا لوخد ءارجإ نأشب ةنيابتم ءارآ نع دوفو تبرعأ  -  ١٢
ناودعلا ةميرجب ينعملا لماعلا قيرفلل ةقباس ريراقت ىف حضاو لكشب ددصلا اذه يف تريثأيتلا ءارآلا د وفولا ضعب دكأو.  
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ةداملا نم ٥ةرقفلا نأ  ةيناثلا اهتلمج نرتقت يتلا يساسألا ماظنلا نم ١٢١  حيحصلا ءارجإلا يه " يبلسلا مهفلاب" 
ةموعزملا ةيدتعملا ةلودلا بناج نم ناودعلاب ةقلعتملا تاليدعتلا لوبق نإف كلذل ةجيتنو . يساسألا ماظنلا بجومب
ةداملا نم ٤ةرقفلا نأ ىرخأ دوفو تدكأو . يئاقلت قيقحت ءارجإل وأ ةلودلا نم ةلاحإلل ًابولطم نوكيس نم ١٢١   
ليضفت نع ر. اهقيبطت يغبني يساسألا ماظنلا ب ةداملا نم ٥ةرقفلل " يباجيإلا مهفلل "ع كلذك يساسألا ماظنلا نم١٢١    .
  .عسوأ صاصتخا لاجم رفوي اذهو ،ًابولطم نوكي نل ةموعزملا ةيدتعملا ةلودلا ةقفاوم نإف ،جهنلا اذه راطإ يفو

قيبطت أدبملا ثيح نم ذبحت امنيب ،ذافنلا زيح يف لوخدلا يئارجإ نم ًالك مادختسا ةركف دوفولا ضعب راثأو   -  ١٣
ةداملا نم ٤ةرقفلا  ةبسنلاب اهصاصتخال ةمكحملا ةسرامم مامأ تقو ةحاتإ نكمي كلذبو ،يساسألا ماظنلا نم ١٢١   

ملا نم٥ةرقفلا قبطنت فوسو . ناودعلا ةميرجل ماكحألا ىلع كلذكو فيرعتلا ىلع يساسألا ماظنلا نم ١٢١ةدا    
ةنس أدبي نأ هنأش نم نمألا سلجم نم تالاحإلا ساسأ ىلع صاصتخالا ةسراممو . نمألا سلجم نم تالاحإلاب ةقلعتملا
ةقلعتمل ا تاليدعتلا ىلع فارطألا لودلا نامثأ ةعبس قيدصت درجمبو. لوألا لوبقلا وأ قيدصتلا كص عاديإ دعب ةدحاو

ذافنلا زيح نالخديس ) يئاقلتلا قيقحتلاو فرطلا ةلودلا نم ةلاحإلا(نيبجوملا نييقابلا نيصاصتخالا نإف ،ناودعلاب 
ةداملا نم ٤ةرقفلا ساسأ ىلع فارطألا لودلا عيمجل ةبسنلاب  يساسألا ماظنلا نم١٢١  تريثأ ،قايسلا اذه يفو .  

ةداملا ،ًارركم ١٥ةداملا عورشم  (ةيديهمتلاةرئادلا صاصتخا ةافصم زيزعتل ةركف  ليدبلا ٤  رايخلا ٢،  تحرطو ). ٢، 
لبق ىتح يئاقلتلا قيقحتلا وأ فرطلا ةلودلا نم ةلاحإلا ىلع ًءانب تاقيقحتلا يف ءدبلاب ةمكحملل حمست ةيليمكت ةركف 

تاليدعتلا ىلع ت قدص يتلا لودلاب قلعتي اميف يأ ،فارطألا لودلا عيمجل ةبسنلاب ذافنلا زيح تاليدعتلا لوخد
  .اهصاصتخال ةمكحملا ةسرامم ىلع تقفاو يلاتلابو

نأ حرتقاو . ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلل ةيباجيإ ةلواحم اهرابتعاب دوفولا ضعب نم ًابيحرت راكفألا هذه تيقلو  -  ١٤
الو ةضماغ ودبت يساس ألا امور ماظن يف ةينعملا ماكحألا نأل ًارظن ذافنلا زيح تاليدعتلا لوخد نأشب ةبولطم ةنورملا

ا امور ماظن نم٥ةداملا يف لعفلاب ةدراولاو ،ناودعلا ةميرج ىلع ديج لكشب قبطنت  ىرخأ دوفو تبرعأو . يساسأل 
ةداملا نم ٥ و٤نيترقفلا نم رصانع ىلع دمتعي نأ هنأش نم جهنل ةينقتلا و ةينوناقلاىودجلا نأشب اه قلق نع نم ١٢١   
ءاليإ مزليو . ةمكحملا ةيقادصمب رضي نأ نكمي ماكحألا هذهل يباجيإلا ريسفتلا نأ نم قلقلا نع برعأو. يساسألا ماظنلا
  .لضفأ ةروصب همهفل لماكلاب دعم صن عورشم ساسأ ىلع نوكت نأ لضفيو راكفألا هذهل رابتعالا نم ديزم

  ناودعلا ةميرجل تاليدعت: لوألا قفرملا  - ٣
ًارركم١٥ ةداملا عورشم يف ةدراولا ةقلعملا اياضقلا ىلعتاشقانملا تزكر ،سيئرلا بلط ىلع ًءانب   -  ١٥ زهتناو .  

ىلإ نيريشم ،ًارركم ٨ةداملا عورشم يف دراولا ناودعلا ةميرج فيرعتل مهدييأت نع بارعإلل ةصرفلا دوفولا ضعب   
فارطألا لودلا مامأ ةحوتفم تناك ةفافشو ةيورتم ةيلمع لالخ نم ةريثك تاونس لالخ ققحت يذلا قيقدلا قفاوتلا  
  .ةاواسملا مدق ىلع فارطألا ريغ لودلاو

،٨ ةداملا عورشم يف دراولا ناودعلا فيرعتب قلعتي اميفو  -  ١٦ ًارركم دوهجلا نأ حضوي مهافت دامتعاب حارتقا مدق    
هنأ ريغ . ةدحتملا ممألا قاثيمل ةحيرص تاكاهتنا ربتعت ال ةدابإلا وأ ةيناسنإلا دض مئارجلا وأ برحلا مئارج عنمل ةلوذبملا
اهفذح يغبني ًارركم٨ةداملا عورشم يف  ةدراولا حيرصلا كاهتنالا دودح نإ لوقي رخآ يأر نع برعأ يأ نأل ًارظن    
نوناقلا نع ربعي نل ناودعلا فيرعت نأ هدافم يأر نع ربع كلذ ىلع ًةوالع . قاثيملل رهاظ كاهتنا وه يناودع لمع

لكشي يذلا وه ةوقلل ينوناقلا ريغ مادختسالا لاكشأ رطخأف . تامهافتلا يفهب فارتعالا يغبني اذه نأو يفرعلا يلودلا 
  .ناودعلاب ةقلعتملا تاليدعتلاب لبقتسملا يف ضارعتسا ءارجإ ةلاح يف فيرعتلا ىلإ عوجرلا مزليو. ناودعلا
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ًارركم١٥ةداملا عورشم (ناودعلا ةميرجب قلعتي اميف صاصتخالا ةسرامم   - ٤  (  
ةداملا عورشم نم٤ةرقفلا يف ةدراولا ةقلعملا لئاسملا ىلع ت اشقانملا تزكرت  -  ١٧ ًارركم ١٥  ةافصم ( 
تبرعأو . ناودعلا ةميرج نأشب لماعلا قيرفلل ةقباس ريراقت يف اهحيضوت مت ددصلا اذه ىف ءارآ تريثأو). صاصتخالا

تارقفلا هذهل يوقلا اهدييأت نع ٦ و٥ و٣ و٢ و١تارقفلا ىلإ تراشأ يتلا دوفولا كلت  نع تاقافتا تنمضت يتلا  
  . ةماه لئاسم

قيقحتلا ءارجإب أدبي نأ ماعلا يعدملل زوجي هنأ ىلع صني يذلا ١ليدبلل اهليضفت نع دوفولا ضعب برعأو   -  ١٨  
يعدملا نم نمألا سلجم بلطي امدنع وأ ) (١رايخلا (ناودعلا عوقو نمألا سلجم ررقي امدنع ناودعلا ةميرجب قلعتي اميف 

يف تريثأ يتلا ءارآلا نم ددع ىلإ ريشأو ). ٢رايخلا (ناودعلا ةميرجب قلعتي اميف قيقحتلا ءدب ىرخأ ل اوحأ يف ماعلا
صاصتخالا هيدل ،ةدحتملا ممألا قاثيم نم ٣٩ةداملل ًاقفو ،نمألا سلجم نإ ليق دقف: فقوملا اذهل ادييأت يضاملا  
ملا نم٢ةرقفلا بلطتتو . يناودع لمع باكترا نع نالعإلل يرصحلا ةميرجب ةقلعتملا تاليدعتلا قستت نأ ٥ةدا    
ةميرجب قلعتي اميف ةصاخ ،نمألا سلجمو ةمكحملا نيب ةءانب ةقالع داجيإ يرورضلا نم نإ ليقو . قاثيملا عم ناودعلا
نأ ًاضيأ حرتقاو , نينثالا ةيعرش ضوقي نأ نكمي يناودع لمعل ام ةلود باكترا نع جئاتنلا نيابت نإ ثيح ناودعلا
ماظنل يملاعلا قيدصتلا فده عم١راي خلا قستي   .يساسألا امور  

ةنيعم فورظ يف ىوعدلا كيرحتب ماعلا يعدملل حمسيس يذلا ٢ليدبلل اهليضفت نع ىرخأ دوفو تبرعأو   -  ١٩  
ةافصم رود دنسيس يذلا ٢رايخلل يوق دييأت نع برعأو . نمألا سلجم بناج نم ناودعلا ريرقت مدع ةلاح يف  

نم ةمكحملا نكمتت نأل ةجاحلا ةيلخادلا ةيئاضقلا ةافصملا ذبحت يتلا دوفولا تدكأو . ةيديهمتلاةرئادلل صاصتخالا 
سييستلا بنجت عمةلقتسم ةروصب لمعلا ةبوقعلا نم تالفإلا ءا   إ ةيغب يلوألا رودلا مرتحيس جهنلا اذه نإ ليقو .  

يناودع لمع عوقو ريرقت يف نمألا سل  .ضعب نع برعأو . اهزيزعت نكمي ةيلخادلا ةيئاضقلا ةافصملا نإ ًاضيأ ليقو
يغبني هنإ لوقي يأر نع برعأو . ةياغلل ةليوط نوكت دق) رهشأ ةتس (٢ليدبلا يف ةدراولا راظتنالا ةرتف نأ نم قلقلا 

  .ىرخأ مئارج ثالثل ةبسنلاب ةمئاقلا تاءارجإلا نع ناودعلا ةميرجب قلعتملا ءارجإلا فلتخي الأ
  مئارجلا رصانعب ةقلعتملا تاليدعتل ا: يناثلا قفرملا  – ٥
يذلاو ،مئارجلا رصانعب ةصاخلا تاليدعتلا عورشمل اهحايترا نع بارعإلل ةصرفلا هذه دوفولا ضعب زهتنا   -  ٢٠
أ هدافم يأر نع ر. ءارآلا يف عساو قفاوتب يظح ب   .مئارجلا رصانع ةغايصل تقولا نم ديزم صيصخت نكمي هنعو
  ناودعلا ةميرجب ةقلعتملا تاليدعتلا نأشب تامهافت: ثلاثلا قفرملا  - ٦
قيرفلا يف كلذ لبق تشقون دق رمتؤملا ةقروب ثلاثلا قفرملا يف ةدراولا تامهافتلا عورشم نأ ىلإ سيئرلا راشأ   -  ٢١
هذ . ةدرفنم ةقيثوك ةرم لوأل نآلا تضرع اهنكلو ،ناودعلا ةميرجب ينعملا صاخلا لماعلا  ماع لكشب دوفولا تبحرو
 .ناودعلا ةميرجب ةقلعتملا تاليدعتلا عورشمل ةديفم تاحيضوت تمدق يتلا تامهافتلا

  نمألا سلجم نم تالاحإ  - ٧
ساسأ ىلع ناودعلا ةميرج ىلع اهصاصتخا سرامت نأ ةمكحملل حامسلا اهنم أدبي يتلا ةظحللا لوألا مهفلا حضويو   - ٢٢
دقعت ملو ). نايرسلا زيح لوخدلا/تاليدعتلا دامتعا(ددصلا اذه يف نايسيئر نارايخ مِدُق دقو . نمألا سلجم نم اهيلإ ةلاحإلا

دق يذلاو نايرسلا زيح لوخدلاب صاخلا ق   بطُملا ءارجإلا ىلع ةيسيئر ةروصب دمِت ع ي دق يذلا رايخلا اذه نأشب ةيليصفت ةشقانم
ذافن ىلإ اريشي نأ امهل يغبني نيموه فملا نيذه نأ هدافم يأر نع دوفولا ضعب تبرعأو. ثلاثلا مهفلا ىلع ردقلا سفنب قبطني
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ةرقفلا ةغايص عم قستي هنإ ىؤر داضم يأر نع ريبعتلا مت دقف ،كلذ عمو . اهدامتعا ىلإ سيلو ناودعلاب ةقلعتملا تاليدعتلا
يساسألا ماظنلا نم٥ةداملا نم  ٢  .  

٢٣ -   ، . ةمزال ةينعملا ةلودلا ةقفاوم نوكت النمألا سلجم بناج نم ةمكحملا ىلإ ةلاحإلا ةلاح يف هنأ يناثلا مهفلا حضويو
  .نيموهفملا نيذه نأشب سجاوه ةيأ نع دوفولا ربعت ملو

  صاصتخالل ةينمز تارابتعا  - ٨
يساسألا ماظنلا نم ١١ةداملا قيبطت احضوي نأ نكميف عبارلاو ثلاثلا نامهفتلا امأ   - ٢٤ ةميرج ىلع ) يعجرلا ريغ رثألا( 
  .نيمهفتلا نيذه نأشب سجاوه ةيأ نع دوفولا برعت ملو. ناودعلا

  ناودعلا ةميرج ىلع تاليدعتلا لوبق  - ٩
ةداملا نم ٥ةرقفلا نم ةيناثلا ةداملا قيبطت احضوي نأ سداسلاو سماخلا نيمهفتلل نكمي   - ٢٥ يساسألا ماظنلا نم ١٢١   
لباقم ‘‘ يباجيإلا’’مهفلا (سداس لا مهفلا اذه يف نيدراولا نيليدبلا دوفولا تشقان دقو. ناودعلا ةميرج ىلع تاليدعتلا ىلع

ةرقفلا يف ةنيبملا ججحلاو تاشقانملا نراق (ذافنلا زيح لوخدلل عبتملا ءارجإلا نأشب ةشقانملا قايس يف كلذو ‘‘ يبلسلا’’مهفلا 
عتلا لوبق نأ حضوي دق يذلا سماخلا مهفلا نأشب ةيوق قلق هجوأ رث). ةيعجرملا داوملا نم ديزملا عم ،هيلاع ٣٠  تاليد ت ملو

مدع ةلاح يف ىتح اهصاصتخا سرامت ةمكحملا لعجي يكل يفكي دق ةموعزملا ةيدتعملا ةلودلا بناج نم ناودعلا ةميرجب ةقلعتملا 
وأ ًابسانم نوكي ناودعلا اهيلع عقاولا ةلودلا ةقفاوم نإ َليِق دقف كلذ عمو . تاليدعتلل ناودعلا اهيلع عقاولا ةلودلا لوبق
  .فقاوملا ضعب يف ًايرورض

  ناودعلا ةميرج نأشب لح داجيإل رصانعلا نم ديزملا نأشب سيئرلل ةيمسرلا ريغ ةقرولا  -ميج 
قلعتت ةنيعم اياضق لوانت يف دعاست نأ نكمي يتلا رصانعلا نم ًاددع تلمش ةيمسرلا ريغ ةقرولا نأ ىلإ سيئرلا راشأ   - ٢٦  
دحلا ىلإ ةصاخبو ةقرولا هذه يف ةدراولا راكفألاب ةماع ةفصب دوفولا تبحر دقو. ناودعلا ةميرج نأشب تاليدعتلا عورشمب  
  .قافتا ماربإ ىلع دعاسي دق يذلا

  صاصتخالاةسرامم تيقوت   - ١
ناودعلا ةميرج نأشب اهصاصتخال ةمكحملا ةسرامم ريخأت هنأش نم مكح عضو نأ ىلإ ةيمسرلا ريغ ةقرولا تراشأ   - ٢٧  

ةركفلا هذ. دوفولاضعب اهنع تبرعأ يتلا سجاوهلا جلاعي نأ نكمي   ىلع هنأب دوفولا ضعب رقأو . اهمامتها دوفولا ضعب تدبأو
ىوتسملا نود ةمكحملا نوكت نأ نم فواخملا نم ففخ   ي نأ نكمي ،كلذ عم ،هنإف ،ًايرورض كلذ مهرابتعا مدع نم مغرلا

نأ نم تاريذحت تيِد . ناودعلا ةميرج ىلع صاصتخالا ةسراممل اهلهؤي يذلا  نم رثكأ لوطي الأ يغبني ءاجرإلا بُأ كلذ عمو
ةبسنلاب ًايرورض سيل ليبقلا اذه نم مك . مزاللا   ح دوجو نأ اهدافم تاقيلعت ت  ةداملا نم ٤ةرقفلل يدبُأو ماظنلا نم ١٢١   

يروفلا نايرسلا زيح ناودعلا نأشب تاليدعتلا لوخدل دييأتلا نم ٍر. يساسألا    .دَق نع بارعإلا مت كلذك
  ضارعتسالا طرش  - ٢
يتلا قلقلا يعاود فيفختل ًاديفم نوكي دق ضارعتسالا نأشب طرش   -  ٢٨  ن س نأ ةيمسرلا ريغ ةقرولا تضرتفا
هذه ىلع ةحتفنم دوفو ةدع كانه تناكو. صاصتخالا ةسرامم ةلأسم ءازإ ًانِرم ًافقوم تفقو يتلا دوفولا رواست  
ًايبسن ةليوط ضارعتسالا ةرتف نوكت نأ. ةركفلا   حِر  ةمكحملا ةسراممل ميلس مييقت ءارجإ ىنستي ثيحب تْقُأ دقو  
هلوبق نكمي ناك نإو ،ًايرورض سيل طرشلا اذه لثم نأ ىلع دوفولا ضعب تددشو . ناودعلا ةميرج ىلع اهصاصتخال
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اياضقلا مسح ريخأت ىلإ الإ يدؤي ال دق طرشلا اذه لثم نإ ليق دقف كلذ عمو. قافتالا ىلع ءارآلا زيفحت يف دعاس اذإ  
  .يلحملا يئانجلا نوناقلا ىلع ريثأتلا ىلإو ريصقلا لجألا يف رارقتسالا مدع قلخ ىلإو ،اهيف تبلا رخأت يتلا

  ناودعلا ةميرج نأشب يلحملا صاصتخالا  - ٣
صاصتخالا ةسرامم ىلع ناودعلا ةميرجب ةقلعتملا تاليدعتلا دامتعا جئاتن نأ ىلإ ةيمسرلا ريغ ةقرولا تراشأ  -  ٢٩  

ةيمسرلا ريغ ةقرولا نم٤ةرقفلا يف ةضيفتسملا حورشلا رظنأ (تامهفتلا يف اهلوانت نكمي يلحملا  نأ تامهفتلل نكميو ).  
ةسراممب ًامازتلا بترت  الو ًاقح يطعت ال ناودعلا ةميرج ىلع تاليدعتلا نأ حيضوتب ديدحتلا هجو ىلع موقت
ىرخأ ةلود هبكترت يناودع لمعنأشب صاصتخالا كلتف . مهفلا اذه لثم دييأت نع ةماع ةفصب بارعإلا مت دقو.  

ةغايصلا ىلع تانيسحتلا نم ديزملا لاخدإ ناكمإلاب نأ   حِر    .تْقأو ،ةديفم ةيلاحلا ةغايصلاو ةمهم ةلأسم

  لماعلا قيرفلا لخاد لامعألا نم ديزملا  -لاد 
ناريزح٤موي لماعلا قيرفلا لخاد ت رج يتلا تاشقانملا باقعأ يفو  -  ٣٠ خسن سيئرلا حرط٢٠١٠هينوي /   نيت 
عامتجالا ةعاق ةقرولنيتحقنم لماعلاقيرفلل ةيمسر ريغ تاعامتجا تدقع دقو .  خيراتب  ناريزح٨ و٧     .٢٠١٠ هينوي/ 

  ةيصوت  -ءاه 
ناريزح٩خيراتب ريخألا هعامتجا يف لماعلا قيرفلا ررق   -  ٣١ الا ةقرو مدقي نأهينوي/  قفرملا يف ةنمضملا عامتج  
اهيف رظني يكل يساسألا امور ماظنل يضارعتسالا رمتؤملل ةماعلا ةسلجلا ىلإلوألا  .  
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  ١قفرملا 

  ناودعلا ةميرج نأشب عامتجا ةفرغ ةقرو
  )RC/WGCA/1/Rev.2ةقيثولا (

  ناودعلا ةميرج  :رارق عورشم
،   يضارعتسالا رمتؤملا نإ

ةرقفلا ىلإ ريشي ذإ  ةداملا نم ٢   ٥، يساسألا امور ماظن نم    
ةرقفلا ىلإ ًاضيأ ريشي ذإو هدمتعا يذلا ،واو رارقلا نم ٧  ينعملا نيضوفملل يسامولبدلا ةدحتملا ممألا رمتؤم  

خيراتب ةيلود ةيئانج ةمكحم ءاشنإب زومت١٧    ،١٩٩٨هيلوي / 
رارقلا ىلإكلذك ريشي ذإو    ICC-ASP/1/Res.1 ةميرج نأشبلمعلا ةيرارمتسا ب قلعتملا   ، ْذإو ناودعلا

هريدقت نعبرعي صوصخبتاحرتقم ةغايصب همايقل ناودعلا ةميرجب ينعملا صاخلا لماعلا قيرفلل   نأشب مكح عضو   
،   )١(ناودعلا ةميرج

رارقلابًاملع طيحي ذإو   ICC-ASP/8/Res.6 تلاحأ يذلا  تاحرتقمفارطألا لودلا ةيعمج هبجومب  
،ؤملا ىلإ ناودعلا ةميرج نأشب مكحعضو صوصخب    اهيف رظنلل يضارعتسالا رمت

ا ةمكحملل يساسألا امور ماظن ىلع تاليدعتلا دامتعاررقي  - ١ اميف هيلإ راشي يذلا(ةيلودلا ةيئانجل   ـبدعب    :
، ةدراولا) ‘‘يساسألا ماظنلا’’ رارقلا اذهل لوألا قفرملا يف زيح لخدت يتلاو اهلوبقوأ اهيلع قيدصتلا ب ًانهر   ًاقفو ذافنلا، 
ةرقفلل ًاقبط ذافنلا زيح لخديس يذلا ٣ليدعتلا ءانثتساب [] ٤/٥[، يساسألا ماظنلا نم ١٢١ةداملا ن  م٤ ةرقفلل  

ةداملا نم ٤ يساسألا ماظنلا نم١٢١    )٢(؛] 

ىلع تاليدعتلا دامتعا ًاضيأ ررقي  - ٢ مئارجلاناكرأ  ؛رارقلا اذهل يناثلا قفرملا يف ةدراولا،     
تملا تامهافتلا دامتعاكلذكررقي   - ٣   ؛رارقلا اذهل ثلاثلا قفرملا يف ةدراولا ركذلا ةفنآلاتاليدعتلا ريسفتب ةقلع  
فارطألا لودلا عيمج وعدي  - ٤ ق    .لوألا قفرملا يف ةدراولا تاليدعتلالبقت وأ دصت نأ

ىرخأ تارقففاضت( قوطنملا ىلإ  رمألا مزل اذإ   ()٣(  

                                                
نآزجلا (ةعباسلا ةرودلا ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا امور ماظن يف فارطألا لودلا ةيعمجل ةيمسرلا قئاثولا   )١(
كرويوين )يناثلاو لوألا نافنأتسملا يناثلا نوناك٢٣  - ١٩،  طابش١٣  - ٩و رياني/  ،  (٢٠٠٩رياربف /  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا تاروشنم

(ICC-ASP/7/20/Add.1يناثلا قفرملا ،يناثلا لصفلا  ،.  
الا رمتؤملا بناج نم اهدامتعادنع ةمكحملل ةبسنلابذافنلا زيح تاليدعتلا عيمج لاخدإ ناكمإب حارتقا مدُق   )٢( ًاقبط ،يضارعتس  

ةداملا نم ٢ةرقفلل  لخدت امنيب ،يساسألا ماظنلا نم ٥  ةداملل ًاقبط كلذو ماعب اهيلع اهقيدصت دعب فارطألا لودلل ةبسنلاب   ١٢١ ،
ب ،دامتعإلا مامتإ درجمب ًايئدبم نمألا سلجم نم ةدراولا تالاحإلا لبقت نأ ةمكحملل نكمي هيلع ءانبو ،يساسألا ماظنلا نم٥ةرقفلا  امني  

  .ةيرورضلا تاقيدصتلا ىلع دمتعت لودلا ةلاحإ و ةيصخشلا ةردابملا ىلع موقت يتلا تاقيقحتلا نوكت
 ٥ةداملاك ،هتاذ يساسألا ماظنلا يف جردي نأ اذه ضارعتسالا دنبل نكميو . يضارعتسإ  دنب جاردإ  ،لاثملا ليبس ىلع  )٣(
ةداملا عورشم يفو ،ًالثم ٢ ةرقفلا ًارركم١٥   .  



RC/5 
Page 8 
 

لوألالييذتلا    

  ناودعلا ةميرج نأشب ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا امور ماظن ىلع تاليدعت

ةرقفلا فذحت   -  ١ ةداملا نم ٢  يساسألا ماظنلا نم٥   .  
ةداملا دعب يلاتلا صنلا جردي   -  ٢ يساسألا ماظنلا نم٨   :  

رركم٨ةداملا    ًا 
  ناودعلا ةميرج

ينعت ،يساسألا ماظنلا اذه ضارغأل  -  ١ عضو هل ،ام صخش مايق" ناودعلا ةميرج"  نم ًالعف هنّكمي  
وأ ةلودلل يركسعلا وأ يسايسلا لمعلا يف مكحتلا ،هيجوتنم   لمعلا اذه وأ دادعإ وأ طيطختب   ذيفنت وأ ءدب   

مكحب لّكشييناودع لمع  ةدحتملا ممألا قاثيمل احضاو اكاهتنا ،هقاطنو هتروطخوهعباط،   .  
ينعي ١ةرقفلا ضارغأل   -  ٢ م ةلودبناجنم ةحلسملا ةوقلا لامعتسا " يناودعلا لمعلا"،  ةدايس دض ا  

ىرخأ ةقيرطيأب وأ ،يسايسلا اهلالقتسا وأ ةيميلقإلا اهتمالس وأ ىرخأ ةلود  ممألا قاثيم عم ضراعتت   
، . ةدحتملا هنودب وأ برح نالعإب ءاوس ،ةيلاتلا لامعألا نم لمع يأ ىلع يناودعلا لمعلا ةفص قبطنتو

ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا رارقل ًاقفوكلذو  لوألا نوناك١٤ خرؤملا) ٢٩- د (٣٣١٤   :١٩٧٤ربمسيد / 

ولو ،يركسع لالتحا يأ وأ ،هيلع موجهلا وأ ىرخأ ةلود ميلقإ  وزغب ام ةلودل ةحلسملا تاوقلا مايق  )أ
هنم ءزجل وأ ىرخأ ةلود  ميلقإل مض يأ وأ ،موجهلا وأ وزغلا اذه لثم نع مجني ،اتقؤم ناك
  ؛ةوقلا لامعتساب

دض ةحلسأ ةيأ ام ةلود لامعتسا وأ ،لبانقلاب ىرخأ ةلود ميلقإ ف صقبام ةلودل ةحلسملا تاوقلا مايق   )ب
  ؛ىرخأ ةلود ميلقإ

نم اهلحاوس ىلع وأ ام ةلود ئناوم ىلع راصح برض  )ج ؛ىرخأ ةلودل ةحلسملا تاوقلابناج     
نيلوطسألا وأ ةيوجلا وأ ةيرحبلا وأ ةيربلا ةحلسملا تاوقلا ةمجاهمب ام ةلودل ةحلسملا تاوقلا مايق   )د

  ؛ىرخأ ةلودل يوجلاو يرحبلا
ىلع ،ةفيضملا ةلودلا ةقفاومب ىرخأ ةلود ميلقإ لخاد ةدوجوملا ةحلسملا ا   )ه  اوق لامعتساب ام ةلود مايق

ام ىلإ روكذملا ميلقإلا يف اهدوجول ديدمت يأ وأ ،قافتالا اهيلع صني يتلا طورشلا عم ضراعتي هجو 
؛قافتالا ةيا  دعب  

باكتر الىرخألا ةلودلا هذه همدختست نأب ىرخأ ةلود فرصت تحت اهميلق إ تعضو ام ةلود حامس  )و
  ؛ةثلاث ةلود دض يناودع لمع

اهمساب وأ ام ةلود بناجنم ةقزترم وأ ةيماظن ريغ تاوق وأ ةحلسم تاعامج وأ تاباصع لاسرإ   )ز  
لام عألا لداعت ثيحب ةروطخلا نم نوكت ةحلسملا ةوقلا لامعأ نم لامعأب ىرخأ ةلود دض موقت
  .كلذ يف سوملم رودب ةلودلا كارتشا وأ ،هالعأ ةددعملا



RC/5 
Page 9 
 

يساسألا ماظنلا نم١٥ةداملا دعب يلاتلا صنلا جردي   -  ٣  :  

  ًارركم ١٥ةداملا 
  ناودعلا ةميرجنأشب صاصتخالا ةسرامم 

  )ةيصخشلا ةردابملا ،لودلا نم ةلاحإلا(

ةداملل ًاقفوناودعلا ةميرج نأشب صاصتخالا سرامت نأ ةمكحملل زوجي   -  ١ انهر )ج(و) أ (١٣   ،
  )٤(.ةداملا هذه ماكحأب
ةميرجب قلعتي اميف قيقحت ءارجإ يف ءدبلل لوقعم ساسأ دجوي هنأ ىلإ ماعلا يعدملا صلخي امدنع  -  ٢  

 ، الوأ دكأتي نأ هيلع نوكيناودعلا هتبكترا يناودع لمع عوقو هدافم ارارق ذختا دق نمألا سلجم ناك اذإ ا مم 
يأ كلذ يف امب ،ةمكحملا مامأ مئاقلا عضولاب ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ماعلا يعدملا رطخيو . ةينعملا ةلودلا
  .ةلص تاذ قئاثو وأ تامولعم
٣  -   ، نمألا سلجم اهيف نوكي يتلا تالاحلا يفماعلا يعدملل زوجي نأ كلذ ررقدق   اميف قيقحتلا أدبي،   
 .ناودعلا ةميرجب قلعتي

دملل زوجي ال)١ليدبلا (  -  ٤ نأ ريرقتلااذه لثم دوجو مدع ةلاح يف ،ماعلا يع   اميف قيقحتلا أدبي،   
  )٥(.ناودعلا ةميرجب قلعتي
ال يتلا تالاحلا يف )٢ليدبلا (  -  ٤ نوضغ يف ليبقلا اذه نم ريرقت اهيف ثدحي  دعب رهشأ ] ٦[ 
ةرئادلا نو كت نأ ةطيرش ،ناودعلا ةميرجب قلعتي اميف قيقحتلا أدبي نأ ماعلا يعدملل زوجي ،راطخإلا
ةداملا يف ةدراولا تاءارجإلل ًاقفو ناودعلا ةميرجب قلعتي اميف قيقحتلا ءدبب تنذأ دق )٦(ةيديهمتلا   ؛١٥ 
نم رداصلا ديدحتلالخي ال   -  ٥ ةمكحملا جراخ نم زاهج   هيلإ صلخت امبيناودع لمع عوقو صوصخب  

  .يناودع لمع عوقوب قلعتي اميفيساسألا ماظنلا اذه راطإ يف ةمكحملا 

راشملا ىرخألا مئارجلاب قلعتي اميف صاصتخالا ةسراممب ةقلعتملا ماكحألاب لخي ام ةداملا هذه يف سيل   -  ٦
  .٥ةداملا يف اهيلإ 

                                                
)٤(   قلعتي اميف الإ صاصتخالا سرامت نأ ةمكحملل زوجي ال "ًالثم اهصن نوكي ،صاصتخالا ةسرامم لجؤت ةرقف ةفاضإ حر تقا

ةلص تاذ ةرقفلا هذه نوكت الو ." ناودعلا ةميرجب ةقلعتملا تاليدعتلا ذافن ءدب ىلع تاونس] س[ةرتف رورم دعب ةبكترملا ناودعلا مئارجب 
يساسألا ماظنلا نم١٢١ةداملا ن  م٥ةرقفلا قيبطت ةلاح يف الإ   .  

يف نمألا سلجم كلذ هيلإ بلط اذإ ناودعلا ةميرجب قلعتي اميف قيقحت ءارجإ أدبي نأب ماعلا يعدملل حامسلا هدافم حارتقا مدُق   )٥(
  .ةدحتملا ممألا قاثيم نم عباسلا لصفلا راطإ يف ردصي رارق

رارق عاضخإ قيرط نع وأ ةيديهمتلا ةرئادلا ةاضق عيمج كارشإ قيرط نع ًالث م ،يلخادلا زرفلا ةيلآ ميعدت هدافم حارتقا مدُق  )٦(
  .ةيئاقلت فانئتسا ةيلمعل ةبعشلا هذه
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رركم٣ ةداملا بقع يلاتلا صنلا لاخدإ متي -   يساسألا ماظنلا يف ًارركم١٥    :  
  :ًايناث رركم ١٥ةداملا 
  ناودعلا ةميرج ىلع صاصتخالا ةسرامم
نمةلاحإ( نمألا سلجم   (  
ماكحألاب ًانهر كلذو )ب (١٣ةداملل ًاقبط ناودعلا ةميرجل اهصاصتخا سرامت نأ ةمكحملل زوجي   -  ١  ،
  )٧(.ةداملا هذه يف ةدراولا

رج نأشب قيقحت ءارجإ يف يضملل يقطنم ساسأ كانه نأ ىلإ ماعلا يعدملاجتنتسإ اذإ ةلاح يف  -  ٢ ةمي  
ينعملا دلبلا نأ ددح دق نمألاسلجم ناك اذإ امم ًالوأ دكأتلا اهيلعوأ هيلع نوكي ،ناودعلا  ًالمع بكترا    

ا غالبإب ماعلايعدملاموقيو . ًايناودع ضورعملاةلاحلاب ةدحتملا ممألل ماعلا نيمأل  يأ كلذ يف امب ،ةمكحملا ىلع ة   
  .ةلص تاذ قئاثوو تامولعم
يضمي نأ ماعلا يعدملل زوجيف ،كلذررق نمألا سلجم ناك اذإ  -  ٣ ناودع ةميرج نأشب قيقحتلا يف   .  
ةميرج نأشب قيقحتلا يف يضملا ماعلا يعدملل زوجي ال ريرقتلااذه لثم دوجو مدع ةلاح يفو   -  ٤  ،
  )٨(.ناودع

ع لمع ثودحريرقتنوكي ال   -  ٥ لصوتت يتلا جئاتنلاب ًافحجم ةمكحملا جراخ زاهج بناج نم يناود  
  .يساسألا ماظنلا اذه بجومب ةمكحملا اهيلإ
يف اهيلإ راشم ىرخأ مئارجب قلعتي اميف صاصتخالا ةسراممب ةقلعتملا ماكحألاب لخت ال ةداملا هذه  -  ٦  

  .٥ةداملا 
ةداملا نم ٣ةرقفلا دعب يلاتلا صنلا جردي   -  ٤ ماظنلا نم٢٥    :يساسألا  

رركم٣ ناودعلا ةميرجب قلعتي اميف-ًا  وكي نيذلا صاخشألا ىلع الإ ةداملا هذه ماكحأ قبطت ال،  عضو يف نون  
مكحتلا نم مهنّكمي وأ ةلودلل يركسعلا وأ يسايسلا لمعلا يف ًًالعف    .ههيجوتنم  

ةداملا نم ١ةرقفلا نم ىلوألا ةلمجلا نع ضاعتسي   -  ٥ ةيلاتلا ةلمجلاب يساسألا ماظنلا نم٩   :  
رركم٨ و٨ و٧ و٦داوملا ريسفت يف ةمكحملا مئارجلا ناكرأ دعاست   -  ١ اهقيبطتوًا    .  

                                                
مئارجب طقف قلعتي اميف صاصتخالا سرامت نأ ةمكحملل زوجي "لاثم صاصتخالا ةسرامم ئجرت ةرقف فيضي حارتقا مدق   )٧(

ذافنلا زيح ناودعلا ةميرجب ةقلعتملا تاليدعتلالوخد بقع تاونس) س(ةرتف دعب تبكترا يتلا ناودعلا  تاذ ةرقفلا هذه نوكت الو  ". 
ةداملا نم ٥ةرقفلا قيبطت ةلاح يف الإ ةلص  يساسألا ماظنلا نم١٢١   .  

يف نمألا سلجم بناج نم كلذ هيلإ بلط اذإ ناودع ةميرج نأشب قيقحت ءارجإ يف يضملاب ماعلا يعدملل حامسلل حارتقا مدق   )٨(
  .ةدحتملا ممألا قاثيم نم عباسلا لصفلا راطإ يف ردصي رارق
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ةداملا نم ٣ةرقفلل ةيلالهتسالا ةرابعلا نع ضاع تسي  -٦ ىقبتو ،ةيلاتلا ةرقفلاب يساسألا ماظنلا نم ٢٠   
  :رييغت نودب ةرقفلا ةيقب

ًاضيأ ًاروظحم نوكي كولس نع ىرخأ ةمكحم مامأ مكوح دق نوكي يذلا صخشلا   -  ٣
وأ ٦داوملا بجومب  وأ ٧  وأ ٨  رركم٨  اميف ةمكحملا مامأ هتمكاحم زوجي ال ًا  اذإ الإ كولسلا سفنب قلعتي  

  :ىرخألا ةمكحملا يف تاءارجإلا تناك
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يناثلالييذتلا    

  مئارجلا ناكرأ ىلع تاليدعت

  ًارركم ٨ةداملا 
  ناودعلا ةميرج
  ةمدقم

ةرقفلا يف اهيلإ راشملا لامعألانم لمع يأ ىلع قبطنت يناودع لالمع لا ةفصنأ موهفملا نم   -  ١ ةداملا نم ٢   ٨ 
  .ًارركم
ةميرجلا بكترمنأ تابثإ هدافم  طارتشا دجوي ال  -  ٢ ًاينوناقًامييقت ىرجأدق   ةحلسملا ةوقلا لامعتسا ناك اذإ امل    
  .ةدحتملا ممألا قاثيم عم ىفانتي
 .يعوضوم فصو يه" ًاحضاو "ةملك-  ٣

هب مستي يذلا" حضاولا"عباطلل ًاينوناق ًامييقت ىرجأ دق ةميرجلا بكترم نأ تابثإ هدافم طارتشا دجوي ال   -  ٤  
 . ةدحتملا ممألا قاثيم كاهتنا

  ناكرألا
وأ يناودع لمع طيطختب ةميرجلا بكترمماق   -  ١ وأ هدادعإب  ذيفنت وأهئدب   . ه 

صخش ةميرجلابكترم  -  ٢ عضو يف ناك )٩(  يتلا ةلودلل يركسعلا وأ يسايسلا لمعلا يف ًالعفمكحتلا نم هنّكمي    
لااذههيجوت نم وأ يناودعلا لمعلا ت بكترا  . لمع 

نم ةحلسملا ةوقلا لامعتسا يف لثمتملا –يناودعلا لمعلا   -  ٣ اهتمالس وأ ىرخأ ةلود ةدايس دض ام ةلود بناج   
ةدحتملا ممألا قاثيم عمضراعتتىرخأ ةروص يأب وأ يسايسلا اهلالقتسا وأ ةيميلقإلا  دق -   .بكترا 

ردم ناك ةميرجلابكترم  -٤ ةحلسملا ةوقلالامعتسا نأتبثت يتلا ةيع قاولا فورظلل اك  ضراعتي وحنلا اذه ىلع   
 . ةدحتملا ممألا قاثيم عم

هقاطنو هتروطخوهعباطمكحب ،لكشي يناودعلا لمعلا   -  ٥ ًاكاهتنا،  ًاحضاو  ةدحتملا ممألا قاثيمل    . 

ةدحتملا ممألا قاثيمل حضاولا كاهتنالااذهتبثت يتلا ةيع قاولا فورظلل اكردم ناك ةميرجلا بكترم  -  ٦   .  

                                                
  .ريياعملا هذه مهيلع قبطنت دحاو صخش نم رثكأ دجوي دق ،يناودع لمعب قلعتي اميف  )٩(
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ثلاثلالييذتلا   

ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا امور ماظن تاليدعت صوصخب تامهافت 
  ناودعلا ةميرج نأشب

  نمألا سلجم نم تالاحإلا
اهصاصتخا سرامت نأ ةمكحملل زوجي ه  موهفملا نم  -  ١ سلجم نم ةلاحإ ىلع ءانب  ناودعلا ةميرجنأشب نا
بناج نم دم عإ دق[ ناودعلاب قلعتملا ليدعتلا نوكي نأ دعب يساسألا ماظنلا نم) ب (١٣ةدامل ل ًاقفو نمألا ت
 .]ذافنلا زيح لخد/يضارعتسالا رمتؤملا

قفو نمألا سلجم نم ةلاحإ ىلعًءانب ناودعلا ةميرج نأشب اهصاصتخاةمكحملا سرامت نأ موهفملا نم   -  ٢  ًا 
يف ةمكحملا صاصتخا تلبق دق ة ينعملا ةلودلا تناك اذإ ّامع رظنلا ضغب يساسألا ماظنلا نم) ب (١٣ةدامل ل
 .ددصلا اذه

ينمزلاصاصتخالا    
ةداملا نم ١ةرقفل ل ًاقفو ،موهفملا نم  -  ٣ طقف رصحني ةمكحملا صاصتخا ّنأ ،يساسألا ماظنلا نم ١١   
نم دم [ ليدعتلا نوكي نأ دعب ةبكترملا ناودعلا مئارج يف  سالا رمتؤملابناجتعا دق زيح لخد دق /يضارعت 
 .]ذافنلا

ةداملا نم ٢ةرقفل ل ًاقفو ،موهفملا نم  -  ٤  ١١، يساسألا ماظنلا نم   ةرقفلا ةلاح يف ،ةمكحمل ل زوجي هنأ
طقف اهصاصتخا سرامت نأ ١٣ةداملا نم ) ج(ةرقفلا وأ ) أ( لوخد دعب ةبكترملا ناودعلا مئار جب قلعتي اميف، 

نم ٣ةرقفلا بجومب ًانالعإ تردصأ  دق ةلودلا كلت نكت مل ام ،ةلودلا كلتىلإ ةبسنلاب ذافنلا زيح ليدعتلا   
  .١٢ةداملا 

  ناودعلا ةميرجنأشب يلحملا صاصتخالا 
كم٤ ةمكحملا سرامت اهبجومب يتلا طورشلاو ناودعلا ةميرج فيرعت لوانتت تاليدعتلا هذه نأ موهفملا نم  - ًارر 

طقف يساسألا ماظنلا اذه ضارغأل ةميرجلا هذ  امور ماظن نم ١٠ ةداملل ًاقفوو. قلعتي اميف اهصاصتخا  
ا دعاوقب ،لاكشألا نم لكش يأب ،لخت وأ نم دحت ا ال ،يساسألا  أ ىلع تاليدعتلا هذه ر  يلودلا نوناقل سفت
روطتت يتلا كلت وأ ةمئاقلا تاليدعتلا هذه ر  ال كلذلو. يساسألا ماظنلا اذه ريغ ىرخأ ضارغأ يأل   سفت

يلحملا صاصتخالا ةسرامم يف قحلا ئشنت ا   ا أ ىلع أ ىلع الو ىرخأ ةلود هتبكترا يناودع لمعب قلعتي اميف
  .صاصتخالا اذه ةسراممب مازتلالا ئشنت

ةلص تاذهاندأ ةدراولا تارقفلا نوكت ال [ الإ  تعا اذإ يف ةدراولا ليدعتلا تاءارج إل ًاقفو تاليدعتلا تدم 
ةداملا نم ٥ةرقفلا  يساسألا امور ماظن نم١٢١   :[  

  ناودعلا ةميرجبقلعتملا ليدعتلا لوبق 
ةيدتعملا ةلودلا نوكت نيحًابولطم اهيلع ىدتعملا ةلودلا لوبق نوكي ال[  -  ٥ نم  ]صاصتخالا تلبق دق  

ةداملا نم ٥ةرقفلا نم ةيناثلا ةلمجلا ّنأ موهفملا  ةسرامم نم ةمكحملا عنمت ال يساسألا ماظنلا نم ١٢١   
 .ناودعلاب قلعتملا ليدعتلا تلبق دق نوكت فرط ةلود هتبكترا يناودع لمع نأشب صاصتخالا
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نود صاصتخالا ":يباجيإلا"مهافتلا  -١ليدبلا [  -  ٦ ّنأ موهفملا نم  ]ةيدتعملا ةلودلابناج نم لوبق لا 
ةداملا نم ٥ةرقفلا نم ةيناثلا ةلمجلا  نأشب صاصتخالا ةسرامم نم ةمكحملا عنمت ال يساسألا ماظنلا نم ١٢١   

   .ليدعتلا تلبق دق نوكت فرط ةلود دض بكتري يناودع لمع

مهافتلا – ٢ليدبلا [ بناج نملوبقلانود صاصتخا دجوي ال : "يبلسلا"  ةيدتعملا ةلودلا  نم ]   
ةداملا نم ٥ةرقفلا نم ةيناثلا ةلمجلا ّنأ موهفملا  ماظنلا نم ١٢١  صاصتخالا ةسرامم نم ةمكحملا عنمت  يساسألا 

 .ليدعتلا لبقت مل ةلود ةيأ هتبكترا يناودع لمع نأشب

 ]تامهافتلا نم ديزم لاخدإةيناكمإ [
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  يناثلا قفرملا
  

  ناودعلا ةميرج نع عامتجا ةقرو
  )RC/WGCA/1/Rev.1ةقيثولا (

  
  ]فاضت[

  
  ثلاثلا قفرملا

  
ناودعلا ةميرج نع عامتجاةقرو    
  )RC/WGCA/1/Rev.1ةقيثولا (

  
  ]فاضت[

  
  عبارلا قفرملا

  
  ناودعلا ةميرج نأشب لح ىلإ لوصولل ةيفاضإ رصانع نع سيئرلا نم ةيمسر ريغ ةقرو

  )RC/WGCA/2ةقيثولا (
  

  ]فاضت[
  

  سماخلا قفرملا
  

  دوفولا اهتمدق ةيمسر ريغ قاروأ
  

  ]فاضت[
  

- - - 0 - - - 


