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ةيقافتا عم نواعتلا   يجولويبلا عونتلا
 
 

 ميدقت – الوأ
 
 اهل ةعباتلا ةعارزلاو ةيذغألل ةيثارولا دراوملا ةئيهو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم تلصاو -1
 ،1993 يف ذافنلا زيح اهلوخد ذنم يجولويبلا عونتلا ةيقافتا عم ةدع قرطب قيثولا امهنواعت
 ةيلودلا ةيقافتالا كلذكو ،يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمو ةئيهلا تبأد امك
 مامتهالا تاذ لئاسملا نع ةمظتنم ةروصب تامولعملا لدابت ىلع ،فارطألا رمتؤمو تاتابنلا ةياقول
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 ىلعو ،يجولويبلا عونتلا ةيقافتا ةنامأ عم ةقيثو ةروصب ةمظنملا ةنامأ تلمعو ؛لدابتملا
 نم ددع ذيفنتب اهسفن ةمظنملا تماقو ؛يعارزلا يجولويبلا عونتلاب لصتي اميف صخألا
 .اهلمعل ةبسنلاب اهتيمهأب يجولويبلا عونتلا ةيقافتا ترقأ يتلا ةطشنألا
 
 تجلاع فارطألا رمتؤمل نيعامتجا دقع ،1999 ماع ةئيهلل ةيداعلا ةنماثلا ةرودلا ذنم ،ىرجو -2
 ةرتفلا هذه سفن يف عسوت امك ،ةئيهلابو ةمظنملاب ةقلعتملا لئاسملا ىتش فارطألا امهيف
 نع تامولعم ةقيثولا هذه مدقتو .يجولويبلا عونتلا ةيقافتا ةنامأ عم ةكرتشملا ةطشنألا قاطن
 .تاقالعلا هذه بناوج فلتخم
 

 روتسد نم 14 ةداملا بجومب ةيلودلا تايقافتالاو تادهاعملا – ايناث
 يجولويبلا عونتلا ةيقافتاو ةمظنملا

 
 ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نأشب ةيلودلا ةدهاعملا

 
 تماق ،ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نأشب يلودلا دهعتلا ليدعت لوح تاضوافملا نابإ -3
 رمتؤم برعأ ثيح ،مدقت نم تاضوافملا هققحت امب لوأب الوأ فارطألا رمتؤم غالبإب ةئيهلا
 ةصاخلا ةعيبطلاب" ،11/15 هررقم يف ،فرتعاو ،ةيلمعلا هذهل همعد نع ةمظتنم ةروصب فارطألا
 ."ةزيمم الولح مزلتست يتلا هتالكشمو ةزيمملا هتامسو ،يعارزلا يجولويبلا عونتلل
 
 ،اينيك ،يبورين) فارطألا رمتؤمل سماخلا عامتجالا ىلإ اريرقت ةئيهلا سيئر مدقو -4
 ،ررقتو .ةئيهلل ةيداعلا ةنماثلا ةرودلا ءانثأ ترج يتلا تاضوافملا جئاتن نع (2000 رايأ/ويام
 يك مامألا ىلإ تاضوافملا كيرحتل سيئرلل ةعباتلا لاصتالا ةعامج دقع ،ةبسانملا كلت يف
 ةمظنملا سلجم ىلإ هتلاحإ ةيغب صنلا ىلع ةقفاوملا ةئيهلل ةيئانثتسا ةرودل ىنستي
 ةمظنملا رمتؤمو 1999 ناريزح/وينوي يف ةمظنملا سلجم ةقفاومب يظح دق اذه نأ حضوأو .اهرمتؤمو
 ةيثارولا دراوملا نأشب يلودلا دهعتلا نأ رمتؤملا ىأرو .1999 يناثلا نيرشت/ربمفون يف
 قاستالا ةرورض ىلع قفاوو ،ةراجتلاو ةئيبلاو  ةعارزلا نيب ءاقللا ةطقن لكشي ةيتابنلا
 نأ دكأو .اهعضو يرجي يتلا ةيقافتالا قاطن يف ةفلتخملا تاعاطقلا هذه نيب سناجتلاو
 كص لكش ذختيس دهعتلا نأ ساسأ ىلع امدق يضمتس يلودلا دهعتلا ةعجارم نأشب تاضوافملا
 .يجولويبلا عونتلا ةيقافتابو ةمظنملاب ةقيثو ةروصب طبتريو ،انوناق مزلم
 
 اريشم ،تقو برقأ يف اهلمع نم ءاهتنالا ىلع ةئيهلا ،5/26 هررقم يف ،فارطألا رمتؤم ثحو -5
 عونتلا ةيقافتا ذيفنت يف يويح رودب يلودلا دهعتلا علطضي نأ ىخوتملا نم نأ ىلإ
 دهعتلا حبصي نأب ةمظنملا رمتؤم نع ردصي رارق يف رظنلا ىلع هدادعتسا دكأو .يجولويبلا
 باهأو ،يجولويبلا عونتلا ةيقافتاو ةمظنملا نم لك عم ةيوق طباوربو ،انوناق امزلم اكص يلودلا
 ،رابتعالا نيعب فارطألا ذخأت نأ ةيمهأ ىلع تددشو .نييدتنملا يف اهفقاوم قسنت نأ فارطألاب
 تابيترتلا ذختت نأو ،ةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلا نأشب ةينطولا اهتاعيرشت نس دنع
 قايس يف عفانملا ماستقاو ةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلا ريسيتل فارطألا ددعتم ماظن ءاشنإل
 .ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نأشب يلودلا دهعتلا
 
 لبق نم ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نأشب ةيلودلا ةدهاعملا رارقإ رثإ -6
 عونتلا ةيقافتال يذيفنتلا نيمألا نم ماعلا ريدملا بلط ،3/11/2001 يف ةمظنملا رمتؤم
 رمتؤمل سداسلا عامتجالا ىلإ ،ةمظنملا رمتؤم نع رداصلا 3/2001 رارقلا لقني نأ يجولويبلا
 ةئيه عم نواعتلل فارطألا رمتؤم روكذملا رارقلا اعدو .(2002 ناسين/ليربأ ،ادنلوه ،ياهال) فارطألا
 عمو ،نواعتلا اذه ةلصاومو ةدهاعملل ةتقؤملا ةنجللا اهتفصب ةعارزلاو ةيذغألل ةيثارولا دراوملا
 رارقإ نع اريرقت ةئيهلا سيئر مدقو .ذافنلا زيح اهلوخد باقعأ يف ةدهاعملل يسايرلا زاهجلا
 ةئنهت نمضت يذلا 6/6 ررقملا اهدعب فارطألا رمتؤم ردصأو .فارطألا رمتؤم عامتجا ىلإ ةدهاعملا
 عم قاستاب ،ةدهاعملل ماهلا رودلاب فرتعاو ؛ةماهلا ةيلمعلا هذه ءاهتنا حاجن ىلع ةئيهلاو ةمظنملا
 يعارزلا يجولويبلا عونتلا يف ماهلا نوكملا اذه ةنايص يف ،يجولويبلا عونتلا ةيقافتا
 ،ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلا ريسيتلو ،مادتسملا همادختساو
 ىرخألا تاموكحلاو فارطألا دشانو ؛اهمدختسا نع ةئشانلا عفانملل ئفاكتملاو لداعلا ماستقاللو
 ررقو ؛ذافنلا زيح لخدت يكل اهيلع قيدصتلاو ةدهاعملا ىلع عيقوتلل لوألا مامتهالا ىطعت نأ
 زيح ةدهاعملا لوخد دنع ةدهاعملل يسايرلا زاهجلا عمو ،ةتقؤملا ةنجللا عم هرارمتساو نواعتلا ءاسرإ
 .(1 قفرملا يف لماكلا ررقملا صن دريو) .ذافنلا
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 دراوملا ىلع لوصحلا نأشب نوبل ةيهيجوتلا طوطخلا نع ،6/24 ررقملا رادصإ دنعو -7
 فارطألا رمتؤم فرتعا ،اهمادختسا نع ةئشانلا عفانملل ئفاكتملاو لداعلا ماستقالاو ةيثارولا
 تاقافتالا لمعل ةلدابتم ةروصب معادو قستم وحن ىلع ةيهيجوتلا طوطخلا هذه قيبطت ةرورضب
 ةقلعتملا ةدهاعملا ماكحأب لخت ال ةيهيجوتلا طوطخلا هذه نأو ،ةلصلا تاذ ةيلودلا تاسسؤملاو
 موقتس يذلا ماهلا رودلاب ررقملا فرتعا امك .عفانملا ماستقاو ةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلاب
 ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلا ريسيتل ،ةيقافتالا عم قاستاب ،ةدهاعملا هب
 ررق ،كلذ ىلع ةوالع .اهمادختسا نع ةئشانلا عفانملل ئفاكتملاو لداعلا ماستقاللو ،ةعارزلاو
 ماكحأ قبطتس تابنلا ةنايصل ةيملاعلا ةيجيتارتسالا نأ ،6/9 ررقملا يف ،فارطألا رمتؤم
 امبسح ،اسيسأت ،عفانملا ماستقاو ةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلاب قلعتي اميف ةيقافتالا
 وحن ىلع ،عفانملا ماستقاو دراوملا ىلع لوصحلا نأشب ةيهيجوتلا نوب طوطخ ىلع ،امئالم ناك
 .ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نأشب ةيلودلا ةدهاعملا عم قستي
 

 تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا
 

 عونتلا ةيقافتاو تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا نيب نواعتلا ززعت -8
 ةيحلا تانئاكلاب قلعتي اميف اميسالو ،ةئيهلل ةنماثلا ةيداعلا ةرودلا داقعنا ذنم ،يجولويبلا
 .ةبيرغلا ةيزاغلا عاونألاو ةروحملا
 
 ةياقول ةيلودلا ةيقافتالل ةعباتلا ةيتابنلا ةحصلا ريبادتل ةتقؤملا ةئيهلا تثحبو -9
 ةيناثلا اهتارود يف ،ةبيرغلا ةيزاغلا عاونألاو ةروحملا ةيحلا تانئاكلا ةيضق ،تاتابنلا
 ةيوضعلا ةحوتفم لمع ةعامج تدقعو .(يلاوتلا ىلع 2001و 2000 ،1999) ةعبارلاو ةثلاثلاو
 ةمالسلاو ،ةروحملا ةيحلا تانئاكلل ةيتابنلا ةحصلا بناوج ثحبل 2000 ماع لالخ اعامتجا
 ةتقؤملا ةئيهلل ةعبارلا ةرودلا هيلع تقفاو يذلا) اهريرقت ددحو .ةيزاغلا عاونألاو ةيويحلا
 تانئاكلاب قلعتي اميف تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا رود ،(ةيتابنلا ةحصلا ريبادتل
 يلود رايعم ةغايص ةرورضب فرتعاو ،ةيويحلا ةناقتلاب ةجلاعملا تاجتنملا/ةروحملا ةيحلا
 ةيقافتالا رود لمعلا ةعامج تددح كلذك .ةروحملا ةيحلا تانئاكلا نأشب ةيتابنلا ةحصلا ريبادتل
 تافآلا رطاخم ليلحتل يليمكت رايعم عضوب تصوأو ةبيرغلا ةيزاغلا عاونألاب قلعتي اميف
 رايعملا عضو ايلاح يرجيو .ةلجاع ةلأسم كلذ رابتعاب ،ةروحملا ةيحلا تانئاكلا لمشي ةيتابنلا
 تافصاوم ىلع ،2002 يف ،ةتقؤملا ةئيهلل ةعبارلا ةرودلا تقفاو امك ،يليمكتلا يئيبلا
 .ةروحملا ةيحلا تانئاكلاب قلعتي اميف تافآلا رطاخم ليلحت رايعمل قحلمل
 
 عونتلا ةيقافتا عم قيثو نواعت مايق ةرورضب لمعلا ةعامج تايصوت ىلع ءانبو -10
 طيطختلا ةيلمع نم ءزج اهفصوب نواعتلاو تالاصتالا اياضق ةجلاعمو ،اهتنامأو يجولويبلا
 عونتلا ةيقافتا نيب مهافت ةركذم عضو ىلع اضيأ ةتقؤملا ةئيهلا تقفاو ،ةتقؤملا ةئيهلل
 ،ةتقؤملا ةئيهلا سيئر نم ةوعد ىلع ءانبو .تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالاو يجولويبلا
 ةيقافتا ءاربخ ةكراشمب تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالل ةرواشم ،2001 ماع لالخ ،تدقع
 يجولويبلا عونتلا ةيقافتا نيب ةلمتحملا نواعتلا تالاجم فاشكتسال ،يجولويبلا عونتلا
 .تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالاو
 
 يتلا ةلصلا تاذ لمعلا تاعامج تارود روضحل يجولويبلا عونتلا ةيقافتا ءاربخ ىعديو -11
 ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا ةنامأو سيئر كراش ،زاوم وحن ىلعو .لئاسملا هذه اهيف شقانت
 عونتلا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم اهدقعي يتلا ةلصلا تاذ تاعامتجالا يف تاتابنلا
 .ةينقتلاو ةينفلاو ةيملعلا ةروشملل يعرفلا اهزاهجو يجولويبلا
 
 تاردابملاو تامظنملا عم نواعتلا ،6/20 هررقم يف ،فارطألا رمتؤمل سداسلا عامتجالا بحرو -12
 نم ،ةتقؤملا ةئيهلل ةعباتلا ةيوضعلا ةحوتفملا لمعلا ةعامج هتمدق امب ،ىرخألا تايقافتالاو
 تانئاكلاب قلعتي اميف ةيتابنلا ةحصلا ريبادتل يلود رايعمل تافصاوم نأشب تايصوت
 ةعباتلا ةتقؤملا ةئيهلا عم قيثولا نواعتلا ةلصاوم يذيفنتلا نيمألا نم بلطو ،ةروحملا ةيحلا
 تافآلا  رطاخم ليلحتل ريياعم عضوب لصتي اميف تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالل
 ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا ةمهاسمب رارقإلا ىدلو .ةروحملا ةيحلا تانئاكلا لمشي ةيتابنلا
 لئاوملاو ةيجولوكيالا مظنلا رطخلاب ددهت يتلا ةبيرغلا عاونألا" ،6/23 ررقملا ىصوأ ،تاتابنلا
 تاموكحلاو يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف فارطألا رظنت نأب ،هب ىصوأ ام نمض ،"عاونألا وأ
 ةياقول ةلدعملا ةيلودلا ةيقافتالا ىلع قيدصتلا ةيناكمإ يف ،امئالم نوكي امبسح ،ىرخألا
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 ذيفنت زيزعت ىلع طاشنب لمعت نأ ةلصلا تاذ تامظنملاو تاموكحلاو فارطألا دشانو ،تاتابنلا
 نأب تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا ررقملا اعد امك .تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا
 يتلا راطخألاب قلعتت ريياعم اهنيمضت ةيناكمإ يف ،اهتعجارم وأ ريياعملا عضو ىدل ،رظنت
 .يجولويبلا عونتلا ىلع ةبيرغلا ةيزاغلا عاونألا اهلكشت
 
 ،ةيويحلا ةمالسلا نأشب ةنجاطرق لوكوتوربب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةنجللا نأ امك -13
 ادنلوه ،ياهال يف ثلاثلا اهعامتجا ءانثأ ،تاردقلا ءانب معد يف تانايكلا فلتخم رود اهثحب دنع
 تايقافتالاو ةزهجألا عم لدابتملا معدلاو قيسنتلا نامضل ةجاحلا ىلإ تراشأ ،(22-26/4/2002)
 ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا الثم اهنمو :ةروحملا ةيحلا تانئاكلا اياضقب ةينعملا ىرخألا
 .يئاذغلا روتسدلا ةئيهو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم ،ةيناويحلا ةئبوألل يلودلا بتكملا ،تاتابنلا
 
 يعارزلا يجولويبلا عونتلا لاجم يف كرتشملا لمعلا جمانرب  - اثلاث

 
 عونتلا نأشب ةدع تاونسل ةطشنأ جمانرب ءاشنإ ،3/11 هررقم يف ،فارطألا رمتؤم ررق -14
 تامدخلا ميدقت ةلصاومب ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم نم مدقملا ضرعلاب بحرو ،يعارزلا يجولويبلا
 ادكؤم ،يعارزلا يجولويبلا عونتلا لاجم يف يجولويبلا عونتلا ةيقافتا ذيفنتل نادلبلل
 اهب علطضت يتلا ةطشنألاب قلعتي اميف لمعلا ةيجاودزا لاكشأ نم لكش يأ يفالت ةرورض
 تاذ ىرخألا ةدحتملا ممألا ةزهجأ عم قيثو نواعت يف ،ميقت نأو ،ددحت نأل ةمظنملا اعدو .ةمظنملا
 ىوتسملا ىلع ةيراسلا كوكصلاو ةيراجلا ةطشنألا ،ةيلودلاو ةيميلقإلا تامظنملا عمو ةلصلا
 نأ يف هتبغر ،عبارلا عامتجالا نع رداصلا ،4/6 هررقم يف ،فارطألا رمتؤم ديدج نم دكأو .يلودلا
 ىلع ةيراسلا كوكصلاو ةيراجلا ةطشنألا مييقت رامضم يف يقيسنتلا اهرود ةمظنملا لصاوت
 .يلودلاو يميلقإلا نييوتسملا
 
 يف تاونس ةدعل لمعلا جمانرب ىلع ،سداسلا هعامتجا يف ،اهدعب فارطألا رمتؤم قفاوو -15
 عضوو .هذيفنتو لمعلا جمانرب عضو معدت نأل ةمظنملا اعدو ،يعارزلا يجولويبلا عونتلا لاجم
 ةيراجلا ةطشنألا مييقت جئاتن ىلإ ،ريبك دح ىلإ ،ادانتسا هيلع قفتملا لمعلا جمانرب
 .يجولويبلا عونتلا ةيقافتا ةنامأ عم نواعتلاب ،ةمظنملا هتذفن يذلا ةيراسلا كوكصلاو
 ريوطت نم ديزم يف يجولويبلا عونتلا ةيقافتا عم ةقيثو ةروصب اهنيح نم ةمظنملا تنواعتو
 مايقلل ةمظنملا فارطألا رمتؤم اعد ةطشنأو ،كرتشم قيسنت ةطشنأ لمش يذلا ،اذه لمعلا جمانرب
 ةماه فارطألا رمتؤم اهربتعيو ةمظنملا اهب موقت ةلقتسم ةطشنأو ،اهقيسنتو اههيجوت ةمهمب
 ةنامأ ةمظنملا تراعأ ،كلذ ىلع ةوالع .مادتسملا همادختساو يعارزلا يجولويبلا عونتلا ةنايصل
 ىلع ةدعاسملل يعارزلا يجولويبلا عونتلا لاجم يف ريبخ تامدخ يجولويبلا عونتلا ةيقافتا
 ميظنت يف يجولويبلا عونتلا ةيقافتا ةنامأو ةمظنملا تكرتشاو .لمعلا جمانرب ذيفنت
 ،امهلوأ :ةيقافتالل ةعباتلا يعارزلا يجولويبلا عونتلاب ةينعملا لاصتالا ةعامجل نيعامتجا
 يف لمعلا جمانربل ةحرتقملا رصانعلا ثحب ىلوت ،1999 لوليأ/ربمتبس لالخ امور يف دقع
 نوناك/رياني لالخ امور يف ،يناثلا عامتجالا ةمهم تلثمتو ؛يعارزلا يجولويبلا عونتلا لاجم
 .جمانربلا ذيفنت هيجوت يف ،2001 يناثلا
 
 :ةيجمارب رصانع ةعبرأ لمعلا جمانرب نمضتيو -16
 

 ،ةيعارزلا ةيجولوكيالا مظنلا يف يجولويبلا عونتلا فئاظول عسوأ مهف •
 ؛ةيناكملا سيياقملا فلتخم يف هتانوكم فلتخم نيب تالعافتلاو

 ةناقتلاو ةرادإلا بيلاسأ عبتت يتلا ةمادتسملا ةعارزلا قرط عيجشت •
 يجولويبلا عونتلا ىلع ةيباجيإلا ةعارزلا تاريثأت معدت يتلا تاسايسلاو
 تاجايتحا ىلع ةزكرم ،اهتدح نم ففخت وأ ةيبلسلا تاريثأتلا ىفالتتو
 ةيلمع يف ةءافكب ةكراشملا لجأ نم ةيلحملاو ةيلصألا تاعمتجملاو نيعرازملا
 ؛فادهألا هذه ةيبلت

 ،تالاصتالا ،بيردتلا ،ةيرشبلا دراوملا ةيمنت ،تاسسؤملا يف تاردقلا ءانب •
 ؛ةماعلا ةيعوتلاو فيقثتلا

 .يسيئرلا راسملا يف رصانعلا هذه عضوو •
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 نأ ،6/5 هررقم يف ،بلطو لمعلا جمانرب ،سداسلا هعامتجا يف ،فارطألا رمتؤم ضرعتسا -17
 اليلحتو ةلصلا تاذ تاساردلل اعماج اصخلم ةمظنملا عم نواعتلاب ،يذيفنتلا نيمألا دعي
 يف فارطألا رمتؤم بناج نم اهثحبل ةحاتملا صرفلاو لمعلا جمانرب ذيفنت يف تاوجفلل
 .نماثلا هعامتجا
 
 :6/5 ررقملا -18
 

 يدايقلا رودلاب بحرو ،مادتسملا اهمادختساو تاحقلملا ةنايصل ةيلود ةردابم أشنأ •
 راطإ يفو .ةردابملا هذه قيسنتو هيجوت يف ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم هب موقت يذلا
 ءاربخل اعامتجا ،2000 يناثلا نيرشت/ربمفون لالخ ،ةمظنملا تدقع ،رودلا اذه
 كلذ بقع .تاحقلملل ةيلودلا ةردابملا ليصافت عضو لبس ةشقانمل نيقومرم
 قفاو ،لمع ةطخ دادعإ يف يجولويبلا عونتلا ةيقافتا ةنامأو ةمظنملا تكرتشا
 .عباسلا هعامتجا يف ةينقتلاو ةينفلاو ةيملعلا ةروشملل يعرفلا زاهجلا اهيلع
 يتلا ،تاحقلملل ةيقيرفألا ةردابملا نأشب ىلوألا لمعلا ةقلح ةمظنملا تدناس امك
 يف نيكراشملا ءاربخلا نم ةنجل ةطساوب 2002 طابش/رياربف يف تمظن
 دادعإو ايقيرفأ يف تاحقلملا ةردابم عاضوأ ةشقانمل ،ايقيرفأ يف ةردابملا
 لبسو حيقلتلا نع ةلاح تاسارد دادعإ يرجيو .ةلبقملا ةطشنألل ةيجيتارتسا
 .ةيلودلا تاسسؤملا عم نواعتلاب كلذو ،ةمادتسملا ةشيعملا

 
 اعدو ،مادتسملا اهمادختساو ةبرتلل يجولويبلا عونتلا ةنايصل ةيلود ةردابم أشنأ •

 ةردابملا هذه هيجوتل ،ةلصلا تاذ ىرخألا تامظنملاو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم
 عونتلا نع قاروأل فارطألا رمتؤم ثحب ةجيتن ةردابملا هذه تءاجو .اهقيسنتو
 ةروشملل يعرفلا زاهجلل ةعباسلا ةرودلل ةمظنملا اهتمدق ةبرتلل يجولويبلا
 ىلإ هدعب نمو ،2001 يناثلا نيرشت/ربمفون يف ،ةينقتلاو ةينفلاو ةيملعلا
 ةرادإلا جمدي لماكتم يجولوكيا جهن عابتإ ةمظنملا حرتقتو .فارطألا رمتؤم
 ءاكرشلا عم لمعتو .ةيعارزلا تاعورشملاو جماربلا يف ةبرتلل ةيجولويبلا
 ءانب لالخ نم ،ةيناديملا ةطشنألا جيورتو ديدحت تايولوأ بيترتل نيمتهملا
 جمارب قاطن يف تثدحتسا يتلا نيعرازملل ةيلقحلا سرادملا جهنو تاردقلا
 .ةمظنملا ىدل ةلماكتملا تافآلا ةرادإو جاتنإلا

 
 نم ،(ةيلاحلا ةرودلا يف شقانتس يتلاو) ةئيهلا هذه يف ةيراجلا ةيلمعلاب بحر •

 عجشو ؛ملاعلا يف ةيناويحلا ةيثارولا دراوملا ةلاح نع لوألا ريرقتلا دادعإ لجأ
 ةيلاملا ةيلآلاو ،تاموكحلا اعدو ؛ريرقتلا عضو يف ةكراشملا ىلع فارطألا
 يفو مئالملا معدلا ريفوتل ليومتلا تامظنمو يجولويبلا عونتلا ةيقافتال
 نادلبلا نمو ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا ةصاخ) نادلبلا نيكمتل بولطملا تقولا
 ةيرزجلا ةيمانلا لودلاو اومن نادلبلا لقأ صخألا ىلعو ،لوحت ةلحرم يف
 تماقو .ةعباتملا لامعأ يفو ةيلمعلا هذه يف ةلماك ةروصب ةكراشملا نم (ةريغصلا
 يف مدقت نم ققحتي امب لوأب الوأ يجولويبلا عونتلا ةيقافتا عالطإب ةمظنملا
 ةروشملل يعرفلا زاهجلل عباسلا عامتجالل تامولعملا قئاثو دادعإو ،ةيلمعلا هذه
 .فارطألا رمتؤمل ريخألا عامتجاللو ةينقتلاو ةينفلاو ةيملعلا

 
 ةساردلا نم ديزم ءارجإ يجولويبلا عونتلا ةيقافتال يذيفنتلا نيمألا نم بلط •

 عم نواعتلاب كلذو ،يعارزلا يجولويبلا عونتلا ىلع ةراجتلا ريرحت تاريثأتل
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
 ؛ةلصلا تاذ تامظنملا نم اهريغو
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 باحصأ نيعرازملا ىلع يثارولا مادختسالل ةديقملا تاينقتلا تاريثأت ثحبو •
 اعدو ،نيعرازملا قوقحو ةيلحملاو ةيلصألا تاعمتجملاو ،ةريغصلا تازايحلا
-CGRFA ةقيثولا يطغتو .تاءارجإلا ىتش ذختت نأل كلذ قايس يف ةمظنملا
 يثارولا مادختسالل ةديقملا تاينقتلل ةلمتحملا تاريثأتلا ةنونعملا ،9/02/17
 درت ثيح ،ةلأسملا هذه ،يعارزلا جاتنإلا مظنو يعارزلا يجولويبلا عونتلا ىلع
 مادختسالل ةديقملا تاينقتلا عوضومل فارطألا رمتؤم ةسارد ةليصح اضيأ
 .يثارولا

 
 يجولويبلا عونتلا ةيقافتا لمع جمانربل ةصاخلا ةيمهألا تاذ ىرخألا تاعوضوملا نمو -19
 ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةنايصل ةيملاعلا لمعلا ةطخ ،اهدصرب موقتو ةئيهلا هذه اهتدعأ يتلاو
 ةمهاسمب ،قباسلا 3/2 هررقم يف ،فارطألا رمتؤم بحرو .مادتسملا اهمادختساو ةعارزلاو ةيذغألل
 ةقلعتملا اهتايصوتو اهتايولوأ دناسو يجولويبلا عونتلا ةيقافتا ذيفنت يف ةطخلا
 عونتلا لمع جمانرب يف ةماه ةروصب مهاستس ةطخلا نأ فارطألا رمتؤم ىأرو .تاسايسلاب
 لمع جمانربل ةصاخلا ةيمهألا تاذ ةطخلا يف ةيولوألا ةطشنأ لمشتو .يعارزلا يجولويبلا
 ؛ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نيسحتو ةعرزملا يف ةرادإلا معد :يلي ام ةيقافتالا
 عيونت لالخ نم ةمادتسملا ةعارزلا عيجشت ؛هتدعاق عيسوتو يثارولا زيزعتلا دوهج ةدايز
 ريغ عاونألاو ليصاحملا ةيمنت ميعدت ؛ليصاحملا يف عسوألا عونتلاو يلوصحملا جاتنإلا
 .اهعيزوتو روذبلا جاتنإ معدو ؛ايراجت اهلالغتساو فاك لكشب ةلغتسملا
 
 ةيقافتالا لمعب ةقالع اهل يتلا ةمظنملا لمعل ىرخألا تالاجملا  - اعبار

 يجولويبلا عونتلاب ةقلعتملا
 

 ،يجولويبلا عونتلاب ةقلعتملا ةيقافتالا يف فارطألا رمتؤمل يناثلا عامتجالا يف -20
 ىضتقمب متت يتلا ةطشنألل يئدبملا راطإلا وه يجولوكيالا ماظنلا جهنم نوكي نأ رمتؤملا ررق
 تايلمع عجشت ،ةيحلا دراوملاو هايملاو يضارألل ةلماكتملا ةرادإلل ةيجيتارتسا هذهو .ةيقافتالا
 5/6 مقر هررقم ىضتقمب فارطألا رمتؤم قفاو دقو .ةلداع ةقيرطب مادتسملا مادختسالاو ةنايصلا
 :يجولوكيالا ماظنلا جهن قيبطت يف ايلمع اهب داشرتسالل ،ةيلاتلا سمخلا طاقنلا ىلع
 

 ؛ةيجولوكيالا مظنلا لخاد ةيفيظولا تايلمعلاو تاقالعلا ىلع زيكرتلا •
 ؛دئاوفلا ماستقا ةدايز •
 ؛ةملقأتملا ةرادإلا بيلاسأ مادختسا •
 قيبطت عم ،اهجالع بولطملا ةلأسملل بسانملا ىوتسملا ىلع ةيرادإ تاءارجإ ذاختا •

 ؛ةجاحلا بسحب ،ىوتسم ىندأ ىلإ يزكرمال ماظن
 .تاعاطقلا نيب اميف نواعتلا نامضو •

 
 ارظن ،ةديدع نادلب يف ،ائيطب ناك يجولوكيا ماظن جهن ذيفنت نأ 6/12 ررقملا ظحاليو -21
 تاعيرشتلاو تاسايسلا راطإ يف يجولوكيا ماظن جهن قيبطت ةرورض كردأو ،ةيلاملا دويقلل
 نم لك ىلع  ةيقافتالل تاعاطقلا ةلماشلاو ةيعيضاوملا جماربلا يف جهنلا جامدإو ،ةيرطقلا
 لامعأ يف ،ءاضتقالا بسح ،جهنلا جامدإ ريسيت ةيغب ،يميلقإلاو يرطقلاو يلحملا ىوتسملا
 .ةلصلا تاذ ىرخألا ةيلودلا تاقافتالاو تايدتنملا
 
 ماظنلا جهن قيبطت يف ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم يف ةيراجلا ةطشنألا نم ددع مهاسيو -22
 ةيولوألا تاذ تالاجملا جلاعتو .ةئيبلل عسوألا قاطنلا يف ةعارزللو ،ةعارزلا يف يجولوكيالا
 ةمظنملا اهذفنت يتلا تاطاشنلاو جماربلاو تاسايسلا يف تاصصختلا نيب كرتشملا لمعلل
 عونتلل ةلماكتملا ةرادإلا (CGFRA-9/02/14.3 ةقيثولا) يعارزلا يجولويبلا عونتلا لاجم يف
 يف يجولويبلا عونتلا فئاظوب ةيعوتلا ةدايز ىلإ ىعستو ،ةعارزلاو ةيذغألل يجولويبلا
 لثمف .يعارزلا جاتنإلا مظن ةرادإل يجولوكيالا ماظنلا جهن عجشتو ،ةيعارزلا ةيجولوكيالا مظنلا
 ةلماكتملا ةحفاكملا لــجأ نم نيعرازملل ةيلقحلا سرادملا يف عبتملا وه لماكتملا جهنلا اذه
 ةرسأ ينويلم نم رثكأ دعاست سرادم يهو :ةيرق 100 000 نم رثكأ يف نآلا مظنت يتلا تافآلل
 لضفأ تارارق ذختت نأ عيطتست ىتح ،ةيعارزلا – ةيجولوكيالا اــهمظن ليلحت ىلع ةيعارز
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 هب موــقت يذلا تاـــــصصختلا نيب كرتشملا لمعلل ةيولوألا تاذ تالاجملاف .اهلوقح ةرادإ نأشب
 ةرادإ يف يجولوكيالا ماظنلا جهن ىرخألا يه عجشت ةيوضعلا ةعارزلاب قلعتي اميف ةـــمظنملا
 ةعارزلا نيب ةقالعلا قثوتو (CGFRA-9/02/14.3 ةقيثولا) يعارزلا يجولويبلا عونتلا
 ةفرعملا مادختسا كلذ يف امب ،يجولويبلا عونتلل مادتسملا مادختسالاو ةنايصلاو ةيوضعلا
 ،ايميلقا ةعوطملا كلتو حيقلتلل ةحوتفملاو ةيثارولا دراوملاو ،يلحملا عونتلا يف ةيديلقتلا
 مدقتو .ةفلتخم ةيجولوكيا ةيعارز قطانملو ةفلتخم ةيفارغج قطانم يف ةلاح تاسارد لالخ نم
 تامولعملاو تانايبلا ريفوتلو ،ةيضرألا ةبقارملل يملاعلا ماظنلل رمتسملا اهمعد ةمظنملا
 هايملا رداصمو ،يضارألا ةدوج تالاجم يف ةيميلقإلاو ةيملاعلا تاريغتلاب ةقلعتملا ةمزاللا
 جمانرب يف ةمظنملا كراشت امك .مومسلاو ،ثولتلاو ،خانملا ريغتو ،يجولويبلا عونتلاو ،ةبذعلا
 .ةيفلألل يجولوكيالا ماظنلا ريدقت
 
 ةمهاسمب 5/5 مقر هررقم يف يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم رقأ -23
 همادختساو يعارزلا يجولويبلا عونتلا ةنايص يف نييلحملاو نييلصألا ناكسلاو نيعرازملا
 انهو .لمعلا جمانرب ذيفنت يف مهتكراشم ةيمهأ دكأو ،مهتايحل عونتلا اذه ةيمهأبو ،مادتسملا
 يتلا تافآلل ةلماكتملا ةحفاكملل ةيرطقلا جماربلا قاطنل ىنستي فيك ىرخأ ةرم حضتي
 مهيدل دوجوملا يجولويبلا عونتلا ةرادإ نم نيعرازملا نيكمت ،ةمظنملا يف ةعارزلا ةحلصم اهمعدت
 اكيرمأ نم 5و ،ايقيرفأ نم 11و ،ايسآ نم ادلب 15 أدب ،راطإلا اذه يفو .ةمادتسمو ةلاعف ةروصب
 ،نيعرازملل ةيلقحلا سرادملل ةيلحملا تاكبشلا عيسوت يف ىندألا قرشلا نم 3و ،ةينيتاللا
 ،نطقلاو ،ةرذلاو ،رضخلاو ،زرألا ىلع ةمئاقلا ةيعارزلا ةيجولوكيالا مظنلا ىلع زيكرتلاب
 اتحلصم موقت امك .ةطلتخم ةيعارز ةيجولوكيا مظن ىلع موقت يتلا كلتو ،ةهكافلاو ،لوقبلاو
 ،نيعرازملل ةيلقحلا سرادملل ىرخأ تاردابم يف عسوتلاب نآلا ةمادتسملا ةيمنتلاو تاباغلا
 .ةفلتخم ةحنام تاهج نم معدب
 
 لمعلا جمانرب ذيفنت يف يجولويبلا عونتلا ةيقافتا ةنامأ عم اهنواعت ةمظنملا تلصاو -24
 تدرو يتلا رصانعلا نم ديدعلا ىلع يوتحي يذلاو ،تاباغلل يجولويبلا عونتلاب ينعملا
 اهذفنت يتلا لمعلا جماربف .ةمظنملا هتعضو يذلا لماشلا تاباغلا جمانرب يف ليصفتلاب
 ،ةيجرحلا ةيثارولا دراوملا ةرادإو ،ةيمحملا قطانملاو ةيربلا ةايحلا ةرادإ تالاجم يف نآلا ةمظنملا
 ،ةيبيرجتلاو ةيجذومنلا تاباغلاو ،تاباغلل ةمادتسملا ةرادإلاو ،اهدصرو تاباغلا ريدقتو
 قئارح ةحفاكمو ،تافآلل ةلماكتملا ةحفاكملا كلذ يف امب ،تاباغلا ةيامحو ،ةيجرحلا عرازملاو
 جمانرب رصانعب اقيثو اطابترا طبترت ةطشنأ اهلك ،ةيجولوكيالا مظنلا ىلع ةمئاقلا تاباغلا
 ديحوت نأشب ءاربخلل اعامتجا ةمظنملا تدقع ،2002 يناثلا نوناك/رياني يفف .لمعلا
 اذه ريرقت عفرُو ،نيفلتخملا نأشلا باحصأ مادختسا لجأ نم تاباغلاب ةقلعتملا فيراعتلا
 لمعلا ةلصاوم ىلع عجشو ريرقتلاب بحر يذلا ،فارطألا رمتؤمل سداسلا عامتجإلا ىلإ عامتجالا
  .لاجملا اذه يف ينواعتلا
 
 نع ةيساسأ ةيملاع تامولعم ،ةمظنملا نع رداصلا 2000 ماعل ةيجرحلا دراوملا ريدقت يطعيو -25
 دوهجلا هيف رمتست يذلا تقولا يفو .اهعاضوأو ،اهيلع أرطت يتلا تارييغتلاو ،تاباغلا ةحاسم
 ةيجولوكيالا لمعلا تاقلح نم ةلسلس لالخ نم ،يجرحلا يثارولا عونتلل لماش ريدقت لجأ نم
 ددع موقيو .ةيجرحلا ةيثارولا دراوملا نع تامولعملل يملاع ماظن عضو ىلإ ةفاضإلاب ةيميلقإلا
 يف امب ،تاباغلل ةمادتسملا ةرادإلل تارشؤمو ريياعم ذيفنتو ديدحتب نآلا نادلبلا نم ريبك
 نامض ىلإ ىعستو ةيلمعلا هذه ريسيت ةمظنملا لصاوتو .يجولويبلا عونتلا ةنايص كلذ
 يف ةيمحملا قطانملاو ةيربلا ةايحلا ةرادإ جمانرب موقيو .تارشؤملاو ريياعملا هذه نيب قفاوتلا
 ةيربلا تاناويحلا موحل ةمزأ ةجلاعمب – ةيموكحلا ريغ ةنايصلا تامظنم نم ددع ةكراشمب – ةمظنملا
 ةيقافتالا فده قيقحت ةرشابم ةروصب معدت ةردابم يهو ،ايقيرفأ نم ةيئاوتسالا قطانملا يف
 .يجولويبلا عونتلل مادتسملا مادختسالاب صاخلا
 
 معدل – ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم اهسأرت يتلا ،تاباغلا نأشب ةينواعتلا ةكارشلا تئشنأو -26
 ضوهنلا لجأ نمو ،هقيسنت ةيلمع تاباغلل ةدحتملا ممألا ىدتنم ىلوت يذلا لمعلا جمانرب
 قلعتي اميف تاباغلل ةدحتملا ممألا ىدتنمب نيطبترملا ءاكرشلا دوهجل قيسنتلاو نواعتلاب
 فلتخم نيب كرتشم عوضوم تاباغلل يجولويبلا عونتلا ةنايصو .تاباغلل ةمادتسملا ةرادإلاب
 ةيجماربلا رصانعلا نم ريثكلا يف ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةروصب هل ضرعتلا مت ،تاعاطقلا
 ةكارشلا ةيوضعب يجولويبلا عونتلا ةيقافتا ةنامأ عتمتتو .تاباغلل ةدحتملا ممألا ىدتنمل
 ةينعملا ةينواعتلا ةكارشلا يف ءاضعألا تامظنملا ناكمإبو تاباغلاب ةينعملا ةينواعتلا
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 دعاست نأ – ةنلعملا اهتاصصختو اهتطشنأ راطإ يفو ،يعامج وأ يدرف لكشب ءاوس – تاباغلاب
 .اهلمعب مايقلا يف ةيلودلا تايقافتالا نم اهريغو يجولويبلا عونتلا ةيقافتا
 
 ءايحألا دراوم ةنايصل ةيساسألا ةادألا يه ،ةمظنملا يف ديشرلا ديصلل كولسلا ةنودمو -27
 بيلاسألل ةيهيجوتلا طوطخلاو ئدابملا يسرت يهف .ةمادتسم ةروصب اهمادختساو ةيئاملا
 ةاعارملا عم ،اهتيمنتو اهترادإو ةيئاملا ءايحألا دراومل ةلاعفلا ةنايصلا نامض فدهب ةديشرلا
 ةيعوط ةيلود لمع ططخ عبرأ تعضو دقو .يجولويبلا عونتلاو ةيجولوكيالا مظنلل ةماتلا
(http://www.fao.org/fi/ipa/ipae.asp) رويطلل يضرعلا ديصلا نم دحلل :كولسلا ةنودم راطإ يف 
 عنملو ،ديصلا ةقاط ةرادإلو ،اهترادإو شرقلا كامسأ ةنايصلو ،ليوطلا طيخلا كابشب ةيئاملا
 انوناق ةمزلملا ةيقافتالا امأ .هيلع ءاضقلاو هعدرو ميظنت نودو غالبإ نود ينوناقلا ريغ ديصلا
 فوسف ،ةيلودلا ةرادإلاو ةنايصلا ريبادتل راحبلا يلاعأ يف ديصلا نفس لاثتما عيجشتل
 ناك 2002 زومت/ويلوي يف هنأ ذإ ،نيرشعلاو سماخلا لوبقلا كص عاديإ دنع ذيفنتلا زيح لخدت
 .اكص 22 غلب دق ةعدوملا ةقفاوملا كوكص ددع
 
 يلحاسلاو يرحبلا يجولويبلا عونتلاب ينعملا لمعلا جمانرب عم اهلمع ةمظنملا تلصاوو -28
 عامتجا دقعو .يجولويبلا عونتلا ةيقافتا نع قثبنملا ةيلخادلا ةيئاملا ةيجولوكيالا مظنلاو
-1 نم ةدملا يف ةيرحبلا كامسألا عارزتساب نيينعملا نيينقتلا ءاربخلا ةعامجل صصخم
 رصانع ةعبرأ ذيفنت يف ةدعاسملا ىلإ ةعامجلا فدهتو .امورب ةمظنملا رقم يف ،5/7/2002
 اهنمض لخدي يتلا ةيلمعلا فادهألاو ،لمعلا جمانرب يف (ةيرحبلا كامسألا عارزتسال) ةيجمارب
 ،يلحاسلاو يرحبلا يجولويبلا عونتلل ةبسنلاب ةيرحبلا كامسألا عارزتسا جئاتن ريدقت
 ةنهارلا ةلاحلا مييقتب ةعامجلا موقتو .ةسكاعملا راثآلا نم دحلاب ةليفكلا بيلاسألا عيجشتو
 عونتلا ىلع ةيرحبلا كامسألا عارزتسا ريثأت نأشب ةيجولونكتلاو ةيملعلا ةفرعملل
 راثآلا يفالت تاينقتو قرطو ريياعم نأشب اهتاهيجوت يطعتو ،يلحاسلاو يرحبلا يجولويبلا
 ةدايزو ،يلحاسلاو يرحبلا يجولويبلا عونتلا ىلع ةيرحبلا ةيئاملا ءايحألا ةيبرتل ةسكاعملا
 عامتجا يف ةمظنملا تكراش دقو .ةيلحاسلاو ةيرحبلا قطانملا ةيجاتنإ ىلع ةيباجيإلا راثآلا
 عونتلا ةيقافتال عباتلا ةيلخادلا هايملل يجولوكيالا ماظنلاب ينعملا لاصتالا قيرف
 ةعجارمل ،15/6/2002-13 نم ةدملا يف ،ادنلوهب نغننغاو يف دقع يذلا عامتجالا وهو ،يجولويبلا
 .ةيلخادلا هايملل ةيجولوكيالا مظنلا يف يجولويبلا عونتلاب ينعملا لمعلا جمانرب
 
 عونتلا ريدقتب قلعتي اميف ماهلا اهطاشن ةمظنملا يف كامسألا دياصم ةحلصم تأدب امك -29
 نم ررقم وه ام ىلإ ةفاضإلاب ،مانتيفو ايدوبمكو نيصلا نم لك يف ةبذعلا هايملل يجولويبلا
 ةريبكلا ةمهاسملا لمعلا اذه قّثو دقو .2003 ماع نم ءادتبا ايقيرفأ برغ يف لاجملا اذه يف لمعلا
 تقبط يتلا ةيلحملا فراعملا ءارثو ،ةيجولوكيالا مظنلا تامدخو ةيذغألا يف ةيئاملا فانصألل
 اضيأ ةمظنملا يف فانصألا ديدحت جمانرب ماق امك .ةبذعلا هايملل ةيجولوكيالا مظنلا ةرادإ يف
 .ةيراجتلا كامسألل ةبسنلاب هتميق هل يذلا يرحبلا يجولويبلا عونتلا قيثوتب
 
 سداسلا عامتجالا يف ةمظنملا ىلإ تليحأ يتلا ىرخألا لئاسملا   - اسماخ

 فارطألا رمتؤمل
 

 تاررقم نم ددع كانه ،افنآ ةقيثولا هذه اهتلوانت يتلا ىرخألا لئاسملا ىلإ ةفاضإلاب -30
 ةعارزلاو ةيذغألل ةيثارولا دراوملا ةئيهو ةمظنملاب قلعتت فارطألا رمتؤمل سداسلا عامتجالا
 :اهيف
 

 هنأ ىلع ،تامييقتلاو تارشؤملاو دصرلاو ةيوهلا نيبت 6/7 ررقملا صني •
 عاضوأ ريدقت نكمي ثيحب ،ةيمنتلا تارشؤمل يميلقإلا جهنلا عيجشت يغبني
 ىلإ ةجاح كانه ،تارشؤملا ةمئاق عضول ةبسنلابو .يجولويبلا عونتلا تاهاجتاو
 ةيذغألا ةمظنم كلذ يف امب ،ةيلودلاو ةيميلقإلا تاردابملا عم نواعتلاو قيسنتلا
 .ةعارزلاو

 
 نأ ،فينصتلل ةيملاعلا ةردابملا لمع جمانربل هدييأت يف 6/8 ررقملا ظحاليو •

 نأ نكمي ،ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم يف ةعارزلاو ةيذغألل ةيثارولا دراوملا ةئيه
 .ايسيئر ايكراشت ارود بعلت
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 نأ ،تابنلا ظفحل ةيملاعلا ةيجيتارتسالا ىلع قفاو يذلا 6/9 ررقملا ظحاليو •

 عقوتتو ،جئاتنلا وحن ةهجوم ثادحأل اهعضو لالخ نم اراطإ لثمت ةيجيتارتسالا
 ظحاليو .راطإلا اذه يف ذفنتس جئاتنلا هذه لثم قيقحتل ةمزاللا ةطشنألا هذه نأ
 ىلإ اريشم ،ةلصلا تاذ ةيلاحلا تاردابملا يف ةلص تاذ ةطشنأ كانه نأ ررقملا
 ةيثارولا دراوملل ةيلودلا ةدهاعملا ىلاو تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا
 دراوملا ةنايصل ةيملاعلا لمعلا ةطخو ،ةمظنملا يف ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا
 .ةمظنملا يف مادتسملا اهمادختساو ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا

 
 ةيلودلا تامظنملا فلتخم ،اهب ةلصتملا ماكحألاو (ي) 8 ةداملا 6/10 ررقملا وعديو •

 دعي نأ يهو الأ ،5/16 رارقلا قحلم نم ةسماخلا ةمهملاب دهعتلا يف ةمهاسملا ىلإ
 نأشب تاهاجتالاو عاضوألا نع يعيمجت ريرقتل اططخم يذيفنتلا نيمألا
 ةطخو ،ةيلحملاو ةيلصألا تاعمتجملاب ةصاخلا بيلاسألاو تاراكتبالاو فراعملا
 تاذ تامولعملا نأ ىلإ ررقملا راشأو .ريرقتلا اذه لثم دادعإل ينمز لودجو لمع
 ةيذغألا ةمظنم اهيف امب ،تاهج ةدع نم اهيلع لوصحلا متي نأ يغبني ةلصلا
 ممألا ةموظنم نم تامظنم ةدع تماق ،ةريخألا تاونسلا لالخ هنأ ررقملا ظحالو .ةعارزلاو
 ءارجإب – ةيلودلا ةيموكحلا تالاكولاو ،ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم اهنيب نمو – ةدحتملا
 .ةمهملا هذهب لصتت لئاسم نع ةيعيمجت ريراقت تعضوو ،تاساردو تاحوسم
 يذلا ،ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةلاح ىلإ ررقملا راشأ ،لاثمكو
 دراوملاب ينعملا يلودلا ينفلا جيزبيل رمتؤم لجأ نم ،ةئيهلا هذه نم هيجوتب دعأ
 .ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا

 
 معد ىلا ةسفانتملا ةيلودلا تامظنملا تيعد ،ةزفاحلا ريبادتلا 6/15 ررقملا يفو •

 لالخ نم صخألا ىلعو ،ةزفاحلا ريبادتلاب قلعتملا اهلمع يف فارطألا دوهج
 ،ةينقتلا تاهيجوتلاو ةربخلاب فارطألا هذه ديوزتو ،تامولعملا ضاضفا
 ةمظنم مضت ،تالاكولا نيب ةكرتشم قيسنت ةنجل ءاشنإ نم دبالو .بيردتلاو
 ،يلودلا ىوتسملا ىلع ةطشنألا قيسنتل ،اهئاضعأ نيب نم ةعارزلاو ةيذغألا
 سفن يف فارطألا ىلإ معدلا ميدقت عم ،تاردابملاو ةطشنألا لخادتل ايفالت
 .تقولا

 
 تاردابملاو تامظنملاو ىرخألا تايقافتالا عم نواعتلا 6/20 ررقملا بحريو •

 ةيملعلا ةروشملل يعرفلا زاهجلا لمع يف ةفلتخملا تامهاسملاب ،ةيلودلا
 نع ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم ريرقت كلذ يف امب ،ةيقافتالاو ةينقتلاو ةينفلاو
 ةيذغألا ةمظنم ررقملا اعدو .ملاعلا يف ةيناويحلاو ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةلاح
 نأو ،يذيفنتلا نيمألا عم ةقيثولا لمعلا ةقالع يف رارمتسالا ىلإ ةعارزلاو
 نع ةرداصلا تارارقلا اهتددح يتلا ةلصلا تاذ تالاجملا يف اهنواعت يف عسوتت
 اميف اميسال ،يعارزلا يجولويبلا عونتلاب صاخلا دنبلا تحت ،عامتجالا
 .ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملل ةيلودلا ةدهاعملاب قلعتي

 
 نأشب ءاربخلا عامتجا ريرقتب ،تاباغلل يجولويبلا عونتلا 6/22 ررقملا طاحأو •

 ىلإ 23 نم امور يف دقع يذلاو ،تاباغلاب ةقلعتملا فيراعتلا قيسنت
 ةيذغألا ةمظنم اعدو .ءاكرشلا نم اهريغو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم ةياعرب ،25/1/2002
 تاباغلل يجولويبلا عونتلا جاردإ ىلإ ةلصلا تاذ تامظنملا نم اهريغو ةعارزلاو
 عم كرتشم لمع جمانرب تايناكمإ فاشكتساو ،قئارحلا ريثأتل اهتاريدقت يف
 ريدقت - ىرخأ رومأ ةلمج نيب نم – كلذ يف امب ،يجولويبلا عونتلا ةيقافتا
 نم ةياقولل جهنو ،قئارحلا ةحفاكمل ةيهيجوت طوطخ عضوو ،قئارحلا راثآ
 ريس نع ريراقت ةباتكو ،ةيلحملا تاعمتجملا ىلع موقت اهتحفاكمو قئارحلا
 عامتجالا لبق ةينقتلاو ةينفلاو ةيملعلا ةروشملل يعرفلا زاهجلا ىلإ لمعلا
  .فارطألا رمتؤمل عباسلا
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 ددهت يتلا ةبيرغلا عاونألا 6/23 ررقملا اهلاحأ يتلا ةديدعلا لئاسملا ىلإ ةفاضإلابو •
 ىلإو تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا ىلإ ،عاونألاو لئوملاو ةيجولوكيالا مظنلا
 ذخأت نأ هيلإ اعد ام نيب نم ناك دقف ،ةيتابنلا ةحصلا ريبادتل ةتقؤملا ةئيهلا
 ريثأت ةسارد دنع اهرابتعا يف ةيزاغلا ةبيرغلا عاونألا ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم
 ةيئاملا ءايحألا ةيبرتو ةعارزلا ةطشنأو تاسايسو ،يضارألا مادختسا رييغت
 ةمظنم عم نواعتلاب – يذيفنتلا نيمألا نم ررقملا بلطو .ةيمنتلاو ةحصلاو تاباغلاو
 لوصحلا صرفب فارطألا ديوزتل (تايلآ وأ) ةيلآ ديدحت – اهريغو ةعارزلاو ةيذغألا
 عفرو ،ةبيرغلا عاونألل ةديدجلا تاوزغلا ىلع ةعرسلا هجو ىلع درلل يلام معد ىلع
 هذه لثم ءاشنإ يف زرحملا مدقتلا نع فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالا ىلإ ريرقت
 .(تايلآلا وأ) ةيلآلا

 
 امك هنأ ىلع ،اهدئاوف مساقتو ةينيجلا دراوملا ىلع لوصحلا 6/24 ررقملا صنيو •

 ةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلا نأشب ةيهيجوتلا نوب طوطخ نإف ،هالعأ لوقلا قبس
 ماكحأ عم ضراعتت ال ،ةفصنمو ةلداع ةروصب اهمادختسا نع ةمجانلا دئاوفلا ماستقاو
 دراوملل ةيلودلا ةدهاعملا يف ءاج امك اهدئاوف ماستقاو دراوملا هذه ىلع لوصحلا
 وعدي امك .ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم اهتعضو يتلا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا
 ةلصاوم ىلإ ،ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم اهيف امب ،ةلصلا تاذ ةيلودلا تامظنملا ررقملا
 ةيركفلا ةيكلملا قوقحب ةلصتملا اياضقلا فلتخم ليلحتو ةسارد يف ةمهاسملا
 .اهدئاوف ماستقاو ةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلا تابيترت ذيفنت يف

 
 لاجم يف ريراقتلا ةباتكو دصرلل ةمظنملا ةطشنأ نيب لماكتلا  - اسداس

 ،يعارزلا يجولويبلا عونتلا
 عونتلا ةيقافتا ىضتقمب ةيموكحلا ريراقتلا ةباتك نيبو

 يجولويبلا
 
 يف مييقتلاو دصرلل ةمظنملا ةطشنأ نيب لماكتلا نامض ةرورض ىلع ةئيهلا تزكر - 31
 .ةيقافتالا ىضتقمب ةيموكحلا ريراقتلا ةباتك نيبو يعارزلا يجولويبلا عونتلا لاجم
 ةلص اهل نوكي دق ،ةيلاحلا اهترود يف اهيف رظنلل ةئيهلا ىلع ةضورعملا دونبلا نم ديدعلاف
 لمعلا ةطخ دصر ةيلمع :كلذ يف امب ،ريراقتلا ةباتكو دصرلل قستم يليمكت ماظن عضوب
 ةيلآو ؛(CGRFA-9/02/7 ةقيثولا) ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملل ةيملاعلا
 ريرقتلا عضوو ؛(CGRFA-9/02/9 ةقيثولا) ةيملاعلا لمعلا ةطخ ذيفنتل ةحرتقملا ريسيتلا
 ؛(CGRFA-9/02/8 ةقيثولا) مـــــلاعلا يـــف ةـــيتابنلا ةـــــيثارولا دراوــــملا ةـلاح نع يناثلا
-CGRFA ةقيثولا) ملاعلا يف ةيناويحلا ةيثارولا دراوملا ةلاحب صاخلا ريرقتلا كلذكو
 تاذ تارشؤملاو ؛(CGRFA-9/02/10 ةقيثولا) ركبملا راذنإلاو مالعإلل يملاعلا ماظنلاو ؛(9/02/4
 ناكمإبو .(CGRFA-9/02/Inf.2 ةقيثولا) ةيثارولا تافصلا لكآتو يثارولا عونتلل ةلصلا
 جاردإ يف دعاست نأ ةيملاعلا لمعلا ةطخ ذيفنت نع ةلوؤسملا ةيرطقلا لاصتالا طاقن ةكبش
 .يعارزلا عاطقلا جماربو ططخ يف يعارزلا يجولويبلا عونتلا بناوج
 

 ةئيهلا نم ةبولطملا تاهيجوتلا  - اعباس
 
 نأشب اهتاهيجوت ءاطعإ ةئيهلا ىرت دق ،ةقيثولا هذه يف ةدراولا تامولعملا ءوض يف -32
 ةمدخ ،يجولويبلا عونتلا ةيقافتا نيبو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم نيب نواعتلا زيزعت ةيفيك
 قرطلا ةسارد – صاخ لكشب – ىرت دقو .امهنم لك صاصتخا ءوض يفو ،نيفرطلا ءاضعأل
 عونتلا لاجم يف ةمظنملا يف ريراقتلا ةباتكو دصرلا ةطشنأ نيب لماكتلا ةدايزب ةليفكلا
 عونتلا ةيقافتا ىضتقمب ةيموكحلا ريراقتلا ةباتك نيبو ،يعارزلا يجولويبلا
 .يجولويبلا
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 1 قفرملا
 

 ةيقافتالا يف فارطألا رمتؤمل سداسلا عامتجالا  نع رداصلا 6/6 ررقملا
  يجولويبلا عونتلاب ةقلعتملا

 
 ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نأشب ةيلودلا ةدهاعملا

 اهذيفنتل ةتقؤملا تابيترتلاو
 
 ،فارطألا رمتؤم نإ 
 
 ةيذغألل ةيثارولا دراوملل اهتئيهو ،ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم ئنهي - 1 
 ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نأشب ةيلودلا ةدهاعملا ىلع ضوافتلا اهيف مت يتلا ةعارزلاو
 ؛حاجنب ةماهلا ةيلمعلا هذه لامكإ ىلع ،ةعارزلاو
 

 ةيثارولا دراوملا نأشب ةيلودلا ةدهاعملل نوكيس يذلا ماهلا رودلاب فرتعي - 2
 اذه ظفح ىلإ ةبسنلاب ،يجولويبلا عونتلا ةيقافتا عم قاستاب ،ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا
 دراوملا ىلإ الميّسر لوصولا ىلإو ،مادتسملا همادختساو يعارزلا يجولويبلا عونتلا نم ماهلا نوكملا
 اذه نم ةئشانلا عفانملل ئفاكتملاو لداعلا مساقتلا ىلإو ،ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا
 ؛لامعتسالا
 

 عيقوتلا يف رظنلل ةيولوألا ءاطعإ ىرخألا تاموكحلاو فارطألا دشاني - 3
 أدبي ىتح ،ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نأشب ةيلودلا ةدهاعملا ىلع قيدصتلاو
 ؛نكمم تقو عرسأ يف اهذافن
 

 ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةئيه عم نواعتلا ةلصاومو ةماقإ ررقي - 4
 ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نأشب ةيلودلا ةدهاعملل ةتقؤملا ةنجللا اهفصوب ةلماعلا
 ؛اهترادإ سلجم عم ،ةدهاعملا ذافن ءدب دنعو ،ةعارزلاو
 

 نم ةيثارولا دراوملا ةنجل ةنامأ عم نواعتلا روطي نأ يذيفنتلا نيمألا ىلإ بلطي - 5
 ةيثارولا دراوملا نأشب ةيلودلا ةدهاعملل ةتقؤملا ةنجللا اهفصوب ةلماعلا ،ةعارزلاو ةيذغألا لجأ
 ،ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نأشب ةيلودلا ةدهاعملا ةنامأ عم مث ،ةعارزلاو ةيذغألل
 ؛اهئاشنإ دنع
 

 ةيثارولا دراوملا ةئيه ىلإ ررقملا اذه ليحي نأ يذيفنتلا نيمألا ىلإ بلطي - 6
 ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نأشب ةيلودلا ةدهاعملل ةتقؤملا ةنجللا اهفصوب ةعارزلاو ةيذغألل
 ةعارزلاو ةيذغألل

 


