
 

271004 K0431037 
ب لضفتلا نيبودنملا نم ىجريو ةقيثولا هذه نم دودحم ددعدجوي تاقفنلا يف داصتقالا يعاودل مدعو تاعامتجإلا ىلإ مهخسن باحطص ا 

    .ةيفاضإ خسن بلط

 لزاب ةيقافتا  

BC 
 
UNEP/CHW.7/11/Add.1/Rev.1 

 
 
 

 
 
Distr.: General 
27 October 2004 
 
Arabic 
Original: English 

 

  
يف مكحتلانأشب لزاب ةيقافتايف فارطألا رمتؤم    

  دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن
  عباسلا عامتجالا

،   2004 ربوتكأ/لوألا نيرشت 29 – 25 فينج
  لامعألا لودج نم 6دنبلا 

رمتؤم اهدمتعا يتلا تاررقملا ذيفنت نع ريرقت 
  سداسلا هعامتجا يف فارطألا

ةرطخلا ةيصاخلا نأشب تاهيجوت ةقرو عورشم  H6.2) ةيدع    )م داوم
اهقاطنوةقيثولا هذه نم ضرغل  :ةمدقم  - ًالوأ     

ةيصاخلا قيبطت نأشبتاهيجوت ةقيثولا هذه مدقت  -  1 ةرطخلا    H6.2 "ةيدعمداوم تايافن ىلع  " 
ام ةيافن يف ةرهاظ ةيصاخلا تناك اذ إ ام ديدحت يف دعاست نأ ةقيثولاب دصقيو. لزاب ةيقافتا اهيطغت يتلا
  .ةرطخ اهرابتعال يفكت ةجردب

اهنيب نم ةديدع ضارغأل ةرطخ ا  -  2  أ ىلع ةيدع  يف جردت يتلا تايافنلا يف رظنلا : م ةيافن فينصت
ساتلاو نماثلانيقحلملا ءابو فلأنيتمئاقلا(لزاب ةيقافتال ع   ام ةدح ىلع ةلاح لك ساسأ ىلع ديدحت لاو ؛) 

ينقتلا معدلا ميدقت يف لزاب ةيقافتا ةنامأ ةدعاسم وأ ؛ةرطخ ا أ ىلعةنيعم ةيافن ةلماعم يغبني ناك اذإ  
  .تابلطلا ىدارفل

نأ تاهيجوتلاب دصقيو  -  3 تاديدحتلا يغل ت  الاهنكلو ،عجرمك فارطألا عيمج لبق نم مدختست 
ا  اهئدابم وأ اهريياعم وأ ةيلحملا اعيرشت ةطساوب ،ةيعوضوم ريياعم مادختساب ،فارطألا اهتعضو يتلا

  .ةيهيجوتلا
هيجوتلاهذهو  -  4 ةديدج ةمولعم تحيتأ املك ثيدحتلاو ضارعتسالل نهرتا   .  
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  رايعملا  -فلأ 
ا  -  5 داوملا نم يأب اهثولت ءارج نم ةرطخ أ ىلع ايبط اهمييقت مت وأ اهنع فورعم تايافن يأ  

لصفلا نم 2 - 6ةبعشلا نم فلأ ةئفلا يف ةدراولا ىودعلل ةببسملا  ةدحتملا ممألا تايصوتل 6 – 2   
ةعبطلا ،ةيجذومن ةيميظنت حئاول ،ةرطخلا عئاضبلا لقن نأشب ا ، 13  أ اهنع فورعم تايافن يأ وأ

  .2-6ةبعشلا يف ةجرد ملا داوملانم ءاب ةئفلا نم تاتبنتسم ىلع يوتحت 
فارطألا فورظ ىدارفلًاعبت يعيوطت لكشبرايعملا اذه مادختسا نيعتي و  -  6 صنلا يف دري و.  

مدختسي نأ يغبني يتلاو رايعملا اذه ا ا  طبنتسا يتلا ةيفيكلا يلاتلا.  

  ةيفلخلا  -ًايناث 
تائف - لوألا قحلملا(داوملا نم ةمئاقل اقفو لزاب ةيقافتا بجومب ةرطخلا تايافنلا فرعت   -  7  

  .ًاديج افيرعت صاوخلا ضعب فيرعت متي ملو. اهصاوخو) اهيف مكحتلا نيعتي يتلا تايافنلا
قحلملا فرعيو . ةيقافتالا نم ثلاثلا قحلملا يف" ةيدعملا داوملا" H6.2ةرطخلا ةيصاخلا فصوتو   -  8

ا   :أب ةيصاخلا هذه
ببست ا وأ ةيح ةقيقد تانئاك ىلع يوتحت تايافن وأ داوم"  أ يف كوكشم وأ فورعم ،اهمومس  
  ."رشبلل وأ تاناويحلل اضارمأ

9  -   ، نم ديز ملا ميدقت يرورضلا نمف كلذلويعوضوم لكشب فيرعتلا اذه يف عسوتلا متي مل
ثلاثلا قحلملل ةيشاح ةطساوب كلذ حيضوت مت دقو . تايافنلا ىدارفل مييقتب مايقلا نم نيكمتلل ريسفتلا

ىلع صنت"تارابتخا"ناونعب  يلي ام   :  
دجوت الو ؛الماك اقيثوت تايافنلا نم ةنيعم عاونأ اهببست يتلا ةلمتحملا رطاخملا قيثوت دعب متي مل "
نم ثوحبلا نم ديزم ءارجإ يرورضلا نمو . ايمك رطاخملا هذه ديدحتل ةيعوضوم تارابتخا
دقو . ةئيبلا وأ/ وناسنإلا ىلع تايافنلا هذهل ةلمتحملا رطاخملا زييمتل لئاسو طابنتسا لجأ
تارابتخا ةريثك ءاضعأ نادلب تعضوو . ةيقنلا داوملاب قلعتي اميف ةيسايق تارابتخا تثدحتسا

ةيأ داوملا هذهل تناك اذإ ام ريرقتل ،لوألا قحلملا يف ةجردملا داوملا ىلع اهقيبطت نكمي ةينطو 
  ."قحلملا اذه يف ةدراولا صاوخلا نم ةيصاخ

ةئفلا هذه يفH6.2ةيصاخلا عقتو   - 10 نم ةرطخ اهرابتعا نكمي يتلا تايافنلا لوح ءارآلا نيابتتو .  
يف فارطألا نم ريثكلا دمتعا دقو . ةينطولا تافينصتلاو ريياعملاو نيناوقلل اقفو ىودعلل اهبيبست ءارج

 .ةيدعم ربتعت ةنيعم تايافن يراجم نأ نالعإ لجأ نم ساسأ ريفوتل تافينصتو تافيرعت لعفلاب ةيقافتالا
هيجوتلاهذه يغلتالو  هنكلو تافيرعتلا كلتتا    .ةيصاخلا هذه ةعيبطل كرتشم مهفتلةيعجرم ةطقن رفو ت ا 
نم يأ جاتحت نأ لمتحملا ريغ نم نأ ةيقافتالل عساتلاو نماثلا نيق حلملل ةصحاف ةرظن نيبت  - 11

ةرطخ ربتعت ا . H6.2 ةيصاخلل ةبسنلاب اهمييقت وأ اهرابتخا ىلإ نيقحلملا نم يأ يف ةجردملا تايافنلا  أ امإف
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نم ) أ(1-1ةداملل اقف و ةيصاخلا كلمت نأ لمتحملا ريغ نم نأ وأ ىرخألا صاوخلا نم ةدحاو ىضتقمب
  .ةيقافتالا

، . ىودعلا يف ببستلا ةيناكمإ اهيف تظحول يتلا تالاحلا ضعب كانهو  - 12 لاثملا ليبس ىلعو
نيلخدم ىلع عساتلاقحلملا ىوتحي حألا يف متي ال  ىلع يوطنت اهنكل ةيدعم امهيف داوملا رابتعا ةيداعلا لاو  
  :كلذك نوكت نأ ةيناكمإ

B3060" ؛"ىودع ببست ال يتلاو ةيعارزلا ةيذغألا تاعانص نع ةجتانلا تايافنلا  
B3110"  يسادس موركلا تابكرم ىلع ىوتحت ال يتلاو ةيدلجلا تاعانصلا نع ةجتانلا تايافنلا

ىودعلل ةببسم داوم وأةيئايحأ تاديبم وأ ؤفاكتلا  ".  

  :ًاضيأ نيلخدم عساتلا قحلملا مضيو
A3110"  ؤفاكتلا يسادس موركلا تابكرم ىلع ىوتحتو ةيدلجلا تاعانصلا نع ةجتانلا تايافنلا

 ؛"ىودعلل ةببسم داوم وأ ةيئايحأ تاديبم وأ

A4020" ا ةيبطلا تاس رامملا نع جتنت يتلا تايافنلا كلت: قلعتي ام لكو تايفشتسملا تايافن
ةلثامم ىرخأ تاسرامم يأ وأ ةيرطيبلا تاسرامملاو نانسألا بطب ةصاخلا كلتو ةيضيرمتلاو 
نع وأ ىضرملا جالع وأ صحف ءانثأ ىرخأ قفارم يأ وأ تايفشتسملا نع جتنت يتلا تايافنلاو 

  ".ةيثحب تاعورشم
اهيدل نكل ىودعلل ةببسم ا ةداعلا يف ربتعت تايافن ىلإ ريشي يذلا A3110لخدملا دنبلا ربتعي   - 13 أ 

 ، ، B3110ـل  "سكاعلا لخدملا"كلذك نوكت الأ يف ةيناكمإ يف هبتش  ي وأ ،ًانيقي فورعملا نم هنأ نيح يف  
اهل دجوي ال يتلاو A4020تايافن بًامومع قلعتي ىودعلا يف ببستلا نأ  قحلملا يف " سكاع لخدم" 

ددعA4020تايافنل ًاضيأ نوكي نأ نكميو . عساتلا ثلاثلا قحلملاب ةصاخلا ىرخألا صئاصخلا نم   .  
اهجاردإ متي مل يتلا ،تايافنلا جاتحت نأ ةيناكمإ نود تالخدملا نم ليلقلا ددعلا اذه لوحي الو   - 14

اهجاردإ متي يكلH6.2ةيصاخلل ةبسنلاب مييقت ىلإ ،مئاوقلا يف دعب    . ، ةيقافتالا فارطأ دعاست دق ا  أ امك
نأ بجي تايافنلا تائف نم يأ ريرقت دنع ،كرتشم ريسفت اهيدل رفاوت ام اذإ ىودعلل ةببسم ربتع  ت.  

يف اهببست ءارج نم ةرطخ ا   - 15  أ ىلع تايافن فينصت يغبني ناك نإ امب صاخلا رارقلا دمتعي
، . ةدمتعُملا ليلحتلا قرطو ريياعملا ىلع ىودعلا لامتح ارابتخ ااهمادختسا رثكي يتلا جهنلا نيب نمو
ب ىودعلايف ببستلا ، . رطاخملا مييقت ةيجهنم مادختسا  هدوجو لامتحاو ،نئاكلا عون جهنلا اذه ددحيو

فينصت يف صاخ هجوب جهنلا اذه مدختسُأ دقو . نيرخآلل هلاقتنالامتحاو ،ضرملا يف هببست ةيناكمإو 
نادلبلا نم ريثك يف ةرطخ ا  ةحصلا ةمظن م فينصت ىلإ ةراشإلا رثكت ،لاثملا ليبس ىلعف. أ ىلع تايافن

ةرطخ ا(WHO)ةيملاعلا   أ ىلع ةنيعم تايافن فينصت يغبني ناك نإ ام ديدحتل ىودعلل ةببسملا داوملل  . 

تايافنلا ىراجم  يف ةيبوروألا ةعامجلا تاقيقحت يف رطاخملا ىلع زكتري لثامم ج   - 16  مدختس يو
روألاعورشملاراطإ يف ةيحصلا ةياعرلا ةطشنأ نع ةجتانلا ةلئاسلا  تاذ ةلئاسلا تايافنلا يرا "يبو   
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تايافنلا نم نييسيئر نيعون عورشملا اذه ددح دقو . تاينيعستلا لئاوأ يف هذيفنت مت يذلا" ةيولوألا
تايافنلا هذه أشنمل ًاقبط ا  ةياعرلا ةطشنأ نع ةجتانلا ةماعلا تايافنلا فينصت مت دقف . ةطبترملا رطاخملاو

ىودعلل ةببسم تانئاك نمضتت نأ لمتحي يتلا كلت فينصت مت و" ةيحص ةياعر تايافنك"ةيحصلا 
  ".ةرطخ ةيحص ةياعر تايافنك"

ةدحتملا ممألا ا ةرطخلا عئاضبلا لقنل ةيجذومنلا ةيميظنتلا حئاوللا مدختست امك   - 17  رشن يتلا
قر،12ةعبطلا ،ةيجذومنلا ةيميظنتلا حئاوللا : ةرطخلا عئاضبلا لقن نأـشب ةدحتملا ممألا تايصوت م ـ 
نأ ربتعت اهنكلو ،رطاخملا ىلع زكترملا جهنلا اذه  ")يلاقتربلا باتكلا" (VIII.4 & Corr.1, 2 & 3 .01 عيبملا
ةنجل ترظنو. لقنلاب ةقلعتملا ضارغألا يف ةمالسلل ةبسنلاب هتايدودحم هل لقنب ةينعملا ءاربخلل ةدحتملا ممأل ا 

يف ةرشع ةعساتلا ا يف ةرطخلا عئاضبلا   بناجلا اذه ض ارعتساو لقنلا قايس يف" ةيدعملا داوملا"ف يرعترود
  .ةيجذومنلا ةيميظنتلا حئاوللا نم

ذاختا متو . ةيجذومنلا ةيميظنتلا حئاولل 12ةعبط لا ةساردب ،ةشقانملا باقعأ يف ،ءاربخلا ماقو  - 18
  .حوضولا نيسحتل فيفط ليدعت عم" ةيدعم داوم"حلطصم ىلع ءاقبإلاب رارق 

الو . نيتديدج نيتئفب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمب ةصاخلا رطاخملا ةعومجم تائف نع ةضاعتسالا متو  - 19
ةببسملا داوملاب ةمئاق ىلع فلأ ةئفلا يوتحتو . ةمظنملاب ةصاخلا رطاخملا ةعومجم ىلإ ةراشإ يأ دجوت
لقألا ىرخألا داوملا ىلع ءاب ةئفلا يوتحتو . ةيداشرإ ةمئاق عم ،ةروطخلا ةعفترملا تاتبنتسملاو ضارمألل

ريثأت اهل نأ ىلع ةفرعم ةثلاث ةئف جرختو . ةيجذومنلا ةيميظنتلا حئاوللا طباوضل ناتئفلا ناتاه عضختو. ارطخ
  .ةيميظنتلا حئاوللا قاطن نع ةحصلا ىلع ليئض

ضرعأ ةيدعملا ةيوضعلا تانئاكلا نم اقاطن مضت يتلا (ةحرتقملا فلأ ةيداشرإلا ةمئاقلا فصتتو   - 20
رطاخملا ةعومجم نم كلذ يف امب ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمب صاخلا تاربتخملل ةيجولويبلا ةمالسلا ليلد يف 4   

يفت يتلا ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمب ةصاخلا 4 و3 و2رطاخملا تاعومجم نم ةذوخأم ةفورعم ةيوضع تانئاك   
، : ةيلاتلا تامسلاب) فلأ ةمئاقلا ريياعمب من ةمئاق اًالوأ  ةيوضعلا تانئاكلا جلاعتسو ( ةيجذوأ حضوي ناونعلا

فلأ ةئفلل ة  اشم ا  ، ، )أ ىلع ةلثامملا صاوخلا تاذ ىرخألا ىودعلل ةببسملا داوملا كلت فرعت ًايناثو
ذاختا متو ). تاتبنتسملل فيرعت ميدقت مت(طقف تاتبنتسملا الإ جردت الأ نيعتي امثيح ةمئاقلا يف ةدراولا 

  . ءاب ةمئاق ميدقت مدعب رارق
ةزكترملا تارارقلا عنص نم ام لكش ىلع ةريبك ةجردب ةيدعملا داوملا تافينصت عيمج دم تعت  - 21

افينصت رفوي وأ اهنيعب تالاح ىلع قبطي ءارجإ لكش ذختت ةجيتنلا تناك نإ ام نأشب رطاخملا ىلع 
مدختس ي .  

لزاب ةيقافتا قايس يف ةحاتملا تافينصتلا قيبطت ةيفيك ةقيثولا هذه نم ةيلاتلا ماسقألا فص تو  - 22
  .H6.2ةيصاخل لريسفت ميدقتل اه مادختساو
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  لزاب ةيقافتا يفةرطخلا صاوخلل " ةليصألا"و ىودعلل ةببسملا صئاصخلا  -ًاثلاث 
  لزاب ةيقافتا يف ىرخألا ةرطخلا صاوخلل ليصألا عباطلا  -فلأ 

ةداملاب دراولا ةر طخلا تايافنلا فيرعت يفتايافنلل ةرطخلا صئاصخلا ىلإ لزاب ةيقافتا مدختست   - 23
صئاصخلا "كلمت"يتلا تايافنلا نيب قرفي يذلاو ةيقافتالا نم ) أ (1-1 يتلا كلتو ثلاثلا قحلملا يف ةنيبملا  
كالتم اةشقانم مت هنأ الإ ةيقافتالا صن يف مدختسي  مل "ليصألا"حلطصم نأ نم مغرلا ىلعو . اهكلمت ال

ىلع حوضوب كلذ قدصيو ". ةليصألا) اهصئاصخ وأ(اهتيصاخ "ىلإ ةراشإلاب عساو ىدم ىلع ام ةيصاخ 
نم رهظت يتلا ةيئايميكلا اهصئاصخل ًاقبط ةقدو ةلوهسب اهصاوخ ديدحت نكمي يتلا داوملا نم ريبك ددع 

تاءارجإل اهضرعت دنع ريغتت ال يتلاو ا     .عئاش لكشب ةددحم رابتخاازيكرت لالخ
تايافنلا ربتع . ام ءيشل ةيساسأ ةفص ربتعي" ةليصأ"ةملكل فولأملا فيرعتلا نإ   - 24  ت يتلا ةلاحلا ىفو

هذه رِهظ   ت اهلعجت يتلا ةجردلل ا  تثولت وأ ةقيقد تانئاكل تضرعت ا  أ ىنعي اذه نإف ىودعلل ةببسم اهيف
كلمت يتلاو ا " ةيساسألا ةفصلا"نوكتو . ةيصاخلا  اذ ةقيقدلا تانئاكلا اهرِِِِِهظ  ت يتلا ةفصلا كلت يه انه
لكك تايافنلا ا" ةليصألا"ة يصاخلا  فصتت يلاتلابو تايافنلل اهحنمتو. 

ةببسملا ةقيقدلا تانئاكلا نِّكمي ةقيقدلا تانئاكلاب تايافنلا طابتر انأ فصولا اذه ضرتفيو   - 25
لثم قرط لالخ نم قحاللا ضرعتلا دنع ىودعلا يف ببستلا ىلع ةرداق لظت نأ نم ىودعلل 

ضعبف ،لاثملا ليبس ىلعف . ماودلا ىلع كلذك رمألا نوكي ال دقو). قاشنتسالا وأ علبلا ،صاصتمالا(
، داوملا  تقولا سفن يف ةمِقعم نوكت دق ةيئايميكلا ةيحانلا نم ةرطخ نوكت يتلا رولكلا تاضيبم لثم

  .اهلباقت دق يتلا ىودعلل ةببسملا تانئاكلا لتقتو
ىلإ اهلوحي ةقيرطب تايافنلا نم عونيأ ثولتي نأب لامتح ادوجو نأ نم مغرلا ىلعف ،كلذلو   - 26  

ًاعاونأ نإفةيدعم تايافن ثيحب  قيثو لكشب ىودعلل ةببسملا تانئاكلاب طبترت تايافنلا نم ةددحم ةليلق ،   
ىودعلا رابتعانكمي  ًاليصأ ًارطخ لثمت وأ تايافنلا كلمت ال ،ةماع ةفصبو ". ًاليصأ"ًايقيقح ًارطخ لثمت  

ةجتانلا تايافنلا يه كلذك نوكت نأ حجرألا تايافنلاو . ًادج ةصاخ تالاح يف الإ ،ىودعلا يف ببستلاب
ةمئاقلاب تدرو امك )يرطيبلا بطلا تاسرامم كلذ يف امب(ةيبطلا تاسرامملاو ةيحصلا ةياعرلا نع   ،

A4020ملاب نماثلاقحل   .  

  تقولا رورمب ىودعلا تاريغت  -ءاب 
ىلع رثؤي ثيح ،ًاماه ًالماع تقولا ربتع   - 27 ببست نأ لمتحي يتلا تايافنلا راهظإ لامت حاي

نم ريثك نم ضيقنلا ىلع كلذو . تقولا رورمب ًةوق لقأ وأ رثكأ ةيصاخلا حبصت دق. صاوخلل ىودعلا
لظي وأ لاعتش الل ةلباق لظت لاعتشالل ةلباقلا تابيذملا: ًالثمف. لزاب ةيقافتال ىرخألا ةرطخلا صئاصخلا
  .يئايميكلا اهبيكرتل ةليصأ ةفص صاوخلا هذه نأل كلذو ًالاكأ ضماحلا

اهتيويح تانئاكلا هذه دقفت دقف . ةديدع قرطب تقولا عم ةقيقدلا تانئاكلا زيكرت ريغتي  - 28
يف ىتح حبص. ىودعلا ضفخنت يلاتلابو  اهنكلو نومك ةلاح ت نأ وأ فعاضتت نأ تانئاكلا هذهل نكميو  
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ىلع ريغتلا اذه دمتعي و. ةمءالم رثكأ ةيئيب فورظ تحت ديدج نم طاشنلا ىلع ةردقلاب ةظفتحم لظت
  :لثم لماوع

 ؛)ةمِواقم ميثارج لكشي اهضعب(نئاكلا عون   )أ(
 ؛ءاذغلا رفاوت  )ب(
 ؛ةطيحملافورظلا   )ج(

  ؛ةبوطرلا  ‘1‘
  ؛ةرارحلا ةجرد  ‘2‘
 .)عاعشإلا روص نم ىرخأ ةروص يأل وأ(ءوضلل ضرعتلاو   ‘3‘

ةفصسيل ىودعلا يف ببستلا: جاتنتسالا  -ميج  صأ ةرطخ    ةلي 
ساسألا يف ةريغتم اهنكلو ةرقتسم ريغ ةيصاخ ىودعلا ربتع   - 29 ةيجولويبلاصاوخلا ىلع دمتعتو ت .

  .رابتخالا فورظ سفن يف ةفلتخم تاقوأ يف ةفلتخم رابتخاجئاتن ىلع لوصحلا نكميو 
ا   - 30 ” ةليصأ ةيصاخ”أ ىلع ةيصاخلا مييقت نكمي ال هنإف ،كلذ عمو . اهيلع دمتعيو ةتباث ةقيرطب

فلتخم ج   تايافنلا تناك اذإ ام ديدحت دنع لزاب ةيقافتال ىرخأ ةرطخ صئاصخ عم عابتإ بجي اذل
  . الامأ ىودعلل ةببسم

كلذو ةدِكؤم تاليلحتب مايقلا نودب ةيصاخلا هذه دوجو ىلع مكحلا نكمي ام ًاريثك   - 31
رطاخملا ىلع زكتري جاب  اهتجلاعمو ،اهردصمو ،تايافنلا عونب صا خلا بيكرتلا ربتعيكلذب و. مادختس

ةلباق اهلعجي امب ا اكانه ناك اذإ ام ديدحتل تارشؤم ،اهتلوانمو   ةثولم وأ ىودعلل ةببسم تانئاكب لاصت
 .ىودعلل ةببسم ربتعت نأل

رطاخملل يجهنمو طيسب مييقت ىلع نذإH6.2ةيصاخلا كلمت دق يتلا تايافنلا مييقت دمتعيو   - 32  . 

  رطاخملا مييقتج   - ًاعبار 

ضرعتلاتاراسمو ،ضارمألل اهببست ةجرد ،ىودعلل ةببسملا تانئاكلا فيرعت  -فلأ    ىودعلا و 
رطخلا تاعومجمب ةصاخلا تائفلا ساسأ ىلع فينصتلا وه ىودعلا فينصتل عئاشلا جهنلا نإ   - 33

  .ًايبط اهجالعب ةصاخلا تالامتحالاو اهرشنو ىودعلا يف اهببست تاناكمإل ًاقبط تانئاكلل ةددحملا
تاربتخملل ةيجولويبلا ةمالسلا ليلد وه عساو قاطن ىلع مدختسمو فورعم ماظن دجوي   - 34

يلي امب تاعوم. ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمب صاخلا    :ا هذه نم ةعومجم لك مستتو
 ؛ضارمألل نئاكلا ببست ىدم  )أ(

 ؛ةيبسنلا هتلوهسو راشتنالا بولسأو  )ب(

تاعمتك ىلع رطخلا ةجردو  )ج(   ؛او دارفألا نم ل
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 .ةلاعفو ةفورعم ةيئاقو لماوعو جالعلا رفاوت لالخ نم راسكنالل مجانلا ضرملا ةيلباقو  )د(

 :يلي امكيه رطخلا ىوتسمل ًاقبط رطخلا تاعومجم نم ةعومجم لكب ةصاخلا ريياعملاو   - 35

تاعمتلع ًاريبك ًارطخ ،دارفألا ىلع ًاريبك ًارطخ لثمت( 4رطخلا ةعومجم   )أ(  ) ا ى
نم ةلوهسب لقتنت نأ نكميو ناويحلا وأ ناسنإلل ةريطخ ًاضارمأ ةداعلا يف ببست يتلا تاضر   مُملا لمشتو

ةلاعف ةيجالعو ةيئاقو ريبادتةداعلا يف اهل رفاوتت ال يتلاو ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب رخآل درف   ؛ 
تاعمتخ ،دارفألا ىلع ًاريبك ًارطخ لثمت (3رطخلا ةعومجم   )ب(  ) ا ىلع ًاليلق ًارط

درف نم ًةداع لقتنت ال اهنكلو ناويحلا وأ ناسنإلل ةريطخ ًاضارمأ ةداعلا يف ببست يتلا تاضر   مُملا لمشتو
  ؛ةلاعف ةيجالعو ةيئاقو ريبادت اهلرفاوتتو رخآل 

تاعمت (2رطخلا ةعومجم   )ج(  ) ا ىلع ًاليلق ًارطخ ،دارفألا ىلع ًاطسوتم ًارطخ لثمت
ًارطخ لثمت نأ لمتحملا نم سيل نكلو ناويحلا وأ ناسنإلل ًاضارمأ ببست نأ نكمي يتلا تاضرمشتو   مُملا ل

ةيئاقو ريبادت اهل رفاوتتو ،اهل ضرعتلا دنع ةريطخ ىودع ببست نأ ىلع ةرداق نوكت امنيب ،اميسج 
  ؛دودحم اهنم ىودعلا راشتنارطخو ،ةلاعف ةيجالعو 

تاعمتًارطخ لثمت (1رطخلا ةعومجم   )د(  او دارفألا نم لك ىلع ًاليلق لمشتو )  
  .ناويحلا وأ ناسنإلل ًاضارمأ بلاغلا يف ببست ال يتلا ةقيقدلا تانئاكلا

تائف ديدحت لجأ نم ةرطخلا عئاضبلل ةدحتملا ممألا فينصت يف كلت رطخلا تاعومجم مدختس   - 36 ت
اهلقن ءانثأ داوملا هذ  ةصاخلا فيلغتلا.  

ا امادختس امت   - 37  ىرا : يبوروألا داحتالماق ةسارد يف ةلثامم تاعومجم  يبوروألا عورشملا
ةيجالعلا ةطشنألا اهزرف " ةيولوألا تاذ ةلئاسلا تايافنلا  ت يتلا ةعئاشلا ةفلتخملا تايافنلا لوانتي يذلاو
هنأ ىلإ تصلخ دقو . ةحصلا ىلع اهلكشت يتلا رطاخملاو ابوروأ ءاحنأ عيمج يف رداصملا نم اهريغو ةيبطلا

هذه نم ةيعرف ةعومجم تيم ". ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن"تايافنلا نم ةئفلا هذه ةيمست بجي   سو
ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن فرع . ىودعلل ةببسملا تايافنلاب تايافنلا ا) ىودعلل ةببسملا(تو   :أب

" نم يأب ثولتلا رطخل ةضرعم ا أب ًايبط اهمييقت مت وأ اهنع فورعم ةيحص ةياعر تايافن يأ
تاعوم )د (2ةداملاب ةدراولا ةيجولويبلا لماوعلا  سل 4 و3، ا  ا هيجوت نم  (90/679/EEC) 

يناثلا نيرشت26خرؤملا  ضرعتلاب ةقلعتملا رطاخملا نم لامعلا ةيامح نأشب 1990ربمفون /   
وأ EEC/89/391مقر هيجوتلا نم ) 1 (16ةداملاب ةدراولا كلتب وأ ،ةيجولويبلا لماوعلل   ،

امت ةيح ةيجولويب لماوعب    ."ًادج ةريبك دادعأب ًايعانطصاا ابنتس
يف  6-2لصفلا  2-6ةبعشلا يف دراولا ةيدعملا داوملل ةدحتملا ممألا فينصت نأ امك   - 38

دقو . جهنلا اذه مدختسي، ةيجذومنلا ةيميظنتلا حئاوللا: ةرطخلا عئاضبلا لقن نأشب ةدحتملا ممألا تايصوت
ءاب ةعوم  او فلأ ةعوم  ةخسنلا دمتعتو . ا امه نيتديدج نيتعومجمب يلاحلا تقولا يف هنع ضيعتسا

ءاربخ نم قيرف اهفينصت داعأ يتلا ةيدعملا لماوعلا كلتل قبسملا مييقتلا ىلع يلاحلا تقولا يف ةافوتسملا 
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وم. فلأ ةعومجملل ةبسنلاب ةيداشرإ ةمئاق دجوتو. لقنلاو ةحصلا  ةعومجم نم ةضافتسا رثكأ فلأ ةع او
تاعومجم نم ىرخأ تاتبنتسمو ةيوضع تانئاك ىلع يوتحتو ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمب ةصاخلا 4رطخلا   

فلأ ةعوم    . ا يف اهجاردإل ةمئالم ربتعت يتلا كلت نم ةمظنملاب ةصاخلا ىرخألا رطخلا
تانئاك جاردإ رايخب ،تارييغتلا ك لتب مايقلا نوضغ يف ،ظفتحت ةيداشرإلا ةمئاقلا لازت الو  - 39

، . كلذ بئاصلا يأرلا ىضتقا امثيح ،اهتحفاكم لجأ نم اهيف ةروكذملا كلتل ةلثامم ةيوضع ةقيرطلا هذ و
ديدحتل لوقعم ينف مكح رادصإب حمسي نأ كلذ نأش نمو .  رطاخملا مييقتب قلعتم ساسأب جهنلا ظفتحي

مأ ةرطخ ربتع     .رابتخايأ ءارجإ نودب كلذو ، H6.2ةيصاخلل اقفو ال ت تايافنلا تناك اذإ ام
  رابتخانودب رطاخملا مييقت ةقيرط مادختس اب ديدحتلا رايعم  -ًاسماخ 

ا هذانودب ىودعلا ديدحت قرط عنمت   - 40  تارابتخالنيطبترملا نيلغتشملا نع راطخألا ،رابتخ .
نأ لمتحملا نم ناك نإ ام ريرقتل ىرخأل ا اهصاوخو تايافنلا عونو أشنم ةفرعم ىلع قرطلا هذه دمتعتو
ريياعملا اهيلع قبطنت ةدوصقملا تايافنلا تناك اذإف . ىودعلل ةببسملا ةقيقدلا تانئاكلاب ةلص ىلع نوكت

ةيصاخلل ًاقبط ةرطخ ربتع   ت ا  تناك اذإ تارابتخ الا نم ةيناث ةلحرم ءارجإ نكميو. H6.2إف ةلصلا تاذ
يقتلا جئاتن صحفيف ةبغركانه    .تارابتخالنمضتملا ريغ مي  
وهH6.2ةيصاخلل ًاقبط ةرطخ تايافنلا تناك اذإ ام ديدحتب صاخلا رايعملاو   - 41  : 

ملا نم يأب ثولتلا رطخل ةضرعم ا  داو أ ىلع ًايبط اهمييقت مت وأ اهنع فورعم تايافن يأ
نم 2- 6ةبعشلا نم فلأ ةئف لا يف ةدراولاةيدعملا  ملا ممألا تايصوتل6- 2لصفلا   نأشب ةدحت  

فرع 13ةعبطلا ،ةيجذومنلا ةيميظنتلا حئاوللا ،ةرطخلا عئاضبلا لقن   ت ىرخأ تايافن يأ وأ  ،
ةبعشلا نم ءاب ةئفلا نم تاتبنتسم ىلع يوتحت ا     .2- 6أب

  لقنلل ةيميظنتلا دعاوقلا عم ةقالعلا - ًاسداس
ةيميظنتلا حئاوللا ،ةرطخل ا عئاضبلا لقن نأشب ةدحتملا ممألا تايصوتب ةقلعتملا ضارغألا يف  - 42

اضيأ قبطنت يتلاو (ةرطخلا عئاضبلل يلودلا نحشلا مكحت يتلا ةلصلا تاذ ةينوناقلا كوكصلاو ،ةيجذومنلا 
يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنمل ةينقتلا تاميلعتلا ،ةرطخلا عئاضبلل ةيلودلا ةيرحبلا ةنودملا ) (تايافنلا ىلع
، ( ًاوج ةرطخلا عئاضبلل نمآلا لقنلا نأشب ًارب ةرطخلا عئاضبلل يلودلا لقنلاب قلعتملا يبوروألا قافتالاو

قلعتملا يبوروألا قافتالاو ،ةيديدحلا ككسلاب ةرطخلا عئاضبلل يوجلا لقنلاب ةقلعتملا ةيميظنتلا دعاوقلاو 
ةيدعملا داوملاب ةقلعتملا ماكحألا قبطنت  )ةيلخادلا هايملا تاراسم قيرط نع ةرطخلا عئاضبلل يلودلا لقنلاب
لصفلا نم ةلصلا ةقيثولا تا فطتقملالوألا قفرملا يف درت و. 2005رياني /يناثلا نوناك لوأ نم ارابتعا ايلعف

  .ةيجذومنلاةيميظن تلا حئاوللا 3- 2-6
) ةيريرسلا وأ ةيبطلا تايافنلا لثم ،داوملا كلتب ةثولملا تايافنلا كلذ يف امب(ةيدعملا داوملا نإ   - 43

بجومب فنصت نأ بجي ءاب ةئفلا يف ةدراولا ةيدعملا داوملا تاتبنتسم ىلع ةوالع ،فلأ ة ئفلا يف ةدراولا
القنلل ةيميظنتلا حئاوللا    :أ ىلع
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  "رشبلل ضرملا ببست ةيدعم داوم"، 2814ةدحتملا ممألا مقر 
  ."طقف تاناويحلل الإ ضرملا ببست ال ةيدعم داوم"، 2900ةدحتملا ممألا مقر وأ 

، ايافنلانإ   - 44 تاتبنتسملا فالخب ،ءاب ةئفلا يف ةدراو ةيدعم داوم ىلع ةيوتحملا ةيريرسلا وأ ةيبطلا ت
لامتحا ةيدعم داوم ىلع اهئاوتح الامتحا نأب لوقعم لكشب دقتعي يتلا ةيريرسلاو ةيبطلا تايافنلاو 

 ، ةدحتملا ممألل 3291مقرلا اهل بسني نأ بجي ضفخنم تايافن  "وأ" أ م غ ةددحم ريغ ةيريرس تايافن" 
  ."أ م غ ،ةمظنم ةيبط تايافن"وأ " أ م غ) ةيويح(ةيبط 
، تاهيجوتلا ةقيثو يف رايعملا يطغي ،ةيلمعلا ةيحانلا نمو  - 45 نيعتي يتلا تايافنلا عيمج ةيلاحلا  

وأ 2814ةدحتملا ممألا يمقر راطإ يف اهفينصت ،لقنلاب ةقلعتملا ضارغألل  يطغي هنأ امك . 2900 
اهفينصت نيعتي يتلا ةيبطلا تايافنلا وأةيريرسلا تايافنلا ةدحتملا ممألا مقر راطإ يف    3291. 

اهيلعH6.2ةيصاخلا قيبطت نكمي يتلا تايافنلا   - ًاعباس    
، اهتحفاكم بجي يتلا تايافنلا جاردإ مت   - 46 . ةيقافتالا نم لوألا قحلملابلزاب ةيقافتا بجومب

ب كلمت نأ حجرألا نم نإفH6.2ةيصاخلل ًاقبطو  تايافنلا نم رثكأب ةيصاخلا هذه تايافنلا هذه ضع  
. هيـلاع] 9[ةرقفلاب ىودعلل ةببسم تايافن نوكت نأ حجرألا نم يتلا تايافنلا تدرو دقو . ىرخألا

ةليصأ ةفصب ىودعلل ةببسم تايافنلا عاونأ ةيبلاغ نوكت نأ عقوت  تايافنلا ىراجم يف رظنلا نيعتيو . ي الو
دراولا Y1,Y2,Y4ةلئاسلا    .لوألا قحلملا يف ة 

مقرلاب ةنمضتملا تايافنلا ربتع   - 47 تA4020  ةببسملا ةقيقدلا تانئاكلاب ةماع ةفصب اطابترا رثكألا  
مر. ىودعلل ةرطخ ريغ نوكت نأ نكمي يلاتلابو تاض ِم ىلع ةيوتحم وأ ةثولم تايافنلا هذه لك تسيلو

قحلملاب ةصاخلا ىرخألا ةرطخلا صئاص خلا ضعب ببسب ةرطخ نوكت دق اهنكلو ( H6.2ةيصاخلل ًاقبط
  ).ثلاثلا

  رابتعالا يف ةيميلقإلا تافالتخالاعضو   -  ًانماث
ةفلتخملا تاريسفتلل ةجيتن ثدحت تافالتخ اكانه نأب ) ةيساسألا ةيفلخلا (يناثلامسقلا رقي   - 48

نع ًاجتان كلذ نوكي دقو. ةيرطقلا ةيهيجوتلا ئدابملاو ريياعملاو نيناوقلا اهضرفت يتلا ةرطخلا صئاصخلل  
ةيحصلا ةياعرلا يف ةعبتملا جالاو ؛ةمالسلاو ةحصلاو ةئيبلا ىلع رطاخملا ةاعارم ه   .نلاو ةيخانملا تافالتخ

يميلقإلا نيديعصلا ىلع تايافنلا ضعب تائف ديدحت يف ةماه لماوع ريياعملا هذه ربتع   - 49 ت
  .يرطقلاو

  ًابولطم ليلحتلا نوكي ىتم - ًاعسات
يف ةداع ا جوي  - 50  يجولوثابلاوةيجولويبوركيملا تاربتخملامايقلا متي يتلا تاءارجإلا نم قاطن د  ة 

ةرادإ كلمت ،لاثملا ليبس ىلعف (ضارمألا يف ببستلا ىلع ةرداق لاةيحلا ةقيقدلا تانئاكلا ىلع فرعتلل 
قيثوت مت دقو ). ةحاتملا تالوكوتوربلا نم ًاضيفتسم اقاطن ةدحتملا ةكلمملاب ةماعلا ةحصلل ةيلمعملا تامدخلا
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ةينورتكلإ ةقيرطب ًايلاح حاتم اهنم ريثكو ةيملعلاو ةيبطلا تايبدألا يف ةديج ةقيرطب تالوكوتوربلا هذه 
ذخأل ًالوكوتورب لماكلا ءارجإلا بلطتي ،تايافنلا تائف ديدحت متي يكلو . تنرتنإلا ةكبش ىلع دوجومو
  .اهليلحتو ةفدهتسملا ةلئاسلا تايافنلا ىراجم نم تانيعلا

ذخأ تانئاكلا دوجو نع فشكلاب صاخلا لوكوتوربلا نمضتي نأ بجي ،دوهعملا يفو   - 51
  :يلي ام اهنموددصلا اذه يف ةفلتخملا قرطلا نم ددع دجوي . فيرعتلاو تابنتسالاو ،ظفحلاو ،تانيعلا

مت يذلا نئاكلا ةينب رابتخ اعم ددحم يلمعم يئاذغ طسو يف يديلقتلا تابنتس الا  )أ(
 ؛ددحم يئاذغ طسو يف ومنلا ىلع هتردقم وأ ةيئايميكويبلا هتالعافتو هتابنتسا

 ؛ةعيرسلا تارابتخالاو  )ب(
 .ينيجلا فينصتلاو  )ج(

ةنيع نم قيقدلا نئاكلا ةداعتس انك ميو. ًادج ةيلاع تارابتخالا هذه ةيساسح نوكت نأ نكمي  - 52
ىودعلا لقن ىلع ةرداق ريغ ا  ناسنإلل اذ دح يف يه نوكت دق دادعألا دوجو مدع ببسب ) ناويحلا وأ( 

  .ىودعلل ةببسملا ةعرجلا لثمت يتلا ةيحلا ةقيقدلا تانئاكلا نم ةيفاكلا
ةيجذومن ةنيع ىلع لوصحلا بعصلا نم نوكي دقف . تارابتخالا نيب ةيساسأ تافالتخادجوت   - 53
اهنم ةديدع لماوع ببسب كلذو ةقيقدلا تانئاكلا نم اهيلع دمتع يو:  

 ؛ةرقتسملا ريغ اهتعيبط  )أ(
 ؛تانئاكلا هذهل يئاوشعلا عيزوتلا  )ب(
نوكي امدنع ةصاخ ،رابتخ الا لبق اهظفحو اهتيويحل ةبسنلاب ثدحت يتلا تاريغتلا  )ج(

 .ًالوهجم نئاكلا

نم نوكي دق ةمالسلاو ةحصلا ىلع ًارطخ لثمي تانيعلا هذه ذخأ نإف كلذ ىلع ةوالعو   - 54
  .هيشاحت لضفألا

ةجاحلا رطاخملا مييقت نيبي نأ نكمي ىتم ديدحت يف ًالثم ةدعاسملا يف جهنلا اذه مادختس انكمي   - 55
اهجاردإ حارتق ادنع وأ ىلوألا ةرملل ةنيعم ةلئاس تايافن ىراجم رابتخ امتي امدنع وأ ةقدلا نم ديزملا ىلإ 

  .ةمئاقلاب
  .تارابتخالل ةعئاشلاقرطل ا ضعبءاب لييذتلا مدقي   - 56

  عجارملا  –فلأ لي يذتلا
  .ISBN9241544503،1993ةيناثلا ةعبطلا ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ،تاربتخملل ةيجولويبلا ةمالسلا ليلد 

ممألا ،ةحقنملا ةرشع ةثلاثلا ةعبطلا ،ةيجذومنلاةيميظنتلا حئاوللا ،ةرطخلا عئاضبلا لقن نأشب تايصوت   
 ،   .ISBN92-1-139057، 1997ةدحتملا
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 ;Y1)ةيحصلا ةياعرلا تايافنو ةيبطلا ةيجولويبلا تايافنل ل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلانأشب ة ينقت ةيهيجوت ئدابم

Y3) 2003 ISBN 9211586216  لزاب ةيقافتا ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  ،  

  ةيلودلاو ةيرطقلا رابتخالا قرطو ريياعم –ءاب لييذتلا 
 –ةقيقدلا تانئاكلاب ةصاخلا تارابتخ الاو ةيبطلا ايجولويبوركيملاب ةصاخلا تايبدألا نم ريثكلا دجوي
مئاوق ةيسيئرلا رشنلا رود كلمتو . تنرتنإلا ةكبش ىلع وأ ةعوبطم ءاوس تايرطفلاو تاسوريفلا ،ايرتكبلا

ةصاخ تايلآو ضارمألا ةحفاكمل زكارم اهيدل يتلا نادلبلا نم ريثكلا كلمت امك . ةيميلعتلا بتكلا نم ةريبك
تالوكوتورب طابنتس اب نادلبلا هذه تماق دقو. ةصاخ ةماعلا ةحصلل ةيلمعم تام ادخ ريراقتلا دادعإب

االاب ةصاخ ةلصلا تاذ تامولعملل ًاردصم نادلبلا هذه يف ةيحصلا تاطلسلا ربتع . رشنو تارابتخ  ت امك
  .ةمدختسملا ريياعملاو رابتخالا قرطب

يلمعملا تامدخلا ةرادإ–ةيسايقلا ةيليغشتلا تاءارجإلا  ةماعلا ةحصللة    ةدحتملا ةكلمملا،  
هيجوت– ةصاخ تايافن يرعت نأشب ةينقتتا  رطخ مييقت 9ءاب مسقلا ،تايافنلا هذه فينصتو ف ـ   ،

ئيبلا ةلاكوH9، pp IB.44-45ةيصاخلل ىودعلا  ةدحتملا ةكلمملا–زليوو ارتلكنإ نم ل ـكل(ة ـ،    (
1999 ،ISBN 0 11 3101589.  
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  قفرم
، ،ةرطخلا عئاضبلا لقن نأشب تايصوت نم تافطتقم ةعبطلا ةيجذومنلا ةيميظنتلا حئاوللا  
لاةحقنملا ةرشعة ثلاثلا ةيدعملا داوملا3-6-2 لصف،   ،  

ةبعشلا 2-6-3" ةيدعملا داوملا- 6-2     
  فيراعت  2-6-3-1
  :ةحئاللا هذه ضارغأل
يوتحت داوم يه ةيدعملا داوملا  1- 1- 3- 2-6 ا لوقعم ةجردب عقوتي وأ ضارمألا تاببسمىلع   أ ة
تانئاكو تاسوريفلاو ايريتكبلا لمشت (ةقيقد تانئاك يه ضارمألا تاببسمو . تاببسملا هذه يوتحت
نأ نكمي يتلا ةينيتوربلا تايئزجلا لثم رصانعلا نم كلذ ريغو ) تايرطفلاو تايليفطلاو حاسكلل ةببسم
  .ناويحلا وأ ناسنإلل ًاضرم ببست

تاجتنم يهةيجولويبلا تاجتنملا  2- 1- 3- 2-6 ًاقفو عزوتو عنصتو ،ةيح تانئاك نم ةقتشم    
ةياقولل مدختستو ،صيخرتلل ةصاخ تاطارتشا يضتقت دقو ،ةبسانملا ةينطولا تاطلسلا اهعضت تاطارتشال 
صوحفلا وأ براجتلا وأ ريوطتلا ضارغأل وأ ،ناويحلا وأ رشبلا يف اهصيخشت وأ اهتجلاعم وأ ضارمألا نم 

ت تاجتنم نمضتت يهو ،ا  هذه ىلع رصتقت ال اهنكلو ،تاحاقللاك عنصلا ةمات ريغ وأ ةما ةلصتملا
  .تاجتنملا

رشن وأ ميخضت ا ) تاربتخملا نوزخم(ةتبنتسملا تانئاكلا   3- 1- 3- 2-6  متي ةيلمع ةجيتن يه
اذه ريشيو . اهل ضرعتلا دنع ىودعلا رطخ ديزي اذبو ،ةريبك تازيكرت ديلوت لجأ نم ضارمألا تاببسم
ضارغأل ةهجوملا تاتبنتسملا لمشي الو ،ضارمألا تاببسمل يدمعلا ديلوتلل ةدعملا تاعور زملا ىلإ فيرعتلا
  .ةيريرسلا ضارغألا وأ صيخشتلا

ا ًاينيج ةلدعملا تانئاكلاو ةقيقدلا تانئاكلا  4- 1- 3- 2-6 دام تلدع تانئاكو ةقيقد تانئاك يه  
  .ًايعيبط ثدحت ال ةقيرطب ةينيجلا ةسدنهلا لالخ نم دمع نع ةينيجلا

رشبلا وأ تاناويحلل يبطلا جالعلا نع ةئشان تايافن يه ةيريرسلا وأ ةيبطلا تايافنلا  5- 1- 3- 2-6  
  .ةيويحلا ثاحبألا نع وأ

  ةيدعملا داوملا فينصت  2-6-3-2
ةدحتملا ممألا مقر اهل نيعيو 2- 6ةبعشلا يف ةيدعملا داوملا فنصت   1- 2- 3- 2-6 وأ 2814   

وأ 2900 ءاضتقالا بسح3373   ،.  
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  :ةيلاتلا تائفلا ىلإ ةيدعملا داوملا مسقت  2- 2- 3- 2-6
ةقاعإ ببسي نأ هـل ضرعتلا دنع نكمي لكش يف لقنت يتلا ةيدعملا ةداملا : فلأ ةئفلا  2-1- 2- 3- 2-6

تاناويحلا وأ رشبلل ًالتاق ًاضرم وأ ةايحللًاددهم ًاضرم وأ ةلثمأ ةرقفلا هذه يف مدقملا لودجلا درويو .  
ريياعملا هذه يفوتستيتلا داوملل ةيحاضيإ  .  
رشبلاب يدام لاصتا ىلإ يدؤي امم ،ةيقاولا ةئبعتلا جراخ ةيدعم ةدام قلطت نيح ضرعتلا ثدحي   :ةظوحلم
  .ناويحلا وأ
مقر ناويحلاو رشبلل وأ رشبلل ضرملا ببست يتلاو ريياعملا هذه يفوتست يتلا ةيدعملا داوملل نيعي   )أ(

ممألا مقر ناويحلل الإ ضرملا ببست ال يتلا ةيدعملا داوملل نيعيو. 2814ةدحتملا ممألا   
  ؛2900ةدحتملا 

وأ 2814ةدحتملا ممألا مقر نييعت دنتسي   )ب( ضارغأ وأ فورعملا يبطلا لجسلا ىلإ 2900   
قلعتملا صصختملا مكحلا وأ ،ةنطوتسملا ةيضرملا ةيلحملا فورظلا وأ ،يناويحلا وأ يرشبلا ردصملا 

  .ناويحللوأ ضيرملل ةيدرفلا فورظلاب 
ىلع رثؤت يتلا ةيدعملا داوملا وه 2814ةدحتملا ممألا مقرل حيحصلا نحشلا مسا   :1ةظوحلم   

طقف تاناويحلا ىلع رثؤت يتلا ةيدعملا داوملا وه2900ةدحتملا ممألا مقرل حيحصلا نحشلا مساو رشبلا   .  
اهيف امب ،لودجلا يف رهظت ال يتلا ةيدعملا داوملا فنصتو. ًاعماج سيل يلاتلا لودجلا  :2ةظوحلم   

امدنعف كلذ ىلإ ةفاضإلابو . فلأ ةئفلا يف ريياعملا سفن يفوتست اهنكل ،ةئشانلا وأ ةديدجلا ضرملا تاببسم
فلأ ةئفلا يف جردت ا    .إف اهيفوتست ال وأ ريياعملا يفوتست ام ةدام تناك اذإ اميف كش كانه نوكي

تايرطف وأ ايرتكب يف ةلئام فورحب ةبوتكملا ةقي قدلا تانئاكلا لثمتت يلاتلا لودجلا يف  :3ةظوحلم 
  .حاسكلل ةببسم وأ

  كلذ ريغ نيبي مل ام لكش يأ يف فلأ ةئفلا يف ةجردملا ةيدعملا داوملل ةيحاضيإ ةلثمأ
 ))أ (2-6-3-2-2-1(

 قيقدلا نئاكلا نحشلا مساو ةدحتملا ممألا مقر

  2814ةدحتملا ممألا مقر 
 رشبلاىلع رثؤت يتلا ةيدعملا داوملا 

  )طقف تبنتسم(ةثيبخلا ةرمجلا ) سوليساب(تايصع 
  )طقف تبنتسم(ةضهجم اليسورب 
  )طقف تبنتسم(ةيطلام اليسورب 
  )طقف تبنتسم(سيوس اليسورب 

ماعرلا - يلام ايردلوهكروب    )طقف تبنتسم( 
  )طقف طبنتسم(يلاموديزب ايردلوهكروب 

رويطلا عاونأ -يساتيسب ايديسمالش   )طقف تبنتسم( 



UNEP/CHW.7/11/Add.1/Rev.1 

14 

  كلذ ريغ نيبي مل ام لكش يأ يف فلأ ةئفلا يف ةجردملا ةيدعملا داوملل ةيحاضيإ ةلثمأ
 ))أ (2-6-3-2-2-1(

 قيقدلا نئاكلا نحشلا مساو ةدحتملا ممألا مقر

  )طقف تبنتسم(موينلويتوب مويدي رتسولك
  )طقف تبنتسم(سيتميا سيديويديسوك 
  )طقف تبنتسم(ةيتينروبلا اليسكوكلا 

  ةيفيرتلا وغنوكلاو مرقلا ىمح سوريف
  )طقف تبنتسم(جنادلا ىمح سوريف 

  )طقف تبنتسم (يقرشلا غامدلا باهتلا سوريف
  )طقف تبنتسم(ةينولوقلا ةيريكسألا 

  الوبيالا سوريف
  لاسكلف سوريف

  )طقف تبنتسم(سيسنرالوت اليسيسنارف 
  وتيراناوغ سوريف
  ناتناه سوريف
  يوئرلا اتناه سوريف ةمزالتمل ةببسملا اتناه تاسوريف
  اردنه سوريف

  )طقف تبنتسم) (ءاب(دبكلا باهتلا سوريف 
  )طقف تبنتسم(ءاب ءابوقلا سوريف 

  )طقف تبنتسم(يرشبلا ةعانملا صقن سوريف 
  )طقف طبنتسم(ضرمملا رو يطلا ازنولفنا سوريف

  )طقف تبنتسم(ينابايلا يكوشلا عاخنلاو خملا باهتلا سوريف 
  نينوج سوريف
  تاباغلا ضرمل روناسايك سوريف
  اسال ىمح سوريف
  وبوشتام سوريف
  غروبرام سوريف
  دورقلا يردج سوريف

Monkeypox virus 
Mycobacterium tuberculosis (cultures only) 
Nipah virus 
Omsk hemorrhagic fever virus 
Poliovirus (cultures only) 
Rabies virus 
Rickettsia prowazekii (cultures only) 
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  كلذ ريغ نيبي مل ام لكش يأ يف فلأ ةئفلا يف ةجردملا ةيدعملا داوملل ةيحاضيإ ةلثمأ
 ))أ (2-6-3-2-2-1(

 قيقدلا نئاكلا نحشلا مساو ةدحتملا ممألا مقر
Rickettsia rickettsii (cultures only) 
Rift Valley fever virus 
Russian spring-summer encephalitis virus 
(cultures only) 
Sabia virus 
Shigella dysenteriae type 1 (cultures only) 
Tick-borne encephalitis virus (cultures only) 
Variola virus 
Venezuelan equine encephalitis virus 
West Nile virus (cultures only) 
Yellow fever virus (cultures only) 
Yersinia pestis (cultures only) 

  2900ةدحتملا ممألا مقر 
ناويحلا ىلع رثؤت يتل ا ةيدعملا داوملا
 طقف

  يقيرفألا لويخلا ضرم سوريف
  ةيقيرفألا ريزانخلا ىمح سوريف
  رويطلا يف لتساكوين ضرم سوريف
  ةيسفنتلا ةلرتلا ىمح سوريف
  ةيكيسالكلا ريزانخلا ىمح سوريف
  ةيعالقلا ىمحلا سوريف
  ينردلا دلجلا ضرم سوريف
  يدعملا يرقبلا يوئرلا باهتلالا ديوكيم امزالبوكيم
  ةريغصلا ضراوقلا نوعاط سوريف
  رقبلا نوعاط سوريف
  مانغألا يردج سوريف
  زعاملا يردج سوريف
  يلصيوحلا ريزانخلا ضرم سوريف
 يلصيوحلا مضلا باهتلا سوريف

ءابةئفلا 2-2- 2- 3- 2-6 فلأ ةئفلا يف اهجاردإ ريياعم يفوتست ال يتلا ةيدعملا ةداملا:  داوملل نيعيو .  
يف ةفرعم يه امك ةتبنتسملا تانايكلا نأ الإ 3373ةدح تملا ممألا مقرءاب ةئفلا نم ةيد عملا  ،2-6 -3-

ةدحتملا ممألا مقر اهل نيعي 1-3 وأ 2814  ءاضتقالا بسح2900   .  
وه 3373ةدحتملا ممألا مقرل حيحصلا نحشلا مسا : ةظوحلم تانيعلا "وأ " صيخشتلا تانيع" 
  ".ةيريرسلا
ًاضرم ببست نأ لمتحي ال يتلا داوملا وأ ةيدعم داوم يو حت ال يتلا داوملا عضخت ال  3- 2- 3- 2-6

  .ىرخأ ةبتر يف جاردإلا ريياعم يفوتست نكت مل ام ،ةحئاللا هذهل ناويحلل وأ رشبلل
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ريضحتل وأ هلقن ةيغب اهعمج متي يتلا مدلا تاجتنم وأ مدلا ةحئاللا هذهل عضخي ال   4- 2- 3- 2-6
عمزملا نم ةيوضع ةزهجأ وأ ةجسنأ يأ وأ عاردز الا وأ مدلا لقن يف مدختست يتلا مدلا تاجتنم
  .عاردزالا تايلمع يف اهمادختسا

وأ ًاضفخنم اهيف ةيدعم داوم دوجو لامتحا نوكي يتلا داوملا ةحئاللا هذهل عضخت ال   5- 2- 3- 2-6
صاخشألاو ،ءاملا تانيعو ،ةيئاذغلا داوملا : ةلثمألا نمو. ةعيبطلا يف دجوي ىوتسمب اهزيكرت نوكي يتلا
  .اهطاشن طيبثت وأ ضرملا تاببسم ديدحت متي ثيحب تجلوع يتلا داوملاو ،ءايحألا

الإ ةيدعم ةدام هئاوتحا يف هبتشي وأ ىودعلاب ًادمع بيصأ يح ناويح لقني ال   6- 2- 3- 2-6
  .ةصتخملا ةطلسلا اهرقت يتلا طورشلاو ماكحألاب

  ةيجولويبلا تاجتنملا  2-6-3-3
نيتيلاتلا نيتعومت ةحئاللا هذه ضارغأل  1- 3- 3- 2-6    :ا ىلإ ةيجولويبلا تاجتنملا مسق
ةئبعتلا ضارغأل لقنتو ةصتخملا ةينطولا تاطلسلا تاطارتشال ًاقفو أبعتو عنصت يتلا داوملا   )أ(

وأ نييبطلا نيصصختملا ةطساوب ةيصخشلا ةيحصلا ةياعرلا يف مادختساللو ،عيزوتلا وأ ةيئاهنلا 
خت ال ةعوم. دارفألا    .ةحئاللا هذهل عضا هذه داومو

داوم يوتحت ا ) أ(ةرقفلا يف جردنت ال يتلا تاجتنملا   )ب(  أ ةلوقعم بابسأل دقتعي وأ فرعي يتلاو
مقر ةعوم . ءاب ةئفلا وأ فلأ ةئفلا يف جاردإلا ريياعم يفوتست يتلاو ،ةيدعم  ا هذه داومل نيعيو

وأ 2814ةدحتملا ممألا  وأ 2900  ءاضتقالا بسح3373   .  
ملاعلا ءاحنأ ضعب يف الإ ًايويح ًارطخ لثمت ال دق ا:ةظوحلم  صخرملا ةيجولويبلا تاجتنملا ضعب يفو .  

دق وأ ،ةيدعملا داوملا تاطارتشال ةيويحلا تاجتنملا هذه لثتمت نأ ةصتخملا تاطلسلا طرتشت دق ةلاحلا هذه 
  .ىرخأ ًادويق ضرفت

  ًاينيج ةلدعملا تانئاكلاو ًاينيج ةلدعملا ةقيقدلا تانئاكلا  2-6-3-4
ةـيدعملا داوملا فيرعت يفوتست ال يتلا ًاينيج ةلدعملا ةقيقدلا تاـنئاكلا فنصت   1- 4- 3- 2-6

  .9- 2لصفلل ًاـقفو 

  ةيريرسلا تايافنلا وأ ةيبطلا تايافنلا  2-6-3-5
ةيدعم داوم وأ فلأ ةئفلا نم ةيدعم داوم يوحت يتلا ةيريرسلا وأ ةيبطلا تايافنلل ن   1- 5- 3- 2-6 يع ي

وأ 2814ةدحتملا ممألا مقر ءاب ةئفلا نم ةتبنتسم  ءاضتقالا بسح2900  وأ ةيبطلا تايافنلل ن .   يع يو
  .3291ةدحتملا ممألا مقر ،ةتبنتسملا ريغ ،ءاب ةئفلا نم ةيدعم داوم يوحت يتلا ةيريرسلا 

امتحا نأ ةلوقعم بابسأل دقتعي يتلا ةيريرسلا وأ ةيبطلا تايافنلل ن  2- 5- 3- 2-6 يع اهئاوتحا ل ي
  .3291ةدحتملا ممألا مقر ،ضفخنم ةيدعم داوم ىلع 
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وه 3291ةدحتملا ممألا مقرل حيحصلا نحشلا مسا : ةظوحلم  "، وأ " أ م غ ةددحم ريغ ،ةيريرس تايافن
  ".أ م غ ةمظنم ةيبط تايافن"وأ أ م غ )" ةيويح(ةيبط تايافن "
نم يوحت تناك يتلاو ثولتلا نم تره ط يتلا ةيريرسلا وأ ةيبطلا تايافنلا عضخت ال  3- 5- 3- 2-6
  .ىرخأ ةبتر يف اهجاردإ ريياعم فوتست مل ام ةحئاللا هذهل ةيدعم داوم لبق

________  


