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 هؤخهر األعراف في اخفبكيج الخىوػ التيولوجي
 الؾبهل كبجخهبػ لألعراف في تروخوكول

  كرعبجىج لمسالهج األحيبئيج
  

 االسخيبػ اهخبيس
 2010خشرًٖ األّل /رأنخّت 15 - 11ٌبغّٖب، اهٖبتبً، 

 يً سدّل األؽيبل اهيؤكح 12اهتٌد 

 

 (77المادة )المسؤولية والتعويض 

 تقرير فريق أصدقاء الرئيسين

وبْ ِؤرّش األطشاف اٌؼبًِ وبخزّبع ٌألطشاف فٟ ثشٚرٛوٛي لشطبخٕخ ٌٍغالِخ األح١بئ١خ لذ أٔشأ،  .1

فٟ وٛاالٌّجٛس، ِب١ٌض٠ب، اٌفش٠ك  2004شجبط / فجشا٠ش 27إٌٝ  23خالي اخزّبػٗ األٚي اٌزٞ ػمذ فٟ اٌفزشح ِٓ 

اٌؼبًِ اٌّخظض اٌّفزٛذ اٌؼض٠ٛخ اٌّىْٛ ِٓ اٌخجشاء اٌمب١١ٔٛٔٓ ٚاٌزم١١ٕٓ ثشأْ اٌّغؤ١ٌٚخ ٚاٌدجش اٌزؼ٠ٛضٝ 

ِٓ اٌجشٚرٛوٛي  27فٟ ع١بق ثشٚرٛوٛي لشطبخٕخ  ٌٍغالِخ األح١بئ١خ ٌالضطالع ثبٌؼ١ٍّخ اٌّشبس إ١ٌٙب فٟ اٌّبدح 

ٚلذ اعزىًّ اٌفش٠ك اٌؼبًِ ػٍّٗ ٚلذَ رمش٠شٖ إٌٙبئٟ إٌٝ االخزّبع اٌشاثغ ٌّؤرّش األطشاف ( BS-I/8اٌّمشس )

 .2008أ٠بس / ِب٠ٛ 16إٌٝ  12اٌؼبًِ وبخزّبع ٌألطشاف فٟ ثشٚرٛوٛي لشطبخٕخ اٌزٞ ػمذ فٟ ثْٛ، أٌّب١ٔب ِٓ 

اٌشاثغ، لشس ِؤرّش  ٚػمت اعزؼشاع رمش٠ش اٌفش٠ك اٌؼبًِ ِٚشاػبح اٌؼًّ اٌزٞ رُ خالي االخزّبع .2

األطشاف اٌؼبًِ وبخزّبع ٌألطشاف فٟ اٌجشٚرٛوٛي إٔشبء فش٠ك أطذلبء اٌشئ١غ١ٓ ثبخزظبطبد رزؼٍك ثّٛاطٍخ 

اٌزفبٚع ثشأْ اٌمٛاػذ ٚاإلخشاءاد اٌذ١ٌٚخ فٟ ِدبي اٌّغؤ١ٌٚخ ٚاٌدجش اٌزؼ٠ٛضٝ ػٓ األضشاس اٌزٟ رٕشأ ػٓ 

أٞ )ع١بق اٌجشٚرٛوٛي ٚرٌه ػٍٝ أعبط إٌض اٌّشفك ثبٌّمشس  أزمبي اٌىبئٕبد اٌّحٛسح اٌح١خ ػجش اٌحذٚد فٟ

 (.BS-IV/12اٌّمشس 

                                                      
  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/1. 
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 2009شجبط / فجشا٠ش 27إٌٝ  23ٚػمذ اٌفش٠ك أسثؼخ اخزّبػبد فمذ ػمذ أٚي اخزّبع خالي اٌفزشح ِٓ  .3

 2010شجبط / فجشا٠ش 12إٌٝ  8ٚػمذ االخزّبػبْ اٌثبٟٔ ٚاٌثبٌث فٟ وٛاالٌّجٛس، ِب١ٌض٠ب ِٓ . فٟ ِىغ١ه ع١زٟ

 8إٌٝ  6ٚػمذ االخزّبع اٌشاثغ فٟ األعجٛع اٌّبضٟ ِٓ . ػٍٝ اٌزٛاٌٟ 2010حض٠شاْ / ١ٔٛ٠ٛ 19إٌٝ  15ِٚٓ 

 .ٕ٘ب فٟ ٔبغ٠ٛب 2010رشش٠ٓ األٚي / أوزٛثش

 .ٚ٘زٖ اٌٛث١مخ ٟ٘ اٌزمش٠ش اٌّذِح إٌٙبئٟ ٌفش٠ك أطذلبء اٌشئ١غ١ٓ اٌّؼٕٟ ثبٌّغؤ١ٌٚخ ٚاٌدجش اٌزؼ٠ٛضٝ .4

ّبػٗ األٚي اٌزفبٚع ثشأْ اٌمٛاػذ ٚاإلخشاءاد اٌذ١ٌٚخ اٌّؼ١ٕخ ثبٌّغؤ١ٌٚخ ٚٚاطً اٌفش٠ك فٟ اخز .5

ٚاٌدجش اٌزؼ٠ٛضٝ ػٓ األضشاس إٌبشئخ ػٓ أزمبي اٌىبئٕبد اٌّحٛسح اٌح١خ ػجش اٌحذٚد اعزٕبدا إٌٝ إٌظٛص 

طه ٍِضَ ٚٚافك اٌفش٠ك ػٍٝ اٌؼًّ طٛة إػذاد . BS-IV/12اٌزٕف١ز٠خ اٌّمزشحخ اٌٛاسدح فٟ اٌّشفك ثبٌّمشس 

لبٔٛٔب فٟ شىً ثشٚرٛوٛي رى١ٍّٟ ِغ اٌفُٙ ثأْ اٌمشاس إٌٙبئٝ فٟ ٘زا  األِش  ٌٓ ٠زخز إالّ ثٛاعطخ ِؤرّش 

ٚأػذ ِششٚع ٔض ٌٍجشٚرٛوٛي اٌزى١ٍّٟ ثشأْ اٌّغؤ١ٌٚخ . األطشاف اٌؼبًِ وبخزّبع ٌألطشاف فٟ اٌجشٚرٛوٛي

اٌزٞ اعزخذَ وأعبط ٌٍّفبٚضبد اٌزٟ رٛاطٍذ ٚاٌدجش اٌزؼ٠ٛضٝ ثجشٚرٛوٛي اٌغالِخ األح١بئ١خ، ٚ٘ٛ إٌض 

 .خالي اخزّبػٗ اٌثبٟٔ

ٚطٍت اٌفش٠ك، فٟ اخزّبػٗ اٌثبٟٔ، ِٓ األ١ِٓ اٌزٕف١زٞ أْ ٠ٕمً ٌألطشاف فٟ اٌجشٚرٛوٛي ٔض  .6

اٌجشرٛوٛي اٌزى١ٍّٟ اٌّمزشذ لجً عزخ أشٙش ِٓ االخزّبع اٌخبِظ ٌّؤرّش األطشاف اٌؼبًِ وبخزّبع ٌألطشاف 

ٚػٍٝ رٌه أثٍغ األ١ِٓ اٌزٕف١زٞ ٔض . ِٓ ارفبل١خ اٌزٕٛع اٌج١ٌٛٛخٟ 28ِٓ اٌّبدح  3إػّبال ٌٍفمشح فٟ اٌجشٚرٛوٛي 

 6اٌجشٚرٛوٛي اٌزى١ٍّٟ اٌّمزشذ ٌألطشاف فٟ ثشٚرٛوٛي لشطبخٕخ ٌٍغالِخ األح١بئ١خ ِٓ خالي إخطبس طذس فٟ 

 .١ٔ2010غبْ / أثش٠ً

ٚػٍٝ رٌه ٚاطً اٌفش٠ك، خالي . اٌمضب٠ب اٌّؼٍمخٚارفك اٌفش٠ك أ٠ضب ػٍٝ ػمذ اخزّبع آخش ٌالٔزٙبء ِٓ  .7

. اخزّبػٗ اٌثبٌث، ِفبٚضبرٗ ثشأْ ِششٚع ٔض اٌجشٚرٛوٛي اٌزى١ٍّٟ اٌّؼٕٟ ثبٌّغؤ١ٌٚخ ٚاٌدجش اٌزؼ٠ٛضٝ

ٚٔظش اٌفش٠ك أ٠ضب فٟ ِششٚع خطٛط رٛخ١ٙ١خ ثشأْ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ أػذٖ اٌشئ١غبْ اٌّشبسوبْ ثٕبء ػٍٝ 

ٚأػذ ٔض ِذِح ٌّششٚع اٌخطٛط اٌزٛخ١ٙ١خ ثشأْ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ . زّبع اٌثبٟٔطٍت اٌفش٠ك فٟ خزبَ االخ

ٚفٟ ٔٙب٠خ االخزّبع اٌثبٌث أدسن اٌفش٠ك . رضّٓ اٌزؼ١ٍمبد ٚاٌّمزشحبد اٌزٟ أثذا٘ب أػضبء اٌفش٠ك ٚاٌّشالجْٛ

ساثغ لجً االخزّبع  ٚٚافك اٌفش٠ك ػٍٝ ػمذ اخزّبع. أٔٗ ِبصاٌذ ٕ٘بن لضب٠ب ِؼٍمخ رحزبج إٌٝ ِض٠ذ ِٓ اٌزفبٚع

اٌخبِظ ٌألطشاف ِجبششح ٌّؼبٌدخ ٘زٖ اٌمضب٠ب اٌّؼٍمخ ثّب فٟ رٌه ِششٚع ِمشس ٌالخزّبع اٌخبِظ ٌألطشاف 

 .فٟ اٌجشٚرٛوٛي

ثئإللزشاْ ِغ اإلخزّبع اٌخبِظ ٌّؤرّش األطشاف ٚػمذ االخزّبع اٌشاثغ ٚاألخ١ش ٌٍفش٠ك فٟ ٔبغ٠ٛب  .8

ٚٚافك ػٍٝ أْ ٠مذَ، ٚفمب . ٚاخززُ اٌفش٠ك ِفبٚضبرٗ ثٕدبذ. شٚرٛوٛياٌؼبًِ وئخزّبع ٌّؤرّش األطشاف فٝ اٌج

ٔض اٌجشٚرٛوٛي اٌزى١ٍّٟ اٌّؼٕٟ ثبٌّغؤ١ٌٚخ ٚاٌدجش اٌزؼ٠ٛضٝ , BS-IV/12ِٓ اٌّمشس ( ذ) 1ٌٍفمشح 

ثجشٚرٛوٛي لشطبخٕخ ٌٍغالِخ األح١بئ١خ اٌّشفك ثٙزا اٌزمش٠ش ثبإلضبفخ إٌٝ ِششٚع ِمشس إٌٝ االخزّبع اٌخبِظ 

ٚفٟ  .رّش األطشاف اٌؼبًِ وبخزّبع ٌألطشاف فٟ اٌجشرٛوٛي ٌٍٕظش ٚاالػزّبد حغت ِمزضٝ اٌحبيٌّؤ

أٚطٝ ثأْ ٠مَٛ االخزّبع اٌخبِظ ٌّؤرّش األطشاف اٌؼبًِ وبخزّبع ٌألطشاف فٟ اعزٕزبخٗ، فئْ اٌفش٠ك 

 :اٌجشٚرٛوٛي ثّب٠ٍٟ

 أْ ٠ؼزّذ ِششٚع اٌجشٚرٛوٛي اٌزى١ٍّٟ؛ (1)
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لبٟٔٛٔ ٌٍٕظش فٟ االرغبق ٚاٌذلخ اٌمب١ٔٛٔخ ع ٚلذ ِّىٓ، فش٠ك ط١بغخ أْ ٠ٕشٝء، فٟ أعش (2)

اٌخبِظ ٌّؤرّش ٌٕض اٌجشٚرٛوٛي اٌزى١ٍّٟ ثد١ّغ ٌغبد األُِ اٌّزحذح اٌشع١ّخ اٌغذ خالي االخزّبع 

 األطشاف اٌؼبًِ وبخزّبع ٌألطشاف فٟ اٌجشٚرٛوٛي

 :اٌحبٌٝ ِٓ خذٚي األػّبيإدساج إٌض اٌزبٌٝ فٝ رمش٠ش اإلخزّبع اٌخبِظ رحذ اٌجٕذ ( 3)

أْ األطشاف فٝ اٌجشٚرٛوٛي ٌذ٠ٙب ِفب١ُ٘ ِزجب٠ٕخ  ٌمذ ظٙش خالي اٌّفبٚضبد ثشأْ اٌجشٚرٛوٛي اٌزى١ٍّٝ

ِٚٓ رٌه . ػٍٝ اٌّٛاد اٌّدٙضح إٌبشئخ ػٓ اٌىبئٕبد اٌّحٛسح اٌح١خ  ِٓ اٌجٛرٛوٛي 27ػٓ رطج١ك اٌّبدح 

ٝ ػٍٝ أألضشاس اٌزٝ رٕشأ ػٓ ٘زٖ اٌّٛاد اٌّدٙضح أٔٗ ٠ّىٓ ٌألطشاف أْ رطجك اٌجشٚرٛوٛي اٌزى١ٍّ

 ثششط إلبِخ طٍخ عجج١خ ث١ٓ األضشاس ٚاٌىبئٕبد اٌّحٛسح اٌح١خ

٠ّىٓ اٌحظٛي ػٍٝ إٌض اٌىبًِ ٌزمش٠ش وً اخزّبع ٌفش٠ك أطذلبء اٌشئ١غ١ٓ اٌّؼٕٟ ثبٌّغؤ١ٌٚخ ٚاٌدجش  .9

 :اٌزؼ٠ٛضٝ ِٓ اٌّٛلغ اٌشجىٟ ٌألِبٔخ ِٓ خالي اٌٛطالد اٌزب١ٌخ

 01خزّبع األٚي اال-http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSGFLR ؛ 

  ٟٔ02االخزّبع اٌثب-http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSGFLR ؛ 

  03االخزّبع اٌثبٌث-http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSGFLR ؛ 

  04االخزّبع اٌشاثغ-http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSGFLR . 

 

 

http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSGFLR-01
http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSGFLR-02
http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSGFLR-03
http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSGFLR-04
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 اهخذٖٖل األّل
 ---/BS-Vهشروػ الهلرر 

 اللواؽد واإلجراءاح الدوليج في هجبل الهسؤوليج والجتر الخؾويظي ؽو األظرار الىبشئج 
 ؽو خحركبح الكبئىبح الحيج الهحورث ؽتر الحدود

إً يؤخير األعراف فٕ اخفبكٖج اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ اهؾبيل نبسخيبػ هألعراف فٕ ترّخّنّل كرعبسٌج 
 هوشاليج األضٖبئٖج،

 ترّخّنّل كرعبسٌج هوشاليج األضٖبئٖج، يً 27اهيبدث إذ ٖشٖر إهٓ 
اهذٔ أٌشأ تيّستَ فرٖلب ؽبيال يفخّش اهؾظّٖج يً اهختراء اهلبًٌٌّٖٖ  BS-I/8يلررٍ ّإذ ٖشٖر إهٓ 

ّاهخلًٌٖٖ يخضضب هويشؤّهٖج ّاهستر اهخؾّٖظٕ فٕ شٖبق ترّخّنّل كرعبسٌج هوشاليج األضٖبئٖج، تشررّع  
يً ترّخّنّل كرعبسٌج هوشاليج  27ر، هالظعالػ تبهؾيوٖج ّفلب هويبدث اهخنوٖف اهيتٌٖج فٕ اهيرفق تذهم اهيلر

 األضٖبئٖج،
اهؾيل اهذٔ كبى تَ اهفرٖق اهؾبيل اهيفخّش اهؾظّٖج يرً اهخترراء اهلربًٌٌّٖٖ     ّإذ ٖالضغ يؼ اهخلدٖر

يب ّاهخلًٌٖٖ اهيخضص هويشؤّهٖج ّاهستر اهخؾّٖظٕ فٕ شٖبق ترّخّنّل كرعبسٌج هوشاليج األضٖبئٖج، ضشرت 
 ٖرد فٕ خلبرٖر اسخيبؽبخَ اهخيشج،

، اهذٔ أٌشأ تيّستَ فرٖق أضردكبء اهرئٖشرًٖ اهيشربرنًٖ    BS-IV/12إهٓ يلررٍ ّإذ ٖشٖر أٖظب 
إلسراء يفبّظبح إظبفٖج ضّل اهلّاؽد ّاإلسراءاح اهدّهٖج فٕ يسبل اهيشؤّهٖج ّاهستر اهخؾّٖظرٕ ؽرً   

ؽتر اهضدّد فٕ شٖبق ترّخّنّل كرعبسٌج هوشراليج  األظرار اهٌبشئج ؽً خضرنبح اهنبئٌبح اهضٖج اهيضّرث 
 األضٖبئٖج، ؽوٓ أشبس اهيرفق تذهم اهيلرر،

تبهؾيل اهذٔ كبى تَ فرٖق أضدكبء اهرئٖشًٖ اهيشبرنًٖ، ضشتيب ٖررد فرٕ   ّإذ ٖضٖع ؽويب يؼ اهخلدٖر 
 خلبرٖر اسخيبؽبح،

اهؾبيل، اهشرٖدث سٖيٌٖرب ٌٖٖخرّ    تبهؾيل اهلّٖى اهذٔ كبى تَ اهرئٖشبً اهيشبرنبً هوفرٖق  ّإذ ٖضٖع ؽويب
، خالل اهشٌّاح اهشح اهشبتلج، فٕ كٖبدث اهؾيوٖج اهيؾخيدث فٕ شرٖبق  (ُّهٌدا)ّاهشٖد رٌَٖٖ هّفٖتر ( نّهّيتٖب)

 يً ترّخّنّل كرعبسٌج هوشاليج األضٖبئٖج، يً خالل عرائق رشيٖج ّغٖر رشيٖج ؽوٓ ضد شّاء، 27اهيبدث 
ل كرعبسٌج هوشاليج األضٖبئٖج، اهخٕ خدؽّ األعراف إهٓ اهخؾبًّ يً ترّخّنّ 22اهيبدث  ّإذ ٖشٖر إهٓ

 ،أّ خؾزٖز اهيّارد اهتشرٖج ّاهلدراح اهيؤششٖج فٕ يسبل اهشاليج األضٖبئٖج/ّ خٌيٖجؽوٓ 
 يٌَ تبهضبسج إهٓ خٖشٖر خٌفٖذ ُذا اهيلرر يً خالل اخخبذ خداتٖر خنيٖوٖج هتٌبء اهلدراح، ّإدرانب

 اهترّخّنّليً  27ّإذ ٖشخذنر اهيبدث 
 ٖلرر يب ٖوٓ
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لتروخوكول كرعبجىج لمسالهج األحيبئيج  كوااللهتور الخكهيمي -ىبغويبتروخوكول  -ألف 
 تشأو الهسؤوليج والجتر الخؾويظي

هترّخّنّل اهشاليج األضٖبئٖرج تشرأً    نّاالهيتّر اهخنيٖوٕ -ٌبغّٖب اؽخيبد ترّخّنّل ٖلرر- 1
تربهترّخّنّل  "ٖشبر إهَٖ فٖيب تؾرد  )األّل تِذا اهيلرر  اهخذٖٖل اهيشؤّهٖج ّاهستر اهخؾّٖظٕ ضشتيب ٖرد فٕ

 ؛"(اهخنيٖوٕ
األيًٖ اهؾبى هأليى اهيخضدث أً ٖنًّ ّدٖؾب هوترّخّنّل اهخنيٖوٕ ّأً ٖفرخص تربة    ٖعوة إهٓ- 2

 ؛2012آذار /يبرس 6إهٓ  2011آذار /يبرس 7اهخّكٖؼ ؽوَٖ فٕ يلر األيى اهيخضدث فٕ ٌّّٖٖرم يً 
راف فٕ ترّخّنّل كرعبسٌج هوشاليج األضٖبئٖج ؽوٓ خٌفٖذ اهترّخّنّل اهخنيٖورٕ  األعٖضد - 3

 إهٓ ضًٖ دخّهَ ضٖز اهٌفبذ؛
ٌٖبشد األعراف فٕ ترّخّنّل كرعبسٌج هوشاليج األضٖبئٖج اهخّكٖؼ ؽوٓ اهترّخّنّل اهخنيٖوٕ - 4
هخضدٖق أّ اهيّافلج أّ أّ فٕ أكرة فرضج يينٌج تؾد ذهم، ّإٖداػ ضنّم ا 2011آذار /يبرس 7اتخداء يً 

 اهلتّل أّ ضنّم االٌظيبى، ضشة اهضبهج، فٕ أكرة ّكح يينً؛

 

 خداتير الخؾويط اإلظبفي والخكهيمي- باء

إرا ٌُ رغذد رىب١ٌف رذاث١ش االعزدبثخ حغجّب رُ رؼش٠فٗ فٟ اٌجشٚرٛوٛي اٌزى١ٍّٟ، ٠دٛص ِؼبٌدخ - 5

 .٘زا اٌٛضغ ثبرخبر رذاث١ش إضبف١خ ٚرى١ٍ١ّخ

 1الخيبر 

٠دٛص أْ رشًّ اٌزذاث١ش اٌّشبس إ١ٌٙب فٟ اٌفمشح أػالٖ رشر١جبد ٠مشس٘ب ِؤرّش األطشاف اٌؼبًِ - 6

 .وبخزّبع ٌألطشاف فٟ اٌجشٚرٛوٛي

 الخداتير اإلظبفيج لتىبء اللدراح    -دال 

٠حث األطشاف ػٍٝ اٌزؼبْٚ آخزح فٟ االػزجبس خطخ اٌؼًّ اٌّؼ١ٕخ ثجٕبء اٌمذساد ٌزحم١ك اٌزٕف١ز - 7

رؼض٠ض أٚ /ٌذٜ ر١ّٕخ ٚ BS-3/3 فؼبي ٌجشٚرٛوٛي لشطبخٕخ ٌٍغالِخ األح١ب٠ئ١خ ػٍٝ إٌحٛ اٌٛاسد فٟ اٌّمشساٌ

اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٚاٌمذساد اٌّؤعغ١خ راد اٌظٍخ ثزٕف١ز اٌجشٚرٛوٛي اٌزى١ٍّٟ ثّب فٟ رٌه ِٓ خالي اٌّؤعغبد 

غت ِمزضٝ اٌحبي ِٓ خالي ر١غ١ش ِشبسوخ ٚإٌّظّبد اٌؼب١ٌّخ ٚاإلل١ّ١ٍخ ٚاإلل١ّ١ٍخ اٌفشػ١خ ٚاٌّح١ٍخ ٚح

 اٌمطبع اٌخبص

ط١بغخ اٌّغبػذح اٌثٕبئ١خ ٚاإلل١ّ١ٍخ ٚاٌّزؼذدح  ٌذ٠ٜذػٛ األطشاف إٌٝ ِشاػبح ٘زا اٌّمشس - 8

 .ثزٕف١ز اٌجشٚرٛوٛي اٌزى١ٍّٟ،األطشاف ٌٍجٍذاْ إٌب١ِخ األطشاف ا٢خزح ثٛضغ رشش٠ؼٙب اٌّحٍٟ اٌّزؼٍك 

اٌمبدَ ٌخطخ اٌؼًّ  مشس، حغت ِمزضٝ اٌحبي، خالي االعزؼشاع٠مشس أْ ٠شاػٟ ٘زا اٌّ- 9

 . 1اٌّشبس إ١ٌٙب فٟ اٌفمشح 
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 اٌّشفك

 التروخوكول الخكهيمي لتروخوكول كرعبجىج لمسالهج األحيبئيج تشأو الهسؤوليج والجتر الخؾويظي

 إً األعراف فٕ ُذا اهترّخّنّل اهخنيٖوٕ،
اليج األضٖبئٖج اهيوضق تبخفبكٖج اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ، أعرافب فٕ ترّخّنّل كرعبسٌج هوش تبؽختبرُب

 ،"اهترّخّنّل"ّاهيشبر إهَٖ فٖيب تؾد تبشى 
 يً إؽالً رّٖ تشأً اهتٖئج ّاهخٌيٖج؛ 13إذ خأخذ فٕ االؽختبر اهيتدأ 

 يً إؽالً رّٖ تشأً اهتٖئج ّاهخٌيٖج، 15يً سدٖد اهٌِز اهخضّعٕ اهّارد فٕ اهيتدأ  إذ خؤند
إهٓ خّفٖر خداتٖر اشخسبتج يالئيج فٕ ضبهج ضدّد ظرر أّ خِدٖد ّشٖم تبضخيبل تبهضبسج  ّإذ خلر

 ضدّد ظرر، تيب ٖخيبشٓ يؼ اهترّخّنّل،
 يً اهترّخّنّل، 27إهٓ اهيبدث  ّإذ خشٖر

 :كد اخفلح ؽوٓ يب ٖوٕ
  1الهبدث 
 الهدف

َ اهيشخداى، يؼ ِٖدف ُذا اهترّخّنّل اهخنيٖوٕ إهٓ اهيشبُيج فٕ ضفغ اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ ّاشخخداي
يراؽبث اهيخبعر ؽوٓ ضضج اإلٌشبً ؽً عرٖق خّفٖر كّاؽد ّإسراءاح دّهٖج فٕ يسبل اهيشؤّهٖج ّاهستر 

 .اهخؾّٖظٕ فٖيب ٖخؾوق تبهنبئٌبح اهضٖج اهيضّرث
  7الهبدث 

 اسخخدان الهضعمحبح
ؽوٓ ُذا يً اهترّخّنّل  3يً االخفبكٖج ّاهيبدث  2خشرٔ اهيضعوضبح اهيشخؾيوج فٕ اهيبدث - 1

 .اهترّخّنّل اهخنيٖوٕ
 :ّتبإلظبفج إهٓ ذهم، ّألغراط ُذا اهترّخّنّل اهخنيٖوٕ- 2

ٖؾٌٕ يؤخير األعراف فٕ " يؤخير األعراف اهؾبيل نبسخيبػ هألعراف فٕ اهترّخّنّل" (أ)
 اخفبكٖج اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ اهؾبيل نبسخيبػ هألعراف فٕ ترّخّنّل كرعبسٌج هوشاليج األضٖبئٖج؛

 خؾٌٕ اخفبكٖج اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ؛" الخفبكٖجا" (ة)
ّاشخخدايَ اهيشخداى، يؼ يراؽبث أٖظب  هخٌّػ اهتّٖهّسٕظبرا ؽوٓ ضفغ ا اأذر ٖؾٌٕ" اهظرر" (ر)

 :اهيخبعر ؽوٓ ضضج اإلٌشبً، اهذٔ
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، إً ّسدح، أشبس يب ّٖسد يً خعّع يؼ يراؽبث يويّشب،هولٖبس أّ  كبتالٖنًّ  (1)
يً شوعج يخخضج خأخذ فٕ اهضشتبً أٔ خغٖٖر  يؾخرف تِبؽوٓ أشبٌٖد ؽويٖج يضددث 

 ؛آخر تفؾل اإلٌشبً ّأٔ خغٖٖر عتٖؾٕ
 ؛أدٌبٍ 3فٕ اهفلرث  تًٖنيب ُّ يّٖنًّ سشٖيب  (2)

نبئٌبح ضٖج تضّرث يتبشرث أّ غٖر يتبشرث  ٖنًّ خضح خضرفَأٔ شخص  ٖؾٌٕ" اهيشغل" (د)
ضشتيب ٖلررٍ اهلبًٌّ اهيضوٕ، اهشخص اهذٔ ّاهذٔ ٖينً أً ٖشيل ظيً غٖرٍ، ضشة اهضبهج، ّ يضّرث
اهشّق، أّ اهلبئى تبهخعّٖر أّ اهيٌخز أّ اهيخعر أّ  فٕ نبئً اهضٕ اهيضّراه عرشاهخرخٖص أّ اهذٔ ٖٖضيل 

 ؛اهيضدر أّ اهيشخّرد أّ اهٌبكل أّ اهُيّّرد
 ٖؾٌٕ ترّخّنّل كرعبسٌج هوشاليج األضٖبئٖج اهيوضق تبخفبكٖج اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ؛" اهترّخّنّل" (ُ) 
 :خؾٌٕ إسراءاح يؾلّهج، يً أسل يب ٖوٕ" خداتٖر االشخسبتج" (ّ)

يٌؼ ضدّد ظرر أّ خلوٖل اهظرر إهٓ أدٌٓ ضد أّ اهخخفٖف يً ضدخَ أّ خسٌتَ  (1)
 تعرٖلج أخرْ، ضشة اهضبهج؛

دث اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ يً خالل إسراءاح خخخذ ّفلب هخرخٖة األفظوٖج اهيتًٖ فٖيب اشخؾب (2)
 :ٖوٕ

اشخؾبدث اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ إهٓ اهضبهج اهخٕ نبٌح كبئيج كتل ضدّد اهظرر، أّ - أ
 إهٓ أكرة ضبهج ينبفئج هِب؛ ّؽٌديب خلرر اهشوعج اهيخخضج أٌَ غٖر يينً،

االشخؾبظج ؽً فلداً اهخٌّػ  االشخؾبدث ؽً عرٖق، ظيً أيّر أخرْ،- ة
اهتّٖهّسٕ تينٌّبح أخرْ يً ينٌّبح اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ هٌفس ٌّػ االشخخداى أّ 
 هٌّػ آخر يً أٌّاػ االشخخداى، إيب فٕ ٌفس اهيّكؼ أّ فٕ يّكؼ تدٖل، ضشة اهضبهج؛

 :ؽوٓ أشبس ؽّايل، يذل" اهسشٖى"ُٖضدد األذر اهظبر - 3
شخدٖى، ّٖفِى ؽوٓ أٌَ اهخغٖر اهذٔ هً ٖؾبهز يً خالل اهخؾبفٕ اهخغٖر اهعّٖل األسل أّ اهي (أ)

 اهعتٖؾٕ فٕ غظًّ يدث يؾلّهج؛
 يدْ اهخغٖراح اهٌّؽٖج أّ اهنيٖج اهخٕ خؤذر خأذٖرا ظبرا ؽوٓ ينٌّبح اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ؛ (ة)
 اٌخفبط كدرث ينٌّبح اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ ؽوٓ خلدٖى اهشوؼ ّاهخديبح؛ (ر)
 .رث ؽوٓ ضضج اإلٌشبً فٕ شٖبق اهترّخّنّليدْ أٔ آذبر ظب (د)
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 3الهبدث 
 الىعبق

هخٕ اؽوٓ اهٌضّ اهضٖج اهيضّرث اهنبئٌبح ٖٖشرٔ ُذا اهترّخّنّل اهخنيٖوٕ ؽوٓ األظرار اهٌبشئج ؽً - 1
 :ُّذٍ اهنبئبح اهيضّرث اهضٖج ُٓ خوم اهخٓ. اهخضرنبح اهؾبترث هوضدّد ٖؾّد يٌشأُب إهٓ

 يتبشرث نأغذٖج أّ نأؽالف، أّ هوخسِٖز؛د اشخخدايِب اٖنًّ اهير (أ)
 خنًّ يّسِج هالشخخداى اهيؾزّل؛ (ة)
 .ٖنًّ اهيراد إدخبهِب فٕ اهتٖئج ؽً ؽيد (ر)

فٖيب ٖخؾوق تبهخضرنبح اهيلضّدث ؽتر اهضدّد، ٖشرٔ ُذا اهترّخّنّل اهخنيٖوٕ ؽوٓ األظرار اهٌبشئج - 2
ؽوٓ اهٌضّ اهيؾرف فٕ [شٖبق اهترّخّنّل ظيً  اهيضّرثؽً أْ اشخؾيبل يضرش تَ هونبئٌبح اهضٖج 

 .أؽالٍ  1 اهيشبر إهِٖب فٕ اهفلرث ]ؽوٓ اهٌضّ اهيشبر إهَٖ فٕ اهترّخّنّل[ ]اهترّخّنّل
ٖشرٔ ُذا اهترّخّنّل اهخنيٖوٕ أٖظب ؽوٓ األظرار اهٌبشئج ؽً اهخضرنبح غٖر اهيلضّدث ؽتر  -3

خّنّل تبإلظبفج إهٓ األظرار اهٌبشئج ؽً اهخضرنبح يً اهترّ 17اهضدّد ؽوٓ اهٌضّ اهيشبر إهَٖ فٕ اهيبدث 
 .يً اهترّخّنّل 25غٖر اهيشرّؽج ؽتر اهضدّد ؽوٓ اهٌضّ اهيشبر إهَٖ فٕ اهيبدث 

ٖشرٔ ُذا اهترّخّنّل اهخنيٖوٕ ؽوٓ اهظرر اهذٔ ٖضدد فٕ اهيٌبعق اهّاكؾج داخل ضدّد اهّالٖج - 4
 .اهّعٌٖج هألعراف

ؾبٖٖر اهيٌضّص ؽوِٖب فٕ كبٌٌِّب اهيضوٕ هيؾبهسج اهظرر اهذٔ ٖسّز هألعراف أً خشخؾيل اهي- 5
 .ٖضدد فٕ يٌبعق خلؼ داخل ضدّد ّالٖخِب اهّعٌٖج

ٖسة أً ٖشرٔ أٖظب اهلبًٌّ اهيضوٕ اهذٔ ٌُٖفذ ُذا اهترّخّنّل اهخنيٖوٕ تيّستَ، ؽوٓ األظرار - 6
 .افاهٌبشئج ؽً خضرنبح اهنبئٌبح اهضٖج اهيضّرث ؽتر اهضدّد يً غٖر األعر

ٖشرٔ ُذا اهترّخّنّل اهخنيٖوٕ ؽوٓ األظرار اهٌبشئج ؽً خضرم هونبئٌبح اهضٖج اهيضّرث ؽتر - 6
اهضدّد ٖنًّ كد تدأ تؾد شرٖبً يفؾّل ُذا اهترّخّنّل اهخنيٖوٕ تبهٌشتج هوعرف اهذٔ خى اهخضرم ؽتر اهضدّد 

 .إهٓ إكوٖى خبظؼ هّالٖخَ اهلظبئٖج
  4الهبدث 

 الضمج الستتيج
 .ضوج شتتٖج تًٖ اهظرر ّاهنبئً اهضٕ اهيضّر اهيؾٌٕ ّفلب هولبًٌّ اهيضوٕ ٖسة خضدٖد
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  5الهبدث 
 خداتير االسخجبتج

ؽوٓ األعراف أً خوزى اهيشغل أّ اهيشغوًٖ، فٕ ضبهج ضدّد ظرر، يؼ يراؽبث أٔ اشخراعبح - 1
 :خلررُب اهشوعج اهيخخضج، تيب ٖوٕ

 إتالؿ اهشوعج اهيخخضج فّرا؛ (أ)
 اهظرر؛خلٖٖى يدْ  (ة)
 .اخخبذ خداتٖر االشخسبتج اهيالئيج (ر)

 :ٖسة ؽوٓ اهشوعج اهيخخضج- 2
 خضدٖد اهيشغل اهذٔ ٖخشتة فٕ اهظرر؛ (أ)
 .خلٖٖى يدْ اهظرر ّخلرٖر خداتٖر االشخسبتج اهخٕ ٌٖتغٕ أً ٖخخذُب اهيشغل (ة)

هيؾوّيبح اهيخبضج فٕ ؽٌديب خشٖر اهيؾوّيبح ذاح اهضوج، تيب فِٖب اهيؾوّيبح اهؾويٖج اهيخبضج أّ ا- 3
غرفج ختبدل يؾوّيبح اهشاليج األضٖبئٖج، إهٓ اضخيبل ضدّد ظرر ّشٖم فٕ ضبهج ؽدى اخخبذ خداتٖر اشخسبتج، 

 .ؽوٓ اهيشغل أً ٖخخذ خداتٖر اشخسبتج يالئيج هخسٌة ُذا اهظرر
شغل ؽً ٖسّز أً خٌفذ اهشوعج اهيخخضج خداتٖر اشخسبتج يالئيج ّؽوٓ ّسَ اهخضّص ضًٖ ٖؾسز اهي- 4

 .اهلٖبى تذهم
ٖسّز هوشوعج اهيخخضج أً خشخرد يً اهيشغل خنبهٖف ّيضبرٖف خلٖٖى اهظرر ّخٌفٖذ أٔ يً خداتٖر - 5

ّٖسّز هألعراف أً خشٖر، فٕ كّاٌٌِٖب . االشخسبتج اهيالئيج ُذٍ ّأٔ خنبهٖف ّيضبرٖف يرختعج تذهم
 .تخضيل اهخنبهٖف ّاهيضبرٖف اهيضوٖج، إهٓ اهضبالح األخرْ اهخٕ كد ال خخعوة إهزاى اهيشغل

تتٖبً يشفّؽج  اشخسبتجخداتٖر تبخخبذ  اهخٕ خوزى اهيشغل اهشوعج اهيخخضجأً خنًّ كراراح  ٌتغٕٖ- 6
ّٖسة أً ٌٖص اهلبًٌّ اهيضوٕ ؽوٓ شتل االٌخضبف تيب فٕ . ٌّٖتغٕ إخعبر اهيشغل تِذٍ اهلراراح. دّافؾِب

ّؽوٓ اهشوعج اهيخخضج، ّفلب هولبًٌّ . ذٍ اهلراراحذهم إينبٌٖج إسراء اشخؾراط إدارٔ أّ كظبئٕ هِ
ّٖسة أال ٖيٌؼ اهوسّء إهٓ ُذٍ اهشتل اهشوعج اهيخخضج يً . اهيضوٕ، إتالؿ اهيشغل تشتل االٌخضبف اهيخبضج

 .اخخبذ خداتٖر اشخسبتج فٕ اهغرّف اهيالئيج إال إذا ٌص اهلبًٌّ اهيضوٕ ؽوٓ خالف ذهم
خؾرٖف خداتٖر االشخسبتج اهيضددث اهخٕ خخعوتِب اهشوعج اهيخخضج أّ  ؽٌد خٌفٖذ ُذٍ اهيبدث، ّيً أسل- 7

خخخذُب ُذٍ اهشوعج، ٖسّز هألعراف، ضشة اهضبهج، خلٖٖى يب إذا نبٌح خداتٖر االشخسبتج يشيّهج تبهفؾل فٕ 
 .كبٌٌِّب اهيضوٕ اهيخؾوق تبهيشؤّهٖج اهيدٌٖج

 .ٖسة خٌفٖذ خداتٖر االشخسبتج ّفلب هولبًٌّ اهيضوٕ- 8
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  6هبدث ال
 االسخثىبءاح

 :ٖسّز أً خٌص األعراف، فٕ كبٌٌِّب اهيضوٕ، ؽوٓ االشخذٌبءاح اهخبهٖج- 1
 لبُرث؛اهلّث أّ اه لدراهلظبء ّاه (أ)
 .اهضرة أّ االظعراة اهيدٌٕ (ة)

ٖسّز أً خٌص األعراف، فٕ كبٌٌِّب اهيضوٕ، ؽوٓ أٔ اشخذٌبءاح أّ خداتٖر خخفٖف أخرْ ضشتيب - 2
 .خراٍ يالئيب

  7هبدث ال
 الحدود الزهىيج

أّ يعولج تيب فٕ ذهم تبهٌشتج /ٖسّز أً خٌص األعراف، فٕ كبٌٌِّب اهيضوٕ، ؽوٓ ضدّد زيٌٖج ٌشتٖج ّ
 .هألؽيبل اهيخؾولج تخداتٖر االشخسبتج ّتداٖج اهفخرث اهخٕ ٖشرٔ ؽوِٖب اهضد اهزيٌٕ

  8الهبدث 
 الحدود الهبليج

ؽوٓ ضدّد يبهٖج الشخرداد اهخنبهٖف ّاهيضبرٖف اهيرختعج  ٖسّز أً خٌص األعراف، فٕ كبٌٌِّب اهيضوٕ،
 .تخداتٖر االشخسبتج

  9الهبدث 
 حق المجوء 

ال ٖفرط ُذا اهترّخّنّل اهخنيٖوٕ كّٖدا أّ ٖلٖد ضق اهيشغل فٕ اهوسّء إهٓ شتل اٌخضبف ّاهضضّل ؽوٓ 
 .خؾّٖط يً أٔ شخص أخر

 11الهبدث 
 الظهبو الهبلي

 .فٕ كّاٌٌِٖب اهيضوٖج ؽوٓ اهظيبً اهيبهٕ خضخفغ األعراف تضق اهٌص- 1
تعرٖلج يخشلج يؼ ضلّكِب ّاهخزايبخِب تيّسة  1خيبرس األعراف اهضق اهيشبر إهَٖ فٕ اهفلرث - 2

 .اهدّهٕ يؼ يراؽبث اهفلراح االشخِالهٖج اهذالد األخٖرثاهلبًٌّ 
ّخّنّل ؽلة شرٖبً ٖعوة االسخيبػ األّل هيؤخير األعراف اهؾبيل نبسخيبػ هألعراف فٕ اهتر- 3

 :راشج شبيوج خخٌبّل ظيً سيوج أيّراهترّخّنّل اهخنيٖوٕ يً األيبٌج إسراء د
 عرق ؽيل آهٖبح اهظيبً اهيبهٕ؛ (أ)
 هِذٍ اٗهٖبح ّالشٖيب تبهٌشتج هوتوداً اهٌبيٖج؛خلٖٖيب هوخأذٖراح اهتٖئٖج ّاالكخضبدٖج ّاالسخيبؽٖج  (ة)
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 .هظيبً اهيبهٕخضدٖد اهنٖبٌبح اهيالئيج هخّفٖر ا (ر)
 

  11الهبدث 
 هسؤوليج الدول ؽو األفؾبل غير الهشروؽج دوليب

كّاؽد اهلبًٌّ اهدّهٕ ضلّق اهدّل ّاهخزايبخِب تيّسة ؽوٓ  ُذا اهترّخّنّل اهخنيٖوٕأضنبى  ال خؤذر 
 .اهؾبى فٖيب ٖخؾوق تيشؤّهٖج اهدّل ؽً األفؾبل غٖر اهيشرّؽج دّهٖب

  17الهبدث 
 لهسؤوليج الهدىيجالخىفيذ والؾالكج تب

ّيً . ٖسة ؽوٓ األعراف أً خٌص، فٕ كبٌٌِّب اهيضوٕ، ؽوٓ كّاؽد ّإسراءاح خؾبهز ُذا اهظرر- 1
أسل خٌفٖذ ُذا االهخزاى، ٖسة ؽوٓ األعراف أً خٌص ؽوٓ خداتٖر اشخسبتج ّفلب هِذا اهترّخّنّل اهخنيٖوٕ، 

 :ّٖسّز أً خلّى تيب ٖوٕ، ضشة اهضبهج
يضوٖج اهلبئيج، تيب فٕ ذهم اهلّاؽد ّاإلسراءاح اهؾبيج اهشبرٖج تشأً خعتٖق كّاٌٌِٖب اه (أ)

 اهيشؤّهٖج اهيدٌٖج؛
 خعتٖق أّ إؽداد كّاؽد ّإسراءاح هويشؤّهٖج اهيدٌٖج خضدٖدا هِذا اهغرط؛ أّ (ة)
 .خعتٖق اإلذًٌٖ أّ إؽداد يزٖز يٌِيب (ر)

يالئيج فٕ كّاٌٌِٖب اهيضوٖج تشأً  ٖسة ؽوٓ األعراف اهلٖبى تيب ٖوٕ تِدف خّفٖر كّاؽد ّإسراءاح- 2
يً اهيبدث ( ر)2اهيشؤّهٖج اهيدٌٖج ؽً اهظرر اهيبدٔ أّ اهشخضٕ اهيخضل تبهظرر ضشة خؾرٖفَ فٕ اهفلرث 

2: 
 يّاضوج خعتٖق كّاٌٌِٖب اهؾبيج اهلبئيج تشأً اهيشؤّهٖج اهيدٌٖج؛ (أ)
 دا هِذا اهغرط؛ أّإؽداد ّخعتٖق أّ يّاضوج خعتٖق كبًٌّ اهيشؤّهٖج اهيدٌٖج خضدٖ (ة)
 .إؽداد ّخعتٖق أّ يّاضوج خعتٖق يزٖز يً اإلذًٌٖ (ر)

يً اهفلرخًٖ ( ر)أّ ( ة)ؽٌد إؽداد كبًٌّ اهيشؤّهٖج اهيدٌٖج ضشتيب ُّ يشبر إهَٖ فٕ اهفلرث اهفرؽٖج - 3
 :اهؾٌبضر اهخبهٖج، سيوج أيّر يً تٌِٖب ؾبهزٖسة ؽوٓ األعراف أً خ أؽالٍ، 2أّ  1

 اهظرر؛ (أ)
 أّ اهلبئيج ؽوٓ اهخعأ؛ ،جيعوليؾٖبر اهيشؤّهٖج تيب فٕ ذهم اهيشؤّهٖج اه (ة)
 ؛ضشة االكخظبءاهيشؤّهٖج،  خيرٖر (ر)
 .اهضق فٕ رفؼ اهدؽبّْ (د)
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  13الهبدث 
 الخليين واالسخؾراط

ؽوٓ يؤخير األعراف اهؾبيل نبسخيبػ هألعراف فٕ اهترّخّنّل إسراء اشخؾراط هفؾبهٖج ُذا 
وٕ تؾد خيس شٌّاح يً دخّهَ ضٖز اهٌفبذ ّيرث نل خيس شٌّاح تؾد ذهم، شرٖعج أً اهترّخّنّل اهخنيٖ

ّٖظعوؼ تبالشخؾراط فٕ شٖبق . خّفر األعراف اهيؾوّيبح اهخٕ خفٖد تبهضبسج إهٓ إسراء ُذا االشخؾراط
يً اهترّخّنّل، إال إذا كررح  35خلٖٖى ّاشخؾراط اهترّخّنّل ضشتيب ُّ يٌضّص ؽوَٖ فٕ اهيبدث 

ّشٖخظيً االشخؾراط األّل اشخؾراظب هفؾبهٖج اهيبدث . راف فٕ ُذا اهترّخّنّل اهخنيٖوٕ خالف ذهماألع
12. 

  14الهبدث 
 هؤخهر األعراف الؾبهل كبجخهبػ لألعراف في التروخوكول

ٖؾيل يؤخير األعراف اهؾبيل نبسخيبػ هألعراف فٕ اهترّخّنّل نبسخيبػ هألعراف فٕ ُذا - 1
 .يً االخفبكٖج 32يً اهيبدث  2، رٌُب تأضنبى اهفلرث اهترّخّنّل اهخنيٖوٕ

ؽوٓ يؤخير األعراف اهؾبيل نبسخيبػ هألعراف فٕ اهترّخّنّل اإلتلبء ؽوٓ خٌفٖذ ُذا اهترّخّنّل - 2
اهخنيٖوٕ كٖد االشخؾراط تضفج يٌخغيج ّأً ٖخخذ، ظيً ضدّد ّالٖخَ، اهلراراح اهالزيج هوخشسٖؼ ؽوٓ خٌفٖذٍ 

ٖؤدٔ اهيِبى اهيّنوج إهَٖ تيّسة ُذا اهترّخّنّل اهخنيٖوٕ، ّيؼ إسراء يب ٖوزى يً ّؽوَٖ أً . اهفؾبل
 .يً اهترّخّنّل 29يً اهيبدث ( ّ)ّ ( أ)4خغٖٖراح، اهيِبى اهيّنوج إهَٖ تيّسة اهفلرخًٖ 

  15الهبدث 
 األهبىج

 .يٖوٕيً االخفبكٖج نأيبٌج هِذا اهترّخّنّل اهخن 24خؾيل األيبٌج اهيٌشأث تيّسة اهيبدث 
  16الهبدث 

 الؾالكج تبالخفبكيج والتروخوكول
 .ٖنّيل ُذا اهترّخّنّل اهخنيٖوٕ اهترّخّنّل ّال ٖؾّدل اهترّخّنّل أّ ٖغٖرٍ- 1
ضلّق ّاهخزايبح األعراف فَٖ تيّسة اخفبكٖج اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ فٕ ُذا اهترّخّنّل اهخنيٖوٕ  الٖؤذر- 2

 .ّاهترّخّنّل
ّل اهخنيٖوٕ ؽوٓ خالف ذهم، خشرٔ أضنبى االخفبكٖج ّاهترّخّنّل، يؼ يب هى ٌٖص ُذا اهترّخّن- 3

 .إسراء يب ٖوزى يً خغٖٖراح، ؽوٓ ُذا اهترّخّنّل اهخنيٖوٕ
أؽالٍ، ال ٖؤذر ُذا اهترّخّنّل اهخنيٖوٕ ؽوٓ ضلّق أٔ عرف أّ اهخزايبخَ  3تدًّ اإلخالل تبهفلرث - 4

 .تيّسة اهلبًٌّ اهدّهٕ
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  17الهبدث 
 الخوكيؼ

ص تبة اهخّكٖؼ ؽوٓ ُذا اهترّخّنّل اهخنيٖوٕ هألعراف فٕ اهترّخّنّل فٕ يلر األيى اهيخضدث فٕ ٖفخ
 .2012آذار /يبرس 6إهٓ  2011آذار /يبرس 7ٌّّٖٖرم يً 

  18الهبدث 
 الدخول حيز الىفبذ

 ٖدخل ُذا اهترّخّنّل اهخنيٖوٕ ضٖز اهٌفبذ فٕ اهّٖى اهخشؾًٖ تؾد خبرٖخ إٖداػ اهضم األرتؾًٖ- 1
هوخضدٖق أّ اهلتّل أّ اهيّافلج أّ االٌظيبى يً سبٌة اهدّل أّ اهيٌغيبح اإلكوٖيٖج هوخنبيل االكخضبدٔ اهخٕ 

 .ُٕ أعراف فٕ اهترّخّنّل
ٖدخل ُذا اهترّخّنّل اهخنيٖوٕ ضٖز اهٌفبذ تبهٌشتج ألٔ دّهج أّ يٌغيج إكوٖيٖج هوخنبيل االكخضبدٔ - 2

دخّهَ خضلٖق اهشرّع اهّاردث فٕ اهفلرث أؽالٍ تشأً خٌظى إهَٖ تؾد  خضدق ؽوَٖ أّ خلتوَ أّ خّافق ؽوَٖ أّ
ضٖز اهٌفبذ فٕ اهّٖى اهخشؾًٖ يً خبرٖخ كٖبى خوم اهدّهج أّ اهيٌغيج اإلكوٖيٖج هوخنبيل االكخضبدٔ تئٖداػ ّذٖلج 

ج هخوم اهدّهج اهخضدٖق أّ اهلتّل أّ اهيّافلج أّ االٌظيبى، أّ فٕ خبرٖخ دخّل اهترّخّنّل ضٖز اهٌفبذ تبهٌشت
 .أّ اهيٌغيج اإلكوٖيٖج هوخنبيل االكخضبدٔ، أِٖيب ٖأخٕ الضلب

أؽالٍ، ال خضشة أٖج ّذٖلج خّدؽِب يٌغيج إكوٖيٖج هوخنبيل االكخضبدٔ  2ّ 1ألغراط اهفلرخًٖ - 3
 .تبؽختبرُب إظبفٖج هوّذبئق اهخٕ خّدؽِب اهدّل األؽظبء فٕ خوم اهيٌغيج

  19الهبدث 
 الخحفغبح
 .تداء أٔ خضفغبح ؽوٓ ُذا اهترّخّنّل اهخنيٖوٕال ٖسّز إ

 71الهبدث 
 االىسحبة

ٖسّز ألٔ عرف أً ٌٖشضة يً ُذا اهترّخّنّل اهخنيٖوٕ فٕ أٔ ّكح تؾد يرّر شٌخًٖ يً خبرٖخ - 1
 .دخّهَ ضٖز اهٌفبذ تبهٌشتج هذهم اهعرف، ؽً عرٖق إرشبل إخعبر ينخّة تذهم إهٓ اهّدٖؼ

لظبء شٌج يً خبرٖخ خشوى اهّدٖؼ إخعبر االٌشضبة، أّ فٕ أٔ خبرٖخ ٖشرٔ ُذا االٌشضبة تؾد اٌ- 2
 .الضق ٖضدد فٕ إخعبر االٌشضبة

يً اهترّخّنّل يٌشضتب أٖظب يً ُذا  39ٖؾختر اهعرف اهذٔ ٌٖشضة يً اهترّخّنّل ّفلب هويبدث - 3
 .اهترّخّنّل اهخنيٖوٕ
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  71الهبدث 
 الىضوص ذاح الحجيج

هترّخّنّل اهخنيٖوٕ، اهذٔ خؾختر ٌضّضَ تبهوغبح اهؾرتٖج ّاهضٌٖٖج خّدػ اهٌشخج األضوٖج يً ُذا ا
 .ّاإلٌسوٖزٖج ّاهفرٌشٖج ّاهرّشٖج ّاإلشتبٌٖج يخشبّٖج فٕ اهضسٖج، هدْ األيًٖ اهؾبى هأليى اهيخضدث

إذتبخب هيب خلدى، كبى اهيّكؾًّ أدٌبٍ، اهيضرش هِى ؽوٓ اهٌضّ اهّاسة تذهم، تبهخّكٖؼ ؽوٓ ُذا اهترّخّنّل 
 .خنيٖوٕاه

 .2010خشرًٖ األّل /أنخّتر اهخبيس ؽشر يًضرر فٕ ٌبغّٖب فٕ 
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