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 الفصل الثالث -القسم األول

3691ت اتفبقيت فيينب للعالقبث القنصلي  
 

خلفيت تبريخيت:-3    
ثشكم  كٙ انؼالهبد انضُبئٛخ ثٍٛ انذٔلانؼالهبد انوُظهٛخ يٕجٕدح ثشكم سئٛغٙ  انوٕاػذ انزٙ رُظى ٔػغ انوُبطم دزٗ ٔهذ هشٚت كبَذ

 (،8101شجبؽ  02ًًضهٍٛ انوُظهٍٛٛ كٙ يؼبْذح ْبكبَب نه, ٔ 8188رًٕص  81كبساكبط كٙ  حيضبل: يؼبْذ) اعزضُبئٙ كٙ انًؼبْذاد اإلههًٛٛخ

ْٕ ػكظ يب ػهّٛ انذبل ثبنُغجخ نوبٌَٕ انؼالهبد انذثهٕيبعٛخ انز٘ رؼزجش جضة يٍ انوبٌَٕ انؼشكٙ. ٔ اػبكخً انٗ ثؼغ انًجبدة انؼبيخ انزٙ

كُٛٛب  ثشكم جضئٙ كٙ األػشاف انذٔنٛخ يُز يذح ؽٕٚهخ عجوذ انزٕطم الرلبهٛخثم كبٌ يجغذاً ٔ 8181كٙ يئرًش كُٛٛب ػبو  ذُّٔٚجشٖ ر

8198نهؼالهبد انذثهٕيبعٛخ ػبو ٔاػذخ ثشكم يزغبسع نٕجٕد نوٕاػذ يوجٕنخ ػبنًٛبً  ٔػُذيب أػذذ انذبجخ ػشش،انوشٌ انزبعغ  يغ َٓبٚخ 

رجؼٓب كًٛب ثؼذ  ٔانزٙ, 8119كٙ ػبو )انوُظهٛخ ػذ رخض انذظبَبد هبو يؼٓذ انوبٌَٕ انذٔنٙ ثزوذٚى يششٔع هٕا انوُظهٛخ،ُظى انؼالهبد ر  

أخٛشاً  حرجذس اإلشبس  -8101يئعغخ انوبٌَٕ انذٔنٙ – 8101يشبسٚغ هٕاٍَٛ أخشٖ هبو ثزذؼٛشْب انًؼٓذ األيٛشكٙ نهوبٌَٕ انذٔنٙ ػبو 

رُجٓذ ٔ انًجُٙ ػهٗ انجذش يٍ جبيؼخ ْبسكشد. 8190ٔظبئق انوُبطم ػبو  انٓبيخ انزٙ رخض انٕػغ انوبََٕٙرلبهٛخ االيششٔع  انٗ

                                                       .يُٓىنكٍ كٙ انُٓبٚخ نى ٚزى اػزًبد أ٘ يششٔع ٔ انوبٌَٕ انوُظهٙ ػظجخ األيى انٗ أًْٛخ رذٍٔٚ

نكٍ كبٌ ال ثذ يٍ  ،نهزذٍٍٔٚ هبئًخ انًٕاػٛغ ٔػؼذ نجُخ انوبٌَٕ انذٔنٙ كٙ األيى انًزذذح انؼالهبد انوُظهٛخ ػً 8191كٙ ػبو  

دٍٛ هبيذ انهجُخ ثزؼٍٛٛ انغٛذ "جبسٔعالٔ صٔسٚك" كًوشس كٙ ٚوٕو ثزذؼٛش روشٚش ػٍ ْزا انًٕػٕع. ٔهذ رى  8111دزٗ انؼبو  االَزظبس

كٙ .8192ٔنؼبو ثُبًء ػهٗ َزبئج انًُبهشبد رى روذٚى روشٚش صبَٙ كٙ إٌ انذٔنٙ كٙ انغُٕاد انزبنٛخ. ٔيُبهشخ روشٚشِ األٔل يٍ هجم نجُخ انوبَ

رًذ ادبنزٓب ثؼذ رنك انٗ انجًؼٛخ انؼبيخ نأليى ُٙ يشبسٚغ انًٕاد دٕل انؼالهبد ٔانذظبَبد انذثهٕيبعٛخ َٔلظ انؼبو هبيذ انهجُخ ثزج

ػًٍ  أخزد نجُخ انوبٌَٕ انذٔنٙ ثؼٍٛ اإلػزجبس يالدظبد رى روذًٚٓب يٍ ػذد كجٛش يٍ انذٔل اػبكخً انٗ انًذأالد انزٙ دظهذ انًزذذح.

رجُذ انهجُخ انًغٕدح انُٓبئٛخ  8198كٙ ػبو  .8198يئرًش كُُٛب نهؼالهبد انذثهٕيبعٛخ ػبو نهجًؼٛخ انؼبيخ نأليى انًزذذح ٔ انهجُخ انغبدعخ

ػوذ يئرًش األيى انًزذذح  8911كٙ َٓبٚخ ْزا انؼبو هشسد انجًؼٛخ انؼبيخ ثبنوشاس سهى   يبدح. ٔ 18انوشاس، ٔانزٙ رؼًُذ نًششٔع 

خ رًذ انًذأالد كٙ انجًؼٛ دٔنخ. 10ثذؼٕس  8199أراس ػبو  9رى اكززبح انًئرًش ٕٚو ٔ . 8199هٛخ كٙ كُٛٛب كٙ أراس ػبو نهؼالهبد انوُظ

األٔل دٕل  اػبكٍٛٛ،يبدح( ٔ ثشٔرٕكٕنٍٛ  11)انوُظهٛخ ٛخ انؼالهبد هبو ثبنُٓبٚخ انًئرًش ثزجُٙ ارلبههذ  انؼبيخ ٔكٙ نجُزٍٛ سئٛغٛزٍٛ.

ٔ  انالجئٍٛ،ثخظٕص  نهًُبصػبد، ٔ رجُٗ انًئرًش كٙ خزبيّ صالصخ هشاساد: األٔلٔ اٜخش دٕل انزغٕٚخ اإلنضايٛخ  انجُغٛخ،ة اكزغب

انجشٔرٕكٕنٍٛ انذكٕيخ انًُغبٔٚخ. االرلبهٛخ ٔ ٔ االيزُبٌ نكم يٍ نجُخ انوبٌَٕ انذٔنٙ ٔػٍ انشكش انوشاسٍٚ اٜخشٍٚٛ ػجش كًٛٓب انًئرًش 

دٔل هذ طبدهذ ػهٗ ْزِ  882كبَذ  8199دضٚشاٌ ػبو  . ٔثذهٕل8199َٛغبٌ ػبو  09كٙ  االَؼًبوجبْضٍٚ نهزٕهٛغ ٔ كٍٛٛ كبَباإلػب

                                                                                                                                                               االرلبهٛخ.

                                                                                                                                نصوص هبمت من المعبهذة: -2 
                                                                                                         البعثت القنصليت أعضبء القنصليت:العالقبث  إنشبء -آ 

ٚزى اَشبء انؼالهبد انوُظهٛخ ثٍٛ انجهذاٌ ثُبء ػهٗ ارلبهٓب انًزجبدل )انًبدح 0)8((. هطغ انؼالهبد انذثهٕيبعٛخ ال ٚزشرت ػهّٛ رهوبئٛب هطغ 

ٔدسجزٓب أٔ رذذٚذ يوشْب  انذثهٕيبعٛخ،اٌ يٕاكوخ انذٔل انًغزوجهخ يطهٕة عٕاء كٙ اَشبء انجؼضخ  ((.0)0)انًبدح  انؼالهبد انوُظهٛخ

ح اعزُبداً انٗ انلوش(.9أٔ اكززبح َٛبثخ هُظهٛخ أٔ ٔكبنخ هُظهٛخ كٙ انًُطوخ أخشٖ ؿٛش انًٕجٕدح كٛٓب انوُظهٛخ انؼبيخ )يبدح  ٔاخزظبطٓب،

انلوشح د ٚطهن ٔطق "ػؼٕ هُظهٙ" كم شخض ٚكهق ثبنظلخ انشعًٛخ نهًًبسعخ األػًبل انوُظهٛخ ثًب كٙ رنك  8يٍ انًبدح  األٔنٗ

هبيذ انًؼبْذ ثبنزًٛٛض ثٍٛ كخشٍٚٛ. ٔهذ أػؼبء هُظهٍٛٛ ػبيهٍٛٛ  كئزٍٛ: أػؼبءػًٍ  ااألػؼبء انوُظهٍٛٛ ٚظُلٕسئٛظ انجؼضخ انوُظهٛخ. 

ٚؼٍٛ سئٛظ انجؼضخ يٍ  (8كوشح  1ٔكالء هُظهٍٛٛ )يبدح  هُبطم،َٕاة  هُبطم، انؼبيٌٕ،يٍ سإعبء انجؼضبد انوُظهٛخ: هُبطم  أسثغ دسجبد

 انجؼضخ انوُظهٛخٔيوش دائشح االخزظبص لزّ رجٍٛ انلئخ ٔانذسجخ، ٔانذٔنخ ثٕصٛوخ رضجذ كٛٓب ط ( ٔرضٔد8ِ كوشح 82يبدح )انًشعهخ هجم انذٔنخ 

                                                                                                                                                  (.8كوشح  88)يبدح 

كوشح  80ٔرذبل ْزِ انٕصٛوخ انٗ انذٔنخ انًغزوجهخ ٔانزٙ روجم يجبششح سئٛظ انجؼضخ نًٓبيّ ٔكن ػًهٛخ ٚطهن ػهٛٓب" اجبصح هُظهٛخ" )انًبدح  

 ٔثًجشد (0كوشح 80يبدح )نٛغذ يؼطشح إلػطبء أعجبة نهشكغ نهذٔنخ انًشعهخ خ نًغزوجهخ انزٙ رشكغ يُخ اإلجبصح انوُظهٛ(. انذٔنخ ا8

دائشح  اخطبسػهٗ انذٔنخ انًغزوجهخ  انوُظهٛخ،نذٍٛ ٔطٕل اإلجبصح  نٕ ثشكم يئهذ،انوجٕل ثًجبششح سئٛظ انجؼضخ انوُظهٛخ نًٓبيّ ٔ

ٙ ثًٕاكوخ انذٔنخ انًغزوجهخ رؼٍٛٛ َلظ انشخض كؼؼٕ هُظهٙ كًٚكٍ نذٔنزٍٛ أٔ أكضش ٔ انؼالهبد انوُظهٛخ نذٖ انغهطبد انًذهٛخ انًخزظخ.

يًكٍ نهذٔنخ كٙ دبل ػذو ٔجٕد ارلبم طشٚخ ( 0ٔكوشح  81ٚجت اخطبس انذٔنخ انًغزوجهخ ثزنك )انًبدح ( 8ٔكوشح -81 ْزِ انذٔنخ )انًبدح

ٚجت اٌ ٚكٌٕ االػؼبء  انًجذأيٍ دٛش ( 02انًبدح )انًؼوٕنخ انجؼضخ ػًٍ انذذٔد ِ انذبنخ أٌ رذزى ثوبء دجى ؽبهى غزوجهخ كٙ ْزانً

انوُظهٍٛٛ يٍ جُغٛخ انذٔنخ انًشعهخ )انًبدح 00 انلوشح 8(. ال ٚجٕص اخزٛبس االػؼبء انوُظهٍٛٛ يٍ ثٍٛ سػبٚب انذٔنخ انًغزوجهخ اال ثًٕاكوخ 

ثٓزا انخظٕص انجشٔرٕكٕل اإلػبكٙ انخبص ثبكزغبة انجُغٛخ: " ال ًٚكٍ ألػؼبء ٔٚؼٛق ( 0انلوشح  00)انًبدح  ْزِ انذٔنخطشٚذخ يٍ 

اكزغبة جُغٛخ انذٔنخ انًغزوجهخ ثذى أكشاد ػبئهزٓى يًٍ ٚؼٛشٌٕ كٙ كُلٓى ػبٚب انذٔنخ انًغزوجهخ ٔسؼضخ انذثهٕيبعٛخ انزٍٚ نٛغٕا يٍ انج

                                                                                                                         يٍ انجشٔرٕكٕل( 0 ")انًبدحرششٚؼٓب كوؾ

ًٚكٍ نهذٔنخ انًغزوجهخ أٌ رؼهٍ كٙ أ٘ ٔهذ أٌ انؼؼٕ انوُظهٙ " شخظبً ؿٛش يشؿٕة ثّ" أٔ أ٘ يٍ أػؼبء ؽبهى انجؼضخ ؿٛش يوجٕل 

نهوُبطم  كٙ ْزِ انذبنخ روٕو انذٔنخ انًشعهخ ايب ثبعزذػبء ْزا انشخض أٔ ثبَٓبء يٓبيّ ثبنجؼضخ انوُظهٛخ كًب ْٕ انذبل ثبنُغجخنٓب ٔثبنُغجخ 

( , ُٚٓٗ ػًم انؼؼٕ انوُظهٙ ثشكم سعًٙ ثبشؼبس روذيّ انذٔنخ انًشعهخ , أٔ ثغذت اإلجبصح 0كوشح  09انلخشٍٚٛ ػهخ عجٛم انًضبل)يبدح 

كٙ  (01 انوُظهٛخ , أٔ ثبِشؼبس روذيّ انذٔنخ انًغزوجهخ نهذٔنخ انًشعهخ أَٓب نى رؼذ رؼزجش ْزا انشخض ػؼٕاً كٙ ؽبهى انجؼضخ انوُظهٛخ.)انًبدح

( ْزا هذ ٚكٌٕ ػُذيب ال رًزهك انذٔنخ انًشعهخ ثؼضخ دثهٕيبعٛخ كٙ 81دٚخ يٓبو دثهٕيبعٛخ )انًبدح دبالد اعزضُبئٛخ ًٚكٍ نألػؼبء انوُظهٍٛٛ رؤ

 يٕاكوخ انذٔنخ انًغزوجهخكٙ جًٛغ األدٕال ال ثذ يٍ نذٔنخ أخشٖ نذٖ انذٔنخ انًغزوجهخ ٔانذٔنخ انًغزوجهخ أٔ أَٓب ؿٛش يًضهخ يٍ ثؼضخ دثهٕيبعٛخ 

)انًبدح 81 انلوشح 8( ٔثبنًوبثم يًكٍ نهجؼضبد انذثهٕيبعٛخ أٚؼبً أٌ روٕو ثًٓبو هُظهٛخ )انًبدح 12(. رجهؾ اعًبء اػؼبء انجؼضخ انذثهٕيبعٛخ 

ألػًبل ال ٚئصش ػهٗ انوٛبو ثٓزِ ا( 0ال كوشح 12انًغزوجهخ )انًبدح  انوُظهٛخ كٙ انجؼضخ انٗ ٔصاسح خبسجٛخ انذٔنخ ثبألػًبلانًكهلٍٛ ثبنوٛبو 

                                     .(9انلوشح  12)انًبدح  انذظبَبد ثبنُغجخ نهًجؼٕس انذثهٕيبعٙ أٔ انؼؼٕ انوُظهٙ ػهٗ دذ عٕاءااليزٛبصاد ٔ

                                                                                                                                            الوظبئف القنصليت: -ة

انذٔنخ انًغزوجهخ أٔ ال رؼزشع ( يٍ االرلبهٛخ أْى انٕظبئق انوُظهٛخ , ثذٌٔ اعزجؼبد أ٘ يٓبو أخش ؿٛش يًُٕػخ ٔكن هٕاٍَٛ 1رؼذد انًبدح )

انلوشح )و(( , ٔ ثظلخ خبطخ كبٌ انؼالهبد انوُظهٛخ رزشكض ػهٗ دًبٚخ  1ػهّٛ انذٔنخ انًغزوجهخ أٔ يزلن ػهٛٓب ثٍٛ انذٔل انًؼُٛخ)انًبدح 

انذٔنخ انًشعهخ ٔ انذٔنخ انًغزوجهخ  يظبنخ انذٔنخ انًشعهخ ٔ يظبنخ سػٛبْب, ٔ رًُٛخ انؼالهبد انزجبسٚخ ٔ االهزظبدٚخ ٔ انضوبكٛخ ٔ انؼهًٛخ ثٍٛ

كما , خ ٔ انؼهًٛخ كٙ انذٔنخ انًغزوجماالهزظبدٚخ ٔ انضوبكٛ وذٚى روبسٚش ػٍ انذٛبح انزجبسٚخ ٔثًب كٙ رنك رطٕٚش انؼالهبد انٕدٚخ ثُٛٓى, ٔ ر 
الرعايا، القيام بأعمال كاتب العدل  مساعدة السفر،منح تأشيرات السفر ووثائق صلية أيضاً إصدار جوازات السفر وتضمن الوظائف القنت

تركات حماية  حماية مصالح الرعايا في حال وجود المستقبلة،القوانين في الدولة والتسجيل المدني على أال تتعارض مع القواعد و
أو أن تقوم تمثلأن  قوانين الدولة المستقبلة. يمكن للقنصليات أيضاً أن يكون ذلك متوافقاً مع قواعد وعلى  القاصرين وناقصي األهلية،  

تقديم و القضائية باإلناباتالقيام  تسليم االوراق القضائية وغير القضائية األخرى،السلطات ام المحاكم وبترتيب تمثيل مالئم لرعاياهم أم

تقبلة، وكما يمكن لهم المسقوانين الدولة ما أن جميع هذه األنشطة تتناسق واالتفاقات الدولية وقواعد واألدلة لمحاكم الدولة المرسلة طال
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 تمارس نوع من االختصاص القضائي على الطاقمالمرسلة، والطائرات التي تتمتع بجنسية الدولة يش السفن وتفتالمساعدة واإلشراف و

 .من الفقرة )آ( الى الفقرة )ل(( 5)المادة 

نكٍ نؼًبٌ األداء انلؼبل نهٕظبئق يٍ هجم  ثشكم طشٚخ ثؤٌ ْذف االيزٛبصاد ٔانذظبَبد نٛظ انلبئذح انشخظٛخ ًؼبْذح رُضدٚجبجخ ان

انزٙ روغى بَٙ يٍ االرلبهٛخ انزغٓٛالد االيزٛبصاد ٔانذظبَبد َٔظى انلظم انض رًضهٓب،انجؼضبد انوُظهٛخ انزٙ ثٓب ثبنُٛبثخ ػٍ انذٔنخ انزٙ 

انجؼضبد انوُظهٛخ انزٙ ٔاألػؼبء انوُظهٍٛٛ انلخشٍٚٛ ٔ ًغهكٍٛٛػؼبء انوُظهٍٛٛ اناألؼضبد انوُظهٛخ ٔخبطخ ثكم يٍ انج نضالس أهغبو

االرلبهٛخ دظبَخ  ٍٔظبئلٓب. ٔرؼًػهٗ أٌ روذو انذٔنخ انًغزوجهخ جًٛغ انزغٓٛالد انالصيخ نهجؼضخ انوُظهٛخ نزؤدٚخ  01ح ٚشأعْٕب.  رُض انًبد

)انًبدح  يغكٍ سئٛظ انجؼضخ انوُظهٛخيٍ انؼشائت ػهٗ يجُٗ انوُظهٛخ ٔ اإلػلبء (99ل  98انًٕاد يٍ )ٔٔصبئوٓب أسشٛلٓب يجُٗ انوُظهٛخ ٔ

نٓى انذشٚخ ثبنزٕاطم يغ األػؼبء انوُظهٍٛ  (91)انًبدح  ( ٔ دشٚخ االرظبل99)انًبدح  ( دشٚخ انزُوم نجًٛغ أػؼبء انجؼضخ انوُظهٛخ90

أٔ ادزجض يٍ أٔ أٔدع انغجٍ  ّرى اػزوبن شعهخ انز٘ؽهت أدذ سػبٚب انذٔنخ انً ارا،(8انلوشح  99)انًبدح  سػبٚب انذٔنخ انًشعهخ ٔ ثبنؼكظ

(. ًٚكٍ 8انلوشح  99)انًبدح  عهطبد انذٔنخ انًغزوجهخ اخطبس انجؼضخ انوُظهٛخ نجالدِ كؼهٗ انغهطبد انًخزظخ أٌ رغبسع نزنك دٌٔ اثطبء

( ػهٗ 8انلوشح  99)انًبدح  انشخض اال ارا يب سكغ ْزا انشخض يضم ْزِ اإلجشاءاد ٔٚزذذس ٔٚشاعم ْزا نهًٕظق انوُظهٙ أٌ ٚضٔس

زِ األيٕس رذطى انطبئشاد دٍٛ ارا يب ارظهذ ْانجؼضخ انوُظهٛخ كٙ دبالد انٕكبح ٔانٕالٚخ ٔانٕطبٚخ ٔعهطبد انذٔنخ انًغزوجهخ اخطبس 

د انًذهٛخ كٙ ثؼغ األيٕس يؼشع أدائٓى نٕظبئلٓى أٌ رخبؽت انغهطب ًٚكٍ نألػؼبء انوُظهٍٛٛ كٙ،(91)انًبدح ثشػبٚب انذٔنخ انًشعهخ 

 91)انًبدح  انزذظٛالد انوُظهٛخُظهٛخ أٌ روٕو ثبعزٛلبء انشعٕو ٔ( نهجؼضخ انو91)انًبدح  دزٗ يخبؽجخ انغهطبد انًشكضٚخ نهذٔنخ انًغزوجهخٔ

شخظٓى دشٚزٓى ارخبر جًٛغ انخطٕاد انالصيخ نًُغ أ٘ اػزذاء ػهٗ ٔبيهخ األػؼبء انوُظهٍٛ ثبدزشاو انذٔنخ انًغزوجهخ رزؼٓذ ثًؼ( 8انلوشح 

( ٔ ثبالعزُبد نهًبدح 98(.ثبعزضُبء انجُبٚبد انخطٛشح كبٌ األػؼبء انوُظهٍٛ ال ٚجٕص اػزوبنٓى أٔ ادزجبصْى)انًبدح 92)انًبدح أٔ كشايزٓى 

غزوجهخ يذظٕسح ثبألكؼبل انزٙ هبو ثٓب انؼؼٕ انوُظم   كٙ كبٌ دظبَخ انؼؼٕ انوُظهٙ ٔ انًٕظلٍٛ انوُظهٍٛ كٙ انذٔنخ انً 8كوشح  99

اٌ رزُبصل ػٍ ا٘ يٍ انًضاٚب شعهخ ٚجٕص نهذٔنخ انً (99يؼشع هٛبيّ ثًٓبيّ انوُظهٛخ, ٔ ْزِ انذظبَخ ال رشًم انذػبٖٔ انًذَٛخ)انًبدح 

أكشاد ػبئهزٓى يًٍٛ ٚؼٛشٌٕ كٙ كُلٓى يؼلٌٕٛ يٍ األػؼبء انوُظهٍٛ ٔ انًٕظلٍٛ ٔ  (91ألدذ أػؼبء انجؼضخ انوُظهٛخ)انًبدح ٔانذظبَبد 

( ٔانشعٕو ٔ انؼشائت )يغ ٔجٕد ثؼغ االعزضُبءاد كٙ ْزِ انخظٕص    انزؤيٍٛ االجزًبػٙ ٔ يزطهجبد اإلهبيخ ٔ رغجٛم األجبَت ٔ

ألػًبنٓى انزٙ ٚئدَٔٓب ( أػؼبء انجؼضبد انوُظهٛخ أثؼبً يؼلٍٛٛ يٍ سخظخ انؼًم ثبنُغجخ 10 91 91 99انًغبًْبد انشخظٛخ)انًٕاد 

سعٕو انًهكٛخ عٕاء ثبنُغجخ نألػؼبء  ( 12انشعٕو انجًشكٛخ ٔ انزلزٛش)انًبدح  ( اػلبءاد أخشٖ رزؼ91ًٍنظبنخ انذٔنخ انًغزوجهخ)انًبدح 

اػٛٓب نهٕطٕل ( .رؼًٍ انذٔل األخشٖ جًٛغ انذظبَبد انالصيخ نألػؼبء انوُظهٍٛ انز٘ ًٚشٌٔ ثؤس18انوُظهٍٛ أٔ أكشاد ػبئهزٓى)انًبدح 

ا ثًضأنخ ا٘  انًغزوجهخانوُظهٍٛٛ )انؼبيهٍٛ( اٌ ٚوٕيٕا كٙ انذٔنخ  نألػؼبءال ٚجٕص ( 19نوُظهٛبرٓى أٔ أصُبء ػٕدرٓى نهذٔنخ انًشعهخ)انًبدح 

 ( ثشكم ػبو كبَّ ٚوغ ٔاجت ػهٗ  جًٛغ األشخبص انز8ٍٚانلوشح  11)انًبدح كٙ عجٛم انكغت انشخظٙ انخبص ٔرجبسَ٘شبؽ يُٓٙ 

د ٔ انذظبَبد. )انًبدح يغ ػذو انًغبط ثٓزِ االيزٛبصا ٚزًزؼٌٕ ثباليزٛبصاد ٔ انذظبَبد ثبدزشاو انوٕاػذ ٔ انوٕاٍَٛ نذٖ انذٔنخ انًغزوجهخ

 1) انلوشح 11

ٔ غهكٍٛٛ انًْئالء انوُبطم يشبثّ كٙ كضٛش يٍ انًجبالد نُظبو انوُبطم نلخشٍٚ ٔ انوُظهٛبد انزٙ ٚشأعٓب انُظبو انًزؼهن ثبنوُبطم ا

( ٔ ارا يب رى األخز ثؼٍٛ االػزجبس ٔػؼٛزٓى انخبطخ كذبيهٍٛ نجُغٛخ انذٔنخ انًغزوجهخ أٔ ػهٗ  0ٔ  8انلوشح  11)ساجغ انًبدح  ىهُظهٛبرٓ

ك ػهٗ عجٛم انًضبل ال ٚزًزغ  أػؼبء أعشح األهم كًوًٍٛٛ دائًٍٛ كٛٓب كبٌ انًئرًش ٔػغ ثؼغ انوٕاػذ انخبطخ ثٕػؼٓى انوبََٕٙ. نزن

( انذظبَبد يؼًَٕخ ألسشٛلّ ٔ يغزُذارّ كوؾ اٌ كبَذ يلظٕنخ ػٍ ثبهٙ 9انلوشح  19)انًبدح  ثبنذظبَبد ٔ االيزٛبصاد  ؼؼٕ انوُظهٙان

( ال دظبَخ نًغكُّ , نكٍ ٚجت دًبٚزّ ػذ أ٘ اهزذبو أٔ ػشس هذ ٚهذن ثّ, كًب ػهٗ 98انًغزُذاد ٔ خبطخ انًشاعالد انخبطخ)انًبدح 

( يجُٗ انوُظهٛخ يؼلٗ يٍ انؼشائت كوؾ ارا كبو يًهٕكبً 11أٌ رًُغ أ٘ اػطشاة أليٍ انجؼضخ أٔ انًظ ثكشايزٓب)انًبدح انذٔنخ انًغزوجهخ 

نهذٔنخ انًشعهخ أٔ ي غزؤجشاً يٍ هجهٓب)انًبدح 98 انلوشح 8( , رًُخ انذٔنخ انًٕكذ انٛٓب انؼؼٕ انوُظهٙ انلخش٘ انذًبٚخ انالصيخ َظشا نًشكضِ 
ثوظذ  انلخشٌٕٚ ثبعزضُبء ْئالء انزٍٚ ٚضأنٌٕ كٙ انذٔنخ انًٕكذ انٛٓب َشبؽب يُٓٛب أ رجبسٚب انوُظهٍٛؼلٗ االػؼبء ( 99ٚ)انًبدح انشعًٙ

اإلهبيخ)انًبدح كًٛب ٚزؼهن ثزغجٛم االجبَت ٔرشاخٛض  انًغزوجهخهٕاٍَٛ انذٔنخ  أَظًخ ٔ  انشثخ انخبص يٍ جًٛغ االنزضايبد انزٙ رلشػٓب

 انًشعهخٔانًشرجبد انزٙ ٚزوبػبْب يٍ انذٔنخ  انًكبكآدٗ انؼؼٕ انوُظهٙ انلخش٘ يٍ جًٛغ انؼشائت ٔانشعٕو ػٍ ؼل( ٔ ثبنًوبثم 91ٚ

                                                                                                                     (99)انًبدح  انوُظهٛخ ثبألػًبلانوٛبو ثًوبثم 

 

                                                                                                                                          أسئلت حول التطبيق: -د

دٕل انؼالهخ ثٍٛ انًؼبْذح  19ثخظٕص ػذو انزلشٚن ٔ انًبدح  10ٔ ًْب انلوشح  -انشاثغ، اصُبٌ يٍ انُظٕص انشئٛغٛخ انًٕجٕدح كٙ انلظم 

رًُغ أ٘ رلشهخ ثٍٛ انذٔل كٙ رطجٛن  8انلوشح  10, يخظظزٍٛ نًشبكم انزٙ هذ رٕاجّ انزطجٛن .انًبدح  -ٔ انًؼبْذاد انذٔنٛخ األخشٖ

رؼٛٛن يًبصهخ أٔ أ٘ يؼبيهخ رلؼٛهٛخ ثُبء ػهٗ ػشف أٔ ارلبم يغ دٔنخ  ال ٚؼزجش رلشهخً انوٛبو ثبنزؼٛٛن سداً ػهٗ اجشاءادٔنكٍ انًؼبْذح . 

ارلبهبد دٔنٛخ ثٍٛ  ثبثشاوال رؼٕم َظٕص ْزِ االرلبهٛخ دٌٔ هٛبو انذٔل َظٕص االرلبهٛخ  19(. اعزُبداً نهًبدح 0)انلوشح 10أخشٖ )انًبدح 

انًؼبْذح ػهٗ أٌ انوبٌَٕ انذٔنٙ انؼشكٙ  ٔرُض دٚجبجخ رطجٛوٓب،أ ايزذادا نًجبل  نُظٕطٓب،ركًهخ أ رٕعٛؼب  انجؼغ رؤكٛذا أثؼؼٓب 

كًب رُوض كٙ ْزِ انًؼبْذح انُظٕص انزٙ (، 8198ٔ) خٚغزًش ثزُظٛى األيٕس انزٙ نى ُٚظًّ انًئرًش. يضم ارلبهٛخ كُٛٛب نهؼالهبد انذثهٕيبعٛ

نهًُبصػبد، ح ثذل ػٍ رنك رُجٗ انًئرًش ثشٔرٕكٕل اخزٛبس٘ نزغٕٚخ اإلججبسٚخ رطجٛن ْزِ انًؼبْذ ى دم انخالكبد انُبجًخ ػٍ رلغٛشرُظ

نهًذكًخ ثبالعزُبد نٓزا انجشٔرٕكٕل ٚجٕص نألؽشاف انهجٕء نهزذكٛى أٔ انزٕكٛن هجم انزٕجّ  انذٔنٛخ،انزٙ رذٛم ْزِ األيٕس نًذكًخ انؼذل ٔ

                                                                                                                                                    .(9-0-8انًٕاد )

 

 :راث طبيعت خبصتمشبكل قبنونيت -1

ٔانغًبح انذٔنخ انًغزوجهخ ثبخطبس انوُظهٛخ ثغجٍ أٔ ادزجبص أدذ سػبٚبْب  ٔاجتأدذ انًشبكم انزٙ عججذ جذالً ٔاعؼبً كٙ انًئرًش كبَذ 

انذن ثبنضٚبسح كبَٕا ؿٛش ٙ كال يٍ انذن ثبخطبس انوُظهٛخ ًٔششٔع انزٙ أػذرّ نجُخ انوبٌَٕ انذٔنانانوُظهٍٛ ثضٚبسرٓى. كٙ  نألكشاد

ادزشاو اسادح  وشؼشٔا ثهضٔٔٔػؼٕا كٙ ػٍٛ االػزجبس ٔػغ انالجئٍٛ  ٍنكٍ ثؼغ انًُذٔثٛ انغجٍٛ،انُظش ػٍ يٕاكوخ  غيششٔؽٍٛ ثـ

دًبٚخ انالجئزٍٛ نزنك كبٌ ال انوُظهٙ ثشػبٚب انذٔنخ انًشعهخ ٔدشٚخ ارظبل انؼؼٕ  يجذئٍٛ ًْب أيبو رؼبسعٔنزنك كبَٕا  انشخض انًذزجض

 هذ هذيذ دالً ٔعطٛبً ػبدالً.   99هًبدح انُٓبئٛخ ن انظٛـخأٌ  انزٕكٛن، َٔشٖثذ يٍ 

نى ٚوذو ثُذ  -يششٔع انًؼبْذح انزٙ أػذرّ نجُخ انوبٌَٕ انذٔنٙ انًئرًش،يشكهخ انزغٕٚخ اإلنضايٛخ نهًُبصػبد كبَذ يٕػغ جذل آخش خالل 

يًضهٙ انٕالٚبد انًزذذح هذيٕا اهزشاح نزؼذٚم  كبكٙ. ٛشٔنكٍ ؿانذم ثذا يغٕؿبً  كبٌ ْزااالػزجبس انزجبسة انغبثوخ  ٔثؤخز ثؼٍٛنهزذكٛى. 

انوٕٚخ ٔثبنُٓبٚخ اهزشاح  نهًؼبسػخ ػهٗ يغزٕٖ انجًؼٛخ انؼبيخ َظشاً  ػهٗ يغزٕٖ انهجُخ نكٍ كشم ٔرى رجُّٛ انذٔنٙ،يششٔع نجُخ انوبٌَٕ 

 ثشٔرٕكٕل اػبكٙ كغت انذػى انالصو.آخش ثزجُٙ 
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 :االتفبقيتتقييم -4

أخزَب ؽشٚن األيى انًزذذح. ارا يب رذذ كُق  انزٙ جشدػًهٛبد انزذٍٔٚ  ٔادذح يٍ أكؼمكبَذ  نهؼالهبد انوُظهٛخكُٛٛب  ارلبهٛخأٌ  ال شك

نوبٌَٕ انخ انلٕػٗ انزٙ كبٌ ٚزظق ثٓب دبوُظهٛخ كٙ انًجزًغ انذٔنٙ انذذٚش يٍ جٓخ ٔاألًْٛخ انًزظبػذح نهؼالهبد ان كالً يٍ ثؼٍٛ

ٛبً ٔاػذخ ٔنٛغذ ثذبجخ انٗ بنًكبنوًٛخ انؼًهٛخ نوٕاػذ دٔنٛخ يؼزشف ثٓب ثشكم ٔاعغ ػ أخشٖ،هجم انزٕطم نٓزِ انًؼبْذح يٍ جٓخ انوُظهٙ 

 .يغٕؽ أٔ يجشس اػبكٙ

 رذذٚذ ٓب، كٙهذ عبًْذ ارلبهٛخ كُٛٛب نهؼالهبد انوُظهٛخ انٗ جبَت ارلبهٛخ كُٛٛب نهؼالهبد انذثهٕيبعٛخ انزٙ كبَذ ًَٕرجبً نهكضٛش يٍ أدكبئ

 نزشاثؾاسعبد انًؼبطشح انذٔنخ ٔأخزٍٚ ثؼٍٛ االػزجبس انًًب ،ثشكم دهٛن انوُظهٛخنهخذيبد انذثهٕيبعٛخ األجٓضح انٕظبئق ٔانًشكض انوبََٕٙ 

ٗ رجُٙ ػبيبً يؼذ ػهنوؼبٚب دوٕم اإلَغبٌ. أكضش يٍ ػششٍٚ  انزجبسٚخ، انضوبكٛخ، ٔانؼهًٛخ، َبْٛك ػٍانلؼهٙ ثٍٛ انؼالهبد انغٛبعٛخ 

انًؼبْذاد  سؿى ٔجٕدٔ ثبنشؿى يٍ يٕاؽٍ انؼؼق كٙ االرلبهٛخ ػوذٍٚ يٍ انضيٍ، يٍ انًُظق انوٕل اَّ نزجشثخ ثبنُظشاالرلبهٛخ. ٔ

ْذح أصجذ هذسرٓب ػهٗ ػًبٌ االعزًشاسٚخ ٔانظٛـخ األعبعٛخ انٗ انًؼب ٔاإلههًٛٛخ انزٙ أثشيذ خالل ْزٍٚ انؼوذٍٚ، اال أٌانوُظهٛخ انضُبئٛخ 

 كٙ هبٌَٕ انؼالهبد انوُظهٛخ.جبَت انذًبٚخ انوبََٕٛخ 


