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هجاوت يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا نأشب راوح 
ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 

  نوزوألا ةقبطل
 ، ناريزح٣ - ٢يبورين  ٢٠٠٧هينوي / 
يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالل ١٨/٣٦ررقملا   

ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
  *نوزوألا

هجاوت يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا نأشب راوحلا ءانثأ شاقنلل ةحورطملا اياضقلا زجوم 
 لايرتنوم لوكوتورب

  ةنامألا ةركذم
  ةمدقم  -ًالوأ

ةقبطل ةذفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف رشع نماثلا فارطألا عامتجا بلط  - ١  
هررقم ىضتقمب ،نوزوألا قفرملا يف دري يذلا١٨/٣٦  لاصتالاب ،دعت نأ ةنامألا نم ،ةركذملا هذ يناثلا    

هجاوتس يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا نأشب راوحلل ةيساسأ تامولعم ةقيثو ،ةينعملا لوكوتوربلا تائيه عم 
  :نمضتتو ،لبقتسملا يفلايرتنوم لوكوتورب 

ةدافتسملا سوردلاو ،لايرتنوم لوكوتورب اهققح يتلا ةيسيئرلا تازاجنإلل ًازجوم  )أ(  
  ؛ةنهارلا ةلاحلاو

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.18/10.  
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فارطألا ةئفو ةداملا بسحب اهنم صلختلا مت يتلا نوزوألل ةذفنتسملا داوملا ماجحأ   )ب(
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا يأ ( ريغ فارطألاو ٥  ةداملا هذ   نأشب تاعقوتو )ةلماعلا  ،
  ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانوزخم نم تاثاعبنالاو كالهتسالاو جاتنإلا يف ةيلبقتسملا تاهاجتالا

  ؛راوحلا لالخ شقانتس يتلا عيضاوملا نأشب فارطألا نم ةمدقملا تاقيلعتلل ًاعيمجت  )ج(
  ؛راوحلا لامعأ لودج اهيوتحي يتلا عيضاوملا نع ةزجوم ةيعئاقو تامولعم  )د(
راطإ يف تجردأ يتلاو اهنم صلختلا مت يتلا نوزوألل ةذفنتسملا داوملا نع تامولعم   )ه(

  ؛فارطألا ددعتملا قودنصلا ىضتقمب تذفنو اهيلع قفوو يتلا عيراشملا
  .لبقتسملا يف ةعقوتملا ةلاحلاو نوزوألا ةقبطل ةنهارلا ةلاحلل ًاماع ًاضرع  )و(

ىضتقم بسح ،ةينعملا لوكوتوربلا تائي كلذ ىلع ءانبو  - ٢  نوزوألا ةنامأ تلصتا ،بلطلا  
لوكوتوربلا تائيه ضعب نم بلط ،كلذ ىلع ةوالعو . ةركذملا هذه يف ةمدقملا تامولعملا عمجل ،لاحلا
ماجحألا عيمج تمدق ،كلذ ريغ ركذي مل امو . ةيعئاقو ءاطخأ ةيأ نم اهصيلختل ةقيثولا ضارعتسا

ىتح ةحاتملا تانايبلا ىلإ دنتستو (ODP)نوزوألا دافنتسا ةلادب نانطألا ىلع ةركذملا هذه يف ةجردملا   
  .٢٠٠٧رياربف /طابش لئاوأ

اهبلط يتلا تانايبلا مظعم جمدي يذيفنت زجوم نع ةرابع ةركذملا هذه يف يناثلالصفلا   - ٣  
ت ءانثتساب١٨/٣٦ررقملا يف ةدراولا طاقنلا عيمج ضرعتسيو فارطألا عامتجا  ةرشابم قلعتت يتلا كل  

راوحلا لالخ شقانتس يتلا عيضاوملا نع ةنامألا اهتعمج يتلا تامولعملا نم كلذ ريغو فارطألا تاقيلعتب 
ةرقفلا نم )د( و)ج(نيتيعرفلا نيترقفلا يف هالعأ ةدراولا تامولعملا ،لثم ( تامولعملا هذه مدقتو ). ١ 

ايتلا ةقيرطلاب عوضوملا بيترتلابو جمربم لكش يف    .ءارق رسيت
تابلط نم ديدعلاثلاثلالصفلا لوانتيو   - ٤ ىلع لوصحلل فارطألا   وأ ةيدرف ةروصب تانايب   
نم لك كالهتساو جاتنإ نع ىرخأ ةلصفم تانايب رفاوتتو . يذيفنتلا زجوملا يف دري امم لمشأ ةقيرطب
ةنامألا ىدل ةيرولف ة يرولكورديهلا نوبركلا تابكرمو تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
  .بلطلا دنع اهيلع لوصحلا نكمي
قفرملا نمضتي )د (١ةيعرفلا ةرقفلا يف هالعأ هيلإ راشملا فارطألا عامتجا بلطل ًالامعإو   - ٥  ،

ملا نع ةزجوم ةيعئاقو تامولعم نمضتي راوحلل حورشم لامعأ لودج ةركذملا هذ  يتلا عيضاو لوألا
  .اهلوح شاقنلا يرجيس
، ) ج( ١ةيعرفلا ةرقفلل ًال امعإو  - ٦  (UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2/Add.1) ةقيثولا هذهل ةميمض رفوتهالعأ

لالخ شاقنلل ةحورطملا تاعوضوملا نأشب ةنامألا اهتقلت يتلاو فارطألا نم ةمدقملا تاحارتقالل ًاعيمجت 
ررقملا نم ٤و) ج (٣نيترقفلل ًالامعإ راوحلا   ١٨/٣٦.  
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  يذيفنت زجوم  -ًايناث 
داوملا جاتنإو كالهتسا ضفخ لاجم يف لايرتنوم لوكوتورب اهققح يتلا ةيسيئرلا تازاجنإلل زجوم   - فلأ

  لبقتسملا يف ةعقوتملا تاهاجتالاو صلختلا تايلمعل ةنهارلا ةلاحلا ضارعتساو ،نوزوألل ةدفنتسملا
  لبقتسملا يف تاهاجتالاو نهارلا كالهتسالا  - ١

رطألا تققح:ةيلامجإلا ةروصلا  - ٧ ةيا ١٩١ةغلابلا فا    لولحب ،لايرتنوم لوكوتورب يف ًافرط  
ةبسنب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمج نم اهكالهتسا يف ًايلك ًاضفخ ٢٠٠٥ماع  نم ةئاملا يف ٩٥   

يفاصلا يونسلا كالهتسالا لظو ؛لايرتنوم لوكوتورب اهددح يتلا ساسألا طخ تايوتسم نم فلأت ي 
تسملا داوملا نم ًانط٨٧ ٥٧٦ ـب ةنراقم نوزوألل ةدفن  نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط١١ ٤٣٨   يف  

دنعو ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا  ةلماعلا فارطألا يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط ٧٦ ١٣٨   
  .٥ةداملا ىضتقمب 

ةلماعلا ريغ فارطألا تصلخت :٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا   - ٨ ةداملا ىضتقمب  لول  حب٥ 
ماع ةيا  نم رثكأ نم ٢٠٠٥ نم نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نم اهكالهتسا نم ةئاملا يف ٩٩،٢   

ناك ةئاملا يف ٠،٨ةغلابلا ةيقبتملا ةبسنلا نيب نمو . نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا عيمج نم ساسألا طخ  
بركلا تابكرم نم يباجيإلا كالهتسالا نم ةئاملا يف٦٠نم برقي ام  يه يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نو  

هردق اهنم ًاضفخ ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا تققح داوملا نم ةعومجم نع ةرابع   يف ٧٢ 
ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمنم ًاريبك ًاءزج نأل ًارظنو. ةئاملا ققحت دق   ضافخنا هيف    ، لعفلاب

ماع دعب ًائطب رثكأ ةريتوب ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم يف ىرخأ تاضافخنا ىرجت نأ حجري 
ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا يف يقبتملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسا نم ءزجلا صصخيو . ٢٠٠٧
ةجرحلاو ةيساسألا تامادختسالل ٥ةداملا  عم ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ريغ  

نم تالخادتلا نم ديزملا بايغ يفو . ةيساسألا تامادختسالا نم ًابيرقت ةلماك ةروصب صلختلا عقوت
نيمداقلا نيماعلا نوضغ يفعقوتي فارطألا بناج  .  
ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا تصلخت :٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا   - ٩ ماع ةيا ٥   لولحب  

ألا طخ نم اهكالهتسا نم ةئاملا يف٨٠نم برقي ام  ٢٠٠٥ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمج نم ساس  
كالهتسالل ساسأ طوطخ ا   نوبركلا تابكرم كالهتساب صاخلا ساسألا طخ فرعي نل (يتلا

ماع ىتح ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا  ىلع ددحتيس هنأ ثيح ٢٠١٦   
ىلإ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكر م جاتنإ ماقرأ ةفاضإ ةلاح يفو). ٢٠١٥يف كالهتسالا ساسأ 

ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا تاضيفخت حبصت ساسأ طخ ىوتسملهالعأ باسحلا  ةبسنب ٥   يف ٧٢ 
نوبركلا تابكرم ءانثتساب ةيمانلا نادلبلا يف يقبتملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسا غلبو . ةئاملا

دب ًانط٥٧ ٣٢٠ةيرولف ةيرولكورديهلا  نم رثكأ ةجلاعم لعفلاب ىرجتو . ٢٠٠٥يف نوزوألا دافنتسا ةلا  
يف امب فارطألا ددعتملا قودنصلا لالخ نم ًايلاح اهذيفنت ىرجي عيراشمب مجحلا اذه نم ةئاملا يف ٨٥  

ليومتلل يعون رايت ىلع أدبملا ثيح نم قفوو ،تاونسلا ةددعتم عيراشمو تادربملا ةرادإ ططخ كلذ 
ابثإ لباقم ،ا  متي فوسو . اهقيقحت يرجي ضفخلل اهيلع قفتملا ةفدهتسملا ماقرألا نأب حضاو تأشب

ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا يف ةيئايميكلا داوملا كالهتسا نم ريخألا ءزجلا لوانت نيعتي يتلا ٥   
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اوب٢٠١٠ماع لولحب اهنم صلختلا  وحن وأ ةمداقلا ةنسلا لال خقودنصلل مدقتس ةديدج عيراشم ةطس  
ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا نوكت فوسو .كلذ تققح دق ٥  ةلاد ةميقب ضفخلا نم ةئاملا يف ٩٧   

ةصاخ ساسأ طوطخ ا ا  ةيقبتملا ةبسنلاو . دجوي يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم نوزوألا دافنتسا
ألا ًايلاح اهجلاعت يذلا ليثيملا نيمورب نم ًابيرقت اهلك يه ةئاملا يف٣ةغلابلا  ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارط  

لوكوتوربلا هبلطي امم عرسأ ةريتوب٥ يجيردتلا صلختلا قيقحت بولطملا نم سيل هنأ نم مغرلا ىلعو .  
ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطإلا نإف ٢٠١٥ماع ىتح ليثيملا ديمورب نم  ةبسنب ًاضفخ لعفلاب تققح ٥،   

م صلختلل اهيلع قفوو عيراشم اهيدلو ةئاملا يف٤٠ وحن ءانثتساب ةباقرلل عضاخلا يقبتملا مادختسالا ن  
نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط١ ٨٧٥ غلبي ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب قلعتي اميفو .  

يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط ١٩ ٨١٨ ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا يف كالهتسالا   ٢٠٠٥، 
ماع لولحب رثكأ وأ فعضلا رادقمب ديزي دق مقرلا اذه نأ ىلإ ًارخؤم تيرجأ يتلا تاساردلا ريشتو  

نوبركلا تابكرم ىلإ ةيمانلا نادلبلا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم مسقنتو . ٢٠١٥
ةئاملا يف٦٨ (٢٢-ةيرولف ةيرولكورديهلا  –ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمو )  

ةئاملا يف٣١(ب ١٤٢/ب١٤١ ليثمت عم)  ةيقبتملا ةبسنلا ةيقبتملا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم    
ةئاملا يف١ةغلابلا   .  

  لبقتسملا يف تاهاجتالاو نهارلا جاتنإلا  - ٢
ةغلابلا فارطألا تققح :ةيلامجإلا ةروصلا  - ١٠  ١٩١ ، جاتنإلا ثيح نم ،لوكوتوربلا يف ًافرط  

ألا طوطخ تايوتسم نم ةئاملا يف٩٥ىلع ديزي ًاضفخ  كلذ لثميسو لوكوتوربلا يف ةدراولا ساس  
ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا يف ةئاملا يف ٩٩ةبسنب ضافخنا  ةبسنب ضافخناو ٥  ةئاملا يف ٧٤،   

  .٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا يف ) ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ ءانثتساب(
تابكرم نم يقبتملا جاتنإلا ىلع ءاضقلا عقوتملا نم :٥ةد املا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا  - ١١  

ةثالثلا وأ نيماعلا لالخ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا يف ةيرولفلا نوبركلا  ماوعأ  ةمداقلا  دعب    
جاتنإ ضفخني نأ عقوتملا نمو .فارطألا ددعتملا قودنصلا اهيلع قفاو يتلا ليثيملا ديمورب عيراشم ذيفنت  
فارطألل ةيساسألا ةيلخادلا تاجايتحالا ةيبلتل ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا يف ليثيمل ا ديمورب  

ةمداقلا ثالثلا تاونسلا لالخ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا  نوبركلا تابكرم جاتنإ ضفخني نأ عقوتيو .   
الإ ردصي ال يذلاو٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا  ةياغلل ليئض ءزج    

مداقلا دقعلا لالخ –هنم  كالهتسالا يف ئطبلا ضافخنالا عم ًايشمت–   .  
نادلبلا يف ًابيرقت ةباقرلل عضاخلا جاتنإلا عيمج عضخي :٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا   - ١٢  

فارطألا ددعتملا قودنصلا عمتاونسلا ةددعتم تاقافتال نآلا ةيمانلا هنم يجيردتلا صلختلل  ىلعو .  
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمج نم ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا جاتنإ ضفخني نأ عقوتي كلذ   

جاتنإلا مظعم نم صلختلا ىلإ ىدؤيس امم دارطاب ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ءانثتساب 
ماع ةيا   جاتنإ نأ ىلإ ًا رخؤم تيرجأ يتلا تاساردلا ريشت ،كلذ نم سكعلا ىلعو. ٢٠٠٩لولحب

وحنب ًايلاح ردقي يذلاو ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم   
لوأ ءدب ليبق مداقلا دقعلا لالخ رثكأ وأ فعضلا رادقمب ديزي دق نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ٢٠ ٠٠٠  
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كالهتسالا زواجتي ال دق ثيح،مان دلب نم ةباقرلاب مازتلا ماع مجح   نوزوألا دافنتسا ةلادب٢٠١٥    .
يف ةعقوتملا ةدايزلا راثأ رخآ يفاضإ لماع ةمثو  - ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم تادادمإلا 

هذه يجتنمل مدقي يذلا ليومتلل ريبكلا ىوتسملاب قلعتي اهيلع بلطلاو صوصخلا هجو ىلع ٢٢  
عيجشت لاىلإ ليومتلا اذه يدؤي دقف . وتويك لوكوتورب راطإ يف ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ لبق نم تابكرملا

ةدايز ثادحإ ىلإ مث نمو ةيئايميكلا ةداملا هذه فيلاكت ضفخ ىلإ هرودب يدؤي امم جاتنإلا ةدايز ىلع 
طخ ديدحت لبق ىتح ةيمانلا نادلبلا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ كالهتسا يف ىرخأ  
ماع  اصاخلا ساسألا  ٢٠١٥.  

  لايرتنوم لوكوتورب اهققح يتلا ةيسيئرلا تازاجنإلل ةضافتسا رثكأ زجوم  -ءاب 
نم لايرتنوم لوكوتورب نكمت٢٠٠٧رياربف /طابش ىتح ةرفاوتملا تامولعملا ىلع ءانبو  - ١٣  ،:  

ًافرط١٩١(ةيملاعلا نم ةبيرقلا ةكراشملا قيقحت   )أ(   ؛) 
ملا يف٩٥ةعومجم يف غلبي ضفخ زاجنإ   )ب( ةدفنتسملا داوملا كالهتساو جاتنإ نم ةئا  

  ؛نوزوألل
ةظفاحملاو لقألا ىلع ةئاملا يف ٩٩ىلإ لصي لاثتمالا تانايب نع غالبإ لدعم قيقحت   )ج(  

  ؛لدعملا اذه ىلع
يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ريثكلا تايوتسم يف سايقلل لباق ضفخ قيقحت   )د(

  ؛ريفسوتارتسلاو ريفسبورتلا
ىلع ديزي لاثتما لدعم قيقحت  )ه( ذيفنتلا دصرل يكبش ماظن لالخ نم ةئاملا يف ٩٠   
ع تانايب نع تغلبأ يتلا ًافرط١٨٣ةغلابلا فارطألا نيب نم (لاثتمالاو   ١٣قفخ أ، ٢٠٠٥ماع ن  

ىضتقمب كالهتسالاو جاتنإلا نم يجيردتلا صلختلاب مازتلالا قيقحت يف ) ةئاملا يف ٦،٨(طقف ًافرط 
  ؛)ماعلا كلذ يف لوكوتربلا

يف ةينواعتلا ةكراشملا لالخ نم تدعاس لاثتمالا مدع ةهجاومل ةيجذومن ةيلآ هأشنأ   )و(
؛لوكوتوربلل لاثتمالا ىلإ ًافرط٢٥نم رثكأ ةداعإ     

مييقت ةقرفأ ءاشنإ  )ز( ساسأ ىلع لمعت تايميداكألاو تاموكحلاو ةعانصلا ةكراشمب  
يف اهيلع دمتعي يتلا ةنكمملا تامولعملا لضفأ ىلع لوصحلا نم لوكوتربلا يف فارطألا نيكمتليعوط   

  ؛تارارقلا ذاختا
هتارارق عيمج ذختي ناك ثيح تيوصتلا تاءارجإ ىلإ ءوجللا ىلإ ًادبأ رطضي مل   )ح(

،   ءارآلا قفاوتب
يتلا ًايملع ةفرع ُملا راطخألل يدصتلل ةديدج ةيئايميك داوم ةفاضإ ىلع ةردقلا راهظإ  )ط(

  ؛نوزوألا ةقبط هجاوت
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تاذ فارطألا ةردقب ةيئيبلا تائيهلاو تاقافتالا عم لمعلا لالخ نم رزآتلا زيزعت   )ى(
ةحفاكمل يعولا ةراثتساو بيردتلا تايلمعب مايقلل ءارضخلا كرامجلا ةردابم راطإ يف ىرخألا ةلصلا 

  ؛نوزوألل ةدفنتسملا ىرخألا ةيوناثلا تاجتنملاو داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا
 ةجلاعملالخ نم ةمادتسملا ةيمنتلا ةلصاومل  اهجاردإوةيجذومن ةادأ هسفن نم لعج   )ك(

نم دراوملا صيصخت يف ةاواسملاو ،ةيمنتلاو ةئيبلا ةيامح نيب عمجلاو ،لايجألا نيب ةكرتشملا تاجايتحالا  
  ؛فارطألا ددعتملا قودنصلا

ةلاعفةادأليسيئر جذومنك ةدحتملا ممألا هب تفرتعا   )ل( نأ نكمي يتلا    ٧فدهلا ققحت  
  ؛ةئيبلا ةمادتسا نامض نأشب ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا نم

كلذو لبق نم ترفاوت نأ قبسي مل ةيئايميكلا داوملا ىلع ةيباقر طباوض جاردإ   )م(
  ؛نوزوألا ةقبط اهل ضرعتت يتلا راطخألل ةيقابتسا ةروصب يدصتلل دهجك

تارم سمخ نوزوألل ةدفنتسملا ةيئ ايميكلا داوملا ىلع ةباقرلا طباوض ضرفب عارسإلا  )ن(
  ؛ةجرح ةينقت وأ ةيملع تامولعمل ةباجتسا

ناطرسلاب ةباصإلل ةجيتن تايفولا نم نييالم ةدع ثودح ،تاريدقتلل ًاقفو ،بنجت   )س(
  ؛ءاضيبلا هايملاو

لالخ نمو ،ةيعون ةباقر تامازتلال لاثتمالا نم نيكمتلل ةلجاع ةيلام ةيلآ لوأ ءاشنإ   )ع(
  :ةيلآلا هذه

نيكمتل ًابيرقت نيمدختسملا تاعاطق عيمج يف تايجولونكتلا لقن ريسيت   ‘١’
،٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا  اهيلع قفتملا ةباقرلا ماكحأل لاثتمالا نم    

  ؛٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا يف نوزوأ ةدحو  ١٤٠ءاشنإل معدلا ميدقت   ‘٢’
نم رثكأ يف تاعيرشتلاو دعاوقلا عضول معدلا ميدقت  ‘٣’ نم فرط ١٠٠   

  ؛٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا 
نيب اميف تامولعملا لدابت معدل ةيميلقإلا تاكبشلا نم ةموظنم ميمصت   ‘٤’

؛لاعفلا لاثتمالا ريسيت فدلامشلاو بونجلا نادلب نيبو بونجلا نادلب    
ةي امح ماظن ىلع نييسيئرلا ءاكرشلا بيردتل قاطنلا عساو دهجب مايقلا  ‘٥’

يف ديربتلا نيينف نم فالآو كرامجلا يفظوم نم تائم كلذ يف امب نوزوألا 
  ؛٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا 

يموكحلا قيرفلاو ةيملاعلا داصرألا ةمظنم لثم ةيجراخلا تائيهلا عم ةيلاعفب نواعتلا   )ف(
ةطرشلا ةمظنمو تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالاو ةيملاعلا كرامجلا ةمظنمو خانملا ريغتب ينعملا يلودلا 

  ؛لدابتملا مامتهالا تاذ اياضقلا ةجلاعمل ةيملاعلا ةئيبلا قفرمو) لوبرتنالا(ةيلودلا ةيئانجلا 
لالخ ١٩٨٠تايوتسم لبق ام ىلإ عقوتملا نوزوألا ةقبط عاجرتسا نم نيكمتلا   )ص(  

  .نيرشعلاو يداحلا نرقلا
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اهنم صلخت يتلا كلت ماجحأو لوكوتوربلا اهجردأ يتلا ن وزوألل ةدفنتسملا داوملا ماجحأ زجوم  -ميج 
  فارطألا ددعتملا قودنصلا راطإ يف تذفنو اهيلع قفوو يتلا عيراشملا اهتجردأ يتلا كلتو

ةيرولفلا نوبركلا تابكرم يمدختسم ليوحت ىلإ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاردإ ةركف ريشت   - ١٤
يف ةركبم تاضافخنا قيقحتل تلخدأ يتلا ةيرولف ةيرو لكورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا ىلإ
ماع كلهتستو جتنت ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا تناكو . ةيرولفلا نوبركلا تابكرم كالهتسا  

وحن ،ذيفنتلا زيح لوكوتوربلا لخد امدنع ١٩٨٩ نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ١٢ ٠٠٠ و١٣ ٠٠٠   
يلاوتلا ىلعةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم كالهتساو جاتنإ يف ةقحال ةورذ كلذ لباقيو .   

نوزوألا دافنتسا ةلادب نط٢٨ ٠٠٠ و٣١ ٠٠٠وحن غلبي نادلبلا كلت يف تابكرملا هذه  اذه ىلعو .  
نم نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ٩٤٠ ٠٠٠نم صلختلا دنع ةمدقتملا نادلبلا نأ ودبي ،ساسألا   

دافنتسا ةلادب نط ١٨ ٠٠٠غلبت ىوصق ةيمك تلخدأ دق ،ةيرو لفلا نوبركلا تابكرم كالهتسا  
نم نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ١٦ ٠٠٠و ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نم نوزوألا  
نم ةمدقتملا نادلبلا يف نييونسلا كالهتسالاو جاتنإلا نأ ةظحالملا ردجت هنأ ريغ . تابكرملا هذه كالهتسا

وحن ىلإ ٢٠٠٥ماع لولحب تضفخنا دق ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم   ١٠ ٠٠٠و١٢ ٠٠٠ 
يتلا كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسم نع نالقي نيمقرلا نيذه الك نأو ،نوزوألا دافنتسا ةلادب نط 

  .ذيفنتلا زيح لوكوتوربلا لوخد تقو ةدئاس تناك
، مل ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا يف ًادئاس ناك يذلا عضولا نم سكعلا ىلعو   - ١٥

وس٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا نا دلبلا كلهتست تابكرم نم نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ٢ ٣٠٠ ى   
نم برقي ام ىلإ مقرلا اذه عفترا ٢٠٠٥ماع لولحبو . ١٩٨٩يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا   

نوزوألا دافنتسا ةلادب نط٢٠ ٠٠٠ قسن ىلع ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ راسو .  
 ، غلبت ةيمكب ًاءدبلثامم يف نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ١ ٤٠٠  ىلإ تداز ١٩٨٩  ةلادب نط ٢٠ ٠٠٠   

دنع ٥ةداملا ىضتقمب ةل ماعلا فارطألا نأ ودبي ساسألا اذه ىلعو. ٢٠٠٥يف نوزوألا دافنتسا   
نم نوزوألا دافنتسا ةلادب نط١٢٤ ٠٠٠ نم برقي امم صلختلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم    

كالهتساو جاتنإ نم نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ١٨ ٠٠٠برقي ام غلبت يصقأ دحب ةيمك تلخدأ دق   
  .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم

يتلا . عيراشملا راطإ يف اهلاخدإو اهنم صلختلا مت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب قلعتي اميفو  - ١٦
نيسمخلا هعامتجا لالخ قودنصلا قفاو ،فارطألا ددعتملا قودنصلا ىضتقمب تذفنو اهيل ع قفوو

نم صلختت نأ ،اهذيفنت نم ءاهتنالا دنع ،عقوتملا نم ناك ًاطاشنو ًاعورشم ٥ ٣٣٢ىلع لوألا   
نم نوزوألا دافنتسا ةلادب نط  ١٥٧ ٠٠٠و كالهتسالا نم نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ٢٣١ ٠٠٠

تابكرم ىلإ لوحتلا ىلع قودنصلا قفاو نيسمخلا هعامتجا نم ًءادتباو. نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ  
نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط٣ ٢٢٩ىوتسمب ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا  لقأ نأ ودبي كلذ ىلعو .  

عيراشم ىلإ ةرشابم ىزع  ي٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألل يلاحلا كالهتسالا نم ةئاملا يف  ١٦نم 
ةعانص تاعاطق يف لامعألا مظعم نأل ًارظن هنأ قودنصلا ةنامأ ىرتو . فارطألا ددعتملا قودنصلا

ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماع ريغ تايجولونكت ىلإ لعفلاب تلوحت دق ديربتلا داومو يواغرلا 
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ىضتقمب تلخدأ يتلا ة يرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىوتسم لظي نأ عقوتملا نم نإف ،ةيرولف
  .ىوتسملا اذه نم ًابيرق قودنصلا عيراشم

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم نم تاثاعبنالل ةلبقملاتاهاجتالاتاعقوت   -لاد     
داوملا فراصم نم نوزوألا دافنتسا ةلاد تاثاعبنا نع تامولعملا ثدحأ ىلع لوصحلا نكمي   - ١٧

ريرقتلل ٢٠٠٥ربمفون /يناثلا نيرشت يف ةرداصلا ةميمضلا نم. لبقتسملا يفو نآلا نوزوألل ةدفنتسملا  
يداصتقالا مييقتلاو تايجولونكتلا قيرف /خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا نع رداصلا صاخلا

ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرمب ةلصلا تاذ اياضقلا : يملاعلا خانملا ماظنو نوزوألا ةقبط ةيامح"نونعملا 
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمو  ٢٠٠٢يف كانه ناك هنأ ةميمضلا هذه ردقتو " صاخلا ريرقتلا" 
عم نيمدختسملا نزاخم وأ تادعم يف ا ٣،٧٨رادقم  ام  ظفتحي نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم نط نويلم  

ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا يدل عوم ٧٠ةبسنب ظافتحالا   ا نم ةئاملا يف ماع يفو. ٥   ٢٠٠٢ ،
، ٣٣ناك  تانولاهلا نم فلأتت نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم نم ةئاملا يف تابكرم نم ةئاملا يف ٦٦   

ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم ةئاملا يف٠،٥و ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  .  
تغلب فراصملا هذه نم ٢٠٠٢ماع تاثاعبنا نأ صاخلا ريرقتلا ةميمض ردقتو   - ١٨ ام ًايونس  

ربكأ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ليكشت عم نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ٢٥٢ ٠٠٠نم برقي   
نوزوألا دافنتسا ةلادب نط١٧٤ ٠٠٠(تاثاعبنالا هذه نم ءزج  رومألا تراس اذإ هنأب ريرقتلا أبنتو ).  

ىوتسملا نم ٢٠١٥ماع ل ولحب نيثلثلا رادقمب ضفخني فوس ةيونسلا تاثاعبنالا عومجم نإف داتعملاك  ،
يف ًادئاس ناك يذلا نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ٢٥٢ ٠٠٠غلابلا  ىوتسم ىلإ ٢٠٠٢  نط ٨٤ ٠٠٠   

نأ عقوتي ،ةفلتخملا ةيئايميكلا داوملا تاهاجتاب قلعتي اميفو .٢٠١٥ماع لولحب نوزوألا دافنتسا ةلادب   
نم ضفخنت ثيح ٢٠١٥ و٢٠٠٢ نيب اميف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تاثاعبنا صلقتت  

يف ًايونس نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ١٧٤ ٠٠٠ىوتسم  ىلإ ٢٠٠٢  دافنتسا ةلادب نط ٤٣ ٠٠٠   
يواغرلا عاطق نم اهلقأو ،ديربتلا عاطق يف تاضافخنالا ربكأ ثودح عم،٢٠١٥يف نوزوألا  عقوتيو .  

غلابلا ىوتسملا نم ٢٠١٥ و٢٠٠٢نيب اميف تانولاهلاب ةلصلا تاذ تاثاعبنالا صلقتت نأ   ٦٩ ٠٠٠ 
ًايونس نوزوألا دافنتسا ةلادب نط٤٠ ٠٠٠ىلإ ًايونس نوزوألا دافنتسا ةلادب نط  نم سكعلا ىلعو .  

 ١٥ ٠٠٠نم فراصملا نم ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم تاثاعبنالا ديزت نأ عقوتي كلذ 
ىلإ ٢٠٠٢يف ًايونس نوزوألا دافنتسا ةلادب نط  يف ًايونس نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ٢٦ ٠٠٠   

٢٠١٥.  
ماع ىتح ةيلاحلا ةلوانملا تاسرامم رارمتسا ضرتفت هالعأ ةدراولا تاعقوتلا نأ نيح يفو   - ١٩

غلبت ةيلك ةبسنب نوزوألا دافنتسا ةلاد ثيح نم تاثاعبنالا ضفخ عسولاب نأ ريرقتلا ردقي ٢٠١٥  ،
إ راشملا عيما٢٥  ا نم ًايونس ةئاملا يف نم ضيفختلل ةددحم تاسرامم قيبطت لالخ نم هالعأ اهيل  

ةيرولك لانوبركلا تابكرم نم ةيونسلا تاثاعبنالا ضفخنتس ،ضيفختلا ويرانيس لظ يفو . تاثاعبنالا
نوبركلا تابكرم تاثاعبنا ضفخنت نأو هالعأ ةدراولا كلت نع ةئاملا يف ٣٠ةبسنب ةيرولف   

ملا يف٤٠ةبسنب ةيرولف ةيرولكورديهلا  يف رييغت نود تانولاهلاب ةلصلا تاذ تاثاعبنالا لظت نيح يف ةئا  
  .نيهويرانيسلا الك لظ
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  لبقتسملا يف ةعقوتملاو ةيلاحلا نوزوألا ةقبط ةلاحل ماع ضرع  -ءاه 
يف لبقتسملا يف ةعقوتملاو ةيلاحلا نوزوألا ةقبط ةلاح نع تامولعملا قثوأ ىلع لوصحلا نكمي   - ٢٠

يناثلا نوناك يف هلماكب ردص يذلاو٢٠٠٦ماعل نوزوألا ةقبط دافنت سا نأشب يملعلا مييقتلا رياني /، 
ةدفنتسملا داوملا فراصم نع ةديدجلا تامولعملل ةسارد اذه ريراقتلا ثدحأ نمضتيو . ٢٠٠٧

ثدحأ يف تمدختسا يتلا ةديدجلا داعبألا ةيثالث جذامنلا نأ ريرقتلا ركذيو . هالعأ اهيلإ راشملا نوزوألل
قوف ىوتسملا ةطسوتم ،نوزوألا ةقبط عومجم ضفخني نأ دعبتسملا نم نأ ىلإ ريشت مييقت لا تايلمع

ىلإ ءاوتسالا طخ لامش ةجرد ٦٠نيب حوارتت ضرألا حطس نم ةقطنم  ًاريبك ًاضافخنا ًابونج ةجرد ٦٠   
ةد فنتسملا داوملا ةرفو نأل ًارظن يضاملا نرقلا تانيعست يف ةدئاس تناك يتلا ةضفخنملا ميقلا نود

ضافخنالا يف تذخأ مث ا  داوملا يف ىرخألا تاضافخنالا ىلإ ريرقتلا ريشيو . ورذ تغلب دق نوزوألل
ام تايوتسم ىلإ نوزوألا ةقبطل ةعقوتملا ةدوعلا ديدحت يف رطيسملا لماعلا لثمت لظتس نوزوألل ةدفنتسملا 

نوزوألا ةدوع ةلاح يف رثؤت فوس خانملا يف تارييغتلا نأ ريغ١٩٨٠لبق  لبق ام ميق ىلإ ،   يف ١٩٨٠ 
ةدوع تيقوت نأشب تاريدقتلا لضفأ يملعلا مييقتلا رفويو . اهادمو ةدوعلا هذه تيقوتو ،ةفلتخم ميلاقأ

نييميلقإ يفو يملاعلا ىوتسملا نع١٩٨٠لبق ام تايوتسم ىلإ نوزوألا   :  
ع لولحب١٩٨٠ماع لبق ام تايوتسم ىلإ نوزوألل يملاعلا طسوتملا ةدوع عقوتي   )أ( ما  

  ؛٢٠٥٠
ةرفو ةدوع عقوت عم دوقع ةدعل يبونجلا بطقلا قوف نوزوألا بقث رمتسي نأ عقوتي   )ب(

ينمزلا قاطنلا دودح يف١٩٨٠لبق ام تايوتسم ىلإ نوزوألا  ىلإ ٢٠٦٠     ؛٢٠٧٥ 
لبق ام تايوتسم ىلإ يلامشلا بطقلا قوف نوزوألا تايوتسم دوعت نأ عقوتي   )ج(

ماع لبق ١٩٨٠  ٢٠٥٠.  
لوكوتورب يف ةباقرلا طباوضل لماكلا لاثتمالا هالعأ ةدراولا تاريدقتلا عيمج ضرتفتو  - ٢١  

هذه ةمارص ةدايز نأ نيح يف تاريدقتلا هذه ريخأت ىلإ ىدؤيس لماكلا نم لقألا لاثتمالاف ،لايرتنوم 
ا   .ريتوب عرستس ةيباقرلا طباوضلا

  ةدافتسملا ةيسيئرلا سوردلا زجوم  -واو 
ىلعًاضيأ يوطنتلئاسملا هذه نإ   - ٢٢ لوكوتوربلا ةيلمع نم ةدافتسملا سوردلا صالختسا ةيلمع    

رادصإ فارطألا قتاع ىلع عقي هنأ ةماع ةروصب ةنامألا دقتعتو . ميقلا ىلع ةريبك ماكحأ رادصإ ىلع
ةمئاقلا مدقت ،ةنامألا تاربخ ىلإ ًادانتساو ١٨/٣٦ررقملا يف دراولا بلطلل ًاقفو هنأ ريغ . ماكحألا كلت  
وأ لماش لوبقب ىظحت ال دق ا لا  أب حضاو كاردإ عم نيعم بيترت نود ةدافتسملا ةيسيئرلا سوردلل ةيلات
  .ةيرصح ةمئاق لكشت

عيمج ىلع ًاضيأ قبطني دق نوزوألا ىلع قبطني ام . يساسأ رمأ ةلاعفلا نادلبلا عيمج ةكراشم  - ٢٣
عيمج نم ةيواستمو ةلاعف ةكراشم نود اهل ح نكمي ال لكاشملا هذه نإ: ىرخألا ةيملاعلا ةيئيبلا لكاشملا

ةيئيبلا تاقافتالا ريوطتو عضو ىلإ ةيمارلا ةيراجلاو ةيلوألا تاضوافملا يف ال ،ةيمانلاو ةمدقتملا نادلبلا 
هذه راطإ يف ةأشنملا رارقلا ذاختا تائيهو تاسسؤملا يفو لب بسحف ةلصلا تاذ فارطألا ةددعتملا 

  .تاثاعبنالا
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ةحلم ةيئيب لئاسم دوجوو دراوملا ةردنل ًارظن . ةلماكلا ةكراشملا نامضل ةيرورض ةدعاسملا  - ٢٤
ىلع ًارداق ناك امبر يذلا وه ةيمانلا نادلبلا نم ًاليئض ًاددع نإف ،برشلا هايم ىلإ ةجاحلا لثم ىرخأ 
قودنصلا همدقي يذلا يسسؤملا زيزعتلا لجأ نم معدلا كلذ يف امب معد نود ةلاعف ةكراشم حبصت نأ 

  .لايرتنوم لوكوتورب يدل فارطألا ددعتملا
تاوطخلا نأب ةقثلاب ةيمانلا نادلبلا رعشت نأ دب ال . ةيلضافت تناك نإو ةكرتشملا ةيلوؤسملا  - ٢٥
 اذلو . دويقلا نم لعفلاب يناعت يتلا اهتلاحب اهل يعاد ال رارضأ نود اهقيقحت نكمي اهذاختا اهنم بلطي يتلا

ةلكشملا ةجلاعم عسولاب نأ نيبت ةقبسم ةيلمع تانايبب ةمدقتملا نادلبلا موقت نأ يرورضلا نم نوكي دق  
  .اهل يعاد ال رارضأ نود

فدهلا قيقحت ةيناكمإب ةقثلا لالخ نم ،ةيمانلا نادلبلا حبصت . ةنكمم ةيملاعلا تاكارشلا  - ٢٦
لذبت يتلا دوهجلا يف ًاطشن ًاكيرش حبصت نأ ىلع ةرداقو ةدعتسمو ةبغار ،مئالملا يلاملاو ينقتلا معدلابو 

  .ةيملاعلا ةئيبلا ةيامحل
دوجو نم مغرلا ىلع . ءارآلا قفاوتب لمعت نأ فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا عسوب  - ٢٧

ًاماع٢٠غلابلا هخيرات لالخ لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا نإف ،تيوصتلل تاءارجإ  قودنصلاو .  
ًاماع١٧غلابلا هرمع لالخ فارطألا ددعتم  ءوجللا ىلإ ةجاح يف ًادبأ نكت مل     .تيوصتلل، 

نم كلذ ريغو نوزوألا دافنتسا ةلكشم لح نكمي ال . ضراعم تسيلو كيرش ةعانصلا  - ٢٨
ًالضف ةعانصلا بناج نم ةركتبم راكفأو مازتلاو نواعت نود ةلماك ةروصب ةيئيبلا لكاشملا نم ريثكلا 

ا نت دافتسا دقو. ىلحتي يتلا ةلافكلا حور نع ا أ ىلع ةعانصلا لماعت مل امدنع لوكوتوربلا ذيف
  .ةيملاعلا ةئيبلا ةيامح دوهج نمض هكارش يف تجردأو ،ضراعم

متي ةحوتفم ةينقتو ةيملع ضارعتسا ةيلمع ءاشنإ ربتعي . رمتسملا يجولونكتلاو يملعلا مييقتلا  - ٢٩
اهفرصت تحت دجت نأ نم فارطألا نيكمتل ًايرورض ًارمأ ةيسايسلا تارايتلا نم عاطتسملا ردق اهتيامح 

نأب ةلثاملا ةقيقحلا ءوض يف كلذ ىلإ رظني فوسو . ةميلسلا تارارقلا ذاختال ةمزاللا ةيقئاثولا تامولعملا
  .كلذ عقوت ةيناكمإ وأ ضارعتسالا تايلمع جئاتن ىلعيملاعلا قافتالا ًابيرقت  ليحتسملا نم

ًايوق ًادهج لذبب لاثتمالا مدع ةحفاكمل ماظن ي أ يوطني. لاثتمالا مدع ةحفاكمل ركتبم ماظن  - ٣٠
نادلبلا حنمل ةريبك تايناكمإ يلع اهجارحإ وأ اهتبقاعم سيلو تابوعص هجاوت يتلا فارطألا ةدعاسمل 

ةلوقعم ةينمز ةرتف نوضغ يف لاثتمالا ىلإ ا    .داعإو ،اهلاثتما مدع نع غالبإلل ةقثلا ةدايسلا تاذ
يكل ةراجتلاب ةصاخلا ماكحألا مادختسا نيعتي . ةيوق ةادأ نوكيدق ةيراجتلا دويقلا ضرف   - ٣١

ةيئيبلا تاقافتالا يف ةكراشملا ىلع عيجشتلل ةديفم ةادأ حبصي نأ نكمي اهدوجو درجم نإف ،ةلاعف نوكت 
  .اهل لاثتمالاو ةيملاعلا

ة زهجأل نكمي.روهمجلا ةئبعت يف يسيئر رود ةيموكحلا ريغ تامظنملاو مالعإلا ةزهجأل  - ٣٢
ةلكشملل موهفم عضو ىلع ا إلا  ، ) نوزوألا بقث لثم(ردقو مالع روهمجلا اهبعوتسي نأ نكمي ةقيرطب

ذيفنتو عضول ريبك معد ريفوت مث نمو روهمجلا لايخ باذتجا يف نمثب ردقي ال رودب عالطضالا 
ئاسرلا ليكشت يف مساح رودب علطضت ةيموكحلا ريغ تامظنملا نإف كلذك،ةيئيبلا تاردابملا ةيمالعإلا ل  

  .ةيموكحلا تاءارجإلاعيجشتل نايحألا نم ريثك يف يرورض امهالكو ،ماعلا يأرلا ةئبعتو 
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تانامألا نيب ززعملا رواشتلا دعاسي نأ نكمي . تاموكحلا لخاد و تانامألا نيب رواشتلا  - ٣٣
ا يف ةدعاسملاو يئيبلا ل ا يف قاستالا ةدايز ريسيت يف تايدتنملا فلتخم يف ةكراشملا نادلبلا يبودنم نيبو

ريغ ا   أ يلوألا ةلهولل ودبت مامتها نود تاءارجإ ةفلتخملا تايدتنملا اهيف ذختت دق يتلا صرفلا نم دحلا
  .ةقستم

مازتلا نم اياضقلا يف مدقتلا قيقحتل ةيرورض يه يتلا ةدايقلا يتأت . ةيرورض ةيوقلا ةدايقلا  - ٣٤
، . رظنلا دعبو صلخملا لصاوتلا ىلع دارفألا ةردق نم كلذكو نادلبلا ةيلاعفو ةءافك وأ م  داق نودبف

ىلإ ًامدق ةيلمعلا عفدل مازتلالاو تقولا مهيدلو ،ديجلا لصاوتلاب نيمئاقو ةضيرع رظن ةهجو مهيدل 
  .حاجنلا تالامتحا لءاضتت ،مامألا

زفحيحاجنلا  - ٣٥ حاجنلا نم ديزملا  تاعقوتلا عضوت ،حاجنلل ًالجس تايدتنملا دحأ ققحي نأ ام .  
نأ ام ،كلذ نم سكعلا ىلعو . حاجنلا لجس رارمتسا ىلع ةظفاحملل دوهجلا ددحتو ،حاجنلا ةفاقثو

ريسعلا نم حبصيو ةلصلا تاذ تاعقوتلا عضوت ام ناعرس ،لشف وأ ليئض حاجنل لجس رهظي 
قيقحتل ل ةلباق ةريغص تاوطخ ذاختا ،ًانكمم نوكي امثيح ،لضفألا نم نأ ىلإ كلذ ريشي دقو. اهميطحت
  .اهقيقحت نكمي ال دق يتلا ةيئرملا تاوطخلا نم ًالدب

لكشب ةيلود لا تايوتسملا ىلعةضيرع فادهأ ديدحت نإ . حاجنلا ززعت ةنرملا ذيفنتلا تايلآ  - ٣٦
لئاسولا راتخت يكل نادلبلا ىلع ربكأ ةنورم يفضي لاثتمالا ةقيرط ديدحت نادلبلا داح آل كرتي

  .حاجنلا صرف ززعتو ينعملا فدهلا ققحت نأحجرألا نم يتلا تاءارجإلاو 
لايرتنوملوكوتوربتاردابم   - ٣٧ و تاردقلا ءانب لاجم يف  ةليسو نوكت دق ايجولونكتلا لق ن 

يلاب ةطخ ذيفنتب قلعتملا كلذ لثم ،يلاحلا لمعلا نمضتي نأ نكمي . ةلبقملاو ةيلاحلا دوهجلل هيجوت
نمض مدقتلل ةنزاوتم ةليسو ريفوت يف ةدعاسملل لوكوتو ربلا ذيفنت نم ةبستكملا تاربخلا ،ةيجيتارتسالا
  .ايجولونكتلا لقنو تاردقلا ءانب تالاجم يف ةددحملا ةريثكلا فادهألا

  تانايب ىلع لوصحلل فارطألا تابلط ضارعتسا  -ًايناث 
فا رطألا ةئفو ةداملا بسحب تلخدأ يتلاو اهنم صلختلا مت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ماجحأ  -فلأ 

ةداملا نم ١ةرقفلا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا (ةلماعلا  كلذب ةلماعلا ريغ فارطألاو٥   (  
ةنامألا مدقت ١٨/٣٦ررقملا نم ) ب (٣ةرقفلا يف هالعأ هيلإ راشملا فارطألا بلطل ًالامعإ   - ٣٨  ،

 ٧ةداملل ًالامع إفارطألا نم ةمدقملا تانايبلا ةن مضتملا تانايبلا ةدعاق نمةصلختسملا ةيلاتلا تانايبلا 
" نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لاخدإ"حلطصم مهنم نإف ،يذيفنتلا زجوملا يف ريشأ امكو . لوكوتوربلا نم
. ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلإ ةيرولفلا ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نع لوحتلاب طبتري

ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تاب كرمب قلعتي اميف تجردأ دق ةلصلا تاذ تانايبلا نإف كلذ ىلعو
قفرملا نمضتي ،فارطألا بناج نم لؤاستلا اذهل ةباجتسا ةنكمم تانايب لمكأ ميدقت ىلإ ًايعسو . طقف

نوبركلا تابكرم نع ًاليصفت رثكأ تانايب ةركذملا هذ  تابكرمو تانولاهلاو ةيرولفلا ةيرولك لا
  .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا



UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2 

12 

  
 نوزوألا دافنتسا ةلادب نانطألاب كالهتسالا

       
     )١٤٤ (٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا 

       

ةعوم قحلملا ساسألا طخ قحلملا ةعومجم مسا ا 
يف كالهتسالا 
٢٠٠٥ 

 لاخدإلا صلختلا

 - ١٢٣ ٤٦٣،٣ ٤٠ ٦٦٤،٧٠  ١٦٤ ١٢٨،٠٠ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلوألا فلأ
 - ٣٩ ٨٤٨،٨ ٦ ٥٧٤،٦٠ ٤٦ ٤٢٣،٤٠ تانولاهلا ةيناثلا فلأ

 ىلوألا ءاب
ةـيرولفلا ةـيرولكلا نوبركلا تابكرم      

 - ٥٩،٨ ٢٠،٤ ٨٠،٢ ىرخألا لماكلاب ةنجلهملا
 - ٥٢ ٢٤٣،١ ٢ ٨٠٩،٩٠ ٥٥ ٠٥٣،٠٠ نوبركلا ديرولك عبار ةيناثلا ءاب
 - ١ ٢٤٥،١ ٦١٦،٦ ١ ٨٦١،٧٠ ليثيملا مروفورولك ةثلاثلا ءاب

 ١٧ ٤٩٩،٧ - ١٩ ٨١٨،٥٠ ٢ ٣١٨،٨٠ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلوألا ميج
 - ٠،٦ رفص ٠،٦ ناثيملا مروف ورولكومورب ةيناثلا ميج
 - ١٢،٦ ٣٨،٣ ٥٠،٩ ناثيملا ورولكومورب ةثلاثلا ميج
  ٣ ٨١٣ ٥ ٥٩٥ ٩ ٤٠٨،٧٠  ليثيملا ديمورب ىلوألا ءاه
عيما    ١٧ ٥٠٠ ٢٢٠ ٦٨٦ ٧٦ ١٣٨ ٢٧٩ ٣٢٥ )نط برقأل(ا 
       

     )٤٥ (٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا 
       

ةعوم قحلملا ساسألا طخ قحلملا ةعومجم مسا ا 
يف كالهتــسالا 

٢٠٠٥ 
 لاخدإلا صلختلا

 - ٩٣٨ ٨٦٧،٧ ٦٦٥،٩ ٩٣٩ ٥٣٣،٦٠ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلوألا فلأ
 - ١٧٢ ٧٣٣،٩ ٢ ٣٣٩،٨٠ - ١٧٢ ٧٣٣،٩٠ تانولاهلا ةيناثلا فلأ

 ىلوألا ءاب
ةـيرولفلا ةـيرولكلا نوبركلا تابكرم      

 - ٣ ٣٠٨،٩ ٢،٨ - ٣ ٣٠٨،٩٠ ىرخألا لماكلاب ةنجلهملا
 - ٢٥٣ ٠٨٦،٨ ٣ ٨١٣،١٠ - ٢٥٣ ٠٨٦،٨٠ نوبركلا ديرولك عبار ةيناثلا ءاب
 - ٦٠ ٥٧٣،٤ رفص ٦٠ ٥٧٣،٤٠ ليثيملا مروفورولك ةثلاثلا ءاب

 ١٦ ٠٠٠ ٢٦ ٥٨٩،٤ ١٠ ٢٥٨،٧٠ ٣٦ ٨٤٨،١٠ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلوألا ميج
 - ٢،٨ ١،١ - ٢،٨ ناثيملا مروف ورولكومورب ةيناثلا ميج
 - ٥،٨ ٢١٠،٧ - ٥،٨ ناثيملا ورولكومورب ةثلاثلا ميج
 - ٢٦ ٧٦٩،١ ٦ ٨٨٠،٧٠ ٣٣ ٦٤٩،٨٠  ليثيملا ديمورب ىلوألا ءاه
عيما    ١٦ ٠٠٠ ١ ٤٨١ ٩٣٨ ١١ ٤٣٨ ١ ٤٩٩ ٧٤٣ )نط برقأل(ا 
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      نطلاب نوزوألا دافنتسا ةلادب بوسحم جاتنإلا

       
     )١٤٤ (٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا 

 
 

    
  

ةعوم قحلملا ساسألا طخ قحلملا ةعومجم مسا ا 
يف كالهتــسالا 

٢٠٠٥ 
 لاخدإلا صلختلا

 - ٦٨ ٢٢٥،٧ ٤٠ ٣٢٥،٠٠ ١٠٨ ٥٥٠،٧٠ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلوألا فلأ
 - ٣٨ ٦٢٩ ٦ ٣٣٠،٨٠ ٤٤ ٩٥٩،٨٠ تانولاهلا ةيناثلا فلأ

 ىلوألا ءاب
ةـيرولفلا ةـيرولكلا نوبركلا تابكرم      

 - ٦،٤ ٢٠،٣ ٢٦،٧ ىرخألا لماكلاب ةنجلهملا
 - ٣٤ ٤٠١،٨ ٢ ٧١٨،٨٠ ٣٧ ١٢٠،٦٠ نوبركلا ديرولك عبار ةيناثلا ءاب
 - ٧٥ ٧٧،٩ ١٥٢،٩ ليثيملا مروفورولك ةثلاثلا ءاب

 ١٩ ٠٦٤،٤ - ٢٠ ٤٣٤،٠٠ ١ ٣٦٩،٦٠ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلوألا ميج
 - رفص رفص رفص ناثيملا مروف رولكومورب ةيناثلا ميج
 - رفص ١- رفص ناثيملا ورولكومورب ةثلاثلا ميج
 - ٥٠٢،١ ٣٢٢،٥ ٨٢٤،٦  ليثيملا ديمورب ىلوألا ءاه
عيما    ١٩ ٠٦٤ ١٤١ ٨٤٠ ٧٠ ٢٢٨ ١٩٣ ٠٠٥ )نط برقأل(ا 
       

     )٤٥ (٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا 
       

ةعوم قحلملا ساسألا طخ قحلملا ةعومجم مسا ا 
يف كالهتــسالا 

٢٠٠٥ 
 لاخدإلا صلختلا

 - ١ ٠٠٩ ٥٥٣،٢ ٦ ٦٧٤،٨٠ ١ ٠١٦ ٢٢٨،٠٠ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلوألا فلأ
 - ١٨٦ ١٦٨ ٥٥٠،٦ - ١٨٦ ١٦٨،٠٠ تانولاهلا ةيناثلا فلأ

 ىلوألا ءاب
ةـيرولفلا ةـيرولكلا نوبركلا تابكرم      

 - ٣٣١,٨ ١٣،٥ - ٣ ٣١٨،٠٠ ىرخألا لماكلاب ةنجلهملا
 - ٣٢٠ ٧٦٠ ٩ ١٦٤،١٠ - ٣٢٠ ٧٦٠،٠٠ نوبركلا ديرولك عبار ةيناثلا ءاب
 - ٦٨ ٩٢٧،٣ ٥٦٣،٢ ٦٩ ٤٩٠،٥٠ ليثيملا مروفورولك ةثلاثلا ءاب

 ١٨ ٠٠٠ ١٥ ٨٦٤،٢ ١١ ٨٦٢،٨٠ ٢٧ ٧٢٧،٠٠ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلوألا ميج
 - ٠،٧ رفص ٠،٧ ناثيملا مروف ورولكومورب ةيناثلا ميج
 - رفص ٢٣٨،٦ - رفص ناثيملا ورولكومورب ةثلاثلا ميج
 - ٢٩ ٣٥٨،٤ ١٠ ٢٤٢،٧٠ ٣٩ ٦٠١،١٠  ليثيملا ديمورب ىلوألا ءاه
عيما    ١٨ ٠٠٠ ١ ٦٣٣ ٩٥٠ ١٩ ٣٧٧ ١ ٦٦٣ ٢٩٣ )نط برقأل(ا 

عوم ٦٢٤ ٣٩٧  ١٢ ٧٠٢  ٦٤٧ ٠٦٥    ا  
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  لبقتسملا يف كالهتسالاو جاتنإلا تاهاجتا تاعقوت  - ١
  ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا جاتنإ   )أ(

ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا يف نوز وألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ نإف ،هالعأ لودجلا نيبي امك  - ٣٩
يف رصتقي امك ٥ةداملا  ىلع ٢٠٠٥  نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ٦ ٦٧٥   

و ليثيملا مروفورولك نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط٥٦٣و ةيرولف ةيرولكلا دافنتسا ةلادب ًانط ١١ ٨٦٣   
ديمورب نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط ١٠ ٢٤٣ وةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا  
ورولف ورديهلا نوبركلا تابكرمو نوبركلا ديرولك عبارو تانولاهلا جاتنإ لظي نأ عقوتيو . ليثيملا

نع ةبلاسلا ماقرألا أشنتو ،كلذ نود وأ رفصلا ىوتسم يف ناثيملا رولك ديموربو (HBFCs)ديمورب   
اهريمدت وأ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا ىل إ ةمدقتملا نادلبلا تانوزخم ريدصت  .  

هرادقم ام ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ريغ نادلبلا تجتنأ . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  - ٤٠  
يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط ٦ ٦٧٥ ريدصت نع غلبأو ٢٠٠٥   
ا تاجايتحالا ةيبلتل اهنم٦ ٥٠٠ دق ةيقابلا ةيمكلا نأ ضرتفيو ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألل ةيلحمل    ،

 ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا تاجايتحا ريفوتل تانوزخملا مادختسا لامكتسال تمدختسا 
تاقفاوملل ًاقفو هنإف ،تاءافعإلا كلتب قلعتي اميفو . ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإب ةلصلا تاذ

ةلادب نط ٣ ٣٠٠نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تاءافعإ تضفخنا ،فارطألا نع ةرداصلا   
نم برقي ام ىلإ ٢٠٠٥يف نوزوألا دافنتسا  ماع نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ٢٠٠٠   ٢٠٠٦ ،

ىلإ تضفخنا ٢٠٠٩ و٢٠٠٨يماعل ةبسنلابو  ، ٢٨٢ و٥٢٨  يلاوتلا ىلع نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط  
ثد حت دق ،كلذ ىلعو. تانوزخملا نم ةلصلا تاذ تامادختسالل ةريبك تايمك ريفوت لامتحا عم
ىلع ةقفاوملل فارطألا نع ردصي ررقم يأ نإف ،كلذ ىلع ةوالعو .جاتنإلا يف ةلص تاذ تاضافخنا  

نم لماكلا صلختلا ىلإ يدؤي دق تاعرجلا ةننقملا قاشنتسالا ةزهجأ ضارغأل كالهتسالاو جاتنإلا 
تابكرم نم ةمدقتملا نادلبلا جاتنإ راسم لصاوي دقو .ركبم دعوم يف مادختسالا اذه نأشب جاتنإلا  

ههاجتا ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا يف ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا   
يف نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ١٢ ٠٠٠(تاونس ةدع ذنم ًادئاس ناك يذلا يطوبهلا   ٢٠٠٣ 

 ٢٠١٠يف جاتنإلا اذه نم لماكلا صلختلا ىلإ ىدؤيس امم ) ٢٠٠٥ يف ٥ ٤٠٠ و٢٠٠٤يف  ٨ ٠٠٠و
  .كلذ لبق وأ

غلابلا ليثيملا مروفورولك نم ٢٠٠٥جاتنإ ىزعي . ليثيملا مروفورولك  - ٤١ دافنتسا ةلادب ًانط ٥٦٣   
ملا يف١٠٠نأ نع غلبأو . ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو نابايلاو اسنرف ىلإ نوزوألا عوم    ا اذه نم ةئا

جاتنإلا اذه رمتسي دقو . ٥ةداملا ىضتقمب ةماعلا فارطألل ةيساسألا تاجايتحالا ةيبلتل جتنا دق 
اهكالهتسا نم٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا صلختت نأ ىلإ ريدصتلاو   نأ نم مغرلا ىلعو.  

إف،٢٠١٥ماع ىتح ابولطم ريغ صلختلا  ريشتيرطقلاجمانربلا تانايب ن   ددعتملا قودنصلا نأ ىلإ    
ءانثتساب اهنم صلختلا يلإلماكلا اهذيفنت ىدؤي فوس عيراشم ىلع قفاو دق فارطألا  ةلادب انط  ١٩ 

نوزوألا دافنتسا   .لماكلا صلختلا متي نأ لمتحملا نم كلذ ىلعو.  
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ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا يف يقبتم جاتنإ ربكأ . ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم  - ٤٢
يف جاتنإلا اذه غلب ثيح ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ وه ٥ةداملا  رادقم ٢٠٠٥   
نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط١١ ٨٦٣ ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا نوكت ،جاتنإلا نم ىوتسملا اذ .   و
ةبسنب ًاضفخ تققح دق ٥ةداملا  لطملا نأ نيح يف جاتنإلا نم ةئاملا يف٥٨  وه لوكوتوربلا بسح بو  

خيراتلا اذه يف طقف ةئاملا يف٣٥ ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ عيمج نأ نم مغرلا ىلعو .  
ريدصت نع الإ غلبي مل – ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا يف مدختسا دق ةيرولف  ًانط  ١ ٣٨٠ 

نم١١ ٨٦٢غلابلا جاتنإلا عومجم نم نوزوألا دافنتسا ةلادب  ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا نم نيفرط    ٥ 
تابكرم نم جاتنإلا عومجم لك نوكتيو . ةيمانلا نادلبلا يف ةيساسألا ةيلخادلا تاجايتحالا ةيبلتل

نم ًابيرقت ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط ١١ ٨٦٣غلابلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا  نانطأ ٨ ٨٠٣   
دافنتسا ةلادب نط ١ ٣٠٢ و٢٢ -ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا ةلادب   

نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط ١ ٥١٤) ب(١٤١ -ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا   
نوبركلا تابكرم جاتنإ نوكيسو ). ب(١٤٢ - ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم

يف تابكرملا هذه ىلع بلطلا رارمتسا ىلع ةلاد لبقتسملا يف ةمدقتملا نادلبلا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا 
ضيوعتب ةلصلا تاذ لماوعلا يدؤت نأ نكمملا نمو . ىرخألا رداصملا يف جاتنإلا راعسأو ةمدقتملا نادلبلا
نوبركلا تابكرم نم ةيمانلا نادلبلا جاتنإ نم ٢٣ - ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ريمدت  

رثكأ ةيمانلا نادلبلا نم ةريخألا تابكرملا هذه داريتسا حبصي نأ ىلإ ٢٢ - ةيرولفةيرولكورديهلا   
هذه نم ةمدقتملا نادلبلا جاتنإ ضفخ ىلإ كلذل يدؤي دقو ،ةمدقتملا نادلبلا نم نيكلهتسملل ًاداصتقا 

نوبر كلا تابكرم جاتنإ عبتي دق ،لوكوتوربلا يف تارييغت ةيأ بايغ يف هنأ ريغ. ةيئايميكلا ةداملا
امع اجردت رثكأ حبصي دق يذلا كالهتسالا يف يطوبهلا هاجتالا ةمدقتملا نادلبلا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا 

  .نآلا ىتح ثدحي ناك
غلابلاو ليثيملا ديمورب نم ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا جاتنإ نيب نم . ليثيملا ديمورب  - ٤٣  

يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط ١٠ ٢٤٣ ريدصت نع غلبأ ٢٠٠٥  نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط ٥ ٤٤٠،   
دق ةيقابلا ةيمكلا نأ ضرتفيو ٥ ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلخادلا تاجايتحالا ةيبلتل  

ًارظنو . ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا يف اهيلع قفاوملا ةجرحلا تامادختسالا ةيبلتل تمدختسا 
ليثيملا ديمورب نم ةباقرلل ةعضاخلا تامادختسالل جاتنإلا نم صلختلا ىلع لثملاب تقفاو دق نيصلا نأل 

فوس ةباقرلل ةعضاخلا تامادختسالل ةيئايميكلا ةداملا هذه نم ةمدقتملا نادلبلا جاتنإ نإف ٢٠١٥ماع   ،
ليثيملا ديمورب نم كالهتسالاو جاتنإلا ضافخنا عقوت نكمي كلذلو. ىلوألا ةجردلاب ًايملاع ًاجاتنإ نوكي  

ماع ىوتسم نع ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا يف  غلابلا ٢٠٠٥  دافنتسا ةلادب ًانط ١٠ ٢٤٣   
قودنصلا عيراشم ذيفنتو ةجرحلا تامادختسالل ةدمتعملا تاءافعإلا يف تاضافخنا ثودح عم نوزوألا 

دافنتسا ةلادب ًانط ٨ ٠٥٠نم ةج رحلا تامادختسالاب ةصاخلا تاقفاوملا تضفخنا دقو. فارطألا ددعتملا  
ىلإ ٢٠٠٦يف نوزوألا  ماعل ٥ ٤٩٦  هذه يف ةمدختسملا تايمكلا نم ءزج يتأي دقو . ٢٠٠٧ 

ىضتقمب ةباقرلل ينمز لودجل عضخي ال ليثيملا ديمورب نأ نم مغرلا ىلعو تانوزخملا نم تاقفاوملا 
 ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا يف هنع غلبملا ةيئايميكلا ةداملا هذه جاتنإ نإف ،لايرتنوم لوكوتورب 

طسوتم نم عفترا ثيح ةريخألا ةنوآلا يف ًايدعاصت ًاهاجتا ذخأ نحشلاو يحصلا رجحلا تامادختسال 
نيب اميف نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ٥ ٢٠٠هردق  ىلإ ٢٠٠٤ و١٩٩٢  دافنتسا ةلادب ًانط ٧ ٤٧٤   

  .٢٠٠٥يف نوزوألا 
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  ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا يف جاتنإلا   )ب(
نوبركلا تابكرم جاتنإو ايروك ةيروهمج يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ ءانثتساب   - ٤٤

نم ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا جاتنإ عضخي ،ىرخأ ةيمان نادلب ةعبرأ يف ةيرولف ةيرولكورديهلا   
حيتي امم فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفن تلا ةنجللا عم تاقافتالاب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمج
 ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا ضعب نآل ًارظنو . تاونسلا نم ةنس يأ يف جاتنإلا نم ًاددحم ىوتسم

 ، يلاتلا لودجلا ىلإ رظنلا نيعتي ،ةيذيفنتلا ةنجللا عم ا  اقافتا هبلطتت امم عرسأب اهنم فدهتسملا تققح دق
ةجتنملا نادلبلا عيمج يف ةيئايميكلا داوملا نم ةدام لكل ةبسنلاب هيلع قفتملا يلا مجإلا ىوتسملا نيبي يذلا
لاثتمالا ضارتفا عم ٢٠١٥- ٢٠٠٦تاونسلل ىوصقلا تايوتسملا لثمي هنإف . ايروك ةيروهمج ءانثتساب  
  .تاقافتالل

 ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  ةداملا

           يلعفلا 

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم 

 ةيرولف
      رفص ٢ ٣٦٦ ٣ ٤٩٥ ١١ ٤٧٥ ٢٥ ٤٠٢  ٣٦ ٨٠٧

      رفص ١ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ٥ ٤٧٦ تانولاهلا

      رفص ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ليثيملا مروفورولك

      رفص ٨ ٢٣٦ ٨ ٤٥٦ ١٩ ٦١٥ ٢٩ ٩٧٩ ٢ ٧٥١ نوبركلا ديرولك عبار

 رفص ٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ١٧٦ ٢٠٩ ٢٥٠ ٣٩٠ ٥٧١ ٦٠٠ ٣٢٢ ليثيملا ديمورب

رادقم ٢٠٠٥يف تجتنأ يتلا ،ايروك ةيروهمج تناك   - ٤٥ نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط ٣ ٥١٨   
و تانولاهلا نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط٨٥٥و ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ةلادب ًانط ٥٩٧   
ىوتسملا دنع ةيئايميكلا داوملا هذه جتنت . ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا
يف دلبلا اذه جاتنإ ططخ نع ًائيش ةنامألا ملعت الو . صلختلا ةرتف لالخ كلذ نود وأ هب حومسملا
نع غلبأ ليثيملا ديمورب نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط ٨١٤هالعأ ططخملا نمضتي الو . لبقتسملا  
  .نحشلا لبق تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسال نيصلا يف اهجاتنإ

تابكرم جاتنإ تاهاجتاب ؤبنتلا تايلمع تحبصأ . ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم  - ٤٦
ةيلآ هتذختا يذلا رارقلل ةجيتن ًارخؤم ًاديقعت رثكأ ةيمانلا نادلبلا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا 

تاجتنملا نم يه يتلا ٢٣ -ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركل ا تابكرم ريمدت جاردإب ةفيظنلا ةيمنتلا  
هجو ىلعف دمتعملا تاثاعبنالا ضفخ ماظن يف ٢٢ -ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل ةيعرفلا   

جاتنإ نع رفسي ،هجاتنإ متي ٢٢ -ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم نط لك نإف ديدحتلا  
لا تابكرم نم نط٠,٣ - ٠،١٥ يجتنم ضعب نأل ًارظنو . ٢٣ -ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبرك  

ةداملا نادلب يف ٢٢ -ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم  لك نع ليومت ىلع نولصحي فوس ٥   
هريمدت متي ٢٣ - ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم نط لقألا ىلع٢٠١٢ماع ىت ح(   ( ،

نيجتنملا ءالؤه ىدل نوكي دق ،ةداملا كلت ريمدت ةفلكت قوفي هيل ع نولصحي يذلا ليومتلا نألًارظنو 
ريغ نم ناك املو . ٢٢ -ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم ديزملا جاتنإ ىلع ربكأ زفاح 

ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلع بلطلا ىلع ةلمتحملا هتاريثأتو زفاحلا اذه ىوتسم فورعملا 
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ا نم نإف٢٢ - ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإل يئاهنلا ىوتسملا ريدقت بعصأل ، 
ايجولونكتلا قيرف نم ١٨/١٢هررقم يف بلط دق رشع نماثلا فارطألا رمتؤم ناكو . ةيرولف مييقتلا و 

رضاحلا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلع بلطلاو ضرعلا نع ًاريرقت مدقي نأ يداصتقالا 
 ، تابكرم ىلع ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ ريثأت اهنيب نم رومأ ةلمجل لماكلا مامتهالا ءاليإ عملبقتسملاو  

هلمع نع يلوأ ريرقت ميدقتل ًارضاح قيرفلا نوكي نأ عقوتملا نمو . ٢٢-ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا 
  .ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالل

  ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ريغ ف ارطألا يف كالهتسالا  )ج(
رضاحلا تقولا يف ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا يف ةباقرلل عضاخلا كالهتسالا رصتقي   - ٤٧  

تاءافعإلل (ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم يه ةيئايميك داوم ثالثل ةددحم تامادختسا ىلع 
نوبركلا تابكرمو ) ةجرحلا تامادختسالل تاءافعإلل(ليثيملا ديموربو ) ةيساسألا تامادختسالل
  .ةيرولف ةيرولكورديهلا

ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألل قفوو .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  - ٤٨ ىلع ٢٠٠٥ يف ٥   
نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط٣ ٢٢١رادقمب ةيساسأ تامادختسا  رارمتسا ىلع زكري هاجتالا نأ ودبيو .  

ماعل نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط ١ ٢٤٣ىلع الإ قفاوي مل ثيح ى وتسملا اذه نع تاضيفختلا  ٢٠٠٧ .
رادقم ٢٠٠٩ و٢٠٠٨يماعل ماعلا اذه تابلط غلبتو  ىلع نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط ٢٨٢ و٥٢٨   

مادختسالا اذهل لماكلا ءا نأ ىلإ نورمتسملا نومدختسملا راشأ دقو . يلاوتلا  قاشنتسالا ةزهجأ يف (إلا
ةننقملاتاعرجلاب فو س هنأب نييسيئرلا نيرمتسملا نيمدختسملا ةطساوب ةمدقتملا نادلبلا كالهتسا مث نمو)  

لبق وأ٢٠١٠يف ثدحي  ةيقبتملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ًاءزج نإف لاح ةيأ ىلعو . اه 
  .ديدج جاتنإ نم سيلو تانوزخملا نم حجرألا ىلع يتأي فوس مادختسالا اذهل ةمزاللا

ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالل تاءافعإ ىلع فارطألا تقفاو . ليثيملا ديمورب  - ٤٩
غلبت ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألل   يف ٤ ٨٤٨ و٢٠٠٥يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط  ٥ ٧٣١ 

بلطت ال دق ا شأ ،كلذ ىلع ةوالعو. ٢٠٠٧ يف ٤ ٠٤٩ و٢٠٠٦  أ ىلإ فارطألا ضعب ترا
ماع دعب تاءافعإ اذه نأب ًاكاردتسا كانه نإف ،لا . ٢٠٠٨   ا اذه يف يباجيإلا هاجتالا نم مغرلا ىلعو

اذإ هراسم سكعيو لب فقوتي دق ،ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل تظحال امك ،يباجيإلا هاجتالا 
نيركب ورولكلا لثم ليثيملا ديموربل ةيسيئرلا لئادبلا ىلع ةديدجًادويق تضرف  .  

ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ضفخنا . ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم  - ٥٠
ةبسنب ٢٠٠٥يف ةيرولف  ام فعض نع ديزي ضافخنا وهو ساسألا طخ تايوتسم نع ةئاملا يف ٧٢   

يف ةريبكلا تاضافخنالا ىلإ ىلوألا ةجردلاب كلذ ىزعيو. لوكوتوربلل ةيلاحلا تامازتلالا هبلطتي ةعامجلا  
- ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل ةيسيئرلا ةمدختسملا نادلبلا يف ركبملا صلختلا ىلإو ةيبوروألا

رمتست نأ عقوتي ،يضاملا دقعلا لالخ كالهتسالا ةيبلاغ ضفخ دعبو نوزوألل ةدفنتسملا ) ب (١٤١
ماع دعب ةمداقلا ةديدعلا تاونسلا لالخ ءيشلا ضعب أطبأ ةريتوب لبقتسملا يف كالهتسالا يف تاقافتالا  

٢٠٠٧.  
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  ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا يف كالهتسالا   )د(
ماع يف ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا تكلهتسا : ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  - ٥١  

هرادقم ام ٢٠٠٥ نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط٤٠٦٦٥  ىلع صن لوكوتوربلا نأ نم مغرلا ىلعو .  
يف طقف ةئاملا يف ٥٠ضفخ  ًاضفخ تقولا كلذ يف تققح ةداملا هذ ٢٠٠٥   ةلماعلا فارطألا نإف  ،
ساسألا طخ تايوتسم نع ةئاملا يف٧٥هردق  عيراشم ذيفنت رثإ ىرخأ تاضافخنا ءارجإ عقوتملا نمو .  

راطإ يف لعفلاب اهيلع قفوو يتلا عيراشملا يهو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا  
ماع لولحب يئاهنلا صلختلا ىلإ يدؤيس امم فارطألا ددعتملا قودنصلا  ٢٠١٠.  

ماع ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا تكلهتسا . تانولاهلا  - ٥٢ هرادقم ٢٠٠٥  ًانط ٦ ٥٧٥،   
يف طقف ةئاملا يف ٥٠ضفخ نم لوكوتوربلا هددح ام مغر هنإف ،كلذ ىلعو . نوزوألا دافنتسا ةلادب  

ةبسنب ًاضفخ خيراتلا اذه يف ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا تقق  ح٢٠٠٥ نع ةئاملا يف ٨٤   
نم صلختلا عيراشم ذيفنت رث إىرخأ تاضيفخت ىفتقت نأ عقوتملا نمو . ساسألا طخ تايوتسم

يئاهنلا صلختلا ىلإ يدؤيس امم فارطألا ددعتملا قودنصلا راطإ يف لعفلاب اهيلع قفوو يتلا تانولاهلا 
  . ٢٠١٠ماع لبق تانولاهلا نم 
ماع ٥ةداملا نادلب يف نوبركلا ديرولك عبار كالهتسا غلب . نوبركلا ديرولك عبار  - ٥٣ ام ٢٠٠٥   

نوزوألا دافنتسا ةلادب نانطأ٢ ٨١٠هرادقم  لوكوتوربلا ديدحت نم مغرلا ىلع هنإف كلذ ىلعو.    
يف طقف ةئاملا يف ٨٥ضفخ  ىضتقمب ةلماعلا فارطألا تققح ٢٠٠٥  ًاضفخ خيراتلا اذه يف ٥ةداملا    
ساسألا طخ تايوتسم نع ةئاملا يف٩٥ةبسنب  ذيفنت رث إىرخألا تاضيفختلا يضتقت نأ عقوت ملا نمو.  

فارطألا ددعتملا قودنصلا راطإ يف لعفلاب اهيلع قفوو يتلا نوبركلا ديرولك عبار نم صلختلا عيراشم 
  .٢٠١٠ماع يئاهنلا صلختلا قيقحت ىلإ يدؤيس امم 

نع ديزي ال مكارتملايلكلا ساسألا طخ نأ عقاو نم ،حضاولا نم . ليثيملا مروفورولك  - ٥٤  
١ ٨٦١ ، نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط يفف . ٥ةداملا نادلب يف عساو دوجو هل سيل ليثيملا مروفورولك ن أ 
نادلبلا هذه يف ليثيملا مروفورولك كالهتسا غلب ٢٠٠٥ماع  ألا دافنتسا ةلادب ًانط٦١٧  ىلعو . نوزو 

يف ةئاملا يف ٣٠زواجتي ال امب ًاضيفخت ددح دق لوكوتوربلا نأ نم مغرلا ىلع هنإف كلذ  نإف ٢٠٠٥   ،
ساسألا طخ تايوتسم نع ًاضفخ خيراتلا كلذ يف تققح٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا  هجاوتو .  

ضفخ : ةيئايميكلا ةداملا هذه يف ضيفختلا نم ديزمل نيبت ططخ ،لوكوتوربلا ىضتقمب ،فارطألا هذه
يف ةئاملا يف ٧٠ةبسنب  يف ةداملا هذه نم لماكلا صلختلاو ٢٠١٠  ةغلابلا ةيمكلا نيب نمو . ٢٠١٥، 
٦١٧ ، نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط رفاوتت الو ،ايروك ةيروهمج ًانط  ٣٥٦ةغلابلا ةيقابلا ةيمكلا كلهتس ت 

جمانرب تانايبل ًاقفوو . ةيئايميكلا ةداملا هذه نمصلختلل دلبلا اذه ططخ نع تامولعم ةيأ ةنامألا يدل 
يوس ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ةلهؤملا فارطألا يدل نوكي نل ،قودنصلل ةمدقملا دلبلا  ةلادب ًانط ١٩   

اهيلع قفوو يتلا فارطألا ددعتملا قودنصلا عيراشم ذيفنت دعب ليثيملا مروفورولك نم نوزوألا دافنتسا 
  .أدبملا ثيح نم لعفلاب

، ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا يدل دجوي ال . ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم  - ٥٥
ديمجت اهنم بلطيس امدنع ٢٠١٦ماع ىتح ةددحم ةباقر تامازتلا ةيأ ،لايرتنوم لوكوتوربل ًاقفو   
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 يف اهكالهتسا تايوتسم فرعت ال دق فارطألا هذه نأل ًارظنو. ٢٠١٥تايوتسم دنع اهك الهتسا
ماع ىلإ قيرطلا فصتنم ىتح ٢٠١٥ ىلع يوطني فوس ماعلا كلذ يف ديمجتلا قيقحت نإف ٢٠١٦   ،

نم ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا كالهتسا ناك ،هاندأ دراولا ططخملا نيبي امكو . تايدحتلا ضعب  
نم فعضلا لدعمب داز ثيح يدعاصتهاجتا يف ةيرولف ةيرولكور ديهلا نوبركلا تابكرم ىل  إ١٩٨٩ 

نم يرخأ ةرم فعاضت مث ١٩٩٦ ىلإ ١٩٩٦  نم ةثلاث ةرمو ١٩٩٩  ىلإ ١٩٩٩  فلأتيو ٢٠٠٤   
 يف ٦٣ (٢٢ -ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم ًابيرقت لماكلاب ةيمانلا نادلبلا كالهتسا 

ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمو،)ةئاملا ةئاملا يف٣٣) (ب (١٤١ -  الهتسالا نيب نمو.)  ك  
ماع ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط ١٩ ٨١٨غلابلا   ٢٠٠٥ 
نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط ٣ ٢٢٩ءاج  وأ ،نم ةرشابم ةروصب ةئاملا يف  ١٦نم برقي ام وهو  

 ، اهيلع قفاو يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم عيراشم قيرط نع" تلخدأ"رخآ بولسأب  
دق ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم صلختلا ةيلمع نأل ًارظنو . فارطألا ددعتملا قودنصلا

ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم امهيف تمدختسا نيتللا ديربتلاو يواغرلا يعاطق يف ًابيرقت تلمتكا 
فارطألا رايتخا يف قودنصلا ةمهاسم يدؤت نأ دعبتسملا نم نأ قودنصلا ةنامأ ظحالت ،لئادبك ةيرولف  

ةمداقلا ةليلقلا تاونسلا لالخ ًاريثك تابكرملا هذه ةدايز ىلإ تابكرملا هذهل٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا    .
نوبركلا تابكرم نم ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا كالهتسا نأ ينعي ال كلذ نأ ريغ   

يتلا نادلبلاب ةصاخلا تاساردلا نأ عقاولاو . ةمداقلا تاونسلا لالخ ديزي نل ةيرولف ةيرولكورديهلا
ةصاخلا تاساردلا تيرجأ دقو . ريبك ضفخ ثودح لامتحا ىلإ ريشت ةيذيفنتلا ةنجللا حلاصل تيرجأ

نم ةئاملا يف ٧١لثمت يتلا نادلبلا يف لبقتسملا يف تابكرملا هذه نم لمتحملا كالهتسالا ىلع نادلبلاب   
هذه ريشتو . ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ن م٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا كالهتسا 

يف ومنلل طسوتملا لدعملا نأ ىلإ ،دييقت نود ومنلا ضارتفا ىلع اهمظعم دنتسي يتلا ةقمعتملا تاساردلا 
تايوتسم نيب اميف ةئاملا يف ١٠٠نم برقي ام غلبي نادلبلا هذه  ماعب ةصاخلا كلتو ٢٠٠٥   ٢٠١٥ .

تابكرم كالهتسا نأ ىلإ تيرجأ يتلا ةيرطقلا تاساردلا نم ةريبكلا ةنيعلا ن م ةصلختسملا جئاتنلا ريشتو
يف ا ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا   ايوتسم نع ديزت دق  ٢٠٠٥ 

نم برقي ام ىلإ نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ٢٠ ٠٠٠نم برقي ام ةغلابلا  دافنتسا ةلادب نط ٤٠ ٠٠٠   
ًالامعإ لمعلا نم ديزمب مايقلا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لصاويو . ٢٠١٥يف نوزو ألا

تابكرمل بلطلاو ضرعلل مييقتلا لامعأ نم ديزملا ءارجإ ةئيهلا هذه نم بلط يذلا ١٨/١٢ررقملل   
تابكرم جاتنإ ىلع ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ ريثأتل لماكلا مامتهالا ءاليإ ىلع ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا  

ورديهلا نوبركلا تابكرم لئادب رفاوت يدم ىلع كلذكو٢٢-ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا  ةيرولك  
هعامتجا لالخ ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ هلمع نع ًاريرقت قيرفلا مدقي نأ عقوتي و. ةيرولف
  .نيرشعلاو عباسلا
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  ليثيملا ديمورب  )ه(

  ليثيملا ديمورب  -ءاه 
رادقم٢٠٠٥ يف ةيمانلا نادلبلا كالهتسا غلب  - ٥٦ ًانط ٥ ٥٩٥   كلذ ىلعو . نوزوألا دافنتسا ةلادب 

ماع يف ةئاملا يف ٢٠ ةبسنبضفخ ىلع الإ صني مل لوكوتوربلا نأ نم مغرلا ىلع هنإف  نإف ٢٠٠٥   ،
ةبسنب ًاضفخ خيراتلا اذه لولحب تققح ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا  تايوتسم نع ةئاملا يف ٤٠   

نم قفاو وأ عيراشم ىلع نآلا ىتح فارطألا ددعتملا قودنصلا قفاو دقو . ةصاخلا ساسألا طخ ا
ىضتقمب ةلماعلا فارطألا يف ليثيملا ديمورب كالهتسا ضفخل تاونسلا ةددعتم ططخ ىلع أدبملا ثيح 

ىلإ لصتل ٥ةداملا    .نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ١ ٨٧٥ 
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  لوألاقفرملا 

  راوحلا لامعأ لودج يف ةدراولا عيضاوملا نع ةزجوم ةيعئاقو تامولعم

دادعإ ةنامألا نم رشع نماثلا فارطألا عامتجا بلط ١٨/٣٦ررقملا نم ) د (٣ةيعرفلا ةرقفلل ًالامعإ     ،
يلي امو . ررقملا كلذب قفرملا يف دراولا راوحلا لامعأ لودج يف ةدراولا عيضاوملا نع ةزجوم ةيعئاقو تامولعم
  .راوحلا عامتجال حورشم لامعأ لودج لكش ذختيو بلطلا كلذل ةباجتسا لثمي

يف لايرتنوم لوكوتورب هجاوتس يتلا تايدحتلا نأشب راوحلل حورشملا لامعألا لودج 
 لبقتسملا

  ١مويلا 
  ميدقتلا/بيحرتلا  - ١
ضرعتسيسو ،يبورين يف نيبو دنملاب هيف بحري ًايحاتتفا ًانايب نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا يقليس

  .نيكراشملا عم لمعلل عقوتملا راسملا ناكراشملا ناسيئرلا
  ةزرابلا تايصخشلا ىدحإ نم ةملك  - ٢
هذه ىتح ،ةنامألا سردتو . ةزرابلا تايصخشلا ىدحإ همدقي ضرع ىلإ راوحلا يف نوكراشملا عمتسيس

  .لامعألا لودج نم نوكملا اذه مدقيس يذلا ثدحتملا ،ةطقنلا
  لايرتنوم لوكوتورب اهققح يتلا ةيسيئرلا تازاجنإلا زجوم  - ٣
لكشتسو . نآلا ىتح لوكوتوربلا اهققح يتلا ةيسيئرلا تازاجنإلا نع تامولعم نوزوألا ةنامأ مدقتس

  .ضرعلا اذه ساسأ ةقيثولا هذه نم يناثلاو لوألا نيلصفلا يف ةدراولا تامولعملا
  نوزوألا ةنامأ نممدقملا زجوملا نأشب تاشقانم /ةلئسأ  - ٤
اهققح يتلا ةيسيئرلا تازاجنإلا ةشقانم يف طارخنالاو ةلئسألا هيجوتل ةصرفلا نيبودنملل حاتتس  
  .ةنامألا نم ةمدقملا كلت كلذ يف امب لايرتنوم لوكوتورب

  نوزوألا ةلاحل دصرلاو ليلحتلاو يملعلا مييقتلاب ةلصلا تاذ ةيلبقتسملا تايدحتلا  - ٥
مدقتس ،لامعألا لودج نم دنبلا اذه نع ةيعئاقو تامولعم ميدقت فارطألا بلط ل ةباجتسالا ضارغأل

يملعلا مييقتلاب ةلصلا تاذ ةيلبقتسملا تايدحتلا ةلأسم لوانتت مث ةيساسألا تامولعملا ضعب ًالوأ ةنامألا 
دصرب ةلصلا تاذ ةيلبقتسملا تايدحتلا ةلأسم لوانتت ًاريخأو . نوزوألا ةقبط ةلاحل دصرلاو ليلحتلاو
  .نوزوألا ةقبط ةلاح

  ةيساسأ تامولعم  -فلأ 
نم معدب تذفن يتلا ةرئادلا ليلحتلاو يملعلا مييقتلا ةيلمع نم ،هئاشنإ ذنم ،لايرتنوم لوكوتورب دانتسا 
ىدل ةيئيبلا تاريثأتلا مييقتلا قيرفو يملعلا مييقتلا قيرف لالخ نم ةيملاعلا ةيوجلا داصرألا ةمظنم 

مييقتلا دعوم لولحل قباسلا ماعلا يف هجول ًاهجو ،ًامومع ،يملعلا مييقتلا قير ف عمتجيو. لوكوتوربلا
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عومجم غلبو . ينورتكلإلا ديربلا قيرط نع متت قيرفلا اذه لامعأ مظعمف. تاونس عبرأ لك يرجي يذلا
مييقتلا تايلمعب ةلصلا تاذ ٢٠٠٦ - ٢٠٠١ةينمزلا ةرتفلا لالخ تاعامتجالاو تايرفسلا فيلاكت   

هعومجم ام ٢٠٠٦ و٢٠٠٢يف  رالود١٧٨ ٠٠٠  ةرم هجول ًاهجو ةيئيبلا تاريثأتلا مييقت قيرف عمتجيو .  
 - ٢٠٠١ةينمزلا ةرتفلا لالخ تاعامتجالاو تايرفسلا فيلاكت تغلبو . ًايونس لقألا ىلع ةدحاو

هعومجم ام ٢٠٠٦ رالود٤٩٢ ٠٠٠  ريراقت عضو ىلع ريخألا دقعلا لالخ ناقيرفلا ناذه زكر دقو .  
لوكوتوربلا نم٦ةداملا اهبلطتت يتلا تاونس عبرأ لك ىرجي يذلا مييقتلا  ريراقتلا هذه تدوز دقو .  

نوزوألا ةقبطب ةلصلا تاذ لئاسملا نأشب ةيملعلا فراعملا ةلاح نع ةنكمملا تامولعملا ثدحأب فارطألا  
  .كلذ تاريثأتو نوزوألا دافنتساو

  ليلحتلاو يملعلا مييقتلاب ةلصلا تاذ ةيلبقتسملا تايدحتلا  -ءاب 
رارمتسا نامض يف ًايساسأ ًارصنع نالثمي نيذللا ليومتلاو مامتهالا ىلع ظافحلا : ةيئارجإلا تايدحتلا
  نوزوألا ةقبط جالع تايلمع دصر ةلصاوم نم نيكمتلل ةرفاولا مييقتلا تايلمع دادعإ

ءاضعأ دافتسا امك . نيصصختملا ءاملعلل ًايبسن ةتباثلا ةكراشملا نم ،امهئاشنإ ذنم ،ناقيرفلا دافتسا دقو
فيلاكتو تقو نم هنوقفني ام ةيطغتل م   امظنم نم مدقملا يلاملا معدلا نم ةمدقتملا نادلبلا نم نيقيرفلا

تاعامتجالا ىلإ م  نم نيثحابلا تنكم نوزوألا دافنتسا ةلأسمب ديد شلا مامتهالا نإف كلذك. ايرفس
ةلصلا تاذ لئاسملاب ةقلعتملا ةيساسألا تاساردلا معدب م  يخيراتلا معدلا اذه ناكو . اسسؤم عانقإ

الا نع لقألا ىلع ًايئزج ولوًامجان ، نأ ريغ  .ةلأسملاب ظوحلملا يملاعلا مامته  ةيضاملا ةديدعلا تاونسلا
نم ءاملعلا رابك نم ددع دعاقت ًالوأف ءيشلا ضعب هالعأ اهيلإ راشملا ةيبا جيإلا لماوعلا ددبت تدهش
ةوالعو . بيرق تقو يف دعاقتلا تالاح نم ديزملا عقوت نكميو ،ةلئاهلا ةيسسؤملاو ةيملعلا فراعملا يوذ

نوسركي نوزوألا لاجم يف نولمعي اوناك نيذلا يوجلا فالغلا ءاملع نم ديدعلا حبصأ ،كلذ ىلع 
يف دراوملا نم ديزملا قفنت ًاضيأ تحبصأ ا ب مهتقو  وعبتي يتلا تاسسؤملا نأ امك ،خانملا ةلأسمل دارطا

جرحلا لا    .ا كلذ
  رمعلا ةريصق ةيئايميكلا داوملاو/خانملاو نوزوألا نيب لعافتلا: ةيعوضوملا تايدحتلا

نم لكل لضفألا مهف لا ريفوت يف مييقتلا ةيلمع هجاوت يتلا ،حجرألا ىلع ،تايدحتلا ربكأ لثمتيس
لمتحملا ريثأتلاو ،نوزوألا ةقبط ىلع خانملا ريغتب ةلصلا تاذ اياضقلا اهكرتت نأ نكمي يتلا تاريثأتلا 

رمتسملا يدحتلا ىلإ فاضت ةماهلا تايدحتلا هذهو . نوزوألل ةدفنتسملا رمعلا ةريصق ةيئايميكلا داوملل
ضعب نع تاريثأت سرامت قرطب رارمتساب روطت ي يذلا نوزوألا ملع مهف ةمق ىلع ءاقبلا يف لثمتملا

ةظفاحملا لكشت فوسو ،تاعولابلاو رداصملا ةلاحو نوزوألا دافنتسا تايناكمإ لثم ةيساسألا لماوعلا 
نأ نكمي يتلا ةلمتحملا تاريثأتلا نم لك مييقت يف ًامساح ًارصنع ا   اريثأتو ةلصلا تاذ تارييغتلا مهف ىلع

  .نوزوألا ةقبطل لمتحملا يفاعتلاو ،ةباقرلا ريبادتل نوكت
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  نوزوألا ةقبط ةلاح دصرب ةلصلا تاذ ةيلبقتسملا تايدحتلا  -ميج 
  ةيفاك ةيملاع دصر تايلمع ىلع ةظفاحملا

لودلا تاموكح نم ةيخسلا تامهاسملا نم ،هئاشنإ ذنم ،كلذك لايرتنوم لوكوتورب دافتسا دقو 
ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو نوزوألا ةقبط دص رل ةمظنأ عضو لكش يف اهنيب اميف نواعتلاو ءاضعألا

ةمظنمل ماعلا فارشإلا تحت اهدحأ لمعي يتلا ةمظنألا هذه تدوز دقو . ةمظنألا هذه ىلع ةظفاحملاو
ةفلتخم تايمكو ةيملاعلا ةيطغتلا نم ةتوافتم تاجردب لوكوتوربلا يف فارطألا ةيملاعلا ةيوجلا داصرألا 

يف ةرمتسم ا .نوزوألا ةقبط ةلاح نع تامولعملا نم  أ امك ًادبأ ةلماك نكت مل ةيطغتلا هذه نأ عقاولاو  
انييف ةيقافتا يف فارطألل نيعباتلا نوزوألا ثوحب يريدمل سداسلا عامتجالا ريرقت يف ريشأ امك . لكآتلا

، تللحت دق نوزوألاب ةلصلا تاذ دصرلا ةزهجأ نإف  )١(نوزوألا ةقبط ةيامح نأشب اهلوعفم لطب وأ ، 
رامقألا ضعب اهمدقت تناك يتلا ةديفملا تامولعملا سفن نوزوألا دصر ماظن مدقف. تقولا رورمب  
، . دصرلا تاطحمو ةيسيئرلا ةيعانصلا ةرمتسم ثيدحتو ةرياعم تايلمع دوجو مدع ةلاح يف هنأ عقاولاو
تصلقت اذلو . ةللضم تانايب لمعت تلاز ام يتلا دصرلا تاطحم ضعب نم ةرفاوتملا تانايبلا حبصت دق
  .يضاملا دقعلا لالخ نوزوألا ةقبط ةلاح دصر ىلع ةردقلا

دصرلل ماظن ميعدتو ءاشنإل دراوملا ةئبعت لا   ا اذه يف ةيلبقتسملا ةيسيئرلا تايدحتلا لمشت فوسو
رشن كلذ بلطتي فوسو . نوزوألاب ةلصلا تاذ تارييغتلا مهفل ةمزاللا ةيملاعلا ةيطغتلا ريفوتل يفكي
ىلإ تايدحتلا هذه ةيبلت جاتحت فوسو . اهتنايصو ةيلاحلا دصرلا ةزهجأ ةرياعمو ةديدج دصر ةزهجأ
 ٧/٢اهررقم نمض ،ةجاحلا هذه مهف نم تالظمو ،انييف ةيقافتا يف فارطألا تقفاو دقو . ليومتلا

تادعاسملاو ثوحبلاب ةصاخلا ةطشنألل تامهاسملا رسيي يذلا ينامئتسالا قودنصلاب لمعلا ديدمت ىلع 
ماع ىتح ىرخأ تاونس ينامث ةدمل ةمظتنملا رالود ٥٨ ٠٠٠ةنامألا تقلت ،نآلا ىتحو . ٢٠١٥   

  .ةيعوط تامهاسمك
  ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا يف تايدحتلا  - ٦

  ةيساسأ تامولعم  -فلأ 
 ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا كالهتساو جاتنإ غلب ،ةقيثولا هذه نم ةقباس تارقف يف ريشأ امك 

ىوتسم دنع ١٩٩٥ماع يف هتورذ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم  ةلادب نط ٢٨ ٠٠٠   
ًاليلق ربكأ ىلإ لصتل ةئاملا يف ٦٥وحن غلبت ةبسنب تقولا كلذ ذنم ضافخنالا يف ذخأ مث . نوزوألا دافنتسا  

نوزوألا دافنتسا ةلادب نط١٠ ٠٠٠نم    . ، ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا نإف لوكوتوربلا ةيواز نمو
ماع لولحب تققح ٥ةداملا  ًايلامجإ ًاضفخ ٢٠٠٥  ديزي ام وهو ةئاملا يف ٧٢نم رثكأ غلبي كالهتسالا يف    

نم برقي ام ذختيو. هقيقحت ًايلاح لوكوتوربلا بلطي يتلا تاضيفختلا ىوتسم نع فعضلا رادقمب  ٦٣ 
نم برقي امو ٢٢ –ةيرولف ةيرولكو رديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم ةئاملا يف يف ةئاملا يف ٣٥،   

ىضتقمب ةلماعلا فارطألا ىدل رفاوتيو . ب١٤٢/ب١٤١ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لكش 
ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ميسقت سفن ٥ةداملا  نأ الإ مادختسالا ديق ب ٢٢/١٤١- 

                                                           
مقر ريرقت  )١( لل عباتلاهتبقارمو نوزوألا ثوحب نأشب يملاعلاعورشم لل ٤٨  ل ةيملاعلاةمظنم   .ةيوجلاداصرأل  
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نادلبلا هذه يف ةيرولفةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ةرقفلا تحت لودجلا نم نيبتي امك    ،
نم برقي امم هالعأ ٥٥ يف نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ٤٠٠٠  ىلإ ١٩٩٥  ةلادب ابيرقت نط ٢٠ ٠٠٠   

هالعأ كلذ ىلإ ريشأ امك ةعرسب ةدايزلا يف ذخأ٢٠٠٥يف نوزوألا دافنتسا   .  
ةيرولف ةيرولكورديهلانوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا فيلاكت  -ءاب     

يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم يمدختسم عيمج تهجاو يتلا تايدحتلا دحأ فيلاكتلا لثمت 
نيمدختسملا تادعم ىلع ةظفاحملا فيلاكت نإف ،تالاحلا مظعم يفو . اهنم يجيردتلا صلختلا يف ركفت

تس يضارتفالا اهرمع ةيا  قبطنيو . تادعملا هذه ليوحت نم لقأ نوكىتح جاتنإلا وحن ةهجوملا نييئاهنلا
 ًايجاتنإًارمع جاتنإلا وحن ةهجوملا تادع ملا مامأ اهيف لكشي يذلا ةلاحلا يف صوصخلا هجو ىلع كلذ
نيجتنملا عانقإ نأ امك فيلاكت ىلع يوطني ًاركبم اهنع يلختلا وأ تادعملا هذه ليوحت نأ ذإ . ًاليوط
ًايدحت لكشي مفالا رمعلا دنع صلختلاب نيمدختسملاو    .ادعمل يضارت

ىضتقمب ةلماعلا فارطألا تاليوحت ىلع ةدعاسملا نارصتقتنيتسايس فارطألا ددعتملا قودنصلا ىدلو   
لا تابكرم نع٥ةداملا  نم تاضيوعت ميدقت مدع بىلوألا يض قتو. ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبرك 

زومت دعب ةماقملاو نوزوألل ةدفنتسملاداوملا ىلع ةدمتعملا تاجتنملا جاتنإ تاردق ةلازإل قودنصلا هيلوي / 
ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا يف كالهتسالا ناكو .١٩٩٥ يف غلبي ٥  رادقم ١٩٩٥  ًانط ٤ ١١٢   

تحت ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم عوقو ىوتسم دمتعي فوسو نوزوألا دافنتسا ةلادب 
ىزعت يتلا ةجردلا ىلع ١٩٩٦هيلوي /زومت ةسايس زومت ذنم تابكرملا هذه مادختسا يف ةدايزلا ا  / هيلوي

زومت نم ءادتبا ةيلاحلا جاتنإلا ةقاط مادختسا ةدايز ىلإ١٩٩٦ ةقاط مادختسا سيلو ١٩٩٥هيلوي /   
ةيناثلا ةسايسلاقلع تتو .تقولا كلذ ذنم اهبيكرت مت ةديدج يتلا عيراش ملابفارطألا ددعتملا قودنصلل  

م نعتآشنملاليوحت لومت  . ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلإ ةيرولف ةيرولك نوبركلا تابكر 
، ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا تقفاو ،قودنصلا تاهيجوتل ًاقفوف  عينصتلا تاهجو ةقفاوملا لبق   

ةلصلا تاذ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم ًايجيردت صلختت نأ ىلع ،عيراشملا كلت ىلع 
تابكرم نم روكذملاكالهتسالا لكشيو . فارطألا ددعتملا قودنصلا نم ةدعاسم نود عيراشملا كلتب  

نمةئاملا يف ١٦نم برقي ام ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا    .يلاحلا كالهتسالا  
قئاع يأدجوي الو  لوكوتوربلا يف ينوناق  نود لوحي قودنصلاب ةلصلا تاذ تائيهلا وأ  تارييغت ءارجإ   

يسلا هذهيف   تاسا 
  ٢٣- ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرم ريمدتل ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ نم مدقملا معدلا  -ميج 

، ٢٣-ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرم ةوقلا ةديدش يملاعلا رارتحالا داوم نم ةيئايميك ةدام يه يتلا  
ءاضقلا ىلإ ًايعسو .٢٢-ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإل ةيوناثلا تاجتنملا ىدحإ لثمت  

،ييذلا رطخلا ىلع  ىلع وتويك لوكوتوربل ةعباتلا ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ تقفاو يعرفلا جتنملا اذه هلكش  
ىلإ ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم يجتنم ضعبل عفدت نأ   

طورشلا حوضو مدع نم مغرلا ىلعو . اهيدل جاتنإلا تايلمع نع جتانلا تايافنلا رايت ريمدتل قافتا
ةلصحتملا تاعوفدملا نأ ىلإ ًارخؤم تردص يتلا تاساردلا ىدحإ تراشأ ،تاقافتالا كلتل ةقيقدلا 

نوبركلا تابكرم جاتنإ ةيحبر تلظ كلذ ىلعو . اهريمدت فيلاكت ةرم نيعبرأ لداعت دق ريمدتلا لباقم
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كلذ ريغنيعتي ناك امم ىلعأ ةيرولف ةيرولكورديهلا اذه نع يلختلاب نيجتنملا عانقإ لكشي فوسو .  
  .ةبعص ةلأسم حبرلا

  ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لئادب  -لاد 
نيابتتو . تاقيبطتلا فلتخم يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا لئادب نم ديدعلا كانه

يملاعلا عمت  ابت لئادبلا هذه زاربإ يفا براجت لئادبلا هذه فيلاكت نأش ا   نإف كلذك . أش ًاعساش ًاني
ةيدودرم ققحت لئادب داجيإ ةيلمع لكشت امبرو . ةريبك ةروصب نيابتت ةقاطلا ةءافكب ةلصلا تاذ لماوعلا

يف ًايدحت ةلوقعم ةفلكتب ةقاطلا ةءافكو نوزوألا ةقبطل عفانم ققحتو اهمادختسا ةيناكمإ تبثتو اهفيلاكت 
  .نييئاهنلا نيمدختسملا ضعبل رضاحلا تقولا

  هجو لضفأ ىلع ةيلحملا تاجايتحالا ققحت يتلا ةباقرلا ةقيرط رايتخا  -ءاه 
لضفأ ديدحت ةيرح نادلبلل كرتو ،كالهتسالاو جاتنإلل ةيونس ًادودح ةداع لايرتنوم لوكوتورب عضو 

بيلاسأ جاهتنا ف ارطألل اذه ةدعاقلا ةضيرع ةباقرلا لكيه حيتيو. تاجايتحالا كلت قيقحتل لبسلا
نيب عمجي ًابولسأ يبوروألا داحتالا ذختا لاثملا ليبس ىلعف . يجيردتلا صلختلالامكتسا قيقحتل ةفلتخم 

دقو . مادختسالا ىلع ةيعونلا ةيباقرلا طباوضلا ضعب عم كالهتسالاو جاتنإلا يف يجيردتلا ضافخنالا
نوبركلا تابكرم كالهتسا نم يبور وألا داحتالا ضفخ دقف: ةقئافلا هتيلاعف بولسألا اذه تبثأ

ةئاملا يف٨٠وحن غلبت ةبسنب مادختسالا ةورذ نم ةيرولف ةيرولكلا  ضرف مدع ىرخأ فارطأ تراتخاو .  
نم هب حومسملا ىوتسملل تامادختسالا لضفأ ديدحت قوسلل تكرتو ةيئاهنلا تامادختسالا ىلع ةباقر 

ىلع يجيردتلا ضفخلا تابلطتم ىرخأ فارطأ تض رف ًاريخأو. ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم
نوزوألا دافنتسا ىلع ا  قرط لضفأ رايتخا نإف ،كلذ ىلعو . ايناكمإ ةاعارم اهنم ةيعون تابكرم

عم ةيرطق رواشتو مييقت تايلمع ءارجإ ،نايحألا نم ريثك يف ،مزلتسي ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل ةباقرلا 
  .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لاجم يف ًايدحت لثمي امهالكو ةحلصملا باحصأ

ضفخ ءارجإب حمسي تقو يف ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا يف ديمجتلا ىوتسم مهف   -واو   
  لاثتمالا قيقحتل فاك

ىضتقمب ةلماعلا فارطألا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلع لوألا ةباقرلا ريبدت بلطتي 
ديمجت٥ةداملا  ماع يف ٢٠١٥ماع ىوتسم دنع كالهتسالل ًا   ال دق فارطألا هذه نأل ًارظنو . ٢٠١٦ 

ماع يف قيرطلا فصتنم ىتح ٢٠١٥يف اهيدل ساسألا طخ كالهتسا فرعت  بلطم ةيبلت نإف ٢٠١٦   ،
  .ًايدحت لكشي دق ديمجتلا
يجيردتلا صلختلا وأ/و ةباقرلاو ةرادإلا ةلصاومب قلعتي اميف ةيسيئرلا تاسايسلا تايدحت  - ٧  

  ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ريغ نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةلصلا تاذ
ةرادإ "ريبعت ةنامألا تذختا ،دنبلا اذه نع ةيعئاقو تامولعم ميدقت ةنامألا نم فارطألا بلط لوانت ةيغب 

لوكوتورب يف ةباقرلا م اكحأ تابلطتم جراخ ةعقاولا تاءارجإلا ىلإ ةراشإلل" نوزوألل ةدفنتسملا داوملا
تاءارجإلا ىلإ ةراشإلل " نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا وأ/و ةباقرلا"ريبعتو ،لايرتنوم 

  .ةلصفنم ةروصب اهلوانت مت ،كلذ ىلعو. كلت ةباقرلا ماكحأ تابلطتم نمض ةعقاولا
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تارارقلا لالخ نم اهتجلاعم ن كمي يتلا تايدحتلا ينعيل" تاسايسلا تايدحت"ريبعت ةنامألا تذختاو 
لئاسملا نأ ةنامألا دقتعت نيح يفو . يلودلا ىوتسملا وأ ينطولا ىوتسملا ىلع ءاوس تاسايسلاب ةقلعتملا

ةيفيك نأشب ةفلتخم رظن تاهجو كانه نوكت دق هنأب فرتعت ،تايدحت لكشت يلي اميف اهتجردأ يتلا 
يف تايدحت ددحت دق فارطألاب نأب فرتعت ام ك. كلذل ةجاح كانه تناك اذإ وأ اهتجلاعمل ءارجإ ذاختا
  .هاندأ دري امم ريثكب ربكأ تاسايسلا لاجم

ريغ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةرادإ ةلصاومب ةلصلا تاذ ةيلبقتسملا تاسايسلا تايدحت   -فلأ 
  ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم

  تانوزخملا ةرادإ
ظفتحت يتلا داوملا نم اهريغو تانولاهلا تانوزخم نوز ا وألل ةدفنتسملا داوملا فراصم نمضتت

ريمدتلا فيلاكت نأ تدجو ا   أل وأ لبقتسملا يف اهمادختسا مزتعت ا  أل ءاوس تاكرشلا وأ تاموكحلا
نم ةنيابتم تاجرد حيتي امم ةفلتخم فورظ لظ يف تانوزخملا هذ . عافترالا ةديدش  ظافتحالا يرجيو

تامولعم رفاوتت الو تانوزخملا هذه ةنايص نأشب لوكوتوربلل تابلطتم دج وت الو. ًايونس برستلا
وأ ريمدتلا بلطت يتلا زفاوحلا نم كلذ ريغ وأ عيرشت دوجو مدع يفو . اهمجح نع ةريثك ةدكؤم

امدنع تانوزخملا نم صلختلل ًايداصتقا ًازفاح تانوزخملا هذه ىلع نيزئاحلا يدل نإف ،هيلع عيجشتلا 
نوزوألل ةدفنتسملا دا وملا قالطإ عنم نإف كلذ ىلعو. داوملا ةميق تانوزخملا ةنايص ةفلكت زواجتت
  .خانملل ةكرتشملا عفانملا نع ًالضف نوزوألا ةقبطل عفانم ققحي ةنوزخملا
  تازيهجتلا يف ةنمضتملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةرادإ
داوملا نم كلذ ريغو ةيرولف ة يرولكلا نوبركلا تابكرم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم نمضتت
تاموكحلا ضعب تذختا نيح يفو . رضاحلا تقولا يف مدختست يتلا تادربملاو ىواغرلا يف ًالثم ةنمضتملا

و فقول لا  يف تابلطتم ةيأ ًايلاح دجوت ال نوزوألل ةدفنتسملا داوملا هذه ريمدت وأ /ا اذه يف تاءارجإ
،. تاءارجإلا هذه لثم ذاختال لوكوتوربلا راطإ ايجولونكتلا قيرفل  ةقباسلا ريراقتلا يف ريشأ امكو

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عون بسحب تاءارجإلا هذه ذاختا فيلاكت نيابتت ،يداصتقالا مييقتلاو 
ا عيجشتلا وأ اهريمدت وأ /و داوملا هذه فقو بلطت يرخأ زفاوح وأ عيرشت دوجو مدع يفو. اجتنمو

اهرمع ةيا ع نوزئاحلا صخلتي دق ،كلذ ىلع  ريبك مامتها نود يجاتنإلايف اهنم تاجتنملا هذه ىل  
ةئيبلا ىلع ا  عنم نم خانملل ةكرتشم عفانم كلذكو نوزوألا ةقبطل عفانم ققحتت فوسو . اثاعبنا جئاتنب

يضارتفالا اهرمع ةيا  يف تادعملا هذه نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا هذه قالطإ.  
  ةثولملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةرادإ

لوحي امم ةثولم نوزوألل ةدفنتسم داوم اهيدل نأ ىلإ ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا نم ديدعلا راشأ   
ا، داوملا هذ ارود ةداعإ وأ لبقتسملا يف اهمادختسا نود  هلعفت نأ نكمي ام فرعت ال ا  فوسو . أ ىلإو

عفانم نع ًالضف نوزوألا ةقبطل عفانم قيقحت ىلإ ةيئيبلا ةيحانلا نم ةميلس ةقيرطب اهنم صلختلا يدؤي 
  .عفانملل ةكرتشم
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  عينصت لماوعك ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةرادإ
ثيح لوكوتوربلا بجومب ةباقرلا نم عينصت لماوعك ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختسا ينعي 

لضفأ وأ لوكوتوربلا بجومب تابلطتم ةيأ دجوت الو. ركذت ال ةلصلا تاذ تاثاعبنالا نأ ضرتفي  
ققحي فوسو .ةلصلا تاذ تاثاعبنالا نم نكمم دح يندأ ىلإ ليلقتلا ةقيرط نأشب ةبولطملا تاسرامملا

خانملل ةكرتشم عفانمو نوزوألا ةقبطل عفانم تاثاعبنالا هذ   ضفخ  
تاءافعإللةعضاخلا ضارغألل ةدروتسملا وأ ةجتنملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةرادإ    

رجحلا ضارغأ يف مدختسملا ليثيملا ديمورب لوكوتوربلا يفعي ،عينصتلا لماوعك تاءافعإلا ىلع ةوالع 
داومو ةجرحلا تامادختسالل ةيرولفلا ةيرولكلا نوبركلا تابكرمو ،نحشلا لبق ام تالماعمو يحصلا 

داوملا مادختسا رارمتسا هب حومسملا نم لاز امو . ليلحتلاو تاربتخملا تامادختسال ةفلتخم ةيئايميك
نمضت نأ فارطألا ىلع نيعتيس ،عينصتلا لماوع تاقيبطتل ةدروتسملا وأ /و ةجتنملا نوزوألل ةدفنتسملا

،/و اهجاتنإ رمتسي يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختسا مدع كلتل الإ  ضارغألا كلتل اهداريتسا وأ
  .ةافعم ريغ تامادختسال سيلو طقف ضارغألا

ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا وأ /و ةباقرلاب ةلصلا تاذ تاسايسلا تايدحت  -ءاب 
  ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ريغ نوزوألل

ةمهملا ءا    إو يجيردتلا صلختلا ةيلمع معد
ةبوعص ديازتتو ،ةيهتنم م   عانقإ ادلب يف ربتعت نوزوألا ةقبط دافنتسا ةلأسم نأ فارطألا نم ريثكلا ركذ

ريفوت وأ يجيردتلا صلختلا ةيلمع لامكتسال ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاب نيعرشملاو تاسايسلا يمسار 
ءافيتساب تمزتلا دق فارطألا نأ حيضوت ن م دب ال ،ددصلا اذه يفو. نوزوألاةلأسمل لاومألا نم ديزملا 

سيل ةمهملا لامكتسا نأو ،ةل بقملاو ةيلاحلا لايجألا ةحلصمل هتيامح نامضل لوكوتوربلا تابلطتم عيمج
  .يدقاعت مازتلا ًاضيأ هنإلب ب سحف ةئيبلا ةيامحل ًامساح ًارصنع

نادلبلا نم لك يف ديربتلا عاطق يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا لامكتسا 
  يداصتقا بارطضا وأ كيكفت نود ةيمانلاو ةمدقتملا
يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم يجيرد تلا صلختلا لوكوتوربلا ىضتقمب مت

ماع ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا  يجيردتلا صلختلا متي فوسو ) ىضم دقع ذنم يأ (١٩٩٦ 
ماع ٥ةداملا ضتقمب ةلماعلا فارطألا يف اهنم   ٢٠١٠.  

صب تصلخت دق٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا نأ نم مغرلا ىلعو  تابكرم نم ًابيرقت ةلماك ةرو  
ىلإ ًايعسو . اذه انموي ىتح ديربتلا عاطق يف تابكرملا هذه مادختسا رمتسا ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا

ةلماعلا فارطألا يف تانايكلا ضعب تماق ،يداصتقالا كيكفتلا تايلمع نم نكمم دح ىندأ ىلإ ليلقتلا 
ولكلا نوبركلا تابكرم نيزختب٥ةداملا ىضتقمب  ءاوهلا تافيكم لثم تامادختسالا ضعبل ةيرولف ةير  

ةلصلا تاذ تادعملا ةلاحإ ىلإ ةجاحلا بنجتل تابكرملا هذه مدختست تلازامو ديربتلا ةزهجأو ةلقنتملا 
كلذ نأب اودقتعا دق اونوكي دق نيمدختسملا ءالؤه نأ نم مغرلا ىلعو . اهليوحت وأ ركبملا دعاقتلا ىلإ

داصتقا ةصرف اوعاضأ دق ديربتلا ةزهجأ باحصأ نم ريثكلا نأ عقاولاف تادادمإلاضعب مهل رفويس   ،
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يتلا ةزهجألا هذه نم ديدج ليج ءارش نع أشنتس يتلا ةقاطلا يف تاروفولا قيرط نع لاومألا ضعب 
عانقإ مهسي نأ نكميو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلاو ةقاطلا مادختسا ةءافكب مستت

نوبركلا تابكرم تاثاعبنا ضفخ يف ًالج آسيلو ًايلاح ليوحتلا ءارجإب نير متسملا نيمدختسملا ءالؤه
عفانمو نوزوألا ةقبط ىلع يباجيإ ريثأت امهيلكلو ،ةقاطلا مادختسا ةءافك ةدايزو ةيرولف ةيرولكلا 

  .خانملل ةكرتشم
فلتخي اهضعب تايدحت ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا يف ديربتلا عاطق لكشي نأ لمتحملا نم نأ امك   

اهمدختسا يتلا ةيسيئرلا تايلآلا تناكو . ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا ةهجاو يتلا كلت نع 
ةيمانلا نادلبلا يف ديربتلا هعاطق يف كالهتسالا نم يجيردتلا صلختلا ريسيتل فارطألا ددعتملا قودنصلا 

صلختلا عورشمو ديربتلا ءاوه ةرادإ ةط خو يجيردتلا صلختلل ةيعاطق وأ ةينطو ةطخ يف لثمتم
نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل ةيعاطق وأ ةينطو ططخ ىلع قودنصلا قفاو دقو . يئاهنلا

ًادلب٣٦يف ةيرولف ةيرولكلا  عباتو ًادلب ١١٢يف ديربتلا داوم ةرادإل ططخ ىلع قودنصلا قفاو امك .    
يف يئا   ألا يف ًادلب٤٢صلخت ططخب ططخلا كلت ةرادإ ططخ فلأتتو . ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارط  

ميدقتو نارودلا ةداعإو عاجرتسالاو ينفلا بيردتلا اهنيب نم رصانع ةدع نم ةماع ةفصب ديربتلا داوم 
  .تاعيرشتلل معدلا

لمكتست نأ ىلع تقفاو دق٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا نأ نم مغرلا ىلعو  ليومتب ،  نم مدقملا  
يف كانه لظتس هنأب حضاولا نم نإف ديربتلا تاعاطق يف يئاهنلا صلختلل هالعأ اهيلإ راشملاعيراشملا   ،

ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا يف ةلقنتم ءاوه فييكت ةزهجأو ديربت تادحو نم نييالملا ٢٠١٠ماع   ٥ 
ماع ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نم صلختلا دعبف . نوزوألل ةدفنتسم دراوم ىلع دمتعت

ا نم نيمدختسملا ىلع نيعتيس ،تانوزحم نم ىقبت ام دافنتساو٢٠١٠  ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطأل  
دق يتلا تادحولا نم دحلا ىلإ ًايعسو . لئادبلا دحأ مادختسا وأ ةلصلا تاذ تازيهجتلا نع يلختلا امإ
تادعم داريتسا ىلع ًارظح ٥ة داملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا نم ريثكلا ضرف ،ةلكشملا هذه هجاوت  
صلختلا لامكتسا نإف ،لاح ةيأ ىلعو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع دمتعت يتلا ديربتلا

ىضتقمب ةلماعلا فارطألا نم ريثكلا مامأ ًايدحت لكشي بارطضالا نم ردق لقأب عاطقلا اذه يف يجيردتلا 
ةليدب داوم مادختسا نم اهنكمي وأ٥ةداملا   ،.  

تانولاهلا فراصمل لاعفلا مادختسالاوتانولاهلا لئادب لاخدإ ىلع عيجشتلا    
نيبت ٧ةداملا تانايب نأ عقاولاو . ًابيرقت لمتكا دق تانولاهلا نم يجيردتلا صلختلا نأ ،ةلهو لوأل ودبي  

كالهتسا يف عيرسلا صلختلا نع ًالضف ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا يف كالهتسالا ءاهتنا   
تانولاهلا نأ يه ٧ةداملا تانايب اهنيبت مل يتلا بناوجلا نأ ريغ . ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارط ألا  

تارئاطلا ةعانصو ةيركسعلا تامادختسالا لثم ةماهلا تالا   لازام (ا نم ةفئاط يف مدختست تلازام
نع رداصلا ١٥/١١ررقم لل ًالامعإ يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم عم تارئاطلا لكايه يف ًارمتسم لمعلا  
ةحضاو ططخ رفاوتت ال هنأ وه قلقلا نم ًاريبك ًاردق ريثي يذلا رمألاو ). رشع سماخلا فارطألا عامتجا
فوسو . ةديدجلا تارئاطلا لكايه ةلاح لثم ،تالاحلا هذه ضعب يف مادختسالا نم يجيردتلا صلختلل
لاجم يف ًايدحت تامادختسالا هذه يف تانولاهلا نع ةضاعتسالل ةمئالم زفاوح ىلإ لصوتلا لكشي  
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لكشي دق  .ئراوطلا عاضوأ نم ًاعضو نومدختسملا هجاويو تانوزخملا بضنت نأ لبق تاسايسلا
ةداملا هذه ىلع دمتعت تلازام يتلا ةيركسعلا تامادختسالا ضع ب ل٢٤٠٢-تانولاهلا رفاوت صقن
 يفةظوفحملا تانولاهلا لوصو ن امضيف  يدحتلا لثمتيو .قلقلا ريثت ةكيشو ةلاح برقأ ةيئايميكلا
اهيفًابولطم اهمادختسا نوكي يتلا ةددحملا نادلبلل فراصملا  .  

يف ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ جاتنإ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم صلختلا 
  ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا 

ةزهجأ جاتنإ نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةيلمع ةيطغت نم مغرلا ىلع 
وأ ةرشابم ةروصب ءاوس ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا نم ديدعلا يف ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا   ،

نم يلعفلا يجيردتلا صلختلا نإف ،فارطألا ددعتملا قودنصلا اهيلع قفاو يتلا عيراشملا يف ةرشابم ريغ 
ةصاخلا ديربتلا داوم ةلاح ىلإ رظنلاب ةصاخ ةروصب كلذ قبطنيو . ةلكشم لثمي دق مادختسالا اذه
ًارظن هنإف كلذك .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا قاشنتسالا ةزهجأ تايجولونكتب  

تابكرم جاتنإ رارمتسا ةيناكمإ نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهيلإ راشأ يتلا لئاسملل 
جاتحت دق ، ٢٠٠٩ماع دعب ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ ضارغأل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 

  .تالمحلا ضارغأل جاتنإلا ناسحتسا ىدم يف رظنت نأ ىلإ فارطألا
  ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا لامكتسا

، ملا ديمورب تامادختسا نم ةقحاسلا ةيبلاغلل ةرفاوتم ةينقت لئادب دوجو نم ركذ امم مغرلا ىلع ليثي
امب ةبوعصلا نم ربكأ ردقب مستت مادختسالا تالاجم ضعب نأ ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل تغلبأ 
سرغ ةداعإ ةيلمع لبق دامتعا ةداهش دوجو رمألا بلطت ثيح ةيعونلا لتاشملا عاضوأ ضعب كلذ يف 

ملو . عاضوألا ضعب يف (.Orobanche spp)بيرموبلاو اجيرتسالا ةرشح ىلع ءاضقلاو جنيسنجلا تابن 
ًاينقت ةلاعف لئادب داصحلا دعب ام تامادختساب قلعتي اميف ،ةنجللا ددحت تامادختسا ةعبرأل ةبسنلاب ال إ 
ريرتخلا محل قئاقرو نبجلا نزاخم يف نا بجألاو ةجزاطلا ءانتسكلاو ،ةبوطرلا ةديدش ةجزاطلا رومتلا يهو

رطفلاب ةباصملا فحاتملا تانوكمو ةتباثلا ةيخيراتلا ف ادهألا نأ ودبي كلذك. قئاقرلا هذه نزاخم يف
ةمهم ةريغص تامادختسا نوكي دق امم لئادب داجيإل زفاوح عضو لثمي فوسو . ةلمتحم ةلكشم لكشت

يف هنإف ،كلذ ىلع ةوالعو . تاسايسلاب قلعتت تايدحت لئاسملا هذه ةجلاعمل لئادبلا ليجست ةعرسو
ةمهم نإف ًاريخأو . ةيداصتقالا ىودجلاب قلعتت اياضق دجوت دق ،ةينقت لئادب اهيف رفاوتت يتلا تالاحلا

بناج نم تاسايسلاب قلعتت تارارق ذاختا ةلاح يف ريبكلا ديقعتلاب مستت دق يجيردتلا صلختلا لامكتسا 
ءازإ قلق نم هب رعشت ام ىلإ رظنلاب ًايلاح ةرفاوتملا لئادبلا ضعب ليجست ءاغلإل فارطألا داحآ ضعب 

  .ةئيبلا
عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكمو ذافنإلا ىلع ةظفاحملاو لاثتمالا ميعدتب ةلصلا تاذ اياضقلا   - ٨

  ٢٠١٠ماع دعب 
  ةيساسأ تامولعم  -فلأ 

، تذختا يناثلا اهعامتجا ذنم ،فارطألا اهنم ةثالث كلذ يف امب لاثتمالاب ةلص تاذ لقألا ىلع ًاررقم ١٨   
داوملا يف ةراجتلا نأشب نيررقمو ةيراجتلا ءامسألا نأشب ن يررقمو كرامجلا زيمرتب قلعتت لقألا ىلع
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دييقت نأشب ةعبرأو صيخارتلا نأشب نيررقمو عورشملا ريغ راجتالا نأشب تاررقم ةسمخو ،ةلمعتسملا 
ضفخنا فارطألا داحآ بناج نم تاءارجإلاو تاررقملا هذهل ةجيتن هنأ دقتعملا نمو . تاجتنملا داريتسا

. يضاملا نرقلا تانيعست رخآ ىلإ فصتنم نم ةرتفلا لالخ هتورذ غلب دق ناك يذلاعورشملا ريغ راجتالا 
  .ءاهتنالا نع نوكي ام دعبأ راجتالا اذه نأ ىلإ ،داوملاب عورشملا ريغ راجتالل ةرمتسملا ةنادإلا كلذبو

  ليومتلا  -ءاب 
ةديازتم ةر  وصببعصلا نم لعج صلختلا يف ريبك مدقت نم ققحت ام نأ فارطألا نم ريثكلا دجو 

دقو . صلختلا لكاشم نم ىقبت ام عم لماعتلل تاسايسلا يمسار نم ليومت وأ مامتها ىلع لوصحلا
، ددعتملا قودنصلا نم ليومتلا ىلع ًاريبك ًادامتعا نآلا ىتح ةلهؤملا ةيمانلا نادلبلا مظعم تدمتعا  

نم ةدعاسملا رارم تسا نأ امك ،صلختلا قيقحتل دوهج نم هلذبت ام معدل لوكوتوربلل فارطألا
نم لاع ىوتسم ىلع ةظفاحملا نامضل ةيمهأ يستكي ٢٠١٠ماع دعب ةمداقلا تاونسلا لالخ قودنصلا   

ًارمأ ةيمانلاو ةمدقتملا نادلبلا نم لك يف يجيردتلا صلختلا لامكتسا ربتعيو . نادلبلا هذه يف لاثتمالا
  .ليومتلا رارمتساو مامتهالا نم يلاعلا ىوتسملا رارمتسا نم ًالك بلطتي فوسو ًايرورض

  جاتنإلا فقو ريثأت  -ميج 
يناثلا نوناك١نم ءادتبا مت دق نوكي فوس  تابكرم كالهتساو جاتنإ نم صلختلا ٢٠١٠رياني /   

ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمو نوبركلا ديرولك عبارو تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 
نوبركلا تابكرم نم لماكلا وأ لماكلا هبش جاتنإلا فق ول نوكي فوسو ناثيملا ورولكوموربو

ةكرح نأ ثيح لاثتمالا ميعدت دوهج ىلع يباجيإ ريثأت صوصخلا هجو ىلع تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا 
  .كاسمإلا صرف نم ديزت مث نمو راظنألا تفلت فوس مجحلا ةطسوتم ىتح وأ ةريبك تايمك ا

بركلا تابكرم جاتنإ ءا  -لاد   هذه ةكرح دييقت دادزي ،تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا نو إ دعب
  تارداصلا نع قبسملا غالبإلا ءابعأ ضيفختو ةيئايميكلا داوملا

ةدناسملل ةليسوك ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ةيلآ مادختسا لامتحا ةديدع تابسانم يف فارطألا تشقان 
يف مظنلا هذ لا قلقلا بناوج دحأ لثمتو. عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم يف  قلعتي اميف اهنع برعأ يت

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ينوناقلا جاتنإلا فقو نأ يف كش الو . اهضرفت دق يتلا ءابعألا
ءارجإ يأ ءابعأ نم دحلا مث نمو ةيئايميكلا داوملا هذه تانحش ضفخ ىلإ يدؤي فوس تانولاهلاو 

  .ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل
  ةيعرش ريغ تامادختسا ىلإ ةرمتسملا ةينوناقلا تامادختسالا ليوحت مدع نامض  -ءاه 

جاتنإلا نم صلختلا دعب ةينوناق لظتس نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تامادختسا ضعب نإف هالعأ ريشأ امك 
ةيساسأ تامادختسا يأل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تامادختسالا هذه لمشتو . كالهتسالاو
. ةجرحلا تامادختسالل ليثيملا ديموربو ،عينصتلا لماوع تامادختسال نوبركلا ديرولك عبارو

تامادختسال ليثيملا مروفورولكو ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلاو ٥ةداملا تامادختساو   
نامض ىلإ ةيعارم فارطألا نوكت نأ ٢٠١٠دعب ام ةرتف لالخ يرورضلا نم لظي فوسو . ٥ةداملا   

وأ حامسلا تايلمع اهلمشت ال تامادختسا ىلإ ةيعرش ريغ ةروصب ينونا قلا جاتنإلا ليوحت مدع
  .لوكوتوربلاب ةلصلا تاذ تاءافعإلا
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ىرخألا ةيئيبلا تايلمعلاو تاقافتالاو لايرتنوم لوكوتورب نيب قيسنتلاو نواعتلاب ضوهنلا   - ٩
  فارطألا ةددعتم

 ، يف ةنيبملا فارطألا تابلطل ةباجتسا تقولا رورمب ،لايرتنوم لوكوتورب ةزهجأو نوزوألا ةنامأ تماق
قلعتتو فارطألا ةددعتملا تاقافتالا عم ىرخأ ةطشنأ وأ لامعأب ،فارطألا عامتجا تاررقم فلتخم ا 

ام تاررقملا هذه تنمضت دقو . فارطألا ةددعتملا ىرخألا ةيئيبلا تايلمعلاو تاقافتالا كلذ لمشيو
  :يلي

 ٢/١٢تاررقملا (ةيملاعلا كرامجلا ةمظن م عم لمعلا نوزوألا ةنامأ نم بلطلا  )أ(
يعامتجالاو يداصتقالا ةدحتملا ممألا سل ) ١٠/١٨ و٩/٢٢و  ررقملا (ةعباتلا ةيعرفلا ءاربخلا ةنجلو

ريفوت يف ) قسنملا دحوملا ماظنلا(اهزيمرتو علسلا فصول قسنملا ماظنلا قاطن عيسوتب قلعتي اميف ) ١٤/٨
  ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لمشيل ةيئايميكلا داوملا ميسوتو فينصتلًايملاع قسنملا ماظنلاو كرامجلا 

ةطشنألا قيسنت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو نوزوألا ةنامأ نم بلطلا   )ب(
ةيتابنلا ةحصلا ريبادتل ةيلودلا ريياعملا نم ١٥رايعملاب ةقلعتملا  ةئبعتلا داوم ميظنتب ةينعملا ةيهيجوتلا ةطخلا ( 

لئادب كلذ يف امب ىرخألا نحشلا لبق ام تاجلاعمو يعارزلا رجحلا اياضقو ) ةيلودلا ةراجتلا يف ةيبشخلا
  ؛)١٨/١٢ و١٧/١٩ و١٤/١٠ و٧/٣٤تاررقملا (ليثيملا ديمورب 

قيرفلا عم لمعلا نوزوألا ةنامأو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم بطلا   )ج(
خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتال ىرخألا ةزهجألا وأ خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا  
  ،)١٨/١٤ و١٧/١٥ و١٦/١١تاررقملا (

لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا تاساكعناليلحتب ةلصلا تاذ لامعألاب مايقلا   )د(  
 ةلمعتسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لاقتناب قلعتي اميف دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا
  ؛)٧/٣١ و٥/٢٤ناررقملا (

 ٧/٣٤ناررقملا يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم عم لمعلا مييقتلا ةقرفأ نم بلطلا   )ه(
  ؛)١٥/١١و

وأ تايقافتالا عم نواعتلا زيزعتل صرف نع ثحبلا نوزوألا ةنامأ نم بلطلا   )و(
  ).١٦/٣٤ررقمل ا(لايرتنوم لوكوتوربب ةقلعتملا اياضقلاب ةلصلا تاذ تامظنملا 

ةدودحم نوكت ام ًاريثكو ةدشب ةددحم لوكوتوربلا تائيه وأ ةنامألل ةمدقملا تابلطلا تناك ةماع ةفصبو 
، ). ١٦/٣٤ و١٣/٢٩نيررقملا ًالثم رظنأ (اهتعيبط يف ةياغلل  فارطألا نم ددحم ضيوفت دوجو مدع يفو

ىلع ،ىرخألا فارطألا ةددعتملا ،ةيئيبل ا تايلمعلاو تاقافتالا عم لعافتلا يف اهرود ىلإ ةنامألا ترظن
نأ عيطتست ال ا . ةيعئاقولا تامولعملا ميدقت ىلع رصتقي هنأ  أ ةدشب ًامود كردت تناك ةنامألا نأ عقاولاو

نع ةباين ثدحتت وأ ، رسفت نأ عيطتست يتلا يه اهدحو فارطألا نأو ،فارطألا نع ةباين ثدحتت 
ةطشنأ ةيأ أدبت نأ ،فارطألا نم ددحم هيجوت دوجو مدع يف عيطت ست ال ةنامألا نإف ،اذلو. لوكوتوربلا
يف تاشقانم يف عورشملا ىتح هنأ يعت ةنامألا نأ عقاولاو . رزآتلا نم ززعت دق ةددحم قيسنت لامعأ وأ

ضعب ىرت فقوم يف اهعضي دق فارطألا عامتجا بناج نم ةقدلا هجو ىلع هديدحت متي مل ددحم لاجم 
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ضيوفت نودبلمع ءدب هنأ فارطألا كلذ نع فلتخي نوزوألا ةنامأ رود نأ ودبي ال ،ددصلا اذه يفو .  
  .ىرخألا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا تانامأ مظعمب صاخلا

مهفتت نأ مهملا نم نأ دقتعت ا . هالعأ اهيلإ راشملا دويقلا بابسأ ًامامت مهفتو نوزوألا ةنامأ كردتو  أ ريغ
نآلا تحبصأ ةلأسم نأش يف ًارخؤم ثدح لاثم نم كلذ حيضوت نكميو . دويقلا هذه ريثأت فارطألا
هذه يف ىرخأ نكامأ يف ريشأ امكف . لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا ضعب بناج نم لاغشنالا ديق

ذنم ًاررق خانملا ريغتب ةينعملا ةيقافتالا يف وتويك لوكوتوربل ةعباتلا ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ تذختا ،ةركذملا 
ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ريمدت ةيلمع ليومتب تاونس ةدع ةيوناثلا تاجتنملا نم يه يتلا ٢٣ –   

كلذ ءاضعأ دحأ ىتح وأ ةيلآلا سلجم ناك ولو : ٢٢-ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تاجتنم جاتنإل 
إلا ناك اذإ ام نأشب اهيأر عالطتسال نوزوألا ةنامأب ،رارقلا اذه لبق ،لصتا سل رظنلا عضوم ءارج ا

ميدقت ىلع رصتقي هنأب اهرود نوزوألا ةنامأ مهفتتو –ةرشابم تدر دق تناك امل ،ًائيس وأ ًاديج ًالمع   
ءارآلا قفاوتب ًافقوم لوكوتوربلا يف فارطألا عضت مل ام ىرخألا ةددحملا قئاقحلا نم كلذ ريغو تانايبلا 

 ، دق ةنامألا نوكت دق رخآ ءارجإ كانه نأ ريغ كلذ متي نأ ىلإو ،درلا هيلع نوكي نأ بجي ام نأشب
تاذ ةلأسم كانه نأ ةنامألل فارطألا دحأ نيبي امدنع هنأ وهو . قباسلا يف ذختا ءارجإ وهو ،هتذختا

 ، نكمي ىتح ينورتكلإلا ديربلا قيرط نع ًاهيبنت تلسرأ رخآ ىدتنم يف شقانت لايرتنوم لوكوتوربب ةلص
نيينطولا مهيلثمم عم ةلأسملا هذه نأشب مهرظن تاهجو ةشقانم فار طألا عامتجا يف نيينطولا مهيلثممل

كاردإ نم تايدتنملا فلتخم نيكمت ىلع دعاستو قيسنتلا ززعت دق لاصتالل ةقيرطلا هذ . ىدتنملا كلذ يف 
  .ىرخألا تايدتنملا ىلع تارارق نم هنوذختي امل ةلمتحملا تاريثأتلا

تايولوألاو دراوملاب قلعتي فارطألا ددعتم ةيئيبلا تاقافتالا عم قيسنتلاو نواعتلا يف رثؤي رخآ لماع ةمثو  
ةيقافتا يف فارطألا تاجايتحا ةمدخ يف يسيئرلا مهرود لثمتي نيينف نيفظوم ةينامث نم ةنامألا فلأتت ذإ 

ةدايز ،فارطألا بلط ىلع ءانب ،مت ةيضاملا ةديدعلا تاونسلا لالخو . لايرتنوم لوكوتوربو انييف
غلابلا ةيميلقإلا تاكبشلا تاعامتجا نم نكمم ددع ربكأ يف روضحلا ىلإ ًاببس ةريبك ةداي ز تايرفسلا

ًايونس دقعت يتلا تاعامتجالا يهو ،رثكأ وأ١٠اهددع  روضحل ةنامألا دهاجت ،كلذ ىلع ةوالعو .  
ةعب اتملو ،رظنلل ةزهاج نوزوألاب ةلصلا تاذ عيراشملا نوكت امدنع ةيملاعلا ةئيبلا قفرم تاعامتجا

ةكراشملاو ؛١٤/١١ررقملا يف دراولا بلطلا بسح ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم راطإ يف ذفنت يتلا ةطشنألا   
ددع درجم نإف كلذلو . نوزوألا اياضق ىلع رمتسملا اهزيكرت نامضل ءارضخلا كرامجلا ةردابم يف

نم ةلماك ةروصب لمع ت نأ ىلإ ةنامألا ةجاح نع ًالضف دودحملا نيفظوملا ددعب ةنراقملاب تاعامتجالا
ةديقم لماوع ًاضيأ لثمت اهبلط ىلع ءانب فارطألا ةمدخل هب علطضت يتلا يسيئرلا اهلمع ءادأ ىلع اهبتكم 

ءيشلا سفن لوق نكميو . ىرخألا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا عم قيسنتلاو نواعتلاب ضوهنلل
ا ةرشابملا مييقتلا تابلطتمب ءافولل ةمزاللا غلابملا ىلع اينازيم رصتقت يتلا مييقتلا ةقرفأ ءاضعأل ةبسنلاب  

  .مهتقوب نوعوطتي نيذلاو
ررقملا نم ٣ةرقفلا يف ةنامألا فارطألا تهجو ًاريخأو  ىلإ ١٣/٢٩  نيمئالملا رزآتلاو نواعتلا معد " 

كلت يف فارطألا ةقفاومل ًاقفوفارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا نيب اميف ارفاوتي دق نيذللاو   
قيقحتل نيتئيهلا الك ةقفاوم رمألا بلطتي ،ةلئام طوطخب اهنعضو يتلا ةرابعلا نم نيبتي دقو ". تاقافتالا
يفو . اهيف ةكراشملا مهتنامأ ىلع نيعتي نيذللا نيمئالملا رزآتلاو نواعتلا بناوج يه ام ديدحتو نواعتلا



UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2 

33 

دقو ةنامألل انإف ماتخلا  ةطانملا تاصاصتخالا عباطل ًارظن عيمج يف ةطشنألا عبتت ىلع ةدودحملا انتار  
ىلإ ،دمتعي تاقافتالا هذه عم قيسنتلاو نواعتلا زيزعت نإف ،ىرخألا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا 

زربي ةنامألا تاصاصتخا عباط نإف كلذك . ةددعتم تايدتنم يف ةلثمملا فارطألا ىلع ،ريبك دح 
اذإ ةلثامم ةغيص ىلإ لصوتلل ىرخألا تايدتنملا يف لمعلاو ةنامألل ًاضيوفت فارطألا ردصت نأ ىلإ ةجاحلا  

ةمهمو فارطألا معدل ،ًامئاد لاحلا املثم ةدعتسم ةنامألاو . ددحملا نواعتلا اذه ثودح نوديري اوناك
  .اهيلإ فارطألا اههجوت دق يتلا ةقيرطلاب ،لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا

  ٢٠١٠ماع دعب فارطألا د دعتملا قودنصلا لبقتسم  - ١٠
ةداملا ىضتقمب ١٩٩٠ماع فارطألا ددعتملا قودنصلا ئشنأ  نيكمتل لايرتنوم لوكوتورب نم ١٠   

فلأ ٢داوملل لاثتمالا نم ةيمانلا نادلبلا  لوكوتوربلا نم ءاط٢ –  قودنصلا دراوم ديدجت مت دقو .  
هتاررقم تاضيوفت وأ لوكوتوربلا ددحي ملو. تقؤملا فارطألا ددعتملا قودنصلا ءاشنإ ذنم تارم سمخ  

نمو ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦تاونسلا يلاحلا ديدجتلا يطغيو . دراوملا ديدجتل ينمز راطإ وأ ةددحم ةدم يأ  
ماع ةيا   ٢٠٠٨ىتح رمتسي فوس ديدمتلا اذه نإف مث.  

 تمم ص ةقيرطب هلامعأ ،ةيضاملا ةديدعلا تاونسلا لالخ ،ططخي فارطألا ددعتملا قودنصلا ناكو
صلختلا قيقحت نم ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا عيمج نيكمتل ةمزاللا عيراشملا ىلع ةقفاوملا ن امضل  

 ٢٠٠٨ماع لولحب نوبركلا ديرولك عبارو تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا 
نيسمخلاو يد احلا هعامتجال ،تدعأ دق قودنصلا ةنامأ نأ عقاولاو. ٢٠١٠ماع لولحب اهلامكتساو 

رالود نويلم ٦١نم رثكأ نمضتت ةيلاملا دراوملا ديدجت ةيلمع نأ ىلإ ريشت ذيفنتلا ةنجل ىلع ضرعلل ةقرو   
نم ةيمانلا نادلبلا نيكمتل ةممصملا عيراشملا ىلع ةقفاوملا ريسيتل تاجايتحالل ًاردقم ناك امع ةدايز 

ىلع ةقفاوملا يف بلاغلا بولسألا نإف كلذ ىلعو . ٢٠١٠ماعل ةمداقلا ةباقرلا تامازتلال لاثتمالا قيقحت 
هنأ نم مغرلا ىلعو ،تاونسلا ةددعتملا عيراشملل أدبملا ثيح نم ةقفاوملا لكش ذختت قودنصلا عيراشم 

نأشب ةباقرلا تامازتلال لاثتمالا نم نيكمتلل ٢٠٠٨ماع دعب ةديدج عيراشمل ةجاح كانه نوكت ال دق   
ربع ٢٠٠٥ربمفون /يناثلا نيرشت نم ًارابتعا قودنصلا مزتلا ،هالعأ اهيلإ راشملا ةيئايميكلا داوملا  

غلبت تاونسلا ةددعتم تاقافتا نأشب ٢٠١٠ و٢٠٠٩يف تاعوفدم  و رالود نويلم٢٨،٩  نويلم ٧،٢   
ليثيملا ديموربب ةقلعتملا لجألا ةليوط عيراشملا ضعبب مزتلا ،كلذ ىلع ةوالعو . يلاوتلا ىلع رالود
يف رالود ٢ ٨٢٠ ٠٠٠كلذ يف امب ةي ونس تاعوفدم نمضتت  ٢٠١١.  

 ، فارطألا ىلع ضرعت نأ نوزوألا ةنامأ نم ةيذيفنتلا ةنجللا تبلط لمعلا مجح يف ريغتلا ءوض ىلعو
ةيذيفنتلا ةنجللا تاصاصتخا ليدعت يف فارطألل رشع عساتلا عامتجالا لالخ رظني نأ يف ةنجللا ةبغر 

رمألا ىضتقا اذإ ةنس لك اهيف عمتجتيتلا تارملا ددع ليدعت يف ةنورملا حنمل ةلأسملا هذه تعضو دقو .  
  .ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالا لامعأ لودج ىلع

لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالا لامعأ لودج ىلع ةنامألا تجردأ ،ةعبتملا ةداعلا عم ًايشمتو 
مداقلا دراوملا ديدجت نأشب يرجت ةساردتاصاصتخا يف رظن ةلأسم ةيوضعلا حوتفم  .  

ددعتملا قودنصلا نم ليومتلا لبقتسم نأ ىلإ ةيميلقإلا تاكبشلا تاعامتجا لالخ ،ةنامألا تراشأو 
رركتم شاقن عوضوم ناك٢٠١٠ماع دعب فارطألا  قودنصلا لبقتسم نأشب ررقم يأ زكرتيو . ، 
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تاذ تاررقملا نم يأ وأ لايرتنوم لوكوتورب يف دجوي ال هنأ ثيح فارطألا يديأ يف فارطألا ددعتملا  
ددعتملا قودنصلا نكمي نأ ىلع ١٠هتدام يف صني لوكوتوربلا نأ ريغ . نيعم لبقتسمل ديدجت يأ ةلصلا  

فلأ ٢داوملل لاثتمالا فارطألا  ءاط٢ –  يطغت ءاه ٢ةداملا نأب ةظحالملا ردجت ،ددصلا اذه يفو .    
. ٢٠١٥ يف ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا نم ددحم يجيردت صل خت هل هجوي يذلا ليثيملا مروفورولك

ًانط ١٩ىوس ،ةلصلا تاذ عيراشملا ذيفنت دعب قودنصلا ىدل نوكي ال دق هنأ ودبي ،هالعأ ريشأ امكو   
ةداملا هذه نم لماكلا صلختلا قيقحتل اهنم صلختلا نيعتي لهؤملا كالهتسالا نم نوزوألا دافنتسا ةلادب 

يأ ضرفت ملو ،ليثيملا ديمورب ءاح ٢ةداملا يطغتو . ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا يف ةيئايميكلا   
ماع ىتح ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا يف يجيردت صلخت  ةلماعلا فارطألا كالهتسا ناكو .٢٠١٥   

يف ليثيملا ديمورب نم ٥ةداملا ىضتقمب  غلبي ٢٠٠٥  يو ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط٥ ٥٩٥  دعب هنأ ودب  
دافنتسا ةلادب ًانط  ١ ٨٧٥دودح يف يقابلا كالهتسالا نوكيس ،ةلصلا تاذ قودنصلا عيراشم ذيفنت 

ال ،هالعأ ريشأ امك ،يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم واو ٢ةداملا يطغت ًاريخأو . نوزوألا  
ماع ىتح ٥ةدا ملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا يف يجيردتلا صلختلل خيرات اهل دجوي ًايلاح غلبيو . ٢٠٤٠ 

وحن ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا يف تابكرملا هذه كالهتساو جاتنإ  دافنتسا ةلادب نط ٢٠ ٠٠٠   
  .٢٠١٥ماع لولحب فعضلا نم رثكأب دادزي وأ مقرلا اذه فعاضتي دقو ،نوزوألا 

تاعوفدملا رصق ىلع فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيلاحلا ةيهيجوتلا ئدابملا صنت ،هالعأ ريشأ امكو  
، : نيتقيرط ىلع ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نع لوحتلل نادلبلاو تانايكلا تقفاو ًالوأ

مدع ىلع ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لاخدإ نأشب قودنصلا عيراشم ىلع ةقفاوملا ىدل 
ةيرورض نوكتس ا اثلا تاليوحتلل فارطألا ددعتملا قودنصلا نم ليومت بلط  أ فرعت تناك يتلا ةيون
ام عيراشملا هذه لكشتو . لوكوتوربلا ىضتقمب تابكرملا هذه نم صلختلل لاثتمالل مايألا دحأ يف

مدقت يتلا تاعوفدملا قودنصلا لطبأ ًايناثو . تابكرملا هذهل يلاحلا كالهتسالا نم ةئاملا يف ١٦نم برقي 
تابكرم كلذ يف امب (نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع دمتعت ةد يدج ةردق تعضو يتلا تانايكلا ليوحتل
  .١٩٩٥هيلوي /زومت دعب) ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا

ةقلعتملا اياضقلا كلذ يف امب ،لايرتنوم لوكوتوربب ةلصلا تاذ ةيسسؤملاو ةيرادإلا اياضقلا   - ١١
  نوزوألا ةنامأو ذيفنتلا ةنجلو ،مييقتلا ةقرفأو ،فارطألا عامتجاب

  فارطألا تاعامتجا  -فلأ 
ًايونس فارطأللًادحاو ًاعامتجا ذافنلا زيح هلوخد ذنم ،لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا تدقع   .

قيرفلل عامتجا ةريخألا ةديدعلا تاونسلا لالخ هقبسي ناك يونسلا عامتجالا ن أنم مغرلا ىلعو 
لودج ناك امدنع يلوألا تاونسلا لال خ دقعت تناك فارطألا نإف ،فارطألل ةيوضعلا حوتفملالماعلا 

لماعلا قيرفلل رثكأ وأ نيعامتجا ) عباسلاو عبارلاو يناثلا تاعامتجالا لبق لثم(ًالقثم فارطألا لامعأ 
عامتجا ةرورض ضرعت لوكوتوربلا يف ماكحأ ةيأ دجوت ال نيح يفو . ماع لك ةيوضعلا حوتفم

لخادلا ةحئاللا نم٤ةداملا نإف ،ماع لك فارطألا  دقعت نأ ىلع ،رضاحلا تقولا يف صنت ةي  
نم ةريبك ةيتحت ةينب لوكوتوربلا يف فارطألا ماقأ دقو .ماع لك ةرم فارطألل ةيداعلا تاعامتجالا  
 ٨/٩نيررقملا يف فارطألا ددح ،لاثملا ليبس ىلعف . ةيونس تاعامتجا دقع ةركف لوح تارارقلا
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امو تاءافعإلا رظنو ميدقتلل ةددحم ديعاوم ١٦/٤و مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريراقت نم كلذب لصتي  
يف امب بصانملا يلغاش تارتف نإف كلذل . ةيونسلا تاعامتجالا ىلع دمتعت ديعاوم يهو يداصتقالا

ساسأ ىلع دمتعتو ةنامألا ةينازيم ضرعتستو ،ًايونس ررقت ذيفنتلا ةنجلو ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ كلذ 
ةيأ عم قفاوتي امب ىرخألا ةلمتحملا تاررقملاو تاررقملا هذه يف تارييغت ةيأ ىرجت نأ نيعتي اذلو . يونس
  .فارطألا تاعامتجال ةيونسلا ةرودلا يف تارييغت

ةثالث صيصخت عم ،مهلمع لامكتسال مايأ سمخ ةرتف ًابيرقت ًامئاد فارطألا تاعامتجال صصخ دقو 
تاعامتجا تحوارت كلذ نم سكعلا ىلعو. ىوتسملا عيفر ءزجلل نيمويو يريضحتلا ءزجلل مايأ  

ىلإ ٤نم لوطلا ثيح نم ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا  لودجل ظحالملا لوطلا بسح ،مايأ ٥   
. مايأ ةعبرأب تددح دق ةيضاملا ةديدعلا تاونسلا لالخ قيرفلا تاعامتجا مظعم تناك نإو ،لامعألا

سكعتو . ريرقتلا دامتعال ًابيرقت ًامئاد ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا عامتجال ريخألا مويلا صصخيو
ةمزلم تاررقم ةيأ نمضتت ال ا   أ الإ اياضقلا نأشب فارطألل ةيلوألا تاشقانملا قيرفلا اذه ريراقت

نم ةيئاهنلا تاقيلعتلا يقلت ةيلمع ديدحتو ةنامألل ريراقتلا لامكتسا ةيلمع كرت ةلاح يفو . فارطألل
دقو . دحاو موي لدعمب ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا تاعامتجا ضفخ ،ةماع ةفصب ،نكمي ،فارطألا

رالود٥٠ ٠٠٠ و٤٠ ٠٠٠نيب ام ىلإ فيلاكتلا يف تاروفولا لصت  تاعامتجا ريراقت نأل ًارظنو .  
  .رايخلا اذه ىلإ ءوجللا نكمي ال ،ءارآلا قفاوتب اهيلع قفوو يتلا فارطألا تاررقم نمضتت فارطألا

حوتفملا لماعلا قيرفلا تاعامتجا دقع ىلع صني ام تاررقم ةيأ وأ لاي رتنوم لوكوتورب يف دجوي الو
دحاو عامتجا يف تالوادملا عيمج صيلقتب ًاروصت ررقت نأ فارطألا عسوب نإف اذلو . ماع لك ةيوضعلا
لودج نع ضيوعتلل ةيفاضإ ًامايأ فارطألل عامتجالا اذه لثم بلطتي دقو . ماع لك دقعي فارطألل

 ٥٠٠ ٠٠٠ و ٤٠٠ ٠٠٠نيب ام ررقملا اذه رفوي نأ نكميو . ًالوط رثكأ نوكيدق يذلا لامعألا 
  .ًايونس رالود

  مييقتلا ةقرفأ  -ءاب 
يف ةينيبلا تاريثأتلا مييقت قيرفو يملعلا مييقتلا قيرفب ةلصلا تاذ ةيميظنتلاو ةيرادإلا لئاسملا لوانت مت 

هالعأ٦دنبلا راطإ  تاذ ةيسسؤملاو ةيرادإلا لئاسملا ىلع ىلوألا ةجردلاب ءزجلا اذه زكري فوسو.    
  .يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفب ةلصلا

روطتملا يملعلا مهفلا يف ةعيرسلا تارييغتلا ةبكاوم نم فارطألا نيكمتل مييقتلا ةيلمع تعضو دقو 
نوكت دق يتلا ةيجولونكتلا تاثدحتسملل يمانيدلا عباطللو اهل ةباجتسالاو نوزوألا دافنتسا ةرهاظل 

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم نوزوألا دافنتسا ةلادب نط نويلم ١,٨لادبتسا نم نيكمتلل ةيرورض   
مييقتلا قيرف فارطألا أشنأ ،ةمهملا هذه قيقحت ىلإ ًايعسو . تامادختسالا نم ةعساو ةفئاطل هجوملا
ءاج امل ًاقفوو . يداصتقالا مييقتلا قيرفو ايجولونكتلا مييقت قيرفو ،ةيئيبلا تاريثأتلا مييقت قيرفو ،يملعلا

لمع ذخؤي نأو ،فارطألل تاونس عبرأ لك ريراقت ميدقت مييقتلا ةقرفأ يلع نيعتي ،لوكوتوربلا يف 
  .لوكوتوربلا يف تاليدعتو تارييغت ءارجإ يدل ةقرفألا

ةقرفألا هذه تنكم دقو . لايرتنوم لوكوتورب حاجنل ةيرهوج ةيمهأ يستكي ةقرفألا لمع ناكو
مئاوق كلذ يف امب عيضاوملا نم ةضيرع ةفئاط نأشب ةرينتسم تارارق ذاختا نم لوكوتربلا يف فار طألا
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هزرحأ ام ققحي ناك ام لوكوتوربلا نأ عيمجلل حضاولا نمو . اهيلع ةباقرلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا
، لذ عمو. مييقتلا ةيلمع يف نييملاعلا ءاربخلا نم ةريبكلا ةكراشملا نودب حاجن نم تقولا رورمب ،ثدح ،ك
جمدنا ،لاثملا ليبس ىلعف . كصلا اذهل ةئشانلا تاجايتحالا ةجلاعمل ةقرفألا هذه ليكشتو رود يف رييغت

قيرف ءاشنإل فارطألل يناثلا عامتجالا نم ةريصق ةرتف دعب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا اقيرف 
ةينقتلا تارايخلل ةفلتخم ماهم ةقرفأو ناجل تجمدنا تقولا رورمبو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  

ةدح ىلع ةلاح لك ساسأ ىلع تناكنإو ريدقتلا ةنسح ةقيرطب فارطألا ةقفاومب اهضعب ككفتو  .  
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ رهظأ قئاقحلا نم ددع زرب ،ةيضاملا ةديدعلا تاونسلا لالخو  
ةيخيراتلا تاربخلا يوذ نم ءاربخلا بناج نم ةلاعفلا ةكراش ملا تضفخنا ًالوأف. جرح فطعنم وحن مدقتي
روظنملا يوذ نم ةليوط ةرتف ذنم نومهاسملا تالاحلا نم ريثك يف دعاقت ،ديدحتلا هجو ىلعو . ةريبكلا
، . ايجولونكتلاو اياضقلا روطت نأشب عساولا يخيراتلا تالاحلا نم ريثك يف ،تفقوت ،كلذ ىلع ةوالعو

قيرفلا ءاضعأ ناك يتلاو عاطقلاب ةصاخلا اياضقلا ضعب ىوست ةليوط تارتفل تلظ يتلا تاكرشلا 
لماع ةمث نإف كلذك . ضارعتسالا ةيلمع يف اهيفظوم ةكراشم ليومت نع ،اهيف نولمعي مهاعرت نيذلا

ليثمتلا يف ةاواسملا ةدايز نامض يف ةبغرلا ىلع ربك أةجردب زكرت تحبصأ فارطألا نأ يف لثمتي ديدج 
ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا نم ءاربخلا نيب ةلكشملا مييقتلا ةقرفأ يف هذ ٥   ةلماعلا ريغ فارطألاو  

  .ةداملا
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لمعب قلعتي اميف ًةصاخو ،نآلا هجاوت فارطألا نأ راكنإ نكمي الو 

ناك ،تقولا كلذ يفف . ةقرفألا ءاشنإ ىدل قباسلا يف لاحلا هيلع ناك امعةفلتخم ًاعاضوأ ،يداصتقالا 
ًايونس نوزوألا دافنتسا ةلادب نط نويلم١,٨نم برتقي نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسا  مويلا امأ .  

نوزوألا دافنتسا ةلادب نط٨٧ ٠٠٠غلبي كالهتسالا نإف  نم برقي ام ناك ،ةقرفألا تئشنأ امدنعو .  
امأ ةمدقتملا نادلبلا يف كالهتسالا نم ةئاملا يف ٨٥ فارطألا يف دجوي ًابيرقت ةئاملا يف ٩٠نإف نآلا    

تاعاطقلا عيمج يف ةعرسب مدقتت ايجولونكتلا تناك ،ةقرفألا تئشنأ امدنعو . ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا 
تاعاطقلا نم ديدعلا يف ةيلحرملا ريراقتلا نإف نآلا امأ . ًابيرقت نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مدختست يتلا
يف ةدوجوم تاءافعإلا ةركف نكت مل ،ةقرفألا تلكش امدنعو ًابيرقت ةتب اث تلظ ةيجولونكتلا
ةينقتلا تارايخلا ناجلنم نيقيرف تقو مظعم قرغتسي تاءافعإلا رظن نإف ،مويلا امأ. لوكوتوربلا   .

ةلاحل ةلماشلا مييقتلا تايلمع ىلع ،ةيلمعلا ةيادب يف ةدشب دمتعت فارطألا تناك نيح يف هنإف ،ًاريخأو 
دمتعت فارطألا تحبصأ ،ءاوس دح ىلع يلودلا ىوتسملا يلعو ًايلخاد اهلامعأ هيجوت يف ايجولو نكتلا
اه هجوت يتلا ةيعونلا ةلئسألا ىلع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف دودر ىلع ربكأ ةجردب نآلا

ةيراجلا ا    .الوادم معدل ًايونس
هل ةعب اتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ حضاولا نم نأ نيح يفو

ريغ الباقمتمدق  امل ىداع  رورمب ديازتت اهلامعأ ةفلكت نأ ًاضيأ حضاولا نم نإف ،لاومأ نم قفن أ 
يف رالود ٤٠٠ ٠٠٠نم تداز ثيح ،تقولا  نم رثكأ ىلإ ١٩٩٦  ةنسلا يف رالود ٦٠٠ ٠٠٠   

يطغي ،ةيونسلا لاومألا عومجم نيبنمو). ٢٠٠٧(مييقت اهيف يرجي ال يتلا ةيداعلا  نم برقي ام    يف 
ةئاملا يف ٢٣ قئاثولا فيلاكت ةئاملا يف ٢ ويداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاعامتجا فيلاكت    

ةينقتلا تارايخلا ناجلب ةصاخلا تاعامتجالا ميظنتو تايرفسلا فيلاكت ًابيرقت ةئاملا يف ٧٥و قفنأ دقو .  
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ناجلل صصخملا رالود ٤٥٠ ٠٠٠ غلابلا غلبملا ثلث وحن ىلعةينقتلا تارايخلا   ةينقتلا تارايخلا ةنجل  
  .ليثيملا ديموربل

  ذيفنتلا ةنجل  -ميج 
داز ًالوأ . نيسيئر نيلماع نع كلذ أشن دقو يضاملا دقعلا لالخ ةريبك ةجردب ذيفنتلا ةنجل لمع عسوت

لبق ام ةرتف يف ٣٥نم ةريبك ةدايز لوكوتوربلا يف ةباقرلا ماكحأل ةعضاخلا فارطألا ددع  ىلإ ١٩٩٩   
يلاحلا تقولا يف١٩١ قلعتي ناث لماع ةمثو . لاثتمالا مدع اياضق هجاوت يتلا فارطألا ددع داز كلذلو.  

يفف . تانايبلا هذه ميدقتل ةينمألا طوطخلاو اهرظن نيعتي يتلا لاثتمالا تانايبب ةصاخلا تامازتلالا ددعب
الا ددع ناك١٩٩٩لبق ام ةرتف  ىضم يتلا تانايبلا ةداع ضرعتست ةنجللا تناكو ،ريثكب لقأ تامازتل ، 

،  ٩٩ىلع ديزي تانايبلا ميدقت لدعم نإف رضاحلا تقولا يف امأ . لقألا ىلع فصنو ماع اهيلع ةئاملا يف
ةعست نم لقأ ًامومع ةمدقملا تانايبلا رمع حبصأو ،ةريبك ةجردب لاثتمالاب تامازتلالا ددع عفتراو 

هجاوت يتلا نادلبلا نم دلب لكل ةقيقد عامتسا ةرتف ريفوت يف ةبغرلا كلذكو ،لماوعلا هذهل ةجي تنو. رهشأ
ًايونس تاعامتجالا نم دحاو موي نم برقي امم ةنجللا هقرغتست يذلا تقولا داز ،لاثتمالا يف لكاشم 

ةمجرتملا داومل ا تاحفص ددع نآلا زواجتت ذيفنتلا ةنجلب ةلصلا تاذ قئاثولا تحبصأو ،مايأ ةسمخ ىلإ
ام فاعضأ ةثالث ىلإ كلذل ًاعبت ةلصلا تاذ فيلاكتلا تدازو ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل ةمزاللا 

  .١٩٩٩يف هيلع تناك 
مازتلا ةرشابم اتبقعأ نيتللا نيتنسلا لالخ لاثتمالا مدع اياضق يف ةدايز دوجو ىلإ يخيراتلا لجسلا ريشيو 

ماع دعب ريثكب لقأ نوكي فوس ةباقرلاب تامازتلالا ددع نأ عقاولا و). ٢٠١٠لثم (ديدجلا لاثتمالا 
ىلع نيعتيس يتلا لاثتمالا مدع اياضق نإف ،ةنجللا لمع ىلع لماوعلا هذه ريثأتب قلعتي اميفو ٢٠١٠  

  .٢٠١٢ماع دعب لقت فوس اهرظن ةنجللا 
  نوزوألا ةنامأ  -لاد 

لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألاو ،انييف ةيق افتا يف فارطألا نم لكل لمعلاب نوزوألا ةنامأ علطضت
ةلثامتم نيتدهاعملا يف فارطألا ةمئاق تناك٢٠٠٦ رخاوأ ىتحو  ،.  
معدلا يفظوم نم نيفظوم١٠و نيينف نيفظوم ةينامث نم ةنامألا فلأتتو هذه ىدحإ ليومت يطغيو .  
ةدحتملا ممألا جمانرب لاومأل ىجماربلا معدلا فيلاكت نم معدلا يفظوم نم نيتفيظوو ةينفلا فئاظولا  
  .ةئيبلل

تايلوؤسم سمخ ،اهيلإ فارطألا اهلكوت يتلا ىرخألا ماهملاو ،تاصاصتخال ًاقفو ،ةنامألا ىلوتتو 
  :يه ةيسيئر
نم ةريخألا ةديدعلا تاونسلا لالخ نوكتت تناك يتلاو (فارطألا تاعامتجا بيترتب موقت   - ١
دادعإ كلذ يف امب ) بتكملل عامتجاو فارطألل عامتجاو ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل عامتجا
  ؛تاعامتجالا دعب ام ريراقتو تارودلا لبق ةلصلا تاذ قئاثولا

عاديإ ةهجك لمعتو فارطألا اهمدقت يتلا ىرخألا تانايبلاو لاثتمالا تانايب ضرعتست   - ٢
؛تانايبلا هذ  ةلصلا تاذ اياضقلا فارطألا ىلع ضرعتو  
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تارودلا لبق ةلصلا تاذ قئاثولا دادعإ كلذ يف امب ذيفنتلا ةنجلل ًايون س نيعامتجا دقعل بترت  - ٣
  ؛تاعامتجالا دعب ام ريراقتو
  ؛مييقتلا ةقرفأ لمعل معدلا مدقت  - ٤
يف ىرحألا داوملاو ٥ةداملل ًالامعإ فارطألا اهمدقت يتلا تاركذملل عاديإ ةهجك لمعت   - ٥  
  ؛اهل غالبإ ةهجو انييف ةيقافتا

  :يلي امب ةنامألا موقت ،هالعأ اهيلإ راشملا ةيسيئرلا ماهملا هذه ىلع ةوالعو
  ؛تامولعمو ةروشم ىلع لوصحلل اهريغو فارطألا تابلط ىلع درت  - ١
  ؛ءاضعألا ريغ لودلا بناج نم ةيقافتالاو لوكوتوربلا ىلع قيدصتلل جورت  - ٢
  ؛ةنجلل تامولعملا مدقتو كلذ اهنم بلطي امدنع ةيذيفنتلا ةنجللا تاعامتجا رضحت  - ٣
  ؛هماكحأل لاثتمالاو لوكوتوربلل جيورتلل ةيميلقإلا نوزوألا تاكبش تاعامتجا رضحت  - ٤
ًالامعإ لايرتنوم لوكوتورب عم رزآتلا زيزعت ىلإ ًايعس ىرخألا تايدتنملا تاعامتجا رضحت   - ٥

رشع سداسلا فارطألا عامتجا نع رداصلا١٦/٣٤ررقملل   .  
رالود٤ ٥٠٠ ٠٠٠وحن نوزوألا ةنامأل ةي ونسلا ةينازيملا عومجم غلبيو ةئاملا يف ٥٦نم رثكأ بهذيو .    
راجيإلا ىلإ ىرخأ ةئاملا يف ١٥بهذتو . نيكراشملا تايرفسو تاعامتجالا ةمدخ ىلإ ةينازيملا هذه نم  
تابترملا ىلإ ةئاملا يف٢٩و يأ ىرخألا ليغشتلا فيلاكت ةئاملا يف ١٥ةغلابلا ةيقبتملا ةبسنلا لمشتو .    
دنب ىدعتي الو . ةيراشتسالا تامدخلاو غالبإلاو تادعملاو ديربلاو نحشلاو تالاصتالاو راجيإلا

فارطألا بناج نم ةصاخ ةروصب اهتيطغت متي مل ام ،ًايونس رالود٣٠ ٠٠٠ةيراشتسالا تامدخلا    :
  .رقملا لخاد ًابيرقت اهلامعأ عيمجب نوزوألا ةنامأ موقتو
مدقت يتلا تاعامتجالا ددع نع ًالضف ،ةحضاو ةروصب ةفلتخم تاي لوؤسم اهيدل تانامألا نأ نيح يفو

يئيب قافتا يأ ةنامأ ىدل امم لقأ نيينفلا نيفظوملا نم ددعب اهلمع زجنت نوزوألا ةنامأ نإف ،تامدخلا اهل 
  .ةتقؤم تانامأب لمعت يتلا كلت كلذ يف امب ًابيرقت فارطألا ددعتم رخآ
يف فارطألا ددعتم يئيب قافتا يأ تانامأ لقأ نم ةدحاو يه نوزوألا ةنامأ نأ نم مغرلا ىلعو  

امنيح فيلاكتلا يف تاروفو قيقحت ىلإ ًايعس اهتينازيم ضارعتساب ةمزتلم ا   إف ،ةدحتملا ممألا ةموظنم
دودح يف ةيساسألا اهتينازيم بلط ةيضاملا سمخلا تاونسلا لالخ ةنامألا تقبأ دقو . ًانكمم كلذ نوكي

لم٤،٥هردق طسوتم  ةجيتن لمعلا ءابعأ يف رييغت ثودح مدع ضارتفا عم هنإف كلذ ىلعو . رالود نوي 
يف ةيلوألا ةرتفلا دعب لاثتمالا لامعأ يف ضافخنا ءوشنو ،لبقتسملا يف فارطألا نع ردصت تاررقمل  

ةيونسلا اهتينازيم يف ضفخ ثودح ةنامألا عقوتت نأ نكمي٢٠١٢ - ٢٠١١  .  
  تاجاتنتسالاو زجوملا  - ١٢

  .نيكراشملا عم ةيلاتلا تاوطخلا ناكراشملا ناسيئرلا شقانيس
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  يناثلاقفرملا 

  لبقتسملا يف لايرتنوم لوكوتورب اههجاوي يتلا تايدحتلا نأشب راوحلا :١٨/٣٦ررقملا 

ةنامأو ،مييقتلا ةقرفأ ةكراشم لمشي نيموي ةدمل ةيوضعلا حوتفم ًاراوح دقعي نأ   - ١
ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا تانامأ وعديو ،ةذفنملا تالاكولاو فارط ألا ددعتملا قودنصلا ةنامأو ،نوزوألا

ةلصلا تاذ اياضقلا ةشقانمل بقارم ةفصب ةكراشملا ىلإ ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ىرخألا فارطألا 
اذ   قفرملا يف دراولا لامعألا لودجل ًاقفو لبقتسملا يف لايرتنوم لوكوتورب هجاوتس يتلا تايدحتلاب

  ؛ررقملا
عامتجالا ةرشابم ناقبسي نيذللا نيمويلا لالخ هالعأ هيلإ راشملا راوحلا اذه دقعي نأ   - ٢

ةدحتملا ممألا تاغلب ةيروفلا ةمجرتلا رفوت فوسو ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا 
  ؛تسلا

ة، مئالملا لايرتنوم لوكوتورب تائيه عم لاصتالاب ،دعت نأ ةنامألا نم بلطي نأ  - ٣
ناسين٣٠لبق يكبشلا اهعقوم ىلع اهعضت نأو ،ةيساسأ تامولعم ةقيثو  ًاراطإ لثمتل ٢٠٠٧ليربأ /   

  :نمضتتو ،هالعأ هيلإ راشملا راوحلل
ةدافتسملا سوردلاو لايرتنوم لوكوتورب اهققح يتلا ةيسيئرلا تازاجنإلل ًازجوم   )أ(

  ؛ةنهارلا هتلاحو
فارطألا ةئفو ةداملا بسحب اهنم صلختلا مت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ماجحأ  )ب(  

ةداملا ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا يأ ( ةرقفلا هذ٥   ةلماعلا ريغ فارطألاو تاعقوتو )   ،
  ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم نم تاثاعبنالاو كالهتسالاو جاتنإلا يف لبقتسملا يف تاهاجتالاب

؛ررقملا اذه نم٤ةرقفلل ًاقفو ةاقلتملاو فار طألا نم ةمدقملا تاركذملل ًاعيمجت  )ج(    
  ؛راوحلا لامعأ لودج يف ةدراولا عيضاوملا نع ةزجوم ةيعئاقو تامولعم  )د(
بجومب تجردأ يتلاو اهنم صلختلا مت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع تانايب   )ه(

  ؛فارطألا ددعتملا قودنصلا ىضتقمب تذفنو تدمتعا يتلا عيراشملا
؛لبقتسملا يف ةعقوتملا ةلاحلاو نوزوألا ةقبطل ةيلاحلا ةلاحلل ًاماعًاضرع  )و(    
ناسين١٦لبق ةنامألل مدقت نأ ىلإ فارطألا وعدي نأ   - ٤ تاحارتقا ةيأ ٢٠٠٧ليربأ /   

  ؛قفرملا يف دراولا لامعألا لودج راطإ يف اهتشقانم متيس يتلا عيضاوملا نع اهيدل نوكت دق
، ةنامألا نم كلذك بلطي نأ   - ٥ راوحلل نيكراشملا نيسيئرلا عم نواعتلاب ،دعت نأ

  ؛راوحلا لالخ يرجتس يتلا تاشقانملا نع ًازجوم ًاريرقت
٦ -   ، راوحلا نع قثبنتس يتلا ةيسيئرلا اياضقلاب ًازجوم راوحلل ناكراشملا ناسيئرلا دعي نأ

  ؛ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالل هميدقتو
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تايالولا (دنال موت ديسلاو ) ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا(يلالك دلاخ ديسلا رات خي نأ  - ٧
  . راوحلل نيكراشم نيسيئر) ةيكيرمألا ةدحتملا

  ١٨/٣٦ررقملاب قفرم 
يف لايرتنوم لوكوتورب هجاوتس يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا نأشب راوحلا لامعأ لودج 

  اينيك ،يبورين ،لبقتسملا

  ١مويلا 
  ميدقت/بيحرت

  ةزرابلا تايصخشلا ىدحإل ثيدح
  )نوزوألا ةنامأ(لايرتنوم لوكوتورب اهققح يتلا ةيسيئرلا تازاجنإلا زجوم 

  نوزوألا ةنامأ نم مدقملا زجوملا نأشب تاشقانم /ةلئسأ
  ءادغلا
  نوزوألا ةقبط ةلاحل دصرلاو ليلحتلاو يملعلا مييقتلاب ةلصلا تاذ ةيلبقتسملا تايدحتلا
  ةحوتفم ةشقانم ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا يف تايدحتلا
تاذ يجيردتلا صلختلا وأ /و ةباقرلاو ةرادإلا ةلصاومب قلعتي اميف ةيلبقتسملا ةيسيئرلا تاسايسلا تايدحت
  ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ريغ نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةلصلا

  ٢مويلا 
ماع دعب عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكمو ذافنإلا ىلع ةظفاحملاو لاثتمالا ميعدتب ةلصلا تاذ اياضقلا  

٢٠١٠  
  ءادغلا
  ىرخألا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تايلمعلاو تاقافتالا عم لايرتنوم لوكوتورب قيسنتو نواعتب ضوهنلا

  ٢٠١٠ماع دعب فارطألا ددعتملا قودنصلا لبقتسم 
عامتجاب ةقلعتملا اياضقلا كلذ يف امب لايرتنوم لوكوتوربب ةلصلا تاذ ةيسسؤملاو ةيرادإلا اياضقلا 

  نوزوألا ةنامأو ذيفنتلا ةنجلو مييقتلا ةقرفأو فارطألا 
  تاجاتنتساو زجوم

___________  


