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هجاوتس يتلا ةيسيئرلا تايدحت لانأشب راوحلا 

ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
  لبقتسملا يف نوزوألا ةقبطل

 ٢٠٠٧ هينوي/ناريزح ٣ - ٢ ،يبورين
يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالل ١٨/٣٦ررقملا   

ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
  *نوزوألا

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

  ةنامألا نم ةركذم

  ةفاضإ

  فارطألا نم ةمدقم تاحارتقا

١ -   ، فارطألا تيع ماكحأل ًاقفود ررقملا نم ٤ةرقفلا    ١٦ لولحبةنامأل  اىلإمدقت نأل ، ١٨/٣٦ 
لودج راطإ يف اهتشقانم متتس يتلا عيضاوملا نأشب اهيدل نوكت دق تاحارتقا ةيأ ٢٠٠٧ليربأ /ناسين  
يف دراولا **لامعألا   .ررقملا لييذت 

نم ٤ةرقفلل ةباجتسا فارطألا نم ةمدقم تاحرتقم ةعومجم ةركذ ملا هذهل قفرملا نمضتيو  - ٢  
ةنامألا لبِق نم ًايمسر ررحت ملو ةدراولا ا.١٨/٣٦ررقملا   روصب تاقيلعتلا هذه ضرع تو  .  

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.18/10. 

  .UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2ةقيثولل يناثلا قفرملا يف خسنتسا  **
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  قفرملا

ررقملا نم ٤ةرقفلا ماكحأل ةباجتسا فارطألا نم ةمدقملا تاحارتقالا ةعومجم   ١٨/٣٦  
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ناسين١٦ة خرؤم ةلاسر ىلإ ةميمض  -فلأ  أ لايناد ديسلا نم ةهجوم٢٠٠٧ليربأ /    .
ريدملا ىلإ ةدحتملا تايالولا ةيجراخ ةرازو ،ةئيبلا نوؤشل ريزولا دعاسم بئان رديانسفيار 

  نوزوألا ةنامأ ،يذيفنتلا

ةدفنتسملا داوملا ةرادإ ةلصاومب ةلصتملا ةيسيئرلا ةيلبقتسملا تاسايسلا تايدحت   :لوألا قفرملا
و اهتبقارموةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم فالخب نوزوألل وأ / 
  اهنم صلختلا

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نيب كرتشملا ريرقتللًاقفو دجوي ،تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالاو   
فييكتو ديربتلا تادعم يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يرتم نط ٢٨٠٠٠٠هنأب ردقي ام   

 ٢٠٠٠نم رثكأ كلذ رظانيو . فيلاكتلا ةدودرم ةقيرطب اهريمدتو اهدادرتسا نكمي يتلا ةمئاقلا ءاوهلا
تانوزخملا هذه نإف ،نأشلا اذ . نوبركلا ئفاكم نم يرتم نط نويلم  ءارجإ دوجو مدع ىلإ رظنلابو

وألاب ا  . خانملاو نوزأش اهل ارارضأ ةببسم وجلا ىلإ ءطبب برستتس نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم
اهيلع لوصحلا لبس لقت يتلا نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تانوزخم كانه نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو 
اهيلع يوتحت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لثم ،فيلاكتلل ةيدودرم لقأ ربتعي اهريمدت نإف مث نمو 

  .يواغرلا
داوملا نإف كلذلو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا داريتساو جاتنإ ىلع ءاضقلا ىلع لوكوتوربلا زكري
. ريبك دح ىلإ ةباقرلل ةعضاخ ريغ تاعدوتسملا نم اهريغ وأ تادعملا يف ةدوجوملا نوزوألل ةدفنتسملا

عم مءالتي ال ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتساو جاتنإ ةبقارم ىلع هزيكرتب ،هتاذ لوكوتوربلا لكيهو 
ةباقرلاو ةرطيسلا ج . ريمدتلاو ةداعتسالانأشب ةحضاولا تاسايسلا لولح   نادلبلا ضعب تصحف دقو

رفسي نأ نكمملا نمو . توافتمو دودحم حاجنب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت ققحت يتلا ةيديلقتلا
نوزوألا ةقبطل ةيفاص دئاوف نع تاعدوتسملا يف ةدوجوملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتو دادرتسا 

ىلإ ارخؤم اهنم ةمدقم ضئارع يف ةيضقلا ىلإ تحملأ دق نادلبلا نم اددع نأب املع طيحن ن حنو ،خانملاو
  .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا يف تاليدعتب بلاطت نوزوألا ةنامأ

مظن اه يدل فارطألاف. ةدقعم اهنكلو مامتهالل ةريثم ةيضق هنأ ىلع كلذ ىلإ ةدحتملا تايالولا رظنتو
يف هيلع صوصنملا كالهتسالاو جاتنإلا جذومن عبتت نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةبقارمل دمألا ةليوط ةيلحم 

نوكي دق ،ةقيقحلا يفو . ةنوزخملا داوملا ريمدتل زفاوح تدجوأ دق نوكت ال دقف مث نمو ،لوكوتوربلا
عمجب ةلصتملا ةماهلا فيلاكتلا نإ لب . اهطبثت وأ ةطشنألا هذه لثم رظحت ةيلحم مظن فارطألا ضعب ىدل
كرتشملا صاخلا ريرقتلل ةلمكت "ردقتو . رخآ ازجاح ربتعت تاعدوتسملا كلت يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا
عمجو دادرتسا ةفلكت نأ " تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نيب

 ٥٠٠٠غلبت ءاوهلا فييكتو ديربتلا تادعم يف ةدوجوملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ريمدتو 
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت ةفلكت نأ نيح يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يرتم نط لكل رالود 

  .اهعمج فيلاكت ببسب ريثكب ىلعأ يواغرلا اهيلع يوتحت يتلا
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ه لازت الف ،يجيردتلا صلختلا ةرتف ةيا  ةميقلا ةعفترم نكت نإو ةريغص تامادختسا كاننم برتقن ذإو 
طفنلا بيبانأو ،ةيركسعلا تايلمعلا لثم (ةدودحم تانوزخم ىلع نيحلا ىتح دمتعت ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف 

ةدفنتسملا داوملا نم ام ةيمك ىلإ ةرمتسم ةجاح يف لظت دقو ) ءاضفلا تابكرم تاقيبطتو ،زاغلاو
ىلإ دنتست ةيلآ يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت عيجشت تايناكمإىدحإ لثمتت امبرو . نوزوألل  

لباقم ةزيمتملا تامادختسالا هذه لجأ نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ديدج جاتنإب حمست قوسلا 
نوزوألا دافنتسا ةلادب ةميقملا ةيمكلا نوكت امدنع ىرخألا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتو دادرتسا 

ديدجلا جاتنإلل ةددحملاةيمكلا نم ربكأ نأ ،جهنلا اذه لثم يف رظنلا دنع ،فارطألا ىلع نيعتي دقو .  
ةعفترم تسيل اهنكلو نوزوألا ةقبطل ا   أش اهل ةدئاف قيقحتل يفكي امب ةعفترم ةضواعم ةبسن ئشنت

لحت نل ةيلآلا كلت نأ ةدحتملا تايالولا يأر نمو. ريمدتلا دوهجب عالطضالل يداصتقا طبثم قلخت ثيحب  
  .يليمكت دهج ةباثمب نوكت نأ نكمي اهنكلو ةيساسألا تامادختسالا ءافعإ جمانرب لحم

ةلافك يف ريمدتلا نأشب ةثداحم يأ يف رظنت نأ فارطألا ىلع ةحورطملا ىرخألا اياضقلا ىدحإنمضتتو   
دعب اميف اهري مدت ضرغب الإ ءيشل ال بيرقلا لجألا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإل زفاح داجيإ مدع
  .لضفلاب اهل فارتعالل
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  لايرتنوم لوكوتوربب ةلصتملا ةيسسؤملاو ةيرادإلا اياضقلا :يناثلا قفرملا

  ةمدقم

يجيردتلا صلختلاب ةماهلا ا   امازتلال نادلبلا قيقحت لفكي يكل لايرتنوم لوكوتوربل ايدحت ةمداقلا ةليلقلا تاونسلا لثمتس
كيس٢٠١٠ماع دعبو . ٢٠١٠ماع لبق    ، اهنم يجيردتلا صلختلا نيعتي يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ليلقلا كانه نو

يف يرجي ناك دقل . هتاسسؤمو لايرتنوم لوكوتورب لبقتسم يف رظنلل بسانملا تقولا وه يلاحلا تقولا نإف كلذلو
حوتفملا لماعلا قيرفلا تاعامتجا (ةنس لك نييريضحت نيعامتجا دقع لايرتنوم لوكوتورب رمع نم ةركابلا تاونسلا 

بجيو . فارطألاب طونملا لمعلا ءبع يف رييغتلا سكعي امب دحاو عامتجا دقعي نآلاو. فارطألا عامتجا لبق) ةيوضعلا
ةيفيك يف ،ةجضان ةدهاعم ذئنيح لايرتنوم لوكوتورب نوكيس ثيح ٢٠١٠ماع دعب ،ةيناث ةرم رظنن نأ انيلع  حيحصت "، 

لوكوتورب نم ارتاوت لقأ لكشب عمتجت ىرخأ تادهاعم نأ ةدحتملا تايالولا ظح التو. لوكوتوربلا تاسسؤم" مجح
ةقرولا هذه نإف ،ةيفلخلا هذه ىلإ رظنلابو . ىرخألا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا نع لقأ ريراقت ردصي هنأو لايرتنوم
  :صحفت

ددعتملا قودنصلا ةنامأو ،نوزوألا ةنامأ ةصاخبو , لبقتسملا يف اهلكيهو لايرتنوم لوكوتورب تاسسؤم رود •
 ؛فارطألل ةيراشتسالا تائيهلاو ؛ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربلعباتلا لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانربو ،فارطألا 

تائيهلاو ذيفنتلا ةنجلو ،ةيذيفنتلا ةنجللاو ؛فارطألا تارمتؤمو تاعامتجا ةصاخبو ،ا  •  دمو تاعامتجالا رتاوتو
 .ةيراشتسالا

  تاحارتقا

ةءافكب جلاعت ثيحب لايرتنوم لوكوتورب مدخت يتلا تاسسؤملاو ةيرادإلا تاءارجإلا طيسبت ةدحتملا تايالولا ىخوتت  
  .٢٠١٠ماع دعب لبقتسملا يف ةطشنألل عقوتملا ضفخملا ىوتسملا 

لجأ نم هتاسسؤمو ل ايرتنوم لوكوتوربل ةيرادإلا تاءارجإلا ميظنتل رصانعلا نم ريثكلا هاندأ ةدحتملا تايالولا حرتقتو
  .لبقتسملا يف تاسسؤملا هذه" مجح حيحصت"

  فارطألا ةطشنأ

دقع عم تاونس ثالث لك دحاو عامتجا ىلإ فارطألا تاعامتجا ضيفخت ٢٠١١ماع نم اءدب  •  ،
ديزت فيلاكتلا يف تاروفو ققحي امم ،ةلصافلا تاونسلا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا تاعامتجا 

؛تاونس ثالث لكيف رالود نويلم نع   

  مييقتلا ةقرفأ ةطشنأ

نم اءدب تاونس ٣لك ريرقت ىلإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةيلحرملا ريراقتلا رتاوت ليلقت  •  
غلبت فيلاكتلا يف ةيريدقت تاروفو نع رفسي امم ،هيلع ءانب قيرفلا تاعامتجا ليلقتو ٢٠١٠ماع   ،
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لا تاونسلا ةرتف يف رالود نويلم١،١٣ ؛ةنامألا ةينازيم يف هدرفمب دنب ربكأ مييقتلا تاعامتجا (ثالث  
ريبك دح ىلإ ا   ).اقفن يطغتو ضفخم ينمز لودج يف لعفلاب عمتجت ةيئيبلاو ةيملعلا راثآلا ةقرفأو

كلذ يف امب ،لبقتسملا يف تاسايسلا تايدحت سكعي يكل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف طيسبت  •
 .يطارقوريبلا ضارعتسالا ليلقتو ،تاعامتجالاو دارفألا نوؤشو ،ماهملا ديحوت

  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربةطشنأو تاسسؤم 

ىلع ةدعاسملا جمانربو ،فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأو ،نوزوألا ةنامأ نم لمع ططخ بلط  •
اع دعب امل ةيسيئرلا ةطشنألا فصتةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربلعباتلا لاثتمالا  نيفظوملا ددعو ٢٠١٠م    

 .فئاظولا كلت لغشل عقوتملا

ةدحتملا ممألا جمانربل ةعباتلا ثالثلا لايرتنوم لوكوتورب تادحو نيب ةلمتحملا ةلخادتملا فئاظولا ديدحت  •
يف ةنكممتاروفويأ لجأ نم  ةئيبلل يلاكتلا   .ف 

ممألا جمانرب  لةيقبتملا بتاكملاعقاوم ديدحت ةداعإ ىلع ةبترتملا فيلاكتلا تاروفو تاناكمإ صحف  •
 .ةئيبلل ةدحتملا

  ليومتلا ةطشنأ
ددعتملا قودنصلا دراومل ريخأ ريبك ديدجت وأ /و دراوملا ديدجت ةرتفل لوطأ ةينمز ةرتف ديدحت يف رظنلا
  .ةدملا لوأ يف فارطألا
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راذآ٧ةخرؤم ينورتكلإ ديرب ةلاسر   -ءاب  ، ٢٠٠٧سرام /  تدوع يزاغ ديسلا نم ةهجومو  
  نوزوألا ةنامأ ،يذيفنتلا نيمألا ىلإ ،ةيندرألا ةئيبلا ةرازو

  وكرام ديسلا يزيزع
مقر ررقملا اميس الو ،انميلقإب ةلصتملا فارطألل رشع نماثلا عامتجالا تاررقم ىلإ ريشأ  ١٨/٣٦ :

،   لايرتنوم لوكوتورب هجاوتس يتلا ةيسيئرلا ةيلبقتسملا تايدحتلا نأشب راوح
  :يلي ام وه اهنم مهملا نأب مكغلبأ نأ دوأ

  نوزوألا تادحو ةمادتسا )١
 تاكبشلا ةمادتسا )٢
 لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمارب ةمادتسا )٣
٤(  ، نوبركلا تابكرم كالهتسا ديمجت وةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم حسم

 ةيرولف ةيرولكورديهلا
 ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب ةصاخلا رامثتسالا عيراشم )٥
 نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع ةيوتحملا تادعملاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تادعم ريمدت  )٦
ةننقملاتاعرجلابقاشنتسالا ةزهجأ  )٧   
 عورشملا ريغ راجتالا )٨
 تانولاهلا تانوزخمو ،ةلاقنلا ءاوهلا فييكت ةزهجأو ،تادربملا ةرادإ ططخ ةمادتسا )٩

 ليثيملا ديموربو نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةجرحلا تامادختسالا )١٠
 ليثيملا ديمورب تامادختسا ضعبل لئادب )١١
 ةيذيفنتلا ةنجللا تاعامتجاو ذيفنتلا ةنجلو ،فارطألا تاعامتجا تاررقم ذيفنت ةعباتم )١٢
لئادبلا نأشب تامولعملا مظنو ةيلاملا ةدعاسملاو ةينقتلا ةدعاسملاو ةيعوتلاو تاردقلا ءانب  )١٣

 .نوزوألاب ةراضلا ريغو ةفيظنلا ةيجولونكتلا
 .جيلثتلا ةزهجأ عاطق يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا )١٤

  ةيحتلا صلاخ عم
  تدوعيزاغ 
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ناسين١١ةخرؤم ةلاسر   -ميج  ةهجوم ٢٠٠٧ليربأ /  ديسلانم  بتكملا ،ول رتسيا اليبرباغ ة   
  نوزوألا ةنامأ ،يذيفنتلا نيمألا ىلإ ،ارسيوس ،ةئيبلل يداحتالا

  ةئيبلل ةيداحتالاةرادإلا 
  تالاصتالاو ةقاطلاو لقنلاو
  ةئيبلل يداحتالا بتكملا
  ةيلودلا نوؤشلا

 Berne, FOEN, LGE3003-CH 

  زيلازنوغوكرام ديسلا 
  يذيفنتلا نيمألا
  لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا

  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 
  ٣٠٥٥٢ديرب قودنص 

  ٠٠١٠٠ –يبورين 
  اينيك
 ٠٠٢٥٤ ٢٠ ٧٦٢ ٤٦٩١: سكاف

 G143-1490: عجرملا
  :يراشإلا مكمقر
 LGE: يراشإلا انمقر

  LGE: لاصتالا طباض
 ، ناسين١١نريب   ٢٠٠٧ليربأ / 

قوطنملا نم٤ةرقفلا ؛ ١٨/٣٦لايرتنوم لوكوتورب ررقمب قلعتي اميف ارسيوس نم ةمدقملا تاقيلعتلا     
  زيلازنوغ ديسلا يزيزع

قلعتملا ١٨/٣٦ررقملاب قلعتي اميف ارسيوس تاقيلعت هيط نودجت  اههجاوي يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا نأشب راوحلاب " 
هجاوتس يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا نأشب راوحلا لامعأ لودج "نونعملا ررقملا قفرمو " لبقتسملا يف لايرتنوم لوكوتورب

، تاقيلعتلا لوانتتو . UNEP/OzL.Pro.18/10ةقيثولا يف دراولا وحنلا ىلع " اينيك ،يبورين ،لبقتسملا يف لايرتنوم لوكوتورب
لوكوتورب هجاوتس يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا نأشب راوحلاب صاخلا هالعأ روكذملا لامعألا لودج ارسيوس نم ةمدقملا 

ناريزح٤ - ٣يف هدقع عمزملا ،لبقتسملا يف لايرتنوم  اينيك ،يبورين يف ٢٠٠٧هينوي /   - ١٨/٣٦ررقملل قفرملا ( 
UNEP/OzL.Pro/18/10(.  

  :ةماع تاظحالم: ١مويلا 
ىلإ اهقيرط يف صلختلا ةيلمع ريستو ،نوزوألل ةدفنتسملا ةيسيئرلا داوملا نم ماتلا يجيردتلا صلختلل طيطختلا ىرج 

ةيمانلا نادلبلا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتساو جاتنإ : ناتيسيئر ناتيضق كانه لظت هنأ ديب. لامتكالا
نيتاه بناج ىلإو . تانولاهلاو) ءاوهلا فييكتو ديربتلاو ىواغرلا(ةيرولف ةيرولكلا نوبركل ا تابكرم كونبو ،ةيسيئر ةفصب

ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا ثيح نم ةيمهأ لقأ دع   ت يتلا ىرخألا اياضقلا نم ددع كانه ،ليثيملا ديمورب ةيضقو نيتيضقلا
ليوطلا لجألا يفاهتجلاعم نيعتيو تاءارجإلا ةيحان نم ًايبسن ةبعص اهنكلو نوزوألل لماوعو ةيلوألا داوملل تاءافعإلا :  
اذه لمحي دقف . ةديدجلا داوملا ةيضق ىلإ ةفاضإ ةجرحلا تامادختسالا وأ ةيساسألا تامادختسالل تاءافعإلاو ،عينصتلا
  .لايرتنوم لوكوتوربب صاخلا جذومنلا رييغت يف رظنلا ىلإ فارطألا عضولا

Gabriela Esther Löw 
FOEN, International Affairs, 3003 Berne 
Telephone +41 31 322 93 86, Telefax +41 31 323 03 49 
gabriela.loew@bafu.admin.ch 
http://www.environment-switzerland.ch 
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  :١مويلا لا معأ لودج يف ةجردملا ةيلاتلا اياضقلاب قلعتت ةددحم تاظحالم

  اهدصرو نوزوألا ةقبط ةلاحل يملعلا مييقتلاب ةلصتملا ةيلبقتسملا تايدحتلا  )- ١
ىلإ ٥٠نع لقي ال ام ىلإ ،يملعلا مييقتلا قيرف دكأ امك ،نوزوألا ةقبط جاتحت دق  ناك يذلا ىوتسملا ةداعتسال ًاماع ٦٠   

ريثأت ةفرعمل ،ةرتفلا هذه لالخ لقألا ىلع ،ةيما ظن ةروصب ةقبطلا هذه دصر ةرورض ينعي اذهو. ١٩٨٠ماع لبق هيلع 
نوزوألا ةقبط ةلاحل يملعلا مييقتلا نإف اذلو . خانملا ريغت لثم ىرخألا ةلمتحملا تاريثأتلا ىلإ ةفاضإ موربلاو رولكلا تائيزج

انييف ةيقافتاو لايرتنوم لوكوتورب ةءافك ةبقارم يف ًايساسأ ًارصنع لكشي لظيس يوجلا فالغلا دصرو مييقتلو اهدصرو 
اهرارمتسا ةلافكو ملاعلا قاطن ىلع ا . امهل لاثتمالاو  ءافكو ثوحبلاو دصرلا ةطشنأ ةيطغت ةلصاوم نم دب ال ناك اذلو

  .ةطشنألا هذهل ةيفاك ةيلامو ةيرشب دراوم فارطألا صصخت نأ يغبني امك ،ليوطلا لجألا يف

  ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم صلختلا مامأ تايدحتلا  )- ٢
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم صلختلا ليجعت نأ ىلإ يملعلا مييقتلا قيرف لصوت ،راوحلا لامعأ لودج عضو مت نأ ذنمو 

نوزوألا ةقبط ةيامح زيزعتل ةءافك ريبادتلا رثكأ دحأ دع  عوضوم كلذل ةجيتنو ًاضيأ ريبدتلا اذه ناك دقف اذلو . ي ةيرولف
لايرتنوم لوكوتورب ليدعت فدفارطألا نم تاحرتقم ةسمخ  .  

ءانثأ لاح ةيأ ىلع متتس ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم صلختلل ةلمتحملا ريبادتلا ةشقانم نأ ىرن اذلو 
يف راوحلا عامتجا ءانثأ حاتملا تقولا لغتسي نأ ديفألا نم هنأو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالا 

  .ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا لامعأ لودج ىلع نآلا ىتح حضاو لكشب ةنمضم نوكت ال دق ىرخأ لئاسم ةجلاعم

تابكرم فالخ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةرادإ ةلصاومب قلعتي اميف ةيلبقتسملا ةيسيئرلا تاسايسلا تايدحت   )- ٣
  اهنم صلختلا وأ/و اهتبقارمو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا

  :راوحلا ءانثأ تاشقانملا ضعبل عضخت نأ قحتست اياضق ةيلاتلا اياضقلا رابتعا نكميو
  اهليلقتو تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم فراصم  -

فراصم نمو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةمئاقلا فراصملا نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا ربتعت 
تاثاعبنا قئارحلا نم ةياقولا تادعم يفو يواغرلاو ءاوهلا فييكت ةزهجأو ديربتلا تادعم يف ةدوجوملا تانولاهلا  

ريبادت عضول ةدعاولا تالا   ا مهأ ثلاثو يناث نالثمي ام  أب نيروكذملا فراصملا يعون ديدحت ىرجو ،ةريبك
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ريمدت يف مكحتلا لاثملا ليبس ىلع ،نوزوألا ةقبط ةيامحل امهيف ةيفاضإ  

، . فراصملا يف ةنزخملا تانولاهلاو ةيلاحلا هماكحأل ًاقفو ،ىرخأ تابيترت نمضتي ال لايرتنوم لوكوتورب نأ ديب
" جاتنإلل"هتافيرعت لالخ نم ،لايرتنوم لوكوتورب حمسي ،كلذ نع ًالضف . تاثاعبنالا ضيفخت ريبادتل

تلا نع ًاضوع ديدج جاتنإب"كالهتسالا"و اننإف يلاتلابو . اهيلع قفاوملا تايجولونكتلا ةطساوب موكحملا ريمد، 
  :ةيناكمإ لوح تاشقانم ءارجإب بحرن

ô  تالادب ١ًايلعف وهو (ضيوعتلا لماعم ليلقت لقألا ىلع وأ ،جاتنإلا فيرعت نم ريمدتلا رصن ع بطش  
  ؛اهجاتنإو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت نيب) نوزوألا دافنتسا
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ô  قفا وملا تايجولونكتلاقيرط نع ةلمعتسملا ريغ وأ /و ةميدقلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمد تلعج
  ؛ًايمازلإ ًارمأ اهيلع

ô  ؛نوزوألا ةنامأ ىلإ غلبإ    تو اهريمدت متي يتلا تايمكلا ىلع ةباقرلا ماكح
ô   ىرخألا ةلصلا تاذ فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا عم ريمدتلا ةطشنأ قيسنت) ، لزاب ةيقافتا

كلذ وحنوملوهكتسا ةيقافتا  .(  

ةيساسألا تامادختساللو عينصتلا لماوعلو ،ةيساسألا داوملل تاءافعإلا عم ليوطلا لجألا يف لماعتلا ةقيرط   -
  نوزوألا دفنتست نأ لمتحي يتلا ةديدجلا داوملا عم لماعتلا ةقيرط كلذكو ،ةجرحلا تامادختسالاو

تاضوافملاو لمعلا يف ادج ةفيثك تحبصأ ىرخأ دعبةنس اياضقلا هذه ةجلاعم نإ ةيسيئرلا اياضقلا ةجلاعم متي نأ امو .  
ةقيرطلل ةلثامم ةقيرطب ةيقبتملا اياضقلا ةجلاعم نأ نيبتي دقف ،تانولاهلا تانوزخمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل 

ةفلكتلاةيحان نم ًامامت ةلاعفريغ ةيلعفلا  ثيحب نيفلتخم نيرايخ يف رظنت فارطألا لعج ىلع تارابتع الا هذه لمعت دقو.  
  .لبقتسملا يف ةفاثك لقأ افنآ ةروكذملا اياضقلا ةجلاعم نوكي

وأ ةدوجوملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمج نم ماتلا يجيردتلا صلختلا يف نيرايخلا دحأ لثمتي دق  -١
ديفم ىتح وأ ةيلمعلا ةيحانلا نم دجم را يخلا اذه نأ تبثي ال دقو. ةطيسو داومك ةمدختسملا ةديدجلا
  . ةقيقح ةئيبلل

تاثاعبنا نم يملاع ىوتسم ىلإ دنتسي لايرتنوم لوكوتوربل ديدج ج  -٢  عضو يف رخآلا رايخلا لثمتي دقو
نوزوألا ةقبطب ةراض ريغ ا  اذهو . أب يملع مييقت قيرف اهميقي يتلا ةيعانطصالا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا

، ريغ ىوتسملا  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ةيقبتملا تاكالهتسالا عيمج ىلع لمتشي تاثاعبنالا نم راضلا
دقيتلا تامادختسالاو نوزوألل ةدفنتسم ا   أب فرتعم ةديدج داوم ىلع لمتشت هذه مدختست دقو .  

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ صصح ديدحت يف يملعلاو ينقتلا مييقتلا قيرف ةدعاسمب ذئنيح داوملا 
صصحلا هذه دودح يف،ةنورملا دلب لكل نوكي ذئدعبو. دلب لكل ةبسنلاب اهكالهتساو مادختسا يف ،   
. ةمدختسملا داوملاب ةصاخلا نوزوألا دافنتسا ةلادو هتاجاحل اعبت ،اهريغ وأ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ضعب

ليهست ىلع ةوالع ،ةيرور ض ريغ ةجرحلاو ةيساسألا تامادختسالا لعجي نأ رايخلا اذه نأش نمو
 .ريبك دح ىلإ ةديدجلا داوملا ةيضق يف رظنلا ةلصاوم

ريبك تقو ىلإ جاتحي دق هنأو ،لوكوتوربلل ليدعت ىلإ جاتحي دق ديدجلا جهنلا اذه نأ ىلإ رظنلابو 
هلوخدل مئالملا تقولا نوكي دقف ،يلعفلا " يجيردتلا صلختلا"لحم لحيس هنأو هعضو لامكتسال ج 

  .٢٠٢٠ماع دعب ام ذافنلا ز يح ىلإ
راوحلا عامتجال حتفنملاو يمسرلا ريغ عباطلا حمسي نأ يف لمأنو ،ادج ركتبم عباط نم حارتقالا اذهل امب مات يعو ىلع اننإ 

حتفتم نهذبهتشقانمو هليلحتبنيكرتشملل   .  
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  :ةماع تاظحالم :٢مويلا 
تايلمعو تايقافتا دامتعا متو ،دوهشم لكشب يلودلا ةئيبلا ماظن ريغت ،ذافنلا زيح لايرتنوم لوكوتورب لوخد ذنم  

مادرتور ةيقافتاو ،وتويك لوكوتوربو ،خانملا ريغت ةيقافتاو ،لزاب ةيقافتا يهو الأ-ةديدج ملوهكتسا ةيقافتاو،  جهنلاو ،   
ممألا جمانرب ةرا دإ سلجم ررقم يف ددصلا اذه يف تاروطتلا رخآ لثمتتو. ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا
ماع فيرخ نم اءدب قبئزلا لبقتسم نأشب لماع قيرف ءاشنإب ةئيبلل ةدحتملا  ٢٠٠٧.  

ةدحتملا ممألا جمانرب يف كلذ ناك ءاوس ؛ةيلودلا ةيئيبلا ةرادإلا ميعدتل ادوهج ةديدع تايدتنم لذبت ،كلذ ىلع ةوالعو 
عمجلا يف وأ)ةعباتملا تاررقمو انيخاتراك تاررقم( ةئيبلل عباتلا ىوتسملا عيفرلا قيرفلا ركذ دقو . ةدحتملا ممألل ةماعلا ةي، 

لوألا نوناك٦يف خرؤملا " (ءادألا ديحوت"هريراقت ثدحأ يف حوضوب ةماعلا ةيعمجلل  ةيعمجلا ىلع نيعتي هنأ ) ربمسيد/  
ةيئيبلا تاقافتالل يغبني هنأو ة ملوعلا وحن هجتم ملاع يف ةيلاعفب تايدحتلا هجاوت يكل ةنهارلا اهتئزجت ىلع بلغتت نأ ةماعلا

رفوت ال ةأز   ا ةيسسؤملا لكايهلا نأ ثيح اهنيب اميف قيسنتلاو ةءافكلا قيقحت لجأ نم اهيعس لصاوت نأ فارطألا ةددعتملا
ةيملاعلا اياضقلا ةجلاعملًايليغشتاراطإ   .  

يناثلا مويلايف ةشقانملل ةضورعملا لامعألا لودج نم ةيلاتلا اياضقلا نأشب ةصوصخم تاظحالم  :   
فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تايلمعلاو تاقافتالاو لايرتنوم لوكوتورب نيب اميف قيسنتلاو نواعتلا نيسحت   )- ١

  ىرخألا
اعلا،يرازولا يئيبلا ىدتنملاو، ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربةرادإ سلجم اهذختا يتلا ةديدعلا تاررقملا تدكأ  ةمقلا رمتؤمو يمل  

ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلاو،ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةيئيبلا تاقافتالا نيب اميف قيسنتلاو نواعتلا ميعدت ىلإ ةجاحلا ىلع ،   
ةقفاوملا ءارجإ قيبطت نأشب مادرتور ةيقافتا يف فارطألا تارمتؤم تأشنأ ،ادج ارخؤمو . ةلصلا تاذ فارطألا ةددعتملا
نأشب ملوهكتسا ةيقافتاو ،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا  
ميعدت اهيف نكمي ةصوصخم تالاجم فاشكتسال اصصخم اكرتشم الماع اقيرف لزاب ةيقافتاو ،ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا  
اق اهلكو-ثالثلا تايقافتالا نيب اميف قيسنتلاو نواعتلا يرادإلا نييوتسملا ىلع -يئزج لكشب ولو فينج يف ةمئ 

  .يجمانربلاو
دوهجلا هذه نع لزعمب فقي نأ ،ةيئايميكلا داوملل يلودلا ماظنلا يف اماه اكيرش هفصوب ،لايرتنوم لوكوتوربل يغبني الو 

بساكملا نم ةدافتس الا نم هداعبتسا ىلإ فينج يف لايرتنوم لوكوتوربل رقم دوجو مدع يدؤي نأ يغبني الو. ةيراجلا
عم نواعتلا ةلصاوم تايناكمإ راوحلا يف جلاعي نأ حرتقت ارسيوس نإف اذلو . ةكرتشملا ذيفنتلا تايجيتارتسا نم ةلمتحملا

يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطت نأشب مادرتور ةيقافتا 
لزاب ةيقافتاو،ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا و،ةيلودلا ةراجتلا ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلاو ،   
لايرتنوم لوكوتوربل اهقيقحت نكمملا صرفلل لضفألا مهفتلا وه كلذ نم فدهلا نوكي نأ يغبنيو . ةيئايميكلا داوملل
  .تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب ةصاخلا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا عم نواعتلا زيزعتل

ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالاو لايرتنوم لوكوتورب نيب اميف قيسنتلاو نواعتلا نيسحت متي نأ تقولا سفن يف ناكمب ةيمهألا نمو 
، كوتوربو خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا اميس الو ،خانملا ريغتب ةلصتملا تايلمعلاو فارطألا وتويك لو

فينج يف دوجولا ىلإ ةدنتسملا ركذلا ةفنآلا تايلمعلا يفنيلومشم ريغ امهو  .  
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ماعدعب اميف فارطألا ددعتملا قودنصلا لبقتسم )- ٢   ٢٠١٠  
وأ / و ةيقبتملا ماهملا ةيهام حيضوت نيعتي هنإف مث نمو. ٢٠١٠ماع دعب اديدج ارصع فارطألا ددعتملا قودنصلا لخدي 

ةحلصملا باحصأ عيمج نيب اميف ءارآلل ركبملا لدابتلاو . ديدجلا رصعلا اذه يف كلذب لصتملا لمعلا ءبعو ةلمتحملا ةديدجلا
  :لبقتسملا يف قودنصلا ةلاح صوصخب يعرف رايخو نييسيئر نيرايخ ةمث نأ ارسيوس ربتعت ،قايسلا اذه يفو. ةغلاب ةيمهأ هل

 ةنهارلا ةلاحلا ىلع رارمتسالا=  ةدرفنم ةلواحم  )-١ •

ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا وأ /و )١(ةيملاعلا ةئيبلا قفرم(ىرخألا تاسسؤملا عم نواعتلا   )-٢ •
 )ةيئايميكلا داوملل 

وأ ١رايخلا   )-٣ • و ةيفاضإ اماهم الماش٢   .ةديدج وأ/ 

اهراكفأ اهرطاشت نأ فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ نم بلطت نأةركذملاهذه بجومب ،ارسيوس دوتو  تارايخلا نأشب ،   
  .لقتسم مييقتب مايقلا يف راوحلا يف اهنع برعي دق يتلا ءارآلا ىلإ ادانتسا ةيلاتلا ةوطخلا لثمتت دقو. ركذلا ةفنآلا

  .طاشنب هيف ةكراشملا ىلإ علطتن يذلا راوحلل ريضحتلا يف ةديفم انتاحارتقاو انتاقيلعت نوكت نأ لمأن اننإ

  ارسيوس ةموكح نع ةباينلاب
  ةيلودلا نوؤشلا ةبعش سيئر

  ريفسلا
  يلوك ساموت

 

                                                           
لوألا نيرشت١٨ةخرؤم ةلاسر يف ،ةيملاعلا ة ئيبلا قفرمل يذيفنتلا سيئرلا هجو  )١( يذيفنتلا سيئرلا ىلإ ٢٠٠٦ربوتكأ /   ،
يأل اهتعباتم نع راوحلا غالبإب فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ موقت نأ ارسيوس دوتو . نواعتلاب ًابلط فارطألا ددعتملا قودنصلل

نأشلا اذ  ا  .ربخو ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرم عم ثيدح نواعت
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ايسآ بونج يتقطنم يف نوزوألا يفظوم ةكبش يف ًادلب نيرشعو ةعبرألا نم تاحارتقا   -لاد 
يغبني يتلا لئاسملاو لامعألا لودج دونب نأشب ئداهلا طيحملاو ايسآ قرش بونجو 

هجاوتس يتلا ةيسيئر لا تايدحتلا"لوانتتو نيموي ةدمل رمتست يتلا لمعلا ةقلح يف اهجاردإ 
 "لبقتسملا يف لايرتنوم لوكوتورب

فارطألا عامتجا ررقم نم ٤ةرقفلاب ًالمع  لبق ةنامألل مدقت نأ ىلإ فارطألا وعدي نأ : ١٨/٣٦ 
ناسين١٦ س يتلا عيضاوملا نع اهيدل نوكت دق تاحارتقا ةيأ٢٠٠٧ليربأ /  راطإ يف اهتشقانم مت ت 

  قفرملا يف دراولا لامعألا لودج
ررقم ئداهلا طيحملاو ايسآ قرش بونجو -ايسآ بونج يتقطنمل ةكرتشملا ةكبشلا نادلب ت شقان  

ماع دعب ام لئاسمب قلعتملا ١٨/٣٦فارطألا عامتجا  يف ناتوب يف دوقعملا اهتكبش عامتجا يف ٢٠١٠   
ىلإ ١١نم ةرتفلا  ناسين١٣  لامعأ لودج يف ةيلاتلا لئاسملا جاردإب تصوأو ٢٠٠٧ليربأ /   ،

ممألا جمانربل عب اتلا لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب ةقرف نم نادلبلا تبلطو. ًافنآ روكذملا عامتجالا
لمعلا ةقلح لامعأ لودج يف ًاضيأ اهجاردإل نوزوألا ةنامأ ىلإ ا   احارتقا لقن كوكناب يف ةئيبلل ةدحتملا

  :اهقئاثوو

  ٢٠١٠ماع دعب دصرلاو ذيفنتلل ةينطولا لكايهلا   - ١
  :ليبق نم ةيراجلا تايلوؤسملاب ضوهنلا ىلع طاشنب لمعت نأ دلب لك يف نوزوألا ةدحو ىلع
يرطقلا جمانربلا يف زرحملا مدقتلا نع ةيلحرم ريراقتو ٧ةداملا بجومب تانايبلا نع ريراقت ميدقت  -  

؛لقألا ىلع٢٠١٥ماع ىتح يونس ساسأ ىلع     
، بلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب تاسايس/ةمظنأ ذافنإو عضو - نوبركلا ديرولك عبار يأ ،ةيقا

يجيردتلا صلختلا ةطشنأ ميظنت ذيفنتو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمو ليثيملا ديموربو 
 ؛ىرخألا

وأ /و عينصت لماوعك اهمادختساو اهعيزوتو اهتكرحو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ دصر -
 ؛تدجو نإ ،ةيساسألا ضارغألل

؛اهعيزوتو لئادبلا نمتادادمإلا ةرادإو ميظنت -   
) اهسيدكت(اهنيزختو نوزوأل ا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا ريودت ةداعإ/عاجرتسا دصر/ةرادإ -

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مدختست يتلا تادعملا ليغشت ةمالس نامض عم اهنم صلختلاو 
؛يداصتقالا اهرمع ةيا  غولب لبق ةيرولف 

 ؛ةدرتسملا وأ/و ةنوزخملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختساو ةكرح دصر -
 ؛عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكمو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةراجت دصر -
 ؛فارطألا ددعتم قودنصلا راطإ يف ةطشنألا ذيفنتو دادعإ دصرو ةرادإ -
 .ةيموكحلا تاسايسلاو تاسسؤملا يف لايرتنوم لوكوتورب ذيفنت ميمعت لجأ نم دوهجلا ةلصاوم -
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ىلإ رظنلاب ةصاخ نهارلا اهمجحب ةينطولا نوزوألا تادحوب ظافتحالل ةجاح كانه نإف ،هيلعو 
ةزهجأ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمو ليثيملا ديمورب مادختسا يف ةلثمتملا ةريبكلا تايدحتلا 

  .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاو ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا

  فارطألا تاعامتجا ةريتو  - ٢
لاثتمالا مدعب ةقلعتملا تارارقلا ذاختا ىنستيل ةيونسلا هترود دقعي نأ فارطألا عامتجا ىلع نيعتي 

. ةعيرسلا ةيجولونكتلاو ةيملعلا تاروطتلا ةاعارم عم هنيح يف لايرتنوم لوكوتورب ليدعت/فييكتو
نكميو . يلاحلا اهلكشب ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل ةعباتلا ذيفنتلا ةنجل لمعت نأ ًاضيأ نيعتيو

  .٢٠١٥ماع يف رخآ ضارعتساب عالطضالا 

  مييقتلا ةقرفأ  - ٣
حمسي يذلا بولطملا تقولا يف مييقتلاو تايصوتلا مدقتو ةديج ةقيرطب لمعت مييقتلا ةقرفأ تئتف ام 

ًايساسأ ًا رمأ ةثالثلا مييقتلا ةقرفأ لمع رارمتسا لظيسو. ةرينتسم تارارق ذاختاب فارطألا عامتجال
نم .ةيعرفلا هتقرفأو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفب قلعتي اميفو. لايرتنوم لوكوتورب حاجنل  

ةدئاف تاذ هريراقت نوكت نأ نامضل تاكبشلاو اهتنامأو ةيذيفنتلا ةنجللا عم هنواعت زيزعت يرورضلا 
تاجايتحالا مهف لالخ نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا يف ةينطولا نوزوألا تادحول ربكأ   ،

  .ًايداصتقاو ًاينقت نادلبلا هذه اههجاوت يتلا لئاسملاو

  فارطألا ددعتملا قودنصلا  - ٤
يرورضلا نمف ٢٠١٠ماع دعب دصرلاو ذيفنتلل ينطولا لكيهلاب ظافتحالل ةجاح كانه نأ امك   ،

تاجايتحال ًاقفو ةلصفملا تام دخلا ميدقتل كلذو لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف ةيلاملا ةيلآلاب ظافتحالا
ةرورض ىلع ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نأشب فارطألا عامتجا رارق يوطنيو .نادلبلا  
ماظن راطإ يف رمتسم لمع ةلاح يف ةيلآلاب ظافتحالا مزليسو . لوطأ ةينمز ةرتفل لكايهلا هذه زيزعت
هتنامأو فارطألا عامتجا اهبختني يتلا ةيذيفنتل ا هتنجل كلذ يف امب ،خسارلا فارطألا ددعتملا قودنصلا

يذلا ماظنلا اذه ىلع ةداتعم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلاو . ةيئانثلا تالاكولاو ةذفنملا تالاكولاو  
ىلإ ٣نم تاعامتجالا رتاوت لدعم ض يفخت نكميو. هتيلاعف تبثا ربكأ ددع دامتعا يف حاجنلا لضفب ٢   
ةذفنملاتالاكولا عورشم/ماظن يف رارمتسالا يغبنيو. تاونسلا ددعتم ءادألا ىلع ةمئاقلا جهنلا نم   .
ىلإ ةجاح كانه نأ ديب . ةطشنألا ذيفنت يف نادلبلل ةرشابم ةدعاسم ريفوت يف ًالاعف عورشملا ناك دقف

و ةدحوم ةقيرطب ةكراشملا نادلبلاىلإةدعاسملا لاصيإ لجأ نم ةيرايعم ةيليغشت تاءارجإ عضو  وأ / 
  .ةقسنم

  تاكبشلا  - ٥
ةحلصملا باحصأو نادلبلا نيب اميف راوحلاو تامولعملا لدابتل لاعف لفحم يه نوزوألا يفظوم ةكبش نإ 
ةلأسم ىلع ةظفاحملا ةبوعص هيف دادزت تقو يف ةصاخ اهليغشت ىلع ةظفاحملا ةياغلل مهملا نمو ،نيرخآلا 
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ةيولوأك،نوزوألا ةئيبلا ةرازو لخاد ىتح،  تاعامتجالانوكتسو.   نيب اميف نواعتلاو ةكبشلل ةمظتنملا    
تادحو تايلمعل ماه يجراخ معد ةباثمب نوزوألا ةرسأ راطإ يف تامولعملا لدابتو بونجلا نادلب 

ةقرفأل ةيعيضاوم تاعامتجا رخآ ىلإ نيح نم دقعت نأ نكمي ،كلذ ىلع ةوالعو. ةينطولا نوزوألا  
قطانملا ىدحإيف نادلب ةدعب ةلص تاذ ةددحم لكاشم لح لجأ نم ةريغص ةريتو ةعجارم نكميو .  

  .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم صلختلل هيلع قفتملا ينمزلا لودجلا ءوض يف تاعامتجالا

  داوملا هذه اهمدختست يتلا تادعملاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت  - ٦
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ةيوجلا داصر ألل ةيملاعلا ةمظنملا نيب كرتشملا يملعلا مييقتلا ريرقت باقعأ يف

ل ةدفنتسملا داوملل ةدوصقملا تاثاعبنالا عنم ةيلآ جامدإ يغبني٢٠٠٦ماع يف رداصلا  نوزوأل ا ةقبط، 
عاجرتسالا نامض ةيغب لايرتنوم لوكوتورب يف اهريمدتو اهريودت ةداعإو داوملا هذه عاجرتسا ضرفو 

صلختلل مزاللا معدلا فارطألا ددعتملا قودنصلا رفوي نأ بجيو . خانملا ةعفنملو نوزوألا ةقبطل عيرسلا
ىلع ةوالعو . داوملا هذه مدختست يتلا اهيف بوغرملا ريغ تادعملاو نوزوألةقبط ل ةدفنتسملا داوملا نم
  .دصرلل تاططخم ريوطت ًاضيأ يغبني ،تاثاعبنالا عنم

فارطألاةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا عم نواعتلا زيزعت ةرورض  - ٧    
نوبركلا بكرم نم صلختل اب قلعتملا ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآل عورشمنأشب رئادلا لدجلل ةجيتن 

صل ةيبناجلا تاجتنملاوHFC23يرولف يرولك ورديهلا قيقحتب ةقلعتملا تارابتعالاو HCFC-22ةدام ع ن   
ريمدت تآشنم يف داوملا هذه نم صلختلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لئادب رايتخا دنع ةقاطلا يف تاروفو  

ىلإ اهنم صلختلا داري يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل يرحبلا لقنلاو ىرخألا ةراضلا ةيئايميكلا داوملا 
داوملا ةرادإل ةينطولا مظنلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةرادإ جامدإو ريمدتلا ضارغأل ىرخأ نادلب 

تسا ىلإ ةجاحلا تأشن....خلإو ةيئايميكلا  ةيقافتاو لايرتنوم لوكوتورب نيب ةلدابتملا طباورلا فاشك ، 
ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا تايقافتالاو لزاب ةيقافتاو وتويك لوكوتورب /خانملا ريغتل ةيراطإلا ةدحتملا ممألا
، . ىرخألا ىرخألا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا عم قيثولا نواعتلا زيزعت ةدايز يرورضلا نمو

ةدحتملا ممألا حالصإ نأشب هريرقت يف اتامونأ يرودنات ديسلا نابايلا ريفس هيلإ راشأ ام وحن ىلع 
مم ألا ةموظنم ةرادإ ىلع ةقبطنملا ةيئيبلا ةيلوؤسملا أدبم لثم ةكرتشملا ةيرادإلا ئدابملا نم ةعومجم"
ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالل ل ماكتملا ذيفنتلا نامض ةيفيك نأشب فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالل ةدحتملا
  ".دح ىصقأ ىلإ اهميظعتو اهل ةحاتملا دراوملا مساقتو فارطألا

  ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نأشب ةيباقرلا ريبادتلا عم فيكتلا  - ٨
تابكرم ىلع ةباقرلا ريبادت نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ةحرتقملا تاليدعتلا ةظحالم ةعجشملا رومألا نم 

 لماعلا قيرفلل مداقلا نيرشعلاو عباسلا عامتجالا يف شقانت فوس يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةمئاق داوم يه ًايراجت ةحاتملا لئادبلا مظعم نأ امبو . ةيوضعلا حوتفملا
لوحتل ةجاح كانه تناك اذإ امل قيقد مييقت ءارجإ نيعتي نإف ةيلاع يملاع رارتحا ةلادب زيمتت يتلا ةيرولف  

ا . وتويك لوكوتورب بجومب عيرس دارإ نع حوضوب ةحناملا نادلبلا فشكت نأ يرورضلا نم كلذك
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اميف ةيذيفنتلا ةنجللا هذختت يذلا رارقلا نع رظنلا فرصب ةيلا ملاةدعاس ملاريفوتب قلعتي اميف ةيسايسلا 
ةدايزلا رارمتسا نود ةلوليحللو . ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ليومت قاقحتسا ةلأسمب لصتي

نأ يغبني ،ءاوسلا ىلع اهكالهتساو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ يف ةموكحملا ريغ 
فارطألا نم ةحلصملا باحصأ فوفص يف يعولا ةدايزل ليومت صيصخت ةيذيفنتلا ةنجللا نم بلطي 

سملا ةدحولو٥ةداملا بجومب ةلماعلا  اهريدي يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نأشب ةدعا  
معدو ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا نم تامولعم ىلع لوصحلا لجأ نم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب   

عاطق يف ةديجلا تاسرامملا عيجشتو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل ةيئاصقتسالا تاساردلا 
ةساردلا يف ءاج امبسح ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم ٥٠لث مي يذلا ةنايصلا  ٪

تعلطضا يتلا ةيئاصقتسالا ةساردلاو نادلب ٩يف يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب اهارجأ يتلا ةيئاصقتسالا   
نيصلا يف ينقتلا نواعتلل ةيناملألا ةلاكولا ا . 

 نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختساوةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ   - ٩

ةجتنملا نادلبلا مظعم تهجاو ،ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ ةلأسم نأشب ءارجإ ذاختا رخأتل ًارظن 
لاثتمالا يف ةبوعص ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مدختست يتلا ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل 

ماع لولحب يرفصلا كالهتسالا فادهأل ةدايز عم ،ًادج بعصلا نم نوكي دق كلذك . ٢٠١٠ 
ببسب نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسا عاطق يف ليثيملا ديمورب مادختسا 

ليثيملا ديمورب نم صلختلا ققحتي نأ،تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا تابلطتم ةحلم ةجاح كانهو .  
  .ةددحملا لئاسملا هذهل ًاديدحت رثكأ ةروصب مامتهالا ءاليإ ىلإ

بجومب ةلماعلا فارطألا عجشت نأ نكمي يتلا ةيداصتقالا زفاوحلا قيثوتل ةحلم ةجاح كانه نأ امك 
يأ نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسا نم ىندألا دحلا لامعتسا ىلع ٥ ةداملا  

  .ةيلالحإلاداوملاو لئادبلاو ريودتلا ةداعإو ةداعتسالاو عاجرتسالا 
دادعإب ئداهلا طيحملاو ايسآ قرش بونجو ايسآ بونج ةكبش يف نورشعلاو ةعبرألا نادلبلا تماق دقو 

عامتجا يف ليصفتلاب تاحارتقالا هذه شقانت نأ بجيو . اهيلع ةقفاوملاو هالعأ ةدراولا تاحارتقالا
 .عامتجالا اذه لامعأ لودج يف جردت نأو ،بقترملا" يسيئرلا يدحتلا"
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يف شقانتس يتلا تاعوضوملا نأشبنابايلا ةموكح نم تاحرتقم   -ءا ه تايدحتلا نأشب راوحلا  
  )١٨/٣٦ررقملا ىلع ًءانب (لبقتسملا يف لايرتنوم لوكوتورب هجاوتس يتلا ةيسيئرلا 

 ةماع تاقيلعت

جاتنإ مجح نم ةئاملا يف ٩٣ةبسن نم ةيضاملا نيرشعلا تاونسلا لالخ ،ًايجيردت صلختلا مت     
ربتعي يذلا لايرتنوم لوكوتوربل ةغلاب ةيمهأ وذ زاجنإلا اذه دعيو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتساو

بقث ةداعتسا يف عقوتملا ريخأتلا ضعب نم مغرلا ىلع ،قالطإلا ىلع فارطألا ددعتم يئيب قافتا حجنأ 
ةيرولكورديهلا نوب ركلا تابكرم تانوزخم نم تاثاعبنالا ببسب ةيعيبطلا هتلاحل اكيتكراتنأ نوزوأ
  .ةيمانلا نادلبلا يف اهجاتنإ ةدايزو ةيرولف

بسحف اذه سيل ،نوزوألا ةقبط ةيامح يف لايرتنوم لوكوتورب مهاس دقف ،كلذ نع ًالضفو    
يرارح سابتحا تازاغ يه نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مظعم نأ ىلإ ًارظنو . خانملا ريغت عنم ىفو لب

ًاعم ةيمانلاو ةمدقتملا نادلبلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ماتلا يحيردت لا صلختلا نإف ،لعافتلا ةديدش
يرارحلا سابتحالا تازاغ ليلقت ةدايز ىلإيدؤيس لايرتنوم لوكوتوربل ًاقفو  .  

ةحاتملا دراوملا ح    . ش نم مغرلاب ،ةيملاعلا ةيئيبلا اياضقلا يف ةعونتم تايدحت ةهجاوم انيلع نيعتيو
عبتم رخآ جيخوت نأب نابايلا دقتعت ،اذلو  يأ يف مساح رمأ ةفلكتلا ةيلاعف   . ، كلذ ىلإ ةفاضإلابو
  .راوحلا يف ًايعوضوم شاقنلا نوكي نأب نابايلا لمأتو. شاقنلل عساوو نزاوتم روظنمب ىلحتن نأ انيلع
 ةددحم تاحارتقا

ف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم ماتلا يجيردتلا صلختلايف تايدحتلا  - ١  ةيرول 

ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ يف داحلا دايدزالا ةلكشم ءازإ قلقلا نابايلا رواسي   
  .٢٠١٦ماع يف ديمجتلل ةقباسلا ةرتفلا يف ةيمانلا نادلبلا يف ةيرولف 

   ، ليوط لجأ ىلإ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم صلختلل ينمزلا لودجلا دتميو
ماتلا يجيردتلا صلختلل بسانم لودج يف رظنلا انل يغبنيو . ةيمانلا نادلبلا يف ٢٠٤٠ماع ىتح رمتسي 

ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم راثآ رابتعالا يف نيذخأ ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم 
  .يملاعلا رارتحالا ىلع اهلئادبو ةيرولف

ريبادتلا ىلع اندراوم زكرن نأ يغبن ي ،فارطألا ددعتملا قودنصلا نم تادعاسملاب قلعتي اميفو  
  .ةفلكتلا ثيح نم ةلاعفلا

ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم ماتلا يحيردتلا صلختلا لودج ليجعتب قلعتي اميفو 
نابايلا حرتقت يلاتلابو ،لوكوتوربلا ليدعتل ةفلتخم نادلب نم ةديدع تاحرتقم لعفلاب انيدل ،ةيرولف 

  .ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالا يف ةيضقلا هذه ةشقانم
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مييقتلا ساسأ ىلع اهيف رظنلا يغبني اياضقلا هذه نأ وه نابايلا فقوم نإف ،لاح ةيأ ىلعو   
ةشقانم يف ةكراشمللدادعتسا ىلع نابايلا نإف عبطلابو . يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يملعلا  

  .لامعألا لودج نم هركذ مدقتملا دنبلا كلذ يف امب ةلماش
فالخ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةرادإب ةلصتملا ةيسيئرلا ةيلبقتسملا تاسايسلا تايدحت   - ٢
و ،اهتبقارموةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم  اهنم صلختلا وأ/ 

قوت٢٠٠٦ماع يف يملعلا مييقتلا قيرف نع رداصلا مييقتلا ريرقت يف هيلإ ريشأ امك    نأ ع ، ي
 يفو. نوزوألا ةقبطب ةراض راثآ تانوزخملا نم ةيرولفلا ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تاثاعبنال نوكت

  .تاثاعبنالاتايمك  ديدحتنم نكمي ًاراطإ ئشنن نأ ىدجألا نم ،قايسلا اذه 
ريودتلا ةداعإ عيراشمو تادربملا ةرادإ جمارب (ةريثكلا عاجرتسالا عيراشم نم مغرلاب ،ًايلاحو   

ماظن يأ نأ ًامامت نابايلا كردت ،فارطألا ددعتملا قودنصلا لضفب اهؤاشنإ مت يتلا ) كلذ وحنو
ضارعتسا متي نأ مهملا نمو . هذيفنت بعصيو ًاقح ًادقعم ًاماظن نوكيس ريودتلا ةداعإو عاجرتسالل
تاعيرشت ن س ريسيتو ،اهلاخدإو تاسرامملا لضفأ ءاقتناو اهمييقت ةداعإو ةيراجلا عيراشملا هذه ذيفنت

  .اهريمدتو اهريودت ةداعإو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عاجرتسال ًاصيصخ ةعوضوم ةينطو
، ليلقتىلإ ةجاحلا ءوض ىلعو    دح ىندأ ىلإ خانملا ىلعو نوزوألا ةقبط ىلع ةراضلا راثآلا  

ةداعإ /اهحالصتسا نكمي ال يتلا ،اهيف بوغرملا ريغو ةثولملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت يغبني
داوملا تانوزخم ريمدت ىلع زيكرتلا ةدايز ةرورض نابايلا ىرتو . ةحيحص ةقيرطبًاريمدت ،اهريودت 

  .نوزوألل ةدفنتسملا
  .لامعألا لودج نم دنبلا اذه تحت هالعأ ةروكذملا تاعوضوملا ةشقانم فغشب نابايلا رظتنتو  

ةددعتملا ةيئيبلا تايلمعلاو تاقا فتالاو لايرتنوم لوكوتورب نيب قيسنتلاو نواعتلا نيسحت  - ٣
 ىرخألا فارطألا

 ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلل يملاعلا خانملا ماظنو نوزوألا ةقبط ةيامحب صاخلا ريرقتلا عضو  
تاسسؤملا نم نيتنثا نيب قيثو نواعت ةرمث ناك يذلاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف /خانملا ريغتب
نم ديزملا ريسيتلو . وتويك لوكوتوربو لايرتنوم لوكوتوربل ةديفم تامولعم ريرقتلا رفوو ةربخلا تاذ

نيب ماظتناب تامولعملا لدابتل ام عون نم راطإ داجيإ ديفملا نم نوكيس ،لماكتملا رظنلاو نواعتلا 
  .نيلوكوتوربلا

 ٢٠١٠ماع دعب اميف فارطألا ددعتملا قودنصلا لبقتسم   - ٤

داوملا فلتخم نم صلختلا لودج تذفنو لوكوتوربلا ىلع ًابيرق ت ةيمانلا نادلبلا عيمج تقدص  
حاجنل ا يفلضفلا دوعيو . ةضورفملا طباوضلا ةمارص نم مغرلاب ،ةدرطم ةروصب نوزوألل ةدفنتسملا

ةنجللاو فارطألا ددعتملا قودنصلا نم ةمدقملا ةمخضلا ةدعاسملل لوكوتوربلا هققح يذلا ريبكلا 
لمعلا ام    .ةمراصلا ةيرادإلو ةيذيفنتلا
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ماع دعب ًاصوصخو ٢٠١٠ماع دعب اميفو    ددعتملا قودنصلا فده زكرتيس ٢٠١٥،   ،
دراوملا ديدجت ةداعإ ةيلمع قاطن ميقن نأ بجيو . ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلع فارطألا
يفت نأ نيعتي ا يتلا تامازتلالا ةاعارم عم ،ةفلكتلا ةيلاعف روظنم نم ًامراص ًامييقت اهاوتسمو ةمداقلا  
ددعتملا قودنصلل يرادإلا بناجلا ،ةشقانملا لامعأ لودج يف جردي نأ ًاضيأ بجيو . ةيمانلا نادلبلا
  .هتنامأو فارطألا

___________  
  


