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 لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل
  لايرتنوم لوكوتوربل
  نوثالثلاو عباسلا عامتجالا

  ٢٠٠٦ ربوتكأ/لوألا نيرشت ٣٠و ٢٧ - ٢٥ ،يهلدوين

لامعأ نع لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل ريرقت 
  نيثالثلاو عباسلا اهعامتجا

  عامتجالا حاتتفا  -ًالوأ
لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجلل نيثالثلاو عباسلا عامتجالا دقع   - ١

يف نافا  نم ةرتفلا يف دنهلاب يهلدوين نايغيف تارمتؤم زكرم يف لايرتنوم ىلإ ٢٥  نيرشت ٣٠ و٢٧   
 .٢٠٠٦ربوتكأ /لوألا

  ةيحاتتفالا تانايبلا  -فلأ 
نم ١٠:١٥ةعاسلا يف عامتجالا ةنجللا سيئر ) ايجروج(يليفشيشوت ليئاخيم ديسلا حتتفا   - ٢  

نيرشت ٢٥موي حابص  فار طألا ددعتم قودنصلا يلثممو ةنجللا ءاضعأب بحر دقو. ربوتكأ/لوألا 
اهتفاضتسال دنهلا ةموكحل نانتمالا نع برعأو ،ةذفنملا تالاكولاو لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل 

ضرعم يف ،ىدبأو . هل ةبحاصملا تاعامتجالاو لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالل
لاقتنا ةلحرمب ا  ذيفنت يف تايدحتل اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا ةهجاوم ىلإ ةراشإلا  

ربتعت يتلا فارطألا عم قيثولا نواعتلا ىلإ ىعست نأ ةنجلل يغبني هنأ اهدافم ةظحالم ،ةيئيبلا تاقافتالا 
يديهمتلا ليلدلا يف رظنلا نهارلا عامتجالا يف ىرخألا ةنجللا لامعأ لمشتو . لاثتما مدع ةلاح يف
هجاوت يتلا تايدحتلاو لاثتمالا مدع تالاح ةجلاعم نأشب سايقلا ةدحوملا تايصوتلاو ذيفنتلا ةنجلل  
ثحو تازاجنإ نم هتققح امل ةنجللا ىلع ءانثلاب هنايب متتخاو . مداقلا دقعلا ءانثأ لايرتنوم لوكوتورب
  .لوكوتوربلل لاعفلا ذيفنتلا ةلافكل مهدوهج ةفعاضم ىلع ءاضعألا
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قبس ام ىلإ ًابيحرت هبناج نم ،نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا ،زيلازنوغ وكرام ديسلا فاضأ  - ٣  
عامتجالا ةفاضتسا ىلع دنهلا ةموكح ركشوسيئرلا هنع برعأ نأ ىلع ةنجللا ىلإ ةئنهتلا هجوو .  

ًاددشم ،هنيح ىتح ا  ليلدلا عضو يف مهاس يذلاو ،تارودلا نيب متي يذلا لمعلا ةميق ىلع ازاجنإ  
اياضقلا نأشب فارطألا ىلإ ةمدقملا ةقيثولا عيم جتو سايقلا ةدحوملا تايصوتلاو ذيفنتلا ةنجلل يديهمتلا
لثمتتو . هززعتو ةنجللا لمع نم قئاثولا هذه لك رسيت نأ عقوتملا نمو. ةنجللا اهيف رظنت نأ نيعتي يتلا

عقوتم لاثتما مدعب راطخإ يف ةنهارلا ةرودلا ءانثأ امهيف رظنلا متي يك اتزرب ناتللا ناتديدجلا ناتيضقلا 
لاثتمالا مدع ءارجإ هجاوت يتلا تايدحتلا نأشب ادنليزوين ةموكح اهتمدق ةضيرعو ش يدالغنب نم مدقم
ةظفاحملا ىلإ ءاضعألا اعدو ،تازاجنإ نم هتققح امل ةنجللا ىلع ىنثأ ،ماتخلا يفو . ةلمتحملا تاباجتسالاو
  .ةلبقملا ةنسلا ءانثأ لمعلا يف مهتيويح ىلع

  روضحلا  -ءاب
نانبلو الاميتاوغو ايجروجو نوريماكلاو نيتنجرألا : نيلاتلا ءاضعألا ولثمم عامتجالا رضح  - ٤
  .ادنلوبو ادنليزوينو ادنلوهو لابينو
ىلع ءانب ناتسكابو كيسكملاو اينيكو اكينيمودو يليشو شيدالغنب ولثمم عامتجالا رضح امك   - ٥
  . ةنجللا نم ةوعد
تل فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ ولثممًاضيأعامتجالا رضح   - ٦ سيئرو لايرتنوم لوكوتورب ذيفن  
: فارطألا ددعتم قودنصلل ةعباتلا ةذفنملا تالاكولا ولثممو فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا

ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب 
  .ريرقتلا اذهل يناثلا قفرملا يف نيكرتشملل ةلماكلا ةمئاقلا درتو. يلودلا كنبلاو) ودينويلا(

  لمعلا ميظنتو لامعألا لودج رارقإ  -ًايناث
ةقيثولا يف دراولا تقؤملا لامعألا لودج ىلإ ًادانتسا ،يلاتلا لامعألا لودج ةنجللا ترقأ  - ٧  

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/37/1: 
  .عامتجالا حاتتفا  -١
  .لمعلاميظنتو لامعألا لودج رارقإ   - ٢
لايرتنوم لوكوتورب نم٧ةداملا تانايب نع ةنامألا ريرقت   - ٣  .  
نعو ةيذيفنتلا ةنجلل ةلصلا تاذ تاررقملا نأشب قودنصلا  ةنامأ نم ةمدقملا تامولعملا  - ٤

ةذفنملا تالاكولا ا   جمانرب ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب (تعلطضا يتلا ةطشنألا
ريسيتل ) يلودلا كنبلاو ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا
  .فارطألا لاثتما

اياضقلا نأشب ذيفنتلا ةنجل تايصوتو فارطألا نع ةرداصلا ةقباسلا تاررقملا ةعباتم   - ٥
  :لاثتمالا مدعب ةلصتملا
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  :تانايبلا غالبإب تامازتلالا  )أ(
  ؛)٣٦/٥٠ةيصوتلا (ادنك   ‘١’  
ةيصوتلاو ١٧/٢١ررقملا (ايرتيرإ   ‘٢’     ؛)٣٦/١٤ 
ةيصوتلاو ١٧/٢٠ررقملا (قيبمازوم   ‘٣’     ؛)٣٦/٣١ 
  ؛)٣٦/٥٠ةيصوتلا (ادنليزوين   ‘٤’  
ةيصوتلاو ١٧/٢٢ررقملا (ايبرص   ‘٥’     ؛)٣٦/٤٠ 
  ؛)٣٦/٥٠ةيصوتلا (ارسيوس   ‘٦’  

  :لاثتمالا ىلإ ةدوعلل ةيلاحلا لمعلا ططخ  )ب(
ةيصوتلاو ١٧/٢٥ررقملا (اينيمرأ   ‘١’     ؛)٣٦/٢ 
ةيصوتلاو ١٧/٢٦ررقملا (ناجيبرذأ   ‘٢’     ؛)٣٦/٣ 
ةيصوتلاو ١٧/٢٧ررقملا (شيدالغنب   ‘٣’     ؛)٣٦/٤ 
ةيصوتلاو ١٥/٢٩ررقملا (ايفيلوب   ‘٤’     ؛)٣٦/٦ 
ةيصوتلاو ١٧/٢٨ و١٥/٣٠ناررقملا (كسرهلاو ةنسوبلا   ‘٥’  

  ؛)٣٦/٧
ةيصوتلاو ١٥/٣١ررقملا (اناوستوب   ‘٦’     ؛)٣٦/٨ 
ةيصوتلاو ١٧/٢٩ررقملا (يليش   ‘٧’     ؛)٣٦/٩ 
ةيصوتلاو ١٧/٣١ررقملا (روداوكإ   ‘٨’     ؛)٣٦/١٣ 
ةيصوتلاو ١٧/٣٢ررقملا (ةدحوملا ايزينوركيم تايالو   ‘٩’     ؛)٣٦/١٦ 
ةيصوتلاو ١٥/٣٤ررقملا (الاميتاوغ   ‘١٠’     ؛)٣٦/١٩ 
واسيب -اينيغ   ‘١١’   ةيصوتلاو ١٦/٢٤ررقملا (    ؛)٣٦/٢٠ 
وتلاو١٧/٣٤ررقملا (سارودنه   ‘١٢’     ؛)٣٦/٢١ةيص  
ةيصوتلاو ١٧/٣٧ و١٥/٣٦ناررقملا (ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا   ‘١٣’  

  ؛)٣٦/٢٧
ةيصوتلاو ١٤/٣٠ررقملا (ايريجين   ‘١٤’     ؛)٣٦/٣٦ 
ةيصوتلاو ١٦/٢٩ررقملا (ناتسكاب   ‘١٥’     ؛)٣٦/٣٧ 
ةيصوتلاو ١٥/٤٠ررقملا (ةديدجلا اينيغ اوباب   ‘١٦’     ؛)٣٦/٣٨ 
ةيصوتلاو ١٣/٢٠ررقملا (ناتسكيجاط   ‘١٧’     ؛)٣٦/٤٣ 
ةيصوتلاو ١٧/٣٩ررقملا (ياوغوروأ   ‘١٨’     ؛)٣٦/٤٨ 

  :لاثتمالا ىلإ ةدوعلل لمعلا ططخ عيراشم  )ج(
  ؛)٣٦/١٢ةيصوتلا (اكينيمود   ‘١’  
ةيصوتلاو ١٦/٢٠ررقملا (ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج   ‘٢’     ؛)٣٦/٢٢ 
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  ؛)٣٦/٤٩ةيصوتلا (يوبابمز   ‘٣’  
  :لاثتمالا نأشب ىرخأ تايصوت  )د(

  ؛)٣٦/١٨ةيصوتلا (نانويلا   ‘١’  
  ؛)٣٦/٢٤ةيصوتلا (اينيك   ‘٢’  
  ؛)٣٦/٣٠ةيصوتلا (كيسكملا   ‘٣’  
  ؛)٣٦/٣٥ةيصوتلا (رجينلا   ‘٤’  
  ؛)٣٦/٤٢ةيصوتلا (لاموصلا   ‘٥’  
  ).٣٦/٤٥ةيصوتلا (ايكرت   ‘٦’  

  .تانايبلا غالبإ نع ةئشانلا ىرخألا لاثتمالا مدع اياضق يف رظنلا  - ٦
  .ذيفنتلا ةنجل نم ةوعد ىلع ءانب عامتجالل ةرضاحلا فارطألا لاثتما نع تامولعم  - ٧
  ).٣٦/٥١ةيصوتلا (ذيفنتلا ةنجلل لدعملا يديهمتلا ليلدلا يف رظنلا   – ٨
لاثتمالا مدعب قلعتت يتلا ةداتعملا ةيئارجإلا لئاسملا ةجلاعمل ذيفنتلا ةنجل تايصوت ديحوت   - ٩

  ).٣٦/٥٢ةيصوتلا (
صيخارتلل ًامظن تعضو يتلا فارطألا نع ةنامألا ريرقت يف رظنلا  - ١٠ ، ٤ةداملا (  ءاب  

لايرتنوم لوكوتورب نم٤ةرقفلا   .(  
  .ىرخأ لئاسم  - ١١
  .عامتجالا ريرقت دامتعا  - ١٢
  .عامتجالا ماتتخا  - ١٣

لايرتنوم لوكوتورب نم٧ةداملا تانايب نع ةنامألا ريرقت   -ًاثلاث    
 ًاقفو فارطألا نم ةمدقملا تامولعملا نع ةنامألا ريرقت ىلإ هابتنالا نوزوألا ةنامأ ةلثمم تعرتسا  - ٨

ةقيثولا يف ةدراولاو ،لوكوتوربلا نم ٧ةداملل   UNEP/OzL.Pro/ImpCom/37/2ةفاضإلاو   . ، تحضوأو
هتامازتلاب لالخإ ةلاح يف فرط يأ دجوي ال هنأ ،ساسألا ةنس تانايب تاطارتشا يف رظنلا نم ًاءدب  

ةداملا نم ٢ و١نيترقفلا بجومب تانايبلا نع غالبإلاب  داوملا نأشب ١٩٨٦ماعب ناقلعتت ناتللا  (٧   
ماعبو ،ميجو ءاب نيقفرملا يف ةجردملا داوملا نأشب ١٩٨٩ماعبو ،فلأ قفرملا يف ةجردملا  نأشب ١٩٩١   

ىلع ةق دصملا فارطألا قتاع ىلع ةداع عقت تامازتلالا كلت نأ ثيحو). ءاه قفرملا يف ةجردملا ةداملا
اينيغ جرد   ةلاح يف ا ةيئاوتسالات نأب رطخ كلذ عم دجوي هنإف ،اثيدح لوكوتوربلا  أ ىلع بيرق نع  

  .لاثتما مدع
لوكوتوربلا نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألاب ةصاخلا ساسألا طخ تانايب ةلاح يفو   - ٩  
تاونسلا طسوتم ا (  يف ةجردملا داوملا نأشب ١٩٩٧ - ١٩٩٥أب ةددحملا تاونسلاو ،فلأ قفرملا  

تاونسلاو ،ءاب قفرملا يف ةجردملا داوملا نأشب ٢٠٠٠ -١٩٩٨ ةجردملا ةداملا نأشب ١٩٩٨ -١٩٩٥   
تانايب نع ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمج ادع اميف فارطألا كلت عيمج تغلبأ دقف )ءاه قفرملا يف  ،
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ةقيثولل عساتلاو نماثلا نيقفرملا يف نيبملا وحنلا ىلع ،لماكلاب اهساسأ طخ 
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/37/2 . لوكوتوربلا ىلع دهعلا ثيدحلا ةيئاوتسالا اينيغ قيدصت ىلإ رظنلابو

ًابيرق جردت دق ا  لاثتما مدع ةلاح يف اًاضيأ إف  أ ىلع  .  
ًادلب١٨٩نيب نمو   - ١٠ لثتما ،ةيونسلا ا    انايب نع غلبت نأب ةبلاطم ًادلب١٧٩  اهنم    )٩٥ (%

ًاعيمج اامازتلاب  نيترقفلا بجومب ةداملا نم ٤ و٣  ةرتفلا ءانثأ لوكوتوربلا نم ٧  ىلإ ١٩٨٦   ٢٠٠٥ .
قفرملا يف٢٠٠٥ماع يف جاتنإلاو كالهتسالا نأشب فارطألا نم ةمدقملا تانايبلا تجردأ دقو  تا ـ 

ةقيثولا نم لوألا قفرملاو  UNEP/OzL.Pro/ImpCom/37/2ةقيثولل ج  لوألاوب  لوألاو  ألوألا
NEP/OzL.Pro/ImpCom/37/2/Add.1. تانايبلا نع غالبإلاب ا  امازتلال لثتمت مل يتلا ةرشعلا فارطألاو

 ناميلسرزجو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ايناتيرومو ةطلامو ايفتالو ايبماغو راوفيد توك : يه
نكمي فارطألا كلت نأ ظحول هنأ ديب ). ةيرافيلوبلا اليورتف ةيروهمج(اليورتفو ناتسكبزوأو لاموصلاو 

لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا يف تاررقم دامتعا ليبق ريراقت اذه نع ًامغر مدقت نأ  
  .لايرتنوم

ريغ فارطألا لبق نم لايرتنوم لوكوتورب يف ةباقرلا ريبادتل لمتحملا لاثتمالا مدع تالاح   - ١١
لودجلا يف ةروكذم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا  نم ) جاتنإلاب قلعتملا (٩لودجلاو ) كالهتسالابقلعتملا  (٨ 

رابتعالا يف ذخألا عمو ،كالهتسالل ةبسنلابو . Add.1و UNEP/OzL.Pro/ImpCom/37/2ةقيثولا 
ةلاح يسورلا داحتالا مدق نيح يف ،لاثتما مدع ةلاح يف طقف ناتسكبزوأ لظت ،تاءافعإلاو تاحوسملاب 

يف امب ،تاءافعإلاو تاحوسملاب رابتعالا يف ذخألا عمو ،جات نإلل ةبسنلابو. لمتحملا لاثتمالا مدع نم
لظت ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسأ ةيلحم تاجاح لجأ نم هب حومسملا جاتنإلا كلذ   ،

كالهتسالا تانايب نأشب تابيوصتو تاحيضوت تدرو دقو . لمتحم لاثتما مدع ةلاح يف طقف نانويلا
فرطلا لاثتما ةلاحدكؤي امب ةيبوروألا ةعامجلا نم  .  

ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا بناج نم ةباقرلا ريبادتل لمتحملا لاثتمالا مدع تالاح تجردأ   - ١٢
ماع يف ٥ لودجلا يف ٢٠٠٥  ةقيثولا نم ) جاتنإلاب قلعتملا (١٢لودجلاو ) كالهتسالاب قلعتملا (١١ 

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/37/2 . فرط١٦لظي ،كالهتسالل ةبسنلابو ًالماعًا  ةداملا بجومب   ةلاح يف ٥   
روداوكإو اكينيمودو ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمجو يليشو ايفيلوب (لمتحم لاثتما مدع وأ لاثتما مدع 

ناتسكابوكيسكملاو اينيكو ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمجو الاميتاوغو ايرتيرإو ايقيرفأ بونجو ياوغارابو    
نأشب تابيوصتو تاحيضوت تدرو دقو ). ةدحتملا اينارتت ةيروهمجو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو ايكرتو
  .فرطلا لاثتما ةلاح دكؤي امب يوبابمز نم كالهتسالا تانايب

تانايبلا يف تاتوافتلا ضعب يف ققحت نأ ىلع كلذ تلت يتلا تاشقانملا لالخ ةنامألا تقفاو   - ١٣
ةقيثولا نم ٤ و٣نيقفرملا يف درت يتلا   UNEP/OzL.Pro/ImpCom/37/2 ، نيب تالالتخالا كلذ يف امب

نإ يلودلا كنبلا لثمم لاقو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ةيملاعلا تارداصلاو تًادراولاب ةصاخلا ماقرألا
دق ١٩٩٩ماعل ةبسنلاب رفص ىلإ نوبركلا ديرولك عبار جاتنإ نأشب نيصلا ساسأ طخ تانايب حيقنت   
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فرطلا عم يلودلا كنبلا اصتلا لماوع عاطق ةطخ ذيفنت رطخلل ضرعي  نإف كلذلو . علطضي يتلا عين
  .ةنامألا عم لاصتالاب اهاصوأو نيصلا ةموكح رطخأ يلودلا كنبلا

ةطشنألا نع ةيذيفنتلا ةنجلل ةلصلا تاذ تارر قملا نأشب قودنصلا ةنامأ نم ةمدقملا تامولعملا  -ًاعبار
ةذفنملا تالاكولا ا   ةدحتملا ممألا جمانربو يئامنإلا ةدح تملا ممألا جمانرب(تعلطضا يتلا

  فارطألا لاثتما ريسيتل) يلودلا كنبلاو ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ةئيبلل
هنأ تحضوأو ،لامعألا لودج دنب نأشب ًاريرقت فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ ةلثمم تمدق  - ١٤  

ًاقفو ةعمو ةيرطقلا جماربلا تانايب ةلص ةقاثو: عيضاوم ةثالث يطغي  ةداملل ا تانايبلا نع اهفالتخا  ٧ 
ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا لاثتما نأشب لبقتسملا يف ةبقترملا قافآلاو ةنهارلا ةلاحلاو ؛لوكوتوربلا نم 

نأشب دهعلا ةثيدحلا تاررقملل زجومو ؛لايرتنوم لوكوتورب يف ةباقرلا ريبادتل لوكوتوربلا نم ٥  
  .ذيفنتلا ةنجلل نيثالثلاو عباسلا عامتجالاب ةلصلا ةقيثولا تاءارجإلاو لاثتمالا

هنأ ،ةيرطقلا جماربلا تانايبب قلعتي اميف ،ركذلاب فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ ةلثمم تراشأ   - ١٥
تمدختسا يتلا نادلبلا نيب نمو . تانايبلا نم ديزملا عمج ىلع صنت ةديدج غالبإ ةرامتسا عضو مت دق

 ، ىدلو ةذفان صيخرت مظن اهنم ةئاملاب ٨٠كلمي ةديدجلا ةرامتسالا صصحلل مظن اهنم ةئاملاب ٦٥   
ريبك قاطن دوجو ىلإ ريشي اهلئادبو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةفلكتل ليلحت عضو مت امك . ذيفنت عضوم

نيبي هنكلو نادلبلا فلتخم يف امهيلك راعسأل ًادج نم ىلعأ دعي مل لئادبلا راعسأ طسوتم نأ ًاضيأ   
اهلحم لولحلا ىلإ فدعسأ  ةلصلا ةقيثو ةيرطقلا جماربلا تانايب نوكت نأ نكمملا نمو . يتلا داوملا را

ةيرطقلا جماربلا نيب تاتوافتلا ددحي امب ،لاثتمالا مدع تالاحب ركبم راذنإ ريفوت ةطساوب ذيفنتلا ةنجلب 
م ةبقترملا قافآلا مييقتو ةيعاطقلا ليلاحتلا ديؤيو٧ةداملا تانايبو  لاثتماللًالبقتس،  ةداملا تانايب ربتعتو .  

تاقافتالا ضارعتسا يف دعاست ا ٧  أ ثيح فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأل ةميق نيحلا سفن يف  
  .تاونسلا ةددعتم

فارطألا لاثتما نأشب ةبقترملا قافآلل فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ ليلحت ىلإ لاقتنالابو   - ١٦
دتل٥ةداملا بجومب ةلماعلا  تاءارجإ ىلإ ةجاح ةمث نأ ىلإ ريشت ةيرطقلا جماربلا تانايب نإف ،ةباقرلا ريبا  

ديدحت مت دقو . ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك عبار ةباقر ريبادتل لاثتمالا ةلافكل اينارتت لبق نم
لمتحم لاثتما مدع ةلاح يف ا   أ ىلع نهارلا عامتجالا ىلإ ةنامألا ريرقت يف ىرخأ فارطأ

)UNEP/OzL.Pro/ImpCom/37/INF/4 .( نأ ىلع تللد فارطألا كلت ةلاحل ىرخأ تاحيضوت نأ ديب
   .لغاوشلا كلت جالعل لعفلاب ذيفنت عضوم ريبادت ةمث

لثم مييقتلا ديفت نأ نكمي تامولعم رفوت ةيرطقلا جماربلا تانايب نأ ىلإ ةنامألا ةلثمم تراشأ   - ١٧
يتلا فارطألا ديدحت ىلع دعاست نأ نكميو ،لبقتسملا يف ٥ة داملا بجومب ةلماعلا فارطألا لاثتما  

ةحاتم٧ةداملا تانايب نوكت ال امثيح ةباقرلا ريبادت زواجتت  نأ ،تامولعملا كلت ىلإ ًادانتسا ،ودبيو.    
تضفخنا ةبكرملا نولاهلا ةقاط نأ قودنصلا ردقي ،معألا ىلعو . نولاهلا طباوضل ةلثتمم ريغ لاموصلا

ملاب١٦ةبسنب    .ةريبك لازت ال اهنكلو ةئا 
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ًافرط١٣كانه ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب قلعتي اميفو   - ١٨ ةقيثولا طباوضلل ةلثتمم ريغ    
ريشيو . ايرتيرإ ادع اميف ،فارطألا ددعتم قودنصلا نم ةحاتملا تادعاسملا عيمج اهلك تقلتو ةلصلا
يف ريبك عافترا ثودح عنمل ةقستم دوهج لذب ىلإ ةجاح ةمث نوكتس هنأ ىلإ لبقتسملا يف لاثتمالا ليلحت  

ءافولا نيعتي يتلا ةديدجلا يجيردتلا صلختلا فادهأ ىلإ رظنلاب ا ٢٠٠٧ماع ءانثأ لاثتمالا مدع ماقرأ   ،
يناثلا نوناك لوأ نمًارابتعا يتلا نادلبلا عيمج ىدل ،ليثيملا ديمورب صخي اميفو . ةنسلا كلت نم رياني/ 
فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا عم ذيفنتلا عضوم تاقافتا ا ملا دودحلا تزواجت  حومس

ريشت ةيرطقلا جماربلا تانايب نوكو . ٢٠٠٥ماعل ةباقرلا ريبادتب ءافولا نم لقألا ىلع اهنكمت نأ يغبني 
يق ىلع دهشي٧ةداملا تانايب هب ريشت امم لاثتما مدع ةلاح يف نادلبلا نم ربكأ ددع دوجو ىلإ  ىلوألا ةم  

  .لاثتمالا مدعب ركبملا راذنإلل ةادأك
ةنجللا نأ ىلإ ،لاثتمالاب ةقلعتملا تاررقملا ةيضق ىلإ لقتنت ذإ ،قودنصلا ةنامأ ةلثمم تراشأو   - ١٩

ةدحاو ةنس ةدمل يسسؤملا زيزعتلا معد ديدجت لاثتما مدع ةلاح يف يتلا نادلبلا ةلاح يف تضرع ةيذيفنتلا 
ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج ،نيدلب حنمي نأب يصوأ دقف ،ساسألا اذه ىلعو .نيتنس ةدمل سيلو طقف  
ةدحاو ةنس ةدملًاديدجت ،اينيكو ططخ يطغت نأ ةرورض ررقت هنأب اهدافم ةظحالمب اهثيدح تمتتخاو .  

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم سيل ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةيئاهنلا يجيردتلا صلختلا ةرادإ 
ىلإ تانايبلا ريشت ثيح ،صوصخلا هجو ىلع ًاضيأليثيملا ديموربو نوبركلا ديرولك عبار امن إو بسحف  

ةنيعم ةدام نم يرفص ساسأ طخ هل دحاو دلب يف نوزوألل ةدفنتسم ةدام نم دهعلا ثيدح كالهتسا 
م جح تاذ نادلبلا يف كالهتسالا ةيضق ةجلاعمل ةديفم ةقيرط رفوي نأ كلذ نأش نمو. ةباقرلل ةعضاخ
  .ضفخنملا كالهتسالا

ةيرطقلا جماربلا نع ةديدجلا غالبإلا ةرامتساب كلذ تلت يتلا تاشقانملا لالخ نولثمملا بحر   - ٢٠
، . اهلئادبو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةفلكت مييقتبو ىلع ًادرفارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ ةلثمم تلاقو  
يرجت ًادوهج ةمث نإ ،عيضاوملا هذه نأشب تالؤاست ةرامتسا مادختسا ىلع فارطألا نم ديزملا عيجشتل  

تاعامتجا عيمج لامعأ لودج يف ةيضقلا هذه جردي نأ بينويلا نم بلط دق هنإو ةديدجلا غالبإلا 
ءاضعألا نم ددع اهادبأ ةظحالم ىلع قودنصلا ةنامأ ةلثمم تقفاوو . ٢٠٠٦ماع يف نوزوألا ةكبش 

  .ةمدقملا تاريدقتلا صيحمت ىلإ ةجاحلا ىلإ ريشيلئادبلا ةفلكت يف توافتلا مجح نأ اهدافم 

ةلصتملا اياضقلا نأشب ذيفنتلا ةنجل تايصوتو فارطألا نع ةرداصلا ةقباسلا تاررقملا ةعباتم   -ًاسماخ
  لاثتمالا مدعب

  تانايبلا ريراقت نع ةئشانلا ىرخألا لاثتمالا مدع اياضق يف رظنلا  - ًاسداس
  ذيفنتلا ةنجل نم ةوعد ىلع ءانب عامتجالل ةرضاحلافارطألا لاثتما نع تامولعم   -ًاعباس

ًاعم لامعألا لودج نم٧ و٦ و٥دونبلا يف رظنت نأ ةنجللا تررق   - ٢١ دامتعا ىلع تقفاوو    
يدجبألا بيترتللًاقفو فارطألا بسحب كلذب ةلصتملا تايصوتلا  . 
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  اينيمرأ  -فلأ
  .٣٦/٢ةيصوتلل ا هذيفنتب قلعتي اميف اهعضو يف رظنلا يراج فرط اينيمرأ  - ٢٢
ليثيملا ديمورب نم ةيمك كالهتسا نع تغلبأ دق تناك اينيمرأ نأ ىلإ ٣٦/٢ةيصوتلا تراشأ   - ٢٣  
لاثتمالا ىلإ تداع دق ا ٢٠٠٥يف   أ ىلإ ريشي ام وهو ،نوزوألا دافنتسا تالادب نط رفص اهردق  

، . ماعلا كلذ يف ليثيملا ديمورب ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل كلذ عم ،ةيصوتلا ترقأو
يف اهلاثتما يف رارمتسالا ىلع ا   ريبادت اهيدل نكت مل ام ٢٠٠٦ردق نم ةدكأتم تسيل اينيمرأ نأب  

اهلاثتما ىلع    ىِق  بت لمع ةطخ مدق فرطلا نأ ىلإ ريدقتلا عم ةنجللا تراشأ كلذلو ،ةمعاد ةيميظنت
 ًاضيأةيصوتلا تلجسو . ٢٠٠٧ماع يف ليثيملا ديمو رب ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل

رشع نماثلا عامتجالا ةيانع ىلإ لمع ةطخ ىلع لمتشي ررقم عورشم ةلاحإ ىلع ةنجللا ةقفاوم 
لوليأ٣٠هتياغ دعوم يف ةنامألا غالبإ اينيمرأ ىلإ تبلطو ،فارطألل  عقوتملا دعوملاب ٢٠٠٦ربمتبس /   

  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا صصحو صيخارت ماظن لاخدإل
مت دق ،نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب ماعلا هنوناق  نأب عامتجالا اذه ءانثأ فرطلا در  - ٢٤

لوألا نيرشت٢يف ةينطولا هتيعمج بناج نم هيلع ةقفاوملا  ىلع قفاوي نأ نكمي هنأو ٢٠٠٦ربوتكأ /   
ةيعرفلا ةرقفلا يف دراولا ٢٠٠٧ هيلوي/زومت لوأ خيرات يذلا خيراتلا هرابتعاب ررقملا عورشم نم) ب (٤   
بينويلا ىلإ اينيمرأ تمدق ةقباس ةلاسر يفو. صصحلاو صيخارتلل ماظنب لمعلا اينيمرأ هيف لخدت  
ماظنلا بجومب ةباقرلل عضخت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ددحت يتلا ةيعرفلا ةيعيرشتلا نيناوقلا ةنامألاو  
داريتسا نأشب صيخارتلا رادصإو ت ًادراولا صصح ءاشنإ ريبادت فصتو ،صصحلاو صيخارتلل ديدجلا

عوضوم يه ةيعرفلا ةيعيرشتلا نيناوقلاو ماعلا نوناقلا نأ تركذو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو
يتلا تاديبملا ةمئاق نم ليثيملا ديمورب داعبتسا ىلع ةعارزلا ةرازو تقفاو يلاقتنا ءارجإكو . ةماع ةرواشم
ا ءاكزإ ةيلمع نأل لؤافتلاب رعشت ا. اهداريتسا متي  ثح يف ت حجن ةيراجلا ىرخألا ةطشنألاو يعولأو
  .لئادبلا ىلإ لوحتلا ىلإ نيلمعتسملا

  :ىلع ةنجللا تقفاو كلذل  - ٢٥
ةيصوتلل ًاقفو ،تماق اينيمرأ نأ ريدقتلا عم ريشت نأ  )أ( يذلا خيراتلا ديدحتب ٣٦/٢   ،

صصح لمشي يذلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسال صيخا رت ماظنب لمعلا لاخدإب هيف مزتلت
اذه ءاشنإ يف هققح يذلا مدقتلا نأشب فرطلا همدق يذلا ريرقتلا ىلإ ريدقتلا عم ًاضيأريشتو ،داريتسالا   

  ؛ماظنلا
لمعلا ةطخ مضي يذلا ررقملا عورشم ،فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلإ ليحت نأ   )ب(

 .هيف رظنلل ريرقتلا اذهل) فلأ مسقلا(قفر ملا يف ةدراولا

  ٣٧/١ةيصوتلا 
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  ناجيبرذأ  -ءاب
ةيصوتلاو ١٧/٢٦ررقملل هذيفنتب قلعتي اميف هعضو يف رظنلا يراج فرط ناجيبرذأ   - ٢٦  ٣٦/٣.  
داريتسا ىلع رظحلا لاخدإ تدكأ ناجيبرذأ نأب ريدقتلا عم ًاملع ١٧/٢٦ررقملا طيحي   - ٢٧  

ًاملع طيحي هنكلو ١٦/٢١ررقملل ًاقفو ةيرولف ة يرولكلا نوبركلا تابكرم اذه نأب قلقلا عم ًاضيأ،   
نوناك لوأ لبق ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ماتلا يجيردتلا صلختلا زجني مل فرطلا 

ررقملا كلذل ًاقفو٢٠٠٥رياني /يناثلا ةنامألا ىلإ ريرقت ميدقتب ناجيبرذأ موقت نأ ًاضيأررقملا بلط امك .    
ةئيبلا قفرم نم ةدعاسم ىلع لوصحلل اهيعسو بينويلا عم نواعتلاب ،ا نع   موقت يتلا دوهجلا ةلاح

اهل ىنستي ىتح نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عبتت لاجم يف ا   رظحلاذافنإاربخ ريوطت لجأ نم ةيملاعلا امك .  
يرولكلا نوبركلا تابكرم ريدصت نع فقوتت نأ ةردصملا فارطألا نمًاضيأتبلط  فرطلا ىلإ ةيرولف ة  

نوبركلا تابكرم تادادمإ فقول تاوطخ ذاختا يف رظنيس فارطألل رشع نماثلا عامتجالا نأب ركذو 
يجيردتلا صلختلا نم فرطلا نكمتي مل اذإ ىرخأ ريبادت ذختيس امك ناجيبرذأ ىلإ ةيرولف ةيرولكلا 

يناثلا نوناك١لولحب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ماتلا    .٢٠٠٦ريان ي/ 
تابكرم داريتسا رظح حاجن نأ ةنجلل نيثالثلاو سماخلا عامتجالا ىدل فرطلا لثمم دكأ   - ٢٨

زومرلا ىلع نيلوؤسملا نم مهريغو كرامجلا يفظوم بيردت ىلع دمتعي ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 
ةدعاسم تبلط ناجيب رذأ نأ ركذو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ديدحتب ةقلعتملا ىرخألا لئاسملاو ةيكرمجلا
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عينصت ةدا عإو ريودت ةداعإ لاجم يف تادعاسم بناج ىلإ بيردتلا اذه نأشب
مايقلا ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ةنامأ ىلع بينويلا حرتقا كلذ ىلع ًادرو. ماع هجوب لوكوتوربلل لاثتمالاو  
داوملل ماتلا يجيردتلا صلختلا ةيلمع لا مكتسال تاردقلا ءانبو يسسؤملا معدلا لاجم يف عورشمب
اذهل زجوم دادعإ مت دقو . ناتسخازاكو ،ناتسكبزوأو ناتسكيجاطو ،ناجيبرذأ يف نوزوألل ةدفنتسملا
نأ ةنامألا ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ةنامأ تغلبأو . يلاحلا عامتجالا ءانثأ هيف رظنلل ةنجللا ىلع هضرعل عورشملا

نم هيلع قيدصتلل زهاج هنأو قفرملا ةرادإ سلجم هيف رظنيسو ةينقتلا ةيحانلا نم هئافيتسا مت دق عورشملا 
كلذو ةمزاللا لاومألا رفاوت درجمب هيلع ةقفاوملل ةيولوأ هاطعأيذلاو قفرملل يذيفنتلا سيئرلا بناج   

  .ًارخؤم هيلع ةقفاوملا تمت يذلا قفرملا دراومل ريخألا ديدجتلا باقعأ يف
ررقملل ًاقبط بولطملا ريرقتلا ناجيبرذأ مدقت مل نيح يف هنأ ٣٦/٣ةيصوتلا تراشأ   - ٢٩  ١٧/٢٦ ،

لحم وه ةيفاضإ تادعاسم ىلع لوصحلا بلط نأ قفرملا ةنامأو بينويلا نم ةمدقملا تامولعملا تدكأ 
ىلإ ناجيبرذأ مدقت نأ ًاضيأةيصوتلا تبلط امك . قفرملا ةرادإ سلجم نم هيلع ةقفاوملل ًاديهمت ضارعتسا  
ي جيردتلا صلختلاب اهمازتلاو ةيرولفةيرولكلا نوبركلا تابكرم داريتسا رظح ةلاح نع ًاريرقت ة نامألا

يناثلا نوناك١لولحب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ماتلا    .٢٠٠٦رياني / 
ةيصوتلا ىلع ًادر  - ٣٠ نوبركلا تابكرم داريتسا ىلع ضورفملا رظحلا نأ فرطلا دكأ ٣٦/٣   

راذآ٢٩يف يروهمج موسرم ردص دق هنأو ،ًامئاق لازي ال ة يرولف ةيرولكلا ىلإ فدهي ٢٠٠٦سرام /   
ناكو . لوكوتوربلل ًاقبط فرطلا تامازتلا ذيفنتب ةصتخملا ةلصلا تاذ ةماعلا ةلاكولا ةطلس زيزعت

ةدحو طيشنت ةداعإ وه ةدعاسملا هذه نم ضرغلا نأو ،بينويلا نم ةدعاسملاب ًاضرع لبق دق فرطلا 
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ةئيبلا قفرم فارشإ تحت ذفنملا ريودتلا ةداعإو ةداعتسالا عورشم حاجن نم دكأتلاو ،ةينطولا نوزوألا  
يسسؤملا معدلا عورشم هب موقي نأ نكمي يذلا رودلا يف رظنلاو تانايبلا نع غالبإلا نيسحتو ،ةيملاعلا 

ةطشنأ قيسنتو ذي فنت ةلصاومل فرطلل ينطولا خانملا زكرمل عباتلا ينطولا يسسؤملا لكيهلا ةدعاسم يف
ةنامأ ىلإ كلذ دعب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب مدق و. نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا

يسسؤملا معدلا لجأ نم ةدعاسم ىلع لوصحلاب ًابلط ةنجلل ريخألا عامتجالا ليبقو ةيملاعلا ةئيبلا قفرم 
  .تاردقلا ءانبو

ةيا تجالا اذه ءانثأ ةنامألا تراشأ  - ٣١  لبق دقعيس فارطألل رشع نماثلا عامتجالا نأ ىلإ عام
ماتلا يجيردتلا صلختلا قيقحتب ناجيبرذأ مازتلا ضارعتساب هل حمسي عضو يف نوكي نل كلذل ٢٠٠٦  ،

يناثلا نوناك١لولحب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم    .٢٠٠٦رياني / 
ثيح نم ١٧/٢٦ررقملاب دراولا بلطلا ةيمه أ ىلع عامتجالا اذه ءانثأ نيلثمملا دحأ دكأ  - ٣٢  

اذإ فرطلا ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ريدصت نع عانتمالاب ةردصملا فارطألا عانقإةرورض   
 ١لولحب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ماتلا يجيردتلا صلختلا قيقحت نم فرطلا نكمتي مل 

، ىلع قفتا دقو. ٢٠٠٦رياني /يناثلا نوناك قلقلاب روعشلا اذه اهيلع قافتالا مت يتلا ةيصوتلا سكعت نأ  
هنأو ريدصت صيخارت رادصإ مدع قيرط نع تارداصلا هذه فقو عيطتست فارطألا نأ ًاضيأحرتقاو   

ىدل كرامجلا يفظومل تاردقلا ءانب ةطشنأ ةدايز بينويلا ىلإ بلطت تارابع ةيصوتلا لمشت نأ بجي 
اولا ىلع هضرفي يذلا رظحلاذافنإىلع هتردق زيزعتل فرطلا    .تًادر 

يلي ام ىلع ةنجللاتقفاوكلذل   - ٣٣  :  
نع ةرداصلا ٣٦/٣ةيصوتلا ىلع تدر ناجيبرذأ نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(  

داوملا داريتسا ىلع رظحلا ذيفنت لصاوي فرطلا نأ ةدكؤم ذيفنتلا ةنجلل نيثالثلاو سداسلا عامتجالا 
ىلوألا ةعوم ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا  ا ،فلأ قفرملا يف يذلا ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم( 
ديزملا ىلع ةقفاوملا ىلع لوصحلل ىعسي هنأو٢٠٠٥ربمفون /يناثلا نيرشت يف هتثدحتسا ريبادتلا نم ،   
  ؛رظحلا ذافنإو ذيفنت زيزعتل

ررقملا نم ٥ةرقفلا ىلإ ريشت نأ   )ب( حت مدع ةلاح يف هنأ ركذت يتلا١٧/٢٦  ناجيبرذأ قيق  
رياني /يناثلا نوناك لوأ هتياغ دعوم يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل

ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا ذيفنت رمأ يف رظني دق فارطألل رشع نماثلا عامتجالا نإف ٢٠٠٦  ،
ىلع لمتشي دق يذلاو ،لاي رتنوم لوكوتوربل عباتلا لاثتمالا مدع ءارجإ يف اهيلع صوصنملا ةيداشرإلا

؛ناجيبرذأ ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادادمإ فقوب٤ةداملا اهزيجت يتلا تاءارجإلا ذاختا     
ةيا   )ج(  لبق فارطألل رشع نماثلا عامتجالا دقعني نأ ررقملا نم هنأ ىلإ ريشت نأ

ركلا تابكرم كالهتسا نع تانايب ناجيبرذأ مدقت نأ ىلإ هنأو٢٠٠٦ يف اهيدل ةيرولف ةيرولكلا نوب  
ررقملا يف دراولا همازتلال فرطلا ذيفنت ضارعتسا ىنستي نل ٢٠٠٦ماع  صلختلا قيقحتب ١٧/٢٦،   

  ؛٢٠٠٦رياني /يناثلا نوناك نم لوألا هتياغ دعوم يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا
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، ذأ لاثتما معد حلاص هيف امل ،ةنامألا ىلإ بلطت نأ  )د( لايرتنوم لوكوتوربل ناجيبر
ررقملا نم ٥ةرقفلا نأب يمسر لاصتا لالخ نم فارطألا ريكذت  فارطألا ىلإ كلذك بلطت ١٧/٢٦   

نوبركلا تابكرم ريدصت فقو قيرط نع كلذو اهمازتلاب ءافولا ىلع ناجيبرذأ ةدعاسم ةردصملا 
رادصإ فقو قيرط نع هذ يفنت نكمي بلطلا نأ ىلإ ريشت نأو. فرطلا كلذ ىلإ ةيرولف ةيرولكلا
  ؛ناجيبرذأ ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ريدصت صيخارت

بيردتو يفاضإلا يسسؤملا معدلا عورشم ذيفنتب عراسي نأ بينويلا ىلإ بلطت نأ   )ه(
ةئيبلا قفرم ةقفاوم ةلاح يف كلذو ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ىلع ضرع يذلاو تاردقلا ءانبو كرامجلا يفظوم 

  .عورشملا ىلع ةيملاعلا
 ٣٧/٢ةيصوتلا 

  شيدالغنب  -ميج
ررقملل اهذيفنتب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلا لجأنم شيدالغنب تجردأ   - ٣٤ ةيصوتلاو ١٧/٢٧   
٣٦/٤.  
ليثيملا مروفورولكب ةصاخلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ هتدوع ىلع فرطلا ١٧/٢٧ررقملا أنه   - ٣٥  

ًاقفو٢٠٠٤ماع يف  ا اهلمع ةطخل  نم هكالهتسا نم دحي نأب فرطلا مزلت يتلا اهميدقتقباسل    ،
ماع يف اهنم هكالهتسا ىوتسمب ٢٠٠٥ماع يف ليثيملا مروفورولك  هرادقمو ٢٠٠٤  ةبوسحم نط ٠،٥٥   

  .نوزوألا دافنتسا ةلادب
دحلا يف حجن دق فرطلا نأ ىلإ ريشي ًايلحرم ًَاريرقت مدق فرطلا نأ ىلإ ٣٦/٤ةيصوتلا تراشأ   - ٣٦  

ماع يف ليثيملا مروفورولك نم هكالهتسا نم زواجتي ال امب ٢٠٠٥  دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٠،٥٥   
اهبتري يتلا ليثيملا مروفورولك نم يجيردتلا صلختلاب هتامازتلا ىلع قباس فرطلا نأو ،نوزوألا 

  .٢٠٠٥ماعل لايرتنوم لوكوتورب 
ةنسل ا   - ٣٧  ملا داوملا نأشب٢٠٠٥انايب شيدالغنب تمدق دعوم لولح عم نوزوألل ةدفنتس  

مروفورولك نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٠،٥هردق كالهتسا نع تغلبأو ،نهارلا عامتجالا   
ىلع ةقباس ا   اأ نيبت ،ليثيملا ررقملا يف ةدراولا امازتلا صلختلاب ا ١٧/٢٧   امازتلا ىلع ةقباسو  ،

  .لوكوتوربلا اهبتري يتلا ليثيملا مروفورولك نم يجيردتلا
كلذل ةنجللاتقفاو  - ٣٨   :ىلع  

ىلع شيدالغنب ئن   )أ(  ةعضاخلا ةداملا نم اهكالهتسا نأشب  اهتغلبأ يتلا تانايبلانأ
ماع يف ءاب قفرملا نم ةثلاثلا ةعوم ) ليثيملا مروفورولك(ةباقرلل   يتلا تانايبلا ىهو ٢٠٠٥ا يف ةدراولا  ،

يذلا اهمازتلا ىلع ةقباس ا أ  رِهْظ ررقملا هبتري ت دنع ليثيملا مروفورولك كالهتسا ىلع ةظفاحملاب ١٧/٢٧   
ىلع ديزي ال ام يأ ٢٠٠٥ماع يف هكالهتسا ىوتسم  ؛ماعلا كلذ يف نط٠،٥٥     

لوكوتورب اهبتري يتلا ةباقرلا ريبادت ىلع ةقباس اهئاقب ىلع كلذك شيدالغنب ئن   )ب(  نأ
  .٢٠٠٥ ماع يف ليثيملا مروفورولكل ةبسنلاب لايرتنوم

  ٣٧/٣ةيصوتلا 
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  ايفيلوب  -لاد
ةيصوتلاو ١٥/٢٩ررقملل اهذيفنتب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلل ايفيلوب تجردأ   - ٣٩  ٣٦/٦ ،

ريرقت نع ةئشانلا ىرخألا لاثتمالا مدع اياضق نأشب لامعألا لودج نم ٦دنبلل ةبسنلاب كلذكو   
  .تانايبلا

خ تمدق ايفيلوب نأ ىلإ١٥/٢٩ررقملا راشأ   - ٤٠ نم هكالهتسا ضيفختب فرطلا مزلت لمع ةط  
ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٦٥،٥نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  ىلإ ٢٠٠٢   

ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٣٧،٨٤ نأ ىلع ايفيلوب ٣٦/٦ةيصوتلا تثح دقو  .٢٠٠٥   
لوليأ٣٠هتياغ دعوم يف ةنامألا ىلإ مدقت  ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب ا ٢٠٠٦ ربمتبس/   انايب  ،

٢٠٠٥.  
هردق ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم كالهتسا نع قحال دعوم يف ايفيلوب تغلبأ   - ٤١

ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٢٦،٧٣٠ دراولا اهمازتلا ىلع ةقباس اهلعجي ام وهو ٢٠٠٥   ،
امازتلاو١٥/٢٩ررقملا يف  ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب لوكوتوربلا بجومب ا   

هردق ٢٠٠٥ماع يف نوبركلا ديرولك عبار نم  كالهتسا نع كلذك ايفيلوب تغلبأو. ةيرولف  ٠،١١ 
ًارفص٢٠٠٤ماع يف غلابلا اهكالهتسا زواجتي ام وهو ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط  ألا نم  ن ًانط 

غلابلاو ٢٠٠٥ماع يف هكالهتساب اهل حوسملا ىصقألا دحلا زواجتي امو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم   
نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط٠،٠٤٥  .  

لوليأ١٩ةخرؤم ةلاسر يف ،ةنامألا تعد   - ٤٢ ًاريسفت مدقت نأ ىلإ ايفيلوب٢٠٠٦ربمتبس /   ، 
ةخرؤم ةلاسرب فرطلا در دقو. نوبركلا ديرولك عبار نم اهكالهتسال لوألا نيرشت١٨  ربوتكأ / 

ًارسفم٢٠٠٦ ريشيو ةيليلحتو ةيربتخم تامادختسا لجأ نم كلهتسا دئازلا نوبركلا ديرولك عبار نأ ،   
يأ يف رظنلا ةنجللا ئجرت نأ ىلع ررقملا كلذ صنيو . ١٧/١٣ررقملا ماكحأ قيبطت كلذل يغبني هنأ ىلإ 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لمعي فرط نم فارحنا  ديرولك عبار مادختسا ىلإ ىزعي لوكوتوربلا نم ٥   

ضارعتساب فارطألل رشع عساتلا عامتجالا موقي نأو ةيربتخمو ةيليلحت تايلمع لجأ نم نوبركلا 
عامتجالا لجأ نم دعملا اهريرقت يف ةنامألا تظحال دقو . ٢٠٠٩-٢٠٠٧ةرتفلا ةجلاعم ةيغب ءاجرإلا 

ليلحتلاو فصرلا طئالخل يتلفسألا تنمسألا جارختسا تارابتخ ا-تامادختسالا نم نينثا نأ نهارلا  
اليزأ دق ةيليلحتو ةيربتخم تامادختساك فرطلا امهددح نيذللا-تانوبركورديهلل يربتخملا ًاقفو-    

ةيربتخملا تامادختسالل ةلماشلا تاءافعإلا اهيطغت يتلا تامادختسالا ةمئاق نم ١١/١٥ررقملل   
ماع نم ًارابتعا ةيليلحتلاو نأ ىلإ نهارلا عامتجالا يف تراد يتلا تاشقانملا لالخ ريشأ دقو . ٢٠٠٢ 
  .ضارغألا هذه لجأ نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختسا يرورضلا نم نكي مل هنأ نيبت قئاقحلا

هنأو ًادج ةريغص ثحبلا عضوم ةيمكلا نأ ىلإ نهارلا عامتجالا ءانثأ ةنجللا ءاضعأ دحأ راشأ  - ٤٣  
ةيفيك ةيضق فرطلا يوسي نأ ىلإ فرطلا ةلاح يف رظنلا ءاجرإ كلذل ةمكحلا يعاود نم نوكي دق  
  .ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ةليئضلا تايمكلا نأشب لاثتمالا مدع تالاح ةجلاعم
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  :ىلع كلذل ةنجللا تقفاو  - ٤٤
راولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا نع اهتغلبأ يتلا تانايبلا ىلع ايفيلوب ئن  )أ(  ةد نأ

فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم   ماع يف )ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(اب ىلع تللد يتلا ٢٠٠٥،   ،
ررقملا هبتري يذلا قوفي ًامدقت تزرحأأا  نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا ضيفختب ١٥/٢٩   

ىلإ ٢٠٠٥ماع يف ةيرولف ةيرولكلا  كلذ لالخ نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٣٧،٨٤    ؛ماعلا 
اهئاقب ىلع كلذك ايفيلوب ئن   )ب(  ىلع ةباقرلا ريبادتل ةبسنلاب مدقتم عضو يفنأ 

  ؛٢٠٠٥ماعل لايرتنوم لوكوتورب اهبتري يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم 
ةبوسحم نط ٠،١١هردق كالهتسا نع تغلبأ ايفيلوب نأ ىلإ ،كلذ عم ،ريشت نأ   )ج(  

ءاب قفرملا نم ةيناثلا ةعوم ملا نم نوزوألا دافنتسا ةلادب  ديرولك عبار (ا يف ةباقرلل ةعضاخلا ةدا
زواجتي ال ىوتسم ىلإ كالهتسالا ضيفخت نم لوكوتوربلا بلط ىلع ديزي امب ٢٠٠٥ماع يف ) نوبركلا  

يأ ماعلا كلذ يف نوبركلا ديرولك عبار نم فرطلا اذه كالهتسا ساسأ طخ نم ةئاملا يف ١٥  ٠،٠٤٥ 
  ؛نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط

لجأ نم نوبركلا ديرولك عبار مادختسا نأشب ١٧/١٣ررقملا نأ ىلع قفاوت نأ   )د(  
ىلع قبطني لوكوتوربلا نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا يف ة يليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا  

فورظلل اهليلحت ءوض يف كلذو ،ةنسلا كلت يف نوبركلا ديرولك عبار نم دئازلا ايفيلوب كالهتسا 
  ؛٢٠٠٥ماع يف ايفيلوب يف نوبركلا ديرولك عبار كالهتساب ةقلعتملا ةصاخلا 

يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل ايفيلوب لاثتما ةلاح يف رظنلا ٢٠٠٧ماع ىتح ئجرت نأ   )ھ(  
ررقملا ماكحأل ًاقفو ،نوبركلا ديرولك عبار نأشب لوكوتوربلا فرطلا ثحت يذلا تقولا يف ١٧/١٣   ،
يف اميس الو ،نيحلا كلذ ىلإ نوبركلا ديرولك عبار نم يجيردتلا صلختلل هدوهج لصاوي نأ ىلع هيف  

هررقم يف لجس دق ١٩٩٩ماع يف دوقعملا فارطألل رشع يداحلا عامتجالا نأ ةقيقح ءوض   ١١/١٥ 
ةدف نتسملا داوملا نم ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل لماشلا ءافعإلا نم عفري نأ ىلع هتقفاوم
ماع نم ًارابتعا نوزوألل لماك رابتخاو قرطلا فصر يف راقلا رابتخا ٢٠٠٢  ةيطفنلا تانوبركوردي هلا 

ةروكذملا ةيربتخملا تاقيبطتلا نم نينثال فرطلا ءادأ رسيتملا نم نوكي نأ يغبني هنأ ىلإ ًاريشم ،ءاملا يف  
  .نوزوألل ةدفنتسم داوم مادختسا نودب نوبركلا ديرولك عبارل

  ٣٧/٤ةي صوتلا
  كسرهلاو ةنسوبلا  -ءاه

 ١٥/٣٠ررقملل اهذيفنتب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلا لجأ نم كسرهلاو ةنسوبلا تجردأ   - ٤٥
ةيصوتلاو ١٧/٢٨ررقملاو   ٣٦/٧.  

تابكرم نم هكالهتسا ضيفختب همزلت لمع ةطخ مدق فرطلا نأ ىلإ ١٥/٣٠ررقملا راشأ   - ٤٦  
نط٢٤٣،٦نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم   ىلإ ٢٠٠٢   ١٠٢،١ 

نم ليثيملا ديمورب نم هكالهتسا ضيفختبو ٢٠٠٥ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط   ،١١،٨ 
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ىلإ ٢٠٠٢ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط  ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ٥،٦١   
٢٠٠٥.  

مروفورولك نم هكالهتسا ضيفختب همزلت لمع ةطخ مدق فرطلا نأ ىلإ ١٧/٢٨ ررقملا راشأ  - ٤٧  
نمليثيملا ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٢،٤٤   ىلإ ٢٠٠٤  دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ١،٣   

اولا صيخرتل ماظن ءاشنإبو٢٠٠٥ماع يف نوزوألا  ، ًادر،  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو ت
يناثلا نوناك ةياًاصصح لمشي  هتياغ دعوم يف ،داريتسالل   .٢٠٠٦رياني / 

صيخارت ماظن ءاشنإب همازتلا نأشب ًاريرقت مدقي مل فرطلا نأ ىلإ ٣٦/٧ةيصوتلا تراشأ   - ٤٨  
يناثلا نوناك ةيا  ررقملل ًاقفو ٢٠٠٦رياني /هتياغ دعوم يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملل صصحو  

أ فرطلا ىلإ تبلطو١٧/٢٨ عامتجالا ءانثأ لاجعتسالا هجو ىلع ةنامألا ىلإ ريرقتلا اذه لثم مدقي ن ، 
  . يراجلا

ًاقباس هعضت٢٠٠٥ماعل ةبسنلاب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع هتانايب فرطلا مدق   - ٤٩ ىلع ،   
يثيملا مروفورولكو ليثيملا ديموربو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نمهكالهتسا ضيفختب هتامازتلا ل  

ررقملاو ١٥/٣٠ررقملا يف ةدراولا  كالهتسا نع فرطلا اهغلبأ يتلا تانايبلا نأ امك . ١٧/٢٨ 
لوكوتوربلا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتب مازتلالا ىلإ هتدوع نع فشكت ٢٠٠٥ماع نع ليثيملا م روفورولك  
  .ةنسلا كلت يف ةداملا هذه نأشب

همازتلا نع ًاريرقت مدقي مل فرطلا نأ ديب  - ٥٠ ةدفنتسملا داوملا صصحو صيخارتل ماظن ءاشنإب  
يناثلا نوناك ةيا  نأب نيثالثلاو سداسلا اهعامتجا يف ةنجللا تغلبُأ دقو . ٢٠٠٦رياني /لبق نوزوألل

نوناقلا يعيرشتلا سل   ا ىلإ مدقي نأ لبق ةبولطملا ثالثلا ةيرازولا تاقفاوملا نم نينثا ىقلت فرطلا
ةدحتملا ممألا جمانرب نأو ،هدامتعال نوزوألل ةدفنتسملا داوملا صصحو صيخارت نأشب هماظنل ئشنملا  
ةحئاللا دامتعا ريسيتل ٢٠٠٦هيلوي /زومت يف دالبلا ىلإ ىوتسملا ةعيفر ةثعبب اعلطضا دق بينويلاو يئامنإلا  

صوصخلا هجو ىلع كلذ نيب نمو ،بسانم تقو يف ةيرورضلا تاوطخلا نم اهريغو ةلصلا ةقيثولا 
بارعإلاب ةثعبلا هذه لالخ فرطلا ماق دقو ،صصحلاو صيخارتلا ماظن نأشب حرتقملا عيرشت لا ميدقت
قحال تقو يف ةينطولا نوزوألا ةدحو تماق دقو . نيتلاكولا نيتاه تايصوت عابتال هدادعتسا نع
  .ءارزولا سلجم نم يئاهنلا دامتعالا رظتنت ةيميظنتلا ريبادتلا ىلع ةقفاوملا نأب بينويلا غالبإب

ىلع كلذل ةنجللاتقفاو  - ٥١  :  
يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا نع ا   )أ(  انايب ريرقت ىلع كسرهلاو ةنسوبلا ئن  نأ

لوألا قفرملا نم ىلوألا ةعوم  ءاب قفرملا نم ةثلاثلا ةعوم ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا  او
ا ٢٠٠٥ماع يف ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملاو ) ليثيملا مروفورولك( امازتلا ىلع ةقباس ا  أ نيبي ام وهو  ،

ررقملاو ١٥/٣٠ررقملا يف ةدراولا  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا ضيفختب ١٧/٢٨   
ىلإ ليثيملا ديمورب نم اهكالهتسا ضيفختبو ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ١٠٢،١ىلإ   ٥،٦١ 

ةبوسحم نط ١،٣ىلإ ليثيملا مروفورولك نم اهكالهتسا ضيفختبو نوزو ألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط  
  ؛٢٠٠٥ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب 
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ماع يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا ىلع كسرهلاو ةنسوبلا ئن   )ب(  ةباقر ريبادتل ٢٠٠٥نأ  
  ؛لايرتنوم لوكوتورب يف ليثيملا مروفورولك

،   )ج( ًاريرقت مدقت مل كسرهلاو ةنسوبلا نأ ىلإ كلذ عم ،قلقلا نم ريبك ردقب ريشت نأ
يناثلا نوناك رخآ هتياغ دعوم يف ئشنت نأب يضاقلا١٧/٢٨ررقملا يف دراولا اهمازتلا نأشب  رياني / 

ًاماظن٢٠٠٦ اولل ًاصصح لمشي نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب صصحلاو صيخارتلل  ًاقبط ت ًادر 
  ؛٣٦/٧ةيصوتلل 

صصحلا ماظن دعب ئشني مل فرطلا نأب ديفت ةحاتملا تامولعملا نأ ىلإ ريشت نأ  )د(  
ذيفنتلا تالاكو عم نواعتلاب دوهجلا ةفاك لذب ىلع ةوقب كسرهلاو ةنسوبلا ثحت نأو ،صيخارتلاو 
ةباقرلا ريبادتل فرطلا لاثتما قيقحتل ةميلسلا ةيميظنتلا ريبادتلا ةيمهأ ىلإ ةريشم ،اهمازتلاب ءافولاب ةصتخملا 

  ؛هيلع ةظفاحملاو لوكوتوربلا اهضرفي يتلا
دعوم يفو لاجعتسالا هجو ىلع ةنامألا ىلإ مدقت نأ كسرهلاو ةنسوبلا ىلإ بلطت نأ   )ه(

راذآ٣١هتياغ  ةيعرفلا ةرقفلا يف هيلإ راشملا ريرقتلا ٢٠٠٧سرام /  يف ذيفنتلا ةنجل هيف رظنت يكل ) ج(، 
  .نيثالثلاو نماثلا اهعامتجا

  ٣٧/٥ةيصوتلا 
  اناوستوب  -واو

ةيصوتلاو ١٥/٣١ررقملل اهذيفنت بقلعتي اميف اهتلاح يف رظنلل اناوستوب تجردأ   - ٥٢  ٣٦/٨.  
نم اهكالهتسا ضيفختب اهمزلت لمع ةطخ تمدق اناوستوب نأ ىلإ ١٥/٣١ررقملا راشأ   - ٥٣  

ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٠،٦نم ليثيملا ديمورب  ماع يف رفص ىلإ ٢٠٠٢   ٢٠٠٥ 
  .ليثيملا ديمورب صصحو صيخرتل ماظن ءاشنإبو

دعوم يفو نكمم تقو عرسأ يف ،ةنامألا ىلإ مدقت نأ ىلع اناوستوب ٣٦/٨ةيصوتلا تثح   - ٥٤  
لوليأ٣٠هتياغ  ماع تانايب ٢٠٠٦ربمتبس /  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب٢٠٠٥  ىلإ تراشأ امك .  

هنكلو صصحلاو صيخارتلل ًاماظن ئشني مل هنأب غلبأ فرطلا نأ مايقلاب ةصاخلا ةيلمعلا يف عورشلا يوني  
عم لمعلا ةلصاوم اناوستوب ىلإ ةيصوتلا تبلط كلذلو . يسسؤملا زيزعتلا لاومأ يقلت درجمب كلذب

مدقت نأو ،صصحلاو صيخارتلل اهماظن ءاشنإ لجأ نم لاجعتسالا هجو ىلع ةصتخملا ذيفنتلا تالاكو 
بآ١٦هتياغ دعوم يف ةنامألا ىلإ ًاريرقت  لمعلا كلذ ةلاح نأشب٢٠٠٦س طسغأ/   .  

ماعل ا   - ٥٥  نع تغلبأو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب ٢٠٠٥انايب كلذ دعب اناوستوب تمدق  
نهارلا عامتجالا داقعنا تقو ىتح مدقت مل اناوستوب نأ ديب . ليثيملا ديمورب نم رفص هرادقم كالهتسا
صصحو صيخارت ماظن ءاشنإب اهمازتلاب ءافولل ذ يفنتلا تالاكو عم اهلمع نأشب بولطملا ةلاحلا ريرقت

ىلإ ا   ركذم يف فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ تغلبأ دقف كلذ عمو ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملل
صيخارتلل هماظن نأب اهغلبأ فرطلا نأب ٢٠٠٦ربمفون /يناثلا نيرشت يف ةيذيفنتلا ةنجللا عامتجا  ،

  .ليغشتلا عضوم دعب عضوي مل صصحلاو
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  :ىلع كلذل ةنجللاتقفاو   - ٥٦
اهكالهتسا ضيفختب نمزلا ةددحملا ا   )أ(  امازتلا عيمجل اهمامتإ ىلع اناوستوب ئن  نأ

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ١٥/٣١ررقملا يف دراولا  قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا ) ليثيملا ديمورب( 
نم لماكلا يجيردتلا صلختلاب ا  ، امازتلا قيقحتو ،ءاه لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ليثيملا ديمورب كالهتسا  
؛لايرتنوم لوكوتورب بجومب ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلاب ا    امازتلا كلذب ةقباس

ًاقفو–مدقت مل اناوستوب نأ ىلإ فسألا عم ريشت نأ   )ب( ةيصوتلل   ةلاح ريرقت – ٣٦/٨   
صيخارتل ماظن ءاشنإب ١٥/٣١ررقملا يف درا ولا اهمازتلاب ءافولل ذيفنتلا تالاكو عم اهلمع نع  
  ؛صصحلا ماظن ىلع لمتشي ليثيملا ديمورب نم تارداصلاو تًادراولا

هتياغ دعوم يفو ،لاجعتسالا هجو ىلع ،ةنامألا ىلإ مدقت نأ اناوستوب ىلإ بلطت نأ   )ج(
راذآ٣١ ةيعرفلا ةرقفلا هيلإ ريشت يذلا ريرقتلا ٢٠٠٧سرام /  ءانثأ هيف رظنتل ذ يفنتلا ةنجل ىلإ) ب(، 

ريبادتل فرطلا لاثتما قيقحتل ةميلس ةيميظنت ريبادت دوجو ةيمهأ ىلإ ةريشم ،نيثالثلاو نماثلا اهعامتجا 
  .هيلع ةظفاحمللو لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا

  ٣٧/٦ةيصوتلا 
  ادنك  -ياز

يتلا٣٦/٥٠ةيصوتلل اهذيف نتب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلل ادنك تجردأ  - ٥٧ نأ ادنك ىلإ بلطت ،   
بآ١٦هتياغ دعوم يفو ،لاجعتسالا هجو ىلع ةنامألا ىلإ مدقت  غلبملا ا ٢٠٠٦سطسغأ /   اباسح  ،

  .٢٠٠٥ماع لجأ نم اهل تحنم يتلا ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ نأشب اهنع 
زومت٢٠ةخرؤم ةلسارم يف ةقلعملا غالبإلا تاباسح ادنك تمدق   - ٥٨ ةيصوتلاو ٢٠٠٦ هيلوي/   ،
٣٦/٩.  
ةصاخلا غالبإلا تاباسحل ادنك ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ ىلع ةنجللا ا تقفاوكلذلو   - ٥٩  

ماعل ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ نأشب ٣٦/٥٠ةيصوتلل ًاقبط   ٢٠٠٥.  
  ٣٧/٧ةيصوتلا 

  يليش  -ءاط
ررقملل اهذيفنتب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلا لجأ نم يليش تجردأ  - ٦٠  ١٧/٢٩ .  
نم اهكالهتسا زواجتي الأب اهمزلت لمع ةطخ تمدق يليش نأ ىلإ ١٧/٢٩ررقملا راشأ   - ٦١  

ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٤,١٥٢نع ليثيملا مروفورولك  ضفخت نأبو ٢٠٠٥   ،
دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٢٦٢،٧٧٦نم ليثيملا ديمورب نم اهكالهتسا  ىلإ ٢٠٠٤ماع يف نوزوألا    

ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ١٧٠ صيخارتل ززعم ماظنب لمعلا لخدت نأبو ٢٠٠٥   ،
صاخلا نوناقلا يعيرشتلا سل   ا اهيف رقي يتلا ةظحللا نم اهداريتسا صصحو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا

قحي يتلا ةيميظنتلا ريبادتلا عابتإ ةطساوب ةيلاقت نالا ةرتفلا لالخ لاثتمالا ةلافكبو ،ماظنلا اذه ءاشنإب
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لعفلاب تلفك دق ةطخلا يف ةدراولا ريبادتلا نوكل فرطلا ئنهي ررقملا نأ امك . اهقبطت نأ ةموكحلل
يف ةدراولا ليثيملا مروفورولك كالهتسا ةباقر ريبادتل ٢٠٠٤ماع يف لاثتمالا ىلإ فرطلا ةدوع   

  .لوكوتوربلا
ا ٣٦/٩ةيصوتلا تراشأ   - ٦٢ أ ىلع لدت تانايب تغلبأ يليش نأ ىلإ  قوفي ًامدقت تزرحأ 

ىلإ ٢٠٠٥ماع يف ليثيملا ديمورب نم اهكالهتسا ضيفختب اهمازتلا  دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ١٧٠   
تفوأ ا   داوملل صصح صيخارت ماظن ثادحتساب ررقملا كلذ يف دراولا اهمازتلاب ًاضيأأو ،نوزوألا  

اهكالهتسا نع تانايب ًاضيأتغلبأ يليش نأ ىلإ قلقلا عم تراشأ ةيصوتلا نأ ديب . نوزوألل ةدفنتسملا  
ءاب قفرملا نم ةثلاثلا ةعوم    ٥،٢٢٥هردقو ) ليثيملا مروفورولك(ا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نم

اقم اهكالهتسا يف ةدايز لثمي ام وهو٢٠٠٥ماع نع نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط  ماعلاب ةنر ، 
كالهتسا نم ررقملا دحلا زواجت رارمتسا عقوتي فرطلا نأو ١٧/٢٩ررقملا عم قفتي ال امو ،قباسلا   ،

صصحلل ززعملا ماظنلل فرطلا اذه ثادحتسا رخأتل ًارظن كلذو ٢٠٠٦يف ليثيملا مروفورولك   
هذه ةشقانمل ة نجلل يراجلا عامتجالا ىلإ ًالثمم لسرت نأل يليش ةيصوتلا تعد كلذلو. صيخارتلاو

تامازتلال ٢٠٠٦ماع يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلل اهذاختا عمزت وأ ،اهذختت يتلا ريبادتلا اميس الو ،ةلأسملا   
ًاقفو٢٠٠٦ماع يف ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا  ررقملل   ةدعاسملا عورشم ةلاحو ١٧/٢٩   ،

مروفورولك نم يجيردتلا صلختلل يئامنإلا ة دحتملا ممألا جمانرب عم نواعتلاب هذيفنتب موقت يذلا ةينقتلا
  .ليثيملا

دعب ،تلاقو . ةلئسألا ىلع تباجأو فرطلا نع ةلثمم ترضح ،ةنجللا ةوعد ىلع ءانبو  - ٦٣
نإ ،نوبركلا ديرولك عبار نم يجيردتلا صلختلاب قلعتي اميف هنيح ىتح فرطلا حاجن ىلإ ةراشإلا 

ط ةيلمع يف٢٠٠٦ماع ةيادب ذنم طرخنا فرطلا  ةيموكحلا رئاودلا عيمج لمشت يعولا ةراثتسال ةيعو  
ليثيملا ديمورب نأشب لوكوتوربلا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ةيمهأ نأشب ةدروتسملا تاهجلاو ةينعملا 

ماع نم ىلوألا ةرشعلا روهشلا نع فرطلا كالهتسا تانايب ريشت ،كلذل ةجيتنو . ليثيملا مروفورولكو
يس هنأ ىلإ٢٠٠٦ نأ عقوتي فرطلا نأو نيتداملا نيتاه نأشب ٢٠٠٦ماعل هتامازتلال لاثتما ةلاح يف نوك    

يف فرطلا اهمدختسي يتلا ةيلمعلا نأ ىلإ ريشت ذإ ،تلاق ا . ٢٠٠٧ماع يف لاثتما ةلاح يف لظي   أ ديب
ميظنتو يعيرشت راطإ ىلإ ةيرورض ةجاح ةمث نإ ،ةشه ا  لاعف ي إف مث نمو ةيعوط تازاجنإل هذه ةلافك

بيرقلا لبقتسملا يف ذيفنتلا عضوم راطإلا اذه عضوي نأ عقوتت ا    .إو ليوطلا لجألا ىلع
٦٤ -   ، يعيرشتلا راطإلا ميدقت نهارلا تقولا يف يرجي هنإ ،اهيلإ ةهجوملا ةلئسألا ىلع ًادرتلاقو  

رمألا ةيا يف هذيفنتو هدامتعال ةيرورض اهتقفاوم نأ ثيح هضارعتسال تارازو تس ىلإ يميظنتلاو  
ًاقيقدًادعوم مدقت نأ عطتست ملو. هتيروتسدل ضارعتسال عضخيو هعيقوتب دالبلا سيئر موقيس ذئدعبو   

لبق ذيفنتلا عضوم هعضو ةيمهأ كردي فرطلا نأ ىلع تددش اهنكلو ،هيف هلامكتسا متيس يذلا تقولل 
جولا ىلإ رهظتس يتلا ءاصعتسا رثكألا ةباقرلا ريبادت ءوض يف٢٠٠٧ماع  فرطلا نإف كلذلو ؛ذئنيح دو  

يراجلا ماعلا ةياًادهاج ىعسي  لبق نوناقلا لامكتسا ىلإ  .  
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ممألا جمانرب عم فرطلا هيف كرتشي يذلا ةينقتلا ةدعاسملا عورشم ةلاحل ءافيتسا تمدق امك   - ٦٥
. نوزوألل ةدفنتسم ريغ تابيذم مدختست تاجتنم جاتنإ نم ةعنصملا تاهجلا نيكمتل يئامنإلا ةدحتملا

 ، ةيرادإلا تاريخأتلا ضعب دعب ،ةعنصملا تاهجلا ديوزت متو ةحجان لئادبلل ةيربتخملا براجتلا تناك دقل
نهارلا تقولا يف يرجت براجتلا هذهو ؛ةيعانص براجت ءارجإب اهل حامسلل لئادبلا نم ةيفاك تادادمإب 

ةيربتخملا براجتلا جئاتن ىلإًادانتسا ةيباجيإ جئاتن فرطلا عقوتيو  .  
ىلع كلذل ةنجللاتقفاو  - ٦٦  :  

عباسلا عامتجالا ىلإ يليش ةلثمم اهتمدق يتلا تامولعملا ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(  
  :قلعتي ام صوصخلا هجو ىلعو ،ةنجلل نيثالثلاو

لوكوتوربلا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلل فرطلا عقوتب   ‘١’
  ؛٢٠٠٦ماع يف ليثيملا مروفورولك نأشب 

ةيميظنتلاو ةيرادإلا تابيترتلاب لمعلا لاخدإل فرطلا اهلذبي يتلا دوهجلاب   ‘٢’
،ًادراولل صصح ديدحتل ةيرورضلا  همازتلاو ،ليثيملا مروفورولك نأشب ت

ىلع ةظفاحملا ىلإ يعسلاب ،ذيفنتلا عضوم صصحلا هذه عضو متي نأ ىلإ 
  ؛ليثيملا مروفرولك يدروتسم عم يعوطلا قافتالا لالخ نم لاثتمالا

يذلا ةينقتلا ةدعاسملا عورشم نأ نيح يف هنأب فرطلا اهمدقي يتلا ةروشملاب   ‘٣’
نم يجيردتلا صلختلا قيقحت ىلإ فدهي ال ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هذفني 
ةطرخنملا ةأشنملا دوزي هنإف ،ليثيملا مروفورولك نم طبضلاب ةددحم تايمك 

  ؛نوزوألل ةدفنتسملا ريغ لئادبلا ىلإ لوحتلا زاجنإل ةينقتلا ةربخلاب هيف
راذآ٣١هتياغ دعوم يف ةنامألا ىلإ مدقت نأ يليش ىلإ بلطت نأ   )ب(  ٢٠٠٧سرام / 

ذيفنت يف هققحت يذلا مدقتلا نعو ت ًادراولا صصحل ماظنب لمعلا لاخدإل فرطلا دوهج نأشب ءافيتسا
  ؛تابيذملا عاطق يف ليثيملا مروفورولك لئادب

ةنجلل نيثالثلاو نماثلا عامتجالا ىلإ لثمم دافيإ ىلإ ،رمألا بلطت نإ ،يل يش وعدت نأ  )ج(
  .رمألا اذه ةشقانمل

  ٣٧/٨ةيصوتلا 
  ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج  -ءاط

نأشب لامعألا لودج نم ٦دنبلا بجومب اهتلاح يف رظنلا لجأ نم وغنوكلا ةيروهمج تجردأ   - ٦٧  
  .تانايبلا ريرقت نع ةئشانلا لاثتمالا مدعب ةقلعتملا ىرخألا اياضقلا

عبار نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ١٦،٥٠٠هردق كالهتسا نع فرطلا غلبأ   - ٦٨  
غلابلاو ٢٠٠٤ماع يف هكالهتساب هل حومسملا ىصقألا دحلا زواجتي امب نوبركلا ديرولك  نط ٢،٢٨٨   

غلابلا ٢٠٠٤ماع يف هكالهتسا نع ةدايز لثمي امبو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم   ًانط ١١،٠٠٠ 
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كالهتسا نع ًاضيأفرطلا غلبأو . نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم دافنتسا ةلادب ةبوسحم ن ًانط أ٤ 
غلابلاو هكالهتساب هل حوسملا ىصقألا دحلا زواجتي امب ٢٠٠٥ماع يف ليثيملا مروفورولك نم نوزوألا   

سا نع ديزيو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط٣،٣ غلابلا ٢٠٠٤ماع يف هكالهت   ةبوسحم نط ٠،٤   
  . نوزوألا دافنتسا ةلادب

يف ةدايزلا نأ تحضوأ ،ةنامألا نم بلط ىلع ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج نم در يفو   - ٦٩
ًاكالهتسا لثمت ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك عبار نم٢٠٠٥ماع يف اهكالهتسا  ءزجلا نم    

ميلقإلا اذه كالهتسا نأ كلذ نع جتنو ،تانايبلا عمج نود ةيندملا لقالقلا تل اح ثيح ،دالبلل يقرشلا
. ٢٠٠٤ -٢٠٠١تاونسلا نع ةنامألا ىلإ ةمدقملا فرطلا تانايب ريراقت يف جردي مل داوملا كلت نم 

ماع ذنم ةموكحلل ًانكمم حبصأ ةقطنملا ىلإ لوصولا نأ ديب ةصاخلا تانايبلا تجردأ يلاتلابو ٢٠٠٥   ،
اذ   ٢٠٠٥ماع نع فرطلا تانايب ريراقت يف ميلقإلا.  
لوليأ٢٠ةخرؤم ةلاسر يف ةنامألا تعد   - ٧٠ لمع ةطخ ميدقت ىلإ فرطلا ٢٠٠٦ربمتبس /   

كالهتسا ةباقر ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ةدوعل نمزلا ةددحم تارشؤمب ةعوفشم 
  . لوكوتوربلا يف ةدراولاليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك عبار 

هتدوع هب فدهتسي ناك يذلا تابيذملا عاطق عورشم حرتقم مامتإ نأ ًاحضوم فرطلا درو  - ٧١  
ةباقر ريبادتل لاثتمالا ىلإ دوعي نأ كلذ عم عقوتي هنكلو ،نمألا مادعنا ببسب ئجرأ دق لاثتمالا ىلإ 

صلختلا زاجنإو ٢٠٠٧ماع يف لوكو توربلا يف ةدراولا نوبركلا ديرولك عبارو ليثيملا مروفورولك  ،
ًاقباس٢٠٠٨ماع يف نيتداملا نيتاه نم ماتلا يجيردتلا  نأ ةطيرش ،لوكوتوربلا بجومب هتامازتلا ىلع ،   

مزتلا ،ساسألا اذه ىلعو . ٢٠٠٧ماع يف لوألا اهعامتجا يف عورشملا ىلع ةيذيفنتلا ةنجللا قفاوت 
ديرولك عبارو ليثيملا مروفورولك نم يجيردتلا صلخ تلل ةيلاتلا نمزلا ةددحملا تارشؤملاب فرطلا
  .نوبركلا

ليثيملا م روفورولك نًانطأ  ةنسلا
  نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم

نوبركلا ديرولك عبار ن ًانطأ
  نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم

١٦،٥  ٤  ٢٠٠٦  
٢،٢  ٣،٣  ٢٠٠٧  
  رفص  رفص  ٢٠٠٨

رارق عورشم ىلع قلعي نأ ،هنم دراولا درلا ءوض يف ،فرطلا نم ةنامألا تبلط ذئدنعو   - ٧٢
ةيونس داريتسا صصح ددحيس هنأ دكؤي نأو ةفنآلا كالهتسالا ضيفخت سايق تارشؤم نمضتي 

ىلع لوصحلاب قباسلا اهبلط نع بارعإلا ةنامألا تررك امك . سايقلا تارشؤم معدت يتلا تايوتسملاب
ىلإ هتعدو صيخارتلا ماظن ليغشت نيسحتل ف رطلا اهذختيس يتلا ريبادتلا نأشب تامولعملا نم ديزم
  .نهارلا عامتجالا دعوم لولح عم دعب در دق نكي مل فرطلا نأ ديب. نهارلا عامتجالا ىلإ لثمم دافيإ

تقفاو دقف كلذلو . نهارلا عامتجالا دعوم لولح عم دعب در دق نكي مل فرطلا نأ ديب  - ٧٣
لا صنلا ىلع ةفوقعمًاساوقأ عضت نأ ىلع ةنجللا مازتلا نأشب رارقلا عورشم نم ) ج (٤ةرقفلا يف دراو  
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نواعتلاب لمعي نأ سيئرلا ىلإ تبلطو ،صصحلاو صيخارتلل اهماظن دصرب ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج 
. لوبقم صنلا نأ فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلإ فرطلا لثمم نم دكأتي نأ ىلع ةنامألا عم
يف ةديدج ةرقف جاردإو صنلا عفر ىلع ،لوبقم ريغ صنلا ن اك نإ ام ةلاح يف ،ةنجللا تقفاوو
  . صصحلاو صيخارتلل اهماظن دصر ىلع ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ثحت رارقلا عورشم

ىلع كلذل ةنجللاتقفاو  - ٧٤  :  
نم هنع تغلبأ امل ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ريسفت ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(

ديرولك عبار (ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط  ١٦،٥٠٠هردق كالهتسا 
ماع يف ءاب قفرملا نم ةيناثلا ةعوم ) نوبركلا  ضيفخت نم لوكوتوربلا هطرتشي امع ةدايزلاب ٢٠٠٥ا يف  ،

نوبركلا ديرولك عبار كالهتسا ساسأ طخ نم ةئاملا يف ١٥ىلع ديزي ال ىوتسم ىلإ كالهتسالا   
وهو الأ ماعلا كلذ يف فرطلل ؛نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط٢،٢٨٨     

نم هنع تغلبأ امل ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ريسفت ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )ب(
ةعوم ًانط أ٤،٠٠٠هردق كالهتسا   ا ءاب قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ن

ىلإ كالهتسالا ضيفخت نم لوكوتوربلا هطرتشي امع ديزي امب ٢٠٠٥ماع يف ) ليثيملا مروفورولك(ةثلاثلا   ،
ماعلا كلذ يف ليثيملا مروفورولك كالهتسال فرطلا ساسأ طخ نم ةئاملا يف ٧٠ىلع ديزي ال ىوتسم   

؛نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحمًانط ٣،٣٣٠وهو     
لمع ةطخل ةيطارقميدلا وغنوك لا ةيروهمج ميدقت ىلإ ريدقتلا عم كلذك ريشت نأ  )ج(

  ؛٢٠٠٧ماع يف لاثتمالا ىلإ فرطلا ةدوع ةلافكل نمزلا ةددحم سايق تارشؤمب ةعوفشم 
ةيروهمج ماظن نأ ىلإ ريشت ةحاتملا تامولعملا نأ ىلإ ،كلذ عم ،قلقلا عم ريشت نأ   )د(

ديج ليغشت عضوم سي ل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا صيخارت نأشب ةيطارقميدلا وغنوكلا
ةلصلا ةقيثولا ةذفنملا تالاكولا عم نواعتلاب دوهجلا ىراصق لذب ىلع ةوقب فرطلا ثحت ا   إف مث نمو
نيكمت يف ةميلسلا ةيميظنتلا ريبادتلا ةيمهأ ىلإ ةريشم ،صصحلاو صيخارتلل هماظنل لاعفلا ليغشتلا ةلافكل 

  ؛لوكوتوربلا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلا نم فرطلا
ريرقتلا قفرم يف دراولا ررقملا عورشم فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلإ ليحت نأ   )ه(

  .هيف رظنلل) ءاب مسقلا(يلاحلا 
  ٣٧/٩ةيصوتلا 

  اكينيمود  -ءاي
  .٣٦/١٢ةيصوتلا ذيفنتب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلا لجأ نم اكينيمود تجردأ   - ٧٥
هردقو هنع ْغل ٣٦/١٢ةيصوتلا تراشأ   - ٧٦ ب مُلا اهكالهتسال اكينيمود ريسفت ىلإ نط ١،٣٨٨   

ةيمك يهو ٢٠٠٥ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم   ،
، ٠،٧٤٠غلابلاو هكالهتساب اهل حومسملا ىصقألا دحلا زواجتت  نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط  
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بآ١٦هتياغ دعوم يف مد قي نأ فرطلا ىلإ تبلطو تارشؤمب ةعوفشم لمع ةطخ ٢٠٠٦سطسغأ /   ،
  . لاثتمالا ىلإ ةزجانلا فرطلا ةدوع نامضل ًاينمز ةددحم سايق

بآ٢ةخرؤم ةلاسر يف اكينيمود تمدق   - ٧٧ ا ٢٠٠٦سطسغأ /  أ امك ،لمع ةطخ ىلع ًادر   
لوليأ٤ةخرؤم ةلاسر تمدق ،ةنامألا نم ةقحال تالؤاست  تامولعملا نم ديزملا يوحت  ٢٠٠٦ربمتبس / 

اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ اكينيمود ةداعإ ةطخلا هذه نأش نمو . ةطخلا كلت نأشب
  .٢٠٠٦ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ىلع لوكوتوربلا 

٧٨ -   ، فرطلا حضوأ وصقملا نأ ،حيضوت ىلع لوصحلل ةنامألا نم قحال بلط ىلعًادر  نم د  
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كلذ يف امب ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم عيمج يطغت نأ هلمع ةطخ  

عوقو ةلاح يف نمزلا ةددحملا هسايق تارشؤم فيفخت ىلع صنت ةطخلا نأ نيح يف هنأو ، ١١٥ -ةيرولف 
ًامغر لفكت ا  ألا دحلل ةيونسلا فرطلا صصح زواجت مدع كلذ نعإف ،ةينطو ةثراك تايوتسمل ىصق  

فالخب فارطألا ا   حمست يتلا وأ لوكوتوربلا يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع ا  هل حومسملا كالهتسالا
  .كلذ

تذختا هتموكح نإ لاقو . ةلئسألا ىلع درو ةنجللا نم ةوعد ىلع ءانب فرطلل لثمم رضح  - ٧٩
زجعلا ىلإ عجار فرطلا لاثتما مدع نإ لاقو. هتامازتلال لاثتمالا ةلاح ىلإ دلبلا ةداعإل ةمزاللا تاوطخلا  

ماع نم عبارلا عبرلا ءانثأ عيرشتلا اذه رارقإ عقوتملا نم نأ ديب . صيخارتلا ماظن نأشب عيرشت لاخدإ نع
لوألا نوناك٣١خيرات جاردإ نكمي هنأ لثمملا دكأو . ٢٠٠٦ رارق عورشم يف ٢٠٠٦ربمسيد /   

ططختو . صصحلاو صيخارتلل اهماظنب لمعلا لاخدإب اكينيمود هيف مزتلت يذلا خيراتلا هرابتعاب فرطلا
تاطلس كلذ يف امب ،ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا تائيهلا ىتش عم نواعتلاب عيرشتلا ذيفنتل ةعارزلا ةرازو 

نودروتسملا بلاطيسو . ةراجتلاو ةعانصلل ةلثمملا تامظنملاو يسايقلا ديحوتلا تاطلسو كرامجلا
  .كرامجلا تاطلس اهعمجت يتلا ماقرألا عم اهتنراقم متيس يتلا تانايبلا نع غالبإلاب نوردصملاو

ىلع كلذل ةنجللاتقفاو  - ٨٠  :  
لمع ةطخ ميدقتب ٣٦/١٢ةيصوتلل ًاقبط اكينيمود مايق ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(  

 ىلوألا ةعوم ا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلل
  ؛)ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(فلأ قفرملا نم 

) ميج مسقلا(يف دراولا ررقملا عورشم فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلإ ليحي نأ   )ب(
  .هيف رظنلل ريرقتلا اذه قفرمب

  ٣٧/١٠ةيصوتلا 
  روداوكإ  -فاك

ةيصوتلاو ١٧/٣١رر قملل اهذيفنتب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلا لجأ نم روداوكإ تجردأ  - ٨١  
دنبلا ىلع ةوالع ٣٦/١٣ تانايبلا ريراقت نع ةمجانلا ىرخألا لاثتمالا مدع اياضق نأشب٦،   .  
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ضيفختب اهمزلت لمع ةطخ تمدق روداوكإ نأب ريدقتلا عم ًاملع ١٧/٣١ررقملا طاحأ   - ٨٢  
نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط٢،٥نم ليثيملا مروفورولك نم اهكالهتسا  ماع يف   ىلإ ٢٠٠٤   

ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ١،٣٩٧٩ نأ ىلإ ٣٦/١٣ةيصوتلا تراشأو . ٢٠٠٥   
ررقملا يف دراولا اهمازتلا ىلع ةقباس ا   ا ١٧/٣١أ ىلإ ريشي ًايلحرم ًاريرقت تمدق روداوكإ ادهعتبو  

  .ماعلا كلذل لايرتنوم لوكوتورب بجومب ليثيملا مروفورولك نم يجيردتلا صلختلاب
نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا   - ٨٣  انايب ،نهارلا عامتجالا دعوم لولح عم ،روداوكإ تمدق
هردق كالهتسا نع تغلبأو ٢٠٠٥ماع  مروفورولك نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٠،٨١٧،   

، ةطخ يف دراولا اهكالهتسا ضيفختب اهمازتلا ىلع ةقباس اهلعجي ام يأ ،ليثيملا  ماعلا كلذل اهلمع
لوكوتوربلا بجومب يجيردتلا صلختلاب ا    .ادهعت ىلع ةقباس روداوكإ لعجيو

هرادقم ليثيملا ديمورب نم كالهتسا نع ًاضيأغلبأ فرطلا نأ ديب   - ٨٤ ةبوسحم نط ١٥٣,٠٠٠   
لابلا كالهتسالل هب حومسملا ىصقألا دحلا زواجتي ام وهو٢٠٠٥ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب  غ ، 

ماع يف هنع غلبملا هكالهتسا نع ةدايز لثميو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٥٢،٩٨٢  ٢٠٠٤ 
ألا نمًارفص غلابلاو مايق نع أشن هنأب هفارحنا فرطلا رسف دقو . نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نًانط 

ليثيملا ديمورب نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط١٥٣,٠٠٠ليجستب دروتسملا  ةيكرمج ةرفش تحت    
ةدفنتسملا داوملا نأشب فرطلا صصحو صيخارت ماظن نع ةلوؤسملا ةيموكحلا ةلاكولا نأو ةئطاخ 

مدقو ،أطخلا فرطلا فشتكا ،قحال حسمل ةجيتنو . ٢٠٠٥ماع يف كلذل اهفشتكت مل نوزوألل 
لوكوتورب يف ةدراولا ليثيملا ديمورب ةباقر ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلاب همازتلا ىلإ راشأو ةبوصملا تانايبلا  
  .لايرتنوم

ةعوفشم لمع ةطخ ميدقتل هيلإ ةوعدلا ةنامألا تهجو ،تانايبلل فرطلا غالبإ ىلع ًادرو  - ٨٥  
ليثيملا ديمورب نم هكالهتسا يف ةماهلا ةدايزلا ريسفتو ،لاثتمالا ةلاح ىلإ ةدوعلل نمزلا ةددحم تارشؤمب 

ىلإ رفص نم٢٠٠٥ و٢٠٠٤يماع نيب اميف  نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط١٥٣,٠٠٠   دري ملو .  
  .نهارلا عامتجالا دعوم ىتح در

ةئطاخلا كرامجلا تارفش نوكت نأ لمتحملا نم نأ اهدافم ةظحالم ةنجللا ءاضعأ دحأ ىدبأ   - ٨٦  
ًاقفو ليثيملا ديمورب رفشي امًاريثكف. ىرخأ فارطأ ىلع لمتحي اميف قبطنت ،ةعئاش ةلكشم  ، هقيبطتل ىلع    

ليجست يغبني هنأ ىلع صني يذلا ١٤/٧ررقملل فارطألل رشع عبارلا عامتجالا دامتعا نم مغرلا   
امع لءاست دقف كلذلو . اهفئاظو نأشب سيلو داوملا نأشب تارفش تحت نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمج

ماع يف ًارفص غلبي ناك هنأ ودبي يذلا كالهتسالا نع لوؤسم ريفشتلا أطخ ناك نإ  ٢٠٠٤ .  
ماع يف ًارفص غلابلا كالهتسالا نأ دقتعت روداوكإ ةموكح نأ يلودلا كنبلا لثمم دافأ  - ٨٧  ٢٠٠٣ 

ًاعجار نوكي امبر٢٠٠٤و ماع يف دروتسملا ليثيملا ديمورب مادختسا ىلإ رمألا ةقيقح يف   نزخملاو ٢٠٠١   
  .اهلمع ةطخ لامكتسا ددصب ةموكحلا نأب كلذك دافأو. ةقحال تاونس يف مادختسالل
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ىلع ةنجللاتقفاوكلذل   - ٨٨  :  
ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا كالهتسا نع تانايب نم هتغلبأ ام ىلع روداوكإ ئن   )أ(  نأ

ماع يف ءاب قفرملا نم ةثلاثلا ةعوم ) ليثيملا مروفورولك(  اهمازتلا ىلع ةقباس ا ٢٠٠٥ا يف  أ نيبت يتلاو  ،
م اهكالهتسا ليلقتب١٧/٣١ررقملا يف دراولا  ةلادب ةبوسحم نط ١،٣٩٧٩ىلإ ليثيملا مروفورولك ن    

  ؛ماعلا كلذ يف نوزوألا دافنتسا
يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ا   )ب(  دوع ىلع طقف سيل ،كلذك روداوكإ ئن  نأ

امنإو ٢٠٠٥يف ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا كلت ىلع لوكوتوربلا اهضرفي  ىلع ةقباس ا ًاضيأ،   وك ىلع  
  ؛ةنسلا كلتل ةباقرلا ريبادت

 ١٥٣,٠٠٠هردقو هنع غلبملا اهكالهتسال روداوكإ ريسفت ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )ج(
ماع يف ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط 

يزي ال ىوتسم ىلإ كالهتسالا ضيفختب لوكوتوربلا طارتشا نع ةدايزب٢٠٠٥ نم ةئاملاب ٨٠نع د    
ةلادب ةبوسحم نط ٥٢،٩٨٢وهو الأ ،ةنسلا كلت يف ليثيملا ديمورب نم فرطلا كالهتسا ساسأ طخ   

  ؛نوزوألا دافنتسا
 ٣١هتياغ دعوم يفو ،نكمي ام عرسأب ةنامألا ىلإ مدقت نأ روداوكإ ىلإ بلطت نأ   )د(

ةلافكل نمزلا ةددحم تارشؤمب ةعوفشم لمع ةطخ ٢٠٠٧سرام /راذآ ةلاح ىلإ ةيروفلا فرطلا ةدوع ، 
  ؛نيثالثلاو نماثلا اهعامتجا يف ةنجللا اهيف رظنت يكل ،لاثتمالا

ىلإ اهنعًالثمم ،رمألا ىضتقا نإ ،دفوت نأ روداوكإ وعدت  )ه( نيثالثلاو نماثلا عامتجالا   
  ؛رمألا ةشقانمل ةنجلل

ريرقتلا قفرم يف دراولا ررقملا عورشم فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلإ ليحت  )و(  
ةيعرفلا ةرقفلل ًاقفو فرصتي نأ فرطلا ىلإ بلطي يذلاو) لاد مسقلا(يلاحلا  رظنلل كلذو ،ةفنآلا ) د( 

  .هيف
  ٣٧/١١ةيصوتلا 

  ايرتيرإ  -مال
ةيصوتلاو ١٧/٢١ررقملل اهذيفنتب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلا لجأ نم ايرتيرإ تجردأ   - ٨٩  
دنبلا كلذكو ٣٦/١٤ عألا لودج نم٦  ريرقت نع ةئشانلا ىرخألا لاثتمالا مدع اياضقب قلعتملا لام  

  .تانايبلا
تقولا يف ،جاتنإ وأ كالهتسا تانايب يأ نع ةنامألا غلبت مل ايرتيرإ نأ ىلإ ١٧/٢١ررقملا ر اشأ  - ٩٠  

عمجل ةدعاسمب ةقفاوم ىلع تلصحو لوكوتوربلا ىلع طقف ًارخؤم تقدص ايرتيرإ نأب هيف ملس يذلا  
يف ايرتيرإ ةلاح ضرعتست نأ ذيفنتلا ةنجل ىلإ ررقملا بلطو . فارطألا ددعتملا قودنصلا نم تانايبلا
  .نهارلا عامتجالا
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نع تانايب يأ ةنامألا ىلإ مدقت مل ايرتيرإ نأ ىلإ فسألا عم ٣٦/١٤ةيصوتلا تراشأ   - ٩١  
دقت نأ ايرتيرإ ىلإ تبلط مث نمو ،كلذب١٧/٢١ررقملا يضقي امك جاتنإ وأ كالهتسا  ةنامألا ىلإ م  

  .يلاحلا عامتجالا ءانثأ ةنجللا اهيف رظنتل ةقلعملا تانايبلا
فرط ا دكؤت يتلا ،ةقلعملا تانايبلا عيمج ،نهارلا عامتجالا دعوم لولح عم ،ايرتيرإ تمدق  - ٩٢ أ 

ةرقفلا ٥ةداملا بجومب لمعي  غالبإب اهمازتلال لاثتمالا ىلإ اهديعتو ،لايرتنوم لوكوتورب نم ١،   
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ًاكالهتسا ايرتيرإ تغلبأ دقف كلذ عمو . لوكوتوربلا بجومب تانايبلا

نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط٣٠،٢٢٠هردق ةيرولف  دحلا زواجتت ةيمك يهو ٢٠٠٥ماع يف     ،
نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط٢٠،٥٧٤غلبت يتلاو هكالهتساب اهل حومسملا ىصقألا   .  

بآ٢٢ةخرؤم ةلاسر يفو   - ٩٣ اهفارحنال ريسفت ميدقت ىلإ ايرتيرإ ةنامألا تعد ٢٠٠٦سطسغأ /   ،
  .نهارلا عامتجالا داقعنا دعوم ىتح فرطلا دري ملو. رهاظلا

ىلع ةنجللاتقفاوكلذل   - ٩٤  :  
غالبإب ا   )أ(  ادهعتل ًاقبط ةقلعملا تانايبلا عيمجل ايرتيرإ ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ

ةيصوتلاو ١٧/٢١ررقملاو ،لوكوتوربلا اهيلع صني يتلا تان ايبلا عضو دكؤت تانايبلا نأو ٣٦/١٤   
ةداملا ١ةرقفلا بجومب لمعي فرطك فرطلا  ؛لايرتنوم لوكوتورب نم٥،     

نط ٣٠،٢٢٠هردق كالهتسا نع تغلبأ ايرتيرإ نأ ىلإ ،كلذ عم ،قلقلا عم ريشت نأ   )ب(  
فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم ملا نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم  تابكرم (ا يف ةباقرلل ةعضاخلا داو
هذه كالهتسا ضيفختب لوكوتوربلا طارتشا زواجتي ام وهو ٢٠٠٥ماع يف ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  

؛فرطلا ساسأ طخ نم ةئاملا يف٥٠ىلع ديزي ال امب ماعلا كلذ لالخ داوملا     
 ٣١هتياغ دعوم يفو نكمم تقو عرسأ يف ةنامأل ا ىلإ مدقت نأ ايرتيرإ ىلإ بلطت نأ  )ج(

نامضل ًاينمز ةددحم سايق تارشؤمب ةعوفشم لمع ةطخو فارحنالا اذهل ًاريسفت ٢٠٠٧سرام /راذآ  ،
  ؛ةلصلا قيثو كلذ ناك ام اذإ ،لاثتمالا ىلإ ةزجانلا فرطلا ةدوع

نيثالثلاو نماث لا عامتجالا ىلإ لثمم لاسرإ ىلإ ،ةرورضلا تعد اذإ ،ايرتيرإ وعدت نأ  )د(
  ؛ةلأسملا هذه ةشقانمل ةنجلل

) ءاه مسقلا(يف دراولا ررقملا عورشم فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلإ ليحت نأ   )ھ(
كلذو ،هالعأ ) ج(ةيعرفلا ةرقفلا دودح يف فرصتي نأ فرطلا ىلإ بلطي دق يذلا ،ريرقتلا اذه قفرمب 

  .هيف رظنلل
  ٣٧/١٢ةيصوتلا 

  ةيبوروألا ةعامجلا  -ميم
نأشب لامعألا لودج نم ٦دنبلا تحت اهتلاح يف رظنلا لجأ نم ةيبوروألا ةعامجلا تجردأ   - ٩٥  

  .تانايبلا ريراقت نع ةمجانلا ىرخألا لاثتمالا مدع اياضق
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ليثيملا ديمورب نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط  ١ ٥٤٤،٥٢٠كالهتسا نع فرطلا غلبأ   - ٩٦
ًابولطم ناكو٢٠٠٥ماع يف  نم لماكلا يجيردتلا صلختلا ىلع ظفاحت نأ ةيبوروألا ةعامجلا ن  م، 

تاجلاعمو يحصلا رجحلا تاقيبطت لجأ نم هيف كالهتسالا نوكي ام ادع اميف ليثيملا ديمورب كالهتسا 
فارطألا نم ةحونمملا ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإلًاقفو نوكي وأ نحشلا لبق ام  .  

ىلإ لصي ام كالهتسال ءافعإ ةيبوروألا ةعامجلل ١٦/٢ و١/٣-إ.د: ناررقملا حنم  - ٩٧  
يف ةجرحلا تامادختسالا لجأ نم ليثيملا ديمورب نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط  ٢ ٥٧٥،٦٥٨

ةحونمملا ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ نأشب غالبإلا تاباسح نيبتو . ٢٠٠٥ماع 
ًاكالهتسا٢٠٠٥ماع لجأ نم فرطلل  هرادقم   امم ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط  ١ ٤٥٧،٨ 

هرادقم ًاكالهتسا فلخي هليلعت نيعتي نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط٨٦،٧   .  
يف ةباتك فرطلا در ،ةنامألا نم مدقم ريسفت بلط ىلع ًادرو  - ٩٨ لوألا نيرشت١٧  ربوتكأ / 

ًارسفم٢٠٠٦ ًاضارعتسا لمكتسا هنأب  لا عيمج تالجسل  هتانايب ةدعاق عم اهعجارو هيف ءاضعألا لود  
ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمج عبتتب موقت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا صيخرتب ةصاخلا 

اذه ىلإ ًادانتسا ،فرطلا صلخ دقو. لوكوتوربلا ذيفنتل فرطلا هأشنأ يذلا يعيرشتلا راطإلا بجومب  
ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالا ءافعإ نأشب هنع غالبإلا قباسلا يبساحملا ه راطإ ريرقت نأ ،ضارعتسالا

ماع يف هتانايب ريرقتو ٢٠٠٥ماع نأشب ليثيملا  ةداملا بجومب ٢٠٠٥  نم ددع ىلع ايوتحا دق ٧   
عضاخلا ليثيملا ديمورب نم هكالهتسا ًايلوزن مهيف حقن نيحقنم نيريرقت فرطلا مدق كلذلو. ءاطخألا  
ماع يف ةباقرلل نم ٢٠٠٥  نط  ١ ٤٠٤،٧٢٤ىلإ نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط  ١ ٥٤٤،٥٢٠ 
  .نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم

ةحقنم تانايب تمدق ةيبوروألا ةعامجلا نأ ىلإ ريدقتلا عم ةراشإلا ىلع ةنجللا تقفاوكلذل   - ٩٩  
ع نع ةمجانلا ءاطخألا حيحصتل٢٠٠٥ماع يف ليثيملا ديمورب داريتسا نع    ، ايلخاد تانايبلا لاخدإ ةيلم

لوكوتوربلا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل٢٠٠٥ماع يف لاثتما ةلاح يف فرطلا نأ تدكأ يتلاو   .  
  ٣٧/١٣ةيصوتلا 

  ةدحوملا ايزينوركيم تايالو  -نون
ررقملل اهذيفنتب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلا لجأ نم ةدحوملا ايزينوركيم تايالو تجردأ   -١٠٠

تلاو١٧/٣٢   .٣٦/١٦ةيصو  
نم هكالهتسا ضيفختب همزلت لمع ةطخ مدق فرطلا نأ ىلإ ريدقتلا عم ١٧/٣٢ررقملا راشأ   -١٠١  

ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ١،٤٥١نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  ىلإ ٢٠٠٤   
ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ١،٣٥١ رت ماظنب لمعلا لاخدإو٢٠٠٥  داريتسا صيخا ، 

  .٢٠٠٦رياني /يناثلا نوناك لوأ لبق نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/37/7 

26 

لمعلا لخدت مل ةدحوملا ايزينوركيم تايالو نأ ىلإ فسألا عم ٣٦/١٦ةيصوتلا تراشأ   -١٠٢  
ىلإ كلذل تبلطو ٢٠٠٦رياني /يناثلا نوناك نم لوألا لبق نوزوألل ةدفنتسملا داوملل صيخارت ماظنب  ،
عامتجالا ءانثأ هيف ةنجللا رظنت يكل مازتلالا كلذل هذيفنت نأشب ًاريرقت ةنامألا ىلإ مدقي نأ فرطلا  
  . يلاحلا

نع ا   -١٠٣  انايب ،نهارلا عامتجالا داقعنا دعوم لولح عم ،ةدحوملا ايزينوركيم تايالو تمدق
نوبركلا تابكرم نم كالهتسا نع تغلبأف٢٠٠٥ةنسل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا  ةيرولف ةيرولكلا ،   

ررقملا يف دراولا اهمازتلا ىلع ةقباس اهلعجي ام وهو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٠،٣٨هرادقم   
لا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب اهمازتلاب لاثتمالا ةلاح ىلإ اهديعيو١٧/٣٢ ةيرولف ةيرولك ، 

ماظن ثادحتساب همازتلا نأشب بولطملا ريرقتلا دعب مدقي مل فرطلا نأ ديب . لوكوتوربلا بجومب
رادصإ نأب ةنامألا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب غلبأ دقو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا صصحو صيخارتل

ًاليوط ًاتقو قرغتسي لازي ال ماعلا يعدملا بتكم لالخ نم ماظنلا لجأ نم ةبولطملا حئاوللا عورشم 
  . ةينطولا نوزوألا ةدحوو لدعلا ةرازو يف تارادإلا نيب تاعازن دوجو ببسب

ىلع كلذل ةنجللاتقفاو  -١٠٤  :  
ةعضاخلا داوملا كالهتسا نأشب ا   )أ(  انايب ريرقت ىلع ةدحوملا ايزينوركيم تايالو ئن  نأ

ماع يف فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ةباقرلل    ٢٠٠٥ا يف ةدراولا
ا ررقملا يف دراولا اهمازتلا ىلع ةقباس أ نيبي ام وهو ماع يف اهكالهتسا ضيفختب ١٧/٣٢  نم ٢٠٠٥   

يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ١,٣٥١نع ديزي ال ام ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم   
  ؛ةنسلا كلت

ريبادتل لاثتمالا ةلاح ىلإ ةدوعلا ىلع كلذك ةدحوملا ايزينوركيم تايالو ئن  )ب(  نأ 
  ؛لايرتنوم لوكوتورب يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ةباقر

نع ًاريرقت مدقت مل ةدحوملا ايزينوركيم تايالو نأ ىلإ ،كلذ عم ،قلقلا عم ريشت نأ   )ج(
اول صيخارت ماظن ثادحتساب يضقي يذلا١٧/٣٢ررقملا يف دراولا اهمازتلا  داوملا تارداصو ت ًادر 

لوأ هتياغ دعوم يف ٣٦/١٦ةيصوتلل ًاقبط داريتسالا صصح ىلع لمتشي يذلاو نوزوألل ةدفنتسملا   
 ؛٢٠٠٦رياني /يناثلا نوناك

هجو ىلع ،ةنامألا ىلإ مدقت نأ ةدحوملا ايزينوركيم تايالو ىلإ بلطت نأ   )د(
راذآ٣١هتياغ دعوم يفو ،لاجعتسالا  ةيعرفلا ةرقفلا يف هيلإ راشملا ريرقتلا ٢٠٠٧سرام /  يكل ) ج(، 

قيقحت يف ةميلسلا ةيميظنتلا ريبادتلا ةيمهأ ىلإ ًاريشم ،نيثالثلاو نماثلا اهعامتجا يف ذيفنتلا ةنجل هيف رظن ت
، تايالو نكمي امم ،لاثتمالا اذه ىلع ةظفاحملاو  لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل فرطلا لاثتما

مالا ةلاح ىلإ ا    .لوكوتوربلا يف ةباقرلا ريبادتل لاثتدوع ىلع ةظفاحملا نم ةدحتملا ايزينوركيم
 ٣٧/١٤ةيصوتلا 
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  نانويلا  -نيس
تراشأ يتلا ٣٦/١٨ةيصوتلل اهذيفنتب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلا لجأ نم نانويلا تجردأ   -١٠٥  

ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل هجاتنإ نأشب ةبولطملا تاحيضوتلا مدقي مل فرطلا نأ ىلإ 
الا ةيبلتل٢٠٠٤ ًاقبط لوكوتوربلا نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتح    

جاتنإل عنصم ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم لقن نأشب تاحيضوت وأ ٣٥/١٥ةيصوتلل   ،
كلت تسمتلا دقو . ةدحتملا ةكلمملا يف جاتنإلل عنصم نم نانويلا يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
ةرقفلل فرطلا لاثتما نأشب تاحيضوتلا نم ًاديزم ةيصوتلا ةداملا نم ٧  صنت يتلا لوكوتوربلا نم ٢   

طارتشا كلذ يف امب ،فارطألا نيب اميف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم هجاتنإب تاحومسملا لقن طورش ىلع 
  .لقنلا هيف مت يذلا تقولا زواجتي ال امب ليبقلا اذه نم لقن يأب ةنامألا راطخإب ةينعملا فارطألا موقت نأ

هردق جاتنإ نع غلبأ فرطلا نأ ىلإ قلقلا عم ًاضيأةيصوتلا تراشأو  -١٠٦  ًانط ٢ ١٢٤،٠٠٠ 
عم قفتي ال ام وهو ٢٠٠٥يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم   ،

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نم لماكلا يجيردتلا صلختلا ىلع ظفاحي نأب لوكوتوربلا هطرتشي ام 
ةيلحملا تاجايتحالا ماكحأ هب حمست امو اهيلع قفاوملا ةيرورضلا تامادختسالل الإ ماعلا كلذ يف ةيرولف 

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم هجاتنإب نانويلل حومسملا ىصقألا دحلا ناكو . لوكوتوربلا يف ةيساسألا
ماع يف ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيس اسألا ةيلحملا تاجايتحالا لجأ نم ةيرولف غلبي ٢٠٠٥   

نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط٧٣٠ ًاحيضوت مدقي نأ فرطلا ىلإ كلذك ةيصوتلا تبلط دقو .  
ةينمز ةددحم سايق تارشؤمب ةعوفشم لمع ةطخ ،رمألا ىضتقا نإ ،مدقي نأو يرهاظلا فارحنالل 

هذه ةشقانمل نهارلا عامتجالا ىلإ لثمم لاسرإ ىلإ هتعدو ،ل اثتمالا ىلإ ةزجانلا فرطلا ةدوع نامضل
 .ةلأسملا

نوبركلا تابكرم نم هب حومسملا جاتنإلا لقن نأب ٣٦/١٨ةيصوتلا ىلع هدر يف فرطلا دافأ   -١٠٧  
ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ١ ٧٨٦غلب ةدحتملا ةكلمملا نم ةيرولف ةيرولكلا   ٢٠٠٤ 

بناج نم هيلع قفتم امهنم لك ناكو . ٢٠٠٥ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوس  حمًانط ١ ٣٧٤و
ةنامأ رطخت مل ا . ةيبروألا ةيضوفملا هيلع تقفاوو نيدلبلا يف ةصتخملا تاطلسلا  أب كلذك نانويلا ترقأو

اذتعا تمدقو لوكوتوربلا نم٢ةداملا هبلطتت امب سكعلا ىلع ،لقنلا يتيلمع نم يأ لبق نوزوألا  اهر  
لقن تايلمع يأب يروفلا راطخإلا نامض لواحتس ا   أ ةلئاق تاراطخإلا لاسرإ يف ريخأتلا نع

  .ةلمتحم ةيلبقتسم
ماعل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ قوقح لقنب قلعتي اميفو ،كلذ ىلع ًادرو  -١٠٨  

مقرلا نأ ىلإ ةنامألا تراشأ ٢٠٠٤ ألا دافنتسا ةلادب ةبوسحمًانط ١ ٧٨٦،  م ـقر نع فلتخي نوزو 
يف نانويلا هب تثعب يذلا تانايبلا ريرقتب ةقفرملا ةلاسرلا يف دراولا نوزوألا دافنتسا ةلادب ن ًانطأ ١ ٥٠٣
ةداملاب ًالامعإ ٢٠٠٥ماع  خرؤملاو ٧  راذآ٢٩،  مقرلا نع كلذك فلتخيو ٢٠٠٥سرام /   ًانط ١ ٦٤١ 
نوناك ٢خيراتب نانويلا نم درو يذلا ح يضوتلا باطخ يف دراولا نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم  
نأو تانايبلا يف توافتلا اذهل حيضوت ميدقت ىلإ نانويلا ةنامألا تعد كلذل . ٢٠٠٥ربمسيد /لوألا
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يمسرلا مقرلا وه نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحمًانط ١ ٧٨٦مقرلا نأب نيمطتلا نم ًاعون مدقت  دكأو .  
مقرلا نأ ٢٠٠٦ ربمتبس/لوليأ يف ةقحال ةلاسر يف فرطلا نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ١ ٧٨٦   

  .حيحص
تراشأ ٢٠٠٥ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ قوقح لقنب قلعتي اميفو   -١٠٩  ،

حومسملا ىصقألا دحلا ىلإ فيضأ اذإ ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ١ ٣٧٤لقن نأ ىلإ ةنامألا   
اهردقو ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا لجأ نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابك رم نم هجاتنإب فرطلل

ًادح جتانلا عومًانط ٧٣٠  ا نوكي ،ماعلا كلذ يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ىوتسمل ىصقأ    
غلبي ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نم هب حومسملا جاتنإلا 

 ٢٠٠٥ماع يف فرطلا هنع غلبأ ام ًالماك ًاريربت رربي ال ام وهو ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ن ًانطأ ٢ ١٠٤
نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحمًانط ٢ ١٤٢جاتنإ نم  مدقت نأ نانويلا نم ةنامألا تبلط كلذل ةجيتنو .  

ا دافنتسا ةلادب ةبوسحمًانط ٣٨هرادقمو ًايرهاظ دئازلا اهجاتنإل ًاحيضوت    . نوزوأل 
قوقح لقن ةدحتملا ةكلمملا تدكأ ،تامولعم ىلع لوصحلل ةنامألا نم بلط ىلع ًادرو  -١١٠  
ماع يف نانويلا ىلإ نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ١ ٧٨٦جاتنإ  راطخإ مدع نع ترذتعاو ٢٠٠٤   

لوكوتوربلا نم٢ةداملا كلذ بلطتي امك لقنلا ذيفنت تقو يف ةنامألا  ا ظحالم تدبأو.   أ اهدافم ة
ةنامألا ترطخأ دق تناك ا . لقنلا اذه لبق ةيبوروألا ةيضوفملا تغلبأ دق تناك  أ ىلإ تراشأ ا  أ ديب

ناريزح٢٨خيراتب ةلاسر يف  نويلا ىلإ تلقن ا٢٠٠٦هينوي /   أب قح٢٠٠٥ماع يف نا ـ  جاتنإ قو ـ 
ولكلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحمًانط ١ ٣٧٤   . ةيرولف ةير 
١١١-  ، نم ًاروص  ةدحتملا ةكلمملاو نانويلا يتموكح نم ةقفاومب ،ةنامألا ىلإ ةيبوروألا ةيضوفملا تمدق

يشفت الأ ةنامألا نم ةيضوفملا تبلطو . نيفرطلا الك اهمدق يتلا تامولعملا عم ناقفتي نيذللا اهيررقم
اجت تانايب ىلع نايوتحي ام    . ةيرس ةيرأ ساسأ ىلع نيررقملا نيذه صن

لوألا نيرشت١٢يف ةخرؤم ةلاسر يف نانويلا تدافأو   -١١٢ ست ال ا٢٠٠٦ربوتكأ /  دافيإ عيط ت أ
 ًانط ٣٨ةغلابلا ةدايزلاب قلعتي اميف ،تبرعأو . ةدودحملا دراوملا ببسب نهارلا عامتجالا ىلإ اهنع لثمم

يأر نع ٢٠٠٥ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم   ،
 ًانط ١ ٥٣٦ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهجاتنإ ساسأ طخ نوكي نأ يغبني هنأ هدافم 

، ًانط ١ ٤٦٠سيلو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم  ةنامألا هتبستحا يتلا نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم  
ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم هب حومسملا اهجاتنإ ىوتسم ديزي نأ هنأش نم ام وهو 

ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا لجأ نم ٢٠٠٥ لك رربي ىوتسم ىلإ ٥   
غ ـلابلا ساسألا طخ مقر مدختسا هنأ فرطلا ركذو. ةنسلا كلت يف فرطلا هنع غلبأ يذلا جاتنإلا

نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ١ ٥٣٦ خرؤم ةيبوروألا ةيضوفملا نم بلطل ًاقفو  نيرشت ٢٦   
يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيونسلا جاتنإلا تاقاقحتسا حيقنتل ٢٠٠٣ربمفون /يناثلا  

ةيلحملا جاتنإلا تاهجل ا  ضارعتسا لالخ نم ساسألا طخل مقرلا اذه ىلإ ةيضوفملا تلصوت دقو . ردصأ
تاونس يف ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا لجأ نم ةيرولف ةيرولكلا نو بركلا تابكرم نم فرطلا جاتنإ
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تمدق ةيضوفملا نأب عابطنا اهيدل ناك هنأ كلذك نانويلا تركذو . ١٩٩٧ و١٩٩٦ و١٩٩٥ساسألا 
رخآ ءارجإ يأ ىلإ عاد كانه نكي مل هنأو ةنامألا ىلإ ساسألا طخ تاونس نأشب ةحقنملا تانايبلا 

نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهجاتنإ ساسأ طخ حيقنتل دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ١ ٤٦٠   
نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحمًانط ١ ٥٣٦ىلإ نوزوألا  نأ ةيضوفملا نم ةنامألاو فرطلا بلط دقو .  

ساسأ طخ ةرتف تانايب حيقنتب اهتلسرأ ةيضوفملا نأب نانويلا تراشأ يتلا ةضيرعلا نم ةخسن لسرت 
  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم فرطلا جاتنإ

لوألا نيرشت١٢ةخرؤملا نانويلا ةضيرع توتحا   -١١٣ نع تامولعم ىلع ًاضيأ ٢٠٠٦ربوتكأ /   
كلذ يف امب ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نم يجيردتلا هصلخت عيرستل فرطلا هذختا ءارجإ 

تابكرم نم اهجاتنإ دحت نأب ةيرولف ةيرولكلا نوب ركلا تابكرمل ةجتنملا ةديحولا ةهجلا عم قافتا
ىلإ ٢٠٠٦ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  نع لقي ام وهو ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ٦٩٠   

ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا لجأ نم ٢٠٠٦ماع يف فرطلل هب حومسملا دحلا   
 ٢٠٠٥ماع يف وزعملا جاتنإلا ءانثتساب ،هنأ لفكي قافتالا اذه نأ ىلإ فرطلا راشأو . ٥ةداملا بجومب 

نكمم دح ىصقأ نإف ،ةدحتملا ةكلمملا نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ قوقح لقن ىلإ 
لقأ نوكيس ٢٠٠٦ و٢٠٠٥يماع ىدم ىلع ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نانويلا جاتنإل   

  .نيتنسلا نيتاهل ةنامألا هتبستحا يذلا وحنلا ىلع نيعمتجم نيماعلا يف فرطلل هب حومسملا جاتنإلا نم
ىلع كلذل ةنجللاتقفاو  -١١٤  :  

ةيصوتلل ةباجتسا نانويلا هتمدق يذلا يفاضإلا حيضوتلا ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(
  ؛٣٦/١٨

 يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تايمك تدكأ دق ةيفاضإلا تامولعملا نأ ىلإ ريشت نأ  )ب(
فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم  ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا نم ةلوقنملا ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا

ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسي جاتنإب حامسلل ٢٠٠٤ماع يف نانويلا ىلإ ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا   
امب لايرتنوم لوكوتورب نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل  نوبركلا تابكرم عيمج جاتنإ نأ دكؤي  

نوبركلا تابكرم ىلع ةباقرلا ريبادت عم ىشمتي ٢٠٠٤ماع يف نانويلا بناج نم ةيرولف ةيرولكلا   
؛لوكوتوربلا نم فلأ٤ةداملا يف ةدراولا ةيرولف ةيرولكلا     

فرطل ا جاتنإ ريسفتل نانويلا اهتمدق يتلا ةيفاضإلا تامولعملا ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ  )ج(
ذختت نأ نانويلا ىلإ بلطتو ٢٠٠٥ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ًايرهاظ دئازلا   ،

 ٣١هتياغ دعوم يفو ،لاجعتسالا هجو ىلع ،ةنامألا ىلإ مدقت نأ لجأ نم ةيرورضلا تابيترتلا 
ًاميعدت فرطلا اهيلإ راشأ يتلا قئاثولا٢٠٠٧سرام /راذآ للا اهيف رظنت يكل هريسفتل،  اهعامتجا يف ةنج  

يناثلا نيرشت٢٦ةخرؤملا ةلاسرلا يهو الأ ،مداقلا  تبلط يتلا ةيبوروألا ةيضوفملا نم ٢٠٠٣ربمفون /   
نأ ىلإ نانويلا تراشأ يتلا ةضيرعلا ىلع ةوالع ،ةيونسلا اهجاتنإ تاقاقحتسا حقنت نأ نانويلا ىلإ اهيف 

تابكرم نم فرطلا جاتنإ ساسأ طخ ةرتف تانا يب حيقنت ةينب ةنامألا ىلإ اهتلسرأ ةيبوروألا ةيضوفملا
  ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
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داوملا جاتنإ قح لقن ءارجإ ددحت لوكوتوربلا نم ٢ةداملا نأ ىلإ ركذلاب ريشت نأ   )د(  
يف فرط لك موقي نأ ،رومأ ةلمج نم ،طرتشي ءارجإلا نأو ،فرط ىلإ فرط نم  نوزوألل ةدفنتسملا

ةيلمعلا كلت ىلع يرست يتلا ةينمزلا ةرتفلاو لقن ةيلمع يأ طورشب ةنام ألا راطخإب هذه لقنلا تايلمع
  ؛لقنلا اذه مامتإ تقو هتياغ دعوم يف كلذو

ةدحتملا ةكلمملاو نانويلا اهتمدق يتلا ةيفاضإلا تامولعملا نأ ىلإ قلقلا عم ريشت نأ   )ه(
نم ٢ةداملا اهيلع صنت يتلا ط ورشلاب ايفي مل نيفرطلا نأ دكؤت ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل  

يف ةنامألا راطخإ طرش ًاديدحتو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ قوقح لقنل لوكوتوربلا 
اذه يف نافرطلا اهمدق يتلا ةصلخملا تاراذتعالا ىلإ ًاضيأريشت اهنكلو لقنلا اذه مامتإ تقو هتياغ دعوم   

طرشلا اذ  ؛ًالبقتسم متت لقن تايملع يأ يفدادتعالا نامضب امهدهعتو ددصلا    
يف دراولا ررقملا عورشم رشع نماثلا فارطألا عامتجا ىلإ ليحت نأ ىلع قفاوت نأ   )و(

  .هيف رظنلل) واو مسقلا(ريرقتلا اذه قفرم
  ٣٧/١٥ةيصوتلا 

  الاميتاوغ  -نيع
ةيصوتلا  و١٥/٣٤ررقملل اهذيفنتب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلا لجأ نم الاميتاوغ تجردأ   -١١٥

٣٦/١٩.  
كالهتسالا ضيفختب اهيف مزتلا لمع ةطخ مدق فرطلا نأ ىلإ ريدقتلا عم ١٥/٣٤ررقملا راش أ  -١١٦  

ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٢٣٩،٦نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم   ٢٠٠٢ 
ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ٨٥ىلإ  تسالا ضيفختبو٢٠٠٥  نم ليثيملا ديمورب نم كاله ، 

ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٧٠٩،٤ ىلإ ٢٠٠٢  دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ٣٦٠   
اولا رظحبو٢٠٠٥ماع يف نوزوألا  ماع لولحب نوزوألل ةدفنتسم ًاداوم مدختست يتلا تادعملا نم ت ًادر، 

٢٠٠٥.  
ألا ىلإ مدقي نأ ىلع فرطلا٣٦/١٩ةيصوتلا تثح   -١١٧ دعوم يفو نكمم تقو عرسأ يف ةنام  
لوليأ٣٠هتياغ  ماع نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب هتانايب ٢٠٠٦ربمتبس /  غلبي نأو ٢٠٠٥،   

بآ١٦هتياغ دعوم يف ةنامألا  او رظحب همازتلا ةلاح نع٢٠٠٦سطسغأ /  ةمدختسملا تادعملا ت ًادر 
عامتجالا دعوم لولح عم مدق دق فرطلا نكي مل. ٢٠٠٥هتياغ دعوم يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملل   

عباسلا عامتجالا ىلإ مدقملا فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ ريرقت نكلو ،همازتلا ةلاح نع هتانايب نهارلا 
نوناق رارقإ مت دق هنأ ىلإ راشأ ٢٠٠٥ربمفون /يناثلا نيرشت يف دقع يذلا ةيذيفنتلا ةنجلل نيعبرألاو  
زيح لخديسو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلإ ةدنتسملا تادع ملاو ايجولونكتلا داريتسا رظحل

  .ةيرادإلا تابيترتلا نم اهريغو ةيكرمجلا ديدحتلا تارفش تابيترت أشنت املاح ذافنلا
نع غلبأف ٢٠٠٥ةنسل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع هتانايب مدق دق ناك فرطلا نأ ديب   -١١٨  ،

وهو ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٥٧،٥غلبي ةيرولف ةيرو لكلا نوبركلا تابكرم نم كالهتسا  
نوبركلا تابكرم نم هكالهتسا ضيفختب همازتلا نم لك ىلع ًاقباس لازي ال فرطلا نأ فشكي ام  



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/37/7 

31 

لوكوتوربلا يف ةدراولا داوملا كلت ىلع ةباقرلا ريبادتبو١٥/٣٤ررقملا يف دراولا ةيرولف ةيرولكلا  ديب .  
ماع يف ليثيملا ديمورب نم كالهتسا نع ًاضيأغلبأ فرطلا نأ  غلبي ٢٠٠٥  ةلادب ةبوسحم نط ٥٢٢،٧٩٢   

ماعل نمزلا ددحملا سايقلا رشؤم نع ًافارحنا لثمي امم ،نوزوألا دافنتسا ررقملا يف دراولا ٢٠٠٥   ١٥/٣٤ 
ب ةبوسحمًانط ٣٦٠نع ديزي ال ام ىلإ ليثيملا ديمورب نم هكالهتسا ضيفختب فرطلا مزلي يذلا  ةلاد  

  .ةنسلا كلت يف نوزوألا دافنتسا
ًابلط ،فارحنالا اذ  -١١٩  يف ةدراولا نمزلا ةددحملا هسايق تارشؤم حيقنتب قلعتي اميف ،فرطلا مدقو  

نأ اهنم دصقي نهارلا عامتجالا ةيادب يف تمدق ىرخأ ةقيثوب بلطلا لمكتسا دقو . ١٥/٣٤ررقملا 
هميدقت قباسلا ينمزلا لودجلا لحملحت رشؤمب  . ليثيملا ديمورب كالهتسا ضيفختل نمزلا ةددحملا سايقلا تا 

  .ىرخأ ةيليمكت تامولعم) ةنجللا يف وضع(فرطلا لثمم مدقو 
. ليثيملا ديمورب كالهتسا ليلقتل اهلذبي يتلا دوهجلا ةيفلخ فرطلا اهمدق يتلا تامولعملا حضوت  -١٢٠

نم ةئاملاب ةسمخ اهيلإ ىزعي يتلا ،ةريغ صلا عرازملا عاطق يف يجيردتلا صلختلا يف لمعلا لصاوت دقو
مطامطلل ةيعرفلا تاعاطقلا يف مات يجيردت صلخت قيقحت عم ،ايبسن ضرم لكشب ،يلامجإلا مادختسالا 
ناك ةنيزلا تاجتنمو روهزلل نييعرفلا نيعاطقلا يف ققحملا مدقتلا نأ مغر ،ةلوارفلاو ةنيزلا تاتابنو 

  .أطبأ
١٢١-  ، خيطبلا عارز عاطق ربتعي مادختسا نم ةيقبتملا ةئاملاب نيعستو ةسمخلا هيلإ ىزعي يذلاو    

ًاماهًامهاسم ،ليثيملا ديمورب ريدصتلا تاداريإو يداصتقالا ومنلا يف  ا .   ددح يتلا ةصحلا زواجت مت دقو
ىلإ ٢٠٠٣نم ةنس لك يف عاطقلل ةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلا ةرازو  ىلإ ةموكحلا هوزعت ام وهو ٢٠٠٦   ،

يجيردتلا صلختلا ةمواقمو ةيبيرجتلا لئادبلل ةعفترملا ةفلكتلاو ،خيطبلاب ةعورزملا ةحاسملا يف عسوتلا  
  .فرطلل يسيئرلا ريدصتلا قوس لجأ نم ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ رارقإ ىلإ ةعجارلا

عارز نأو ءارآلا قفاوتب ةقباسلا يجيردتلا صلختلا فادهأ ىلإ لصوتلا متي مل هنأ ظحول امك   -١٢٢
ضيفخت سايق تارشؤم نأ ىلع فرطلا لثمم ددشو . فادهألا كلت هاجت ليلق مازتلاب اورعش خيطبلا

عيمج لمشت ءارآ قفاوت ءانبل ةيلمع جتان ةرم لوأل لثمت ةحرتقملا ةديدجلا ليثيملا ديمورب كالهتسا 
ًامامت ا  تارشؤم ربتع تو. عيمجلا مزتلي ثيحب ،صاخلا عاطقلاو ةموكحلا مهيف نمب ،ةحلصملا باحصأ

، ٢٠٠٨ماع يف لاثتمالا ىلإ هديعتو فرطلا لبق نم اهزاجنإ نكميو ةيعقاو ةحرتقملا ةديدجلا سايقلا 
ررقملا يف ةدراولا ركبألا لمعلا ةطخ يف ٢٠٠٧ماع عم ةنراقملاب   ١٥/٣٤.  

١٢٣-   ، باحصأ عيمج عم قافتالا اذه ىلإ لصوتلا مت هنأ ،ةلئسألا ىلع ًادرفرطلا لثمم دكأ  
تاكرشلا عيمجو ةدروتسملا تاهجلا نم لكل ةددحم صصح ىلع يوتحيو ةلصلا يقيثولا ةحلص ملا
لصوتلا ةيلمع يف رثؤم رود ةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلا ريزول ناك دقو . دالبلا يف ليثيملا ديموربل ةمدختسملا
  .يمسرلا عباطلا هئاطعإل ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن ددصب ةرازولاو قافتا ىلإ
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يتلا تادعملا نم تًادراولارظحب قلعتي اميف و  -١٢٤ لثمم دكأ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مدختست   ،
ةقيثولا تاسسؤملا نأ امك . ديشرتلاو ميعدتلا روط يف اهنكلو ةمئاق ةلصلا ةقيثولا نيناوقلا نأ فرطلا

نطولا نوزوألا ةدحوو كرامجلا تاطلس نيب نواعتلا نيسحت فد  ، عضوو ةي حالصإلا روط يف ةلصلا
  .ذيفنتلا عضوم ينورتكلإلا صيخرتلا ماظن

ديمورب نم يجيردتلا صلختلا لجأ نم يلاملا معدلا نأ فارطألا ددعتم قودنصلا لثمم حضوأ   -١٢٥
يف رظنلا تأجرأ ةيذيفنتلا ةنجللا نأو طقف يئزجلا يجيردتلا صلختلا لجأ نم ةءادب رقأ دق ناك ليثيملا 

ةنجللا رظنتسو . ةيلوألا ةلحرملا جئاتن مييقت نم نكمتت نأ ىلإ يجيردتلا صلختلل ىرخألا تادعاسملا
نأشب فرطلا لمع ةطخل لمتحملا حيقنتلا نأشب فارطألا هذختت ررقم يأ ءوض يف ةيضقلا يف ةيذيفنتلا 

  .يجيردتلا صلختلا
 رشع نماثلا عامتجالا ىلإ ةحقنملا سايقلا تارشؤم ميدقتل مهدييأت نع ةنجللا ءاضعأ برعأ  -١٢٦

باحصأ نيب هيلإ لصوتلا مت يذلا يضارتلا قافتا ديطوت ىلع دعاسي نأ هنأش نم ام وهو ،فارطألل 
اوراشأ م . ةحلصملا  يف ةمدقم ةديدج قئاثو يف رظنلا ءاليإ اهيلع يوطني يتلا تابوعصلا ىلإ ًاضيأأ ديب  
ميدقتلا ةلأسم ةيوست رسيتي نأ يف لمألا نع اوبرعأوًادج ةرخأتم ةلحرم عامتجالا يف ةرخأت ملا تا 
  .نهارلا

ىلع كلذل ةنجللاتقفاو  -١٢٧  :  
دراولا اهمازتلا نأشب ًاريرقت ٣٦/١٩ةيصوتلل ًاقبط تمدق الاميتاوغ نأ ىلإ ريشت نأ   )أ(  
او يأ رظحب١٥/٣٤ررقملا يف  هتياغ دعوم يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مدختست يتلا تادعملا نم ت ًادر 

ًاملع طيحت نأو٢٠٠٥ امب،  لمعلا لخد    ي يذلا نوناقلا نأ نم مغرلا ىلع هنأ نم فرطلا هيلإ راشأ  
ريغو ةيكرمجلا ةيوهلا فيرعت تارفش ءاشنإ متي نأ ىلإ ذافنلا زيح لخدي نأ نكمي ال هنإف رقأ دق رظحلاب 

  ؛ةيرادإلا تابيترتلا نم كلذ
هتياغ دعوم يفو لاجعتسالا هجو ىلع ،ةنامألا ىلإ مدقت نأ الاميتاوغ ىلإ بلطت نأ  )ب(  

راذآ٣١ ةيعرفلا ةرقفلا يف هيلإ راشملا ريرقتلل ءافيتسا ٢٠٠٧سرام /  يف ذيفنتلا ةنجل يف رظنت يكل ) أ(، 
هيف حبصي نأ عقوتي يذلا دعوملا نع تامولعم ريرقتلا اذه يف جردت نأو ،نيثالثلاو نماثلا اهعامتجا 

ةباقرلا ريبادتل فرطلا لاثتما قيقحتل ةميلس ةيميظنت ريبادت دوجو ةيمهأ ىلإ ةريشم ،ذيفنتلا عضوم رظحلا  
  ؛لاثتمالا اذه ىلع ةظفاحملاو لوكوتوربلا اهضرفي يتلا

ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا نأشب اهنع تغلبأ يتلا ا   )ج(  انايب ىلع الاميتاوغ ئن  نأ
ماع يف فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(  ا ٢٠٠٥ا يف أ نيبت يتلاو  ،

ماع يف اهكالهتسا ليلقتب ١٥/٣٤ررقملا يف دراولا اهمازتلا ىلع ةقباس  نوبركلا تابكرم نم ٢٠٠٥   
؛ةنسلا كلت يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحمًانط ٨٥نع ديزي ال ام ىلإ ةيرولف ةيرولكلا     

م ةباقر ريبادت ىلع ةقباس ءاقبلا ىلع كلذك الاميتاوغ ئن  )د(  نوبركلا تابكر نأ
  ؛٢٠٠٥ةنسل ةبسنلاب لوكوتوربلا يف ةدراولا ةيرولف ةيرولكلا 
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نط ٥٢٢،٧٩٢كالهتسا نع تغلبأ الاميتاوغ نأ ىلإ ،كلذ عم ،قلقلا عم ريشت نأ   )ه(  
 ٢٠٠٥ماع يف ءاه قفرملا يف ) ليثيملا ديمورب(ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم 

ماع يف اهكالهتسا ليلقتب ١٥/٣٤ررقملا يف دراولا اهمازت لا نع ةدايزب ام ىلإ ليثيملا ديمورب نم ٢٠٠٥   
؛ةنسلا كلت يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحمًانط ٣٦٠نع ديزي ال     

يف ةدراولا نمزلا ةددحملا اهسايق تارشؤم حيقنتب الاميتاوغ بلطب ًاملع طيحت نأ  )و(  
ع يف فرطلا ةداعإل١٥/٣٤ررقملا  يف ةدراولا ليثيملا ديمورب ةباقر ريبادتل لاثتمالا ىلإ  ٢٠٠٧ما  

نم رسفت يتلا ،بلطلا اذهل امعد فرطلا اهمدق يتلا تامولعملاب ريدقتلا عم ًاملع طيحت نأو ،لوكوتوربلا  
تافآلا طوغض بسب ةمئاقلا ليثيملا ديمورب سايق تارشؤمل لاثتمالا نع زجع فرطلا نأ رومأ ةلمج 

ةيبلتل لئادب ىلإ ةجاحلاو ،ةعورزملا قطانملل ارتاوت رثكأ اريخبت بلطت ام وهو ،ةديازت ملا تاضرمملاو
يف دهعلا ثيدحلا عسوتلاو ،الاميتاوغ يف ةعارزلا يمسومب طبترملا مكحملا داصحلا لودج تابلطتم 

عارز عاطق يعو ىلإ ةعجارلا يجيردتلا صلختلا ةمواقمو لئادبلا ةفلكتو ،خيطبلاب ةعورزملا يضارألا  
نم ةجرح تامادختسا تاءافعإ فرطلا يف يلوألا ريدصتلا قوس حنم مت دق هنأب فرطلا يف خيطبلا 

  ؛ليثيملا ديمورب لجأ
ةحقنملا نمزلا ةددحملا تارشؤملا ىلع قافتالا مت دق هنأ ىلإ ريدقتلا عم كلذك ريشت نأ   )ز(

  ؛ةلصلا يقيثولا ةحلصملا باحصأ عيمج عم تارشؤملا كلتب ءافولا ىلإ ةيمارلا ةطشنألاو
تارشؤم ىلع يوتحملا ررقملا عورشم فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلإ ليحت نأ   )ح(

  .هيف رظنلل) ءاح مسقلا(يلاحلا ريرقتلا قفرم يف دراولاو ،نمزلا ةددحملا سايقلا 
  ٣٧/١٦ةيصوتلا 

  واسيب اينيغ  -ءاف
واسيباينيغتجردأ   -١٢٨ عتي اميف اهتلاح يف رظنلا لجأ نم  ةيصوتلاو ١٦/٢٤ررقملل اهذيفنتب قل    

٣٦/٢٠.  
نم كالهتسالا ضيفختب همزلت لمع ةطخ مدق فرطلا نأ ىلإ ريدقتلا عم ١٦/٢٤ررقملا راش أ  -١٢٩  

ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٢٩،٤٤٦نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  ىلإ ٢٠٠٣   
يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط١٣،١٣٧ ماع   صيخارتل ماظنب لمعلا لخدي نأبو ٢٠٠٥   

ماع ةيا   ٢٠٠٤لبق نوزوألل ةدفنتسملا داوملا صصحو.  
داوملل صصح ماظن ةماقإ ىلع صنت تاعيرشت نس فرطلا نأ ىلإ ٣٦/٢٠ةيصوتلا تراشأ   -١٣٠  

بآ١٦هتياغ دعوم يف ةنامألا غلبي نأ هيلإ تبلطو ،نوزوألل ةدفنتسملا  اك اذإ امب٢٠٠٦سطسغأ /  ن  
هيلوي /زومت يف نيثالثلاو عبارلا اهعامتجا يف ريدقتلا عم ةنجللا تراشأو.هيلغشت أدب دق صصحلا ماظن

أشنأ فرطلا نأ ىلإ ٢٠٠٥ صيخارتللًاماظن   .  
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نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا   -١٣١  انايب نهارلا عامتجالا دعوم لولح عم واسيب اينيغ تمدق
كالهتسا نع ةغلبم ٢٠٠٥ةنسل  نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط  ١٢،٥، 

تابكرم نم اهكالهتسا ضيفختب ا   امازتلا نم لك ىلع ةقباس اهعضوب ةظفتحم ةيرولف ةيرولكلا
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةباقرلا ريبادت يفو ١٦/٢٤ررقملا يف ةدراولا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا   

  .لوكوتوربلا يف ةدراولا ةيرولف
نأب اغلبم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا صصحل ماظنب لمعلا هلاخدإ نأشب ًاثيدحت فرطلا مدق  -١٣٢  

ةيعيبطلا دراوملا ةرازو نأو ٢٠٠٦رياني /يناثلا نوناك لوأ يف ذافنلا زيح لخد ماظنلل ئشنملا عيرشتلا  ،
بت٢٠٠٦ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسال ةصح تددح واسيب اينيغ يف  نط ١٣،١٣غل    

   .١٦/٢٤ررقملا يف ةدراولا فرطلا لمع ةطخ عم قستي ىوتسم وهو ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم 
ىلع كلذل ةنجللاتقفاو  -١٣٣  :  

ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا نأشب ا   )أ(  انايب ريرقت ىلع واسيب اينيغ ئن  نأ
ألا ةعوم) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم (  ا ٢٠٠٥ماع يف فلأ قفرملا نم ىلو ا يف أ نيبي يذلاو  

ماع يف كالهتسالا ضيفختب ١٦/٢٤ررقملا يف دراولا اهمازتلا ىلع ةقباس  ىلإ ليثيملا ديمورب نم ٢٠٠٥   
؛ةنسلا كلت يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط١٣،١٣٧نع ديزي ال ام     

ىلع ةقباس اهئاقب ىلع كلذك واسيب اينيغ ئن   )ب(  نوبركلا تابكرم ةباقر ريبادت نأ
  ؛٢٠٠٥ماعل ةبسنلاب لايرتنوم لوكوتورب يف ةدراولا ةيرولف ةيرولكلا 

دراولا مازتلالا ذيفنت ٢٠٠٦ماع يف تلمكأ واسيب اينيغ نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )ج(  
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا صصحل ماظنب لمعلا لاخدإب١٦/٢٤ررقملا يف   .  

  ٣٧/١٧ةيصوتلا 
  سارودنه  -داص

ةيصوتلاو ١٧/٣٤ررقملل اهذيفنتب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلا لجأ نم سارودنه تجردأ   -١٣٤  
٣٦/٢١.  

اهكالهتسا ضيفختب اهمزلت ةحقنم لمع ةطخ تمدق سارودنه نأ ىلإ ١٧/٣٤ررقملا راشأ   -١٣٥  
ىلإ نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٣٤٠،٨٠نم ليثيملا ديمورب نم  نط ٣٢٧،٦  ةلادب ةبوسحم  
تانايب ميدقت ىلع سارودنه تثحتسا دق ٣٦/٢١ةيصوتلا تناكو . ٢٠٠٥يف نوزوألا دافنتسا   

هتياغ دعوم يف ٢٠٠٥ماع يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم اهكالهتسا  لوليأ٣٠    .٢٠٠٦ربمتبس / 
فنتسملا داوملا نأشب ا  -١٣٦  نوزوألل ةد انايب ،نهارلا عامتجالا دعوم لولح عم ،سارودنه تمدق
هردق ليثيملا ديمورب نم كالهتسا نع ةغلبم ٢٠٠٥ماعل  نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط٣١٥،٦،     
داوم كالهتسا نع تانايب نم هنع تغلبأ ام ىلع سارودنه ئن تقفاو  -١٣٧  نأ ىلع كلذل ةنجللا  

تلا ىلع ةقباس ا٢٠٠٥ماع يف ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا   أ ترهظأ يتلاو ررقملا يف دراولا اهماز  
ىلع ديزي ال ام ىلإ ليثيملا ديمورب نم اهكالهتسا ضيفختب ١٧/٣٤ دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٣٢٧،٦   
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ديمورب ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا بوص تكرحت ا   أو ماعلا كلذ يف نوزوألا
  .ليثيملا

  ٣٧/١٨ةيصوتلا 
  ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج  -فاق 

ررقملل اهذيفنتب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلا لجأ نم ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج تجردأ   -١٣٨
ةيصوتلاو ١٦/٢٠ دنبلا ىلع ةوالع ٣٦/٢٢  لاثتمالا مدع اياضق نأشب لامعألا لودج نم ٦،   

  .تانايبلا ريرقت نع ةئشانلا ىرخألا
تانايب نع غلبأ فرطلا نأ ىلإ ١٦/٢٠ررقملا راشأ   -١٣٩ ماع يف ليثيملا مروفورولك كالهتسا  

مدقي نأ هيلإ بلطو هساسأ طخ ىوتسم دنع ماعلا كلذ يف كالهتسالا ديمجتب همازتلا تزواجت ٢٠٠٣  
ابلط مدق فرطلا نأ ىلإ ًاضيأررقملا راشأو . لاثتمالا ىلإ ةدوعلل لمع ةطخو دئازلا هكالهتسال اريسفت  
  .نوبركلا ديرولك عبارو ليثيملا مروفورولك نأشب هساسأ طخ تانايب يف رييغت لاخدإل

عبار نأشب هساسأ طخ تانايب حيقنتب هبلط بحس فرطلا نأ ىلإ ٣٦/٢٢ةيصوتلا تراشأ   -١٤٠  
نط ٣٨٦،٨كالهتسا نع غلبأ فرطلا نأ ىلإ ركذلاب تراشأو ،ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك   

هنأب دافأ فرطلا نأ ىلإ ةريشم ٢٠٠٤ماع يف ليثيملا مروفورولك نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم   ،
نوناك رهش هتياغ دعوم يف ليثيملا مروفورولك كالهتسا نم لماكلاب يجيردت صلخت قيقحتل ىعسي 

  .نهارلا عامتجالا ىلإ لثمم لاسرإ ىلإ فرطلا تعدو. ،٢٠٠٧رياني /يناثلا
ماعل هيدل نوزوألل ةدفن تسملا داوملا تانايب ،نهارلا عامتجالا دعوم لولح عم ،فرطلا مدق  -١٤١

هردق ليثيملا مروفورولكل كالهتسا نع غلبأو ٢٠٠٥  ،٤،٢٩٠ ، نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط  
نأ مغرو ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ١٣،٦٤٠هردق نوبركلا ديرولك عبارل كالهتسا نعو   

كل٢٠٠٤ماع يف فرطلا كالهتسا نع لقي ريخألا مقرلا  ةلادب ةبوسحم نط  ٢ ١٦٩،٢اهرادقم ة يم 
غلبي يذلاو ٢٠٠٥ماع يف هكالهتساب حوسملا ىصقألا دحلا زواجتي هنإف نوزوألا دافنتسا  نط ١١،٥٥   

  .نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم
ميدقتب ةنامألا نم بلط ىلع نهارلا عامتجالا دعوم ناح امدنع در دق فرطلا نكي مل   -١٤٢

  .ريسفت
ىلع كلذل ةنجللاتقفاو  -١٤٣  :  

يف لاثتمالل ا   )أ(  دوع ىلع ةيمالسإل ناريإ ةيروهمج ئن  ةباقرلا ريبادتل ٢٠٠٥نأ  
ءاب قفرملا نم ةثلاثلا ةعوم   ا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف ةدراولا

  ؛ماعلا كلذل) ليثيملا مروفورولك(
نم كالهتسا نع تغلبأ دق ةيمالسإلا ن اريإ ةيروهمج نأ ىلإ ،كلذ عم قلقب ريشت نأ  )ب(

نم ةثلاثلا ةعوم  ديزي ٢٠٠٥ماعل ) نوبركلا ديرولك عبار(ءاب قفرملا  ا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا  
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نم ةئاملاب ١٥نع ديزي ال ام ىلإ ةنسلا كلت يف كالهتسالل ضيفخت نم لوكوتوربلا هطرتشي امع   
  ؛فرطلا ساسأ طخ ىوتسم

دعوم يفو نكمي ام عرسأب ةنامألل مدقت نأ ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج نم بلطت نأ   )ج(
راذآ٣١هتياغ  ًاينمز ةددحم سايق تارشؤمب ةعوفشم لمع ةطخو ،فارحنالا اذهل اريسفت ٢٠٠٧سرام /   

  ؛لاثتمالا ىلإ ةزجانلا فرطلا ةدوع نامضل
نيثالثلاو نماثلا ع امتجالل اهنع لثمم لاسرإ ىلإ ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج وعدت نأ  )د(

  ؛ةلأسملا هذه ةشقانمل ةرورضلا هيضتقت امبسح ذيفنتلا ةنجلل
نماثلا عامتجالا ىلإ ) ءاح مسقلا(ريرقتلا اذه قفرم يف دراولا ررقملا عورشم ليحت نأ   )ه(

  .هالعأ) ج(ةيعرفلا ةرقفلا بسح لمعلا فرطلا نم بلطتي دق يذلاو ،هيف رظنلل فارطألل رشع 
  ٣٧/١٩ةيصوتلا 

  اينيك  -ءار 
تلجس دق تناك يتلا ٣٦/٢٤ةيصوتلاب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلا لجأ نم اينيك تجردأ   -١٤٤  

ىتح ٢٠٠٥ماعل لوكوتوربلا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل اينيك لاثتما يف رظنلا ءاجرإ ىلع ةنجللا ةقفاوم   
يتلا تانايبلا ريراقت ضار عتسال دودحم تقو نم اينيكل رفوت ام ءوض يف كلذو ،يلاحلا عامتجالا

نأشب تامولعمل ةنامألا بلط ىلع درللو ٢٠٠٥يف اينيك اهتمدق يتلا تانايبلا نم ةنامألا اهتطبنتسا   
ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا نم للقت نأب اهتبلاطم نع رهاظلا فارحنالا 

ىلع ديزي ال ام ىلإ ٢٠٠٥ اهساسأ طخ نم ةئاملاب ٥٠  دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٢٣٩،٤٥٦غلابلا    
  .نوزوألا

نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ١٦٢،٢١هردق كالهتسا نع قحال تقو يف فرطلا غلبأ   -١٤٥  
ماع يف اهكالهتسا نع ديزت ةيمك يهو ٢٠٠٥يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم   ،٢٠٠٤ 

وألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط١٣١،٠٧٢غلابلا  يذلاو هكالهتساب اهل حومسملا ىصقألا دحلا نعو نوز  
نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط١١٩،٧٢٨غلبي   .  
فنت يف ريخأت ىلإ هلاثتما مدع فرطلا ازع ،ةنامألا نم بلط ىلعًادر  -١٤٦ صلختلل هتطخ ذ ي 

، ب اهذيفنتب ايناملأ موقت يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يئاهنلا يجيردتلا اسنرف نع ةباينلا
ليومت فرص لعج يذلا فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ررقم نع تأشن ا   إ لاق يتلاو

نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيميظنت ةحئال دامتعاب ان  كلت دامتعا ةيلمع نأ ىلإ راشأ امك . رم عورشملا
دقتم ةلحرم يف ،هبنجت لاحتسا لكشب ترخأت ا    .ةمأ مغر ،ةحئاللا

نأ ىلع دكأ دقو . ةلئسألا ىلع درلاب ماقو ،ةنجللا نم ةوعد ىلع ءانب ،اينيك نم لثمم رضح  -١٤٧
لايرتنوم لوكوتورب بجومب ا  ةحئاللا عضو نأ حضوأو . ادهعتب ءافولاب لماكلاب ةمزتلم هتموكح

ىلإ ةجاحلاو ة حلصملا باحصأ عم رواشتلا ةيلمع ببسب ،امج اتقو قرغتسا ةيئاهنلا اهتغيص يف ةديدجلا
سطسغأ /بآ رهش رخاوأ يف لوؤسملا ريزولا نم اهيلع عيقوتلا مت هنأ الإ ،ةينتعم ةينوناق ةغايص عابتا
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ةموكحلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا نآلا رظتنتو٢٠٠٦ ًايئا.   ادعوم مدقي نأ عيطتسي ال هنإ لاقو اقيقد    
رشنلا رظتنت يتلا ىرخألا داوملا رادقم ىلع فقوتي كلذ نأ ثيح ،رشنلل متي نأ عقوتي هنكلو ًاضيأ   ،
  .٢٠٠٦ربمفون /يناثلا نيرشت رهش فصتنم زواجتي ال اميف كلذ

١٤٨-   ، لعفلاب اهيدل اينيك نأ ،ةلئسألا ىلع ًادرحضوأو اولا دصرلًاماظن  نم تامادختسالاو ت ًادر 
ديدحت تائيه ىتشو ة ينطولا نوزوألا ةدحوو نييكرمجلا نيلوؤسملا لمشي ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا
ةطخ قيلعت ببسب ٢٠٠٥ماع يف ت ًادراولا بقارت نأ اينيك عطتست ملو. ةينعملا ةداملا بسحب ريياعملا  

تابكرم نم ريبكلا مجحلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يئاهنلا يجيردتلا صلختلا ةرادإ 
لوخد لبق ىتح هنأ ديب . لبقتسملا يفهمادختسا لجأ نم نزخو دروتسا يذلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 

تضفرو ٢٠٠٦ماع يف ت ًادراولا ةبقارم يف كرامجلا تاطلس تحجن دقف ،ذافنلا زيح ةديدجلا ةحئاللا  
ا   .أش اهل ةنحش لوخد لعفلاب

 ٢٠٠٦ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اينيك كالهتسا ديزي الأ عقوتي هنإ لاقو   -١٤٩
بوسحمًانط ٦٠نع  ركذو ،لاثتمالا ىلإ فرطلا ديعي نأ هنأش نم ام وهو ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ة  

ةرادإ ةطخ عم قستت يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسال ىرخألا فادهألا نم ةلسلس 
ىلإ يضفي نأ هنأش نم ام وهو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يئاهنلا يجيردتلا صلختلا 

، تلا صلختلا ةيرورضلا تامادختسالا لجأ نم ا  صخرم ماجحأ يأ نع رظنلا فرصب ،ماتلا يجيرد
نم يئاهنلا يجيردتلا صلختلا ةرادإ ةطخ نأ فارطألا ددعتم قودنصلا لثمم دكأو . ٢٠٠٩ماع لبق 

نط لكل رالود ١٠ ٠٠٠غلبت ةيلام تاءازج نأشب اماكحأ لمشت ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم   
  .ةيونسلا فادهألا نع ديزي نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم كلهتسم

ىلع كلذل ةنجللاتقفاو  -١٥٠  :  
نط ١٦٢،٢١هردقو هنع تغلبأ يذلا اهكالهتسال اينيك ريسفتل ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(  

ةعوم ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ةباقرلل ةعضاخلا داوملل نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم   ا يف
 ٥٠نع ديزي ال ام ىلإ اهكالهتسا ضفخب لوكوتوربلا طارتشا زواجت يذلاو ،فلأ قفرملا نم ىلو ألا
ت ًادراولا صيخرتل ماظن دامتعال اهدوهج كلذ يف امب ،فرطلا ساسأ طخ ىوتسم نم ةئاملاب
  ؛داريتسالل اصصح نمضتي نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو

اهذيفنتو اهئاشنإب نوزوألا ةنامأ ترطخأ اينيك نأ ىلإ كلذك ريدقتلا عم ريشت نأ  )ب(  
؛لوكوتوربلل لايرتنوم ليدعت يف فرطك ا    ادهعتل اقبط كلذو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب ةحئالل

عامتج الا ىلإ) ءاط مسقلا(يلاحلا ريرق تلا قفرم يف دراولا ررقملا عورشم ليحت نأ  )ج(
طباوضل لاثتمالا ىلإ فرطلا ةداعإل لمع ةطخ نمضتي يذلاو ،هيف رظنلل فارطألل رشع نماثلا  
  .لوكوتوربلا يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا

  ٣٧/٢٠ةيصوتلا 
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  ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمج  -نيش 
ءاـفولاب قـلعتي اـميف اهتلاح يف رظنلا لجأ نم ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمج تجردأ                  -١٥١

إلاب ا   رركم ٨ و ٣نيترقفلا بجومب ساسأ طخ ءاشنإ لجأ نم تانايبلا نع غالب           امازتلاب نم ) د(ناث    
  .٥ةداملا 
ناريزح ٢٨يف نجاهنبوك ليدعت ىلع قدص دق فرطلا ناك امل            -١٥٢ تلخد دقف   ٢٠٠٦هينوي  /   ،

لوليأ ٧يف ذافنلا زيح كصلا اذه بجومب هتامازتلا         نـع تاـنايبب فرطلا غلبي ملو       . ٢٠٠٦ربمتبس  / 
ءاه قفرملا يف ةدراولا داوملل ساسأ طخ ءاشنإ لجأ نم١٩٩٦ و١٩٩٥ تاونسلا  .  

دـعوم لحي نل ساسألا طخ تانايبب غالبإلا طارتشال فرطلا لاثتما نأ ىلإ ةنجللا تصلخ                 -١٥٣
يف ةدراوـلا ةداملاب ةقلعتملا ةباقرلا ريبادتل فرطلا لاثتما يف هيف رظنت يذلا تقولا يف الإ هيف ةنجللا رظن                   

ماع نع فرطلا تانايبب قلعتي اميف ٢٠٠٧ماع ىتح ثدحي نل ام وهو ،ءا ه قفرملا  ٢٠٠٦   
  ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا  -ءات

ررقملل اهذيفنتب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلا لجأ نم ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا تجردأ   -١٥٤
ررقملاو ١٥/٣٦ ةيصوتلاو ١٧/٣٧   ٣٦/٢٧.  

قتلا عم١٥/٣٦ررقملا راشأ   -١٥٥ نم هكالهتسا ضفخب همزلت لمع ةطخ مدق فرطلا نأ ىلإ ريد  
ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ٩٨٥نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  ىلإ ٢٠٠١   

داوملل صصحلاو صيخارتلل ماظن عضوو ٢٠٠٥ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ن ًانط أ٣٠٣  ،
  .٢٠٠٤ماع لبق نوزوألل ةدفنتسملا 

هكالهتسا ىلع ظافحلاب همزلت لمع ةطخ مدق فرطلا نأ ىلإ ريدقتلا عم ١٧/٣٧ررقملا راشأ   -١٥٦  
زواجتي ال ىوتسم دنع ٢٠٠٥ماع يف تانولاهلل  ىلعو ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٧١٤،٥   
زواجتي ال ىوتسم دنع ليثيملا ديمورب نم ٢٠٠٥ماع يف هكالهتسا  سا ةلادب ةبوسحمًانط ٩٦  دافنت  

 ، نوزوألل ةدفنتسملا داوملل صصحلاو صيخرتلل ماظن ءاشنإب همازتلا ىلع ديكأتلاتداعأونوزوألا  .  
لبق ةنامألل مدقي نأ فرطلا ٣٦/٢٧ةيصوتلا تثح   -١٥٧ لوليأ٣٠  نع هتانايب ٢٠٠٦ربمتبس /   

نع فرطلا غلبي نأب قباس بلط نع بارعإلا ترركو ٢٠٠٥ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا  ةلاح ، 
عيرشت نس نم فرطلا هعقوت ام ىلإ ركذلاب ةريشم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا صصحو صيخارتل هماظن 

يناثلا نوناك٣١هتياغ دعوم يف ماظنلا اذه ىلع صني    .٢٠٠٦رياني / 
ةدفنتسملا داوملا نع ا   -١٥٨  انايب ،نهارلا عامتجالا دعوم لولح عم ،ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا تمدق

هردق ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم كالهتسا نع ةغلبم ٢٠٠٥ماعل نو زوألل  ًانط ٢٥٢، 
، نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٧١٤،٥هردق نولاهلا نم كالهتساو  نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم  

وتسم لك ىشمتتو ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحمًانط ٩٦هردق ليثيملا ديمورب نم كالهتساو  تاي  
ىوتسم نإف كلذ ىلع ةوالعو ١٧/٣٧ و١٥/٣٦نيررقملا يف ةدراولا فرطلا تامازتلا عم كالهتسالا   ،
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ررقملا يف دراولا كالهتسالا ضفخب همازتلا ىلع قباس ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم كالهتسالا 
١٥/٣٦ .  

ةدفنتسملا داوملل صصحلاو صي خارتلل ماظن ءاشنإب همازتلا ةلاح نع دعب غلبي مل فرطلا نأ ديب  -١٥٩
عقوتملا نم ناك هنأ ةنجلل نيثالثلاو سماخلا عامتجالا ءانثأ غلبأ نأو قبس دق فرطلا ناكو . نوزوألل

يناثلا نوناك رهش ةيا  نأو ،لقألا ىلع ٢٠٠٦رياني /لبق ماظنلا اذه ثادحتسال مزاللا عيرشتلا نس  
ددعتم قودنصلا ةنامأ ريرقت نيبو . تًادراولاحيراصتل اتقؤم ابيترت تقولا سفن يف ذفني فرطلا 

ةدحو ةلاح نأ ٢٠٠٦ربمفون /يناثلا نيرشت يف ةيذيفنتلا ةنجللا عامتجا لجأ نم دعملا فارطألا  
معزي هنكلو يندم فظومك ارخؤم نوزوألا لوؤسم لاقتسا دقف . ةحضاو ريغ فرطلل ةعباتلا نوزوألا
دعوم لولح عم ططخي ودينويلا ناك دقف كلذلو . نوزوألا ةدحول ريدمك لمعلا يف رمتسيس هنأب

ةماع ةفصب نوزوألا ةدحو ليكشت نأشب حيضوت سامتلال ةيبيللا تاطلسلاب لاصتالل نهارلا عامتجالا 
يف ةيذيفنتلا ةنجللا عامتجا ىلإ اهريرقت يف قودنصلا ةنامأ تصوأ دقو . صوصخلا هجو ىلع اهيفظومو
راشملا نأشب٢٠٠٦ربمفون /يناثلا نيرشت ةنجللا بلطت نأب ذيفنتلا يف تاريخأت نم يناعت يتلا عي  
  .فرطلا اذه يف هذفني يذلا يسسؤملا زيزعتلا عورشم نع ةلاح ريرقت مدقي نأ ودينويلا ىلإ ةيذيفنتلا

ةنجللاتقفاو  -١٦٠   :ىلع كلذل  
ذيفنت ٢٠٠٥يف تمتأ دق ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(  

ماعل اهكالهتسا ىلع ظافحلل ١٧/٣٧ررقملا يف ةدراولا تاماز تلالا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ٢٠٠٥   
فلأ قفرملا نم ةيناثلا ةعوم   ةبوسحم نط ٧١٤،٥زواجتي ال ىوتسم دنع ) تانولاهلا(ا يف ةدراولا  

ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم اهكالهتسا ىلع ٢٠٠٥يفو نوزوألا دافنتسا ةلادب  ةيناثلا ةعوم    ا يف
؛نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحمًانط ٩٦زواجتي ال ىوتسم دنع ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا نم     

داوملا نم اهكالهتسا نأشب اهتغلبأ يتلا تانايبلا ىلع ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ئن   )ب(  نأ
فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم   يف ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا

ررقملا يف دراولا اهمازتلا ىلع ةقباس ا ٢٠٠٥  أ ترهظأ يتلاو لوكوتوربلا يف هيلع صوصنملاو ١٧/٣٧،   
دافنتسا ةلادب ةبوسحم ن ًانط أ٣٠٣ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا ضفخب 

  ؛ماعلا اذهل نوزوألا
 ٣٦/٢٧ةيصوتلا بسح مدقت مل ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا نأ ىل إ قلقلا عم ريشت نأ  )ج(

اولا صيخارتل ماظن ءاشنإب١٥/٣٦ررقملا يف ةدراولا اهمازتلا ةلاح لوح اريرقت  نم تارداصلاو ت ًادر 
اذه ءاشنإ متي نأب فرطلا عقوت ىلإ ركذلاب ةريشم ،صصحلل ًاماظنلمشي نوزوألل ةدفنتسملا داوملا   

يناثلا نوناك٣١هاصقأ دعوم يف ماظنلا    ؛٢٠٠٦رياني / 
يفو لاجعتسالا هجو ىلع ةنامألا ىلإ مدقت نأ ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ىلإ بلطت نأ   )د(

راذآ٣١هاصقأ دعوم  ةيعرفلا ةرقفلا يف هيلإ راشملا ريرقتلا ٢٠٠٧سرام /  ةنجل هيف رظنت يكل افنآ ) ج(، 
فرطلا لاثتما زاجنإل ةميلسلا ةيميظنتلا ريبادتلا ةيمهأ ىلإ ة ريشم ،نيثالثلاو نماثلا اهعامتجا يف ذيفنتلا
  .لاثتمالا اذه ىلع ةظفاحملاو ،لوكوتوربلا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل

  ٣٧/٢١ةيصوتلا 
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  كيسكملا  -ءاث 
  .٣٦/٣٠ةيصوتلا ذيفنتب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلا لجأ نم كيسكملا تجردأ   -١٦١
ىلإ٣٦/٣٠ةيصوتلا تراشأ   -١٦٢ ررقملا بسح تامولعملا مدقت مل كيسكملا نأ   ةيصوتلاو ١٥/١٩   

ماعل هساسأ طخ تانايب حيقنتب قباسلا فرطلا بلط ضارعتسا نم ةنجللا نيكمتل ٣٥/٢٥  ،١٩٩٨ 
نم اهساسأ طخ حيقنت الصأ تبلط دق تناك كيسكملا نأ نيح يفو . نوبركلا ديرولك عبار نأشب

لداعت يرتم نط ١٨٤،٣٢ىلإ رفص  يف تلدع ا ٢٠٢،٧٥٢   إف ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط  
نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط١٨٧،٥١٧ىلإ احيقنت سمتلتل اهبلط ةقحال ةلاسر   .  

ةيصوتلل ةباجتسا ،ىرخأ تامولعم ٢٠٠٦هيلوي /زومت يف فرطلا مدق  -١٦٣ ةقحال ةلاسرلو ٣٦/٣٠   
ديرولك عبار كالهتساب ةص اخلا ساسألا طخ تانايب صيحمتو عمج يف هتيجهنم فصت ،ةنامألا نم
كالهتسا فاشتكا نع هزجع نأ حرشتو نوبركلا يف نوبركلا ديرولك عبار نم يرتم نط ١٧٠،٤٧،   

ىلإ لماكلاب ىزعي ناك ،ةنسلا كلتل ةبسنلاب هساسأ طخ حيقنتب هبلط هيلإ دنتسي يذلا ١٩٩٨ماع   ،
ىلع دروتسم نوبرك ديرولك عبارل هنع غلب م مادختسال أطخلا قيرطب ةينطولا نوزوألا ةدحو فينصت

عينصت لماعل مادختسا سيلو ةباقرلل عضاخلا كالهتسالا باسح نم ةافعم ةطيسو ةدامل مادختسا هنأ 
  .ةباقرلل عضاخ

كيسكملا اهتمدختسا يتلا ةيجهنملا نأشب تامولعم بلطل ةنامألا نم ىرخأ ةلاسر ىلع ًادرو  -١٦٤  
تانايبلا عمج هنأ ىلإ فرطلا راشأ ١٩٩٨ماعل ةحرتقملا ةديدجلا س اسألا طخ تانايب صيحمتو عمج يف  ،

نمو كالهتسالا فينصت يف تأطخأو تدروتسا يتلا ةكرشلا عم ةيريرحت ةلسارم لالخ نم اهصحمو 
رولكلا عناصم دحأ نأ كلذك كيسكملا تحرشو . ةكرشلا قفارم يف عقوملل ةقحال تارايز لالخ
عبار مادختسا بلطتت تايوتسم ىلع رولكلا جتني يذلا دالبلا يف ديحو لا عنصملا ربتعي ةكرشلل ةعباتلا

ىلإ فرطلل ةعباتلا ةينطولا نوزوألا ةدحو تصلخ كلذ ىلإ ادانتساو ،عينصت لماعك نوبركلا ديرولك 
فالخب ىرخأ تامادختسا لجأ نم نوبركلا ديرولك عبار دروتستل نكت مل ىرخأ ةكرش يأ نأ 

ساسألا طخ ةرتفلالخ ةطيسو ةدامك همادختسا  .  
ت يأ كيسكملا رسفت نأب بلط ىلعًادرو  -١٦٥ اهتعضو دق نوكت كلذ فالخ وأ ةيميظنت ريباد   

تاليصفت مدقت نأو ساسألا طخ ةرتف يف نوبركلا ديرولك عبار جتنت مل ا   أ نم ققحتلل ذيفنتلا عضوم
اهيدل تايواميكورتبلا تاعانص نأب تحضوأ ،يونسلا غالبإلا نم ةيئايميكلا تاعانصلا هب تماق امع  
نأ تركذ امك . ةماعلل ةحاتم ةعانصلا تايلمعب ةصاخلا تامولعملا عيمج نأو ةموكحلل لماكلاب ةكولمم

ةدروتسملا ةكرشلا نأو ١٩٩٧ماع يف نوبركلا ديرولك عبار جاتنإ نع تفقوت تايواميكورتبلا ةعانص   
او يأب مقت مل١٩٩٨ماع يف نوبركلا ديرولك عبارل  يماع يف ليبقلا اذه نم تًادر  ، ٢٠٠٠ و١٩٩٩ 

ةرتفلا كلت ءانثأ ا  اجاح ةيبلتل ةيفاك تانزخم لعفلاب كلتمت ا  دق نكت مل كيسكملا نأ ديب . أ ثيح
دق تناك نإ ام حيضوتل ةنامألا اهتبلط يتلا تامولعملا نهارلا عامتجالا دعوم لولح عم تمدق 

  .امهيلك وأ ،نحشلل قباس ساسأ ىلع وأ ،يونس ساسأ ىلع داريتسا صيخارت تردصأ
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كالهتسا نع غلبأ فرطلا نأ ىلإ ٣٦/٣٠ةيصوتلا تراشأ امك   -١٦٦ ةلادب ةبوسحم نط ٨٩،٥٤   
حومسملا ىصقألا دحلا نع ديزي امب ٢٠٠٥ماع يف نوبركلا ديرولك عبار نم نوزوألا دافنتسا   ،

فرطلا ىلإ تبلطو ،ةنسلا كلت يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ن ًانطألا نم ارفص غلابلاو هكالهتساب
بآ١٦هتياغ دعوم يف ةنامألا ىلإ ةرخأتملا تامولعملا مدقي نأ  ريسفتب اعوفشم ٢٠٠٦سطسغأ /   ،

كالهتسا ةباقر ريبدتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلل ،لاحلا ىضتقم بسحب ،لمع ةطخو ٢٠٠٥ماع يف هفارحنال   ،
عامتجالا ىلإ هنع لثمم لاسرإ ىلإ فرطلا تعدو ،لوكوتوربلا يف ةدراولا نوبركلا ديرولك عبار  
  .نهارلا

 ٢٠٠٥ماع يف نوبركلا ديرولك عبار نم اهكالهتسا نأب قحال تقو يف كيسكملا تحضوأ   -١٦٧
ديرولك عبار نم لماكلا يجيردتلا صلختلا نأ ىلإ تراشأو عينصتلا لماوع تاقيبطت لجأ نم ناك 

لجأ نمو . ةداحلا ةيئيبلاو ةيداصتقالا بقاوعلايدافت لجأ نم عنصملا يف الماك اليدعت بلطتي نوبركلا 
مدقيس يذلا ليدعتلا عورشم ةشقانمل ٢٠٠٦ربمتبس /لوليأ يف كيسكملا ىلإ ةثعبب ودينويلا علطضا ،اذه  

يف بولطملا حيقنتلا فارطألا عامتجاو ذيفنتلا ةنجل ترقأ نأ ثدح ام اذإ هيف رظنلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ 
نوبركلا ديرولك عبار نم كيسكملاكالهتسا ساسأ طخ تانايب عورشملا نأ كيسكملا تنيب دقو .  

ماع يف لوكوتوربلا يف نوبركلا ديرولك عبار ةباقر ريبادتل لاثتمالا ةلاح ىلإ ةدوعلا نم اهنكميس 
ماعلا كلذ ةيا٢٠٠٨  لبق نوبركلا ديرولك عبار كالهتسا نم لماكلا يجيردتلا صلختلا زاجنإو  .  

غلبأ ةرم رخآ تناك ٢٠٠٥يف نوبركلا ديرولك عبار نم هنع غلبملا كالهتس الا ءانثتسابو  -١٦٨  ،
ىلع ةقفاوملا نأش نمو . ٢٠٠٢ماع يف ةباقرلل عضاخلا نوبركلا ديرولك عبار كالهتسا نع فرطلا اهيف 

طخ ريغي نأ ١٩٩٨ماع نوبركلا ديرولك عبار نأشب فرطلا ساسأ طخ تانايب يف بولطملا حيقنتلا   
ةبوسحم نط ٦٢،٥٠٦ىلإ نوزوألا دافنتسا ةلادب رفص نم نوبركلا ديرولك عبار نم هك الهتسا ساسأ  
ديرولك عبار نم فرطلا كالهتسال هب حومسملا ىصقألا دحلا نوكي ذئدنعو . نوزوألا دافنتسا ةلادب

هردق ٢٠٠٥ماعل نوبركلا  نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط٩،٣٧٦  حيقنت دامتعا نإف كلذ ىلعو .  
ضيفختب لوكوتوربلا تاطارتشال لاثتما ةلاح يف هعضي نل فرطلا هبلط يذلا ساسألا طخ تا نايب

يف ساسألا طخ ىوتسم نم ةئاملا يف ١٥زواجتي ال ام ىلإ نوبركلا ديرولك عبار كالهتسا   ٢٠٠٥.  
نأ دكأ دقو . ةلئسألا ىلع باجأو كيسكملل لثمم رضح ،ةنجللا نم ةوعد ىلع ءانبو  -١٦٩

ماتلا قالغإلا بلطتي كيسكملا يف نوبركلا ديرولك عبار كالهتسا نم يروفلا يجي ردتلا صلختلا
نم ةدعاسمب ،نكمملا نم نوكي دق هنأ ديب . ابيرقت دالبلا كالهتسا لك هيلإ ىزعي يذلا عنصملل

يضفي امم ،نوبركلا ديرولك عبار ىلإ جاتحت ال ةفلتخم ةيلمعب لمعلا لاخدإ ،فارطألا ددعتم قودنصلا 
ىلإ الإ ةيقبتملا تامادختسالا لصت نلو . ٢٠٠٩ماع لبق يجيردتلا صلختلا زاجنإ رسيتي ن أ ىلإ

  .ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا لجأ نم بسحف ةليلق تامارغوليك
نوبركلا ديرولك عبار يطغي داريتسالا صصحو صيخارتل كيسكملا ماظن نأ كلذك دكأو   -١٧٠

تارشؤم نإ لاقو . نحشلل قباس ساسأ ىلع سيلو ةكرشلكل يونس ساسأ ىلع ردصت صخرلا نأو 
. امامت ةلوبقم هيلع قيلعتلل هتموكح ىلإ لسرأ يذلا ررقملا عورشم يف ةدراولا نمزلا ةددحملا سايقلا
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دصقي ملو " نزو"ينعي ةنجللا ىلإ ةمدقملا ريتاوفلا ضعب يف مدختسملا " وزيب"حلطصم نأ حضوأ ،اريخأو 
  .ةيدقن ةدحو هنأ ىلع مهفي نأ

  :ىلع كلذل ةنجللاتقفاو   -١٧١
ةيصوتلل ةباجتسا اهميدقتب كيسكملا تماق يتلا تامولعملا ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(

ماع نع نوبركلا ديرولك عبارل كالهتسالا تانايب حيقنتل اهبلطب قلعتي اميف ٣٦/٣٠ رفص نم ١٩٩٨   
دب ةبوسحم نط١٨٧،٥١٧ىلإ نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط  ىلإ صلخت نأو ،نوزوألا دافنتسا ةلا  

؛هبلط ريربتل١٥/١٩ررقملل اقفو ةيفاك تامولعم مدق دق فرطلا نأ     
ةيمكل هنع غلبملا اهكالهتسال كيسكملا ريسفت ىلإ ًاضيأريدقتلا عم ريشت نأ   )ب(  ٨٩،٥٤ 

لا ةعوم  ءاب قفرملا نم ةيناث ا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط
يف كالهتسالا ضيفختب اهمايقب لوكوتوربلا تاطارتشا نع ةدايزب ٢٠٠٥ماعل ) نوبركلا ديرولك عبار(  

؛فرطلا ساسأ طخ ىوتسم نم ةئاملاب١٥نع ديزي ال امل ةنسلا كلت     
مزتعي يتلا ريبادتلا نأشب فرطلا نم ةمدقملا تامولعملا ىلإ كلذك ريدقتلا عم ريشت نأ   )ج(

تمت ام اذإ قفرملا يف ةدراولا نوبركلا ديرولك عبار كالهتسا ةباقر ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلل اهذا ختا
  ؛١٩٩٨ماع يف نوبركلا ديرولك عبار كالهتسا تانايب حيقنتب هبلط ىلع ةقفاوملا 

ريرقتلا قفرم يف دراولا ررقملا عورشم فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلإ ليحت نأ   )د(
ةنسل نوبركلا ديرولك عبارل ساسألا طخل ا )ءايمسقلا  (يلاحلا  انايب حيقنت كيسكملا بلط لبقي يذلا  ،

؛هيف رظنلل كلذو١٩٩٨  ،  
ريرقتلا قفرم يف دراولا ررقملا عورشم فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلإ ليحت نأ   )ه(

عبار ةباقر ريبادتل لا ثتمالا ىلإ فرطلا ةداعإل لمع ةطخ ىلع يوتحي يذلاو) ءاط مسقلا(يلاحلا 
  .هيف رظنلل ،لوكوتوربلا يف ةدراولا نوبركلا ديرولك

  ٣٧/٢٢ةيصوتلا 
  قيبمازوم  -ءاخ 

ررقملل اهذيفنتب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلا لجأ نم قيبمازوم تجردأ -١٧٢ ةيصوتلاو ١٧/٢٠   
٣٦/٣١.  

م بسح تانايبلا نع غلبت مل قيبمازوم نأ ىلإ١٧/٢٠ررقملا راشأ   -١٧٣ نم ٧ةداملا هيضتقت ا    
لاجعتسالا هجو ىلع كلذب مايقلا ىلع اهثحو٢٠٠٤ماعل لايرتنوم لوكوتورب  ةيصوتلا تراشأو . ، 

ماع نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب هتانايب مدقي مل فرطلا نأ ىلإ ٣٦/٣١ ررقمل اقبط ٢٠٠٤   
هتياغ دعوم يف كلذب مايقلا فرطلا نم بلطو ١٧/٢٠ بآ١٦،    .٢٠٠٦سطسغأ / 
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، ٢٠٠٤ماع نع ةقلعملا هتانايب مدق فرطلا نأ ديب   -١٧٤ نهارلا عامتجالا دعوم لولح عم  ،
ةلاح يف فرطلا نأ نيبت يتلاو ٢٠٠٥ماع نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب هتانايب ىلإ ةفاضإلاب   ،

  .نيماعلا الك يف لوكوتوربلا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل لاثتما
ل ةنجللاتقفاو  -١٧٥ بسح ةقلعملا تانايبلا لكل قيبمازوم ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ةراشإلا ىلع كلذ  

ةيصوتلاو لوكوتوربلا هيضتقي امب تانايبلا نع غالبإلاب ا   ةلاح يف تناك ا ٣٦/٣١ادهعت  أ نيبي امم  ،
  .٢٠٠٥ و٢٠٠٤ماوعأ نع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةيباقرلا ريبادتلل لاثتما 

  ٣٧/٢٣ةيصوتلا 
  ادنليزوين  -لاذ 
تناك يتلا ٣٦/٥٠ةيصوتلل اهذيفنتب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلا لجأ نم ادنليزوين تجردأ   -١٧٦  

بآ١٦هتياغ دعوم يف ةنامألا ىلإ مدقت نأ ادنليزوين ىلإ تبلط دق  غالبإلل ا ٢٠٠٦سطسغأ /   انايب  
  . ٢٠٠٥ماع يف ليثيملا ديموربل ةجرحلا فرطلا تامادختسال ةحونمملا تاءافعإلا نع 

زومت١خيراتب ةررحم ةنامألا ىلإ ةمدقم ةلاسر يف   -١٧٧ ةقلعملا ا ٢٠٠٦هيلوي /   انايب ادنليزوين تمدق  ،
  .غالبإلا نأشب

نع غالبإلا نأشب ا تقفاو  -١٧٨  انايبل ادنليزوين ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ ىلع كلذل ةنجللا  
ماع نع ليثيملا ديموربل جرحلا فرطلا مادختسال ةحونمملا تاءافعإلا ةيصوتلل اقفو ٢٠٠٥   ،٣٦/٥٠.  

  ٣٧/٢٤ةيصوتلا 
  رجينلا  -داض 

تلجس يتلا ٣٦/٣٥ةيصوتلل اهذيفنتب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلا لجأ نم رجينلا تجردأ   -١٧٩  
نع لوكوتوربلا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا نأشب رجينلا ةلاح يف رظنلا ءاجرإ ىلع ةنجللا ةقفاوم 

ضارعتسال يفاكلا تقولا ىلإ رجينلا راقتفا ءوض يف كلذو ،نيثالثلاو عباسلا اهعامتجا ىتح ٢٠٠٥م اع  
ماعل ةمدقملا تانايبلا نم ةنامألا ا   ةنامألا بلط ىلع درللو ٢٠٠٥ردصأ يتلا تانايبلا ريراقت  ،

نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا ضفخب ا   ةيرولكلا ادهعت نع رهاظلا فارحنالا نأشب تامولعملل
نع ديزي ال ام ىلإ ٢٠٠٥يف ةيرولف  اهساسأ طخ نم ةئاملاب٥٠    .  

ةلادب ةبوسحم نط ٢٢،٦٨هردق كالهتسا نع غالبإلاب ريخألا عامتجالا لبق رجينلا تماق   -١٨٠  
اهكالهتسا نع لقي هنأ نيح يفو ٢٠٠٥ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل نوزوألا دافنتسا   ،

لا٢٠٠٤ماع يف  ىصقألا دحلا نع ديزي هنإف ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٢٢،٩٨٦غلاب    
غلبي يذلاو ٢٠٠٥ماع يف هكالهتساب اهل حومسملا  نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط١٦،٠١١  ماق .  

بآ٧ يف ٢٠٠٥ماعل هيدل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانايب ميدقت ةداعإب ذئنيح فرطلا  سطسغأ / 
أ دقو٢٠٠٦ لبق ةمدقملا تانايبلا ةجلاعم متت مل ،ينطو نوزوأ لوؤسم دوجو مدعل ارظن هنأب داف ، 

تحضوأ دقو . ءاطخأ ىلع تلمتشا دقف اذهلو ،ةداتعملا ققحتلا لبس لالخ نم ريخألا عامتجالا
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لوكوت وربلا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل لاثتما ةلاح يف هنأ فرطلا اهنع غلبأ يتلا اهميدقت داعملا تانايبلا
  .٢٠٠٥ماعل 
ةدفنتسملا داوملا تانايبل رجينلا ميدقت ةداعإ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ ىلع كلذل ةنجللا تقفاو  -١٨١  

لوكوتوربلا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل لاثتما ةلاح يف ا ٢٠٠٥ماع نع اهيدل نوزوألل   وك ىلإ ريشي امم  ،
  .ماعلا كلذل

  ٣٧/٢٥ةيصوتلا 
  ايريجين  -فلأ فلأ 

ةيصوتللو ١٤/٣٠ررقملل اهذيفنتب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلا لجأ نم ايريجين تجردأ   -١٨٢  
٣٦/٣٦.  

تابكرم نم هكالهتسا ضفخب همزلت لمع ةطخ مدق فرطلا نأ ىلإ ١٤/٣٠ررقملا راشأ   -١٨٣  
ىلإ ٢٠٠١يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط  ٣ ٦٦٦نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  نط  ١ ٨٠٠ 

ةيصوتلا تراشأ دقو ٢٠٠٥يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبو سحم يتلا دوهجلا ىلإ ريدقتلا عم ٣٦/٣٦،   
داريتسا رظح الماش ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا صيخرتل ززعم ماظنب لمعلا لاخدإل فرطلا اهلذبي 

مدقي نأ ىل ع هتثحو ،ماظنلا اذه ةفلاخم ىلع تابوقعو نوزوألل ةدفنتسم داوم ىلع يوتحت يتلا تادعملا
لوليأ٣٠هتياغ دعوم يف  ماع نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب هتانايب ٢٠٠٦ربمتبس /   ٢٠٠٥.  

تفشك يتلاو ٢٠٠٥ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب هتانايب ميدقتب كلذ دعب فرطلا ماق   -١٨٤  ،
لختلا نأشب هتادهعتو١٤/٣٠ررقملا يف دراولا همازتلا نم لك ىلع قباس هنأ  تابكرم نم يجيردتلا ص  

  .لوكوتوربلا بجومب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
ىلع كلذل ةنجللاتقفاو  -١٨٥  :  

ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملل كالهتسالا تانايب نع اهغالبإ ىلع ايريجين ئن   )أ(  نأ
فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم   امم٢٠٠٥ماع نع ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا يف ا ،  أ رهظأ  

ررقملا يف ةدراولا ا   ماعل اهكالهتسا ضفخب ١٤/٣٠امازتلا ىلع ةقباس نوبركلا تابكرم نم ٢٠٠٥   
  ؛ماعلا كلذل نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ١ ٨٠٠نع ديزي ال ام ىلإ ةيرولف ةيرولكلا 

ايريجين ئن   )ب(  يف ةدراولا ةباقرلا ريبادت ىلع ةقباس اهئاقب ىلع ًاضيأنأ لوكوتورب  
  .٢٠٠٥ماع نع ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ىلع لايرتنوم 

  ٣٧/٢٦ةيصوتلا 
  ناتسكاب -ءاب ءاب

ةيصوتلاو ١٦/٢٩ررقملل اهذيفنتب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلا لجأ نم ناتسكاب تجردأ   -١٨٦  
دنبلا ىلع ةوالع ٣٦/٣٧ مالا مدع لئاسمب قلعتي اميف لامعألا لودج نم٦،  نع ةئشانلا ىرخألا لاثت  

  .تانايبلا ريرقت
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نم تانولاهلا نم هكالهتسا ضيفختب همزلت لمع ةطخل فرطلا ميدقت ىلإ ١٦/٢٩ررقملا راشأ   -١٨٧  
ماع نع نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ١٥ ىلإ ٢٠٠٣  نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٧،١   

ع ناتسكاب٣٦/٣٧ةيصوتلا تثحو . ٢٠٠٥ماع نع   ٣٠هتياغ دعوم يف ةنامألل مدقت نأ ىل  
ماع نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا ٢٠٠٦ربمتبس /لوليأ  انايب  ،٢٠٠٥.  

ماع نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا   -١٨٨  نع ةغلبم ٢٠٠٥انايب كلذ دعب ناتسكاب تمدق  ،
لك ىلع ةقباس ةيمك يهو ،نو زوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نًانطألا نم ارفص هردق تانولاهلل كالهتسا

ررقملا يف ةدراولا ضفخلاب ا   لوكوتوربلا بجومب ا١٦/٢٩امازتلا نم  ادهعتو  .  
نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ١٤٨،٥هردق كالهتسا نع تغلبأ ناتسكاب نأ ديب  -١٨٩  

ماع يف اهكالهتسا نع لقت ا   غلابلا٢٠٠٤أ مغر ةيمك يهو ،نوبركلا ديرولك عبار نط ٧٥٢،٤    
هردقو هكالهتساب اهل حومسملا ىصقألا دحلا زواجتت ا    ٦١،٩٣أ الإ ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم

قلعتي اميف ةيلمع لكاشم ىلإ دئازلا هكالهتسا فرطلا ازع دقو . نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط
هعورشم ذفنت يف تاريخأت لاو ،ذافنِإلا يف اههجاوي يتلا تابوعصلاو ،ةعرسب ريبك ضيفخت زاجنإب
ديرولك عبار نم هكالهتسا نأ ىلإ فرطلا راشأ امك . نوبركلا ديرولك عبار نم يجيردتلا صلختلل

ماعلا كلذل لوكوتوربلا يف اهيلع صوصنملا دودحلا يف ناك٢٠٠٦ماع يف نوبركلا   .  
يجيردتلا صلختل ل نمزلا ةددحم سايق تارشؤم دمتعا هنأب دعب اميف ةنامألا فرطلا غلبأ دقو  -١٩٠

اهيلع قفتملا نوبركلا ديرولك عبار عاطقل يجيردتلا صلختلا ةطخ نم ءزجك نوبركلا ديرولك عبار نم 
ةلاح ىلع ةظفاحملا نم هنكمت نأ ا   أش نم نإ لاق يتلاو ،فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا عم

رياني /يناثلا نوناك لوأ لبق ماتلا يجيردتلا صلختلا زاجنإو لوكوتوربلا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا
يتلا كلتو اهذختا يتلا تاوطخلا لصف امك. ٢٠٠٩ هنأ ديب .. لاثتمالا ةلاح ىلإ ةدوعلل اهذاختا مزتعي 

ذيفنت ايلمع نكمملا نم نوكي ال دقف ،ناتسناغفأ عم دالبلا دودح ىلع ةبلقتملا ةلاحلل ةجيتن هنأ ىلإ ريشي 
يغبني هنأ حرتقيو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف ينوناقلا ريغ راجتالا عنمل علسلا لقن ىلع ةيفاك ةبقارم 

  .ةديرفلا ةلاحلا هذه ةجلاعمل تادعاسملا نم ديزم ميدقتب فارطألا ددعتم قودنصلا مايق يف رظنلا
 ةحئاللا نإ لاق دقو. ةلئسألا ىلع درو ناتسكاب نع لثمم رضح ،ةنجللا نم ةوعد ىلع ءانبو  -١٩١

ذافنإلا لعفب تضوقت اهتيلعاف نأ الإ ،ت ًادراولا ةبقارمل ذيفنتلا عضوم تعضو دق ةمزاللا ةيميظنتلا
، راقتفالاو كرامجلا يفظوم بيردت صقن ىلإ ءيش لك لبق ىزعي يذلا فيعضلا مهعم قيسنتلا ىلإ  

نوبركلا ديرو لك عبارل هكالهتسا دودحل فرطلا زواجت مغرو. ةمكحملا ريغ دالبلا دودح لعفب مقافتيو
ًامج اضيفخت كلذ عم زجنأ هنإف٢٠٠٥ماع يف  يفظومل نسحملا بيردتلا أدب ثيح ةمرصنملا ةنسلا يف ،   

ريبادت تئشنأو ةديحو لوخد ةطقنب ت ًادراولا تديق دقلف. هرامث يتؤي مهعم قيسنتلا نسحتو كرامجلا
عيراشم ةذختملا ىرخألا ريبادتلا نيب نمو. ةبقارملا يف ايخارت نودبي نيذلا نيلوؤسملل ةمراص ةيبيدأت  

كرامجلا تاطلس نيب راوحلاب ضوهنلاو مالعإلا طئاسوو ةحلصملا باحصأ ىلإ ةهجوم يعولا ةراثتسال 
بينويلا عم نواعتلاب ،ا  معدلا ريفوت ىلع ريبادتلا كلت لك حاجن رارمتسا فقوتيو . اريجو ناتسكاب يف
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فارطألا ىلع ةيلوؤسملا ضرفل ريبادتب ةبلاطملاب هنايب متتخ او. فارطألا ددعتم قودنصلا نم يفاكلا يلاملا
  .ةباقرلل ةعضاخ اداوم ردصت يتلا

اولا ةبقارمل ةديفم ريبادتب لمعلا هلاخدإل فرطلا حد  -١٩٢  ت ًادرتما ،كلذ تلت يتلا تاشقانملا لالخو
ضوقي نأ هنأش نم تارداصلا صيخارتل ماظن ىلإ راقتفالا نأ ىلع تددش ةنجللا نأ ديب. ةينوناقلا ريغ  

عينصت ةهجب سيل فرطلا نأ نم مغرلا ىلع هنأ ىلإ ةريشم ،ةينوناقلا ريغ ةراجتلا ةبقارمل ةلوذبملا دوهجلا 
كاب لثمم رقأ ،كلذ ىلعًادرو. لبقتسملا يف ريدصتلا ةداعإ ةيناكمإ لافغإ نكمي ال هنإف دوجو مدعب ناتس  
تراشأ امك . ليئض ريدصتلا ةداعإ ىوتسم نأ دقتعملا نم هنإ لاق هنأ الإ تارداصلا ىلع طباوض

ةطاسبب تعجش ام اذإ يسكع ريثأت اهل نوكي نأ نكمي ةديحو لوخد ةطقن نييعت نأ ىلإ ةنجللا 
لوخد طاقن لالخ نم ةفئاز ةيكرمج تارفش مادختساب علسلا ليوحت ىلع نيينوناقلا ريغ نيدروتسملا 

  .ىرخأ
ىلع كلذل ةنجللاتقفاو  -١٩٣  :  

ريبادتل ةعضاخلا داوملا كالهتسا نأشب اهنع تغلبأ يتلا تانايبلا ىلع ناتسكاب ئن   )أ(  نأ
فلأ قفرملا نم ةيناثلا ةعوم   ىلع ةقباس ا ٢٠٠٥ماع نع ) تانولاهلا(ا يف ةدراولا ةباقرلا  أ نيبت يتلا  ،

يف ةدراولا ا   تانولاهلا نم اهكالهتسا ضفخب لوكوتوربلا يف اهيلع صوصنملاو ١٦/٢٩ررقملا امازتلا  
نع ديزي ال ام ىلإ ٢٠٠٥ماعل  ؛ماعلا كلذل نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط٧،١     

 ١٤٨،٥هردقو هنع غلبملا اهكالهتسا نأشب ناتسكاب ريسفت ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )ب(
ءاب قفرملا نم ةيناثلا ةعوم راولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم  ، ٢٠٠٥ماعل ) نوبركلا ديرولك عبار(ا يف ةد

نم ةئاملاب ١٥ىلع ديزي ال ام ىلإ ماعلا كلذ يف اهكالهتسا ضفخب لوكوتوربلا طارتشا زواجتي امب   
  ؛فرطلا ساسأ طخ ىوتسم

سايقلا تارشؤم لصفت تامولعمل ناتسكاب ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ًاضيأريشت نأ   )ج(  
 ، نوبركلا ديرولك عبار كالهتسا نم عرسملا يجيردتلا صلختلا زاجنإل ا  فرطلا مزتلا يتلا نمزلا ةددحملا
تارشؤملا هذهل لاثتمالا ىلإ ةدوعلل اهذاختا عمزتو لعفلاب ناتسكاب ا   ذختا يتلا ريبادتلا ىلع ةوالع

  ؛لوكوتوربلا يف ةدراولا نوبركلا ديرولك عبار كالهتسا ىلع ةباقرلا ريبادتلو
ريرقتلا قفرم يف دراولا ررقملا عورشم فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلإ ليحت نأ   )د(

لا ريبادتلاو تارشؤملا هذه نمضتملاو)مال مسقلا(يلاحلا  هيف رظنللةمعاد،   ،.  
  ٣٧/٢٧ةيصوتلا 

ةديدجلا اينيغ اوباب-ميج ميج    
ررقملل اهذيفنتب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلا لجأ نم ةديدجلا اينيغ اوبابتجردأ   -١٩٤  ١٥/٤٠ 

  .٣٦/٣٨ةيصوتلاو 
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ررقملا راشأ  -١٩٥ نم هكالهتسا ضيفختب همزلت لمع ةطخل فرطلا ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ١٥/٤٠   
ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ٣٥نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  ىلإ ٢٠٠٢   ١٧ 

زوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحمًانط يف رظحي نأبو ٢٠٠٥ماع يف نو   لوألا نوناك٣١،  وأ ٢٠٠٤ربمسيد /   
  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مدختست يتلا تادعملا نم تًادراولا ،كلذ لبق

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم كالهتسا نع غلبأ فرطلا نأ ىلإ ٣٦/٣٨ةيصوتلا تراشأ   -١٩٦  
همازتلا ىلع قباس هنأ نع فشكي ٢٠٠٥ماع يف ةيرولف  هتادهعت ىلعو ١٥/٤٠ررقملا يف دراولا    

نأ ديب . ٢٠٠٥يف لوكوتوربلا بجومب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب 
اولا رظحب همازتلا ذفني مل فرطلا نأ ىلإ فسألا عمًاضيأتراشأ ةيصوتلا  ةلمعتسملا تادعملا نم ت ًادر 

لوألا نوناك٣١لبق نوزوألل ةدفنتسملا داوملل  ةيميظنتلا حئاوللا نأب دافأ هنأ مغر . ٢٠٠٤ربمسيد / 
نمو . ٢٠٠٦سرام /راذآ رخاوأ يف اهيلع ةقداصملل ءارزولا سلجم ىلإ تمدق دق رظحلا ءاشنإل ةمزاللا

ءانثأ ذيفنتلا ةنجل هيف رظنت يكل رظحلل هذيفنت نع ًاريرقت مدقي نأ فرطلا ىلإ ةيصوتلا تبلط مث 
  .يراجلا عامتجالا

ةيصوتلا ىلع نهارلا عامتجالادعوم ىتح فرطلا د ري مل  -١٩٧  ٣٦/٣٨.  
ىلع ةنجللاتقفاو  -١٩٨  :  

ًاريرقت ٣٦/٣٨ةيصوتلل ًاقبط مدقت مل ةديدجلا اينيغ اوباب نأ ىلإ فسألا عم ريشت نأ   )أ(  
اولا رظحب١٥/٤٠ررقملا يف دراولا اهمازتلا ذيفنت نأشب  ةدفنتسملا داوملل ةلمعتسملا تادعملا نم ت ًادر 

لوألا نوناك٣١خيراتب ،نوزوأل ل دق ناك فرطلا نأ ىلإ ركذلاب ةريشم ،كلذ لبق وأ ٢٠٠٤ربمسيد/   
ىلإ تمدق دق رظحلا ءاشنإل ةمزاللا ةيميظنتلا حئاوللا نأب نيثالثلاو سداسلا اهعامتجا ءانثأ ةنجللا غلبأ 

راذآ ةيا  ؛٢٠٠٦سرام /لبق هيلع ةقداصملل ءارزولا سلجم  
يفو ،لاجعتسالا هجو ىلع ،ةنامألا ىلإ مدقت نأ ةديدجلا اينيغ اوب اب ىلإ بلطت نأ  )ب(

راذآ٣١هتياغ دعوم  ةيعرفلا ةرقفلا يف هيلإ راشملا ريرقتلا ٢٠٠٧سرام /  ةنجل هيف رظنت يكل هالعأ ) أ(، 
فر طلا لاثتما قيقحتل ةميلسلا ةيميظنتلا ريبادتلا ةيمهأ ىلإ ةريشم ،نيثالثلاو نماثلا اهعامتجا يف ذيفنتلا
  .هيلع ةظفاحملاو لوكوتوربلا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل

  ٣٧/٢٨ةيصوتلا 
  ياوغاراب -لاد لاد

اياضق نأشب لامعألا لودج نم ٦دنبلا بجومب اهتلاح يف رظنلا لجأ نم ياوغاراب تجردأ   -١٩٩  
  .تانايبلا ريراقت نع ةئشانلا ىرخألا لاثتمالا مدع

تابكرم نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط  ٢٥٠،٧٤٨كالهتسا نع فرطلا غلبأ   -٢٠٠
غلبت يتلاو هكالهتساب اهل حومسملا ىصقألا دحلا زواجتت ةيمك يهو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 

ماع يف اهكالهتسا نع ديزتو ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ١٠٥،٢٨ هردقو ٢٠٠٤   ١٤١،٠٣ 
كالهتسا نع غلبأ امك. نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٦،٨٤٢   
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 ٠،٠٩غلبي يذلاو هكالهتساب هل حومسملا ىصقألا دحلا نع ديزت ةيمك يهو نوبركلا ديرولك عبار نم 
نع نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ١،١٥٥اهردق ةدايزو ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط   

  . ٢٠٠٤ماع يف اهنم هكالهتسا 
٢٠١-   ، ، ًادرفرطلا حضوأ هتامازتلا نع رهاظلا هفارحنال ريسفتل هميدقت نأشب ةنامألا نم ةلاسر ىلع  

تابكرم نم هكالهتسا يف ةدايزلا تناك دقو . هب صاخلا ةباقرلا لكيه نأشب تابوعص هجاو هنأب
فارتلادانسإلالجأ نم دصرلل بسوحم ماظن ىلإ راقتفالا ىلإ ةعجار ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  يق  

تابجاولاو تاءارجإلا نأشب نيينعملا نيفظوملل ليلد ىلإ راقتفالاو ،كالهتسالاو صيخارتلاو ت ًادراولل
نم دحلا نع رفسيس امم ،ةيحيحصت لامعأب مايقلا يرجيو . ةينعملا فئاظولا يف رمتسملا رييغتلا بناج ىلإ
ال ام ىلإ٢٠٠٦ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ت ًادراولا نع ديزي   ةدوعو ًانط ٦٩   

ماعلا ةيا  لبق لاثتمالا ىلإ فرطلا.  
 ٢٠٠٥ماع يف نوبركلا ديرولك عبار نم هكالهتساب غلبأ يذلا مقرلا نأ فرطلا حضوأ امك   -٢٠٢

نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط٠،٦٨٤نوكي نأ يغبنيو ائطاخ ناك  ىلإ تراشأ ةنجللا نأ ديب .  
  .هب حومسملا كالهتسالا ىوتسمل كلذ نع امغر ازواجتم لازي ال مقرلا اذه نأ

٢٠٣-   ، فرطلا نأ ودبي هنأ ،ةنجللا ءاضعأ نم ةلئسأ ىلع ًادرفارطألا ددعتم قودنصلا لثمم نابأ  
ام عرسأب لاثتمالا ىلإ ةدوعلل ةيحيحصت تاءارجإ ذاختاب مزتليو هلاثتما مدع ةلاحب قداص لكشب متهم 

  . نكمي
ىلع ةنجللاتقفاو  -٢٠٤  :  

ةبوسحم نط ٢٥٠،٧٤٨كالهتسا نع تغلبأ ياوغاراب نأ ىلإ قلقلا عم ريشت نأ   )أ(    
فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم   نوبركلا تابكرم (ا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم نوزوألا دافنتسا ةلادب

تابكرم نم اهكالهتسا ضيفختب لوكوتوربلا تاطارتشا زواجتي امب٢٠٠٥ماع يف ) ةيرولف ةيرولكلا   
كلت يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ١٠٥،٢٨نع ديزي ال ام ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا   

  ؛ةنسلا
نط ٠,٦٨٤٢كالهتسا نع تغلبأ ياوغاراب نأ ىلإ كلذك قلقلا عم ريشت نأ   )ب(    

ءاب قفرملا نم ةيناثلا ةعوم   ديرولك عبار(ا يف ةباقرلل ةعضاخ ةدام نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم  
نوبركلا ديرولك عبار نم اهكالهتسا ضيفختب لوكوتوربلا طارتشا زواجتت ٢٠٠٥ماع يف ) نوبركلا  

؛ةنسلا كلت يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط٠،٠٩نع ديزي ال ام ىلإ     
هتياغ دعوم يفو نكمي ام عرسأب ةنامألا ىلإ مد ـقت نأ ياوغاراـب ىلإ بلطت نأ  )ج(  

راذآ٣١ تارشؤمب ةعوفشم ،رمألا مزلتسا ام اذإ ،لمع ةطخو ،تافارحنالا كلتل اريسفت  ٢٠٠٧سرام / 
اهعامتجا ءانثأ اهيف ةنجللا رظنت يكل ،لاثتمالا  ىلإ ةزجانلا فرطلا ةدوع ةلافكل نمزلا ةددحم سايق
  ؛نيثالثلاو نماثلا

نيثالثلاو نماثلا عامتجالا ىلإ هنع لثمم دافيإ ىلإ ،رمألا ىضتقا نإ ،فرطلا وعدت نأ   )د(  
  ؛رمألا ةشقانمل ةنجلل
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ريرقتلا قفرم يف دراولا ررقملا عورشم فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلإ ليحت نأ   )ه(  
ةيعرفلا ةرقفلل اقفو فرصتي نأ فرطلا ىلإ بلطي يذلا )ميم مسقلا(يلاحلا  رظنلل كلذو ،افنآ ) ج(، 

  . هيف
  ٣٧/٢٩ةيصوتلا 

يسورلا داحتالا-ءاه ءاه    
قلعتي اميف لامعألا لودج نم ٦دنبلا بجومب هتلاح يف رظنلا لجأ نم يسورلا داحتالا جردأ   -٢٠٥  

  .تانايبلا ريرقت نع ةئشانلا ىرخألا لاثتمالا مدع اياضقب
تابكرم نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ٣٤٩هردق كالهتسا نع فرطلا غلبأ   -٢٠٦  

يمك يهو٢٠٠٥ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  لجأ نم هب حومسملا كالهتسالا نع ديزت ة ، 
ةيمك رقأ يذلا ١٥/٤٢ررقملا يف دراولا وحنلا ىلع ،ةدمتعملا ةيرورضلا تامادختسالا   ًانط ٣٣٦ 

نم يسورلا داحتالا كالهتسال ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم 
  . ٢٠٠٥ماع يف ةيرورضلا تامادختسالا لجأ 

اخرؤم ًادرفرطلا مدق   -٢٠٧ لوليأ١٩  نأ ةيزيلكنإلا ىلإ ةمجرتملا هتخسن نيبت ٢٠٠٦ربمتبس /   ،
ةيمكل ةينالديصلا هتاكرش ىدحإد اريتسا نع مجن دق فرطلا فارحنا تابكرم نم يرتم نط ١٨،٢٦   

ماع ةيا   ألا عبرلا يف قاشنتسالا ةزهجأ عينصت ا٢٠٠٥يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  دصقي ناك لو  
ماع يف ضرغلا اذه يف ةقيقحلا يف تمدختسا اهنكلو ٢٠٠٦ماع نم  ةلاسرلا تنيب امك . ٢٠٠٥، 

بغري ناك فرطلا نأ ا   ةغلابلا ةيمكلا كلت فينصت ةداعإ يف ًاضيأتمجرت يتلا ةغيصلاب نط ١٨،٢٦   
ماع ةيا   يف ديلا لوانتم يف تناك ا  ةيا٢٠٠٥أ ىلع يرتم  يف ةحاتم ا  وك نم الدب هنأو ٢٠٠٥    ،

عفر يف ًاضيأبغري  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم هنع غلبملا هكالهتسا نم يرتم نط ١٨،٢٦   
ةخرؤملا فرطلا ةلاسرل ةمجرتملا ةخسنلا نأ نهارلا عامتجالا ءاهتنا بقع فشتكا دقو . ٢٠٠٥ماع يف 

لوليأ١٩ شحاف أطخ ىلع يوتحت٢٠٠٦ربمتبس /   .  
لوليأ٢٦خرؤم در يف ةنامألا تدبأ   -٢٠٨ ةلاسر ةمجرت نأ كردت نأ نودب ٢٠٠٦ربمتبس /   ،

لوليأ١٩ةخرؤملا فرطلا  يسورلا داحتالا نأ ثيح هنأ اهدافم ةظحالم ،أطخ ىلع يوتحت ربمتبس / 
ماع يف يرتم نط ١٨،٢٦دروتسا  باسح يف حيحصلا وحنلا ىلع تجردأ دق ةيمكلا نإف ٢٠٠٥   ،

حيحصلا وحنلا ىلع ةيمكلا فرطلا لجس دقف مث نمو ةنسل ا كلت نع ةباقرلل عضاخلا فرطلا كالهتسا
ماع نع ٧ةداملا بجومب داريتسالا نايب ةرامتسا يف  نأ ثيح هنأ ىلإ ةنامألا تراشأ امك . ٢٠٠٥ 

نإف ،ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عينصت يف ٢٠٠٥ماع يف ةيمكلا مدختسا دق يسورلا داحتالا   
نع غالبإلل يبساحملا هراطإ يف حيحصلا هجولا ىلع يرتم نط  ١٨،٢٦ةيمك لجس دق نوكي فرطلا 

  .٢٠٠٥ماعل ةيساسألا هتامادختسا 
فينصت ةداعإب هبلطل امعد ىرخأ تامولعم مدقي نأ ىلع فرطلا ةنامألا تثحتسا كلذلو   -٢٠٩

رييغتلا اذه سكعي امب٧ةداملا بجومب هتانايب ريراقت ميدقت ديعي نأو اهيلإ راشملا ةيمكلا  تثحتسا امك.    
نوبركلا تابكرم كالهتسا يف ةدايز نع ترفسأ يتلا فورظلا نع تاليصفت مدقي نأ ىلع فرطلا 
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رخؤت ال ةدروتسملا ةكرشلا لعج يذلا ببسلا صوصخلا هجو ىلعو ٢٠٠٥ماع يف ةيرولف ةيرولكلا   ،
ىتح يرتم نط ١٨،٢٦داريتسا  هتامادختسا نع ديزت تايمك داريتسا رسيت يف ببسلاو ٢٠٠٦   ،

ماع يف ا ا  أشنأ هنأب ةنامألا رطخأ فرطلا نأ ىلإ رظنلاب ٢٠٠٥صخرملا ةيساسأل صيخارتل ًاماظن،   
تقو ىتح در دق فرطلا نكي ملو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لجأ نم ريدصتلاو داريتسالا صصحو
  .ةنامألا بلط ىلع نهارلا عامتجالا داقعنا

ي رهظ دعب نافابضتقم لكشب داقعنالا ىلإ ةنجللا تداع   -٢١٠  مو ـنايجيف تارمتؤم زكرم يف
لوألا نيرشت٣٠ ةمجرتلا يف دراولا أطخلا ءوض يف ذختت يتلا تاوطخلا يف رظنلل ٢٠٠٦ربوتكأ /   

لوليأ١٩ةخرؤملا فرطلا ةلاسرل ةيزيلكنإلا    .٢٠٠٦ربمتبس / 
ىلع كلذل ةنجللاتقفاو  -٢١١  :  

ةيمكل هنع غلبملا هكالهتسال ريس فتل يسورلا داحتالا ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ  ) أ(
ىلوألا ةعوم ًانط ٣٤٩  ا ،فلأ قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم  

ةظفاحملل لوكوتوربلا هطرتشي امع ديزي ام وهو ٢٠٠٥ماع يف ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(  ،
نع ديزي امبو ،ماعلا كلذ يف ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا كلت نم لماكلا يجيردتلا صلختلا ىلع 

؛ةنسلا كلت نع فرطلل ةحونمملاو ا  صخرملا ةيساسألا تامادختسالا 

تابكرم كالهتسا ةباقر ريبادتل ٢٠٠٥ماع يف يسورلا داحتالا لاثتما مييقت ئجرت نأ   ) ب(  
ريسفتلا ةمجرت يف أطخلا ىلإ ارظن لبقملا اهعامتجا ىلإ لوكوتوربلا يف ةدراولا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  

عامتجالا يف فرطلا ةلاح يف رظنلل ايفاك اتقو هل ةجيتن ةنجلل رفوتي مل يذلاو ،فرطلا همدق يذلا 
 .نهارلا

   ٣٧/٣٠ةيصوتلا 
  )١(ايبرص –واو واو 

ةيصوتلاو ١٧/٢٢ررقملل اهذيفنتب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلا لجأ نم ايبرص تجردأ   -٢١٢  
٣٦/٤٠.  

نم رثكأ وأ ةنس نع تانايب غلبت مل ةقباسلا دوسألا لبجلاو ايبرص نأ ىلإ ١٧/٢٢ررقمل ا راشأ  -٢١٣  
نوبركلا تابكرم (ءاب نيقفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ساسأ طوطخ ءاشنإل ةبولطملا تاونسلا 

نم ) ليثيملا ديمورب(ءاهو ) ليثملا مروفورولكو ،نوبركلا ديرولك عبار ،ىرخأ ةيرولف ةيرولك
يتلا لوكوتوربلا تاليدعت ىلع طقف ًارخؤم تقدص دق دوسألا لبجلاو ايبرص نأب ملسو ،لوكوتورب لا

                                                           
ناريزح٣٠يف  )١( تادهاعمل عيدولا هتفصب ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىلإ ايبرص سيئر بتك ٢٠٠٦هينوي /   ،

لوعفملا ةيراس دوسألا لبجلاو اي برص اهتمربأيتلا تادهاعملاب ةلصلا تاذ تاءا رجإلا عيمج رمتست فوس"لوقي نوزوألا 
ناريزح٣نم ارابتعا ايبرص ةيروهمجل ةبسنلاب  اهقوقح عيمج ةسرامم يف رمتست فوس ايبرص ةيروهمج نأو ،هينوي / 

برص اهتمربأ يتلا ةيلودلا تادهاعملا نم ةعبانلا ا  دوسألا لبجلاوايامازتلاو ، لبق دقو .   ايبرص ةلاسر ىلع ءانب ،ماعلا نيمألا
  .طقف ايبرص مسا اكرات نوزوألا تادهاعم يف فارطألا ةمئاق نم دوسألا لبجلا دعبتسا مث نمو دهعتلا اذه
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ىلع تلصح ا ًاضيأريشي امنيب ،ءاه قفرملاو ءاب قفرملا داوم نأشب تانايبب غالبإلاب اهمزلت   أ ىلإ  
لمعلا ىلع دوسألا لبجلاو ايبرص ثحو ،فارطألا ددعتملا قودنصلا نم تانايبلا عمج نأشب ةدعاسم 

ىلع تانايبلاب ةنامألا غالبإل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةعباتلا ىرخألا ةذفنملا تالاكولاو بينويلا عم 
  .لاجعتسالا هجو

ةرخأتملا اهساسأ طخ تانايب مدقت مل ايبرص نأ ىلإ فسألا عم ٣٦/٤٠ةيصوتلا تراشأ   -٢١٤  
ررقملل اقفو ءاه قفرملاو ءاب قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نأشب مدعل اريسفت تمدق اهنكلو ١٧/٢٢   ،
 ١٦هتياغ دعوم يف ةنامألا ىلإ ةرخأتملا تانايبلا  مدقي نأ فرطلا ىلإ بلط امك. كلذب اهمايق
  .٢٠٠٦سطسغأ /بآ

يتلا تانايبلا عمج ةدعاسم نأ ةنامألل تركذف ٣٦/٤٠ةيصوتلا ىلع كلذ دعب ايبرص تدر   -٢١٥  
لوليأ ةياطألا ددعتم قودنصلا نم اهتقلت  ٢٠٠٦ربمتبس /لبق غلبت نأ نم اهنكمت نأ يغبني فار 

 ، ساسألا طخ تاونس كلذ يف امب ،تاونسلا عيمج نع ليثيملا ديمورب نم اهكالهتسا نع تامولعمب
نع ةرخأتملا ساسألا طخ تانايب عمجل ةسارد لمكتس ٢٠٠٥ماع ىتح   ت نأو ،ماعلا اذه لمشي امبو  

درجمب اهلذبت يتلا دوهجلا جئاتنب غلبتس ا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا   أو ،رهشأ ةثالث لالخ ءاب قفرملا
نوكتس ءاه قفرملا تانايب نأب فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ كلذ دعب ايبرص تغلبأ دقو . اهلامكتسا
يناثلا نيرشت رهش ةياهنب ءاب قفرملا تانايبو٢٠٠٦ربوتكأ /لوألا نيرشت رهش ةياهنب ةحاتم ربمفون / 

نوزوألا ةنامأ ىلإ تامولعملا هذه غلبي مل فرطلا نأ الإ٢٠٠٦ دق فرطلا نكي مل ،لاح يأ ىلعو . ، 
ءاب قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نأشب ساسألا طخ تانايب نهارلا عامتجالا دعوم لولح عم غلبأ 

نم تاونسلا نع ليثيملا ديمورب نع وأ ١٩٩٩ و١٩٩٨نيتنسلا نع  ىتح ١٩٩٥   ١٩٩٨.  
، ١٧/٢٢ررقملا ىلع هدر يف فرطلا مدق   -٢١٦ نوزوألا ةقبط ةيامحل هدوهجل ةيخيراتلا ةيفلخلا  ،

تاريغتلا ىلإ ىزعي ةدعاسملل هيقلت يف ريخأت ببسب تقيعأ دق تانايبلا عمجل هدوهج نأ حضوأو 
نيب قيس نتلا ىلإ راقتفالا لعفبو ،مرصنملا دقعلا لالخ دلبلا يف تثدح يتلا ةديدعلا ةيسسؤملاو ةيسايسلا

نوبركلا ديرولك عبار نم الك نأ ىلع ةوالع ،ةلصلا ةقيثولا تارازولاو ةينطولا نوزوألا ةدحو 
ةلصلا يذ ليدعتلا ىلع ايبرص قيدصت لبق ةموكحلا ةباقرل نيتعضاخ انوكت مل ليثيملا مروفورولكو 

ب دهعتو ،لاثتمالا قيقحتل اهذختي يتلا تاوطخلاًاضيأفرطلا زجوأو . لوكوتوربلل هدهج ىراصق لذب  
يتلا ٢٠٠٥تانايب امهلاصفنا لبق  اغلبأ دق دوسألا لبجلاو ايبرص تناكو. ةقلعملا تانايبلا ميدقتل  

غلبأ يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما ةلاح يف اهتعضو 
  .ساسألا طخ تانايب فرطلا اهنع

ًاقفو هنأ ،ةنجللا ءاضعأ نم ةلئسأ ىلعًادرة، نامألا لثمم حضوأ  -٢١٧ ةرقفلل   عورشم نم ) د( 
نل ذئنيحف ،ررقملا عورشمل فارطألا عامتجا دامتعا لبق ةرخأتملا تانايبلا عيمج تمدق ول هنإف ،ةيصوتلا 

هجوأل ارظن تانايبلا ميدقتل ددحم يئا . هبحس متيو ايرورض ررقملا نوكي  دعوم ديدحت رسيتملا ريغ نمو
  . اهتمجرتو قئاثولا ريرحتل بولطملا تقولا نأشب نقيتلا مدع
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ىلع كلذل ةنجللاتقفاو  -٢١٨  :  
تانايب عمجل اهلذبت يتلا دوهجلا ةلاح نع ايبرص اهتمدق يتلا تامولعملا ىلإ ريشت نأ   )أ(

ةير ولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ءاب قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نأشب ةرخأتملا ساسألا طخ 
نيماعلل )ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك عبار ،ىرخألا ءاه قفرملاو ١٩٩٩ و١٩٩٨  ديمورب ( 
ماوعألل )ليثيملا ىلإ ١٩٩٥  ررقملا بجومب ١٩٩٨  ةيصوتلاو ١٧/٢٢    ؛٣٦/٤٠ 

اريرقت نأ ىلإ راشأ فرطلا نأ نم مغرلا ىلع هنأ ىلإ ،كلذ عم ،فسألا عم ريشت نأ   )ب(
ه ـنإف ،ربمتبس/لوليأ ةياهنب لمكتسي فوس ليثيملا ديمورب نـم هكالهتسا نـع ةرخأتملا هتانايب نأشب

ةبسنلاب ءاب قفرملا ساسأ طخ نأشب ىرخألا ةرخأتملا تانايبلا وأ تانايبلا هذه ةنامألا ىلإ دعب مدقي مل 
  ؛١٩٩٩ و١٩٩٨نيتنسلل 

يف ةدراولا داوملا نأشب تانايب غالبإب مازتلاب طقف ارخؤم لمحت فرطلا نأب رقت نأ   )ج(
يف رارمتسالاب اهيلع ءانب دهعت ،ةينطولا هفورظ يف ةمهم تارييغتب ًاضيأرمو ،ءاه قفرملاو ءاب قفرملا   

كلذ بحسني ثيحب لايرتنوم لوكوتوربب قلعتي اميف قباسلا دوسألا لبجلاو ايبرصل ةينوناقلا ةيصخشلا 
ناريزح٣نم ًارابتعا هل عضاخلا ميلقإلا ىلع  نوكت امبر لماوعلا هذه نأب كلذك رقيو ٢٠٠٦هينوي /   ،

لوكوتوربلا اهبتري يتلا تانايبلا غالبإب ةقلعتملا هتامازتلال لاثتمالا ىلع فرطلا ةردق ىلع ترثأ دق 
  ؛تيقوتلا ةنسح ةقيرطب

رارقلا قفرم يف دراولا ررقملا عورشم فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلإ ليحت نأ   )د(
ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نأشب تانايب فرطلا مدقي مل نإ ام ةلاح يف كلذو هيف رظنلل ) نون مسقلا(يلاحلا 

) ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك عبار ،ىرخألا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ءاب قفرملا يف 
ءاه قفرملاو ١٩٩٩ و١٩٩٨نيتنسلل ةبسنلاب  ىتح ١٩٩٥نم تاونسلل ةبسنلاب ) ليثيملا ديمورب(   

ألل رشع نماثلا عامتجالا دامتعا لبق ةنامألا ىلإ١٩٩٨   .ررقملا عورشمل فارط 
  ٣٧/٣١ةيصوتلا 

  لاموصلا  -ياز ياز 
تناكو . ٣٦/٤٢ةيصوتلل اهذيفنتب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلا لجأ نم لاموصلا تجردأ   -٢١٩

نأ كلذ يف امب ،فرطلا اههجاوي يتلا تايدحتلاب هيف تملس يذلا تقولا يف ،تراشأ دق ةيصوتلا هذه 
نأ ىلإ ،تانولاهلا نأشب اهميدقت قباسلا هلمع ةطخ ضارعتساب هماي ق تمزلتسا دق ةيسسؤملا تارييغتلا

نأ ىلع هتثحو ٣٥/٣٦ةيصوتلا يف هنم بلط امبسح ،هذه لمعلا ةطخ ةلاح دعب حضوي مل لاموصلا   ،
لوليأ٣٠هتياغ دعوم يف مدقي  ماع نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب هتانايب ٢٠٠٦ربمتبس /   ٢٠٠٥ 
 ، تارشؤم حيحص لكشب تبستحا دق ةنامألا تناك نإ امع تامولعم كلذ يف امب هلمع ةطخل ءافيتساو

ماع يف لاثتمالل هديعت نأ ا   تناك نإ امو ٢٠٠٧أش نم يتلا فرطلا لمع ةطخ يف ةدراولا سايقلا  ،
ىلع هحارتقا قباسلا رظحلاب لمعلا لاخدإب حامسلل ةيرورضلا تاوطخلا تذختا دق ةيعيرشتلا ةئيهلا 

صيخارتل ماظن ءاشنإو صصحلل تقؤم ماظنبو ،تانولاهلا ىلع ةدمتعملا تادعملا نم تًادراولا  
  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو تًادراولا
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ةدفنتسملا داوملا نأشب هتانايب نهارلا عامتجالا داقعنا دعوم ىتح مدق دق فرطلا نكي مل   -٢٢٠
ةيصوتلا ىلع كلذ فالخب دري ملو ٢٠٠٥ماعل نوزوألل  ىلإ مدقم ريرقت يف بينويلا دكو . ٣٦/٤٢ 

نوزوألا ةدحو يفظوم يف لماك رييغت ثدح هنأ ٢٠٠٦ويام /رايأ يف فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ  
مهيدل سيل هنأ ودبيو لاموصلا جراخ نودوجوم ددجلا نيفظوملا نأ ركذو ،لاموصلل ةعباتلا ةينطولا 

نم ناك اذإ امم انقيتم سيل هنأب دافأو ،ةينطولا نوزو ألا ةدحو تايلوؤسمب ةتبلا ةقباس ةبرجت وأ ةربخ
لبقتسملا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا صيخرتل ًاماظن ئشني نأ لاموصلل يعيرشتلا سلجملل نكمملا 
ةفلتخم رئاود دوجوو ةيسايسلا تابارطضالاو ،اهفعض وأ ةلودلل تاسسؤم دوجو مدع ءوض يف بيرقلا 

  .دالبلا ندمو ميلاقأ ىتش مكحت
ربمفون /يناثلا نيرشت رهش يف ةيذيفنتلا ةنجللا عامتجا ىلإ اهريرقت يف قودنصلا ةنامأ تصوأ  -٢٢١

عورشم ءاغلإ ناكمإ نأشب لاموصلا ةموكح ىلإ ةلاسرب ثعبت نأ ةنامألا ىلإ ةنجللا بلطت نأب ٢٠٠٦  
عامتجالا ناك ي ذلا يجيردتلا صلختلل ةينطو ةيجيتارتسا ةغايصل لاموصلل ةمدقملا ةينقتلا ةدعاسملا
  .بينويلا هذفني يكل هرقأ دق ةيذيفنتلا ةنجلل نيثالثلاو سماخلا

ىلع كلذل ةنجللاتقفاو  -٢٢٢  :  
يف دراولا حيضوتلا بلط ىلع دري مل لاموصلا نأب فسألا عم ًاملع طيحت نأ   )أ(
هتياغ دعوم يفو نكمي ام عرسأ يف ةنامألا ىلإ مدقي نأب ٣٦/٤٢ةيصوتلا  لوليأ٣٠   ٢٠٠٦ ربمتبس/ 

ةباقرلا ريبادتل لاثتمالل ةدوعلل هتطخل ءافيتساو٢٠٠٥ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةصاخلا هتانايب  ىلع   
يجيردتلا صلختلا ةطشنأ ةمادتساو معدل ةيميظنتلا ريبادتلا كلذ يف امب لوكوتوربلا يف ةدراولا نولاهلا 

  ؛ةعمزملا
بجومب هتامازتلا ذيفنت يف لاموصلا هج اوت يتلا تايدحتلاب كلذ عم ًاملع طيحت نأ  )ب(

قبس يتلا لمعلا ةطخل ضارعتسا نم ةيسسؤملا تارييغتلا هتبجوتسا ام كلذ يف امب ،لايرتنوم لوكوتورب 
رخؤت نأ اهل عقوتي ةيلاقتنالا لاموصلا ةموكح ءارزو سلجم يف ةريخألا تارييغتلا نأو اهمدق نأ فرطلل 

؛لوكوتوربلل لاثتمالا ىلإ فرطلا ةدوع ىلإيدؤت يتلا ةمزاللا ريبادتلا ثادحتسا    
 ٣١هتياغ دعوم يفو نكمي ام عرسأب ،ةنامألا ىلإ مدقي نأ ىلع لاموصلا ثحت نأ   )ج(

يف امب ،لوكوتوربلا يف ةدراولا نولاهلا ةباقر ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلل هتطخل ًاثيدحت ٢٠٠٧سرام /راذآ  ،
اهيف رظنت يكل كلذو اهيلع ةظفاحملاو ةمزتعملا يجيردتلا صلخ تلا ةطشنأ معدل ةيميظنتلا ريبادتلا كلذ
  ؛مداقلا اهعامتجا يف ةنجللا

يذلا ) نيع مسقلا(يلاحلا ريرقتلا قفرم يف دراولا ررقملا عورشم يف لاموصلا جاردإ   )د(
ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا   ملل اقبط٢٠٠٥انايب دعب مدقت مل يتلا فارطألا ءامسأ ركذي  ٧ةدا  

يف كلذل ربتعت يتلاو ررقملا عورشمل فارطألل رشع نماثلا عامتجالا دامتعا لبق لايرتنوم لوكوتورب نم 
ا  انايب ةنامألا ىقلتت امثير لايرتنوم لوكوتورب بجومب تانايبلا غالبإب ا  امازتلال لاثتما مدع ةلاح

  .ةرخأتملا
  ٣٧/٣٢ةيصوتلا 
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  ايقيرفأ بونج  -ءاح ءاح
نأشب لامعألا لودج نم ٦دنبلا بجومب اهتلاح يف رظنلا لجأ نم ايقيرفأ بو نج تجردأ  -٢٢٣  

  .تانايبلا غالبإ نع ةئشانلا ىرخألا لاثتمالا مدع اياضق
رولك ومورب نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٢٠،٧٨٤كالهتسا نع فرطلا غلبأ   -٢٢٤  

هكالهتسا نع لقت تناك نإو ةيمك يهو٢٠٠٥ماع يف ناثيملا  ماع يف ،  غلابلا ٢٠٠٤   ًانط ٣٦ 
ارفص غلابلاو هب هل حومسملا دحلا كلذ نع امغر زواجتت ا    .إف ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم

ةلادب ةبوسحم ًانط ٣٦كالهتسا نم ايقيرفأ بونج هنع تغلبأ ام ءوض يف ،ةنامألا تسمتلا   -٢٢٥  
وشم٢٠٠٤ماع يف ناثيملا رولك ومورب نم نوزوألا دافنتسا  فرطلا يف ةينطولا نوزوألا ةدحو ةر ، 

كانه نأب ةينطولا نوزوألا ةدحو تراشأ دقو . ٢٠٠٥ماع يف لاثتمالا ةلافكل ةذختملا تاوطخلا نأشب 
تالاصتالا عاطق يف ةدوجوملا ةمدختسملاو ةدروتسملا ةهجلا نأو ،ةداملل ةفورعم ةدحاو ةدروتسم ةهج 

نأب ةينطولا نوزوألا ةدحو تدهعت دقو . ىرخأ تًادراو يأب حمسي نل هنأب تغلبأ دق ةيكلساللا
ناثيملا رولك وموربل اليدب تددح ا  ةروشم يأ درت ملو . أ نم دكأتلل ةكلهتسملا ةهجلا عم رواشتت

  .ةيضقلا هذه نأشب فرطلا نم ىرخأ
لوألا نيرشت١٧ةخرؤم ةلاسر يف ةنامألا تبلط   -٢٢٦ اريسفت مدقي نأ فرطلا ىلإ ٢٠٠٦ربوتكأ /   

ديب . نهارلا عامتجالا داقعنا تقو ىتح بلطلا ىلع فرطلا دري ملو. ٢٠٠٥ماع يف رهاظلا ه فارحنال
لبق ةنامألا بلط ىلع درلل طقف عيباسأ ةثالث ىوس فرطلا ىدل نكي مل هنأ ىلإ تراشأ ةنجللا نأ 

  .نهارلا عامتجالا داقعنا
ايقيرفأ بونج لاثتما يف رظنلا ئجرت نأ ىلع كلذل ةنجللاتقفاو  -٢٢٧ ماع يف   ريبادتل ٢٠٠٥   

حيتأ يذلا دودحملا تقولا ءوض يف ،نيثالثلاو نماثلا عامتجالا ىتح لوكوتوربلا يف ةدراولا ةباقرلا 
ىلع ةظفاحملا طارتشا نع رهاظلا فارحنالا نأشب تامولعمل ةنامألا بلط ىلع درلل ايقيرفأ بونجل 

ميج قفرملا نم ةثلاثلا ةعوم ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا كالهتسا نم ماتلا يجيردتلا صلختلا  ا يف وم ورب( 
  )ناثيملا رولك

  ٣٧/٣٣ةيصوتلا 
ارسيوس-ءاط ءاط     

، ٣٦/٥٠ةيصوتلل اهذيفنتب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلا لجأ نم ارسيوس تجردأ   -٢٢٨ تبلط يتلا  ،
هتياغ دعوم يف مدقي نأ فرطلا ىلإ ١/٤ -إ.د ررقملل اقفو بآ١٦،  يتلا هريراقت٢٠٠٦سطسغأ /    

ماعل فرطلل تحنم دق تناك يتلا ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ نع اهيف غلبي 
  .٣٦/٥٠ةيصوتلا ىلع نهارلا عامتجالا داقعنا دعوم ناح امنيح در دق فرطلا نكي ملو . ٢٠٠٥

ءافعإ حن ١/٤إ .د ررقملا بلط  -٢٢٩  م فرط لك ىلإ فارطألل لوألا يئانثتسالا عامتجالل  
ةيا ختسالل  ىلإ ابنج هئافعإ نع تامولعم ٢٠٠٥بقع مدقي نأ ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تاماد  

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هب يصوي يبساحم راطإ مادختساب كلذو ءافعإلل ديدج نييعت يأ عم بنج 
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ب ىصوأ يذلا يبساحملا راطإلا١٦/٦ررقملا دمتعا دقو . لايرتنوم لوكوتوربل عباتلا يداصتقالا ه  
  .فرطلا

ةيبساحملا رطألا نم ةاقتسملا تانايبلا نأ ىلإ نهارلا عامتجالا ىلإ مدقملا اهريرقت يف ةنامألا ريشت   -٢٣٠
املثم ،تامادختسالا كلت دصر ىلع فارطألا دعاست نأ نكمي ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل 

ىلع فارطألا كلت ةيساس ألا تامادختسالا تاصيخرتل ةيبساحملا رطألا يف ةدراولا تانايبلا تدعاس
. ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا عبتت

تاررقم ريسفت يف ةريخألا ةطلسلا ةباثمب فارطألا ربتعت نيح يف هنأ ىلإ ًاضيأريشت ةنامألا نأ ديب   
نأ ارسيوس ىلإ بلطي ١٦/٦ و١/٤أ .د نيررقملا صن نم يذيفنتلا ءزجلا نأ ودبي الف ،تاعامتجالا  

مدقي ىتحو امثير ٢٠٠٥ماع يف اهل تحنم يتلا ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل يبساحملا اهراطإ مدقت   ،
وأ ٢٠٠٦نيماعلل ةبسنلاب هلعفي مل ام وهو . ءافعإلل اديدج انييعت فرطلا  ٢٠٠٧.  

٢٣١-   ، جللا ءاضعأ نم ةلئسأ ىلعًادرةنامألا لثمم حضوأ يف ارسيوس عم تشقون ةيضقلا هذه نأ ،ةن  
يماعل ةجرحلا تامادختسالل تانييعت تمدق يتلا فارطألا عيمج نأب ةنجللا تغلبأ امك . ةيفتاه ةثداحم

ماع يف ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ نأشب ةبولطملا تامولعملا تمدق دق ٢٠٠٧ و٢٠٠٦  ٢٠٠٥.  
ىلع كلذل ةنجللاتقفاو  -٢٣٢  :  

ماع ءاهتنا دعب بجوتي ١/٤إ .د ررقملل اقبط هنأ ىلإ ركذلاب ريشت نأ  )أ( ىلع ٢٠٠٥،   
هئافعإ نأشب تامولعم مدقي نأ ليثيملا ديموربل ةجرح تامادختسا ءافعإ حنم دق ناك فرط لك 
فارطألل رشع سداسلا عامتجالا هدمتعا يذلا يبساحملا راطإلا مادختساب ديدج نييعت يأب اعوفشم 

  ؛١٦/٦ررقملا يف 
ديموربل جرحلا مادختسالا تاءافعإل يبساحملا اهراطإ مدقت مل ارسيوس نأ ىلإ ريش ت نأ  )ب(

ريشت نأو ٢٠٠٥ماعل فرطلل تحنم يتلا ليثيملا  تانييعت يأ نيحلا ىتح مدقي مل فرطلا نأ ىلإ ًاضيأ،   
  ؛ءافعإلل ةديدج

 نم ابولطم نوكي ال ،اديدج انييعت ارسيوس مدقت مل ام هنأ ىلإ كلذكريشت نأ   )ج(
ديمورب نم ةجرحلا تاءافعإلل يبساحملا هراطإ نوزوألا ةنامأ ىلإ مدقي نأ ،كلذ لعفي امثير ،فرطلا 

  .٢٠٠٥ماع يف فرطلل تحنم يتلا ليثيملا 
  ٣٧/٣٤ةيصوتلا 

ناتسكيجاط-ءاي ءاي    
ةيصوتلاو ١٣/٢٠ررقملل اهذيفنتب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلا لجأ نم ناتسكيجاط تجردأ  -٢٣٣  

٣٦/٤٣.  
ةنس نع تانايب غلبأ فرطلا نأ ىلإ ١٣/٢٠ررقملا راشأ   -٢٣٤ لاثتما مدع ةلاح يف هعضت ١٩٩٩   

ليثيملا ديمورب نم هكالهتسا نم ًامامت يجيردتلا صلختلاب قباسلا همازتلالو لوكوتوربلا يف ةباقرلا ريبادتل 
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ىلإ مدقي نأ ىل  ع٣٦/٤٣ةيصوتلا هتثح دقو . ٢٠٠٥رياني /يناثلا نوناك نم لوألا هتياغ دعوم يف
هتياغ دعوم يف ٢٠٠٥ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب هتانايب ةنامألا  لوليأ٣٠    .٢٠٠٦ربمتبس / 

نع غلبأف ٢٠٠٥ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةصاخلا هتانايب كلذ دعب فرطلا مدق   -٢٣٥  ،
، ملا يف دراولا همازتلا عم قفتي امبليثيملا ديمورب نم يرفص كالهتسا مل فرطلا نأ ثيحو ١٣/٢٠ررق    ،

نم هكالهتساب ةصاخلا هتامازتلا ىلع اقباس نوكي هنإف ،لوكوتوربلل نجاهنبوك ليدعت ىلع دعب قدصي 
  .ليثيملا ديمورب

ةداملاب ةصاخ تانايب نم هتغلبأ ام ىلع ناتسكيجاط ئن تقفاو  -٢٣٦  نأ ىلع كلذل ةنجللا  
نيب يتلاو٢٠٠٥ماع يف نوزوألل ةدفنتسملا  ديمورب نم ماتلا يجيردتلا صلختلا زجنأ فرطلا نأ ت ، 

ىلإ ةدوعلاب١٣/٢٠ررقملا يف ةدراولا هتامازتلا عيمجل هذيفنت لمكتسا دق نوكي كلذبو ،ليثيملا  لاثتمالا   
صلختلا نأشب لوكوتوربلا بجومب هتامازتلا ىلع قباس عضو يف ناتسكيجاط عضوو لوكوتوربلل 

  .ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا
  ٣٧/٣٥ةيصوتل ا

ايكرت-فاك فاك     
تلجس يتلا ٣٦/٤٥ةيصوتلل اهذيفنتب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلا لجأ نم ايكرت تجردأ   -٢٣٧  ،

ىلع لوكوتوربلا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل ٢٠٠٤ماع يف فرطلا لاثتما مييقت ءاجرإ ىلع ةنجللا ةقفاوم   
يتلا تاهيجوتلا ءوض يف فرطلا ةلاح ضارعتسا نم نكمتت امثير ناثيملا ورولك وموربل هكالهتسا 

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف همدقي مييقت ثدحأ يف رظنلا بقع فارطألا عامتجا اهمدقي 
ةقفاوم ًاضيأةيصوتلا تلجسو . نيلسيماتلوسلا جاتنإ يف ناثيملا ورولك وموربل فرطلا اذه مادختسال  

ورولكومورب كالهتسا ىلع لوكوتوربلا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل ايكرت لاثتما مييقت ءاجرإ ىلع ةنجللا 
ضارعتسال فرطلل حيتأ يذلا دودحملا تقولا ءوض يف يلاحلا عامتجالا ىتح ٢٠٠٥ماع يف ناثيملا   

ماعل تانايبلا ريرقت نم ةنامألا ا   لوصحلل ةنامألا بلط ىلع درلاو ٢٠٠٥دمتسا يتلا تانايبلا ريراقت  ،
ورولكوموربلا نم يجيردتلا صلختلا ىلع ظافحلا طارتشا نع رهاظلا فارحنالا نأش ب تامولعم ىلع
  .ماعلا كلذ يف ناثيملا

نأب ٢٠٠٥ماعل يلحرملا هريرقت يف رقأ دق يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نكي مل   -٢٣٨  
هريرقت يف هجئاتن حقن قيرفلا نأ ديب. نيليسيماتلوسلا جاتنإ يف عينصت لماع ربتعي ناثيملا رولك ومورب  

، ٢٠٠٦ماعل يلحرملا  ناثيملا رولكل جتنم رصنعك ناثيملا رولك ومورب هب موقي يذلا رودلا ىلإ ادانتسا  ،
مدختسا دق نيليسيماتلوسلا جاتنإ يف ايكرت همدختست يذلا ناثيملا رولك ومورب ةيبلاغ نأ ىلإ صلخ 

نأ ىلإ ٢٠٠٦ماع ريرقت راشأ امك . ةطيسو ةدامك ةريغص ةيمك مادختسا مت نيح يف ،عينصت لماعك  
ءاهز ىلإ ٣٠نيب حوارتت تناك عينصتلا لماع نوكم نم تاثاعبنالا  ةرتفلا ىدم ىلع نط ٢٠٠   

طسوتمبو ٢٠٠٢ -١٩٩٩ ةرتفلا ىدم ىلع نط ١١٠،٢،  نيليسيماتلوسلا نأو ٢٠٠٤ -٢٠٠٢   ،
نأ نيح يف ،ىرخألا نوزوألل ةدف نتسملا داوملا وأ ناثيملا رولك ومورب مادختسا نودب نيفرط يف جتني
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تايوتسم ىلإ نيليسيماتلوسلا جاتنإ ةيلمع يف ناثيملا رولك ومورب تاثاعبنا تضفخ ىرخأ افارطأ 
  .ادج ةضفخنم

لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا ىلإ قحال تقو يف قيرفلا تاجاتنتسا تمدق دقو   -٢٣٩
فاو يذلا٢٠٠٦هيلوي /زومت يف ةيوضعلا حوتفم عامتجالا لبق نم اهلوانت نكمي هنأ ىلع هيف قيرفلا ق  

هيف ضرعتسي يذلا نيتنسلا ةرتف ضارعتسا قايس يف ٢٠٠٧ماع يف اهيف رظنلا وأ فارطألل رشع نماثلا   
  .ةدمتعملا عينصتلا لماوع تامادختسا ةمئاق يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف

يأ ميدقتب ةنامألا ةوعد ىلع نهارلا عامتجالا دعوم ناح امدنع تدر دق ايكرت نكت مل   -٢٤٠
  .اهتلاح يف ةنجللا رظنب ةلصلا ةقيثو ةيفاضإ تامولعم

ىلع كلذل ةنجللاتقفاو  -٢٤١  :  
ةلادب ةبوسحم نط ١٨،٤٨هردق كالهتسا نع تغلبأ ايكرت نأ ىلإ قلقلا عم ريشت نأ   )أ(  

ةداملا نم٢٠٠٥ماع يف  نوزوألا دافنتسا ةعوم ) ناثيملا رولكومورب(ةباقرلل ةعضاخلا     ا يف ةدراولا
كلذ يف رفصلا دنع كالهتسالا ءاقبإ نم لوكوتوربلا هطرتشي ام ىلع ةدايزلاب ميج قفرملا نم ةثلاثلا 

  ؛ماعلا
نع دئازلا اهكالهتسال ًاريسفت تمدق دق ايكرت نأ ىلإ ،كلذ عم ،ريدقتلا عم ريشت نأ   )ب(

  ؛نيلسيماتلوسلا جاتنإل ناك كالهتسالا نأ ةحضوم ،دحلا
لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا يف فارطألا نأ ىلإ ركذلاب ريشت نأ   )ج(

ماعل يلحرملا ريرقتلا يف ةدراولا جئاتنلاب ًاملعتذخأ لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم   
رولكوموربلا ةيبلغأ نأ اهادؤمو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ٢٠٠٦ يف ةمدختسملا ناثيملا  

نأ ساسأ ىلع ةطيسو ةدامك ريغص ءزج مدختسا امنيب عينصت لماوعك تمدختسا نيلسيماتلوسلا جاتنإ 
نكميف عامتجالا كلذ اهلوانتي مل اذإ وأ ،فارطألل رشع نماثلا عامتجالا اهلوانتي نأ نكمي جئاتنلا كلت 

نيتنس لك متي يذلا ضارعتسالا قايس يف٢٠٠٧ماع يف اهرظن  مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةطساوب    
  ؛عينصتلا لماوعل ةدمتعملا تامادختسالاب ةصاخلا ةمئاقلل يداصتقالا

كالهتسا ىلع لوكوتوربلا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل ايكرت لاثتما مييقت ئجرت نأ   )د(
ملا نم ةثلاثلا ةعوم) ناثيملا ورولكومورب(ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا    ٢٠٠٥ماع يف ميج قفر ا يف ةدراولا

  .فارطألا عامتجا اهمدقي يتلا تاهيجوتلا ءوض يف فرطلا اذه ةلاح ضارعتسا نم نكمتت ىتح
  ٣٧/٣٦ةيصوتلا 

ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا -مال مال    
لامعألا لودج نم ٦دنبلاب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلل ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا تجردأ  -٢٤٢  

  .تانايبلا ريراقت نع ةئشانلا ىرخألا لاثتمالا مدع اياضق نأشب
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نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٢٦٤،٧٦كالهتسا نع فرطلا غلبأ   -٢٤٣  
غلابلا هكالهتسا نم لقأ ةيمكلا هذه نأ نيح يفو ٢٠٠٥ماع يف ةيرولف ةيرولكلا  نط ٢٩١,٠٤٠،   

٢٠٠٤ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم  إف هل حومسملا ىصقألا دحلا نع كلذ نع امغر ديزت ا ، 
عبار نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٠،٣٨٥كالهتسا نع فرطلا غلبأ امك . هكالهتساب  

ألا نم رفص غلابلا هكالهتسا زواجتت ةيمك يهو٢٠٠٥ماع يف نوبركلا ديرولك  ةلادب ةبوسحم ن ًانط، 
قألا دحلاو٢٠٠٤ماع يف نوزوألا دافنتسا  ن ًانطألا نم ارفص غلابلاو هكالهتساب هل حومسملا ىص 

لوألا نيرشت٢٠ةخرؤم ةلاسر يف ةنامألا تعدو . نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم  ٢٠٠٦ربوتكأ / 
  .نيرهاظلا نيفارحنالا نيذهل ريسفت ميدقت ىلإ ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

نيرشت١٩ةخرؤم فرطلا نم ةلاسر ىلع ةنامألا تدر امك   -٢٤٤ لوألا  ركذ ٢٠٠٦ربوتكأ /   
، ريراقت نم سكعلا ىلع هنأ ،اهيف فرطلا ةنامألا ا  رشن يتلا تانايبلا عبار نع تانايب ادبأ مدقي مل هنإف  

نأ ةنامألا ىلإ بلطو ٢٠٠٠ و١٩٩٩ و١٩٩٨ساسألا طخ تاونس لجأ نم نوبركلا ديرولك   ،
ةغلابلا نوبركلا ديرولك عبار داريتسا ماقرأ ا   رفصو٠،٣ و،٦،٧الجس يف جردت ألا نم  ةيرتملا ن ًانط 

عبار كالهتسا ساسأ طخ ماقرأ حقنت نأو ،يلاوتلا ىلع ٢٠٠٠ و١٩٩٩ و١٩٩٨تاونسلل ةبسنلاب   
  .كلذل اعبت نوبركلا ديرولك

ةبسنلاب ساسألا طخ ماقرأ ريغت نأ فرطلا اهبلطي يتلا تاحيقنتلا ىلع ةقفاوملا نأش نم   -٢٤٥
ىلإ رفص نم نوبركلا ديرولك عبار كالهتسال دحلاو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٢،٥٦٧   

نط ٠،٣٨٥ىلإ ةنسلا كلت يف نوبركلا ديرولك عبار نم هكالهتساب هل حومسملا ىوتسملل ىصقألا   
كلتل لوكوتوربلا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل لاثتما ةلاح يف فرطلا عضتو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم 

  .ةنسلا
ةلاسر يف فرطلا همدق يذلا ١٩٩٨ةنسل تانايبلا ريرقت نم ةخسن اهدر يف ةنامألا ت جردأو  -٢٤٦  

يناثلا نيرشت٢٥ةخرؤم  او لجس يذلاو١٩٩٩ربمفون /  عبار نم ن ًانطألا نم ارفص غلبت تًادر، 
طخ تانايب حيقنت فرطلا دارأ ام اذإ هنأ اهدافم ةظحالم تدبأو ١٩٩٨ةنس يف نوبركلا ديرولك   

ةيجهنملا ددحي يذلا ١٥/١٩ررقملل اقفو ابلط مدقي نأ هيلع نيعتي هنإف ،ةنسلا كل ت نأشب هساسأ  ،
امأو . ةبولطملا قئاثولاو تامولعملا كلذ يف امب ،ساسألا طخ تانايب حيقنتل تابلطلا ميدقت يف ةمدختسملا

رت فرطلا نأ نيبت ا٢٠٠٠ و١٩٩٩يماعل ةبسنلاب   الجس نأ اهتلاسر يف ةنامألا تراشأ دقف ك ، 
هذه نأ تضرتفاو ةيلاخ تاونسلا كلت نع هتانايب ريراقت يف نوبركلا ديرولك عبار تانايب تاناخ 

ارفص هرادقم اكالهتسا نيبت نأ ا  نكامألا يف ارفص تلخدأ ا . دصقي ةيلاخلا تاناخلا  إف هيلع ءانبو
، ب. اهتحص ديكأتل فرطلا ىلإ تانايبلا كلت تلسرأو تانايبلا ريراقت يف ةمئالملا دري مل فرطلا نأ دي

لوألا نيرشت١٩ةخرؤملا فرطلا ةلاسر لبق ترطخأ دق ةنامألا نكت ملو  نأب ٢٠٠٦ربوتكأ /   
ةئطاخ تناك ا    .اضارتفا
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بغري دق تاقيلعت وأ ةيفاضإ تامولعم يأ ميدقت ىلإ فرطلا كلذ دعب اميف ةنامألا تعد دقو   -٢٤٧
عيباسأ ةثالث نم لقأ هيدل ناك فرطلا نأ ديب . نهارلا اهعامتجا يف ةنجللا اهيف رظنت يكل اهميدقت يف
  .عامتجالا دعوم لولح عم در دق نكي ملو هميدقتو بولطملا ريسفتلا دادعإل

ىلع كلذل ةنجللاتقفاو  -٢٤٨  :  
يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا لاثتما يف رظنلا ئجرت نأ   )أ(  

جالا ىتح٢٠٠٥ماع يف لوكوتوربلا  حيتأ يذلا دودحملا تقولا ءوض يف ةنجلل نيثالثلاو نماثلا عامت  
نع نيرهاظلا فرطلا يفارحنا نأشب تامولعمل ةنامألا بلط ىلع درت يكل ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلل 
يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم اهكالهتسا ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ضفخت نأب لوكوتوربلا تاطارتشا 

ىلوألا ةعوم فلأ قفرملا نم ا نم ةئاملاب ٥٠نع ديزي ال ام ىلإ ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(   
بوسحم نط٢٦٤،٦٣يأ ،داوملا كلت نأشب اهساسأ طخ  ض فخت نأو ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ة 

ءاب قفرملا نم ةيناثلا ةعوم   ال ا م ىلإ) نوبركلا ديرولك عبار(ا يف ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نم اهكالهتسا
ألا نم رفص يأ ،ةداملا كلت نأشب اهساسأ طخ نم ةئاملا يف١٥نع ديزي  دافنتسا ةلادب ةبوسحم ن ًانط 

  ؛نوزوألا
ديرولك عبار نع ا ًاملعطيحت نأ   )ب(    انايب حيقنتب ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا بلطب  

ىلإ ١٩٩٨ساسألا طخ تاونس لجأ نم نوبركلا  مدقي نأ ىلإ فرطلا وعدت نأو٢٠٠٠  ةنامألا ىلإ    
راذآ٣١هتياغ دعوم يف  ررقملل اقفو تامولعم ٢٠٠٧سرام /  ميدقت ةيجهنم ددحي يذلا ١٥/١٩   

  .نيثالثلاو نماثلا اهعامتجا يف ةنجللا اهيف رظنت يكل ساسألا طخ تانايب حيقنت تابلط
  ٣٧/٣٧ةيصوتلا 

ةدحتملا اينارتت ةيروهمج–ميم ميم     
دنبلا بجومب اهتلاح يف رظنلا لجأ نم ةدحتملا اينارتت ةيروهمج تجردأ  -٢٤٩ لامعألا لودج نم ٦   

  .تانايبلا ريرقت نع ةئشانلا ىرخألا لاثتمالا مدع اياضقب قلعتي اميف
ديرولك عبار نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٤،٧٨٥ كالهتسا نع فرطلا غلبأ  -٢٥٠  

ماع يف هكالهتسا نع ديزت ةيمك يهو ٢٠٠٥ماع يف نوبركلا  ألا نم ارفص غلابلا٢٠٠٤،  ن ًانط 
نط ٠،٠١٨غلابلاو هكالهتساب هل حومسملا ى صقألا دحلا زواجتتو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم  
نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٠،٩٩٤كالهتسا نع غلبأ امك. نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم  

ع غلبي كالهتسا لوأ وهو٢٠٠٥ماع يف ليثيملا مروفورولك  ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نم ةبطاق هن ، 
  . نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نًانطألا نم ارفص غلابلا هكالهتساب هل حومسملا ىصقألا دحلا زواجتيو

مدقي نأب ةنامألا نم بلط ىلع نهارلا عامتجالا دعوم لولح عم در دق فرطلا نكي مل   -٢٥١
عامتجا لجأ نم فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ نم ةمدق ملا ةركذملا نأ ديب. ةحضاولاه تافارحنال اريسفت
ماعل هتانايب بسحيس هنأب بينويلا غلبأ فرطلا نأ نيبت ٢٠٠٦ربمفون /يناثلا نيرشت يف ةيذيفنتلا ةنجللا  
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عامتجالا دعوم لولح عم ةيضقلا هذه نأشب بينويلا ةنامأب لصتا دق نكي مل فرطلا نأ ديب . ٢٠٠٥
  .نهارلا

للاتقفاو  -٢٥٢   :ىلع كلذل ةنج 
 ٤،٧٨٥هردق كالهتسا نع تغلبأ ةدحتملا اينارتت ةيروهمج نأ ىلإ قلقلا عم ريشت نأ   )أ(

ءاب قفرملا نم ةيناثلا ةعوم   ا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط
وكوتوربلا هطرتشي ام ىلع ةدايزلاب٢٠٠٥يف ) نوبركلا ديرولك عبار( ال ام ىلإ اهكالهتسا ضيفختل ل  

؛ماعلا كلذ يف نط٠،٠١٨ىلع ديزي     
نط ٠،٩٩٤هردق كالهتسا نع غلبأ فرطلا نأ ىلإ قلقلا عم كلذك ريشت نأ   )ب(  

ءاب قفرملا نم ةثلاثلا ةعوم   مروفورولك (ا يف ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم
يزلاب٢٠٠٥ماع يف ) ليثيملا ديرولك عبار نم هكالهتسا ضفخل لوكوتوربلا هطرتشي ام ىلع ةدا  
  ؛ماعلا كلذل نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط رفص ىلع ديزي ال ام ىلإ نوبركلا

يفو نكمم تقو عرسأ يف ةنامألا ىلإ مدقت نأ ةدحتملا اينارتت ةيروهمج ىلإ بلطت نأ   )ج(
راذآ٣١هتياغ دعوم  نيذهل اريسفت ٢٠٠٧سرام /  سايق تارشؤمب ةعوفشم لمع ةطخو  نيفارحنالا 

اهيف رظنت يكل كلذو لاثتمالا ىلإ فرطلل ةزجانلا ةدوعلا نامضل ،لاحلا ىضتقا ام اذإ ،ًاينمز ةددحم 
  ؛نيثالثلاو نماثلا اهعامتجا يف ةنجللا

نيثالثلاو نماثلا عامتجالا ىلإ لثمم لاسرإ ىلإ ،ةرورضلا تعد اذإ ،فرطلا وعدت نأ   )د(
؛ةلأسملا هذه ةشقانملةنجلل    

ريرقتلا قفرم يف دراولا ررقملا عورشم فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلإ ليحت نأ   )ه(
ةيعرفلا ةرقفلل اقفو فرصتي نأ فرطلا ىلإ بلطي يذلا )نيس مسقلا(يلاحلا  رظنلل كلذو ،ةفنآلا ) ج(، 

  .هيف
  ٣٧/٣٨ةيصوتلا 

ياوغوروأ-نون نون     
ةيصوتلاو ١٧/٣٩ررقملل اهذيفنتب قلعتي اميف اهتلاح يف ر ظنلل ياوغوروأ تجردأ  -٢٥٣  ٣٦/٤٨.  
ماع يف فرطلا فارحنا باقعأ يف هنأ ىلإ ريدقتلا عم ١٧/٣٩ررقملا راشأ   -٢٥٤ ةطخ نع ٢٠٠٤   

عضاخلا ليثيملا ديمورب ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلل ةيلصألا هلمع 
 ١١،١نم ليثيملا ديمورب نم همادختسا ليلقتب همزلت ةحقنم لمع ةطخ مدق هنإف ؛لوكوتو ربلا يف ةباقرلل

ىلإ ٢٠٠٤يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط  يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٨،٩   ٢٠٠٥.  
نأشب ايلحرم اريرقت تمدق دق تناك ياوغروأ نأ ىلإ ريدقتلا عم ٣٦/٤٨ةيصوتلا تراشأ   -٢٥٥  

كلذ يف دراولا اهمازتلا ىلع اهق ١٧/٣٩ررقملا يف ةدراولا لمعلا ةطخل اهذ يفنت ب س ىلإ تراشأ يتلا  
ماعل لايرتنوم لوكوتورب بجومب ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلاب ا   ، ٢٠٠٥ادهعت ىلعو ررقملا
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لوليأ٣٠هتياغ دعوم يف ةنامألا ىلإ مدقت نأ ىلع اهتثحو  ا ٢٠٠٦ربمتبس /  انايب داوملا نأشب ، 
  .٢٠٠٥ماعل نوزوألل ةدفنتسملا 

ةصاخلا ا   -٢٥٦  انايب تمدق ياوغوروأ نأ ةنجلل نيثالثلاو سداسلا عامتجالا دعب حضاولا نم حبصأ
ةنجللا تاجاتنتسا ىلإ لصوتلا لبق٢٠٠٥ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب  بولطملا تقولل ارظن هنأ ديب .  
كلهتسا فرطلا نأ ىلإ تانايبلا تراشأو . عامتجالا كلذ ىلع اهضرعرسيتي مل هنإف تانايبلا زيهجتل 

يف دراولا همازتلا ىلع قباس هنأ نيبي امم ،ليثيملا ديمورب نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٨،٦٤  
لوكوتوربلا بجومب ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا نأشب هتادهعتو١٧/٣٩ررقملا   .  
لذل ةنجللاتقفاو  -٢٥٧   :ىلع ك 

ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا كالهتساب ةصاخلا ا   )أ(  انايب اهغالبإ ىلع ياوغوروأ ئن  نأ
ررقملا يف دراولا اهمازتلا ىلع ةقباس ا ٢٠٠٥ماع يف ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملاب ةدراولا   أ تنيب يتلا  

كالهتسا ضيفختب١٧/٣٩ ىلإ ليثيملا ديمورب نم اه  تسا ةلادب ةبوسحم نط٨،٩  كلذ يف نوزوألا دافن  
  ؛ماعلا

يف ليثيملا ديمورب ىلع ةباقرلا ريبادت ىلع ةقباس ءاقبلا ىلع كلذك ياوغوروأ ئن   )ب(  نأ
؛لوكوتوربلا يف ةدراولا٢٠٠٥ماع     

ماع نع ا   )ج(  ءاهتنا لبق ٢٠٠٥انايب ةنامألا ىلإ تمدق ياوغوروأ نأ ىلإ ريشت نأ  
بسانم تقو يف تانايبلا زيهجت ناكمإلاب نكي مل نكلو ،ذيف نتلا ةنجلل نيثالثلاو سداسلا عامتجالا
  .عامتجالا كلذ اهيف رظني يكل

  ٣٧/٣٩ةيصوتلا 
يوبابمز-نيس نيس     

ريسفت ىلإ ريشت يتلا ٣٦/٤٩ةيصوتلل اهذيفنتب قلعتي اميف اهتلاح يف رظنلل يوبابمز تجردأ   -٢٥٨  
نأ هيلإ بلطتو ٢٠٠٥ماع يف ليثيملا مرو فورولكو نوبركلا ديرولك عبار نم دئازلا هكالهتسال فرطلا  

بآ١٦هتياغ دعوم يف مدقي  ًاينمز ةددحم سايق تارشؤمب ةعوفشم لمع ةطخ ٢٠٠٦سطسغأ /   
  . لاثتمالا ىلإ ةزجانلا فرطلا ةدوع نامضل

اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادت ىلإ لاثتمالا ىلإ هديعت نأ ا   -٢٥٩  أش نم لمع ةطخ دعب اميف فرطلا مدق
يف لاثتما ةلاح يف هيقبتو ٢٠٠٦يف نوبركلا ديرولك عبارو ليثيملا مروفورولك ىلع لوك وتوربلا  ،
عبار داريتسا ىلع ارظحو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا صصحو صيخارتل ًاماظنةطخلا نمضتتو . لبقتسملا  

يف ليثيملا مروفورولك داريتسا ىلع ارظحو ٢٠١٠يف نوبركلا ديرولك   ٢٠١٥.  
٢٦٠-  ، ةنامألا هتدعأ يذلا ررقملا عورشم عم هقافتا ،ةنامألا نم قحال بلط ىلع ًادر فرطلا نيب  

  .نهارلا عامتجالا ىلإ هنع لثمم دافيإل ةنجللا ةوعد لبقو لمعلا ةطخ انمضتم
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يناثلا نيرشت١٢ةخرؤم ةقحال ةلاسر يف فرطلا مدقو   -٢٦١ نأشب ةحقنم تانايب ٢٠٠٦ربوتكأ /   ،
ألا نم ارفص كلهتسا هنأ نيبت٢٠٠٥م اعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ن ًانط 

يف نيتداملا نيتاه ةباقر ريبادتل لاثتما ةلاح يف هعضي امم ،ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك عبار نم 
أطخل ةجيتن هنأب نيتداملل هنع غالبإلا قباسلا هكالهتسا فرطلا رسفو . ٢٠٠٥ماع يف لوكوتوربلا 

يثالثو نيليثإلا رولك قوف كلذ يف امب ،نوزوألل ةدفنتسملا ريغ تابيذملا ديدحت يف هيدل كرامجلا يفظوم 
لالخ نم هنم ققحتلا مت أطخ وهو ،ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك عبار ام   أ ىلع نيليثإلا رولك

نأ ىلإ فرطلا راشأ امك . نوزوألل ةدفنتسملا ريغ تابيذملا تدروتسا يتلا تاكرشلا راقم ىلإ تارايز
عم نواعتلاب ٢٠٠٦ماع يف ةموكحلا امهتمظن نيذللا لمعلا ةقلحو حسملا عم قستت ةحقنملا تانايبلا   

دجوت ال هنأ ىلإ اصلخ نيذللاو ،فارطألا ددعتم قودنصلا ةياعر تحت يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب 
روصقم نيتداملا نيتاه مادختسا نأو دالبلا يف لي ثيملا مروفورولك وأ نوبركلا ديرولك عبار نم تًادراو

ماع يف ةرم رخآل ام   . ٢٠٠٤دروتسا ةكرش نم نيتيئايميكلا نيتداملا ىلع تلصح يتلا تاربتخملا ىلع
يف نييئاهنلا نيمدختسملل ٢٠٠٦سطسغأ /بآ يف تمظن لمع ةقلح دمعت مل ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو  
نأشب مالعإلا طئاسو لالخ نم ا لا يعولا ةراثتسا ةطشنأو تابيذملا عاطق  عالطضالا مت يت
م روفورولكو نوبركلا ديرولك عبار نم ايجيردت صلختت يكل تاكرشلل ةحاتملا ةلمتحملا تادعاسملا

وأ نوبركلا ديرولك عبارل ةدروم وأ ةمدختسم ا   أب اهسفن ددحت نأ ىلع ةأشنم يأ عيجشت ىلع ليثيملا
  .ليثيملا مروفورولك

داوملا نع ةحقنم تانايب تمدق يوبابمز نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ ىلع كلذل ةنجلل  اتقفاو  -٢٦٢
اولا فينصت يف أطخ حيحصتل٢٠٠٥ماعل نوزوألل ةدفنتسملا  ةدفنتسملا ريغ تابيذملا نم ت ًادر 
ةدام ا   ءاب قفرملا نم ةيناثلا ةعوم ةعضاخأ ىلع نوزوألل  ا يف ةباقرلل ) نوبركلا ديرولك عبار( 

 ماع يف لاثتما ةلاح يف فرطلا نأ دكأ ام وهو )ليثيملا مروفورولك(ءاب قفرملا نم ةثلاثلا ةعوم او  ،
لوكوتوربلا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل٢٠٠٥  .  

  ٣٧/٤٠ةيصوتلا 
نأشب تانايب غالبإ نع زجعلا : تانايبلا ريراقت نع ةئشانلا ىرخألا لاثتمالا مدع اياضق يف رظنلا  -نيع نيع

  ٢٠٠٥ماع 
نيتقيثولا ىلإ ريشت ذإ ،ةنجللا تقفاو  -٢٦٣  UNEP/OzL.Pro/18/9و UNEP/OzL.Pro/ImpCom/37/2 

عورشم يف جردت نأ ىلع Add.1و كلت يلاحلا ريرقتلل لوألا قفرملا نم نيع مسقلا يف دراولا ررقملا،   
ماع نأشب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا   ل اقفو٢٠٠٥انايب مدقت مل يتلا فارطألا نم ٧ةدامل    

  .فارطألل رشع نماثلا عامتجالا نم ررقم عورشم دامتعا لبق لايرتنوم لوكوتورب
  ٣٧/٤١ةيصوتلا 

  )٣٦/٥١ةيصوتلا (ذيفنتلا ةنجلل حقنملا يديهمتلا ليلدلا يف رظنلا    -ًانماث
سكعي يكل هحيقنت مت يذلا ذيفنتلا ةنجلل يديهمتلا ليلدلا عورشم ةنامألا ةلثمم تمدق   -٢٦٤

ةدراولا ةيفاضإلا تاقيلعتلاو ،ةنجلل نيثالثلاو سداسلا عامتجالا يف ليلدلا لوح تراد يتلا تاشقا نملا
عيمجت امه ،ليلدلا ابحاصت نأ ام . كلذ دعب  فدهتسي نيتقيثو نم ءاهتنالا متيس هنأ تحضوأو
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ا اهدمتعا يتلا ةلصلا ةقيثولا تاررقملل عيمجتو ذيفنتلا ةنجل ا  ، فارطألاعامتج دمتعا يتلا تايصوتلل
  .ملعلل ىلوألا ةقيثولا تايوتحم لودج عورشم ميمعت مت هنأو نهارلا عامتجالا دعب

٢٦٥-   ، ليلدلا دادعإ يف قاش لمع نم هب تماق ام ىلع ةنامألا ىلإ ةئنهتلاو ركشلا ءاضعألا هجو
ال ،لبقتسملا يف لمع نم ةنجللا ءاضعأ هب موقي امل ةغلاب ةجردب ديفم ليلدلا نأ تبثيس هنأب نيظحالم  
هيف عضويس يذلا تقولا يف هنأ حاضيإوصنلا ىلع نيفيفط نيبيوصت حارتقا متو . مهنم ددجلا اميس  

 ، ليلدلل ةبحاصملا ةثلاثلا ةقيثولا نإف ،بيولا ةكبش يف ةنامألا عقوم يف تاررقملاو تايصوتلا يعيمجت
لجأ نم بيولا ةكبش ىلع ذيفنتلا ةن جلل نمؤملا عقوملا ىلع الإ عضوت نل ،لاصتالا لبس ليصافتب ةمئاق
  .ةبوغرملا ريغ ةينورتكلإلا لئاسرلا لكاشم بنجت

ذيفنتلا ةنجلل يديهمتلا ليلدلا عضت نأ ةنامألا ىلإ بلطت نأ ىلع كلذل ةنجللا تقفاو  -٢٦٦  
 ، مئالم وه ام بسحب ،بيولا ةكبش ىلع ةنامألل نمؤملاو ماعلا نيعقوملا ىلع هل ةبحاصملا قئاثولاو

ةنجلل نيثالثلاو عباسلا عامتجالا يف ءاضعألا تاقيلعت ةطساوب الابو  لدعملا ةغيص  
  ٣٧/٤٢ةيصوتلا 

لاثتمالا مدعب قلعتت يتلا ةداتعملا ةيئارجإلا لئاسملا ةجلاعمل ذيفنتلا ةنجل تايصوت ديحوت   -ًاعسات
  )٣٦/٥٢ةيصوتلا (

يتلا تاشقانملا سكعت يكل اهحيقنت مت يتلاو ،ايسايق ةدحوملا تايصوتلا ةنامألا ةلثمم تمدق   -٢٦٧
هنأ نيح يف هنأب ترقأ ةنجللا نأ ىلإ ركذلاب ةريشم ،ةنجلل نيثالثلاو سداسلا عامتجالا يف تراد 
رشع ةتسلا سايقلا ةدحوملا تايصوتلا نإف ،رابتعالا يف فرط لك فورظ ىدارف ذخأ رمتسيس 

هذه نأ تحضوأو . مئالم وه ام بسحب همدختسا نكمي اديفم اصن يوتحت ةقيثولا يف ةروكذملا
  .روهمجلل اهيلع عالطالا حاتيو يديهمتلا ليلدلا يف ةيئاهنلا اهتغيص يف اهعضو دعب جردتس تايصوتلا

يكل ةنجللا تايصوت قسن حيقنت متيس ،دعب اميف درتس يتلا ةيفاضإلا تاقيلعتلا عم اقاستاو   -٢٦٨
نيب اميف طلخلا بنجتل ةيصوت لك م قر حيقنت متيسو فارطألا عامتجا تاررقم ةروص ىلع نوكت
، . نينثالا بلطت يتلا تاررقملا عيراشم ةغايص نأشب لاؤس ىلع ًادرتحضوأو نأب ،فارطألا نم ًادر   

ىلع "ةرابع نأ نيح يف ،نيعم فرط ىلإ هجوملا لوألا بلطلا يف مدختست " نكمي ام عرسأب"ةرابع 
  .يناثلا بلطلا يف مدختست" لاجعتسالا هجو

لدعملا وحنلا ىلع ،ايسايق ةدحوملا تايصوتلا صن نأ ىلإ ةراشإلا ىلع كلذل ةنجللا  تقفاو  -٢٦٩
يذلا ةنجلل حقنملا يديهمتلا ليلدلا يف جرديس ،يلاحلا عامتجالا يف اهيلع قفتي تاحيقنت يأ لعفب 

  .بيولا ةكبش ىلع ةنجللا عقوم ىلع عضويس
  ٣٧/٤٣ةيصوتلا 
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ةداملا نم ٤ةرقفلا (صيخارتلل امظن تأشنأ يتلا فارط ألا نع ةنامألا ريرقت يف رظنلا  -ًارشاع ءاب  ٤ 
  )لايرتنوم لوكوتورب نم

امظن تأشنأ يتلا فارطألا نأشب ةنامألا ةركذم ةضرعتسم ،دنبلا ةنامألا ةلثمم تمدق   -٢٧٠
ةداملا نم ٤ةرقفلل اقفو فارطألل عامتجا لك يف هتشقانم تمت دنبلا نأ ىلإ ةريشمو صيخارتلل  ءاب ٤ 

ةلاح نع اهتغلبأ يتلا فارطألاب ةمئاقب ةنجللاو فارطألا ديوزتب ةنامألا بلاطت يتلا ،لوكوتوربل ا نم
ةمئاق ىلع ةقيثولل لوألا قفرملا يوتحيو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا صيخارتل اهمظن

دقل ؛ال مأ امظن تأشنأ دق تناك نإ امب نايب عم بنج ىلإ ابنج ،لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألاب 
ًامظنًافرط ١٢٠أشنأ  ئشني مل امنيب   مظن يأًافرط ٢٣  نم ٣٤مضت ةمئاق ىلع يناثلا قفرملا يوتحيو .    

، . مظنلا هذه أشنأ يذلا ليدعتلا يف فارطألا ريغ لايرتنوم ليدعت يف فرط يهو ،مان تييف تغلبأ دقو
  .صيخارتلل ماظن ءاشنإ نع ،اهعيزوتو ةقيثولا دادعإ دعب

امظن دعب اوئشني مل لايرتنوم ليدعت يف فارطألا نم ديدعلا نأب مهلاغشنا ةنجللا ءاضعأ نيب   -٢٧١
ةلاح يف ا . ليدعتلا ىلع قيدصتلا نم تاونس عبس ىلإ لصي ام دعب صيخارتلل  أ ينعي كلذ نأ ثيحو

ترظن يتلا ة ا قيرطلا سفنب اهلماعت نأ ةنجللا ىلع نيعتي هنإف ،لوكوتوربلا نم ءاب٤ةداملل لاثتما مدع 
ةليسو فارطألل نوكي ال صيخارتلل مظن نودبف ؛ةماه ةيضقلا نإ . لاثتمالا مدعل ىرخأ تالاح يف
ىلع ةنجللا تقفاوو . ةعورشملا ريغ ةراجتلا ةلكشم يف مهاست نأ نكميو تارداصلاو تًادراولا ةبقارمل
لثمي صيخارتلا مظنل لايرتنوم ليدعت يف فارطألا ذيفنت نع زجعلا نأ زربي يكل ررقملا عورشم زيزعت  
  .لاثتمالا مدع ءارجإ كرحي نأ نكمي لاثتما مدع

٢٧٢-   ، صيخارتلا مظن ءاشنإ نأ ،تامولعم بلط ىلع ًادرفارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ لثمم رسف  
تادعاسملا تمدق دقو . ٢٠٠٠ماع ذنم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا لبق نم ريبك لاغشنا راثم ناك 

ةيذيفنتلا ةنجللا لمعتو ،ددجلا فارطألا ىلإو كالهتسالا ةضفخنم نادلبلا ىلإ صوص خلا هجو ىلع
دادعتسا ىلع نوكت نأ لبق ةذفان صيخارت مظن اهيدل نوكي نأب فارطألا ةبلاطم ىلع ديازتم لكشب 

ة نامأل ديفملا نم نوكي دق هنأب ةنجللا ءاضعأ حرتقاو. يجيردتلا صلختلا عيراشمل ليومتلا نع جارفإلل
ئشنت مل يتلا لايرتنوم ليدعت يف فارطألا نع تامولعم ةنجلل لبقم عامتجا ىلإ مدقت نأ قودنصلا 
تهجاو دق نوكت ةيلمع تابوعص يأ ديدحت ىلع ةنجللا دعاسي نأ هنأش نم ام وهو ،صيخارتلل امظن 

  .فارطألا كلت
فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلإ ليحت نأ ىلع كلذل ةنجللا تقفاو  -٢٧٣ اذه نع ررقم عورشم  

  .هيف رظنلل) ءاف مسقلا(يلاحلا ريرقتلا قفرم يف دري رمألا 
  ٣٧/٤٤ةيصوتلا 

  ىرخأ لئاسم  - رشع يداح
  ٢٠٠٩ -٢٠٠٧ةرتفلا لالخ شيدالغنب بناج نم لمتحملا لاثتمالا مدع ةلاح   -فلأ

ةنامألا ا ) UNEP/OzL.Pro/ImpCom.37/INF/3(ةركذم ةنامألا ةلثمم تمدق   -٢٧٤  راطخإلا نع دعأ
فورظ نم فرطلا هددح ام ةركذملا زجوتو . شيدالغنب ةموكح بناج نم لمتحم لاثتما مدع ةلاحب
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يف لوكوتربلا يف ةدراولا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ةباقر ريبادتل عقوتملا هلاثتما مدع يف ببسك 
ىلإ ٢٠٠٧نم ةرتفلا  ركلا تابكرم كالهتسا عاطق نأشب تامولعملاو٢٠٠٩  يف ةيرولف ةيرولكلا نوب ، 

تاذ تامولعملاو نيحلا ىتح ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل هدوهجو ،فرطلا 
يف ةيذيفنتلا ةنجلل نيعبرألاو عساتلا عامتجالا ىلإ فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ نم ةمدقملا ةلصلا 

  .٢٠٠٦هيلوي /زومت
نكي مل فرطلا نأ ،الوأ . ةيلوأ بابسأ ةثالث ىلإ لبقتسملا يف عقوتملا هلاثتما مدع فرطلا ىزع  -٢٧٥

ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عينصت عاطق يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتساب يعو ىلع 
نم يجيردتلا صلختلا زاجنإل حاتملا تقولا نم دح ام وهو ،طقف ٢٠٠٤ماع يف الإ ةينالديصلا ةننقملا   

ةبسنلاب ٢٠٠٧ماع يف لوكوتوربلل يئاهنلا دعوملاب ءافولل بولطملا ةيرولف ةيرو لكلا نوبركلا تابكرم  
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم ةئاملاب٨٥ضيفختل  ىلع فرطلا لصحي مل ،ايناثو .  

ةزهجأ عينصت عاطق يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم يجيردتلا صلختلل ةدعاسم 
نوبركلا تابكرم نأشب ةيريدقتلا هتاجايتحا رفست نأ فرطلا عقوت ،اثلاثو . ةننقملا ةعرجلابقاشنتسالا 

 ٢٠٠٧ماوعألا يف ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةعنصملا تاهجلا لجأ نم ةيرولف ةيرولكلا 
دودحلا نم ربكأ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يلامجإ يونس كالهتسا نع ٢٠٠٩ و٢٠٠٨و  
  .شيدالغنبل لوكوتوربلا اهددحي يتلا ىوصقلا

تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب ا ٢٠٠٢ماع ذنم ةقباس شيدالغنب تناك   -٢٧٦  امازتلا ىلع  
جيلثتلا يعاطق يف اهكالهتسا نم دحلل اهتلذب يتلا ةحجانلا دوهجلا دعب ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 

ةعنصملا تاهجلا يف ةيرولف ةيرولكلا نوبرك لا تابكرم كالهتسا فاشتكا نأ ديب. تالوصوريألاو
نأ ثيح ،يريدقتلا يونسلا كالهتسالا يف امج اعافترا ينعي ناك ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل 

نم ةئاملاب ٧٥اهنم ةدحاو ىلإ ىزعي ،تاكرش عبرأ ةطساوب عنصت ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ   
  .عاطقلا

كنبلاو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ةطساوب يسسؤم زيزع تب شيدالغنب ةدعاسم ترج  -٢٧٧
ددعتم قودنصلا ةياعر تحت ديمجتلا عاطق يف ىرخأ تادعاسمب دوزت نأ ررقملا نم ناكو ،يلودلا 

لجأ نم ٢٠٠٦ربمفون /يناثلا نيرشت يف ةيذيفنتلا ةنجللا عامتجا ىلإ ابلط بينويلا مدق امك. فارطألا  
ةجلاعم ىلإ يمرت ةيلاقتنا ةيجيتارتسا عضو يف يئامنإلا ةدحتملا ممألا ج مانرب عم كارتشالل ليومت
يفو . بلطلا رارقإب قودنصلا ةنامأ تصوأ دقو. ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عاطق يف كالهتسالا

 ٢٠٠٤ماع يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلل ةينطو ةطخ ىلع ةقفاوملا تمت هنأ نيح 
أدبي ملف ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب عم نواعتلاب اهذيفنت ررق ملا نم
  .قافتالا ىلع فرطلا عقوي مل ثيح دعب ذيفنتلا

دحأ راشأ . ةلئسألا ىلع درلاب اوماقو ةنجللا نم ةوعد ىلع ءانب فرطلا نع نولثمم رضح -٢٧٨
عاطق جراخ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ضيفخت ل ةلوذبملا دوهجلا حاجن ىلإ نيلثمملا
ىلإ ريشي قاشنتسالا ةزهجأ ىلع يمانتملا بلطلا نأ ديب . مجحلا ريبكلا ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ
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نع مجانلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نإف ،ومنلا اذه صيلقتل ريبادت ةبيغ يف هنأ 
غلابلا نهارلا ىوتسملا نع ةلبقملا تاونسلا يف عافترالا يف رمتسي نأ نكمي عاطقلا ايرتمًانط ٧٥ -٧٠    .

ماع يف ايرتم ًانط ٥٣ىلإ كالهتسالا نأشب دالبلل هب حومسملا ضفخنيس ،تقولا سفن يفو  نإ . ٢٠٠٩ 
أ ١٣٤ -ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مادختسا نم لوحتلا

ىلإ ةفاضإلابو . تقولل ةذفنتسم ةيلمع لثميو ةفلكتلا ظهاب ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عينصت يف
ةدنتسملا ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةعنصم ةهج ربكأ مايق ديكأت هيف متي يذلا تقولا يفف ،كلذ 

مدختست قاشنتسا ةزهجأ جاتنإ نم نيكمتلل اهعنصم ليدعتب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلإ 
ءابطألا نأل ائيطب ناك ةزهجألا كلت مادختسا نإف ،أ ١٣٤ -ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم

ةمدختسملا جتنملا جذامن عينصت ةلصاوم ىلإ ةكرشلا فد . ةيارد ىلع اونوكي مل ىضرملاو ا  ، يلاتلابو
  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل

، غنب لثمم لاق  -٢٧٩ يذلا ىدملا ررقت نأ عطتست مل ةموكحلا نإ ،ةنجللا نم لاؤس ىلع ًادرشيدال  
 ألا ٢٠٠٩ -٢٠٠٧ةرتفلا يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا دودح هب زواجتتس 

لاخدإ نأ عقوتت ا . ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عاطق جراخ عقوتملا كالهتسالا بستحت مل  أ ديب
نم للقي دق لعفلاب هب عالطضالا متي يذلا أ ١٣٤ -ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تاجتنم

ايرتمًانط ١٧رادقمب كالهتسالا  ريغ ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ ةنونع نأب ظحول دقو .  
 يتلا ةزهجألا نكلو مدختسملا ريسملا رصنعلا عون نيبي ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةمدختسملا
  .كلذ لعفت ال ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مدختست

فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ نم اهيلع لوصحلا مت ةيفحص ةرشن ةنامألا ةلثمم تممع   -٢٨٠
لوليأ يف ا  ربمتبس /ردصأ دق فرطلا يف ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل عينصت ةهج ربكأ تناك

قاشنتسالا ةزهجأ نم نيعون قيوست يف تأدب عينصتلا ة هج نأ ةيفحصلا ةرشنلا تدكأو. ٢٠٠٦
ةزهجألا هذه نأ ىلإ ةنامألا تراشأو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةمدختسملا ريغ ةننقملا ةعرجلاب

قاشنتسالا ةزهجأ نأو ،نوساثمولكيبلاو لوماتوبلاسلا ،اجاور ةطشنلا تانوكملا رثكأ نم عفتنتس 
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم ةئاملاب ٨٠لثمت نينوكملا نيذه ىلع ة يوتحملا ةننقملا ةعرجلاب  

يتلا ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسا ةزهجأ ىلإ لوحتلا نأو ،ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عاطق يف ةيرولف 
تابكرم كالهتسا يف هنأش هل ضيفخت ةيناكمإ قلخي ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مدختست ال 

هدهشي دق يذلا كالهتسالا زواجت ىدم نأ ىلع اوقفاو ةنجللا ءاضعأ نأ ديب . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
  .حضاو ريغ لازي ال فرطلا

  :ىلع كلذل ةنجللاتقفاو   -٢٨١
لاثتمالا مدع ءارجإ نم ٤ةرقفلل اقفو ةنامألا ترطخأ شيدالغنب نأ ىلإ ريشت نأ   )أ(  

ىراصق هلذب نع امغر فرطلا نأو ،نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا دا وملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربب صاخلا
لوكوتوربلا يف ةدراولا كالهتسالا ةباقر ريبادتل لماكلاب لاثتمالا عيطتسي الأ عقوتي ةصلخملا هدوهج 

فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم   ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب
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نيتداملا يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع و فلأ٢  ماوعألل ةبسنلاب لوكوتوربلا نم ٥   ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ 
  ؛٢٠٠٩و

دقتعي يتلا فورظلا نأشب شيدالغنب اهتمدق يتلا تامولعملاب ريدقتلا عم ًاملعطيحت نأ   )ب(  
؛كيشولا لاثتمالا مدع يف ببسلا ا    أ فرطلا
ختا يذلا ةيذيفنتلا ةنجللا ررقمبًاملعطيحت نأ   )ج( يذلا نيعبرألاو عساتلا اهعامتجا يف هتذ  

ةطخل ٢٠٠٨و ٢٠٠٧يماعل ةيونسلا ذيفنتلا جمارب يف يلي ام جردت نأ شيدالغنب ةموكح ىلإ بلطي   
  :ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل ةينطولا فرطلا

يف اهذيفنت نك مي ةيداصتقالا ةيحانلا نم ذيفنتلا ةنكممو اينقت ةحلاص ةددحم ةطشنأ  ‘١’
 ، ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا يف ضيفخت ربكأ زاجنإل ةنكمم ةرتف رصقأ
ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةمدختسملا ريغ ةمحقملا جيلثتلا داومب لمعلا لاخدإ لثم 

  ؛فيلاكتلا ةدودرم زيهجت ةداعإ تادعم وأ جيلثتلا تادعم ةنايص لجأ نم ةيرولف
اهريودت داعم وأ ةداعتسم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم داريتسا ىودج مييقت   ‘٢’

  ؛ةمئاقلا جيلثتلا تادعم ةنايص لجأ نم
تاقافتا لكش يف ةمدقملا ةدمتعملا لاومألا صيصخت ةداعإ ةنورم دودح يف ،رظنلا   ‘٣’  

نوبركلا تابكرم نم تانوزخم ءاشنإ يف ،ةيذيفنتلا ةنجللاو ةينعملا تاموكحلا نيب 
قاشنتسالا ةزهجأ جاتنإ قفارم يف اهمادختسال ةينالديصلا ةبترلا نم ةيرولف ةيرو لكلا

ةيحانلا نم احلاصو ةينقتلا ةيحانلا نم انكمم كلذ ناك ام اذإ ،ةننقملا ةعرجلاب 
  ؛ةيداصتقالا

 ٣١هتياغ دعوم يفو نكمي ام عرسأب ،ةنامألا ىلإ مدقت نأ شيدالغنب ىلإ بلطت نأ   )د(
تاريدقت ىلع ةوالع )ج(ةرقفلا يف ةروكذملا ةيونسلا جماربلا نم ةخسن ، ٢٠٠٧سرام /راذآ  ،

نم هكالهتساب هل حومسملا يونسلا ىصقألا دحلا ا   زواجتي نأ فرطلا عقوتي يتلا ةيلامجإلا تايمكلل
ىلإ ٢٠٠٧نم ةرتفلا يف ةنس لك يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  ةنجل اهيف رظنت يكل ٢٠٠٩   ،

؛نيثالثلاو نماثلا اهعامتجايف ذيفنتلا    
لجأ نم ةيلاقتنالا اهتيجيتارتسا ةنامألا ىلإ مدقت نأ كلذك شيدالغنب ىلإ بلطت نأ   )ه(

رظنت يكل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةمدختسملا ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم صلختلا 
  ؛ذيفنتلا ةنجل اهيف

يتلا لمتحملا فرطلا لاثتما مدع نأشب تامولعملا ةق يثو ممعت نأ ةنامألا ىلإ بلطت نأ  )و(
ةلاسرلاو ) [UNEP/OzL.Pro/ImpCom/INF/3(ةنجلل نيثالثلاو عباسلا عامتجالا لجأ نم تدعأ 

ةخرؤملا ا   لوألا نيرشت١٩ةلصتملا شيدالغنب ةموكح نم ةدراولا٢٠٠٦ربوتكأ /  عامتجالا ىلع ]   ،
؛شيدالغنب ةلاح يفعامتجالا رظن ريسيتل فارطألل رشع نماثلا    

نماثلا عامتجالا ىلإ اهنع لثمم دافيإ ىلإ ،رمألا ىضتقا اذإ ،شيدالغنب وعدت نأ   )ز(
  .ةلأسملا ةشقانم ةلصاومل ةنجلل نيثالثلاو

  ٣٧/٤٥ةيصوتلا 
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  لاثتمالا مدع ءارجإ هجاوت يتلا تايدحتلا نأشب ادنليزوين نم ةمدقم ةضيرع  -ءاب
دعبو . لاثتمالا مدع ءارجإ هجاوت يتلا تايدحتلا نم ةلسلس زجوت ةقيثو ادنليزوين ةلثمم تمدق  -٢٨٢

تاءارجإ نيسحتل راكفأ حارتقا ةقيثولاب دوصقملا نأ تحضوأ ،اهميمعت يف ريخأتلا نع ترذتعا نأ 
ذيفنت لظي نأ هيف لفكت يذلا تقولا يف ،ديازتملا اهلمع ءبع ىلإ رظنلاب اميس ال ،ذيفنتلا ةنجل ةيلاعفو 

ميدقتل ةيئا : يلي ام تاحرتقملا لوانتتو. افصنمو افافشو انرم لاثتمالا مدع ءارجإ  ديعاوم ديدحت
متي ال نكلو لاثتمالا مدع ءارجإ يف جردملا ،طارتشالا ؛ةنجللا اهيف رظنت يكل تامولعملاو تانايبلا 

فارطألا ىلإ ا  ةتس لبق اعامتجا ريراقت ةنجللا رفوت نأب يضقي يذلا ،نهارلا تقولا يف هب ديقتلا  
  .ريراقتلا كلت قسنو ؛فارطألل عامتجا يأ داقعنا نم عيباسأ

ةيباجيإلا تاحارتقالا حرطو اياضقلا كلت ا   -٢٨٣  راثإل ادنليزوين ةلثمم ىلإ ركشلا ةنجللا ءاضعأ هجو
دقف ،ةنجللا ىلإ تامولعملا ميدقتل يئاهنلا دعوملا موهفم دييأت هيف مت يذلا تقولا يفو. ةقيثولا يف ةدراولا  

لاح يأ ىلع يغبني هنأو ادج ةليوط يئا   دعومك ةقيثولا يف ةحرتقملا ةرشعلا عيباسألا نأب يؤترا
ءدب لبق تمدق ولو ىتح ةماهلا تامولعملا يف رظنلا نم ةنجللا نيكمتل ةيفاكلا ةنورملاب ظافتحالا 

يئا. داكلاب عامتجالا  ىلع ةنجللا ريراقت ميمعتل دعومك ةتسلا عيباسألاب قلعتي اميف ،ءاضعألا ىأتراو  
ةبقاعتم تاعامتجا دقعب صاخلا نهارلا ءارجإلاب ظافتحالا ربكأ دح ىلإ يلمعلا نم نأ ،ةنجللا ءاضعأ 

ادنليزوين ا  نكميو . راثأ يتلا اياضقلا ىلإ فارطألا عامتجا مامتها ءاعرتسا يغبني هنأ الإ ،فارطألل
نيعتي نكلو ،ادنليزوين ةقيثو هتحرتقا ام وحن ىلع ،ة نجللا ريرقت يف ةزجوملا لوادجلا نم ةدافتسالا
  .ةلاح لكب ةصاخلا فورظلا ىدارف ءالج ةلافك ىلع صرحلا

ىلع كلذل ةنجللاتقفاو  -٢٨٤  :  
ذيفنتب ةلصتملا تايدحتلا نأشب ادنليزوين نم ةمدقملا ةقرولاب ريدقتلا عم ًاملعطيحت نأ   )أ(  

؛تايدحتلا كلت ةجلاعمل ةنكمملا تارايخلاو لبقتسملايف لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ    
لودج ىلع ةيضقلا عضت نأو تارودلا نيب اميف ةيضقلا لوح راوحلا لصاوت نأ   )ب(

  .ةنجلل نيثالثلاو نماثلا عامتجالا لامعأ
  ٣٧/٤٦ةيصوتلا 

  عامتجالا ريرقت دامتعا -رشع يناث
ةنامألاب طينت نأ ىلع ةنجللا تقفا وو. هترقأو تايصوتلا عورشم صن يف ةنجللا ترظن  -٢٨٥

عمو ةنجلل ررقمك لمعي يذلا سيئرلا بئان عم رواشتلاب لمعت نأ ىلع ،عامتجالا ريرقت لامكتسا 
  .سيئرلا

  عامتجالا ماتتخا -رشع ثلاث
ةعاسلا يف عامتجالا ماتتخا سيئرلا نلعأ ،ةداتعملا تالما   -٢٨٦  نم ١٨:٢٥ا لدابت باقعأ يفو  

  .٢٠٠٦ربوتكأ /لوألا نيرش ت٢٧ةعمجلا موي 
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لوألاقفرملا    

  تاررقملا عيراشم

  لايرتنوم لوكوتوربل اينيمرأ لاثتما مدع: -/١٨ررقملا عورشم   -فلأ
نيرشت لوأ يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص اينيمرأ نأ ىلإ ريشي نأ   -١

يف لوكوتوربلل نجاهنبوكو ندنل يليدعت ىلعو ١٩٩٩ربوتكأ /لوألا يناثلا نيرشت٢٦   ٢٠٠٣ربمفون / 
ةرقفلا بجومب لمعي فرط ا   ةداملا نم ١أ ىلع ةفنصم يهو ؛لوكوتوربلا نم٥     

غلبم رقأ ةيملاعلا ةئيبلا قفرم سلجم نأ ىل إًاضيأريشي   -٢ نيكمتل رالود  ٢ ٠٩٠ ٠٠٠ 
  ؛لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا نم اينيمرأ

ةعضاخلا ةداملا نم يو نس كالهتسا نع تغلبأ دق اينيمرأ نأ ىلإ كلذك ريشي نأ  -٣
هرادقم٢٠٠٤ماع يف ءاه قفرملا يف ) ليثيملا ديمورب(ةباقرلل  دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ١،٠٢٠    

ن ًانطألا نم رفص هرادقمو فرطلا كالهتسا ىوتسمل هب حومسملا ىصقألا دحلا زواجتي ام وهو نوزوألا
يف كلذل ربتعت اينيمرأ نأو ،ةنسلا كلت يف ة باقرلل ةعضاخلا ةداملا كلت نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم
  ؛لوكوتوربلا بجومب ليثيملا ديمورب ةباقر ريبادتل لاثتما مدع ةلاح

ىلإ ةلجاعلا ا   -٤  دوع ةلافكل لمع ةطخ تمدق اينيمرأ نأب ريدقتلا عم ًاملع طيحي نأ
بجومب مزتلت اينيمرأ نأ ىلإ ري شي نأو لوكوتوربلا يف ةدراولا ليثيملا ديمورب ىلع ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا
  :يلي امب ،لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا ليغشتب لالخإلا نودبو ،ةطخلا

ةلادب ةبوسحم ن ًانطألا نم رفص نع ديزي ال امب ليثيملا ديمورب كالهتسا ىلع ةظفاحملا  )أ(
صت دق يتلا ةجرحلا تامادختسالا لجأ نم الإ٢٠٠٧ماع نم ًارابتعا نوزوألا دافنتسا  حر ا ، 

  ؛٢٠١٥رياني /يناثلا نوناك لوأ دعب فارطألا
ةدفنتسملا داوملا داريتسا صيخارتل ماظنب  ٢٠٠٧ويلوي /زومتلوأ لبق لمعلا لخدت نأ   )ب(

  ؛داريتسالل ًاصصح لمشي اهريدصتو نوزوألل
نيبي ٢٠٠٥ةنسل ليثيملا ديمورب نم كالهتسا نع تغلبأ اينيمرأ نأ ىلإ ريشي نأ   -٥  

ا ىلإ ا  لاغشنا ىلإ ًاضيأريشي هنكلو ،زاجنإلا اذه ىلع فرطلا ئنهي نأو ،ةنسلا كلت يف لاثتمال دوع  
يف قثي نأ ،ذافنلا زيح ) ب (٤ةرقفلا يف ةدراولا ريبادتلا لخدت نأ ىلإ ،هعسوب نوكي نل هنأب فرطلا 

ذيفنتلا تالاكو عم نواعتلا ىلع اينيمرأ ثحي هنإف كلذلو ،لاثتمالا ىلإ هتدوع ةرزاؤم ىلع هتردق  
  ؛ليثيملا ديمورب كالهتسا نم يجيردتلا اهصلخت ةرزاؤمل لمعلا ةطخ نم يقبتملا ذيفنتل ةلصلا ةقيثولا

صلختلاو اهلمع ةطخ ذيفنت نأشب اينيمرأ هققحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   -٦
ريبادتب ءاف ولا لجأ نم لمعي ام ردقب ،فرطلا ةلماعم رمتست نأ يغبنيو. ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا

هيلع رابغ ال فرط ا  اذه يف يغبنيو . لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب ،لوكوتوربلا اهيلع صني يتلا ةباقرلا
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دنبلل ًاقفو تامازتلالا كلتب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلود ةدعاسم ىلع لوصحلا يف اينيمرأ رمتست نأ ددصلا 
نأ ديب . لاثتمالا مدع نأشب فارطألا عامتجا اهذختي دق يتلا ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ

ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل ًاقفو ،رظنتس فارطألا نأب ررقملا اذه لالخ نم اينيمرأ رذحت فارطألا 
ةمئاق نم ميج دنبلا عم ةقستملا ريبادتلا يف ،لاثتما ةلاح يف ءاقبلا نع تزجع اذإ ام ةلاح يف ،ةيداشرإلا 

ةداملا بجومب ةحاتملا تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا كلت لمشت دقو. ةيداشرإلا ريبادتلا ةلافك لثم ٤   ،
ةلاح رارمتسا يف ةردصملا فارطألا مهاست ال ثيحب لاثتمالا مدع عضوم ليثيملا ديموربب دادمإلا فقو 

  .لاثتمالا مدع

ماع يف وغنوكلا ةيروهمج بناج لاثتما مدع: -/١٨ررقملا عورشم   - ءاب لا ةباقرلا ريبادتل٢٠٠٥  ةد راو 
اهل عضخييتلا لوكوتوربلايف  ةيناثلا ةعوم    ا ،ءاب قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا  

ةثلاثلا ةعوم )نوبركلا ديرولك عبار(  ا ،ءاب قفرملاو   )ليثيملا مروفورولك(، 
لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج نأ ىلإ ريشي نأ   - ١

يناثلا نيرشت٣٠موي نجاهنبوكو ندنل يليدع ت ىلعو موي نيجيبو لايرتنوم يليدعتو ١٩٩٤ربمفون /   
راذآ٢٣ ةرقفلا بجومب لمعي فرطك ةفنصم يهو ٢٠٠٥سرام /  ةداملا نم ١،  لوكوتورب نم ٥   

ةيذيفنتلا ةنجللا بناج نم١٩٩٩سرام /راذآ يف يرطقلا اهجمانرب ىلع قفوو ،لايرتنوم تدمتعا دقف .  
وغنوكلا ةيروهمج نيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم ًارالود ٢ ٩٧٤ ٨١٩غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا   

؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملا بجومب لاثتمالا نم ةيطارقميدلا     
يونس كالهتسا نع تغلبأ دق ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٢

ماع نع ةباقرلل ةعضاخلاو ،ةيناثلا ةعوم ءاب قفرملاب دراولا) نوبركلا ديرولك عبار(نم  هردق ٢٠٠٥، ا  
كلذ يف ةداملا كلتل ررقملا كالهتسالا زواجتي ام وهو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ١٦،٥٠٠  

فوسف حيضوتلا نم ديزملا بايغ يف هنأو ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ٢،٢٨٨غلابلاو ماعلا   
اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج نأ مث نم ضرتفي  
  ؛لوكوتوربلا

نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج نأ ًاضيأ ريشي نأ   - ٣
ةثلاثلا ةعوم   هردقو ٢٠٠٥ماعل ) ليثيملا مروفورولك(ا ،ءاب قفرملاب ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا  نط ٤ ٠٠٠ 

حومسملا كالهتسالل ىصقألا دحلا زواجتي ام وهو ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا كلت نم نوزوألا دافنتسا ةلاد ب
،  ًانط ٣،٣٣٠ غلابلاو فرطلل هب ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج نإف كلذل نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم

  ؛لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف
نامضل لمع ةطخ ميدقتب ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج مايق ىلإريدقتلا عم ريشي نأ   - ٤  

ةلجاعلا ا   ريشي نأو ،مروفورولكلا ليثيمو نوبركلا ديرولك عبار ىلع ةيباقرلا ريبادتلل لاثتمالا ىلإدوع  
فرطلا نإف لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا ليغشتب لالخإلا نودو ،ةطخلا ىلع ءانب هنأ ،ًاضيأ   : يليامب مزتلي  

نع٢٠٠٦ يفنوبركلا ديرولك عبار كالهتسا ديزي الأ ىلع لمعلا   )أ( نط  ١٦،٥٠٠  
وحنلا ىلع ضيفختلا يفأدبي مث نوزوألا دافنتسا ةلادب    :يلاتلا 
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نوزوألا ذافنتسا ةلادب نط ٢،٢ ىلإ  ‘١’       ؛٢٠٠٧ يف 
رفص ىلإ  ‘٢’       ؛٢٠٠٨ يف 

نع٢٠٠٦ يفمروفورولكل ا ليثيم كالهتسا ديزي الأ ىلع لمعلا  )ب( ةلادب نط  ٤،٠٠٠  
يلاتلا وحنلا ىلع ضيفختلا أدبي مثنوزوألا ذافنتسا  :  

نط ٣،٣ ىلإ  ‘١’       ؛٢٠٠٧ يف نوزوألا ذافنتسا ةلادب 
رفص ىلإ  ‘٢’       ؛٢٠٠٨ يف 

يذلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملاريدصتو داريتسا صيخارتب قلعتملا هماظن بقاري نأ   )ج(  
  ؛ةيداريتسالا صصحلا لمشي

ةرقفلاب ةدراولا ريبادتلا نأ ىلإريشي نأ   - ٥ وغنوكلا ةيروهمج نكمت نأ بجي هالعأ ٤   
لوكوتوربلل لاثتمالا ىلإةدوعلا نم ةيطارقميدلا  تالاكو عم لمعلا ىلع فرطلا ثحتو ٢٠٠٧ يف   

يمونوبركلا ديرولكعبار نم ًايجيردت كالهتسالا ضفخو لمعلا ةط خذيفنتل ةلصلا تاذ ذيفنتلا  ليث  
  ؛مروفورولكلا

صلختلا ديعص ىلع ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج هزرحت يذلا مدقتلا ةقدب بقاري نأ   - ٦
ريبادتب ءافولا ىلع فرطلا اذه لمع ردقبو . ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك عبار نم يجيردتلا
يأ ا ا سفنب اهتلماعم لصاوتت نأ بجي لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةددحملا ةباقرلا  لماعي يتلا ةقيرطل

اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملا يقلت لصاوت نأ ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمجل يغبنيو . هيلع رابغ ال فرط
فارطألا عامتجا اهذختي دق يتلا ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلا اهبتري يتلا ا   امازتلاب ءافولا نم

وغنوكلا ةيروهمج رذحي ررقملا اذه قيرط نع ،فارطألا عا متجا نإف ،كلذ عمو. لاثتمالا مدع قحب
نإف ريخأت نود لاثتمالا ىلإ دعت مل ام ا   أ ،ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلا بجومب ،ةيطارقميدلا

كلت نأو . ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم قفتت ريبادت ذاختا رمأ يف رظني فوس عامتجالا
ةداملا اهزيجت تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ىلع لمتشت دق ريبادتلا ديرولك عبار تادادمإ فقوت نامض لثم ٤   

نيمهاسملا نم ةردصملا فارطألا ودغت ال ثيحب لاثتمالا مدع طانم يه يتلا ليثيملا مروفورولكو نوبركلا 
  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف

اكينيمود لاثتما مدع: -/١٨ررقملا عورشم   - ميج لوكوتورب اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل ٢٠٠٥يف    
ىلوألا ةعوم   ا ،فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا مكحت يتلاو لايرتنوم

  )ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(
يف ند ـنل ليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص دق اكينيمود نأ ىلإ ريشي نأ  - ١

راذآ٣١ راذآ٧يف نيجيبو لايرتنومو نجاهنبوك تاليدعتو ١٩٩٣سرام /  فنص دقو . ٢٠٠٦سرام / 
ةرقفلا بجومب لماع فرط ا   ةداملا نم ١أ ىلع اكينيمود ةنجللا دامتعاب تيظحو ،لوكوتوربلا نم ٥   

ىل ـع ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعا دـقو. ١٩٩٨ربمفون /يناثلا نيرشت يف يرطقلا اهجمانربل ةيذيفنتلا
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ًارالود٢٣٢ ٣٢٠ ةداملا بجومب لاثتمالا نم اكينيمود نيكمتل فارطألا ددعتملا قودنصلا نم   نم ١٠   
  ؛لوكوتوربلا

ةدفنتسملا داوملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق اكينيمود نأ ىلإ ًاضيأ ريشي نأ   - ٢
ىلوألا ةعوم   هردق٢٠٠٥ماعل ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا ،فلأ قفرملاب نوزوألل   ١،٣٨٨ 

نط ٠،٧٤٠هب حومسملا ىصقألا كالهتسالا ىوتسم زواجت يذلا نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم  ًانط  
يف اكينيمود نوكت اذلو ،ماعلا كلذ ءانثأ ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كلت نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم 

ةيرولف ةيرولكلا نوبر كلا تابكرم ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع ةلاح
  ؛لوكوتوربلا يف اهيلع صوصنملا

ىلإ ةزجانلا ا   - ٣  دوع نامضل لمع ةطخل اكينيمود ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ
نأو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمىلع لايرتنوم لوكوتورب اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا   

 ًاديدحت اهسفن اكينيمود مزلت ،لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا ليغشتب رارضإ نودو يضقت ةطخلا نأ ىلإ ريشي
  :يتآلاب

ةلادب ةبوسحم ًانط ١،٣٨٨ نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ضيفخت  )أ(  
يلاتلا وحنلا ىلع٢٠٠٥يف نوزوألا دافنتسا   :  
يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٠،٤٥ىلإ   ‘١’   ؛٢٠٠٦ 
نم ًارابتعا نوزوألا دافنتسا ةلادب رفص ىلإ  ‘٢’ تامادختسالا ءانثتساب ٢٠٠٧   

يناثلا نوناك١دعب فارطألا اهزيجت يتلا ةيساسألا    ؛٢٠١٠رياني / 
لوألا نوناك٣١هتياغ دعوم يف ثدحتست نأ   )ب( حيراصتلل ًاماظن ٢٠٠٦ربمسيد /   ،

نوزوألل ةدفنتسملا داو ملا عيمجل اصصح لمشيو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداصو تًادراوب ةصاخلا
نإف ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب قلعتي اميفو . لايرتنوم لوكوتورب ماكحأل اقبط ةجردملا
، ـقملا اذه نم) أ (٣ةرقفلا يف ةدراولا تايوتسملا ع ـم قفتت ةيونس اصصح عضت فوس اكينيمود رر
اكينيمود نمضت ،ةلاحلا هذه يف ه ـنع مجنت ئراوط وأ ةيـنطو ثراوـك يأ تاجايتحاب ءافولل الإ

ةداملا ماكحأل اقبط كالهتسالا نم ا   فلأ ٢حومسملا ىوصقلا تايوتسملا ةيونسلا صصحلا زواجتت الأ  
؛كلذ فالخ فارطألا ا  صخرت تايوتسم يأ وأ لوكوتوربلا نم  

داوملا نم تادادمإ ىلإ جاتحت يتلا تادعملا داريتسا ىلع هضرفت يذلا رظحلا دصري نأ   )ج(
  ؛ةيبطلا ضارغألل تادعملا دعبتسي رظحلا نأ ىلإ اريشم ،نوزوألل ةدفنتسملا

ىلع اكينيمود دعاست نأ بجي هيلاع ٣ةرقفلا يف ةجردملا ريبادتلا نأ ىلإ ريشي نأ   - ٤  
ةطخ ذيفنتل ةصتخملا ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع اكينيمود ثحتو ٢٠٠٦يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا   ،

؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسانم يجيردتلا صلختلل لمع    
تابكرم نم يجيردتلا صلختلا وحن اكينيمود هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٥

اهضرفي يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولل فرطلا اذه لمعي ام ردقبو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
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هيلع رابغ ال فرط يأ الا ةقيرطلا سفنب هتلماعم بجي ام ردقب ،لوكوتوربلا  اذه يفو . لماعي يت
دنبلل اقبط ا   امازتلاب ءافولا ىلع ا  دعاسمل ةيلودلا تادعاسملا يقلت لصاوت نأ اكينيمودل يغبني ،ددصلا

، . لاثتمالا مدع قحب فارطألا عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيداشرإلا ةمئاقلا نم فلأ كلذل
ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل اقبط ،ررقملا اذه لالخ نم ،اكينيمود ر ذحي فارطألا عامتجا نإف

ريبادت ذاختا ثحبي فوس فارطألا عامتجا نإف ،فيوست نود لاثتمالا ىلإ ا   دوع مدع ةلاح يف هنأ
اهزي جت تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا كلت لمتشت دقو. ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم قفتت

لاثتمالا مدع عوضوم يه يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادادمإ فقو نامض لثم ٤ةداملا   
  .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ةمهاسم ةردصملا فارطألا حبصت ال ثيحب

لوكوتورب يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل  ٢٠٠٥ماع يف روداوكإ لاثتما مدع : -/١٨ررقملا عورشم   -لاد
لمع ةطخ بلطو)ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا نأشب لاي رتنوم  ،  

ناسين١٠يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص روداوكإ نأ ىلإ ريشي نأ   -١ ليربأ / 
يف ندنل ليدعت ىلعو ١٩٩٠ ناسين٣٠،  يف نجاهنبوك ليدعت ىلعو ١٩٩٠ليربأ /  نيرشت ٢٤،   

تو١٩٩٣ربمفون /يناثلا ةرقفلا بجومب لمعي فرط ا ،   ةداملا نم ١أ ىلع فنص  ٥ ، لوكوتوربلا نم  
ة ـيذيفنتلا ةنجللا ترقأ دقو. ١٩٩٢رياربف /طاـبش يف ةيذيفنتلا ةنجللا هترقأ يرطق جمانرب اهيدلو

نم ١٠ةداملل اقفو لاثتمالا نم روداوكإ نيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم رالود  ٥ ٧٣٧ ٥٠٠  
  ؛لوكوتوربلا

ةعضاخلا ةداملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ روداوكإ نأ ىلإ كلذك ريشي نأ  -٢  
اهرادقم ٢٠٠٥ةنس نع ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةباقرلل  دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ١٥٣،٠٠٠   

غلابلا كال ـهتسالا ىوتسمل لوكوتوربلا يف هب حومسملا ىصقألا دحلا زواجتي ام وهو نوزوألا
وسحم نط٥٢،٨٩٢ نأو ةنسلا كلت يف ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا كلت نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةب  

  ؛لوكوتوربلا بجومب ليثيملا ديمورب ةباقر ريبادتل لاثتما ةلاح يف كلذل ربتعت روداوكإ
هتياغ دعوم يفو لاجعتسالا هجو ىلع ،ةنامألا ىلإ مدقت نأ روداوكإ ىلإ بلطي نأ   -٣

راذآ٣١ اريسفت ٢٠٠٧سرام /  تارشؤمب ةعوفشم لمع ةطخ عم بنج ىلإ ابنج كالهتسالا ةدايزل ، 
اهعامتجا ءانثأ ذيفنتلا ةنجل اهيف رظنت يكل كلذو ،لاثتمالا ىلإ ةزجانلا ةدوعلا ةلافكل نمزلا ةددحم 

دعاوقلاو تاسايسلل تاودأ ءاشنإ اهلمع ةطخ يف جردت نأ يف رظنلا يف روداوكإ بغرت دقو . يلاتلا
  ؛يجيردتلا صلختلا زاجنإ بوص مدقت قيقحت لفكت ةيميظنتلا

ديمورب نم يجيردتلا صلختلا هاجت روداوكإ هققحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   -٤
اهددحي يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا ىلع لمعي ام ردقب ،فرطلا اذه ةلماعم ةلصاوم يغبنيو . ليثيملا

فرط ا  لماع  هيلع رابغ الي يتلا ةقيرطلا سفنب ،لوكوتوربلا رمتست نأ يغبني ،ددصلا اذه يفو .  
ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلا بجومب ا   امازتلاب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملا يقلت يف روداوكإ

رذحي فارطألا عامتجا نإف اذلو .لاثتمالا مدع قحب فارطألا رمتؤم اهذختي نأ نكمي يتلا ةيداشرإلا
ىلإ دعت مل اذإ هنأ نم ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل ًاقبطو ،ررق ملا اذه لالخ نم روداوكإ
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ميج دنبلا عم قفاوتت ريبادت ذاختا يف رظني فوس فارطألا عامتجا نإف ،ًاينمز ةبسانم ةروصب لاثتمالا 
، ٤ةداملا ا هزيجت يتلا تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ ىلع لمتشت ريبادتلا هذه نأو. ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم

مدع عوضوم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمو نوبركلا ديرولك عبار تادادمإ فقو نامضل 
  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةمهاسم ةردصملا فارطألا حبصت ال ثـيحب لاثتمالا

ايرتيرإلاثتما مدع: -/١٨ررقملا عورشم   - ءاه يف لمتحملا   اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل ٢٠٠٥   
ةعوم ب  ا ،فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا مكحت يتلاو لايرتنوم لوكوتور

  لمع ةطخ بلطو) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ىلوألا 
راذآ١٠يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص دق ايرتيرإ نأ ىلإ ريشي نأ   - ١ سرام / 

نيجيبو نجاهنبوكو ندنل ليدعت ىلعو٢٠٠٥ موي ،  زومت٥  لمعي فرطك ةفنصمو ٢٠٠٥هيلوي /   ،
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب  لوكوتوربلا نم٥   رالود ١٠٦ ٧٠٠ ىلع ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعا دـقو.  

؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملا بجومب لاثتمالا نم اكينيمود نيكمتل فارطألا ددعتملا قودنصلا نم     
ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نم يونس كالهتس ا نع تغلبأ دق ايرتيرإ نأ ىلإ ريشي نأ  - ٢

ىلوألا ةعوم   هردق ٢٠٠٥ماعل ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا ،فلأ قفرملا يف ةجردملا  
كالهتسالل هب حومسملا ىصقألا ىوتسملا زواجتي ام وهو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٣٠،٢٢٠  

نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط٢٠،٥٧٤وهو  نأو ،ماعلا كلذل ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا كلت نم  ه ـ 
اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف ا   أ ضرتفي فوسف ايرتيرإ نم رخآ حيضوت دري مل ام

  ؛لوكوتوربلا
 ٣١ه تياغ دعوم يفو ،ةلجاع ةلأسمك ،ةنامألا ىلإ مدقت نأ ايرتيرإ ىلإ بلطت نأ  - ٣

ثحلل كلذو٢٠٠٧سرام /راذآ دحلا اهزواجتل احيضوت لبقملا اهعامتجا يف ذيفنتلا ةنجل بناج نم ،   
ا  دوع نامضل كلذو ًاينمز ةددحم سايق تامالع تاذ لمع ةطخ بنج ىلإ ابنج كالهتسالل ررقملا

صصح ءاشنإ اهلمع ةطخ يف جردت نأ يف ثحبت نأ يف ايرتيرإ بغرت دقو . لاثتمالا ىلإ ةزجانلا
مدختست يتلا تادعملا تًادراو ىلع رظح ضرفو ،يجيردتلا صلختلل ينم زلا اهلودج معدل داريتسالا

صلختلا قيقحت وحن امدق يضملا نامضل ةماع تاسايسو ةيميظنت كوكصو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا 
  ؛يجيردتلا

نم يجيردتلا صلختلا ديعص ىلع ايرتيرإ هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٤
اهضرفي يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا ىلع فرطلا لمع رادقمبو . ةيرولفةيرولكلا نوبركلا تابكرم 

هيلع رابغ ال فرط يأ ا  اذه. لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم بجي ام ردقب ،لايرتنوم لوكوتورب .
ا ا  ةدراول امازتلاب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملل ايرتيرإ يقلت لصاوتي نأ بجي ددصلا اذه يفو

. لاثتمالا مدع قحب فارطألا عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيداشرإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلا يف
هنأ ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلا بجومب ايرتيرإ رذحي ،ررقملا اذه لالخ نم ،فارطألا عامتجاو 

ألا رمتؤم نإف ،ريخأت نود لاثتمالا ىلإ ا  عم قفتت ريبادت ذاختا يف ثحبي فوس فارط دوع مدع ةلاح يف
اهزيجت تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ىلع لمتشت دق ريبادتلا كلت نأو . ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا
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لاثتمالا مدع عوضوم يه يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادادمإ فقو نامضك ٤ةداملا   
  .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ةمهاسملا تاهجلا نم اهل ةردصملا فارطألا حبصت ال ثيحب

نوبركلا تابكرم  جاتنإقوقح لقنب قلعتي اميف نانويلا لاثتما مدع : -/١٨ررقملا عورشم   - واو
  ةيرولف ةيرولكلا

نوناك ٢٩يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص نانويلا نأ ىلإ ريشي نأ   -١  
يف ندنل ليدعت ىلعو ١٩٨٨ربمسيد /لوألا رايأ١١،  جاهنبوك ليدعت ىلعو١٩٩٣ويام /   ٣٠يف ن  

يف لايرتنوم ليدعت ىلعو ١٩٩٥رياني /يناثلا نوناك يناثلا نوناك٢٧  نيجيب ليدعت ىلعو ٢٠٠٦رياني /   
يناثلا نوناك٢٧يف  ةرقفلا بجومب لماع ريغ فرطك تفنص ا ٢٠٠٦رياني /   أو ةداملا نم ١،  نم ٥   

  ؛لوكوتوربلا
يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يونس جاتنإ نع تغلبأ نانوي لا نأ ىلإ كلذك ريشي نأ  -٢

هردق ىلوألا ةعوم  ةيبلتل ، ٢٠٠٤يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط  ٢ ٧٩٣،٠٠٠ ا ،فلأ قفرملا
ةداملاب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلخادلاتاجايتحالا  ديزي ام وهو لوكوتوربلا نم ٥  ىوتسم نع  

دافنتسا ةلادب نط ١ ١٦٨وهو ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم فرطلل هب حومس ملا ىصقألا جاتنإلا  
  ؛نوزوألا

جاتنإ قوقحل ًالقن ىقلت هنأ نم فرطلا همدق يذلا حيضوتلا ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ   - ٣
هردق ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  ١ ٧٨٦ 
يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط جاتنإ نم هب حومسملا ىصقألا اهاوتسم نأ ثيح ٢٠٠٤   

يهو نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط ٢ ٩٥٤ ىلإداز ماعلا كلذ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم   ،
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نانويلا نم غلبملا جاتنإلاعومجم نع ريثكب ديزت ةيمك   يف 

  ؛٢٠٠٤
مث نمو لقنلا يدعوم لبق ةنامألا رطخت مل نانويلا نأ ىلإ ،قلقلا عم ريشي نأ ،مث نمو   - ٤

جاتنإلا قوقح لقن ءارجإ فصت يتلا لوكوتوربلا نم ٢ةداملا ماكحأ عم لاثتما مدع ةلاح يف يهف   
راولا راطخإلا بلطمل لاثتمالا ىلع هتردق مدعل فرطلافسأيتقولا سفن يف رارقإلاو  ، ٢ةداملا يف د  

  ؛ةداملا كلتل اقبط لبقتسملا يف لقن تايلمع متت نأ نامضب هدهعتو

اهيلع صوصنملا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإالاميتاوغ ةدوعل ةحقنم لمع ةطخ : -/١٨ررقملا   -ياز  يف 
نم ءاح ٢ةداملا     لايرتنوم لوكوتورب 

نأ ىلإريشي نأ   - ١ ىلع تقداص الاميتاوغ  نيرشت ٢٧ يف لايرتنوم لوكوتورب   
نيجيبو لايرتنومو نجاهنبوكو ندنل تاليدعتو ١٩٨٩ربمفون /يناثلا يناثلا نوناك٢١ يف  رياني / 

ةرقفلاب لماع فرطك فنصت ا . ٢٠٠٢  ةداملا نم ١أو اهجمانرب ىلع قفوو دقو ،لوكوتوربلا نم ٥   
ةنجللا تدمتعا يرطقلا اهجمانرب ىلع ةقفاوملا دعبو. ١٩٩٣ يفةيذيفنتلا ةنجللا بناج نم يرطقلا   
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لاثتمالا نم فرطلا نيكمتل فارطألاددعتم قودنصلا نم ًارالود  ٦ ٣٦٦ ٠٦٥ غلبم ةيذيفنتلا  ًاقبط 
؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملل     

ريشي يذلا ١٥/٣٤ررقملا ركذتسي نأ   - ٢ نأ ىلإ  تناك الاميتاوغ  لاثتما مدع ةلاح يف   
ةداملا بجومب ا ٢٠٠٢ يف  امازتلال نم ءاح ٢  داوملا نم اهكالهتسا ديمجت يهو لايرتنوم لوكوتورب   

نط ٤٠٠،٧وهو ساسألا طخ ىوتسم دنع ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملاب ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا  ةلادب  
ريدقتلا عم راشأ امك نوزوألا ذافنتسا مايق ىلإ،  ةلجاعلا ا الاميتاوغ   دوع نامضل لمع ةطخ ميدقتب  ىلإ 

دتل٢٠٠٧ يفلاثتمالا    ؛ليثيملا ديموربكالهتسا ىلع ةباقرلا ريبا  
نأ ىلإقلقلا عم ريشي نأ   - ٣ ليثيملا ديموربل كالهتسا نع تغلبأ الاميتاوغ   ٢٠٠٥ يف 

دافنتسا تالادب ًانط ٥٢٢،٧٩٢هردق  ررقملاب ةدراولا فرطلا تامازتلا عم ىشمتي ام وهو نوزوألا   ،
نم كالهتسالا ضفخب ١٥/٣٤ دافنتسا تالادب ًانط ٣٦٠ ىلإ ليثيملا ديمورب    ؛٢٠٠٥ يف نوزوألا 

نم دراولا راطخإلا ىلإ ًاضيأريشي نأ   - ٤ ىوذ ،ةحلصملا باحصأ عيمج نأب الاميتاوغ   
ًاينمز ةددحملاو ةحقنملا سايقلا تامالعل ًاقفو ليثيملا ديموربنم يجيردتلا صلختلاب اومزتلا دق ،ةلصلا   

اذه نم ٥ةرقفلاب ةدراولاو كالهتسالا ضيفختب  ةدحاو ةنس ةدمل ةلهم فرطلل ىطعت يتلاو ،ررقملا  
ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةينقتلا تايدحتلا ىلع بلغتلل ةيفاضإ نع فرطلا فارحنا ءارو ًاببس تناك يتلا   

  ؛ ١٥/٣٤ررقملاب ةدراولا هتامازتلا 
ريدقتلا عم ًاضيأريشي نأ   - ٥ نأ ىلإ  ضيفختلاب ةحقنم لمع ةطخ تمدق الاميتاوغ   
ليغشتب لالخإلا نود ،ريشي نأو ،ةباقرلل ةعضاخلا تامادختسالا يف ليثيملا ديموربمادختسال يحيردتلا   

 ، نأ ىلإلوكوتوربلل ةيلاملا ةلآلا يلي امب ةحقنملا ةطخلا ىلع ءانب مزتلتالاميتاوغ    :  
نم ليثيملا ديمورب كالهتساضفخت نأ   )أ( دافنتسا تالادب ًانط ٧٠٩،٤   يف نوزوألا 

وحنلا ىلع٢٠٠٢ يلاتلا   :  
دافنتسا تالادب نط ٤٠٠،٧٠ ىلإ  ‘١’   ؛٢٠٠٦ يف نوزوألا 
تالادب ًانط ٣٦١ ىلإ  ‘٢’   ؛٢٠٠٧ يف نوزوألا دافنتسا 
؛نوزوألا دافنتسا تالادب نط٣٢٠،٥٦ ىلإ  ‘٣’    
ًاقبط ٢٠١٥رياني /يناثلا نوناك لولحب ليثيملا ديمورب كالهتسا ضيفخت  ‘٤’  

ادختسالا ادع اميفلايرتنوم لوكوتوربل بناج نم ا ،   حرصملا ةجرحلا تام
  ؛فارطألا

 كلذ يف امب نوزوألل ةدفنتسملا داوملاريدصتو داريتسا صيخارتب قلعتملا اهماظن دصر   )ب(
  ؛صصحلا
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ةرقفلاب ةدراولا ريبادتلا نأ ىلإريشي نأ   - ٦ نكمت نأو دبال هالعأ ٥  ةدوعلا نم الاميتاوغ   
لع لوكوتوربلل ةباقرلا ريبادتل لاثتمالاىلإ ثحيو ٢٠٠٨ يف ليثيملا ديموربى   عم نواعتلا ىلع الاميتاوغ   

  ؛ليثيملا ديموربكالهتسا نم يجيردتلا صلختلاو لمعلا ةطخ ذيفنت لجأ نم ةلصلا تاذ ذيفنتلا تالاكو 
هزرحت يذلامدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٧ صلختلاو اهلمع ةطخ ذيفنت هاجت الاميتاوغ   

ريبادتب ءافولا ىلع فرطلا لمع ردقبو. ليثيملا ديموربنم يجيردتلا  ، لوكوتوربلااهددحي يتلا ةباقرلا  
هيلع رابغ ال فرط ايتلاةقيرطلا سفنب هتلماعم ةلصاوم يغبني   لماع نأ يغبني ددصلا اذه يف و.  ي

دنبلا بجومب ا يف الاميتاوغرمتست   امازتلاب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملا ىقلت ةمئاق نم فلأ   
اهذختي نأ نكمي يتلا ةيداشرإلاري بادتلا لاثتمالا مدع قحبفارطألا رمتؤم  رذحي فارطألا رمتؤمنإف اذل .    
ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل ًاقبطو ،ررقملا اذه قيرط نع الاميتاوغ هنأ نم ةيداشرإلا،  دعت مل اذإ   ىلإ 

رظنيس فارطألاعامتجا نإف ،ًاينمز ةبسانم ةروصب لاثتمالا  دت ذاختايف  نم ميج دنبلا عم قفاوتت ريبا  
ذاختا ةيناكمإىلع ريبادتلا هذه لمتشتو . ةيداشرإلاريبادتلا ةمئاق  ةداملا اهزيجت يتلا تاءارجإلا   ٤ ،
عوضوم ليثيملا ديمورب تادادمإفقو نامضل  حبصت ال ثيحب لاثتمالا مدع  ةمهاسم ةردصملا فارطألا   

عضو رارمتسا يف    لاثتمالا مدع 

يتلا ةباقرلا ريبادتل ٢٠٠٥يف لمتحملا ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج  لاثتما مدع: -/١٨ررق ملا عورشم  - ءاح  
 ، ءاب قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا كالهتسا مكحت يتلا لايرتنوم لوكوتورب اهضرفي

ةيناثلا ةعوم  لمع ةطخ بلطو) نوبركلا ديرولك عبار(ا  
 ٣موي لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج نأ ىلإ ريشي نأ   - ١

موي نجاهنبوكو ندنل يليدعتو ١٩٩٠ربوتكأ /لوألا نيرشت بآ٤،  ليدعتو ١٩٩٧سطسغأ /   
لوألا نيرشت١٧لايرتنوم  ةرقفلا بجومب لماع فرطك فنصت ا ٢٠٠١ربوتكأ /   أو ةداملا نم ١،   ٥ 

ددعتم قودنصلل ةعباتلا ةيذيفنتلا ةنجللا بناج نم يرطقلا اهجمانرب ىلع قفوو دقو ،لوكوتوربلا نم 
غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعا دقو . ١٩٩٣هينوي /ناريزح يف لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا

 ١٠ةداملل اقبط لاثتمالا نم فرطلا نيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم ًارالود  ٥٩ ٥٠٧ ٧١٤
  ؛لوكوتوربلا نم

ةداملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ ةيمالسإلا نا ريإ ةيروهمج نأ ىلإ ريشي نأ  - ٢
ةيناثلا ةعوم   هردق ٢٠٠٥ماعل ) نوبركلا ديرولك عبار(ا ،ءاب قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا  

فرطلل هب حومسملا ىصقألا ىوتسملا زواجتي ام وهو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ١٣،٦٤٠  
، ١١،٥٥٠وهو ةب اقرلل ةعضاخلا ةداملا هذه كالهتسال ماعلا كلذل نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط  

مث نم –ضرتفت فوس هنإف حاضيإلا نم اديزم ناريإ مدقت مل ام هنأو  ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف ا –  أ 
  ؛لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا

يفو ةل جاع ةلأسمك ةنامألا ىلإ مدقت نأ ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج ىلإ بلطي نأ  - ٣
راذآ٣١هتياغ دعوم  اهزواجتل احيضوت مداقلا اهعامتجا يف ةنجللا بناج نم ثحبلل ٢٠٠٧سرام /   ،

 ، ةزجانلا ةدوعلا نامضل ًاينمز ةددحملا سايق تامالع تاذ لمع ةطخ بناج ىلإ ررقملا كالهتسالا دودح
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ينمزلا لودجلا معدل داريتسا صصح جاردإ رمأ يف رظنت نأ ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج بغرت دقو 
 ، نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مدختست يتلا تادعملا تًادراو ىلع رظح ضرفو ،يجيردتلا صلختلل

  ؛يجيردتلا صلختلا وحن مدقتلا قيقحت نمضت يتلا ةماعلا تاسايسلاو ةيميظنتلا كوكصلاو
صلختلا وحن ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع عباتي نأ   - ٤

يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا ىلع فرطلا اذه لمع ردقبو . نوبركلا ديرولك عبار نم يجيردتلا
هيلع رابغ ال فرط يأ ا  يفو . لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم ةلصاوم يغبني لوكوتوربلا اهضرفي

ءافولا نم اهني كمتل ةيلودلا ةدعاسملا يقلت ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج لصاوت نأ يغبني ،ماقملا اذه
قحب فارطألا عامتجا ىلإ أجلي دق يتلا ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلا اهررقي يتلا ا   امازتلاب

ىلإ ا . لاثتمالا مدع  دوع مدع ةلاح يف هنأ نم ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج رذحي فارطألا رمتؤم نأ ريغ
شرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب٤دنبلل اقبط لاثتمالا  دنبلا عم قفتت ريبادت ذاختا رمأ يف رظني فوس هنإف ةيدا  

ةداملا اهزيجت تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ىلع لمتشت دق ريبادتلا كلت نأو ،ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج 
هذهل ةردصملا فارطألا ودغت ال ثيحب فرطلا ىلإ نوبركلا ديرولك عبار تادادمإ فقو نامض لثم ٤  

  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسايف ةكراشم ةداملا 

  لايرتنوم لوكوتوربل اينيك لاثتما مدع: -/١٨ررقملا عورشم   - ءاط
يناثلا نيرشت٩موي لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص اينيك نأ ىلإ ريشي نأ   - ١ ربمفون / 

موي نجاهنبوكو ندنل يليدعتو ١٩٨٨ لوليأ٢٧،  موي لايرتنوم ليدعتو ١٩٩٤ربمتبس /   ١٢ 
ةرقفلا بجومب لماع فرطك ةفنصم يهو ٢٠٠٠هيلوي /زومت ةداملا نم ١،  دمتعأو ،لوكوتوربلا نم ٥   
غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعا دقو . ١٩٩٤هيلوي /زومت يف ةيذيفنتلا ةنجللا بناج نم يرطقلا اهعورشم

ةداملا بجومب لاثتمالا نم اينيك نيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم ًارالود ٤ ٥٧٩ ٠٥٧ نم ١٠   
  ؛لوكوتوربلا

ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ اينيك نأ ىلإ ريشي نأ   - ٢
ىلوألا ةعوم   هردق ٢٠٠٥ماعل ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم (ا ،فلأ قفرملا يف  ١٦٢،٢١٠ 

فرطلل هب ح ومسملا كالهتسالل ىصقألا ىوتسملا زواجتي ام وهو ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط
نأو ماعلا كلذل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كلت نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ١١٩،٧٢٨وهو   

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل ةلثتمم ريغ نوكت ،مث نم ،اينيك 
  ؛)ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم (ةيرولف 

ريبادتل لاثتمالل ةزجانلا ةدوعلا نامضل لمع ةطخل اينيك ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ   - ٣
يضقت ةطخلا نأ ىلإ ريشي نأو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا 

  :ـب ةددحم ةروصب اهسفن اينيك مزلت ،لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا ليغشتب رارضإلا نود هنأب
ةبوسحم نط ١٦٢،٢١٠نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ضفخت نأ   )أ(  

ىلإ ٢٠٠٥يف نوزوألا دافنتسا ةلادب    ؛٢٠٠٦يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط  ٦٠،٠٠ 
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 ٦٠،٠٠نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسال رخآ ضيفخت ءارجإب موقت   )ب(
نوزوألا دافنتسا ةلادب انط ٣٠،٠٠ ىلإ ٢٠٠٦ يفنوزوألا دافنتسا ةلادب انط    ؛٢٠٠٧ يف 

ةلادب نط ٣٠،٠٠نم ةيرولف ةيرولكلا تابكرم كالهتسال رخآ ضيفخت ءارجإب موقت   )ج(  
نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ١٠،٠٠ ىلإ ٢٠٠٧ يفنوزوألا دافنتسا    ؛٢٠٠٨ يف 

 ١٠،٠٠ نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسال رخآ ضيفخت ءارجإب موقت  )د(
نوزوألا دافنتسا ةلادب نط رفص ىلإ ٢٠٠٨ يفنوزوألا دافنتسا ةلادب نط  ادع اميف ٢٠٠٩ يف   ،

دعب فارطألا ا   يناثلا نوناك١حرصت نأ نكمي يتلا ةيرورضلا تامادختسالا   ؛٢٠١٠رياني / 
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداصو تًادراو صيخارت رادصإل اهماظن بقارت نأ   )ه(

  ؛تًادراولا صصح لع لمتشي يذلا
ذيفنتب ةقلعتملاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةقلعتملا تاعيرشتلا رشن ىلع اينيك ثحي نأ   - ٤

كلذو ،ةيداريتسالا صصحلا لمشت يتلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملاريدصتو داريتسا صيخارت ماظن   
هاصقأ دعوم يفكلذ نوكي نأ لضفيو نكمي ام عرسأب  لوألا نوناك٣١    ؛٢٠٠٦ربمسيد / 

ةدوعلا نم اينيك نكمت نأ ا ٣ةرقفلا يف ةجردملا ريبادتلا نأ ىلإ ريشت نأ   - ٥  أش نم هيلاع  
ذيفنتل ةصتخملا ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع اينيك ثحي نأو ٢٠٠٧يف لوكوتوربلل لاثتمالا ىلإ   ،

  ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم يجيردتلا صلختلل لمعلا ةطخ
اهلمع ةطخ ذيفنت ديعص ىلع اينيك هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٦

ءافولا ىلع فرطلا اذه لمع ردقب هنأو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاو
أ ا  ي لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم ةلصاوم يغبني ،لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب

ءافولا نم اهنيكمتل اينيكل ةيلودلا ةدعاسملا ميدقت لصاوتي نأ يغبني ماقملا اذه يفو . هيلع رابغ ال فرط
فارطألا رمتؤم اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل فلأ دنبلا ،ةيداشرإلا ةمئاقلا اهبترت يتلا تامازتلالا كلتب 

نم ءاب دنبلا بجومب هنأ نم ررقملا اذه ل الخ نم اينيك رذحي فارطألا رمتؤم نأ ريغ. لاثتمالا مدع قحب
ذاختا رمأ يف رظنت فوس فارطألا نإف ،لاثتمالا ىلإ ا   ايإ مدع ةلاح يف هنأ ،ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق
ذاختا ةيناكمإ ىلع لمتشت دق ريبادتلا كلت نأو ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم ىشمتت ريبادت 

نيتللا ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك عبار نم تادادمإلا فقو نامض لثم ٤ةداملا اهزيجت ريبادت   
  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةمهاسم ةردصملا فارطألا ودغت ال ثيحب لاثتمالا مدع طانم امه

  ساسألا طخ تانايب رييغت كيسكملا بلط: -/١٨ررقملا عورشم   - ءاي
عامتجالل ١٥/١٩ررقملل اقبط ،ةيفاك تا مولعم مدق كيسكملا نأ ىلإ ريشي نأ  - ١  

داوملا كالهتسال ١٩٩٨ماعل اهتصاخ ساسألا طخ تانايب رييغت اهبلط ريربتل ،فارطألل رشع سماخلا   
ةيناثلا ةعوم   ةبوسحم نط رفص نم ) نوبركلا ديرولك عبار(ا ،ءاب قفرملا يف ةجردملا نوزوألل ةدفنتسملا

؛نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط١٨٧،٥١٧ىلإ نوزوألا دافنتسا ةلادب     
  ؛هتصاخ ساسألا طخ تانايب رييغتل فرطلا اذه بلط ،مث نم ،لبقي نأ  - ٢
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ساسأ طخ باسحل مدختست فوس ةحقنملا ساسألا طخ تانايب نأ ىلإ ريشي نأ   - ٣
هدعب امو٢٠٠٥ماعل نوبركلا ديرولك عبارل فرطلا كالهتسا   .  

ملالاثتما مدع: -/١٨ررقملا  - فاك ماع يف كيسك  يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسال ٢٠٠٥   
ةيناثلا ةعوم     )نوبركلا ديرولك عبار(ا ،ءاب قفرملا

راذآ٣١خيراتب لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص كيسكملا نأ ىلإ ريشي نأ   - ١ سرام / 
خيراتب ندنل ليدعت ىلعو ١٩٨٨ لوألا نيرشت١١،  اهنبوك ليدعتو١٩٩١ربوتكأ /   ١٦خيراتب نج ، 

ةرقفلاب لماع فرط ا . ١٩٩٤ربمتبس /لوليأ  أ ىلع كيسكملا فنص ةداملا نم ١تو  ٥ ، لوكوتوربلا نم  
ترقأو . ١٩٩٢رياربف /طابش يف ةيذيفنتلا ةنجللا بناج نم يرطقلا اهجمانرب دامتعاب رفظلا نم تنكمتو
نم كيسكملا نيكمتل ف ارطألا ددعتم قودنصلا نم رالود ٨٣ ٢٠٩ ١٠٧ غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا

؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملل ًاقبط لاثتمالا     
ةعضاخلا ةداملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق كيسكملا نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٢

ماعل ةيناثلا ةعوم ) نوبركلا ديرولك عبار(ةباقرلل   هرادقم ٢٠٠٥ا ،ءاب قفرملا يف ةدراولا  ٨٩،٥٤٠ 
كالهتسا ىوتسمل هب حومسملا ىصقألا دحلا زواجتي ام وهو ،نوزو ألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط

كلت يف ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا كلت نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٩٣٧٦هرادقمو فرطلا   
بجومب نوبركلا ديرولك عبار ةباقر ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف كلذل ربتعت كيسكملا نأو ،ةنسلا 

  ؛لوكوتوربلا
ىلإ ةزجانلا ةدوعلا ةلافكل لمع ةطخ تمدق كيسكملا نأ ىلإ ريدقتلا عم ريش ي نأ  - ٣

مزتلت كيسكملا نأ ىلإ ريشت نأو لوكوتوربلا يف ةدراولا نوبركلا ديرولك عبار ةباقر ريبادتل لاثتمالا 
  :يلي امب لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا ةيلمعب لالخإلا نودبو ،ةطخلا كلت بجومب ،صاخ هجوب

نم نوبركلا ديرولك عبار كالهتسا ضيفخت  )أ( دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط  ٨٩,٥٤٠ 
يلاتلا وحنلا ىلع٢٠٠٥يف نوزوألا   :  

يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٩،٣٧٦ىلإ   ‘١’   ؛٢٠٠٨ 
  ؛٢٠٠٩يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نًانطألا نم رفص ىلإ   ‘٢’

نمضتي يذلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا صيخارتل اهماظن دصرت نأ   )ب(
  ؛داريتسالل اصصح

نم كيسكملا نكمت نأ افنآ ٣ةرقفلا يف ةروكذملا ريبادتلل يغبني هنأ ىلإ ريشي نأ   -٤  
ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع كيسكملا ثحي نأو ٢٠٠٨ماع يف لوكوتوربلل لاثتمالا ىلإ ةدوعلا   ،

؛نوبركلا ديرولك عبار كالهتسا نم يجيردتلا صلختلالجأ نم لمعلا ةطخ ذيفنتل ةلصلا ةقيثولا    
صلختلاو اهلمع ةطخ ذيفنت نأشب كيسكملا هققحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   -٥

ءافولا لجأ نم لمعي ماد ام ،فرطلا ةلماعم رمتست نأ يغبنيو . نوبركلا ديرولك عبار نم يجيردتلا



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/37/7 

81 

يغبنيو . ديج عضو يف فرط هب لماعي يذلا بولسألاسفنب ،لوكوتوربلا يف ةصوصخملا ةباقرلا ريبادتب 
تامازتلالا كلتب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلود ةدعاسم ىلع لوصحلا يف كيسكملا رمتست نأ ددصلا اذه يف 

ديب . لاثتمالا مدع نأشب فارطألا عامتجا اهذختي دق يتلا ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلل ًاقفو
ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل ًاقفو ،رظنتس فارطألا نأب ررقملا اذه لالخ نم ك يسكملا رذحت فارطألا نأ

ةمئاق نم ميج دنبلا عم ةقستملا ريبادتلل ،لاثتما ةلاح يف ءاقبلا نع تزجع اذإ ام ةلاح يف ،ةيداشرإلا 
ةلافك لثم ٤ ةداملا بجومب ةحاتملا تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا كلت لمشت دقو. ةيداشرإلا ريبادتلا  ،

يف ةردصملا فارطألا مهاست ال ثيحب لاثتمالا مدع عضوم نوبركلا ديرولك عبارب دادمإلا فقو 
  .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا

  لايرتنوم لوكوتوربلناتسكاب لاثتما مدع : -/١٨ررقملا عورشم   - مال
 ١٨ يف ندنل ليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص ناتسكاب نأ ىلإ ريشي نأ  - ١

يف نجاهنبوك ليدعتو ١٩٩٢ربمسيد /لوألا نوناك طابش١٧،  لايرتنوم يليدعتو ١٩٩٥رياربف /   ،
لوليأ٢يف نيجيبو  ةرقفلا بجومب لماع فرط ا ٢٠٠٥ربمتبس /   أ ىلع ناتسكاب فنصتو نم ١،   

دمتعُأ دقو ،لوكوتوربلا نم٥ةدا ملا يف ةيذيفنتلا ةنجللا بناج نم يرطقلا اهجمانرب    دقو. ١٩٩٦ 
نم ناتسكاب نيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم ًارالود  ٢٠ ٨٢٧ ٦٢٦ غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا ترقأ

؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملا بجومب لاثتمالا     
ةعضاخلا ةداملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق ناتسكاب نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٢

ةيناثلا ةعوم   هردق ٢٠٠٥ماعل ) نوبركلا ديرولك عبار(ا ،ءاب قفرملاب ةجردملا ،ةباقرلل  ١٤٨،٥٠٠ 
هردقو كالهتسالا نم هب حومسملا ىصقألا ىوتسملا زواجتي ام يأ نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط 

مث نمو ،ماعلا كلذل نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٦١،٩٣٠ مدع ةلاح يف ناتسكاب نوكت –   
  ؛نوبركلا ديرولك عبار ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما

ىلإ ةزجانلا ا للمع ةطخل ناتسكاب ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ   - ٣  دوع نامض
ناتسكاب نأ ىلإ كلذك ريشي نأو لوكوتوربلا يف ةدراولا نوبركلا ديرولك عبار ةباقر ريبادتل لاثتمالا 

  :يلي امب لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا ةيلمعب لالخإلا نودبو ،ةطخلا كلت بجومب ،صاخ هجوب مزتلت
ةلادب ةبوسحم نط ١٤٨,٥٠٠نم نوبركلا ديرولك عبار نم اهكالهتسا ضيفخت   )أ(  

ىلإ ٢٠٠٥ماع يف نوزوألا دافنتسا  ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٤١,٨٠٠    ؛٢٠٠٦ 
نمضتي يذ لا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا صيخارتل اهماظن دصرت نأ  )ب(

  ؛داريتسالل اصصح
نم ناتسكاب نكمت نأ افنآ ٣ةرقفلا يف ةروكذملا ريبادتلل يغبني هنأ ىلإ ريشي نأ   -٤  

ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع ناتسكاب ثحي نأو ٢٠٠٦ماع يف لوكوتوربلل لاثتمالا ىلإ ةدوعلا   ،
؛نوبركلا ديرولك عباركالهتسا نم يجيردتلا صلختلا لجأ نم لمعلا ةطخ ذيفنتل ةلصلا ةقيثولا    
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صلختلل اهلمع ةطخ نأشب ناتسكاب هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٥
يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا ىلع فرطلا اذه لمع ردقبو . نوبركلا ديرولك عبار نم يجيردتلا

فرط يأ ا  هيلع رابغ اللماعي يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم ةلصاوم يغبني ،لوكوتوربلا اهضرفي يفو .  
بجومب ا   امازتلاب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملل اهيقلت ناتسكاب لصاوت نأ يغبني ،ددصلا اذه

عمو . لاثتمالا مدع قحب اهذختي نأ فارطألا عامتجال نكمي يتلا ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلا
ريبادتلا ةمئاقل ءاب دنبلل اقبط ناتسكاب ر ذحي ،ررقملا اذه لالخ نم فارطألا عامتجا نإف كلذ

رمأ يف رظني فوس فارطألا عامتجا نإف ،ريخأت نود لاثتمالا ىلإ ناتسكاب دعت مل ام ،هنأ ةيداشرإلا 
مدع طانم يه يتلا نوبركلا ديرولك عبار تادادمإ فقو نامض لثم ٤ةداملا اهزيجت ريبادت ذاختا   

  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةكراشم ةردصملا فارطألا حبصت ال ثيحب لاثتمالا

يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل ٢٠٠٥ماع يف لمتحملا ياوغاراب لاثتما مدع : -/١٨ررقملا عورشم   -ميم  
فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم   ا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا نأشب لايرتنوم لوكوتورب

وم(  ، )نوبركلا ديرولك عبار(ءاب قفرملا نم ةيناثلا ةع او ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
  لمع ةطخ بلطو

 ٣يف هيلع ندنل ليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص ياوغاراب نأ ىلإ ريشي نأ   -١
يف نجاهنبوك ليدعت ىلعو ١٩٩٢ربمسيد /لوألا نوناك ناسين٢٧،  ليدعت ىلعو ٢٠٠١ليربأ /   ،

زومت١٨يف نيجيب  فنصم ا٢٠٠٦هيلوي /   أو ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لمعي فرطك ة ،  نم ٥   
ترـقأ دـقو . ١٩٩٧رياربف /طاـبش يف ةيذيفنتلا ةنجللا هترقأ يرطق جمانرب اهيدلو لوكوتوربلا

لاثتمالا نم فرطلا نيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا ن م ًارالود ١ ٧٦٨ ٨٤٠غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا 
؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملل اقفو     
ةعضاخ ةدام نم يونس كالهتسا نع تغلبأ ياوغاراب نأ ىلإ كلذك ري شي نأ  -٢

لوألا قفرملا نم ىلوألا ةعوم   اهرادقم ٢٠٠٥ماع يف ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا يف ةباقرلل  
ىوتسمل هب حومسملا ىصقألا دحلا زواجتي ام وهو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٢٥٠،٧٤٨  

ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا كلت نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط  ١٠٥,٢٨٠غلاب لا فرطلا كالهتسا
ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف ياوغاراب نأ كلذل ضرتفي هنإف رخآ حيضوت بايغ يف هنأو ،ةنسلا كلتل 

  ؛لوكوتوربلا بجومب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ةباقر
ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نم يونس كالهتسا نع تغ لبأ ياوغاراب نأ ىلإ ًاضيأ ريشي نأ  -٣

ءاب قفرملا نم ةيناثلا ةعوم   هرادقم ٢٠٠٥ةنس نع ) نوبركلا ديرولك عبار(ا يف ةبوسحم نط ٦،٨٤٢   
كالهتسالا ىوتسمل لوكوتوربلا يف هب حومسملا ىصقألا دحلا زواجتي ام وهو نوزوألا دافنتسا ةلادب 

ا ةلادب ةبوسحم نط٠،٠٩٠غلابلا  لاثتما مدع ةلاح يف ياوغاراب نإفكلذل ،ةنسلا كلتل نوزوألا دافنتس    
؛لوكوتوربلا بجومبنوبركلا ديرولك عبار ةباقرريبادتل     

هتياغ دعوم يفو لاجعتسالا هجو ىلع ،ةنامألا ىلإ مدقت نأ ياوغاراب ىلإ بلطي نأ   -٤
راذآ٣١ تارشؤمب ةعوفشم لمع ةطخ ٢٠٠٧سرام /  ىلإ ةزجانلا ةدوعلا ةلا فكل نمزلا ةددحمسايق ، 
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نأ يف رظنلا يف ياوغاراب بغرت دقو . يلاتلا اهعامتجا ءانثأ ذيفنتلا ةنجل اهيف رظنت يكل كلذو ،لاثتمالا
تاسايسلل تاودأو يجيردتلا صلختلا معدل ططخمو داريتسالل صصح ءاشنإ اهلمع ةطخ يف جردت 

  ؛يجيردتلا صلختلا زاجنإ بوص مدقت قيقحت لفكت ةيميظنتلا دعاوقلاو
عبار نم يجيردتلا صلختلا هاجت ياوغاراب هققحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   -٥

ام ردقب ،فرطلا اذه ةلماعم ةلصاوم يغبنيو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمو نوبركلا ديرولك
اع  ال فرط ا ي يتلا ةقيرطلا سفنب ،لوكوتوربلا اهددحي يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا ىلع لمعي  لم

ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملا يقلت يف ياوغاراب رمتست نأ يغبني ،ددصلا اذه يفو . هيلع رابغ
مدع قحب فارطألا رمتؤم اهذختي نأ نكمي يتلا ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلا بجومب ا   امازتلاب

ةمئاق نم ءاب دنبلل ًاقبطو ،ررقملا اذه لالخ نم ياوغاراب رذحي فارطألا عامتجا نإف اذلو .لاثتمالا
فوس فارطألا عامتجا نإف ،ًاينمز ةبسانم ةروصب لاثتمالا ىلإ دعت مل اذإ هنأ نم ةيداشرإلا ريبادتلا 

ىلع لمتشت ريبادتلا هذه نأو . ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم قفاوتت ريبادت ذاختا يف رظني
تابكرمو نوبركلا ديرولك عبار تادادمإ فقو نامضل ٤ةداملا اهزيجت يتلا ت اءارجإلا ذاختا ةيناكمإ  ،

يف ةمهاسم ةردصملا فارطألا حبصت ال ثـيحب لاثتمالا مدع عوضوم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 
  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا

ساسأ طوط خ عضو ضرغب تانايبلا غالبإ تاطارتشال ايبرص لاثتما مدع: -/١٨ررقملا عورشم   - نون
ةرقفلا ٥ةداملا بجومب  اثلاث ٨ و٣   )د( 

عضول ةمزاللا ماوعألا نم رثكأ وأ ماع نع تانايب غلبت مل ايبرص نأ ىلإ ريشي نأ   - ١
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم (ءاب قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ساسأ طوطخ 

امك لوكوتوربلل ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملاو ) ليثيملا مروفورولكو ،نوبركلا ديرولك عبار ،ىرخألا
ناترقفلا ٥ةداملا كلذ ىلع صنت  اثلاث ٨ و٣    ؛)د( 

لاثتما مدع عضو يف اهعضي تانايبلا هذه لثمل ايبرص غالبإ مدع نأ ىلإ ريشي نأ   - ٢
  ؛ةقلعتملاتانايبلا ةنامألا ىقلتت امثير لايرتنوم لوكوتورب اهبجوي يتلا تانايبلا غالبإ تامازتلال 

  ؛ةقلعملا تانايبلا نودب همييقت نكمي ال لايرتنوم لوكوتوربل ايبرص لاثتما نأ ديكأت  - ٣
اهنم بلطت يتلا لوكوتوربلا تاليدعت ىلع طقف ًارخؤم تقداص ايبرص نأب رارقإلا  - ٤  

ةرقفلا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تانايب غالبإ ررقملا نم١  ارخؤم ترم ا    أو يف ريبك رييغتب ، 
لبجلاو برصلل ةينوناقلا ةيصخشلا لمح يف رارمتسالا يف اهئوض يف تدهعت يتلاو ،ةينطولا فورظلا 

نم ًارابتعا ا   ناريزح٣رطيس تحت عقاولا ميلقإلل لايرتنوم لوكوتوربب قلعتي اميف اقباس دوسألا هينوي / 
يف ةدعاسم ىقلت دق فرطلا اذه نأ ىلإ ًاضيأ ريشت نكلو٢٠٠٦ قودنصلا نم تانايبلا عمج لاجم ،   

  ؛ذيفنتلا تالاكو لالخ نم فارطألا ددعتم
هل عباتلا لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب راطإ يف بينويلا عم لمعلا ىلع ايبرص ثحي   - ٥

  ؛ةنامألل ةعرسلا حانج ىلع غالبإلل فارطألا ددعتم قودنصلل ىرخألا ذيفنتلا تالاكو عمو
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كلذو تانايبلل اهغالبإ ثيح نم ايبرص عضو ضارعتسا ذيف نتلا ةنجل ىلإ بلطي نأ  - ٦
  .لبقملا اهعامتجا يف

اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل ٢٠٠٥يف ةدحتملا اينارتت ةيروهمج لاثتما مدع : -/١٨ررقملا عورشم   - نيس  
ثلا ةعوم  ةينا ا ،ءاب قفرملا يف ةجردم ةباقرلل ةعضاخ ةدام كالهتسا مكحت يتلاو لايرتنوم لوكوتورب

ةثلاثلا ةعوم ) نوبركلا ديرولك عبار(    لمع ةطخ بلطو) ليثيملا مروفورولك(ا ،ءاب قفرملا يفو
ليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص ةدحتملا اينارتت ةيروهمج نأ ىلإ ريشي نأ   - ١
ناسين١٦يف ندنل  موي نيجيبو لايرتنوم ليدعتو نجاهنبوك ليدعتو ١٩٩٣ليربأ /  نوناك ٦   

ةرقفلا بجومب لماع فرطك ةفنصم يهو ٢٠٠٢ربمسيد /لوألا ةداملا نم ١،   ٥ ، لوكوتوربلا نم  
غلبمبو١٩٩٦ربوتكأ /لوألا نيرشت يف يرطقلا اهجمانربل ةيذيفنتلا ةنجللا دامتعاب تيظحو   ١٤٥ ١٩٨ 
ةداملا بجومب لاثتمالا نم اهنيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم ًارالود ٢ ؛لوكوتوربلا نم١٠     

هردق يونس كالهتسا نع تغلبأ دق ةدحتملا اينارتت ةيروهمج نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٢
ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٤،٧٨٥ ةجردملا ) نوبركلا ديرولك عبار( 

ةيناثلا ةعوم  ماعل ا ،ءاب قفرملا يف ملا كالهتسالا ىوتسمل ىصقألا دحلا زواجتي ام وهو٢٠٠٥  حومس ، 
مدقت مل ام هنأو ،ةنسلا كلتل ةداملا كلتل نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٠،٠١٨وهو فرطلل هب   

يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف ا   أ ضرتفي فوسف رخآ احيضوت ةدحتملا اينارتت ةيروهمج
  ؛لوكوتوربلا اهضرفي

نم يونس كالهتسا نع تغلبأ د ق ةدحتملا اينارتت ةيروهمج نأ ىلإ كلذك ريشي نأ  - ٣
ةثلاثلا ةعوم   هردق ٢٠٠٥ماعل ) ليثيملا مروفورولك(ا ءاب قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا  

هب حومسملا ىصقألا كالهتسالا ىوتسم زواجتي ام وهو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٠،٩٩٤  
هنأو ،ةنسلا كلتل ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا كلت نمو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط رفص وهو فرطلل 

بجومب لاثتما مدع ةلاح يف ا   أ ضرتفي فوسف ةدحتملا اينارتت ةيروهمج نم رخآ حيضوت مدقي مل ام
  ؛لوكوتوربلا

يفو ةلجاع ةلأسمك –ةنامألا ىلإ مدقت نأ ةدحتملا اينارتت ةيروهمج ىلإ بلطي نأ   - ٤  
راذآ٣١هتياغ دعوم  اهزواجتب احيضوت لبقملا اهعامتجا يف ثحبلل ذيفنتلا ةنجل ىلإ ٢٠٠٧سرام /   ،

ىلإ ةزجانلا ا   دوع نامضل ًاينمز ةددحم سايق تامالع تاذ لمع ةطخ بنج ىلإ ابنج كالهتسالا دح
اهلمع ةطخ يف تًادراولا صصحل ماظن جاردإ ثحب يف ةدحتملا اينارتت ةيروهمج بغرت دقو . لاثتمالا

اهقيقحت نمضت يتلا ةيميظنتلا كوكصلاو ةماعلا تاسايسلاو يجيردتلا صلختلل ينمزلا لودجلا معدل 
  ؛يجيردتلا ضيفختلا بوص مدقتلل

ةطخ ذيفنت نأشب ةدحتملا اينارتت ةيروهمج هققحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٥
لمعي ام ردقب ،فرطلا ةلماعم رمتست نأ يغبنيو . نوبركلا ديرولك عبار نم يجيردتلا صلختلاو اهلمع

رابغ ال فقوم يف فرطك ةقيرطلا سفنب ،لوكوتوربلا يف ةصوصخملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا لجأ نم 
اهنيكمتل ةيلود ةدعاسم ىلع لوصحلا يف ةدحتملا اينارتت ةيروهمج رمتست نأ ددصلا اذه يف يغبنيو . هيلع
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عامتجا اهذختي دق يتلا ةيدا شرإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلل ًاقفو تامازتلالا كلتب ءافولا نم
نأب ررقملا اذه لالخ نم ةدحتملا اينارتت ةيروهمج رذحت فارطألا نأ ديب . لاثتمالا مدع نأشب فارطألا

ةلاح يف ءاقبلا نع تزجع اذإ ام ةلاح يف ،ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل ًاقفو ،رظنتس فارطألا 
ةيناكمإ ريبادتلا كلت لمشت دقو . ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميجدنبلا عم ةقستملا ريبادتلا يف ،لاثتما 

مدع طانم نوبركلا ديرولك عبار دادمإلا فقو ةلافك لثم ٤ةداملا بجومب ةحاتملا تاءارجإلا ذاختا   ،
  .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ةردصملا فارطألا مهاست ال ثيحب لاثتمالا

لوكوتورب نم ٧ةداملا بجومب فارطألا اهتمدق تامولع مو تانايب: -/١٨ررقملا عورشم   -نيع  
  لايرتنوم

لصأ نم ًافرط ]١٧٠[نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشي   - ١ دق نوكت نأ يغبني يتلا ًافرط ١٨٩   
يف ا  ١٠٤نأو كلذ تلعف دق  ٧ةداملل اقبط  ٢٠٠٥نع تانايب تغلبأ   انايب تغلبأ فارطألا كلت نم

ناريزح٣٠ ًاقبط٢٠٠٦هينوي /  ررقملل     ؛١٥/١٥ 
توك : ٢٠٠٥ماع تانايب دعب غلبت مل ةيلاتلا فارطألا نأ ىلإ كلذ عم ريشي نأ   - ٢

 ، اليورتفو ،ناتسكبزوأو ،لاموصلاو ،ناميلس رزجو ،ةيدوعسلا ةيبرعلاو ،ايفتالو ،ايبماغو ،راوفيد
  ؛ةيرافيلوبلا ةيروهمجلاو

عضي  ٧ةداملل ًاقبط ٢٠٠٥تانايب غالبإ مدع نأ ىلإ كلذك ريشت نأ     - ٣
يتلا تانايبلا غالبإ تامازتلا عم لاثتما مدع ةلاح يف هيلاع ٢ةرقفلا يف اهؤامسأ ةدراولا فارطألا   

؛ةقلعملا ا    انايب ةنامألا ملستت امثير لايرتنوم لوكوتورب اهضرفي
مييقتو ةعباتم قوعي تانايبلل حيحصلا تقولا يف فارطألا غالبإ مدع نأ ىلإ ريشي نأ   - ٤

؛لايرتنوم لوكوتورب اهيلع اهبتري يتلا الاثتما  امازتلال فارطألا    
ناريزح٣٠يف غالبإلا نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٥ ةنجللا لمع رسيي ماع لك هينوي / 

ةلماعلا فارطألا ةدعاسم ثيح نم لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلاو ةيذيفنتلا 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب  ثتمالا نم٥    ؛لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لا 

لمعلا ىلع ،بسانتي امبسح ررقملا اذهيف اهؤامسأ ةدراولا فارطألا ثحي نأ   - ٦  ،
  ؛ةلجاع ةلأسمك ةنامألا ىلإ ةبولطملا تانايبلا غالبإل ذيفنتلا تالاكو عم ةقيثو ةروصب

ةدراولا فارطألا عاضوأ ضارعتسا ذيفنتلا ةنجلىلإبلطي نأ   - ٧ اهؤامسأ   ةرقفلا يف   يف ٢ 
  ؛مداقلا اهعامتجا

درجمب جاتنإلاو كالهتسالا تانايب نع غالبإلا ةلصاوم ىلع فارطألا عجشي نأ   - ٨
ناريزح٣٠هتياغ دعوم يف كلذ نوكي نأ لضفيو كلذب ةصاخلا ماقرألا رفاوت  ىلع ،ماع لك نم هينوي / 

  .١٥/١٥ررقملا يف هيلع قفتملا وحنلا 
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ةداملل ًاقبطصيخارتلل ماظن عضو نع ريرقت : -/١٨ررقملا   -ءاف نم ءاب ٤     لايرتنوم لوكوتورب 
ةرقفلا نأ ىلإريشي نأ   - ١ ةداملا ٣  فرط لك نم بلطت لايرتنوم لوكوتورب نم ءاب ٤   

داوملا ريدصتو داريتسا صيخارت ماظنب لمعلا خيرات نم رهشأ ةثالث لالخ موقي نأ فارطألا نم 
ةنامألا غلبت نأ ،لادو ميجو ءابو فلأ تاقفرملاب ةدراولا اهحالصإمت يتلاو ا هريودت داعملاو ةلمعتسملا  
  ؛ماظنلا اذه ليغشتو عضوب

نأ ىلإريدقتلا عم ريشي نأ   - ٢ ليدعت فارطأ نم ١٢٤  اوماق دق لايرتنوم لوكوتورب   
؛ليدعتلا صوصنلًاقبطريدصتلاو داريتسالل مظن عضوب     

نأ ريدقتلا عم ًاضيأريشي نأ   - ٣ فارطأ نم ٣٠  دعب اوقداصي مل لايرتنوم لوكوتورب   
؛ريدصتلاو داريتسالا صصح ماظن رقأيذلالايرتنوم ليدعت ىلع     

نم تارداصلاو تادراولا ةبقارم : ةيلاتلا دئاوفلاب دوعت صيخارتلا مظن نأب رقي نأ  - ٤
؛تانايبلا عمج نم نيكمتلاو ،عورشملايغ راجتالا عنمو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا    

ليدعت فارطأ نأ ىلإريشي نأ   - ٥ مظن عضوب مقت مل يتلالوكوتورب لا ىلع لايرتنوم   
يه صيخارتلا رادصإ ةلاح يف  نم ءاب ٤ةداملل لاثتما مدع   ءارجإل عضخت نأ نكميو لوكوتوربلا  مد ع 
؛لوكوتوربللًاقبط لاثتمالا    

ـلا فارطألاعيمج ثحي نأ   - ٦ مدقت نأ لايرتنوم ليدعتل ةيقابلا ٢٣  ةنامألا ىلإ   
اهعضوب ردابت نأ مظنلا هذه عضت مل يتلا فارطألاثحيو ريدصتلاو داريتسالا مظن عضو نع تامولعم   

  ؛ةلجاع ةلأسمك
ةيقابلا فارطألاعيمج عجشي نأ   - ٧ ليدعتلا ىلع قداصت مل يتلا لايرتنوم لوكوتورب يف   

؛كلذ تلعف دق نكت ملاذإ ريدصتلاو داريتسالا صيخارت مظن عضت نأو هيلع ةقداصملاب عراست نأ    
هذه نأب دكأتت نأ صيخارتلا مظن لاخدإب لعفلاب تماق يتلا فارطألاعيمج ثحي نأ   - ٨  

  ؛ةلاعف ةقيرطب اهذافنإو اهذيفنت متي مظنلا
بناج نم صيخارتلا رادصإمظن ءاشنإل ةبسنلاب ةلاحلا ةيرود ةفصب ضرعتسي نأ   - ٩  

ةداملا هب ىضقت امل ًاقبط، لايرتنوم لوكوتوربفارطأ عيمج  نم ءاب ٤    .لوكوتوربلا 
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  يناثلا قفرملا

  نيكراشملا ةمئاق

  ةنجللا يف ءاضعألا فارطألا  -فلأ 
Argentina 

Mrs. Marcia Levaggi 
Counselor 
Office of the Special Representative for International  
Negotiations 
Ministry of Foreign Affairs 
Esmeralda 1212, 14 Floor 
Buenos Aires 1007 
Argentina 
Tel: + (54 11) 4819 7414 
Fax: + (54 11) 4819 7413 
E-Mail: mle@mrecic.gov.ar 

Cameroon 

Mr. Peter Ayuk Enoh 
Chief of Brigade for Environmental Inspection and  
Coordinator National Ozone Office 
Dept. of Standards and Control 
Ministry of Environment and Protection of Nature 
Yaounde 
Cameroon 
Tel: +(237) 222 1106 
Fax: +(237) 222 1106 
E-Mail: enohpeter@yahoo.fr 

Georgia 

Mr. Mikheil Tushishvili 
Head 
Air Protection Division of Integrated Environmental 
Management Department 
Ministry of Environment Protection and Natural  
Resources 
6 Gulua Street, 
Tbilisis 0114 
Georgia 
Tel: +(99 532) 27 5728 
Fax: +(99 532) 27 57 28 
E-Mail: geoairdept@caucasus.net 

Guatemala 

Mr. Erwin Gomez Delgado 
Asesor Ambiental 
Unidad Tecnica Especializada de Ozono 
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 
20 Calle 28-58 zona 10, Edificio MARN 
Guatemala 

Fax: + (502) 2423 0500 ext. 2205 
E-Mail: erwingomezdelgado@yahoo.com 
 
Mr. Marban- Marbam Mendoza 
Expert Consultant for Guatemala 
Professor, Universidad Autonoma Chapingo 
Posgrado en Proteccion Vegetal 
Chapingo, Edo. de Mexico, 
Mexico 
E-Mail: nmarbanm@yahoo.com.mx 

Lebanon 

Mr. Mazen Hussein 
Project Manager 
Ministry of Environment 
Institutional Strengthening for the Implementation 
of the Montreal Protocol Ozone Office 
Lazarieh Bldg. P.O. Box 11 
Beirut 2727 
Lebanon 
Tel: +(961 1) 976555 Ext. 432,  204318; +(961 1) 3  
204318 
Fax: +(961 1) 98 1534 
E-Mail: mkhussein@moe.gov.lb 

Ms. Roula El Cheikh 
National Focal Point 
Environment and Technology 
Ministry of Environment 
Lazarieh Building, P.O.Box 11-2727 Beirut, 
Lebanon 
Beirut 
Lebanon 
Tel: +(961 1) 976555 Ext 434 
Fax: +(961 1) 976530 
E-Mail: rola.sh@moe.gov.lb 

Nepal 

Dr. Sita Ram Joshi 
Chief, National Ozone Unit 
Nepal Bureau of Standards and Metrology 
Ministry of Industry, Commerce and Supplies 
P.O. Box 985 
Kathmandu 
Nepal 
Tel: + (977 1) 435 6672 
Fax: + (977 1) 435 0689 
E-Mail: ozone@ntc.net.np 
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Netherlands 

Mr. Maas Goote 
Coordinating Senior Legal Counsel 
Ministry of the Environment 
Directorate International Affairs 
Rijnstraat 8 ipc - 670 
The Hague 2500 EZ 
Netherlands 
Tel: +(31 70) 339 5183 
Fax: +(31 70) 339 1306 
E-Mail: maas.goote@minvrom.nl 

New Zealand 

Ms. Robyn Washbourne 
Ministry of Economic Development 
P.O. Box 1473 
Wellington 
New Zealand 
Tel: + (64 4) 472 0030 
Fax: + (64 4) 473 7010 
E-Mail: robyn.washbourne@med.govt.nz 

Poland 

Mr. Janusz Kozakiewicz 
Head of Ozone Layer Protection Unit 
Ozone Layer Protection Unit 
Director's Plenipotentiary for Ozone Layer 
Protection  
Affairs 
Industrial Chemistry Research Institute 
Warszawa, Rydygiera Street 8 
Warsaw 
Poland 
Tel: + (48) 2 2568 2845 
Fax: + (48) 2 2633 9291 
E-Mail: kozak@ichp.pl 

Mr. Purski Ryszard 
Ministry of the Environment 
Wawelska  Street 52/54 
Warsaw 
Poland 
Tel: + (48 22) 57 92 425 
Fax: + (48 22) 57 92 463 
E-Mail: ryszard.purski@mos.gov.pl 

 
  ةنجللا م ةوعدب ةكراشملا فارطألا  -ءاب 

Chile 

Ms.  Ana Isabel Zuñiga 
Coordinadora Programa Ozono 
Comisión Nacional de Medio Ambiente 
Chile 
Tel: +(56 2) 405 700 
Fax: + (56 2) 241 1824 
Email: azuniga@conama.cl 

Dominica 

Ms. Collin Guiste 
National Focal Point Officer 
Environmental Coordinating Unit 
Ministry of Agriculture, Fisheries and the 
Environment 
Roseau, Dominica 
Fax: + (767) 448 4577 
Tel: + (767) 448 2401 ext 5256 

Kenya 
Dr. David Okioga 
Coordinator 
National Ozone Unit 
P.O. Box 247 - 00618 
Nairobi 
Kenya 
Tel: + (254 20) 7228 67651 
Fax: + (254 20) 7512 123 
E-Mail: DMOkioga@wananchi.com 

Mexico 

Mr. Augustín Sánchez Guevara 
Ozone Unit Coordinator 
Environment and Natural Resources Secretariat 
Air Quality General Directorate Ozone Unit 
Av. Revolucion Mo. 1425/ Col. Tlacopac, Sn. 
Angel 
Mexico D.F. 01040 
Mexico 
Tel: + (52 55) 5624 3552 
Fax: + (52 55) 5624 3583 
E-Mail: agustin.sanchez@semarnat.gob.mx 
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Mr. Alberto Cruzado 
Specialist 
Ozone Unit 
General Director 
Environment and Natural Resources Secretariat 
Av Revolucion, N. 1425// Col. Tlacopac, 
Sn. Angel 
Mexico 
Tel: +(52 55) 5624 3552 
Fax: +(52 55) 5624 3583 
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