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لوكوتورب يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا  
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم
 ٢٠٠٤ ربمفون/يناثلا نيرشت ٢٦ – ٢٢، غارب

داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ريرقت 
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا

  ةمدقم
ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا دقع   -  ١

يناثلا نيرشت٢٦ ىلإ ٢٢نم ةرتفلا لالخ ،غارب ،نوتليه قدنف يف نوزوألا  ناكو . ٢٠٠٤ربمف ون/ 
ىلإ ٢٢نم ةرتفلا لالخ دقع يريضحت ءزج نم فلأتي عامتجالا  يناثلا نيرشت٢٤  . ٢٠٠٤ربمفون / 

يناثلا نيرشت٢٦ و٢٥يموي دقع ،ىوتسملا عيفر ءزج و   .٢٠٠٤ربمفون / 

عامتجالا نميريضحتلا ءزجلا حاتتفا  - ًالوأ     
ةعاسلا  يفعامتجالا نم يريضحتلا ءزجلا حاتتفاب ماق  -  ٢ نينثالا موي حابص نم ةرشاعلا   ٢٢ 
ناي ديسلا كراشملا هسيئر٢٠٠٤ربمفون /يناثلا نيرشت ديسلا بحر دقو ).ادنلوب(شت يفويكازوكزسو    
افيل يجرو خ ديسلا نأب عامتجالا غلبأو نيكراشملاب نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا ،سيلازنوج وكرام

 .عامتجالا روضح نم نكمتينل  )يليش(كراشملا سيئرلا 

، ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا بئان ليخاكاك تقفش ديسلانم لك ىلد أ دقو  -  ٣
نييحاتتفا نينايببةيكيشتلا ةيروهمجلا يف ةئيبلا ريزو ،كيزوربمأ روبيل ديسلاو  .  
نع برعأو يريضحتلا ءزجلا يف نيكراشملاب ،يحاتتفالا هنايب يف ،ليخاكاك ديسلا بحرو   -  ٤
هب تطاحأيذلا ةفايضلا مركل ةيكيشتلا ةيروهمج لل هريدقت ةعبرأ دوجو نع نلعأو . نيكراشملا عيمج 
 كوكرزج ،ناتوب ،ناتسناغفأ : فارطألل قباسلا عامتجالا ذنم نوزوألا ةرسأ ىلإ تمضنا ةديدج فارطأ

لوكوتوربلا ىلع تاليدعتلا ىلع قدص دق فارطألا نم ًاريبك ًاددع نأ ىلإ راشأو يوينو ماعيف،    
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ىلع نوزوألا ةنامأ عقوم ىلإ مامتهالا ىعرتساو. ٢٠٠٤ هدوجو تبثأ يذلا عقوملا وهو تنرتنإل ا ةكبش 
  .ةينابسإلاو ةيسنرفلا نيتغللاب نآلا رفاوتي هنأ نع ًالضف ،فارطألا نيب اميف قيسنتلاو غالبإلل ةديفم ةادأك
ةتس ىلإ عامتجالا ىلع ةضورعملا اياضقلا ميسقت مت ،ةرمثم تالوادم ءارجإ نامض يف ةبغرو   -  ٥

ذيفنتلا ةنجل نيكمت ىلإ غالبإلا يف ةريبكلا تانيسحتلا تدأ ثيح تانايبلا نع غالبإلا لمشت ةيسيئر تائف 
يف فارطألا لاثتما ةلاحل ًالامتكاو ةيلوقعمرثكأ مييقت تايلمع ءارجإ نم   ٢٠٠٣.  

قودنصلل رفاوتت يتلا لاومألا ىلع دمتع ي لايرتنوم لوكوتورب ذيفنت حاجن نأ ىلإ راشأ نأ دعبو  -  ٦
نع ا عيمج ثح ،لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتالينامئتسالا   امهاسم دعب ددست مل يتلا فارطألا كلت  

ىرخألا ةقحتسملا تامهاسملاو ٢٠٠٤ماع    .روفلا ىلعكلذ لعفت نأ ىل ع 
يه هذه نأ ىلإ راشأو ،ةي كيشتلا ةيروهمجلا يف نيكراشملاب كيزوربما روبيل ديسلا بحرو  -  ٧
ةيملاعلا ةيئيبلاتادهاعملا مهأ نم ةدحاو يف فارطألل ًاعامتجا هدلب هيف فيضتسي يتلا ىلوألا ةرملا امك .  

، ةروث لانأ ىلإ راشأ  ةيعامتجالا ،ةيداصتقالا ،ةيسايسلا فورظل ا يفًاير ذ جًاريغتتثدحأ يتلا ةيلمخملا
حجن ،تا ينيعستلا لالخف. لايرتنوم لوكوتورب نايرس ءدب عم تنمازت دق ،ةيكيشتلا ةيروهمجلا يف ةيئيبلاو
  .هتاليدعتو لايرتنوم لوكوتورب يف ةدراولا تابلطتملاو فادهألا ذيفنت يف هدلب
ةريبك لاتازاجن إلانم ريثكلا تققح دق لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا نأ نم مغرلا ىلعو   -  ٨

 ، ربكأ ةجردب يقابتسا جكانه تلاز ام فنوزوألا ةيامح لاجم يف  ىلإ جاتحت تالاجم . ، لا  ا اذه يفو
عامتجا لبق غارب يف تدقع يتلا مولعلل ةيلودلا ةودنلا تايصوتو جئاتن رفوت نأ يف لمألا نع برعأ 

ساسأ ىلع لمعل ل اهدادعتسا ءادبإ ىلإ فارطألا اعدو. تالوادملل ةديفم تالخدم مايأ ةعضبب فارطألا
تافلاحت ةماقإ ىلإ ي عسلاو ،يلكج قيبطتو مهيلع ةضورعملا اياضقلا نأشب ءارآلا ق فاوتو طسولا لولحلا
  .ةرمثم تالوادمب هتاينمت نع نيكراشملل برعأو. ىرخألا ةقالعلا تاذ ةيلودلا ةيئيبلا كوكصلا عم

  ةيميظنتلا لئاسملا  -ًايناث 

  روضحلا  -فلأ 
ةيلاتلا ف ارطألا نع نولثمم لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا رضح  -  ٩
درألا ،نيتنجرألا ،ناجيبرذأ ،ايبويثإ ،يسورلا داحتالا:لايرتنوم لوكوتورب يف   ، اينابسإ ،اينيمرأ ،ن

، إ ،ايلارتسأ ناريإ ةيروهمج(ايناركوأ ،ادنغوأ ،ناتسكبزوأ ،ياوغوروأ ،ايسينودنإ ،ايناملأ ،ليئارسإ ،اينوتس  
لاطيإ ،ادنلسيآ)ةيمالسإلا  ، ، زيلب ،ايراغلب ،اكيجلب ،لاغتربلا ،سودابرب ،ليزاربلا ،ناتسكاب ،ياوغاراب ،اي
، روب ،اناوستوب ،ناتوب ،امنب ،شيدالغنب ، يدنوروب ،وساف انيك وريب ،ايفيلوب ،ادنلوب ،كسرهلاو ةنسوبلا
امجلا ،رمقلا رزج ،ناميلس رزجاماهبلا رزج ،رئازجلا ،اكياماج ،سنوت ،ناتسنامكرت ،دنليات ة ع، 

ةيبرعلا ةيروهمجلا ،ةيكينيمودلا ةيروهمجلا ،ةدحتملا اينارتت ةيروهمج ،ةيكيشتلا ةيروهمجلا ،ةيبوروألا 
 ، ، ةيطارقميدلا ةيبعشلا ايروك ةيروهمج ،ايروك ايروهمج ،ةيروسلا ةيبعشلا ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج

، ةيفالسغويلا اينودقم ةيروهمج ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمج ايجروج ،ايقيرفأ بونج ،ةقباسلا  
، فولس ،اكنال ىرس ،اوماس ،ايبمازاينامور ،ادناور ،كرمنادلا ،يتوبيج   ، نادوسلا ،لاغنسلا ،اينيفولس ،ايكا
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 ، ، لاناسكيجاط ،نيصلا ،دوسألا لبجلاو برصلا ،يليش ،نويلاريس ،ارسيوس ،ديوسلا ،مانيروس نوباغ
، ،الاميتاوغ اسنرف ،واسيب اينيغ ،اينيغ   ، نيبلفلا ةيرافيلوبلااليورتفةيروهمج   ، ن، ف  مان تييف ،يجيف ،ادنل

 ، اكيراتسوك ،ابوك ،ادنك ،ايدوبمك ،ايتاورك ،نوريماكلا ،ناتسخازاك ،ناتسزيغريق ،رطق ،صربق
ا، يزيلام ،نياتشنتخيل ،ايناوتيل ،غربمسكل ،نانبل ،ايفتال ،اينيك ،يتابيريك ،تيوكلا ،وغنوكلا ،ايبمولوك
ىمظعلا ةدحتملا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،فيدلم ،كيسكملا ،برغ ملا ،رصم

 ، رجينلا ،لابين ،اسمنلا ،جيورنلا ،ايبيمان ،رامنايم ،قيبمازوم ،سويشيروم ،ايناتيروم ،ةيلامشلا ادنلريأو
، الولا ،ادنلوه ،ايراغنه ،سارودنه ،دنهلا ،ادنليزوين ،اوغاراكين ،ايريجين نابايلا ،ةيكيرمألا ةدحتملا تاي
  .نميلا

ةيلاتلا ةصصختملا ا  -  ١٠  ةئيبلا قفرم :الاكوو ةدحتملا ممألا ةزهجأ نع نولثمم عامتجالا رضح  
جمانرب ىدل ةيئايميكلا داوملا ةبعش ،لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ ،ةيملاعلا 

، ،)بينويلا(ةئيبلل ةدحتملا ممألا  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىدل داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش  
، يذيفنتلا ريدملا بتكم  ةدحتملا ممألا ةمظنم ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل

  .يلودلا كنبلاو ةيعانصلا ةيمنتلل
  : ةيلاتلا تاعانصلا ةزهجأو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ،ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا تلثم امك  -١١

Agramkow Fluid Systems AS, Alliance for Responsible Atmospheric Policy, American Lung 
Association, Arvesta Corporation, Asociación Educativa para la Conservación de la Naturaleza 
(EcoNatura), California Strawberry Commission, Canadian Atmosphere Protection Alliance, 
Charles University, China Association of OFOFSMI, China Cleaning Engineering Technical 
Cooperation Association (CCETCA), Crop Protection Coalition, Czech Association of Refrigeration 
and Air Conditioning Engineers (CHKT), Dienst voor Residucontrole (DRC), Dow AgroSciences 
LLC, Ecology Transport in Public Service (Ekobus AS), Ekotez Limited, Environmental 
Investigation Agency (EIA), Federation of Pharmaceutical Manufacturers’ Association of Japan, 
Florida Fruit and Vegetable Association, Florida Tomato Exchange, GlaxoSmithKline, Great Lakes 
Chemical Corporation, GTZ Proklima, Halons Bank of the Czech Republic, Hendrix and Dail 
Incorporated, ICF Consulting, Industrial Technology Research Institute, Ingersoll-Rand Equipment 
Manufacturing Czech Republic, International Institute of Refrigeration, International Pharmaceutical 
Aerosol Consortium, Japan Fluorocarbon Manufacturers Association, Japan Industrial Conference 
on Cleaning, Manitoba Ozone Protection Industry Association (MOPIA), Mebrom, Methyl Bromide 
Global Coalition, Natural Resource Defence Council, Olvia Corporation, R&M Consultancy Inc., 
Refrigerant Gas Manufacturers’ Association, RHODIA, Russian National Chemical Technology 
Research Institute (VNIIKhT), SAFE (European Association of Soil Fumigators), Slovak 
Environmental Agency, Teijin Twaron, Uniler R&D Colworth, Unilever, United States Floral 
Industry, University of California and Zhejiang Quhua Fluoro-Chemistry Co.Ltd. 

  بتكملا ةئيه  -ءاب 
  .عامتجالا نم يريضحتلا ءزجلل ًاكراشم ًاسيئرشتيفويكازوك دي سلا لمع  -١٢

  يريضحتلا ءزجلاب صاخلا لامعألا لودج رارقإ  -ميج 
يف و. UNEP/OzL.Pro.16/1ةقيثولا يف دراولا تقؤملا لامعألا لودج ،كراشملا سيئرلا مدق   -١٣

نولثمملا اهمدق يتلا تاحارتقالا باقعأ يريضحتلا ءزجلاب صاخلا لامعألا لودج ليدعت ىرج ،ةنامألاو  
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تقؤملا لامعألا لودج ساسأ ىلع كلذو ،ا   ةقيثولا يف دراولالدع يتلا ةروصلاب هيلع قفوو  
UNEP/OzL.Pro.16/1: 

  :يريضحتلا ءزجلاحاتتفا   -  ١
  ؛ةيكيشتلا ةيروهمجلا ةموكح لثمم نم نايب  )أ(
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا نايب  )ب(

  :ةيميظنتلا لئاسملا  -  ٢
يريضحتلا ءزجلللامعألا لودج رارقإ  )أ(   ؛ 
  .لمعلا ميظنت  )ب(

  :يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريراقت نع ةئشانلا اياضقلا ثحب  -  ٣
نيرشعلاو عبارلا هعامتجا ءانثأةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا تايصوت  ) أ(  : 

  ؛٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألل ةيرورضلا تامادختسال ا تانييعت  ‘١’
نم نوكتي يذلا ديربتلا تامدخ عاطق نم ءزجلا كلذ مييقت   ‘٢’

ديدحتو،تاجالثلا تادعملا ىلإ لاقتنالا قيرط يف تابقعلاو زفاوحلا   
  ؛ةيرولفلا ةيرولكلا نوبركلا تابكرمنم ةيلاخلا 

كلت ضيفخت لئاس وونوبركلا ديرولك عبار تاثاعبنا رداصم   ‘٣’
  ؛تاثاعبنالا

اهيلع ةقفاوملاتمت يتلا ريمدتلا تايجولونكت ضارعتسا  ‘٤’   ؛ 
تاجايتحا نع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هدعأ يذلا مييقتلا   )ب(

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا  عبارو ةيرولف  
 ٢٠٠٤ةرتفلا لالخ ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا لج أ نم نوبركلا ديرولك
  ؛)١٥/٢ررقملا ( ٢٠١٠ –

مادختسا ىعدتست يتلا ةيميظنتلا تابلطتملا ليدعتل لمع ةطخ عضو   ) ج(
 ؛)١٥/١١ررقملا (ةديدجلا تارئاطلا نادبأ يف تانولاهلا 

ةددحملا جاتن إلا لماوع تامادختسا ضعب ثحبب ةقلعتملا تابلطلا ضارعتسا  )د(
ررقملا يف ةدراولا ريياعملا ءوض يف ررقملاو ١٠/١٤  ةرقف ،١٥/٧   ٣. 

  :ليثيملا ديموربب ةقلعتملا اياضقلا ثحب  -  ٤
شعلاو عبارلاهعامتجا ءانثأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلاتايصوت   )أ(   :نير 

  ؛ليثيملا ديمورب مادختسال ةبسنلاب تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا  ‘١’
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؛ليثيملا ديمورببةجلاعملا علسلاو تاجتنملا يف ةراجتلا  ‘٢’    
ديمورب لئادبب قلعتي اميف يلام  وينقت معد ىلع لوصحلا بلط  ‘٣’

  ؛ليثيملا
مورب مادختسالينينقتلا حيرصتلا مييقت  ‘٤’ رجحلا تالاجم يف ليثيملا دي  

م تاجلاعمويحصلا ريخبتلاو عينصتلا لماوعو نحشلا لبق ا ـ 
ةيبشخلاصارقأللرهطملا    ؛ 

ديمورب نم يجيردتلا صلختلل ةمزاللا لئاد بلا مادختسا يف ةنورملا  ‘٥’
  ؛ليثيملا

ًاينقت ةمئالملا لئادبلاهلحم لحتسيذلا ليثيملا ديمورب مجح مييقت   ‘٦’   
نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسا يف ًايداصتقاو  
ةيعرفلا ةرقفلا ،١١/١٣ررق ملا(   ؛))ب (٤ 

صصخملالماعلا قيرفلا تايصوت  )ب( تاءارجإلا ضار عتساب ينعملا  
ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلاةنجلب ةصاخلا تاصاصتخالاو ةعباتلا   

تانييعتب  اهتلص ثيح نميداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل 
  ؛ةجرحلا تامادختسالا

ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل /يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تايصوت  )ج(
تانييعتلانأشب ليثيملا ديموربب ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافع إل  

ةرقفلا ٩/٦ناررقملا (ليثيملا    ؛))١٣/١١و) ٢( 
قيرف ل ةعباتلا ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تايصوت  )د(

،بيتكلا نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا   تارامتساو يداشرإلا
الليبساحملا راطإلاو غالبإلا   .ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختس 

  :لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلاب ةلصتملا اياضقلا ثحب  -  ٥
  ؛)١٥/٤٧ررقملا (لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا ضارعتساو مييقت   )أ(
فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجتب ةقلعتملا ةساردلا تاصاصتخا  )ب(  

أ نم٢٠٠٨ -  ٢٠٠٦ةرتفلا لالخ    ؛لايرتنوم لوكوتورب ذيفنت لج 
قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجل ل اتاصاصتخانأشب ) ك(١٠ةرقفلا ليدعت ثحب   )ج(

لاةنامأ يفظوم ريبكنييعتب ةقلعتملا فارطألا ددعتم  فارطألا ددعتم قودنص  
  ؛)١٥/٤٨ررقملا (

يذيفنتلا ةنجللا يفيواستملايفارغجلا ليثمتلا ةاعارم ةرورض   )د( قودنصلل ة  
  .فارطألا ددعتم
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إوقيدصتلاب ةقلعتملا اياضقلا ثحب  -  ٦ ةيلودلا ةراجتلاو،لاثتمالاو تانايبلا غالب،    
ةعورشملا ريغةراجتلاو  :  
؛لايرتنوم لوكوتورب نم٧ةداملل اقبط تانايبلا غالبإ   )أ(    
  ؛هتاليدعتو لوكوتوربلاو ةيقافتالاىلع قيدصتلل ةبسنلاب عضولا   )ب(
  ؛لاثتمالا مدع اياضق نأشب ذيفنتلا ةنجل سيئر نم ريرقت  )ج(
  :ذيفنتلا ةنجل نع ةئشان اياضق  )د(

إوذيفنتب ةقلعتملا تامولعملا ىلع تابيقعت  ‘١’ يتلا  ١٥/٣ ررقملا لامع 
مب ةنامألااهتقلت ررقملا اذه نم٣ةرقفلا بجو     ؛ 

ررقملا نم ٧ةرقفلا حيضوت   ‘٢’   ؛١٤/٧ 
  ؛لوكوتوربلا تامازتلال لاثتمالا مدع نأشب تايصوت  ‘٣’

عورشملا ريغ راجتالا عنمو نوزوألا ةقبطل ةذفنتسملا داوملاب راجتالا دصر   )ه(
  ؛)١٤/٧ررقملا (نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملاب 

ةقبطل ةدفنتسملا داوملاب ةيلودلا ةراجتلا عبتتلماظن ءاشنإ ىودج ةسارد   )و(  
  ؛نوزوألا

  .ةياغلل ةليلق تايمك كلهتست يتلا نادلبلل ةبسنلاب عضولا  )ز(
  :٢٠٠٥ماع يف ةزهجألا فلتخم ةيوضع عوضوم ثحب   -  ٧

  ؛ذيفنتلا ةنجل  )أ(
  ؛فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا  )ب(
  .ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئرلا  )ج(

  :ةيرادإلا لئاسملا ثحب  -  ٨
داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا نع يلام ريرقت   )أ(

  ؛هتينازيمو نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا
  .ًامدقم تاونس ثالث ةدمل فارطألا تاعامتجا ديعاوم ديدحتنأش  بحرتقم  )ب(

حرتقملاتاليدعتلاو تارييغتلا  -  ٩ جلا بناج نم لايرتنوم لوكوتورب ىلعة    .ةيبروألا ةعام 
  .ىرخأ لئاسم  -  ١٠
  .يريضحتلا ءزجلا ماتتخا  -  ١١
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لئاسم "راطإ يف اهيف رظن لا نيعتي يتلا اياضقلا ضعب تريثأ لامعألا لودج دامتعا لالخو  -١٤
ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالا لالخ اسنرف هتمدق حارتقا كلذ يف امب" ىرخأ  

نم مدقم حرت قاو ؛لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف ةيلاملاو ةينقتلا تادعاسملانم ةدافتسالا ميظعت ثحبب 
  .فينصتلا ةداعإب ةقلعتملا تاقيبطتلا نأشبةطلام ناتسنامكرت 

  لمعلا ميظنت  -لاد 
  .لاحلا ىضتقم بسح لاصتا ةقرفأ ءاشنإو ةداتعملا تاءارجإلا عابتإ ىلع عامتجالا قفاو  -١٥

  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريراقت نع ةئشانلا اياضقلا ثحب  -ًاثلاث
قيرفل كراشملا سيئرلاربجوك تريبمالد يسلا مدق  -١٦ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا،  اذه  دنبلا    ،

قيرفلا لامعأ قيرفلا تائيهل نوكراشملا ءاسؤرلا مدقو   .ةلصلا يذ 
، هفصوب  ،زريبجوكديسلا مدق   -١٧ قيرفلل ةعباتلا ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالل ةلماعلا ةقرفلا سيئر

اهجاتنإ نكمي يتلا تايمكلا مييقت نأشب ١٥/٢ررقملا رصانع ىتش ىلع ءوضلا ىقلأ و. ةلماعلا ةقرفلاريرقت   
 ، نم ةكلهتسملا تايمكلا ركذو نوبركلا ديرولك عبارو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهريدصتو

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمو١١- ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ةلماعلا فارطألا يف ١٢ -    
داوملا كلت جاتنإ نم ةددحم بناوجو٥ةداملا بجو مب تابكرم جاتنإب ؤبنتلاب ةصاخلا رداصملا زجوأو .  

ةلماعلا فارطألا كالهتساب ؤبنتلل نيروصتتمدختسا لمعلا ةقرف نأ حضوأو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا   
لبقتسملا يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل٥ةداملا بجومب  نوزوألا ةنامأ تان ايب تحضوأ دقو.  

زجع نطاوم يأ دعب ظ٢٠٠٢ - ١٩٩٥ ةرتفلل  حالي مل هنأ الإ ،ةنس لك يف اصقن الك أبنت امك .  
نم تاونسلا يف صقنب نيروصتلا ىلإ ٢٠٠٣  نينثا وأ دحاو ءانثتسا ادع اميف٢٠٠٩   ،.  

نوبر كلا تابكرمل ةطيسولا داوملا جاتنإ نع غالبإلانيسحت ىلإ ةجاح ةمث نأ ىلإ راشأو   -١٨
الكلا ارداصو ا  هجوأ حضوأ اهنع غيلبتلا نإ ،ةطيسولا ريغ داوملا ةيضق نأشب ،لاقو . ادراوو ةيرولف ةيرو

ةقرف نأ مغرو . ةلكشملا ثحب ةلصاوم يف رظنلا يف بغرت دق فارطألا نأ ىلإ راشأو ،ةريبك قسانت مدع
ةيبلتل ةيرولف ةيرولكل ا نوبركلا تابكرم نم بولطملا جاتنإلا ىوتسم نع ةسارد ترجأ لمعلا

نم وأ ةحاتملا تانايبلا نم ءاوس تاجاتنتسا يأ صالختسا نكمي ال هنإف ،ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا 
  .تانايبلا نع نهارلا غيلبتلا ماظن ةسارد يف بغرت دق فارطألا نأ ىلإ راشأو. ةحورطملا تاؤبنتلا

ديسلاو ،ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا ةن جلل حرتقملا كراشملا سيئرلا ،يار نايأ ديسلا مدق  -١٩
حرتقملاكراشملا سيئرلا يباماي يكاسام ديسلاو ةنجللا سفنل   قيرفل كراشملا سيئرلا زنوب هيسوخ  
عينصتلا لماوعب ةينعملا لمعلا ةقرفويداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا لماوعب ةينعملا لمعلا ةقرف ريرقت    ،

ةديدجلا عينصتلا لماوع تامادختسا لمعلا ةقرف تضرعتسا دقل. ١٥/٧ررقملا س اسأ ىلع ةأشنملاعينصتلا   
ةقرف هيلع تصن يذلا فيرعتلاب يفت ا   أ نيبتو لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا نم ديدعلا اهبلط يتلا

 ايجولونكتلا قيرف دادعتسا نع ةنهارلا لمعلا ةقرف تبرعأو. ١٩٩٧ماعل عينصتلا لماوعب ةينعملا لمعلا 
ةيربتخملا تامادختسالل ةقيقد فيراعت ريفوتب ،كلذ فارطألا هنم تبلط ام اذإ ،مايقلل يداصتقالا مييقتلاو 
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وأ ثوحبلا وأ جاتنإلا -  طاشنلا عون سيلو ،مجحلا نوكي امدنع أشنت يتلا تافالتخالا ببسب  
مساحلا لماعلا وه-  ةيليلحتلا تاسايقلا وأ ءاصقتسالا علا ةقرفولثمم حرش امك.   نيب ةيرهوجلا ةقرفتلا لم  
ا لماوعتامادختسا ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدلعينصتل   يجيردتلا صلختلا ىلع لمعت يت لا ٥ 

 ، يتلا ، ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا تامادختساو ،فارطألا ددعتم قودنصلا نم ليومت بلماكلا
 زربأو١٠/١٤ررقملا نم ءاب ل ودجلل ًالاثتما ًادج ةليئض ااثاعبنا نوكت نأ نيعتي رابتعاب كلذت،  ةلأسم ه  

فارطألااهيف رظنت نأ دوت دق  .  
ةكرتشملا لمعلا ةطخ ،تانولاهلل ةينقتلا تارايخلا ةنجل سيئر ،لوبشتاك ديفاد ديسلا مدق   -٢٠

نكتلا قيرفو نوزوألا ةنامأل نذأ١٥/١١ررقملا نأ ىلإ راشأو . يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنمو ةنجلل ا يجولو 
يندملا ناريطلا ةمظنم عم اشقاني نأب ،تانولاهلل ةينقتلا تارايخلا ةن جل لالخ نم ،يداصتقالا مييقتلاو
ماق دقو . ةديدجلا تارئاطلا نادبأ يف تانولاهلا مادختسا زيجت يتلا حئاوللا ليدعتل لمع ةطخ عضو يلودلا
ولعملا ديدحتب٢٠٠٤سرام / راذآ يف دقع يذلا لوألا عامتجالا ةمظنملا اهجاتحت دق يتلا ةيساسألا تام  
تانولاهلل ةينقتلا تارايخلا ةنجلب طينأ دقو . تايصوت يأ ميدقت يف عرشت نأ اهتعاطتساب نوكي نأ لبق
ةنجلل ناكراشملا ناسيئرلا ماقو . يلودلا يوجلا لقنلا داحتاب لاصتالاو ،ةيساسألا تامولعملا عيمجت ةمهم
اهلاسرإو ،تارئاطلا نتم ىلع مادختسالل نهارلا تقولا يف ةحاتملا تانو لاهلا لئادب نع تامولعم عيمجتب

ةمظنملا عم ةعباتم عامتجا دقعل بيترتلا لبق ،يلودلا يوجلا لقنلا داحتاو يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم ىلإ 
يرجي ٢٠٠٤ربمفون / يناثلا نيرشت يف لمع ةطخ عضوهلالخ  رشن لل الاقم مدقت نأ ةنجللا ىلع ناكو.  

موقت نيح يف ،هتاثاعبناو هفيلاكتو تانولاهلا نم ضورعملا نأشب تاطاقس إىلع يوتحي ةمظنملا ةفيحص يف 
ىلإ لودلا اهيف وعدت ٢٠٠٦ماع يف " ةلود ةلاسر"رادصإب ةمظنملا  يف ةبرجم لئادب مادختسا طارتشا  

ًارابتعاًاثيدح ةممصملا تارئاطلا ماع نم   نيب ةكرتشم لمع ةقرو ميدقتب ةمظنملا ةنامأ موقتسو. ٢٠٠٩   
  .٢٠٠٧ماع يف ةمظنملا ةيعمج ىلإ تانولاهلل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو ةمظنملا 

ريرقت ،ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا ،سكناب ناثانوج ديسلا ضرع   -٢١
ماعل ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نأشب يئاهنلاةنجللا  تايصوتلا ليصافت ىلع عالطالا نكميو . ٢٠٠٤ 

روشنملا ةنجللا ريرقت يف ،فرطلا بسحب ،ا  ىصوملا تايمكلل ازجومو تانييعتلا ىدارف نأشب ةمدقملا .
مايقلا متي مل نكلو ،لوقعملا دودح يف ،اهنييعت بولطملا تايمكلا يف ضيفختب ةنجللا تصوأ دقو 

ريغ لكشب لمحتلا ىلع ةرداق تافآ دوجو لثم ،ةيرهوج ةجاحم مدق دق فرطلا نوكي امثيح تامءاومب 
  .ةددحم تالدعم مادختساب ةيميظنت تاطارتشا كانه نوكت امثيح وأ ،يداع

نم ديدعلا عم ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف قفتا   -٢٢
دوهعملا يفةدحاو ةنس يف لئادبلاذيفنت زاجنإ ىلع ةردقلا مدعل ةينقت ابابسأ كانه نأ ىلع تانييعتلا  دقو .  

ىلع ةوالعو . لئادبلا ىلإ لاقتنالل تقوب ةلصلا ةقيثو ةعانصلا تاهجل حامسلاب ةنجللاو قيرفلا ىصوأ
صلختلل ةتقؤم ةرياعم ةينمز لوادج ٢٠٠٤هينوي / ناريزح خرؤملا يلحرملا هريرقت يف قيرفلا حرتقا ،كلذ  
صلختلا بوص اينقت امدقت سكع دق نييعتلا نوكي ال نكلو ةحاتم لئادبلا نوكت امثيح يجيردتلا  
  .٢٠٠٦ماع لجأ نم تانييعت ةينامث ىلع اذه قبط دقو . يجيردتلا



UNEP/OzL.Pro.16/17 

9 

نأ نكمي ةيلحملا ةيميظنتلا دعاوقلاو ليجستلا نأ بليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل ترقأ   -٢٣
لكشت مث نمو ٩/٦ررقملا موهفمب ،يئاهنل ا مدختسملل ةنيعم ةيئايميك لئادب رفاوت ىلع دويقك لمعت  ،
نأب دقتعت ا . ةحاتم ىرخأ ةبسانم لئادب ةمث نكي مل نإ جرح مادختسا ءافعإب ةيصوتلل اساسأ  أ امك

رركتملا مادختسالا ليلقت نكمي امثيح ةصاخبو ،تاونسلا ةددعتم تانييعتلا دناست ةينقتلا تارابتعالا ضعب 
لئادبلا عم بوانتلاب تاونسلا نم ددع يفةدحاو ةرم ىلإ ليثيملا ديموربل  .  

تبلاط ام وحن ىلع حِق   -٢٤  ن دق ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ليلد نأ ىلإ سكناب ديسلا راشأو
نم تاررقملا نم ديزملا جاردإ راظتنا يف ليلدلاو . ١/٤ -  يئانثتسالا عامتجالا ررقم نم) ك (٩ةرقفلا هب 

  .ةجرحلا تامادختسالا نييعت ةيلمعب قلعتت يتلا فارطألل نهارلا عامتجالا
يف ةدايز ثودح ةيناكمإ نأشب مهلاغشنا نع نولثمملا برعأ ،ضورعلا ميدقت باقعأ يفو   -٢٥

ال يتلا ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ ءوض يف ليثيملا ديمورب ةصاخو ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا  
وه اذه ناك نإ امع يرحتلا نم ديزملاب اوبلاطو فدهتسملا يجيردتلا صلختلاو ضفخلا قيقحت عم قستت  ،
  .رمألا ةقيقح يف ثدحي ام

ةيئيبةيموكح ريغ ةمظنملثمم ركذو   -٢٦ ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالاب ةينعملا لمعلا ةقرف ريرقت نأب    
تاونسل ا يف ةبولطملا جاتنإلا تايوتسم نأشبةرينتسم تارارق ذاختا نم فارطألا نِّكمي ال قيرفلل ةعباتلا 

ديدحت يف أطخ ةمث نأ هدافم يأر نع برعأو . ءاضتقالا بسحب ،جاتنإلا ضيفخت ةلصاوم ةيناكمإو ةلبقملا
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم قاوسأ نع ةسارد ءارجإ حرتقاو ،ريرقتلا عيمجت يف ةمدختسملا تانايبلا ةيعون 

ليبق نم ًاضيأةيقوس تارشؤم ىل ع امنإو ،فارطألا نم ةمدقملا تانايبلا ىلع طقف دمتعت ال ،ةيرولف  ،
  .ريودتلا ةداعإو ،لئادبلا باعيتساو ،راعسألا

نأ ىلع قافتالا متو ،ضورعلا نأشب تالؤاست نيرخآلا نيلثمملا نم ددع ىدل ناك  -٢٧ اورجي  
  .تاحيضوت ىلع لوصحلل يئانث ساسأ ىلع لمعلا قرفو ناجللا ءاضعأ عمتارواشم 

تفم لماعلا قيرفلاتايصوت  -فلأ    نيرشعلاو عبارلا هعامتجا يف ةيوضعلا حو 

ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل ةيرورضلا تامادختسالاتانييعت   -١  ٥  
نأشب ررقم عورشم ىلع يوتحت تاعامتجالا ةعاق ةقرو ىلإ هابتنالا كراشملا سيئرلا ىعرتسا   -٢٨

هميدقتب ةعامجلالثمم ماقو ،ةيبوروألا ةعامجلا هتدعأةعرجلا ةننقملا قاشنتسالا ةزهجأ   .  
قيرف نم حارتقال ةباجتسا حرتقملا ررقملا مدقت ةيبوروألا ةعامجلا نأ ىلإ لثمملا راشأ   -٢٩

تاءافعإل ٢٠٠٥ماع يف ضارعتسا يرجي نأب هريرقت يف درو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا   
ببسب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ٢٠٠٦ماعل ةيرورضلا تامادختسالا  فورظلا ريغت لامتحا  

نأ ىلإ راشأو . ٢٠٠٥ماع يف لوماتوبلاس ىلع ةيوتحملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نأشب ةيميظنتلا 
حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالا ىلإ ررقملا عورشم نم ةقباس ةخسن تمدق ةعامجلا 

يف اهيف رظن يذلا لاصتالا قيرف اهمدق يتلا تاق يلعتلا اهرابتعا يف ذخأتل كلذ دعب اهحيقنت مت ،ةيوضعلا
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لثمملا زجوأ ،تاعامتجا ةعاقةقرو يف ررقملا عورشم نم ةخسن ثدحأ رادصإب ًانهرو . ةرودلا كلت  
ةيا  قاشنتسالا ةزهجأ مادختسال عضو ىلإ هيأر يف فدهي يذلا ررقملا عورشم يف ةدراولا صوصنلا  

ىلع ةيوتحملا ريغ لئادبلا نوكت امثيح ةيرولف ةيرولكلا نوبركل ا تابكرم ىلع ةيوتحملا ةعرجلا ةننقملا
  .ةحاتم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم

عامتجالا نأ ساسأ ىلع ررقملا عورشم يف رظنلل مهتضراعم نع فارطألا نم ددع برعأ   -٣٠
 ١٥/٥ه ررقم ةطساوب بيرقلا لبقتسملل ةبسنلاب اهيف تبو ةيضقلا يف رظن دق فارطألل رشع سماخلا

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لمعت ال يتلا فارطألا وعدي يذلا  حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ مدقت نأ ىلإ ٥   
نم ةيلحملا تامادختسالا نم يجيردتلا صلختلا نأشب لمع ططخ نيرشعلاو سماخلا هعامتجا يف ةيوضعلا 

طشنلا ا رولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةيوتحملا ةعرجلا ةننقملا قاشنتسالا ةزهجأ  وكم نوكي يتلا ةيرولف ةي
قباسلا نم نإف ،ططخلا كلت ةيلاعف مييقتل ةصرف هنيح ىتح رفاوتت مل هنأ ثيحو . لوماتوبلاسلا وه ديحولا

ةيوتحملا ةعرجلا ةننقملا قاشنتسالا ةزهجأ نم يجيردتلا صلختلا نأشب ديدج ررقم يف رظنلا متي نأ هناوأل 
  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع

يطغي ررقم عورشم ىلع يوتحت تاعامتجا ةعاقةقرو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لثمم مدق   -  ٣١  
يماعل ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت ىلع تاقفاوملا   ٢٠٠٥ 

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تايصوتل اقفو٢٠٠٦و مدقملا ررقملا ع ورشم نم ضيقنلا ىلعو.  
اهيلع ةقفاوملا تمت يتلا تايوتسملا ٢٠٠٦ماع تانييعت نم عورشملا اذه ينثتسي ال ،ةيبوروألا ةعامجلا نم   

يف مايقلا ىلع صني وأ ،لوماتوبلاسلا وه ديحولا ا   وكم ربتعي يتلا ةعرجلا ةننقملا قاشنتسالا ةزهجأ نم
يرورضلا تامادختسالا تانييعت ضارعتساب٢٠٠٥ماع    .٢٠٠٦ماعل ة  
ضعبلا دييأتو امهدحأل فارطألا ضعب دييأت عم ،نيحارتقالا الك لوح تالوادم ترج   -  ٣٢

ررقملا عم قستت ةقيرطب هذيفنت ةلافكل ةدحتملا تايالولا نم مدقملا حرتقملا ليدعتب حارتقا حرطو . رخآلل
ةينقتلا تارايخلا ةنجل ري رقت عم قثوأ لكشب قفتي نيحارتقالا يأ نأشب ةريبك ةشقانم ترج امك. ١٥/٥

ةقفاوملاب تصوأ يتلا ،نوبركلا ديرولك عبارو ةفلتخملا تامادختسالاو تامقعملاو تالوصوريأل اب ةينعملا
يوق حارتقا ىلع ًاضيأيوتحت تناك اهنكلو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةنيعملا تايمكلا ىلع   

ماعب ةصاخلا تايمكلا ضارعتسا ٢٠٠٥ماع يف يرجي نأب   ٢٠٠٦.  
ةلاح يف ،ةيبوروألا ةعامجلا نم مدقملا حارتقالا نأش نم نأب ةدحتملا تايالولا لثمم حضوأ   -  ٣٣

دعاوق عضول ةدقعمو ةبعص ةيلمع نهارلا تقولا يف ضوخت يتلا هدالبل ةريبك تابوعص قلخي نأ ،هرارقإ 
تلا ببسب رطخلل ةماعلا ةحصلا ضرعي نأو١٥/٥ررقملا ذيفنت ىلإ يمرت  قاشنتسالا ةزهجأل دودحملا رفاو ، 

ةعامجلا لثمم دكأو . ةعفترملا اهتفلكتو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا ةعرجلا ةننقملا
قاشنتسالا ةزهجأل ةعنصملا تاهجلاو ىضرملا نالثمت نيتيموكح ريغ نيتمظنم الثمم كلذكو ،ةيبوروألا 

ةننقملا قاشنتسالا ةزهجأ نأو ةحصلاب ةراض راثآ هل نوكت نل ةي بوروألا ةعامجلا حارتقا نأ ،ةعرجلا ةننقملا
  .فاو لكشب ةحاتم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا ةعرجلا
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ماعل ةيرورضلا تامادختسالل هدالب تانييعت ىلع فارطألا ةقفاوم يسورلا داحتالا لثمم سمتلا   -  ٣٤
ا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ضفر يتلا٢٠٠٦ تقو يف تمدق ا ،   أ ساسأ ىلع اهيف رظني نأ يداصتقال

ماع تانييعت نأ ىلإ راشأ هنأ الإ ،رخأتم تقو يف تمدق ا . رخأتم  تقو يف تمدق ٢٠٠٥أب ملسو  
ةيمكلا سفن سمتلت٢٠٠٦ماع تانييعت نأو بسانم  تايالولا نم حرتقملا ررقملا عورشم نإ لاقو .  

ماعل يسورلا داحتالا تانييعت رقي نأ هنأش نم امكح يوتحي ةيكيرمألا ةدحتملا  ٢٠٠٦.  
ايجولونكتلا قيرفل لثمم اهيف كراشيس يتلا ةيمسرلا ريغ تارواشملا نأ ىلع فارطألا تقفتا   -  ٣٥

تارواشملا هذه باقعأ يفو . قافتا ىلإ لصوتلل ةلوذبملا دوهجلا قايس يف متت نأ بجي يداصتقالا مييقتلاو
عورشم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لثمم مدق ،قيرفلا ءاضعأ نم يأ ةكراشم نود كلذ عم ترج يتلا 

  .هدامتعال ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ ررقملا اذه ةلاحإ يريضحتلا ءزجلا ررقو. ًاحقنم ررقم

يف تابقعلاو زفاوحلا ديدحتو ،تاجالثلا نم نوكتي يذلا ديربتلا تامدخ عاطق نم ءزجلا كلذ مييقت   -٢
  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمنم ةيلاخلا تاد عملا ىلإ لاقتنالا قيرط

قيرف نم تبلط فارطألا نأ ىلإ ،يعرفلا دنبلل هميدقت ضرعم يف كراشملا سيئرلا راشأ  -٣٦  ،
تامدخ عاطق نم ءزجلا كلذ نع تانايب عمجي نأ ١٤/٩ررقملا يف ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا   ،

لمعت ال يتلا تادعملا ىلإ لاقتنالا قيرط يف تابقعلاو زفاوحلا د يدحتو ،تاجالثلا نم نوكتي يذلا ديربتلا
تاجالثلاب ةينعملا لمعلا ةقرف ريرقت لامكتسا مت دقو . هميقي نأو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب
عبارلا عامتجالا يف ضر . ٢٠٠٤هينوي / ناريزح يف فارطألا ىلع هعيزوت متو قيرفلل ةعباتلا  ع دقو

نم ليومت ميدقت : ةيسيئر رصانع ةثالث ىلع يوتحي رارق عورشم ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو
عيجشت ىلع دعاست نأ ا   أش نم نيمدختسملل ةيعوت جمارب ليومتو ؛ةيفاضإ ةينايب عيراشم لجأ
ةنسح ةقيرطب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ىلع تاجالثلا يمدختسم 

يف تاجالثلا نم ةدرتسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختسا تادربملا ةرادإ ططخ يف جردي نأو ؛تيقوتلا  
ىلع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا قفاو ،رارقلا عورشمل قحال حيقنتو ةشقانم دعبو . ةنايصلا تاجايتحا
ةقيثولا نم ءاب ءزجلا يف ررقملا عورشم دريو . فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ ررقملا عورشم ةلاحإ

UNEP/OzL.PrO.16/3.  
قودنصلا بلاطت ،ررقملا عورشم ىلإ ) د(ةيفاضإ ةيعرف ةرقف ةفاضإ يغبني هنإ نيلثمملا دحأ لاق   -٣٧

بلطو . ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا يف يجيردتلا صلختلا ططخ عيمج ليومتب فارطألا ددعتم 
  .ةنامألا ىلإ ةباتك ةحرتقملا ةديدجلا ةيعرفلا ةرقفلا ميدقت لثمملا نم سيئرلا

دكأ قيرفلا نأ ىلإ ررقملا عورشم نع ترفسأ يتلا تاضوافملا يف ريشأ هنأ ىلإ رخآ لثمم راشأ   -٣٨
ددعل حامسلا ىلع قف   تا هنأ الإ ،تاجالثلا ليوحتل ةبحاصم ركذلاب ةريدج ةيفاضإ فيلاكت دجوت ال هنأب

ساسأ ىلع سيلو يميلقإ ساسأ ىلع لمعلا يف رارمتسالاب ةينايبلا عيراشملا نم ليلق ةدح ىلعدلبلك     ،
  .اهتفرعمب عيراشمب عالطضالل نادلبلل زفاحك كلذو
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دادرتسا نأ ىلع نيلثمملا نم ددع ددشو . يمسر ريغ لكشب ةلأسملا ةشقانم ىلع نالثمملا قفاو  -٣٩
اذه يف ةينايبلا عيراشملا نأو ادج ةماه ةلأسم اهمادختسا ةداعإو تاجالثلا نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا  ،

ادج ةماه لا وه ديحولا لاؤسلاو : لعفلاب لوبق عضوم عيراشملا كلت ةيمهأ نأ ىلإ سيئرلا راشأو. ا
  .اهنم هليومت يغبني ام رادقم

ةقيثولا نم ءاب عرفلا يف دراولا ررقملا عورشم ةلاحإ يريضحتلا ءزجلا ررق   -٤٠
UNEP/OzL.Pro.16/13دعملا هتغيصب   .هدامتعا ةيناكمإو هثحبل ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ ،ةل، 

  تاثاعبنالا كلت ضيفخت لئاسوو نوبركلا ديرولك عبار تاثاعبنا رداصم  -٣
ةقيثولا نم فاك عرفلا يف دراولا ررقملا عورشم ىلإ هابتنالا ادنك لثمم ىعرتسا  -٤١  

UNEP/OzL.Pro.16/3 اريشم نم ةيعرفلا تارقفلل يغبني ناك هنأىلإ،  ررقملا نم)ه(ىلإ ) أ (  لكشت نأ    
بني هنأو١ةرقفلا  ام نيتمقرملا نيترقفلا ميقرت ةداعإ يغ،   أ ىلع ايلاح ناترقفلا امهرابتعاب ٢ و ١   ٣ و ٢ 

  .يلاوتلا ىلع
عامتجالاةعاق نم تاقيلعت يأ كانه نكت مل هنأ ثيحو  -٤٢ ةلاحإ يريضحتلا ءزجلا ررق دقف    ،

ءزجلا ىلإ تاثاعبنالا كلت ضيفخت لئاسوو نوبركلا ديرولك عبار تاثاعبنا رداصمنأشب ررق ملا عورشم  
  .هدامتعالىوتسملا عيفر 

  اهيلع ةقفاوملا تمت يتلا ريمدتلا تايجولونكت ضارعتسا  -٤
ةقيثولا نم مال عرفلا يف دراولا ررقملا عورشم ىلإ هابتنالا ادنك لثمم ىعرتسا   -٤٣

UNEP/OzL.Pro.16/3 . يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةبلاطم وه عورشمل ا نم دصقلا نأ حضوأو
 ، قباسلا ضارعتسالا يف ترقأ يتلا ةمئاقلا يف جاردإلل ابيرقت تلهأت يتلا ريمدتلا تايجولونكت ضارعتساب

  . يلاحلا تقولا يف كلذل الهؤم اهنم يأ ناك نإ اميف تبي يكل
متجالاةعاق نم تاقيلعت يأ كانه نكت مل هنأ ثيحو  -٤٤ ةلاحإ يريضحتلا ءزجلا ررق دقف عا   ،

ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ اهيلع ةقفاوملا تمت يتلا ريمدتلا تايجولونكت ضارعتسا نأشب رارقلا عورشم 
  .هدامتعال

بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا تاجايتحا نع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هدعأ يذلا مييقتلا   -ءاب
بركلا تابكرم نم٥ةداملا  ةيلحملا تاجايتحالا لجأ نم نوبركلا ديرولك عبارو ةيرولف ةيرولكلا نو  

  )١٥/٢ررقملا  (٢٠١٠ -٢٠٠٤ةرتفلا لالخ ةيساسألا 
فظنمك نوبركلا ديرولك عبار نم ةريغص تايمك مدختست هدالب نأ ىلإ نيلثمملا دحأراشأ   -٤٥  

ةداملا هذه جاتنإ نم يجيردتلا صلخت لاب دهعت هنم دروتست يذلا دلبلا نأ ريغ؛سبالملا ةعانص يف يعضوم 
ماع ىتح طقف ريدصتلا ضرغب جاتنإلا لصاوت نأ اهلنكمملا نم ناك نإ امع لءاستو . ٢٠٠٧ماع لولحب   

ملاعلا يف ديحولا جتنملا تسيلدلبلا كلذنأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ  .٢٠١٠   .نوبركلا ديرولك عبارل  
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هذه نأشب قيرفلا ريرقت ةساردل تقولا نم ديزملا ىلإ ةجاح ةمث نأ ىلإ نيلثمملا دحأ راشأ   -٤٦
ةشقانم يغبني هنأب حرتقاو . ةقيقد ريغ هيف ةدراولا تانايبلا ضعب نأ ودبي هنأ ىلإ رظنلاب صخألابو ،ةيضقلا
  .ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا يف لمكأ لكشب ةيضقلا

تارئاطلا نادبأ يف تانولاهلا مادختسا يعدتست يتلا ةيميظنتلا تابلطتملا ليدعتل لمع ةطخ عضو  -ميج  
  )١٥/١١ررقملا (ةديدجلا 

يذلا ريرقتلا ىلإ ًادانتسا ةلأسملا هذه نأشب تاقيلعت ميدقت ىلإ نيلثمملا كراشملا سيئرلا اعد   -٤٧
هلةعباتلا تانولاهلل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف همدق نكت مل هنأ ثيح و.  
لامعألا لودج دونب نم يلاتلا دنبلا لوانتل كراشملا سيئرلا لقتناتاقيلعت ةيأ كانه  ،.  

يف ةدراولا ريياعملا ءوض يف ةددحملا جاتنإلا لماوع تامادختسا ضعب ثحبب ةقلعتملا تابلطلا ضارعتسا   -لاد
ررقملاو ١٠/١٤ررقملا  ةرقف ١٥/٧   ،٣  

مث نمو فارطألا نم تاقيلعت ىلإ اعدو لامعألا لودج نم دنبلا اذه كراشملا سيئرلا مدق  -٤٨  
جاردإ يغبني هنأ ىلع ةقفاوملا ًانمض ينعي ةعاقلا نم تاقيلعت يأ دوجو مدع نأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ  

رقأ يذلا لودجلا يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اعينصتل ا لماوع عيمج  فارطألا هتىصوأ يتلا 
  .لعفلاب

تمدق هدالب نأب نيلثمملا دحأغلبأ   -٤٩ عبار مادختس ا مييقت نأشب ًابلطقباسلا عوبسألا يف ةنامأل ل 
نم لعفلاب ىهتنا دق قيرفلا نأ هكاردإ ىدل و، عينصتلا لماوع مادختسا ريياعم ءوض يف نوبركلا ديرولك

، هدلب دفو بلطهريرقت ًاهيجوت  ًامدق يضملا ةيفيك نأشب   .  
ةدوعلاو قيرفلا عم ةلأسملا ةشقانمب سيئرلا دهعت  -٥٠   .مت امب فرطلا غالبإل 
تاعامتجا ةعاقةقرو دادعإب ةنامألا موقت نأ ىلع فارطألا تقفتا   -٥١ لالخ اهيف رظنل ل 

جاردإ نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نع ةرداصلا تايصوتلا عمجت يلاحلا عامتجالا 
  .١٠/١٣ررقملا نم فلأ لودجلا يف ةديد جلاعينصتل ا لماوع مادختسا

ةعاق ةقرو يف دراولا ررقملا عورشم دييأت عيطتسي ال هدفو نإ ةيبوروألا ةعامجلا لثمم لاق   -٥٢
مظعم يف تاثاعبنالا نع تانايب مدقت مل هنأ اهلوأ . ةينفلا بابسألا نم ددعل هيلع ةضورعملا عامتجالا
  .ررقملا عورشم يف دراولا لودجلا يف ةجردملا تابلطلا

يف طقف ةدوجوم تاثاعبنالا تانايب نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لثمم حضوأ   -٥٣
ىلإ ٣٢نم تابلطلا نأو ررقملا عورشم لودج يف نيضورعملا . ٤٠ و٣٩نيبلطلا  ةضورعملا ٣٨   يف ًاضيأ 

يذلا وه عامتجالا نأو٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا اهتمدق لودجلا اذه  ام ررقيس   ناك نإ   
ًامدق٤٠ و٣٩نابلطلا امنيب لايرتنوم لوكوتورب ءوض يف اهضرعتسي  رطأ نم  ةداملا بجومب ةلماع ريغ ف ا 

تاثاعبنالا ىلع ربكأ ًاديدشت كانه نإف كلذل ةجيتنو٥  ،.  
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تأدب دق ةلصلا تاذ عناصملا تناك اذإ ام فورعملا ريغ نم هنأ ةيبوروألا ةعامجلا لثمم ركذ   -٥٤
نكمي ه نأب ،نيلثمملا نم ديدعلاكلذ يف هديأو ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لثمم لاقو . جاتنإلاب

ريرقتلا يف ةدراولا خيراوتلا نأب دكأ ةيبوروألا ةعامجلا لثمم نكلو ،ريرقتلا يف تانايبلا عيمج ىلع روثعلا 
  .عينصتلا تايلمع ءدبب سيلو تانايبلا ميدقتب قلعتت

ررقملا عورشم يريضحتلا ءزجلا ليحي نأ ىلع ماع قافتا كانه ناك  -٥٥ نيب هلمكأب ًاعوضوم  
هدامتعا ةيناكمإو هثحبل ىوتسملاعيفر ءزجلا ىلإةفوقعم ساوقأ   .  

لوح نم ةفوقعملا ساوقألا عفرل ةلواحم يف ررقملا عورشم لوح ىرخأ تاشقانم ترج هنأ ديب   -٥٦
ريياعم عيمج نايبلي نيب لطلا نأب تاديكأتلا مغرب هنأب ةيبوروألا ةعامجلا لثمم حرصو. ٤٠ و٣٩نيب لطلا
  .لاغشنالاب رعشت لازت ال ةيبوروألا ةعامجلا نإف ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفب ةصاخلا رايتخالا

ةلاحإب هرارق نع بارعإلا رركو ،ءارآ قفاوت ىلإ لصوتلا ةيناث ةرم يريضحتلا ءزجلا عطتسي مل   -٥٧
ةفوقعم ساوقأ نيب اعوضوم ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإرارقلا عورشم   .  

ايجولونكتلا قيرف ناك نأ دعب عينصتلا لماوع مادختسا نع ريرقتل ليزاربلا ميدقتب قلعتي اميفو   -٥٨
قتلا اذه ثحبي فوس قيرفلا نأب كراشملا سيئرلا ركذ ،لعفلاب هريرقت ى   ريرأ دق يداصتقالا مييقتلاو

  .ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل يلاتلا عامتجالا ءانثأ هجئاتن مدقيسولبقملا هعامتجا ءانثأ 

  ليثيملا ديموربب ةلصلا تاذ اياضقلا ثحب  - ًاعبار 
  نيرشعلاو عبارلا هعامتجا ءانثأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا تايصوت  -فلأ 

  ليثيملا ديمورب مادختسال ةبسنلاب تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا  - ١
ةلصلا قيثو ررقملا دامتعا تابيترتل فصو دريو ). ب (٤دنبلا عم نارتقالاب دنبلا اذ ه ثحب مت  -٥٩

ريرقتلا اذه نم٩٠ةرقفلا يف ،دنبلاب   .  

  ليثيملا ديموربب ةجلاعملا علسلاوتاجتنملا يف ةراجتلا   - ٢
عامتجالا ىلإ همدق نأ قبس دق هدفو ناك ،دنبلا اذه تحت رارق عورشم اينيك لثمم مدق   -٦٠

حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالا يف هليدعت ةلصاوم ىرجو فارطألل رشع سما خلا
دقنلا باستكال ردصمك ءاوس هدالب داصتقال يعارزلا عاطقلا ةيمهأ ىلإ ريشي ذإ ،ددشو . ةيوضعلا
ماكح أل لاثتما ةلاح يف ام دلب لظي املاط هنأ ىلع ،قزرلل ناكسلا باستكال يسيئر ردصمك وأ يبنجألا

ديموربب ةجلاعملا ةيساسألا علسلاو تاجتنملا يف هتراجت ىلع ىرخأ دويق ضرفت نأ يغبني الف ،لوكوتوربلا 
  .ليثيملا

بابسألل ٥ةداملا بجومب ةلماع ىرخأ فارطأ نم اينيك حارتقال عساو دييأت نع بارعإلا مت   -٦١  
اأيتلا  اينيكزجو بقم لئادب رفاوت مدع رارمتسا ىلإ رظنلابو.  هنأ ىلإلثمم راشأ امك. ليثيملا ديموربل ةلو   يف  

 ، ثادحتسا ىلع عيجشتلا يف ةدئاف ةراجتلا دويقل نوك تنأ نكمي هن إفعورشملا هيف ديؤي يذلا تقولا
ىلع  ددشو ،حارتقالا ىلع تاظفحت نع برعأ ٥ةداملا بجومب لماع ريغ فرط لثمم نأ ديب . لئادب  
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نأ لفكت نأ نكمي تانامض ىلإ ةجاحلا ءافولاب امازتلا لمشي نأبو ،هماكحأ ىلع ةمارصب ررقملا رصتقي  
ةمئاق ماكحأ يأب رضي نل ررقملا نأب ديكأت ىلإو ،لايرتنوم لوكوتورب بجومب ةعوطقملا تادهعتل اب

ا   .ودب هديؤي نأ هدفو رودقمب نوكي نل يتلاو ،يلودلا نوناقلا بجومب
مملا دحأ اهنعبرعأ يتلا لغاوشلل ةباجتساو  -٦٢ ، راقتفالا نأشب نيلث  ىلوألا ةرقفلا يف حوضولا ىلإ  

ةلصتم ىرخأ تابيترت يطغيل عورشملا قاطن عيسوتل اينيك دفو عم نواعت هدفو نأب ادنليزوين لثمم حضوأ 
نع برعأو . ىرخأ ةيلود كوكص ىلإ تاراشإ افيضم ،كلذ ىلع ءانب ةرقفلا هذه لدع دقو ،ةراجتلاب
هيلعوه ام ىلع حارتقالل هدفو دييأت  .  

حارتقالا نم هدفو دصقم نأب عورشملا نأشب لغاوش مهيدل نيذلا كئلوأل اينيك لثمم دكأ   -٦٣
ةلوبقملا لئادبلا نوكت املاح فقوتيس ليثيملا ديمورب مادختسا نأو ،لوكوتوربلل لاثتمالا ةلافك درجم ناك 

ةيساسألا علسلاو تاجتنملا يف ة راجتلا ىلع دويق يأ نيحلا سفن يف كانه نوكي نأ يغبني ال هنأ الإ ،ةحاتم
دحت دق ررقملا عورشم ىلع ةلخدملا تاليدعتلا نأب لاغشنالا يف كراشي هنإ لاقو . ليثيملا ديموربب ةجلاعملا

مدع طارتشال هعاضخإ ةطساوب ،ينيقي ريغ مازتلالا اذه لعجتو ،ةيراجت زجاوح ضرف مدعب مازتلالا نم 
  .تافاضإلا هذه ءاغلإ حرتقاو ،ةددحم ريغ ىرخأ ةيلود تاقافتا عم ضراعتلا

نيلثم مضي حارتقالا يف رظنلا ةلصاومل رغصم لاصتا قيرف ءاشنإ ةرورض كراشملا سيئرلا حرتقا   -٦٤
  .كلذ ىلع عامتجالا قفاوو ،ةمتهملا فارطألا نع

امهدحأ عامتجالا ىلع نيضورعم نيررقم يعورشم نآلا كانه نأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ   -٦٥
  .ارسيوس هتدعأ رخآلاو ،نيرخآلا نيلثمملا عم رواشتلاب اينيك هتدعأ

ايازم ىلإ وأ ةصاخ ةلماعم ىلع لوصحلا ىلإ ىعسي ال هررقم عورشم نأب اينيك لثمم حضوأ   -٦٦
ليثيملا ديمورب نم ا(اينيكل ،ةدئاز   ام لك نأو ). صاخلا ساسألا طخ فصن طقف نآلا كلهتست يتلا

اذه نكي مل اذإف . قاوسألا ىلإ ليثيملا ديموربب ةجلاعملا ةينيكلا ةيعارزلا تاجتنملا ذافن نامض وه هيلإ ىعسي
 ، رمألا وهو محفلا ةعانصل تاباغلا قرح ىلإ ةعارزلا نع نولوحتي فوس اينيك يعرازم نإف ،ًانكمم ذافنلا

قاطن قيضت ىلإ ىعسي هررقم عورشم نأب ارسيوس لثمم حضوأو . نوزوألا ةقبطلثراوك ببسي يذلا 
  .اينيك حرتقم

ةغايص ةلواحم ىرخألا ةينعملا فارطألاو اينيكو ارسيوسل يغبني هنأ كراشملا سيئرلا حرتقا   -٦٧
  .عيمجلل ًالوبقم نوكي يعيمجت عورشم

نم ديزملا دقع دق ،هؤاشنإ مت يذلا لاصتالا قيرف نأب نيتنجرألا لثمم دافأ ،كلذل ًاعبتو   -٦٨
ءزجلا ررق يقيفوتلا صنلا يف رظنلا بقعو . بسانملا تقولا يف هممعيس ،ًايقيفوت ًاصن دعأو تاعامتجالا

عيفر ءزجلا ىلإ ليثيملا ديموربب ةجلاعملا علسلاو تاجتنملا يف ةراجتلا نأشب ررقملا عورشم ةلاحإ يريضحتلا 
  .هدامتعا ةيناكمإو هثحبل ىوتسملا
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  ليثيملا ديمورب لئادبب قلعتي اميف يلاملاو ينقتلا معدلا بلط  - ٣
نادلبلا ةعومجم نع ةباين و ساف انيكروب هتراثأ دق عوضوملا اذه نأ كراشملا سيئرلا ركذتسا  -٦٩

 ةشقانم دعب الإ كلذ متي الأ ىلع فارطألا عامتجا ىلع عوضوملا اذه ضرع ىلع قف تا دق هنأو ،ةيقيرفألا
  .ةديدج تامولعم ةيأ

يف ب ولطملا وحنلا ىلع مييقتلا ريراقت ةمجرت فيلاكت نأ نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا ركذو  -٧٠
وحن غلبي فوس تاررقملا عيراشم رالود٢٥٠ ٠٠٠  يكيرمأ   .  

تايالولاو و ساف انيكروب يلثمم نم فلأتي ،ريغص ةغايص قيرف ىلوتي نأ كراشملا سيئرلا بلطو  -٧١
  .رارقلا عورشم ةغايص نأشب لمعلا ،لقألا ىلع ةيكيرمألا ةدحتملا

عورشملا نم ةلدعم ةخسنميمعت كلذ دعب ىرجو  -٧٢ ةلدعملا ةخسنلا نإ كراشملا سيئرلا لاقو .  
ىلع عامتجالا قفتاو . ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو وساف انيكروب نيب تارواشملا ءوض يف تلدع دق

نارخآ نالثمم هنع برعأ يذلا قلقلل ةجيتن ةفيفطلا ةيهفشلا تاليدعتلا ضعب عم ررقملا عورشم دامتعا 
هدامتعا ةيناكمإو هثحبلىوتسملا عيفر ءزجلاىلإ هميدقتو   .  

نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تالاجم يف ليثيملا ديمورب مادختسال ينينقتلا حيرصتلا مييقت  - ٤  
  ةيبشخلا صارقألل رهطملا ريخبتلاو عينصتلا لماوعو

ةقيثولاب لوألا ع رفلا يف دراولا ررقملا عورشمل لماكلا صنلا نأىلإ كراشملا سيئرلا راشأ   -٧٣
UNEP/OzL.Pro.16/3 ناك الاميتاوغ ىلوتت نأ عقوتملا نم ناك ثيح ،ةفوقعم ساوقأ نيب ًاعوضوم  

  .ةغايصلا يف تاليدعت ءارجإ ايبمولوكو
٧٤-   ، عورشم ميدقت نم ةينعملا فارطألا ىتش عم رواشتلا دعب ،ايبمولوكو الاميتاوغ الثمم نكمت

  .نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا نأشب ةدحتملا ممألا تائيه عم نواعتلا نأشب حقنم ررقم
ةيلودلا ريياعملا نم ١٥رايعملا ىلع اهلك فارطألا قفاوت مل ثيح هنأ ىلإ نيلثمملا دحأ راشأ   -٧٥  

نوكت نأ يغبني هنإف ،ليثيملا ديموربل ةليدب قئارطب جلاعملا يبشخلا فيلغتلا نأشب تابنلا ةحص ريبادتل 
  .ةيمازلإ تسيلو ةيرايتخا رايعملل فارطألا لاثتما ىلإ ةراشإلا

صب ،ررقملا عورشم ةلاحإ يريضحتلاءزجلا ررق ،تاشقانملا باقعأ يفو  -٧٦ ءزجلا ىلإ ،ةلدعملا هتغي   
  .هدامتعا ةيناكمإو هثحبل ىوتسملا عيفر

  ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلل لئادبلا مادختسا يف ةنورملا  - ٥
 UNEP/OzL.Pro.16/3ةقيثولاب ءاي عرفلا يف ررقملا عورشم صن نأ ىلإ كراش ملا سيئرلاراشأ   -٧٧

  .الاميتاوغ ةطساوب هحيقنت مت دق
ىلع لماش لكشب ليثيملا ديمورب لئادب جئاتن عيمج قيبطت نكمي ال هنأ الاميتاوغ لثمم حضوأ   -٧٨
تالكشملاو ةبرتلاب ةصاخلا تالك شملاو تانايبلاب ةصاخلا تالكشملا نإف الاميتاوغ ةلاح يفو. نادلبلا عيمج
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طخ نأ كلذ ىلإ فاضي . ًايداصتقاو ًاينقت حلاص ليدب دوجو دضةفلتؤم تلمع دق خانملاب ةصاخلا 
ديمورب نم يجيردتلا صلختلل ذيفنتلا ل ودج حيقنت يغبني هنأو. ةئطاخ تانايب مادختساب عضو دق ساسألا
  .ليثيملا

نإو  ؛ةلثامم لكاشم هجاوت ىرخأ ًانادلب نإ نيلثمملا دحألاق ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا ءانثأو   -٧٩
لايرتنوم لوكوتورب نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ضعبل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ حنم  لد ي 

تالكشم هجاوت لئادبلا ذيفنتل ةريبك ةينقتو ةيلام دراوم اهيدل يتلا فارطألا كلت ىتح نأ ىلع حوضوب 
الاميتاوغ نم مدقملا ررقملا عورشم ةحصديؤي امم ىرخألا يه  .  

لودج حيقنت حرتقت الاميتاوغ تناك اذإ امع تاحيضوت ىلع لوصحلا نيلثمملا دحأ سمتلا   -٨٠
راطإ يف هيلع تقفتا ًاصاخ ًالودج حرتقت وأ لوكوتوربلا نم ءاح ةرقفلا ٢ةداملا يف هيلإ راشملا ذيفنتلا   

لودجلا ىلإ ريشيرارقلا عورشم نأب حيضوت يقلت دعب و. فارطألا ددعتم قودنصلا هدمتعا عورشم  
تاليدعتلا نم ًاددع لثمملا مدق،لوكوتوربلا يفدراولا   .  
عضو عم و ًايهفش ةلدعملا هتغيصبررقملا عورشم ليحي نأ يريضحتلا ءزجلا ررق ةشقانملا بقعو   -٨١

  .هدامتعا ةيناكمإو هثحبل ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ ةفوقعم ساوقأ لخاد تارقفلا ضعب
ررقملا عورشم نأ بهدالب مهفت ليجست يف هتبغر نع ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لثمم برعأ   -٨٢

بلطتو ،ليثيملا ديمورب لئادب عم ةبوعص دجت فارطألا ضعب نأ بسحف ينعي الاميتاوغ نم مدقملا 
نكمي ام عرسأب ا    .امازتلال لاثتمالا يف ةدعاسملا

تيظح يتلا تاليدعتلا نم ديزملا ءارجإ حرتقاو ررقملا عورشم ميدق ت الاميتاوغ لثمم داعأ  -٨٣
ل ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ ًايهفش ةلدعملاهتغيصب ررقملا عورشم ةلاحإ تمتو. يريضحتلا ءزجلا لوبقب هثحب  

  .هدامتعاةيناكمإو 

يف ًايداصتقاوًاينقت ةمئالملا لئادبلا هلحم لحتس يذلا ليثيملا ديمورب مجح مييقت  - ٦ رجحلا تامادختسا    
ةيعرفلا ةرقفلا ١١/١٣ررقملا (نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا    ))ب (٤، 

ايجولونكتلا قيرف نم ،١١/١٣ررقملا يف ،تبلط دق فارطألا نأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ   -٨٤  
نأ نكمي يت لا ةليدبلا تاءارجإلاو تاجلاعملل ةيداصتقالاو ةينقتلا ىودجلل مييقت ءارجإ يداصتقالا مييقتلاو

ديمورب مجح ريدقتل نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسا يف ليثيملا ديمورب ناكم لحت 
نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلل ًايداصتقاو ًاينقت ةيد   ا لئادبلا ذيفنت هناكم لحيس يذلا ليثيملا

 ٢٠٠٣ماعل يلحرملا هريرقت يف ةلأ سملا هذه نع قيرفلا غلبأ دقو. مادختسا وأ/و ةعلس لك ساسأ ىلع
ديمورب تامادختسال يملاع ساسأ ىلع ةرفاوتم ريغ ةدح ىلع ةعلس لكب ةصاخلا ماجحألا نأ ىلإ راشأو 
تاساردلا نأ نم مغرلا ىلع ةنيعم ةعلس ساسأ ىلع نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلل ليثيملا 

تردصأ دق ةيبوروألا ةعامجلا نأ ًاضيأقيرفلا ظح الو. نادلبلا نم ديدعلا يف رفاوتت ةيعونلا ةيحسملا  
ةساردلا ءارجإ يف أد . ٢٠٠٤يف ةساردلا هذه رفاوتت نأ ررقملا نمو ةيحسم ةسارد ءارجإل تافيلكت   ب دقو



UNEP/OzL.Pro.16/17  

18 

ناسين طساوأيف لعفلاب ةيحسملا نوزوألا ةنامأ لالخ نم ،فارطألا نم بلُطو٢٠٠٤ ليربأ/  ريفوت ،   
ناريزح٣٠هتياغ د عوم يف تامولعملاو تانايبلا   .٢٠٠٤هينوي / 

تت تاعامتجاةعاقةقرو ميدقت ىلإ ايلارتسا لثمم كراشملا سيئرلا اعد كلذ دعبو   -٨٥ عورشم نمض  
نأشب قلقلا عفادب دعُأ دق حرتقملا ررقملا نأ ريخألا اذه حضوأ دقو . دنبلا اذه نأشب هدلب دفو هدعأ ررقم

فد ةيحسم ةسارد لامكتسا ىدل ،فارطألا ةبلاطمب قيرفلا مايق   ، ةساردلل ةمزاللا تامولعملا ريفوت ىلإ
ةياغلل ًاريصق ناك يئاب  فارطألا ضعب نكمت مدع نم اهتيش خ نع ايلارتسأتبرعأ دقو . دعومب مازتلالا

يئاهنلا دعوملاب ءافولل لاجعتساب اهعيمجت متي تانايب نع غالبإلاب اهمايق ىلإو يئاهنلا دعوملل لاثتمالا نم 
ًالودج ددحي يذلا حرتقملا ررقملا ايلارتسا تدعأ دقف كلذلو . اهيلع دمتعيال وأ ةلماك ريغ نو كت دقو

تامولعم ريفوت نامض ىلإ فد ١١/١٣ررقملا اهبلط يتلا ةساردلا لامكتسال ًاديدج ًاينمز   يتلاو ةنيتم  
  .قوثوم او

عورشم ميدقت ررقو دنبلا اذ ه يريضحتلا ءزجلا شقان ،ررقملا عورشم ايلارتسا تمدق نأ دعبو  -٨٦
يحصلا رجحلا تامادختسا يف ليثيملا ديمورب تامادختساب ةلصلا تاذ تامولعملا نع غالبإلا نأشب ررقملا 

  .دامتعاةيناكمإو هثحب ل ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ ًايهفشةلدعملا هتغيصب نحشلا لبق ام تاجلاعمو 

تارايخلا ةنجل تاصاصتخاو لمعلا تاءارجإ ضارعتسا نأشب صصخملا لماعلا قيرفلا تايصوت  -ءاب   
  ةجرحلا تامادختسالا تانييعت مييقتب اهتلص ثيح نم ليثيملا ديموربل ةينقتلا

تاءارجإ ضارعتساب ينعملا صصخملا لماعلا قيرفلل كراشملا سيئرلا توج سام ديسلا مدق   -٨٧
دقع ي ذلاو قيرفلل يناثلا عامتجالا نعًاريرقت ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تاصاصتخاو 

يناثلا نيرشت٢٠ و١٩يموي  ، ١/٥ررقملل ًاقفوو . ٢٠٠٤ربمفون /  ىلوألا ةيئانثتسالا ةرودلا نع رداصلا  
ةيسيئر لئاسم ةعبرأ يف امهدقعنيذللا نيعامتجالا لالخ لماعلا قيرفلا رظن تاهيجوتلا نم ديزملا ميدقت :  
ررقملا يف ةدراولا ريياعملا قيبطت نأشب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل لمع تاءارجإ و، ٩/٦ 
، و، اهتيوضعو ةنجللا عالطضالل ةنجلل يلاملا معدلا ريفوت وةنجللا ءاضعأ بناج نم حلاصملا براضت
ررقم عورشم نع لماعلا قيرفلا دوهج ترفسأ دقو . ةجرحلا تامادختسالا تانييعت مييقت تايلمعب
رظنلل فارطألا عامتجاىلع ضرعلل اياضقلا مظعم ىلع قفاو دق قيرفلا نأ نيح يف هنأ ىلإ راشأو .  

تعضو ءارآلا قفاوت ىلإ ا   أشب لصوتلا متي مل يتلا ررقملا عورشم يف تاغايصلا ضعب نإف ،هيلع ةضورعملا
هذه نأشب تافالتخالا هذه لحت فوس فارطألا نأ نم ةقث ىلع هنإ الإ ،نيفوقعم نيسوق نيب ةغايصلا  

كراشملا سيئرلا هليمزو لماعلا قيرفلا يف نيكراشملا عيمجل هركش نع برعأو . يلاحلا اهعامتجا لالخ
  .اهولذب يتلا دوهجلا عيمجل هيفظومو يذيفنتلا نيمألاو) ليزاربلا(سوتناس اديميلأ ونيل وينوطنأ سا يلإديسلا 
ن يذلا نيبودنملاو صصخملا قيرفلل نيكراشملا نيسيئرلا ىلإ ركشلاب كراشملا سيئرلا هجوت  -٨٨

  .ريرقتلا ىلع تاقيلعتلا ميدقت ىلإيعدو لمع نم هب اوماق امل قيرفلا يف اوكراش 
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عورشم يف ةدراولا تارابع لا ىلع قافتالا ىلإ ةجاحلا ءوض يف هنأ ىلع فارطألا تقفتاو  -٨٩
قيرفل لنيكراشملا نيسيئرلا ة سائرب لاصتا قيرفلكشت نأ ىلع ،نيفوقعم نيسوق نيب تلاز ام يتلاو ررقملا 

نيسوق نيب دراولا صنلا نأشب يئا  قافتا ىلإ لصوتلاب فلكي صصخملا لماعلا.  
صنلا يف ةنيبملا اياضقلا عيمج لمشي لوألا : نيررقم يعورشم ىلع لاصتالا قيرف قفاو  -٩٠

ةيضق ءانثتساب صصخملا لماعلا قيرفلا هيلع قفاو يذلا ررقملا عورشم نم ةفوقعم ساوقأ نيب عوضوملا  ،
ىلع يريضحتلا ءزجلا قفتاو . ةريخألا ةيضقلاب يناثلا لصتي اميف ،ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإةرتف 

 .امهدامتعال ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ ًاعم نيررقملا ةلاحإ

 مييقتنأشب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل يلاملا معدلا ةلأسمب قلعتي اميفو   -٩١
ءابعأب ةلقثم يهو رضاحلا تقولا يف لمعت ةنجللا نأ لماعلا قيرفلا دجو ،ةجرحلا تامادختسالا تانييعت 

نأ اهيف تبثي نأ نكمي ةنيعم تالا جم كانه نإفةيئانثتسالا فورظلا هذه ءوض يف هن أو ةيداع ريغ ةليقث
 ةعاقةقرو ايلارتسا لثمم مدق ،ةجيت نلا هذهل ًارظنو. ًاديفم ًارمأةنجللا ىلإ ةيفاضإ ةيلام تادعاسم ميدقت 

يفاضإلا يلاملا معدلا ضعب ريفوتل نابايلاو هدلب نيب ةكرتشم ةروصب دعُأ ررقم عورشم نمضتت تاعامتجا 
  .٢٠٠٥لالخ ةنجلل 

ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نأ ىلع قافتا كانه ناك ،كلذ د عب تراد يتلا تالوادملا لالخو  -٩٢
ب اهديوزت بوصتسملا نم نأو ةلقثم لمع فورظ لظ يف ًايلاحلمعت ليثيملا ديموربب نأ ريغ . يفاضإ معد 

يرفصلا ومنلا عم قفتي ال ءيش يأ ىلع قفاوي نأ عيطتسي ال هنأ ىلع ًاممصم ناك فارطألا نم ًاددع 
لي ومت ىلع قفاوي نأ عيطتسي ال هنأ ىلإ فارطألا دحأ راشأو. لوكوتوربلل ينامئتسالا قودنصلا ةينازيم يف

فورظ يفو يضرع ساسأ ىلع الإ ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نم ةنجللا ءاضعأ تايرفس   
  .لباقم ليدعت ءارجإ حرتقاو ةيئانثتسا

٩٣-   ، حرتقملا ررقملل ةيلاملا راثآلا نأشب تامولعم ىلإ جاتحت فارطألا نأب قافتا كانه ناك امك
تقفاو كلذ ىلع ءانبو . ةرفاوتملا لاومألا ىلع ىرخألا تابلطلا قايس يف راثآلا هذه يف رظنلا نيعتي هنأو
مدق يتلا ةيلصألا هتغيص يف ءاوس ررقمل ا ا ىلع ةبترتملاةيلاملا راثآل ل ًاريدقت ةنامألا مدقت نأ ىلع فارطألا

ةيئانثتسالا فورظلا يف ٥ةداملا بجومب نيلماعلا ريغ ءاضعألا تايرفس لليومتلا ريفوتل هليدعت دعب وأ  طق ف 
  .تايصوتلا رادصإوهيف رظنلل ةينازيملا ةنجل ىلإ ررقملا عورشم ميدقت ةرورضو 

ةزجوملا ةثالثلا تاهويرانيسلا نأب ،عورشملا يمدقم دحأ هفصوب املكتم ،نابايلا لثمم حضوأ   -٩٤
يأ قيقحت نكمي ال هنأ ىلع قفاوو فيلاكتلا ىلع ةبترتملا راثآلا باسحل ساسأك مدختست عورشملا يف 

تسيل هنأ ىلإ راشأ هنأ نم مغرلا ىلع ،راثآلا هذه نع تامولعم دوجو نودب عورشملا نأشب رخآ م دقت
ىلع ةبترتملا راثآلا بسحت نأ اهيلع امنإو ،ةثالثلا تاهويرانيسلا نيب اميف راتختنأ ةينازيملا ةنجل ةيلوؤسم نم   

عيفر ءزجلا ىلإ هتلاحإ وأ ررقملا عورشم نأشب تاشقانملا ءاجرإ حرتقا دقف ،هيلع ءانبو . بسحو اهتفلكت
  .ةفوقعم ساوقأ نيب اعوضوم ىوتسملا

اقفو هنإ ،ةينازيملا ةنجلل سيئرك املكتم ،ادنك لثمم لاق اهريرقت ةينازيملا ةنجلتمدق امدنع و  -٩٥  ،
فيلاكتلا ىلع ةبترتملا راثآلاب ةماعلا ةسلجلا تغِلبُأ دقف ،يلخادلا ماظنلا نم١٤ةداملل  تدعأ يتلا و ، 
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راثآلا نيبت يتلا قفرملا لوادج يف ةدراولا ماقرألا ىلإ عامتجالا هابتنا ىعرتساو . ررقملا عورشمل قفرمك
  .ةثالثلا تاهويرانيسلا فيلاكت ىلع ةبترتملا

نأ ىلإ اريشم ،حارتقالا نم ةنيعم بناوج نأشب لاغشنالا نع بارعإلا نيلثمملا دحأ ررك   -٩٦
راثآ هل نوكت دق ٥ةداملا بجومب نيلماعلا ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارا يخلا ةنجل ءاضعأ رفسل ليومت ريفوت  

حرتقاو ،ةميق لقأ مهلمع نأ ىلإ ريشي امب ،ىرخألا ةينقتلا تارايخلا ناجل ءاضعأ تايونعمل ةفعضم 
  .صنلا ىلع ةنيعم تاليدعت

ًاعوضومو ةلدعملاهتغيصب ،ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع يريضحتلا ءزجلا قفاو  -٩٧ ساوقأ ني  ب 
هدامتعا ةيناكمإو هثحبلىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ ،ماقرألل ةينازيملا ةنجل ديكأتب انهر ،ةفوقعم  .  

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا ليثيملا ديمورب ب ةينعملاةينقتلا تارايخلا ةنجل تايصوت   - ميج
ةرقفلا ٩/٦ررقملا  (ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالاتاءافع إلتانييعت لا نأشب يداصتقالا  

ررقملاو ٢  ١٣/١١(  
عامتجالا يف فارطألل ةيسيئرلا ماهملا ىدحإ نأ ىلإ اريشم ،دنبلا اذه كراشملا سيئرلا مدق   -٩٨

يف ذخألا عم ٢٠٠٤ماعل ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالا تانييعت يف تبلا يف لثمتت نهارلا   ،
تانييعت نع يئاهنلا هريرقت يف ةدراولا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تايصوتب نابسحلا 

  .ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالا
ةنجل نم ةمئالم ريغ ةجلاعم هنأ ىرت ام نأشب قيمع لاغشنا نع ةديدع فارطأ تبرعأ   -٩٩

هجو ىلع ا وراشأو. ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نم ددعل ليثيملا ديموربب ةينعملاةينقتلا تارايخلا 
نم برقي ام ىلع ةئاملا يف ٢٠ةبسنب اضيفخت تقبط ةنجللا نأ ةقيقح ىلإ صوصخلا  ام وهو ،انييعت ٢٠   

تامادختسال نييعت لك مييقتب يضقي يذلا طارتشالا كهتنت ايسايق ةدحوم ةقيرطب هتلعف ا   أ نودقتعي
تاضيفخت تضرف ةنجلل ا نأ ىلإ فارطألا دحأ راشأو. ةددحملا هفورظ ساسأ ىلعو ةدح ىلع ةجرح

بجاولا رابتعالا ءاليإ نودب ،ةحاتم ليثيملا ديمورب لئادب نأ ساسأ ىلع ىرخأ تانييعت ىلع ةلثامتم 
هجو ىلع تانييعتلا كلت فورظل ةبسنلاب ةيدجم ريغ لئادبلا نأب نييعتلاب مدقتملا فرطلا همدق يذلا ليلدلل 

ىودجلا يف ترظن ةنجللا نأ ىلع قيرفلا ريرقت يف ةنيب دجوي ال هنأ ىلع ديكأتلا مت امك . صوصخلا
تيظح ةلثامتم ةعيبط اهل تانييعت نأ هدافم يأر نع رخآ فرط برعأو . ليثيملا ديمورب لئادبل ةيداصتقالا
  .ةميلس ةينقت تارابتعا ىلإ دنتسي توافتلا اذه نأب حضاو ريسفت ميدقت مدع عم ،ةتوافتم ةجلاعمب

نكمي تانييعتلا نم ديدعلا ىلع ةئاملا يف ٢٠ةبسنب ضيفخت ضر ف نأ فارطألا نم ددع ىأترا  - ١٠٠  
اوبرعأو . ام ةسايسب ةيصوتلل ليثيملا ديموربب ةينعملاةينقتلا تارايخلا ةنجل لبق نم ةلواحم هنأ ىلع مهفي نأ 

مييقتب ديقتلاو ةينقت تامييقت ريفوتب ا   اصاصتخا دودح نع تجرخ ةنجللا نأ هدافم يأر نع ةوقب
ريسفت ىلع ةنجللا تثح . ةلصلا ةقيثولا فارطألا تاررقم يف ةعوضوم ريياعمل اقفو تانييعتلا  تسا امك

ا  أ يف قثت نأو ا  ايصوت ساسأ حوضوب مهفت نأ ىلإ فارطألا جاتحت ثيح ،حضوأ لكشب ا  ارارق
  .فارطألا تاررقمل اقفو فرصتت
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ةقيقح تضرف ةنجللا نأ ليثيملا ديمو ربب ةينعملاةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا ركذ   - ١٠١
دوهج لذب ىلع ليلد دجوي الو ةرفاوتم ليثيملا ديمورب لئادب اهيف نوكت يتلا تالاحلا يف تاضيفخت 

عامتجالل دكأ هنإف ،ةئاملا يف ٢٠ىلإ تالاحلا نم ددع يف تلصو تاضيفختلا نأ مغرو . اهنم ةدافتسالل  
اعو ةدح ىلع الك تانييعتلا تميق ةنجللا نأ   .ازيم ساسأ ىل

ةجرحلا تامادختسالل ا   - ١٠٢  انييعت نأ هدافم يأر نع تبرعأ دق تناك يتلا فارطألا تنيب
تايمكل تاءافعإلا رقي نأ فارطألا عامتجا نم بلطتس ا   أب ةنجللا نم ةقئال ريغ ةقيرطب تلموع

لماكلاب ا  ا فارطألا نم ديدعلا نأ ديب. انييعت يف ةسمتلملا ليثيملا ديمورب أ نيح يف هنأ تنيب ىرخألا  
رارقإ يف ةطاسبب عنامت ا   إف ،تانييعتلا ضعبل فاو ريغ ارابتعا تلوأ دق نوكت امبر ةنجللا نأل ةلغشنم

لكشب ةرورسم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ضعب تناكو . لماكلاب ةسمتلملا تايمكلل تاءافعإ  
ال هنأ هدافم يأر نع كلذل تبرعأو ،ةنجللا ا صوأ يتلا تاضيفختلا ىوتسمب رمألا ةقيقح يف ماع  ت
  .لماكلاب تايمكلا تانييعت رقت نأ فارطألل يغبني

تانييعتل اهمييقت ضرعم يف فارطألا دمعت نأ ةيموكح ريغ ةيئيب ةمظنم نم لثمم حرتقا   - ١٠٣
ةسملتملا ليث يملا ديمورب تايمك ةرظانم ىدم اهنيب نم ةديدع اياضق يف رظنلا ىلإ ةجرحلا تامادختسالا

غالبإلا مت دق ناك نإ امو تانوزخم دوجوو ؛بيرقلا يضاملا يف ايلعف تمدختسا يتلا ةيمكلل ام نييعتل 
يرورضلا نم نأب حرتقا امك . تانوزخملا ليلقتل نييعتلاب مئاقلا فرطلا اهلذبي يتلا دوهجلاو ؛ةيفافشب اهنع
ةأطولا ةديدش نوكت نأ يغبنيو ا إ سمتلملا ليثيملا ديمورب تايمك يف تاضيفختلا نوكت نأ  أش اهل اهؤافع

  .لئادبلا ثادحتسا يف راكتبالا ىلع ضحلا لجأ نم نيمدختسملا ىلع
قيرفلا موقي نأ ىلع . ةيضقلا يف رظنلا ةلصاومل لاصتا قيرف ءاشنإ ىلع فارطألا تقفاو  - ١٠٤

كلتو ةجرح تامادختسال تانييعت تمدق يتلا فارطألا نيب هتيوضع ةنزاومل دهج لذبو هسيئر باختناب  
  .تانييعت مدقت مل يتلا

. فارطألا امهيف رظنتل نيررقم يعورشم ،ارسيوس لثمم مدق ،لاصتالا قيرف عامتجا دعب  - ١٠٥
تانييعت ضارعتسال ٢٠٠٥ماع يف فارطألل يناثلا يئانثتسالا عامتجالاب لصتي لوألا ناكو   

ميف٢٠٠٦ماعل ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا  تامادختسالا تانييعت يناثلا ررقملا عورشم لوانت ا ، 
عورشم تاريثأتب ًاملع ةطاحإلا يف هتبغر نع ادنليزوين لثمم برعأو . ٢٠٠٦ و٢٠٠٥يماعل ةجرحلا 

داوملا نأشب هدلب يف ةيراجلا تالواحملا جئاتن نكت مل نإف ،تانوزخم كلمت ال يتلا نادلبلا ىلع يناثلا ررقملا 
ةجتنم ةهج ربكأل ةيداصتقالا ةيحالصلا نإف ،هب لمأي ناك يذلا حاجنلا ىوتسمب جاتن إلا تايلمعو ةليدبلا

ىلع ةردقلا اهحنمت يتلا ةنورملا هدلب ىدل نوكي نلو ،رطخلاب ةفوفحم نوكتس ادنليزوين يف ةلوارفلل 
بلطب فارطألا ىلإ ةدوعلاو ٩/٧ررقملا مادختسال كلذ ءازإ رطضي دقو تانوزخملا ىلع دامتعالا   

مدختست ادنليزوين نأ يف هتقث نع رخآ لثمم برعأ ،كلذل ةباجتساو . ليثيملا ديموربل ئراطلا مادختسالل
مادختسالا نأشب ٩/٧ررقملا ن إ ًاضيألاقو . ليثيملا ديمورب تاثاعبنا نم دحلا لجأ نمةميتكلا ةطرشألا   

ادنليزوين ديوزتب ًاضرع مدقو .هل لاثتمالاادنليزوين ىلع نيعتي ضارعتسا نأشب ءارجإ نمضت ئراطلا   
  .ةينقتتاراشتساب 
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عامتجالا ةينازيم هبعوتست نأ نكمي فارطألل يناثلا يئانثتسالا عامتجالا نأب ةنامألا تحضوأ   - ١٠٦
الأو عامتجالا كلذ عم بقاعتلاب دقعي نأ ةطيرش ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا 

  .دحاو موي نم رثكأ قرغتسي
ءزجلا ررق ،ادنليزوين لثمم اهادبأ يتلا تاقيلعتلاو حيضوتلا اذ ملعلا يف ذخألا ى دلو  - ١٠٧

امهثحبل ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ ،ًايهفش نيتلدعملا امهتغيصب ،نيررقملا يعورشم ةلاحإ يريضحتلا 
  .امهدامتعا ةيناكمإو

متجا ةعاق ةقرو دنبلا اذه تحتًاضيأةيبوروألا ةعامجلا لثمم مدقو   - ١٠٨ حرتقم ىلع لم تشت عا 
 ٩ و١ناترقفلا ماكحأ عم ةقفتم هلئادبو ليثيملا ديمورب ليجست ةلاح نوكت نأ نمضيل ممص هنأب فصو 

ام عبتي ،عامتجالل ةيسيئرلا هماكحأ زجوأ يذلا ،ررقملا نأ كلذك حضوأو ١/٤إ .د ررقملا نم ).ي(  
  .فارطألل يئانثتسالا عامتجالا ءانثأ هيلع قافتالا مت دق ناك

اذإ ديدج ررقم رادصإو ماكحألا هذه ىلع صنلا ةداعإ نم ةمكحلا نع نيلثمملا دحأ لءاستو   - ١٠٩
ىلع نورخآ نولثمم قفاو امنيبو . يئانثتسالا عامتجالا ررقم يف لعفلاب ةدوجوم عورشملا ماكحأ تناك

سجاوه نع اوبرعأ دقف ةديفم نوكت دق حرتقملاررقملا قيرط نع ةمدقملا تامولعملا نأ  تاطارتشا نأ نم ، 
اهلوحتو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف دراوم ىلع ًايفاضإ ًائبع يقلت دقررقملا اذه بجومب غالبإلا   

  .ةلاجع رثكأ تناك امبر لامعأ نع
لازي ال هنأ ىلع ةيبوروألا ةعامجلا لثمم قفاو  ،ةلأسملا هذه لوح رواشتلا نم ديزملا ءارجإ دعبو  - ١١٠

عوضوملا اذه نع فارطألا غالبإب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفمايقل تقولا ن م يفكي ام دجوي  
  .هحرتقم بحس ىلع هتقفاوم نع ةيبوروألا ةعامجلا لثمم نلعأو، ماهلا

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تايصوت   -لاد 
  ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالل يبساحملا راطإلاو غالبإلا تارامتساو يداشرإلا بيتكلا نأشب

نع رداصلا ١/٤ررقملا يف تبلط فارطألا نأ ىلإ راشأ ثيح دنبلا اذه كراشملا سيئرلا مدق   - ١١١  
نأشب يداشرإلا بيتكلا ليدعت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم يئانثتسالا عامتجالا 

. فارطألل رشع سداسلا عامتجالل ريرقت ميدقتو ررقملا كلذل ًاقفوو ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا
يبساحم راطإب يصوي نأ قيرفلا نم ًاضيأبل ُط ،ررقملا كلذ يفو ن ع غالبإلا يف فارطألا همدختست 

تاءافعإ راطإ يف فارطألا ةطساوب اهداريتساو اهريدصتو اهجاتنإ مت يتلا ليثيملا ديموربتايمك   
اهمدقي يتلا ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ نع غالبإلل ةرامتسا نع ًالضف ةجرحلا تامادختسالا 

تناكو . ٢٠٠٥ماع دعب ةجرحلا تامادختسالل تاءافعإ ىلع لوصحلل ميدقتلاب موقت يتلا فارطألا 
كلا عورشم ىلع قفاوتتناك اذإ اميف رظنلا يه فارطألا ىلع ةضورعملا ةمهملا لدعملا يداشرإلا بيت  
يف ةدراولا غالبإلا تارامتساو يبساحملا راطإلا عورشمو ) ٢٠٠٤ ربمسيد/لوألا نوناك، ٣ةخسنلا (
  .لدعملا يداشرإلا بيتكلا عورشم تالييذت
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ليدعت ىلإ ةجاح يف يداشرإلا بيتكلا نأ ىرت رظن ةهجو نع فارطألا نم ددع برعأو   - ١١٢
اهذختي نأ نيعتي لازي ال يتلا تاررقملا نايبل وأ يلاحلا صنلا يف ت ارييغتلا ءارجإل ءاوس ريبك يفاضإ

نأشب صصخملا لماعلا قيرفلا تايصوتب قلعتت يتلا كلت كلذ يف امب فارطألل رشع سداسلا عامتجالا 
  .هتاصاصتخاو هلمع تاءارجإ ضارعتسا

بيتكلا ضارعتسال تقولا نم ديزم اهل حاتي نأ ديفملا نم نأ ىلع فارطألا تقفتاو  - ١١٣  
نل ،يبساحملا راطإلا عورشم ءانثتساب هنأ تررق كلذ ىلع ءانبو ،هيف ةدراولا تالييذتلاو يداشرإلا  ثحبت 

. يلاحلا عامتجالا يفحقن ملا بيتكلا ىلع ةقفاوملايف  دامتعا يف ًالدبرظنتس  اأ ىلع فارطألا تقفتاو  
ألا عسوب نأو مداقلااهعامتجا لالخحقن ملا يداشرإلا بيتكلا بيتكلا مدختست نأ كلذ لالخ فارط  
  .ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ميدقت نأشب ةمزلم ريغ تاهيجوت هرابتعاب يداشرإلا

ةقفاوملل لصفنم ررقم يف فارطألا رظنت نأ ىلع قفتا ،يبساحملا راطإلا عورشمب قلعتي اميفو   - ١١٤
  .ررقملا اذه عورشم ةيبوروألا ةعامجلا تمدق دقو يلاحلا عامتجالا لالخ هيلع

ةعامجلا هتمدق يذلا يبساحملا راطإلا نأشب ررقملا عورشم ميدقت يريضحتلا ءزجلا ررقو   - ١١٥
  .هدامتعا ةيناكمإو هيف رظنلل ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ ةيبوروألا

  لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلاب ةلصتملا اياضقلا ثحب -ًاسماخ 

  )١٥/٤ررقملا (لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيل آلا ضارعتساو مييقت  -فلأ 
قيرف ءاشنإ ١٥/٤٧ررقملل اقفو ،مت هنأ ىلإ ركذلاب راشأو ،دنبلا اذه كراشملا سيئرلا مدق   - ١١٦  ،

مييقت ىلع فارشإلاو لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا مييقت ىلوتي يراشتسا ريبخ رايتخال يهيجوت 
، ملا ةكرشلا تماق دقو. ةيلمعلا ىلع هعيزوت لجأ نم مييقتلا نع ريرقت عضوب IFC Consultingةراتخ  ،

  .UNEP/OzL.Pro.16/11ةقيثولا يف يذيفنتلا هزجوم ىلع عالطالا نكميو ،فارطألا عيمج 
ازربم ،ريرقتلا نع ازجوم اضرع ،ةكرشلا يف يراشتسالا ريبخلا ،رنجاف كرام ديسلا مدقو   - ١١٧
يتلا ةطشنألاو ؛قودنصلا ةنامأ ةطشنأو ؛ةيذيفنتلا ةنجللا تارارق عنص ةيلمع : ةيسيئر تالاجم ةسمخ

؛قودنصلا تامهاسم (ةيفاضإ لئاسمو ؛قودنصلا ةرادإو ؛ةيئانثو فارطألا ةددعتم ةذفنم تالاكو اهذفنت 
). ةيعرفلا تائيهلاو قودنصلا ةنامأو ةذفنملا تالاكولا نيب لعافتلا ةمءالمو ؛ةيلاملا تانايبلا قيفوتو ليلحتو

موقت نأب ،ا   رجأ يتلا ةيصخشلا تاءاقللاو اهتعمج يتلا تانايبلا ىلإ ادانتسا ،يصوت ةكرشلا نإ لاقو
  .صاخ هجوب لاثتمالا ةلأسم جلاعت يكل اهلكيه يف ةنيعم تارييغت لاخدإب ةيذيفنتلا ةنجللا

، و  - ١١٨ رعلا نأشب نيلثمملا نم تاقيلعتلاو ةلئسألا نم ددع ىلعًادررنجاف ديسلا لاق همدق يذلا ض  
ةجاح كانه نأ مغرو ،ادج يباجيإ لاثتمالا ءازإ ةيرطقلا عفاودلا يذ جهنلا نأ ربتعت ةكرشلا نإ ،ريرقتلاو 

رمألا ةقيقح يف ًالاعف جهنلا ناك نإ ام ىلع قلعي نأ هعسي ال هنإف ،لاثتمالا ةلافكل ربكأ تاردق ءانب ىلإ  
فارطألا ةطلس نم نأو بسحف تايصوت تمدق ةكرشلا نأ ىلع ددشو . يجيردتلا صلختلا ىلإ يضفيو
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عابطنا ءاطعإ دصقي نكي مل هنأ حضوأ امك . كلذ ةيفيكو تايصوتلا هذه ذيفنت متي ناك نإ ام ررقتنأ 
عيمجلاب قلعتي رمأ هنأ ثيح ،لاثتمالاب اهدحو ىنع٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع نيعتي هنأب   ت نأ  .  

فرط يأ قحو ةيئانثلا تالاكولا نأشب يراشتسالا ريبخلا عم يأر لا يف نيلثمملا دحأ فلتخا  - ١١٩
اقفو غلبملا مادختسا يغبني هنأب اجاحم ،ابسانم هاري ام بسحب هتامهاسم نم ةئاملا يف ٢٠ةضواعم يف   

لايرتنوم لوكوتورب نم١٠ةداملاو فارطألا ددعتم قودنصلا تاصاصتخال  يأر نع رخآ لثمم برعأو .  
ةمدقملا تامولعملا ةيرس ىلع ةظفاحملا نم نقيتت نأ ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ى لع نيعتي هنأ هدافم  

تايدحت ءوض يف ةيذيفنتلا ةنجللا لمع هيجوت ةداعإ نوديدع نولثمم حرتقاو . ةيذيفنتلا ةنجللا قئاثو يف
نوب ركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل ربكأ معد ،لاثملا ليبس ىلع ،ةلافك لجأ نم ،لبقتسملا
  .ةعورشملا ريغ ةراجتلا ةحفاكمو ةيرولف ةيرولكورديهلا

ماع قافتاو ،يهيجوتلا قيرفلاو ةكرشلا هب تماق يذلا لمعلا ريدقت ىلع عامجإ كانه ناك   - ١٢٠
نأ الو ةكرشلا ريرقت يف ةدراولا تايصوتلا عيمج ىلع الماش اقيدصت يطعت نأ كلمت ال فارطألا نأ ىلع 

نع ررقم ةغايصب ليزاربلا لثمم موقي نأ ىلع يريضحتلا ءزجلا قفاوو . ةنجللا ةطشنأ هيجوت ةداعإ رقت
تاقيلعتلاو لغاوشلاب رابتعالا يف ذخألا عم ،ةيذيفنتلا ةنجللا كارتشاو تايصوتلا يف رظنلا ةلصاوم ةقيرط 

ةقباسلا ةشقانملا ءانثأ ىرخأ فارطأ ا    .دبأ يتلا
عيفر ءزجلا ىلإ ةيلاملا ةيلآلا ضارعتساو مييقت نأشب ررقملا عورشم ميدقت يريضحتلا ءزجلا ررق  - ١٢١  

  .هدامتعاةيناكمإو هيف رظنلل ىوتسملا 

ةرتفلا لالخ فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجتب ةقلعتملا ةساردلا تاصاصتخا   -ءاب 
لايرتنوم لوكوتورب ذيفنت لجأ نم٢٠٠٨ - ٢٠٠٦    

نع ردصي ررقم ٢٠٠٤ماع يف ذختي نأ نيع تملا نم هنأ ىلإ ركذلاب كراشملا سيئرلا راشأ  - ١٢٢  
، ٢٠٠٨-٢٠٠٦ةرتفلا لجأ نم فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجت ةيلآو ةيلمع نأشب فارطألا 

حوتفم لماعلا قيرفلا قفاو دقو . ةيلمعلا ريسيتل ةيرورض ربتعت دق ةسارد يأ تاصاصتخا ىلع ةوالع
عامتجالا ىلإ ةيضقلا هذه نأشب نيررقم يعورش م ةلاحإ ىلع نيرشعلاو عبارلا هعامتجا يف ةيوضعلا
داحتالا يف ءاضعألا لودلا نع ةباينلاب لوألا عورشملا ادنلوه تمدق دقو . فارطألل رشع سداسلا
ىلع ةديدع تاليدعت نولثمملا مدق دقو . دراوملا ديدجت نع ىرجت يتلا ةساردلا تاصاصتخا نأشب يبوروألا

ةقرو يفهنم ةحقنم ةخسن درتو ،عورشملا اذه  تاعامتجالاةعاق  يناثلا عورشملا سودابر ب تمدقو.  
بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا تثحتساو ،يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ نادلب ةـعومجم نع ةباينلاب 

ةيونس ةمهاسم نم لقأ غلابمب كلذ تلعف وأ ةتبلا فارطألا ددعتم قودنصلل ا ٥ةداملا   امهاسم عفدت مل يتلا  
نكمي ام عرسأب الع ،ةدحاو  قيرفلا هب هلدع يذلا لكشلاب ررقملا عورشم دريو . امهاسم عفدت نأ ى

  .UNEP/OzL.Pro.16/3ةقيثولا نم لاد ءزجلا يف لماعلا 
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ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا لخاد داس يذلا ماعلا قافتالل ًارظن هنأ بكراشملا سيئرلا حرتقا   - ١٢٣
ًالوأ ررقملا اذه ةشقانم نكميف يبيراكلاو ةينيتاللا اكيرمأنادلب ةعومجم نم مدقملا ررقملا ىلع قفاوو   
  .كلذ ىلع عامتجالا

يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ نادلب ةعومجم تناك يذلا ررقملا عورشم كيسكملا لثمم مدق   - ١٢٤
أشب٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا لغاوش ضعبل ةباجتسا دعأ هنأب احضوم ،الصأ هتمدق دق  لامتحا ن  

  .لاثتمالا ةرتف لالخ يلام زجع هجوأ ثودح
ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ رارقلا عورشم ةلاحإ مت دقف ،ةعاقلا نم تاقيلعت يأ مدقت مل ثيحو   - ١٢٥

  .هدامتعال
يناثلا ررقملا عورشم ،يبوروألا داحتالا يف اوضع ةلود ٢٥نع ةباينلاب ،ادنلوه ةبودنم تمدق   - ١٢٦  

فارطألل نهارلا عامتجالا مايق ىلإ ةجاحلا ةجلاعم وه هنم يلوألا ضرغلا نأب ةحض وم ،رمألا اذه نأشب
ام اذإ هنأب تحضوأو . ٢٠٠٨- ٢٠٠٦ةرتفلل دراوملا ديدجت نع ةسارد لجأ نم تاصاصتخا يف تبلاب 

ينمزلا لودجلا نأشب يبوروألا داحتالا نم ةحرتقملا تاليدعتلا ىلع فارطألل نهارلا عامتجالا قفاو 
دراوملا ديدجت نأشب ةساردلا تاصاصتخا ىدم عيسوت نكميف ،ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا ص لختلل
قيرف وعدت ةديدج ٢ةرقف ةفاضإ تمت ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو . ةلصلا تاذ فيلاكتلا ريثأت يطغتل  
لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا مييقت تايصوتو جئاتنب رابتعالا يف ذخأي نأ ىلإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  
  .لايرتنوم

عيمج عمتجت نأب كراشملا سيئرلا حرتقاو . ررقملا عورشم ىلع تاليدعت نيلثمملا نم ددع حرتقا  - ١٢٧
مويلا ةيا  يف تارييغتلا ةشقانمل ةغايصلا يف ةمهاسملا يف ةبغارلا فارطألا.  

نم مدقملا ررقمل ا عورشم ىلع تيرجُأ يتلا تاليدعتلا قيرفلا سيئر ضرع عامتجالا اذه دعبو  - ١٢٨
يبوروألا داحتالا يف٢٥ـلا ءاضعألا لودلا نع ةباين ادنلوه   .  

عورشم ناك اذإ ام نأشب ةبراضتم ءارآ نع نالثمم برعأ ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا ءانثأو   - ١٢٩
صبررقملا مد عل ًارظنو. نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتل دراوم صيصخت لمشي ةغايصلا قيرف نم ةلدعملاهتغي  

نأ ىلع ةباتك مهافت ينايب ميدقت ىلع اقفتادقف  ،ررقملا عورشم ءاغلإيف ةبغرلا ءادبإب نيلثمملا نم يأ مايق   
نم ىوتسملا عيفر ءزجلا ءانثأ ررقملا دامتعا دنعتمدق تاقيلعت امهفصوب ريرقتلا يف امهنيمضت متي   

  .عامتجالا
اذه نأشب عامتجالا نم ىوتسملا عيفر ءز جلا ىلإ ررقملا عورشم هيجوت يريضحتلا ءزجلا ررقو  - ١٣٠

  .مهافتلا
ريمدتلا ةطشنأ ذخؤت نأ يف هدلب ةبغر ريرقتلا حضوي نأ يف هتبغر نع ايبمولوك لثمم برعأو   - ١٣١

داوملا ىلع ءاضقلل ًاماه ًارصنع كلذ فصوب لوكوتوربلا بجومب لاومألا صيصخت دنع رابتعالا يف 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ف ارطألا تأدب دقل .نوزوألل ةدفنتسملا هجاوت لوكوتوربلا نم  ٥ 
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داوم ىلع ةيوتحملا ةمداقتملا تادعملاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانوزخمب قلعتي اميف ةريطخ لكاشم 
  .ريمدتلا ةطشنأل طسوتملاو ريصقلا نيلجألا يف دراوم ىلإ جاتحت يلاتلابو نوزوألل ةدفنتسم

ةقلعتملا فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا تاصاصتخا نأشب ) ك(١٠ ةرقفلا ليدعت ثحب  -ميج
  )١٥/٤٨ررقملا (فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ يفظوم ريبك نييعتب 

يف رظني نأ ١٥/٤٨ررقملا يف ررق فارطألا عامتجا نأ ىلإ ركذلاب كراشملا سيئرلا راشأ   - ١٣٢  
ريبك نييعتب ةقلعتملا ةيذيفنتلا ةنجللا تاصاصتخا م اكحأ ليدعت يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا

 ، ررقملا اذه قفرم يف ةدراولا ةيذيفنتلا ةنجلل قباسلا سيئرلا تاحارتقا رابتعالا يف ذخألا عم ،نيفظوملا
عم تارواشم يف لخدت نأ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي نأو ،نورخآ فارطأ اهمدق يتلا كلت ىلع ةوالع 

كلذ نع اريرقت مدقت نأو رمألا اذه نأشب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملاو ةدحتملا ممألا ةنامأ  
  .فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ

ًايلحرمًاريرقت، )نيتنجرألا(يجافيل ايسرام ةسنآلا ةيذيفنتلا ةنجللا ةسيئر تمدق   - ١٣٣ ا    الاصتا نع
قلت ا. ةدحتملا ممألا تائيه ىتش عم  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا نم ةلاسر ت أ تركذو

فيظوت ىلع قبطنت ا   أ ثيح ،ةدحتملا ممألا حئاولو دعاوقل عضخي نيفظوملا ريبك نييعت نأ ىلع صنت
يناثلا نيرشت٣يف ةيذيفنتلا ةنجللا تقلتو . ةدحتملا ممألا يفظوم عيمج نييعتو ةلاسر ٢٠٠٤ربمفون /    
ريدملا تاظحالم تلاحأ ا ا نيمألا نم ةعقوم  أب اهيف ةنجللا ربخت ةيرشبلا دراوملا ةرادإ نوؤشل دعاسملا ماعل

ا تدهعت دقو . أشب رارق ذاختال ماعلا نيمألل يذيفنتلا بتكملا ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا
ذخت  ي املاح رارقلا اذ  ةيذيفنتلا ةنجللا غلبت نأب.  

يف ةريطخ ةوجف نع فشكي تاشقانملاو لئاسرلا لسلست نأ ىلإ نيل ثمملا دحأ حملأ  - ١٣٤
دقو ،يلودلا نوناقلا بجومب ةلقتسملا اهتيصخش اهل ةيدهاعت ةئيه وه لايرتنوم لوكوتورب نإ . تالاصتالا

ريدملا موقي يذلا نيفظوملا ريبك حيشرتب فارطألا موقت نأ ةدهاعملا هذه يف ةدقاعتملا فارطألا تررق 
تاطلس قاطن زواجتي يلود يموكح رارق اذه و. هنييعتب ذئنيحةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ل يذيفنتلا
ممألا جمانرب ليذيفنتلا ريدملا در هيلع موقي ساسأ يأ ىري ال هدفو نإف ،يلاتلابو . ةدحتملا ممألا ةموظنم
حرتقاو ،ةيذيفنتلا ةنجللا ةسيئر ىلع ةئيبلل ةدحتملا مم أللةينوناقلا نوؤشلا بتك م ىلإ ةلأسملا ةلاحإةرورض  
  .ةدحتملا

ًارهش١٨ةدمل ةلأسملا لوانتت تلظ فارطألا نأ ىلإ رخآ لثمم راشأ   - ١٣٥ نيتبسانم يف تقلتو    ،
ريغتي مل يأر نع هيف برعيةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربليذيفنتلا ريدملا نم ايمسر ادر نيتلصفنم  لثمتتو .  

ممألا دعاوق نأ نابسحلا يف ذخؤي نأ نيعتيو . يأرلا اذه لوبقل ةدعتسم فارطألا تناك نإ اميف ةلأسملا
نولثمم اهيلع قفاو تارييغتلا نأو ،لايرتنوم لوكوتورب ةغايص ذنم تريغت دق تانييعتلا نأشب ةدحتملا 
نيمألل ةريبك ةكرح ةيرح يطعت تارييغتلا هذه نأو ،نهارلا عامتجالا يف ةلثمملا نادلبلل ىوتسملا وعيفر 

نيفظوملا رابك نييعتيف ماعلا ظفتح .    ي يذلا تقولا يف ،عضولا قئاقحب ميلستلل ناح دق تقولا نوكي امبرو
  .رييغت نودب ةيذيفنتلا ةنجللا تاصاصتخاب هيف
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رخآ در ىلع لوصحلاب انهر ةتقؤم ةفصب ةقلعم ةلأسملا كرت يغبني هنأب كراشملا سيئرلا حرتقا   - ١٣٦
ع عامتجالا قفاووةدحتملا ممألا نم   .كلذ ىل 

  فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا يف فصنملا يفارغجلا ليثمتلا ةاعارم ةرورض  -لاد 
يف دري ،ةيضقلا هذه نع رارق عورشم ميدقتب ةقباسلا ةيفالسغويلا اينودقم ةيروهمج لثمم ماق   - ١٣٧

نيرشعلاو ةعبا رلا هترود نع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ريرقتل لوألا قفرملا نم ميم عرفلا
)UNEP/OzL.Pro.WG.1/24/9(عورشملا يمدقم نع ةباينلاب كلذو ءاشنإ ذنم هنأ ىلإ لثمملا راشأو . ، 

ةيميلقإ ةعومجم يأ ىطسولا ايسآو ةيقرشلا ابوروأ يميلقإ نم اينعم افرط ١٣لكشي مل ،ةيذيفنتلا ةنجللا   
نأ ررقملا نأش نم نإ لاقو . ةيذيفنتلاةنجللا لمع يف كراشت نأ عطتست مل كلذلو لوكوتوربلا راطإ يف 

ًالداعوًافصنم ايفارغج اليثمت لفكي ىلإ ةماه ةيسايس ةلاسرب هيف ثعبي يذلا تقولا يف ،ةيذيفنتلا ةنجللا يف    
  .ةينعملا فارطألا تاموكح

بيجتسي يذلا ررقملا عورشمل مهدييأت نع نيميلقإلا نيذه يف ىرخأ فارطأ ولثمم برعأ   - ١٣٨
سلا م  ، دارإل ىرخألا فارطألا عم واستم ساسأ ىلع ةيذيفنتلا ةنجللا لمع يف ةكراشملاب ةيوقلا ةيساي

عورشملل مهدييأت ٥ةداملا بجومب لمعت ىرخأ فارطأ ولثمم فاضأو  نأ ،ايريجينلثمم حرتقاو . ًاضيأ   
ايس آو ةيقرشلا ابوروأ نادلب مضلجأ نم ،دب ال هنأ  ،ةيقيرفألا فارطألا ةعومجم نع ةباين ثدحتم

 ، ، ديزت نأ ىطسولا ةصصخملا دعاقملا ددع ةدايز يف ًاضيأرظنلا ءاليإ بجيو ةيذيفنتلا ةنجللا ةيوضع  
  .ايقيرفأل

يتلا تاشقانملل ًاقفو ةلدعملا ةغيصلاب ،ةيضقلا نأشب هررقم عورشم ميدقت اينودقم لثمم داعأ  - ١٣٩  
ربكأ ددع نم ةيذيفنتلا ةنجللا نوكتت ثيحب عورشملا لدعي نأ نيلثمملا دحأ حرتقاو. دوفولا ىتش عم ترج  

ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم لك نم ةينامث ١٦ىلإ لصي دعاقملا نم  اهبجومب ةلماعلا ريغو٥،    .
إ اوراشأو حرتقملا نأشب قلقلا نعنورخآ نولثمم برعأو بلطتي دق ءاضعألا ددع يف رييغت ثادحإ نأ ىل  

  .هتضراعمب اوماق يلاتلابو ،ةنجللا تاصاصتخا يفرييغت وأ لوكوتوربلا ىلع ليدعت ءارجإ 
ربكأ ةروصب ةيضقلا يف رظنلل لاصتا قيرف ءاشنإ ىلع فارطألاتقفتا  - ١٤٠ قيرف سيئر مدقو .  

ةيناث لد   ع دق ررقملا عورشم نأ ىلإ ًاريشم قيرفلا هزرحأ يذلا مدقتلا نع فارطألا ىلإ ًاريرقت لاصتالا
لوبق اعيطتسي نل امهيد فون إنيلثمملا نم نانثا لاقو . اهنع بارعألا متيتلا لغاوشلا رابتعالا يف ذخأيل 

ءانبو . فرطلا اذه لغاوش يبلي يكل ةيناث عورشملا حيقنت مت ،تارواشملا نم ديزملا ءارجإ بقعو. ليدعتلا
  .هدامتعا ةيناكمإو هثحبل ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ ررقملا ةلاحإ ىلع يريضحتلا ءزجلا قفتا ،كلذ ىلع
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ةراجتلاو ةيلودلا ةراجتلابو ،لاثتمالاو تانايبلا غالبإو ،قيدصتلاب ةقلعتملا اياضقلا ثحب  -ًاسداس 
  ةعورشملا ريغ

لوكوتوربلا نم٧ةداملا بجومب تانايبلا غالبإ   -فلأ     
عيمج تثحتسا دقف، ١٥/١٥ررقملل اقفوو . دنبلا اذه نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا مدق  - ١٤١  

كلذ نوكي نأ لضفيو ،نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا جاتنإو كالهتسا نع تانايب ميدقت ىلع فارطألا  
ناريزح٣٠لبق  يتلا UNEP/OzL.Pro.16/4ةقيثولا يف ترظن ذيفنتلا ةنجل نأب حضوأو . ٢٠٠٤ هينوي/   
يبلا يف ةماه ةدايز تثدح١٥/١٥ررقملل ةباجتساو . اهنع غلبملا تانايبلا اهيف ةنامألا تعمج ةمدقملا تانا ، 
٥٠ تغلب فارطألا نم ةيفاضإ ةبسن تمدق، ٢٠٠٣ةرتفلل ةبسنلابو . فارطألا نم انايب ةئاملا يف لبق ا   
ذيفنتلا ةنجل قودنص ةنامأ لمع نم ريبك دح ىلإ كلذ رسي دقو . هينوي/ ناريزح رهش يف يئاهنلا دعوملا

  .لاثتمالا مدع اياضقل هديدحتو
بجومب اهنع غلبملا تانايبلا نع ةنامألا نم ةمدقملا تامولعملاب ا ملع يريضحتلا ءزجلا طاحأ  - ١٤٢
  .٧ةداملا 

  هتاليدعتو لوكوتوربلاو ةيقافتالا ىلع قيدصتلل ةبسنلاب عضولا  -ءاب 
، دجوي هنأ ركذو . دنبلا اذه ةنامألل لثمم مدق  - ١٤٣ و ،انييف ةيقافتا يف افرط١٨٩هخيرات ىتح  ١٨٨ 

و ،ندنل ليدعت يف افرط ١٧٥و ،لايرتنوم لوكوتورب يف افرط  و ،نجاهنبوك ليدعت يف افرط١٦٤   ١٢١ 
نيجيب ليدعت يف افرط٨٤و ،لايرتنوم ليدعت يف افرط  ثحي ررقم دامتعا ىلع فارطألا تقفاو دقو .  

دعب اهيف افرط حبصت مل يتلاكوكصلا عيمج ىلع قيدصتلا ىلع نادلبلا فارطألا نيتنجرألا ةلثمم تغلبأو .  
يناثلا نيرشت١٧يف نيجيب ليدعت ىلع قدص اهدلب يف خ ويشلا سلجم نأب عقوتي ،كلذبو ٢٠٠٤ربمفون /   

فارطألل يلاتلا عامتجالالبقنيتنجرألا هيلع قدصت نأ   .  

لاثتمالا مدع اياضق نأشبذيفنتلا ةنجل سيئر نم ريرقت  -ميج     
يذلاو ،نيثالثلاو ثلاثلا اهعامتجا لامعأ نع ةنجللا ريرقتل ازجوم ذيفنتلا ةنجل سيئر مدق   - ١٤٤

تاررقملا عيراشمو  UNEP/OzL.Pro/ImpCom/33/4ةقيثولا يف عامتجالا ىلع اضورعم يلصألا هصن ناك 
ددعلا هيلع دهشي ام وهو ٢٠٠٤ماع يف ةنجللا لمع ءبع يف فيفخت ثدح هنأ ىلإ راشأو . ةبحاصملا  ،

ا عم ةنراقملاب اعورشم ١٦ -  اررقم عيراشم نم ريبك دح ىلإ ضفخملا ماع يف اعورشم ٣٢   ٢٠٠٣.  
ماع يف ثدح يذلا يباجيإلا هاجتالا نأ ىلإ ،تانايبلا نع غالبإلا ةيضقب قلعتي اميف ،راشأو   - ١٤٥  

نأو ،رمتسا دق ٢٠٠٣ نم ١٧٥  ماع نأشب ا ١٨٤   انايب نع تغلبأ افرط ةثالث غلبت ملو . ٢٠٠٣ 
يوينو كوك رزجو ناتسناغفأ- طقف فارطأ دعب ةتبلا تانايب يأ نع-   ىلع قدصت مل ةثالثلا نأ الإ    ،
. تانايبلا نع غالبإلا يف ةدعاسم ىلع لوصحلا نارظتني اهنم نانثا لازي الو ،طقف ارخؤم الإ لوكوتوربلا

هنإ لاقو ،تانايب نع غلبت نأب دعب اهنم بلطي مل ،لوكوتوربلا ىلإ مضنت ةلود ثدحأ يهو ،ناتوبو 
عرسأب ا  نكمي امانايب ريراقت ىلع لوصحلا ىلإ علطتي  .  
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ددجلا ءاضعألا ءانثتساب هنأ ،هتداعس يعاود نم نإلاقو ساسألا طخ تانايب ةيضق ىلإ لقتناو   - ١٤٦  
نأشب تارارق يأل ةجاح دجوت ال هنأو تانايبلا هذه نع غالبإلاب فرط لك ماق نأ ،نوزوألا ةلئاع يف 

ررقملاب ةنجللا تبحر ،ساسألا طختانايب ىلع تارييغت لاخدإ تابلطب قلعتي اميفو . ةيضقلا هذه  
تابلطلا هذه لثمل ةديدج ةيلآ عضي يذلا١٥/١٩ ، –فارطألا نم ةعبرأ نم ةمدقملا تابلطلاو . ،  نانبل  

 ، فوتسم–نميلاو ،د نلياتونيبلفلاو تارييغتلاب ةيصوت ميدقت مت كلذل ١٥/١٩ررقملا تاطارتشا عيمجل ةي    ،
فارطألا عامتجا ىلإ ا  ناريإ ةيروهمج نم مدقملا بلطلا ءاجرإ مت دق ه نأ ركذ هنأ ديب. ةبولطملا

فرطلا ىلإ بلطو ،ةنجللا عامتجا فصتنم يف الإ لصت مل بلطلل ةديؤملا قئاثولا نأ ثيح ،ةيمالسإلا 
لوانت دقو . ١٥/١٩ررقملا يف ةحضوملا ةيجهنملل اقبط نوزوألا ةنامأ ىلإ ةديؤملا قئاثولا نم ديزملا ميدقت 

قلعتم يئا عورشم   ةداملل اقبط صيخرتلا مظن ةيضق ،تانايبلا نع غالبإلابررقم نم ءا ب٤   
 عورشملا ريغ راجتالاب قلعتي اميف ةصاخبواامازتلاب فارطألا ءافو يف يساسأ رصنع وهو ،لوكوتوربلا  .  

، هنأ حضوأ ،لاثتمالا ةيضقب قلعتي اميف   - ١٤٧ نم ةلاح لكل قيقد ثحب ءارجإ دعب ةنجللا ىلع نيعتي
، ةمدقملا تاحيضوتللو ةباقرلا لوادج نع فار حنالا تالاح ًارظن ضرتفت نأ ،تدجو نإ ،فارطألا نم

وأ ٢٠٠٢ماعل كالهتسالا تانايب نع حيضوت دورو مدع ىلإ  ًادحاو نأ،٢٠٠٣  يف ناك فارطألا نم    
ةنجللا تدعأ دقو . مروفورولكلا ليثيم لوادجب قلعتي اميف ةعبرأو ،نولاهلا لوادجل لاثتما مدع ةلاح
هيلإ بلطت ثيح فارطألا ءالؤناقلعتي نيررقمعورش م  نأ ا ةعرسلا هجو ىلع مدقت  نع تاح ًاضيأ 

ةدوعلل ةددحم ةينمز ديعاومب و سايق تارشؤمبلمع ططخ ميدقتو ،كالهتسالا تانايب نع فارحنالا بابسأ 
ةحضوم لمع ططخ لعفلاب اومدقو مهلاثتما مدعب فارطألا فرتعا ىرخأ تالاح عبرأ يفو. لاثتمالا ىلإ  

مل ا . ةلصلا تاذ تاررقملا عيراشم يف  أ الإ لاثتما مدع ةلاح ةنجللا تددح ىرخأ تالاح ثالث ىفو
  .مداقلا اهعامتجا يف اهثحبل لمعلا ططخ ملست ىلإ علطتت ىهو. نآلا ىتح لمع ةطخ ىقلتت

دقف . نامعو ناجيبرذأ امهنيفرط لاثتما مدع يتلاحب ىرخألا تاررقملا عيراشم نم نانثا لوانت   - ١٤٨
ةيرولفلا ةيرولكلا نوبركلا تابكرمنم يجيردتلا ضيفخت لل سايق تامالعبءافولا يف ناجيبرذأ تقفخأ   

فرطلا لثمم عم ةلأسملا ةشقانم نم ةنجللا تنكمت دقو . ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و٢٠٠١يف اهلمع ةطخ يف 
 تابكرمكالهتسا نم يجيرد تلا صلختلا يف هتادهعتب ىفوأ فرطلا نأب تاديكأت مالتسا ىلإ علطتت ىهو

يناثلا نوناك لولحب ةيئا  كالهتسا نع نامع تغلبأو . ٢٠٠٥رياني /ةروصب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
٢٠٠٣يف مروفورولك ليثيملا  أ الإ ،ةباقرلا ريبادت ىلع ديزي امب  ، ًادرتركذ ا ميدقتب ةنامألا بلط ىلع    

تادراولا ىلع ارظح تقبط ا،لمع ةطخ يروفلا ءارجإلااذه ىلع ةنجللا تنث أ دقو.  أ  هذختا يذلا 
يف عوقولا مدعل ايدافت فارطألا عيمج بناج نم ةظقي دوجو ىلإ ةجاحلا ىدم حضوي ام وهو ،فرطلا 

  .ةمظنملا ريغ تادراولا ءارج نم لاثتمالا مدع ةلاح
عورشملا ري غ راجتالا ةيضقب قلعتي لابين نع ررقمعورشم ةنجللا تدعأ كلذ ىلإ ةفاضإلابو   - ١٤٩

ررقملاو ١٤/٧ررقملا نم قلطني ام وهو  ضعب برست نم ةنجللا فواخمل بيجتسيو ١٥/٣٩   تابكرم 
رطقلا يف ةيلحملا قاوسألا ىلإ لابين ا  . رداص يتلا ةعورشم ريغ ةقيرطب ةدروتسملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا

ررقملا يف ءاج امل ًاقبطو ف راجتالا مت يتلا تايمكلا نأ نم١٤/٧  نأ يغبني ال ةعورشم ريغ ةقيرطب اهي  
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ررقملا ركذ ،ةيلحملا قوسلا يف اهحرط مدع طرشب فرطلا كالهتسا نمض بسحت تررق اذإ هنأ ١٥/٣٩   
ةيلحملا قوسلا ىلإ ةيرولف ةيرولكلا ةينوبركلا داوملا نم ةطوبضملا ةيمكلا نم ءزج يأ نع جارفإلا لابين ا، 

لال لاثتما مدع ةلاح يف نوكتس ا  ةداملا بجومب ا إف  لايرتنوم لوكوتورب نمفلأ ٢امازت تماق دقو .  
ىلإ داوملا نع جارفإلل ىرخأ دعب ةنس دودح ىلع صنت و ،فرطلا عم نواعتلاب لمع ةطخعضو ب ةنجللا

ةرقفلاو ١٥/٣٦ررقملل ريسفت ىلإ جاتحي جهنلا اذه نأ ىلع كلذ عم تقفاو امك . لابين قوس نم ٧   
نتسا يذلاو١٤/٧ررقملا  عامتجا لب ِق نمالإ هرادصإ نكمي ال ريسفتلا اذه نأو ،لابين رارق هيلإ د  

ررقملا نم ٥ةرقفلا صن ناك اذإ امع ديدحتلاب ةنجللا تلءاستو . فارطألا لابين تررق اذإ  "١٥/٣٩ 
ا  إف ،ةيلحملا اهقوس ىلإ ةيرولف ةيرولكلا ةينوبركلا داوملا نم ةطوبضملا ةيمكلا نم ءزج يأ نع جارفإلا

ةداملا بجومب ا   لايرتنوم لوكوتورب نمفلأ ٢امازتلال لاثتما مدع ةلاح يف نوكتس ىلع هريسفت نكمي "  
ررقملا عورشم نم٤ةرقفلا صن عضو مت هن أو ،ررقملا عورشمب حضوملا جهنملا نابسحلا يف عضيهنأ  نيب  

  .لبقتسملا يف ةلثامم تاررقمل ةماه ةقباس نوكتس ةيضقلا ةشقانم نأ تركذو. ببسلا اذهلنيفوقعم نيسوق 
نأ ركذ ،ناثيم ورولك وموربلا كالهتسا ةيضقب قلعتي اميف  - ١٥٠ اذه لثم نع تغلبأ ادنك  

دافأ هنأ الإ ٢٠٠٣يف كالهتسالا  وهف يلاتلابو ةيليلحتو ةيربتخم تامادختسا لجا نم ناك كلذ نأ ًاضيأ،   
ةقباسلا تاررقملا عم ىشمتي كالهتسالا ناك اذإ ام ديدحت نمةنامأل ا نكمتت ملو. يملاعلا ءافعإلاب لومشم  

دقف ةيضقلا هذه مسحل ةلهؤم ريغ ةنجللا نأ ثيحو ،ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالاب ةقلعتملا فارطألل 
ىلإ لوصولا فارطألا عامتجا ىلإ بلطت نأو ،ةتقؤم ةفصب فرطلا اذه لاثتما ىدم ةشقانم قيلعت تررق 

  .ةلاسملا هذه نأشب رارق
ةلاح يف ا للا تركذ نأ قبس يتلا ةريثكلا فارطألل ةئنهتلا ميدقت بناج ىلاو  - ١٥١  أ عامتجالاو ةنج

 ، لوكوتوربلا بجومب ا  فارطألا كلتل ًاضيأركشلا مدق دقف امازتلال لاثتمالا ىلإ تداع مث لاثتما مدع  
تانايب يف تارييغت لاو لاثتمالا مدع اياضق ةشقانمل ،اهنم ةوعد ىلع ءانب ةنجللا عامتجا ترضح يتلا

ةداشإلا ىدلو  ًاريخأو. ةياغلل ديفم هنأةنجللا تدجو راوح ةيلمع يف و ،كلذ ام ىلإو ساسألاطوطخ 
يف هئالمزل هركش نع برعأ ،فارطألا عامتجا بناج نم اهثحبل ةنجللا ا عيراش مب  دعأ يتلا تاررقملا
يتلا فارطألا عيمجو ةذفنملا تالاكول او قودنصلا ةنامأو ،نوزوألا ةنامأل ركشلاب مدقت امك. ةنجللا

يذلا ءادألا بولسأ ىلع لبقتسملا يف تانيسحتلا نم ديزملا لاخدإ يف هلمأ نع برعأو عامتجالا ترضح 
  .فارطألا ةددعتم ىرخألا ةيئيبلا تاقافتالل اجذومنو ،مدقتمو نرم لاثتما ماظن ةباثمب ربتعي

قاش لمع نم هب موقت امو انجل ىلع اوثدحت نيذلا نيلثمملا عيمج ىنثأ  - ١٥٢  ةبغرو . ازاجنإل ذيفنتلا ة
ةرورض ىلع نيلثمملا دحأ دكأ ،ةيلمعلا ىلع تانيسحتلا نم ديزملا لاخدإ يف ةغايص دنع ةيفافشلا زيزعت  

عون ىلإ ساس ألا طخ تانايب ىلعتارييغت لاخدإب تابلط ميدقت دنع ةراشإلا يغبني هنأ ثيحب ،تاررقملا 
لاح يفو ،هبلطل ةديؤملاو رطقلا نمةمدقملا تامولعملا  ، ًانادلبنأ نيبت   لاثتما مدع ةلاح يف ةراشإلا يغبني  

ىلع لوصحلا ًاضيأبلط امك . ةصاخلا ساسألا طوطخ ىلإ ا دوجو مدع نأشب ةنجللا نم تاح اضيإ 
ش نم دودر ىلع تلصح دق ةنجللا تناك اذإام نأشب ،ناجيبرذأب قلعتملا ررقملا عورشم يفتاريذحت  ىلي  

هكالهتسا ثحب يرجي يذلا ىنعملا فرطلا ناك اذإ امعو ،امهلمع ططخ نأشب ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلاو 
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تاءافعإب ًالومشم ناك ناثيم ورولك  وموربلا كالهتسا نأ ،هرظن ةهجو نم دكأ دقناثيملا ورولك وموربل 
لا اذه يفًاداشرإسمتلي هنأ وأ ،ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا  بسحونأش  دق هنأ ركذ ،اريخأو .  

ىلإ ةيرولف ةيرولك ةينوبرك داوم نع جرفت مل ا فارطألا ىلإ ًايونس ًانايب مدقتنأ لابين ىلإ بلطي   أب ديفي  
  .لعفلاب هب حومسملا نع ديزت تايمكب قوسلا

ةبسنلاب لاثتما مدع ةلاح يف هدلب رابتعا ىلإ ةراشإلا ضرعم يف ،شيدالغنب لثمم ركذ   - ١٥٣
تناك ةيمكلا نأليثيملا مروفورولكل رادقمب ديزت،  ًامارغ وليك٢٥   كلذ نأو هب حرصملا دحلا ىلع طقف   

عامتجالل دعملا تانايبلا ريرقتل ) ب(لوألا قفرملا ديفي و. مقرلا ريودت يف أطخىلإ ًاعجار نوكي امبر 
نتسا تالادب ةبوسحم نط٠ر٩غلب يشيدالغنب ساسأ طخ نأ  فارطألل رشع سماخلا  يفو . نوزوألا داف 

فرطلا دروتسا ٢٠٠٣ماع  لداعي ام يأ ،نط ٨ر٩٢  ، ٠ر٨٩٢  نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط  
. لاثتما ةلاح يف اهفصوب شيدالغنب فينصت داعي نأ بلط كلذل ًاقفوو. حرصملا ةميقلا نم ىندأ يأ ا

تاونسل شيدالغنب نم ةمدقملا ليثيملا مر وفورولكبةقلعتملا تانايبلا ىلإ ًادانتسا هنأ ةنامألا ةلثمم تحضوأو 
غلب شيدالغنب يف ليثيملا مروفورولكل ساسألا طخ نإف ٢٠٠٠ – ١٩٩٨ساسألا  نط ٠ر٨٦٦٦٦٧،   

شيدالغنب مايقل ًارظن هنأو ذيفنتلا ةنجل ىلإ تامولعملا لقن مت هنإ تلاقو . نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم
ةنجللا تصوأ دقف ،ا ٢٠٠٣ماعل لي ثيملا مروفورولكل كالهتسا نع غالبإلاب  صاخلا ساسألا طخ زواجت  

لاثتما مدع ةلاح يف شيدالغنب نأ نيبي نأ عامتجالا ىلعف ،تاحيضوتلا نم ديزملا ىلإ راقتفالا لظ يف هنأب 
ليثيملا مروفورولك نم صلختلا نأشب ا  عضو يف رظنلا ةداعإ ةرورض ىلع عامتجالا قفاوو . امازتلال

  .ذيفنتلا ةنجلل يلاتلا عامتجالا ءانثأ شيدالغنب
ةفلتخم تاريسفتل عستي نأ نكمي لاجم ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا نأنيلثمملا دحأركذ   - ١٥٤   .
، أبطقف رهش ذنم رطخ ُأ دقهيلإ يمتني يذلا فرطلا ن إلاقو  لاثتمالاب قلعتت ةلكشم هيدل نوكت دق هن

ناثيم  ورولك وموربلاكالهتسا نأ ىلإ راشأو . بسانم بولسأبةي ضقلا ةجلاعمل ةيفاك ةصرف حنمي مل هنكلو
ةيئايميكلا ةداملا تاذ فاشتكا يف مدختست يتلا تاودألاةرياعمل مزاللا ًادج ًاليئض ناك   ،.  

ميدقت ابيرق متيس هن إلاقو ًايلاح لاثتما مدع ةلاح يف ه دلب نوكلهفس أنع ىليش لثمم نلعأ   - ١٥٥
  .لاثتمالا ىلإ اعيرس ةدوعلا نامضلددحم ينمز لودج وسايق تامالع عم لمع ةطخ 

ربمفون /يناثلا نيرشت ١٧ذنم صيخرت ماظن أشنا دق اهد لب نأعامتجالا نيتنجرألا ةلثمم تغلبأ   - ١٥٦
تبلطو ٢٠٠٤ دجوي ال وأ دجوي يتلا نادلبلا ددعب صاخلا فشكلا حيحصت كلذ ىلع ءانب متي نأ ، 

  .هدامتعاب ذيفنتلا ةنجل تصوأ يذلاررقملا عورشم يف صيخرت مظن اهيدل 
ناك اذإ امع تاررقمذاختا اهبجومب مت يتلا ةيلمعلا نع ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج لثمم لءاست   - ١٥٧  

نم ةيلام تادعاسم ىلع لوصحلل تالواحم ةدع دعب هن أناهذألا ىلإ داعأو . لاثتما مدع ةلاح يف رطقلا
نوبركلا ديرولك عبارلرطقلا كالهتسا نأ حسم ءارجإ دنع ،حضتا ،فارطألا ددعتم قودنصلا   

ريثكب ىلعأ ناك ليثيملا مروفورولكو  تانايب رييغتلذيفنتلا ةنجل ب فرطلالصتا دقو . دقتعي ناك امم طخ  
هب صاخلاساسألا هل حمسي مل هنا عم لاثتما مدع ةلاح يف هنا ىلع رطقلا فنصي نأ ثبعلا نم هنأ ادبو .  
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دشانو . كلذ لعفي يك ةيلام ةدعاسم يأ ىلع لصحي مل هنا امك ،ةلاحلاهذه نم جورخلل هتطخ ضرعب 
لاثتمالا مدعب قلعتملا ريرقتلا نم هدلب مساةلازإل ذيفنتلا ةنجل ىلإ تاميلعتلا رادصإ فارطألا  .  

عورشملا ريغ راجتالا راثآ اهرابتعا يف ةمداقلا ذيفنتلا ةنجل ريراقت ذخأت نأ نيلثمملا دحأ حرتقا   - ١٥٨
  .اهلاثتما مدع وأ نادلبلا لاثتما ىلع بيرهتلاو

تقولا ضعب هل حاتي ن أ يفبغر يهنأب ذيفنتلا ةنجل ىلع در دق ه دلب نأ ىجيف لثمم ركذ  - ١٥٩
هب ةصاخلاساسألاطخ تانايب نم ققحتلل  دق هنأو   . تانايبلا هذه ىلع تارييغت لاخدإلةنجل لاب لصتي، 

عورشم لثم تامازتلالا ضعب ىلع ظافحلا طرش ب لاثتمالا ىلإ ةعرسب هدلب ةدوع يف هتقث نع برعأو
  .ىجيف يف يسسؤملازيزعت لا

 فارطألا دحأتاظحالم ىلع ادر لاقو . تابيقعتلا نم ديدعلا يلع ذيفنتلا ةنجل سيئر در  - ١٦٠
ا  ىشمتت ليصافتلا ةيمك ن أوًايلك ةفافش ةقيرطب امئاد لمعت ةنجللا ن إدوجو تانايبلا ةيفافشب ةقلعتملا

يضاملا يف عبتا يذلا بولسألاعم ةنجل ريرقت يف تدرو يتلا ةيفاضإلا تامولعملا نم ريثكلا كانه ن إلاقو .  
، ، )UNEP/OzL.Pro/ImpCom/33/4 (ذيفنتلا ميدقت وه هريرقت نم ضرغلا نكلو ىرخأ ةمعاد قئاثوو

ةطخ نأشب ىليش عم لئاسرلل لدابت كانهو . تامولعملا نم ةريبكلا ةيمكلا هذهل رصتخمو حضاو ليلحت
كانهو ،اهلمع لابين ةيضق عم ذيفنتلا ةنجل اتيتلا ةقيرطلل قباوس    لماعت.  

١٦١ -   ، اهزواجت ببسب اهلاثتما مدع تبثي الأ بجي هنأب ديفت يتلا فارطألا تانايب ىلع ًادر ددشو
سفن نإلاقو . عوضوملاب هل ةقالع ال تايمكلا رغص نأىلع و ،طقف ةريغص ةيمكب كالهتسالا دودحل  

  .يضاملا يفًادج  ةليئضتايمك عم لماعتلل ترطضا ةنجللا ن أو ،نادلبلا عيمج ىلع قبطت دعاوقلا
 ًاماظن تأشنأ يتلا فارطألا ددع نمضهباستحا نأشب فرط نم مدقملا بلطلاب قلعتي اميف و  - ١٦٢

لاق صيخارتلل لثمم تابيقعت ىلعًادرو. ةيرورضلا تاليدعتلا لاخدإ ةنامألل نكمي هنإ،  ناريإ ةيروهمج    
ةدراولا تامولعملاو ةمدقملا تانايبلا ىلع لصحت نأ وه ذيفنتلا ةنجلل لوخملا ضيوفتلا ن إلاق ةيمالسإلا 

ن أو ١٥/١٩ررقملا يف ةدراولا ،ساسألا طخ تانايب رييغتب ةقلعتملا ةيجهنملل ًاقفو اهثحبت ن أو ،ةنامألا نم
ييمت وأ زيحت نود ريرقتلا يف ا    .ىنعملا رطقلل زاجاتنتسا لخدت

  ذيفنتلا ةنجل نع ةئشان اياضق  -لاد 
تامولعملا ىلع تاقيلعتلا  - ١ امألا اهتقلت يتلا١٥/٣ررقملا قيبطتو ذيفنت ب ةقلعتملا  نم ٣ةرقفلا بجومب ةن    

  ررقملا سفن
يذيفنتلا ريدملا ريرقت يف دراولا ح اضيإلاناهذألا ىلإ ةنامألا لثمم داعأ ةيضقلا هذه ضرع دنع   - ١٦٣

يف درو امبسح فارطألا عامتجا يلع ةضورعملا اياضقلا نع ةيساسأ تامولعم ضرع يذلا 
تارقفلا  UNEP/OZL.Pro/16.2ةقيثولا تابيقعتلا كلذكو ٨٤- ٨١  ةنجل بناج نم ةيضقلا يلع ةمدقملا  

يثولا نملوألاقفرملا يف فارطألا عامتجا ىلإ تليحأ يتلاو نيثالثلاو يناثلا اهعامتجا يف ذيفنتلا  ةق  
UNEP/OzL.Pro.6/9.  
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ةعامجلا يف ءاضعألا نادلبلا فقوم نأشب مهقلق نع نيلثمم ةدع برعأ ميدقتلا اذه دعب   - ١٦٤
نيجيب ليدعت هاجتةيبوروألا ررقملل الثتمي مل لقألا يلع نينثا نيوضع نأ نيلثمملا دحأ ركذو .   ١٥/٣ 

لوكوتوربلا يفنيفرط نيدلبلا نيذه رابتعا نكمي ال كلذبو امك .  ىدحإ نم مدقملا قيدصتلا نأ ىلإ راشأ  
ضوافتلا لحارم وأ صنب ءاوس ًاموعدم نكي مل اهئاضعأ نع ةباين ةيميلقإلا يداصتقالا لماكتلا تامظنم  

رخآ لثمم راشأو .يلودلا نوناقلا عم قستيال  و١٥/٣ررقملا نأشب  ةداملل ًاقبط هنأىلإ   ةرقفلا ١٣   ٣ 
 ًايمسر نلعت نأ ةيميلقإلا يداصتقالا لماكتلا تامظنم نمنوزوألا ةقبط ةيامح نأشب انييف ةيقافتا بلطت 

ةعامجلا ىلإ بلط دقو ،ةيلهألا كلت يلع ةيرهوج تاليدعت يأبةعيدولا ةهجلا غلبت نأ و اهتيلهأىدم نع   
ًايمسرًانالعإ عدوت نأ ةيبروألا ا ىدل  ةيلهألا اهيدل نأ ءالجب حضوي ثيحب ىنعملا اذ ةعيدولا ةهجل   مازلإل 

لا ءاضعألا ا  ًادلب٢٥اهددع غلاب ادلب مدق يذلا يفاضإلا بلطلا امأ .    ، ةدحتملا ممألل يغبني هنأ يف لثمتيف
نأ حضوت نأ ،فارطألا يلإ ةلص تاذ تامولعم غالبإ دنع غلابلا  ةيبوروألا ةعامجلايف ءاضعألا نادلبلا  

ًادلب ٢٥اهددع  نوزوألا ةنامأ ىلإ بلط دقو.نالعإلا اذه مهلمشي  اهعقوم يلع تامولعملا هذه رشنت نأ    
  .ةيبروألا ةعامجلا بناج نم قيدصتلا مامتإب راطخإلل الامكتسا تنرتنإلا ةكبشب

ين نيجيب ليدعت يلع قفاو يبروألا سل  - ١٦٥  يف ةعامجلا نع ةبا ا نأ ةيبروألا ةعامجلا لثمم حضوأ
راذآ٤ مقر سل ،٢٠٠٢ سرام/   ا رارق يف حضوم وه امك  2002/215/EC، ةسماخلا نيتءارقلا يف ءاجو  

ليدعتلا هيطغي يذلا لاةسداسلاو   نأ امك ،ا يف ةيلودلا تامازتلالاب ةعامجلا مزتلت نأ ةرورض ررقملل  
فارطأو ةعامجلا نيب اميف ةباقرلل عضخت يتلا داوملا يف ةراجتلاو جاتنإلاب ةقلعتملا ليدعتلا صوصن ذيفنت 

اهدحوةعامجلا ةيلوئسم يه ىرخأ ب ًادهشتسمرصأ و.  نأ ىلع صنت يتلا  ١٥/٣ررقملا نم ) ب (١ةرقفلا  
لوكوتوربلا اذه يف ًافرط تسيل ةلود" ةرابع  لماكتلا تامظنمو ىرخألا لودلا عيمج لمشت "  

يدعتبديقتلا يلع قفاوت مل يتلا ةيميلقإلا يداصتقالا نيجيبو نجاهنبوكيل  يف رييغت ثدحي مل هن أ ىلع ، 
ليدعت يلع تقدص دق ةعامجلا نأو ،نأشلا اذه يف اهئاضعأل ةبسنلاب ةعامجلا اهسرامت يتلا ةيلهألا ةجرد  

هنأو –نيجيب  فارطأ تسيلًالود -اهيف ءاضعألا لودلاو اهرابتعا نكمي ال   لايرتنوم لوكوتورب يفًا   . 
 تمزتلا يتلا تادهعتلاب ةمزتلم ءاضعألا ا   ،ةعامجلا اادلب نأ ىلإ رظنلاب هنأ ةيبروألا ةعامجلا تركذو

تاليدعتلا يلع تقدص يتلا فارطألا امأ .ال مأ اهدرفمب تقدص دق ةلود لك تناك اذإ ام مهي ال هناف  
ةعامجلا قيدصتلًاميعدت كلذ تلعفدقف ةيدرف ةروصب  دهعتو .  ةخسن ميدقتب بسانملا تقولا يف موقي نأ ب 

ةداملا اهيلع صنت يتلا ةيلهألل ًانالعإ ربتعت يتلاو ماعلا نيمألا ىدل ةعامجلا بناج نم ةعدوملا ةيقافتالا نم  
انييف ةيقافتا نم١٣ لمتشي هنأ ثيح كصلا نم  ٢قفرملا ىلع روثعلا لواحيس هنأ ،صاخ هجوب ركذ  و. 

  .ةيلهألا نالعإ ىلع
ًاقفو نالعإ دوجوب ةيقافتالا عيدو لبق نم غلبت مل ةنامألا نأ قحال تقو يف ةنامألا لثمم دكأو   - ١٦٦

  .انييف ةيقافتا ن م١٣ةداملل 
قيدصتلل اهتيلهأب قلعتت كوكش كانه تلظ ،ةعامجلا اهتمدق يتلا تاحاضيإلانم مغرلا يلع و  - ١٦٧  

ثحبل لاصتا قيرف ءاشنإ سيئرلا حرتقا كلذل .اهئاضعأ نع ةباين تاليدعتلا يلع ربكأ ةروصب ةلأسملا  
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عامتجالا قفاو دقوهلامعأ جئاتن نع عامتجالا ىلإ ريرقتب ةدوعلاو كلذ ىلع  ةدحتملا تايالولا لثمم لاقو .  
  .ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ هتلاحإل ةيضقلا لايح هدلب فقوم حضوي نايب دادعإ متيس هنإةيكيرمألا 

نأب ةماعلا ةسلجلا ىلإًاريرقت ينوناقلا لاصتالا قيرف مدق  - ١٦٨ فارطألا نيب اميف تارواشملا رجت مل ه  
ءزجلا ىلإ هتلاحإل يريضحتلا ءزجلا ىلإ ،تقولا قيض ببسب ،ررقمعورشم ميدقت متي نل هنأبو ،ةينعملا   

  .ىوتسملا عيفر
، هنإ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لثمم لاق   - ١٦٩ ةلص يذ نالعإ ميدقت ىغلأ دق هدفو نأ نم مغرلاب

ليثمت ىلع ةيبوروألا ةعامجلا ةردقمب ميلست ةباثمب هنأ ىلع رمتؤملا اذه ءانثأ هلامعأ نم يأ رسفي نأ بجي الف  
يف ةيضقلا ةراثإ قحب ظفتحت ا ةمئاقتلاز ال ةدحتملا تايالولا لغاوش نأب دافأو . اهيف ءاضعألا  أو  ،
  .لبقتسملا

ررقملا نم ٧ةرقفلا حيضوت   - ٢  ١٥/٧  
ررقملا نم ٧ةرقفلا نأ ناهذألا ىلإ نوزوألا ةنامأ لثمم داعأ   - ١٧٠ لع صنت١٤/٧  نأى  نأ يغبني ال  ه 

ةعورشم ريغ ةقيرطب اةيلحمل ا قوسلا يف حرطت  راجتالا متي يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تايمك. 
ةرداصملا داوملا نأ ىنعي هنأ ىلع فارطألا ضعب هترسف ثيح ،سابتلالا ضعب راثأ دق صنلا اذه ناكو  

ا يف اهحرط لاوحألا نم لاح يأب نكمي ال ةعورشم ريغ ةقيرطب ارجاتملا نوزوألل ةدفنتسملا   قوسل
ضعبلا مهفو ،ةيلحملا ةيلحملا قوسلا يف نوزوألل ةدفنتسملا ةرداصملا داوملا حرط نكمي  ه نأب صنلارخآلا  

لوكوتورب يف ةبقارملا ريبادت عم ًاقاستا اهكالهتساب فرط لكل حرصملا دودحل ا يف كلذواهكالهتساو 
لا هذه تشقان دق ذيفنتلا ةنجل تناكو.لايرتنوم زومتيف اهعامتجا يف ةيضق  مدع قاطن يف ٢٠٠٤ هيلوي/   
ةفاكل يدصتلا نمضتي اهرود نأ نم مغرلا يلع هنأ ىلإ تهتناو ،لايرتنوم لوكوتوربل لابين لاثتما  
  .ةقباسلا هتاررقم حًاضيأ وريسفتب طونملا وه فارطألا عامتجا نأ الإ لاثتمالاب ةلصتملا اياضقلا

لاثتما مدع ةلاح يف افنصت نأ مئالملا ريغ نم هنأ لابين لثمم ربتعا  - ١٧١  أ يلع هدالب لاقو .  ن إ 
برستي ملو كرامجلا تاطلسيدي أيف لازت ال اهطبض مت يتلاو نوزوألل ةدفنتسملا ةعورشملا ريغ داوملا   

يتلا ىرخألا فارطألا عجشي ال وحنلا اذه يلع لابين ةلماعم نأو قوسلا ىلإ اهنم دحاو مارغ وليك 
ةدفنتسم ةعورشم ريغ داوم ترداص هلعفت ام نع نالعإلاىلع نوزوألل   .  

ا نأ اودجو نورخآلا مه م  - ١٧٢  م ألا نيرخآلا نيلثمملا نم ددع ركذ نورطض مأ ثيح جعزم رم
  .نوزوألل ةدفنتسملا ةرداصملا داوملاو عورشملا ريغ راجتالا اياضق عم لماعتلا ىلإ

ليدعت يلع قفتا ،ةشقانملا بقعو   - ١٧٣ لاثتمالا مدعل ةراشإ يأ فذح كلذ يف امب  ،ررقملاعورشم  
ةفاضإ عم،لابين بناج نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تايمكب ًايونس غالبإلاب لابين مازتلا    
ةقباس ربتعيس لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالاب قلعتملا لابين نأشب رارقلا ن أ ًاضيأقفتاو . اهقوس يف ةحورطملا

ررقملا نم ٧ةرقفلا مهفت ثيحب  ،هباشم فقومل ضرعتت يتلا ىرخألافارطأل لةبسنلاب  ينعت ا ١٤/٧   أ ىلع  
ةحورطملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تايمك زواجتت نيح طقف لاثتما مدع ةلاح يف ربتعيس فرط يأ نأ 

ماعلا كلذل فرطلا كلذل هب حومسملا كالهتسالا ىوتسم ،ةنس يأ يف هقوس يف ةعورشم ريغ ةقيرطب 
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بناج نم رخآ كالهتسا يأ عم نارتقالاب اهيف رظنلا دنع ،ةينعملا نوزوألل ةدفن تسملا داوملل ةبسنلاب
  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملل فرطلا

  لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدع نأشب تايصوت  - ٣
تاعورشم يف فارطألا تابيقعت لاخدإ ةمهم ةنامألا ىلإ دنسي نأ يلع عامتجالا قفاو   - ١٧٤

اهدامتعاةيناكمإو اهيف رظنلل ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ اهتلاحإو ذيفنتلا ةنجل بناج نم ةحورطملاتاررقملا   .  
قفرملا داوم جاردإ ىلع صني ررقم عورشم ،كراشملا سيئرلا بلط ىلع ءانب ،ادنك لثمم مدق   - ١٧٥

يف ةثلاثلا ةعوم   او ةيناثلا ةعوم    .ةيليلحتلاو ةيربتخملا ةيملاعلا تامادختسالا تاءافعإا ،ميج
اذإ اميف ةحضاو نكت مل هرظن ةهجو نم ادنك نأل قلقلاب هروعش نع نابايلا لثمم برعأ   - ١٧٦

ةينعملا داوملا نم ا    ،كلذ اهيف تلعف يتلا فورظلاو ،لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالاب تمت دقادراو تناك
سو.ىوتسملا عيفر ءزجلا لالخ ةلأسملا هذه ىلإ ةدوعلا يف هقحب ظفتحي هنأ نيبو تقو يف نابايلا تبح  
ءزجلا ررقو . عامتجالا ريرقت يف اهجاردإل ةبولطملا تامولعملا ميدقتب ادنك دهعتل ةباجتسا اهظفحت قحال

ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا نأشب رارقلا عورشم ةلاحإ يريضحتلا 
  .هدامتعال

ةياغلل ةدودحم تايمكب ناثيم ورولك  وموربلا داريتساب تحمسهدالب نأب ادنك لثمم حضوأ   - ١٧٧
تادراولا هذه نأ هدالب يأر نم ناكو . ةيربتخملا تادعملا ةرياعم يف ةينالديص ةكرش ةطساوب مادختسالل

ةنامألا عم تاشقانملا لالخ ظحال هنأ الإ ليلاحتلاو تاربتخملا تامادختسا تاءافعإ ىضتقمب ا   حمس دق
ةينعملا داوملا ىلع هتاقيبطتو ءافعإلا قاطنل ةبسنلاب رظنلا تاهجو يف ةلوقعمتافالتخال ًالاجم كانه نأ   .

لعفلاب عقت داوملا هذه نأ حوضوب فارطأل لنيبت ىتح ررقم عورشم مدقت نأ تررق كلذ ىلع ءانبو 
  .تاءافعإلا قاطن نمض

ءزجلا ىلإ ةيليلح تلاو ةيربتخملا تامادختسالا نأشب ررقملا عورشم ةلاحإ يريضحتلا ءزجلا ررقو  - ١٧٨
  .هدامتعاةيناكمإ و هيف رظنلل ىوتسملا عيفر

ةقبطل ةدفنتسملا داوملاب عورشملا ريغ راجتالا عنمو نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب راجتالا دصر   -ءاه 
  )١٥/٧ررقملا (نوزوألا 

فارطألا اهتمدق يتلا تامولعملا صخلت ةقيثو ،ةيضقلا هذه ضرع دنعةنامألا لثمم مدق   - ١٧٩ يف  
ىلإ (UNEP/OzL.Pro.16/7)نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا نع لايرتنوم لوكوتورب   

داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا نم دحلا نأشب تامولعملا لدابت ةيلمع طيسبت نع ةنامألا نم ةركذم بناج 
  .(UNEP/OzL.Pro.16/8)نوزوألل ةدفنتسملا 

 ١٥/٧ررقملل اقبط هن أ ،ناهذألا ىلإ فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ يفظوم ةريبك تداعأ  - ١٨٠
ُط،٦ةرقفلا  داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعشىلإ بل   ريرقت ميدقت ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربىدل   ، 
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لئاسوب ةقلعتملا ةيميلقإلا تاكبشلا ةطشنأ نأشب ،فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا لالخ نم  
ةنامألا ةركذم يف ريرقتلا اذه درو دقو .عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم  (UNEP/OzL.Pro.16/13).  

بيردتلا تاعورشمل ديدج مييقت ءارجإ نآلا ىرجي ررقملا تاذل اقبط هن أ ًاضيأتحضوأ امك   - ١٨١
  .نيعبرألاو عبارلا اهعامتجا يف ةيذيفنتلا ةنجللا يلع ةيلوألا جئاتنلا ضرعتسو صيخرتلا مظنو يكرمجلا

لا ةكبش طاشن داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلاةبعشلثمم ضرع   - ١٨٢ لاجم يف ةيميلقإلا ةبعش   
يف دراولا وحنلا ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم  UNEP/OzL.Pro.16/13. 
ل تاردقلا ءانب ةطشنأ ىلوتيةبعشلل عباتلا نوزوألا ةطشنأ عرف نأ حضوأو ةداملاب ةلماعلا فارطألا نيكمت  
لاثتمالاب ةقلعتملا ا٥  امازتلاب ءافولا نم لاقتنا ةلحرمب ا  اداصتقا رمت يتلا فارطألاو لوكوتوربلا نم  . 

ممألا جمانربل ةيميلقإلا بتاكملا لالخ نم تامدخلا ميدقتب لاثتمالاب ةقلعتملا ةدعاسملا ميدقت جمانرب موقيو 
نادلبلا ةكبشل سيراب بتكم نع ًالضف يبورينو كيسكملا ةنيدمو كوكنابو ني رحبلا يف ةئيبلل ةدحتملا
ةنامألا ةركذم قفرم يف دراولا لودجلا ىلإ هابتنالا لثمملا ىعرتساو . ىطسولا ايسآو ابوروأ يف ةيمانلا

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةيميلقإلا تاكبشلا ا  ةلاحو  ،موقت يتلا ةطشنألل ازجوم اضرع مدقي يذلاو
  .عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكمل يلعفلا رثألاو ذيفنتلا

ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعشنم هيلع اولصح يذلا معدلل مهريدقت نع نيلثمم ةدع برعأ   - ١٨٣  
اهدقعت يتلا تاعامتجالا ةيمهأو ىودج يلع اودكأو عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم لاجم يف داصتقالاو 

نيلثمم ةدع مدق و.مهل ةديفم تناك يتلاو ةيميلقإلاو ةيثالثلاو ةيئانثلا تاكبشلا برغ ميلقإ نم فارط ألل 
  .عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكمل راطإب ذخألل ةيميلقإ ةردابمعضو هاجت زرحملا مدقتلا نع ريراقت ايقيرفأ 

ريغ تانحشل ا ةهجووردصم ميلاقأ نيب لدابت لاو لعافتلا ةدايز ىلإ نيلثمملا دحأ اعد  - ١٨٤
لثمم ركذو .ةعورشملا اردصم ربتعت صاخلا عاطقلا تاكرش نأ داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش   

  .تاجتنملا هذه ريدصت نع تامولعمللاديج 
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا اياضق نأ نم هقلق نع رخآ لثمم برعأ   –١٨٥

 عوضوم نم ءزج ا ا هريغ نع لزعمبثحب ت اهيلع ىوتحت يتلا تادعملاو  أ يلع اهثحب يغبني نيح يف
عورشملا ريغ راجتالا ثحب ةرورض يلع نيلثمملا نم ريبك ددع دكأو .لكك ةراجتلا ةدفنتسملا داومل ا يف 
نم نسحمو ريبك ردق ىلإ ةجاح كانه نأ اوركذو .ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلا قاطن يف نوزوألل  
عم رزآتلا نيسحت لجا نم قيسنتلا لزاب تايقافتا لثم فارطألا ةددعتم ىرخألا ةيئيبلا تا قافتالا 

تاقلح نم ديزملاب نيلثمملا نم ديدعلا بلاطو .ةراجتلا ىلع ةباقرلا ءارجإ لاجم يف ملوهكتساو مادرتورو  
كلذ ناك املك ،مظنت يتلا ةريدتسملا دئاوملا تاعامتجاو تامولعملا مساقتو تاردقلا ءانبب ةقلعتملا لمعلا  
قافتالا هذه تانامأ عم نواعتلاب،امئالم ركذ امك .فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تا  ىدل يعولا ءاكزإ نأ ًاضيأ   

يساسأ لاجم عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكمل ةديدجلا لئاسولاب ماعلا يأرلاو تايميداكألاوةموكحلا ءاضعأ   
  .دهجلا نم ديزملا هل هجوي نأ جاتحي

نيلثمملا دحأ برعأ  - ١٨٦ مايقلا متي يتلا ةطشنألا نم ريبكلا ددعلا نم مغرلا ىلع هن أ هدافم يأر نع 
و داشرإلا نم ديزملا ميدقت ىلإ ةجاح كانه نأ الإ،ا ةيئارجإلا اياضقلا نأشبحاضيإلا  دحأ ىلع ادرو .   
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 يلوؤسم ةطساوب اهطبض متي يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عم لماعتلا تاءارجإ صوصخب نيلثمملا
لثمم حرتقا ،كرامجلا ةبعش  ي نأ داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا امع ةدافإلا ةمدقتملا نادلبلا ىلإ بلط  

  .اهبفةكراشملا نم ةيمانلا نادلبلا نكم تتىتح تاءارجإ نم هذختت 
و داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلاةبعش ريرقتب ريدقتلا عم ًاملعفارطألا طاح أ  - ١٨٧ اوثحتسا  

ةلصاوم ىلعةبعشلا هلمع  ةيمانلا نادلبلا عما  ةيميلقإلا تاكبشلا لالخ نم،  نم ،  راجتالا ةبقارملج أ   
عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكمو،عورشملا دوهج نم هتلذب ام ىلع نادلبلل ةئنهتلا كراشملا سيئرلا هجوو .   

نآلا ىتحنأشلا اذه يف  .  
ضرع ايجروج لثمم ىلإ،دنبلا اذه ضرع دنعكراشملا سيئرلا بلط   - ١٨٨ نأشب ررقم عورشم    

نع ةباين كلذو ،عورشملا ريغ راجتالا عنم لجأنم ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تارداصل قيقد صحف ءارجإ   
هتغايص تمت يذلا ررقملا عورشم وهوىطسولا ايسآو اب وروأ قرش يف ءاضعألا عستلا نادلبلا رواشتلاب  
ررقملا ناهذألا ىلإ ايجروج لثمم داعأو.ةينعملا فارطألا عم امو يلاحلا صيخرتلا ماظن أشنأ يذلا ٩/٨    
ةيمهأ ىلع دكأو .ةردصملاو ةدروتسملا نادلبلا بناج نم قيقد صحف ءارجإ ةرورض ىلإ ةراشإ نم هب درو  

لوكوتورب ذيفنتو نوزوألا دافنتسا ىلع هريثأت ىلإ رظنلاب هيلع ءاضقلاو عورشملا ريغ راجتالا عنم 
هدافم ىأر نع برعأ امك .لايرتنوم رصانع لاخدإ ب كلذو ريبك لكشب صيخارتلا مظن نيسحتنكمي ه نأ 
تامولعملا لدابتو تانحشلا عبتت ةدايزو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانحش نع قبسملا راطخإلا لثم  

  .ةيلعاف رثكأةروصب 
ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا ىلع ةمراص ةباقر دوجو ةرورض ىلع نيلثمم ةدع دكأ   - ١٨٩  

  .ةيضقلا هذه ةيمهأ اوزربأو نوزوألل
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا بناوج عيمج ثحبت ن أب نيلثمملا ضعب بلاط  - ١٩٠

عبتتلل ماظن ءاشنإو،عورشملا ريغ راجتالا عنمو دصر لثم ًادج ةليلق تايمك كلهتست يتلا نادلبلا ةلاحو،    
ع بناج لك ثحب نمًالدب دحاو عوضومك ًادج ةليلق تايمك كلهتست يتلا نادلبلل ةبسنلابو.ةدح ىل   ، 
  .لاثتما مدع ةلاح يف نادلبلا هذه لثم عضي نأ نكمي عورشملا ريغ راجتالا نأ ركذ

عورشملا ريغ راجتالا فقول ىفكي ال يلاحلا صيخارتلا ماظن ن أب نيلثمملا نم ريثك فرتعا  - ١٩١
عورشم هحرتقا يذلا ماظنلا لثم قيقد صحف ماظن عابتا ن أ نورخآ ىأتراو نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب
الإ ،ًابسانم ربتعي ررقملا نم ددع اهحرتقا امك ريبادتلا هذه ىدحإ لثمتت  و.ةيفاضإ ريبادت ىلإ جاتحي هنأ 
لاخدإ يف ،نيلثمملا ةدفنتسملا داوملا مكحت يتلا ةراجتلا تايلآ نمض ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ  
امك.نوزوألل كانه تناك   تاردقلا ءانب قيرط نع كرامجلا بتاكم ميعدت ةرورض ىلإ ةراشإ ًاضيأ   

  .يسسؤملا معدلاو
ةدفنتسملا داوملا تارداص عبتتب مازتل الاةردصملا فارطألا ىلع ناك اذإ ام ةيضق تريثأ   - ١٩٢

وكي امدنع ةيلوؤسملا مهيلع عقت داوملا هذه لثم يردصم نأ نيلثمملا ضعب ركذو.نوزوألل رمألا ن   
سملا هذه لثم ئشني مل لايرتنوم لوكوتورب نأ نورخآ ركذ نيح يف،عورشملا ريغ راجتالاب اقلعتم ، ةيلوؤ 

ىلع موقي تامولعم ماظنب قلعتي ًامكح مضي ال لايرتنوم لوكوتورب نأ ىلإ نيلثمملا نم ديدعلا راشأو 
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نادلبلا ىلع تامازتلا ةيأ ضرف هنكمي ال هنأو ،ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم تارداصلل قيقدلا صحفلا ساسأ  
دامتعا نإف كلذلو ،اهريدصت متي يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ةدروتسملا نادلبلا غالبإ نأشب ةردصملا 

ع تاليدعت ءارجإب ن  لوكوتوربلاىلري ،ايجروج هتمدق يذلا ررقملا عورشم  .  
ثيحب ديقعتلا ةغلاب ا  - ١٩٣  باقر ماظن لالخ نم اهل يدصتلا نكمي الأب ةيضقلا نيلثمم ةدع فصو  ة 

فارطألا نم رارق بجومب أشني فارطألا ددعتميفاضإ  امع نيلثمملا دحأ برعأو . عيمجلا ىلع قبطيو 
نإ لاق و. ةداتعملا ةيلودلا ةراجتلا ةرادإ تاءارجإسكع ي ال هنأل كلذو حرتقملا ذيفنت بعصلا نم هنأ هدافم

ةراجتلا تايلآ نمض نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب ريدصتو داريتسا طب اوض لاخدإ يغبني هنأدقتعي هدفو 
عامتجا دقع يف لثمتت نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف راجتالا عبتت ةيضقل يدصتلل ةقيرط لضفأ نأو ،ةمئاقلا  
رخآ ل ثمم ديأو. ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هميظنتب موقي ،ةمتهملا فارطألا نم مهريغو حرتقملا يمدقمل

ساسأ ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف راجتالا عبتت ةيضق جلاعت نأ نكمي ه نأبحرتقاو نادلبلا عامتجا ةركف 
  .ةردصملا ىرخألاو ةدروتسملا نادلبلا نيب يئانث

نكمي ام عرسأب تارودلا نيب اميف عامتجا دقع ةرورض ىلع نيلثمملا نم ريبك ددع قفاو   - ١٩٤
يلاحلا صيخرتلا ماظنقاطن عيسوت لئاسو ثحبل فارطألا دوهج قيسنتو ةراجتلا عبتتل ةليسو عضولو ،   

  .عورشملا ريغ راجتالا فقول يلودلاو ينطولا نييوتسملا ىلع
ةلجاعلا ةجاحلا ىلع ماعلا قافتالا نم مغرلا ىلع ،ررقملا عورشم ىلع قافتا دوجو مدعل ارظن  -  ١٩٥  

لا ءزجلا ررق،عورشملا ريغ راجتالا عبتت ىلإ   .ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ ررقملا عورشم ةلاحإ مدع يريضحت 

  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملاب ةيلودلا ةراجتلا عبتتل ماظن ءاشنإ ىودج ةسارد  -واو 
ةقيثولا نم ءاهمسقلاب دراولا ررقملا عورشم كر اشملا سيئرلا ضرع  - ١٩٦  UNEP/OzL.Pro.16/3 

اهدعأ يتلاو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةيلودلا ةراجتلا عبتتل ماظن ءاشنإ ىودج ةسارد نأشب نم ٢١   
حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالا ءانثأ ررقملا عورشم شقون دقو .ةيويسآلا نادلبلا  

تامولعملا بناج ىلإ فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلع ررقملا عورشم ضرع ررق يذلا ةيوضعلا 
ا ا  ةقيثولا يف تامولعملا هذه تدرو دقو .ةنامألدعأ يتلا ةيفاضإلا  UNEP/OzL.Pro.16/INF/7.  

مدع نأ لاقو ،ميلقإلا يف ىرخألا فارطألا نع ةباين ررقملا عورشم اكنال ىرس لثمم ضرع  - ١٩٧  
ةدفنتسم داوم ىلع ىوتحت يتلا تادعملا ىلع كلذكو ا اىلع ةحيحصلا تانايبلا عضو   حرصملا ريغ داومل

مت دقو .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مظعم كالهتسا متي ثيح هميلقإ يف ةلكشملثمي نوزوألل   
ثيح عورشملا ريغ راجتالا يف ةدايز ثودح لامتحا نم ةراثملا فواخملا ببسب ررقملا عورشم دادعإ 

لايرتنوم لوكوتوربماكحألالاثتما تارداصلاو تادراولا ضيفخت وحن هجتت نادلبلا تذخأ  ىدل دجويو .   
تابكرم ناف كلذ عمو ،يونس عبر ساسأ ىلع ريراقت ميدقتب ىضقي صيخارتلل مراص ماظن اكنال ىرس  
ضيفخت ماظن مارتحا متي ال هنا ىنعي امم ،رطقلا يف ةديهز راعسأب ةدوجوم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  
داصلا عبتتل ماظن عضو ىودج نع ةسارد ءارجإ نادلبلا نم ةعوم.صصحلا  ا هذه تحرتقاو تار  

  .تادراولاو
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ىودج نع ةيفاضإ ةسارد ءارجإ ةدئافب قلعتي اميف مهكوكش نع نيلثمملا نم ليلق ددع برعأ   - ١٩٨
وركذو.نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملاب ةيلودلا ةراجتلا عبتتل ماظن ءاشنإ اهل نوكيس ةساردلا نأ ا   
ةيفاضإ ةطشنأل لاومأ صيصختل دنبيأ ةنامألا ةينازيمب هيف جردي مل يذلا تقولا يف ،ةيلام تامزلتسم  . 
ةساردلا تيرجأ اذإ هنا،نيلثمملا دحأ ركذو  .ماظنلا اذه لثم ايازمو فيلاكت ثحبت نأ ًاضيأاهيلعف  ، 

يذلا تقولا يف ةدقعم ةينوناق تارابتعا دوجو ىلإ يدؤتفوس لماش ماظن عضو تالواحم نأ ركذو   
  .يئانث ساسأ ىلع ةيلعاف رثكأةروصب رمألا اذه ةجلاعم هيف نكمي 
نابايلا لثممضرع  - ١٩٩ رصانعلا صخلي ديدج ررقم عورشم ميدقتو ةينعملا فارطألا عم رواشتلا    

تارداصلل قيقدلا صحفلاب قلعتملا ررقملا عورشم رصانع نمضتي امك ةيضقلا هذه ةشقانم ءانثأ تريثأ يتلا 
اب وروأ قرش نمفارطأ ةعست هتمدق ي ذلاو عورشملا ريغ راجتالا عنم لجأنم ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم 

  .لامعألا لودج نم) ه (٦دنبلا بجومب ىطسولا ايسآو 
هتغيصب هميدقت  ىلع يريضحتلا ءزجلا قفاو ،نابايلا نم مدقملا ررقملا عورشم ةشقانم دعبو  - ٢٠٠

  .هدامتعاةيناكمإ و هثحبل ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ ،ًايهفش ةلدعملا

  ةياغلل ةليلق تايمك كلهتست يتلا نادلبلل ةبسنلاب عضولا  -ياز 
يتلا نادلبلل ةبسنلاب عضولا نع هدالب دفو هدعأ يذلا ررقملا عورشم فيدلملا لثمم ضرع   - ٢٠١

مسقلا (UNEP/OzL.Pro.16/3)ةقيثولا يف درو امبسح ادج ةليلق تايمك كلهتست  لاقو .)نون(  ن إ 
اهجاتحت يتلا تايمكلا ىلع لوصحلا يف هدالب اههجاوت يتلا لكاشملا كلت عورشملا اذه ميدقت يف ببسلا 

عجارتو ةيملاعلا قوسلا يف تادادمإلا هذه لثم صقانت ىلإ رظنلاب ،لوقعم رعسب ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم  
ىنعي ام وهو ،لوكوتوربلا بجومب ديازتم لكشب ةددحملا تايمكلا هذه لث مل ةظهابراعسأ عفد مهيلع نأ  
  .تادادمإلا

كلذ تبقعأ يتلا ةشقانملايف ،ريشأو  - ٢٠٢ تايمك ةبولطملا تايمكلا نأ نم مغرلا ىلع هن أىلإ  ، 
فارطألا لثم اهلثم لوكوتوربلاب مزتلت لازت ال ادج ةليلق تايمك كلهتست يتلا فارطأل ا ناف ةليلق
سيلو لوكوتوربلا ىلع ليدعت لاخدإ لالخ نم الإ ققحتي ال تامازتلالا هذه نع جورخلا ن أ و،ىرخألا

تاحارتقا ةدع كانه تناكو .رارق ذاختا لالخنم  بناج نم ةلكشملا هذه ىلع بلغتلا ةيفيك نأشب ىتش  
يداصتقا رعسب ةدحاو ةعفد اهداريتساو ةيونسلا ا،نادلبلا كلت  اجايتحا عيمجت كلذ يف امب عدوت نأ ىلع ،   
ةيونسلاتادراولا دودح عم بسانتي امب اهنم بحسلا متيو كرامجلا نزاخم ىدحإ يف ةيمكلا دحأ راشأو .   

أ ثيحًاقاطن عسوأ تحبصأ ةلكشملا نأىلإ نيلثمملا  عم ىشمتي امب ا تذخ   ادراو ضيفختب موقت نادلبلا  
ةيلومش رثكأ لح ىلإ جاتحي رمألا نأو،لوكوتوربلا قاطن يف ةررقملا دودحلا  .  

ن أب فارتعالامت هنا الإ ررقملا عورشم نأشب قافتا ىلإ لوصولا نم عامتجالا نكمتي مل   - ٢٠٣
يلودلا عمتتحي ريطخ رمأ يه هدادعإ ىلإ تدأ يتلا فيدلملا بناج نم فواخملا    .ا نم ةدعاسم ىلإ جا
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  ٢٠٠٥ماع يف تائيهلا فلتخم ةيوضع يف رظنلا   -ًاعباس 
ةنجللاو ذيفنتلا ةنجلل ءاضعأ نييعت حرتقتو عمتجت نأ فارطألا نم يذيفنتلا نيمألا بلط  - ٢٠٤

ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيكراشملا نيسيئرلل تانييعت حرتقتنأ كلذكو ،ةيذيفنتلا مث نمو .  تقف تا 
لماعلا قيرفلل نينيعملا نيكراشملا نيسيئرلا ىلعو ،ةيذيفنتلا ةنجللاو ذيفنتلا ةنجل ةيوضع ىلع فارطألا 

اهثحبل ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ ،قافتالا اذه حضوت يتلا تاررقملا عيراشم تلاحأو ،ةيوضعلا حوتفم  
 .اهدامتعا ةيناكمإو

  ةيرادإلا اياضقلا ثحب  - ًانما ث

ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا نع يلاملا ريرقتلا   -فلأ 
هتينازيمونوزوألا    

ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال نيينامئتسالا نيقودنصلا نع يلاملا ريرقتلا يذيفنتلا نيمألا مدق  - ٢٠٥
 ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢نيتنسلا ةرتفل نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربو نوزو ألا

ةدمتعملا تاينازيملاب ًاسايق ٢٠٠٣ماعل تافورصملاو   (UNEP/OzL.Pro.16/5) نع ةنامألا نم ةركذمو  
يماعل نيتحرتقملا نيتينازيملاو ٢٠٠٤ماعل ةدمتعملا ةينازيملا  الا قودنصلل٢٠٠٦ و٢٠٠٥  ينامئتس  

نأ ىلإ فارطألا اعدو . (UNEP/OzL.Pro.16/6)نوزوأل ا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل
ةينعملا ةيعرفلا ةنجلل كراشملا سيئرلا نأب ًاحضوم تاينازيملاو ةيلاملا ريراقتلا ةشقان مل ةيعرف ةنجل لكشت
 .رودت يتلا تالوادملا جئاتن نع ةماعلا ةسلجلا ىلإ ًاريرقت مدقيس ةينازيملاب

ةنجللا سيئر ماق ،كراشملا سيئرلا نم ةوعد ىلع ءانبو ،عامتجالا نم قحال تقو يفو  - ٢٠٦
ةي روهمجلا(كيشافاله يريي ديسلا عم سيئرلا تايلوؤسم مساقت يذلا ،ةينازيملاب ةينعملا ةيعرفلا 

يتقرو ميدقتب)ةيكيشتلا ةيلاملا ريراقتلا نع لوألا ،نيررقم يعورشم ىلع اتلمتشا عامتجاةعاق  ،   
تمت دق اتناك ،ليثيملا ديموربب ةينعملاةينقتلا تارايخلا ةنجلل مدقملا يلاملا معدلا نع رخآلاو ،تاينازيملاو   

 .عامتجالا نم قباس تقو يفةينازيملاب ةينعملا ةيعرفلا ةنج للا ىلإ امهتلاحإ

٢٠٧ -  ، نأشب ءارآ قفاوت تققح دق ةينازي ملاب ةينعملا ةيعرفلا ةنجللا نأىلإ راشأ لوألاب قلعتي اميفو
ممألا لودج قيبطت يف ةنورملاب ةلصتم تناك يتلا ةجابيدلا ةرقفلا ءانثتساب ررقملا عورشم يف ةيوغللا ةغيصلا 

، نيينامئتسالا نيقودنصلل فارطألا تامهاسم ديدحت ىدل ةررقملا ةبصنألل ةدحتملا  لايرتنوم لوكوتوربل
فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالا نم ددع ًاضيأاههجاويو ،يسا يسلا عباطلااهيلع بلغي ةيضق يهو   

ا يذلا٢٠٠٤ماعل ةينازيملا ىلع ليدعت ءارجإ رارقإ ىلع صني ًامكح ررقملا نمضتو . ىرخألا هتضتق ، 
بترت يذلا ريبكلا لمعلاو ،يئانثتسالا اهعامتجا يف فارطألا هتذختا يذلا ررقملا ذيفنتب ةقلعتملاتافورصملا   

، . كلذ ىلع ضئاف ن ألًارظن تامهاسملا يف ةدايز فارطألا هجاوت ةيلبقتسملا تاينازيملاب قلعتي اميفو
 .نينسلا رم ىلع تمت يتلا بحسلا تايلمع ءارج نم ذافنلا ىلع كشوأ ينامئتسالا قودنصلا
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 ٨٣ ٣٠٠غلبم بينجت نأ ىلع صن يذلاو ،يناثلا ررقملا لوانت يذلا شاقنلا ءانثأ  ،راشأو - ٢٠٨
ةينقتلا تارايخلا ةنجلب ةصاخ ةنيعم فيلاكت ليومتب يئانثتسا ساسأ ىلع ،مايقلل ىصقأ دحك رالود ةينعملا  
نأ اهدافم ةظحالمب ءاضعأ ةدع ىلدأ ،ةيراشتسالا تاربخلاو تايرفسل ا كلذ يف امب ليثيملا ديموربب

ليومت ضراعت م   ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا نم ةنجللا ءاضعأتايرفسادلب تاموكح نم ٥    
 .لوكوتوربلا

ةبصنألل ةدحتملا ممألا لودج نأشب ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا يلثمم نم ليلق ددع ثدحت  - ٢٠٩  
ةركف ًالدج اوحرطو ،ةيونسلا تامهاسملا ميدقت ىدل م   ادلب اههجاوت يتلا بعاصملا ىلع نيددشم ،ةررقملا

لع فارطألا ةردق ةاعارم ا  نيتنجرألا ةلثمم تبلطو . عفدلا ىأش نم ةنرم ةقيرطب لودجلا قيبطت بوجو
ءانثأ ررقملا دامتعا ىدل ا   يلدأ يتلا تاقيلعتلا نيب نم هفصوب ،ريرقتلا يف اهدلب دفو نايب نيمضت متي نأ

 .عامتجالا نم ىوتسملا عيفر ءزجلا

ةيلاملا ريراقتلاب قلعتملا ررقملا عورشم ةلاحإ يريضحتلا ءزجلا ررق ،ةشقانملا باقعأ يفو  - ٢١٠
ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ةدعاسملا ريفوت نع ررقملا عورشمو ،ًايهفش ةلدعملا هتغيصب ،تاي نازيملاو
 .امهدامتعا ةيناكمإو امهثحبل ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ ،ليثيملا

تاونس ةثالثب اهداقعنا لبق فارطألا تاعامتجا ديعاومديدحتبحرتقم   -ءاب    

ملااهررقم ةيبوروألا ةعامجلا لثمم مدق - ٢١١ عامتجا ةعاقةقرو يف ممع يذلا دنبلا نأشب حرتق    
عامتجال ةلبقملا تاعامتجالا ديعاومب قلعتي اميف ربكأ حوضو ىلإ ةجاحلل ةباجتسالاىلإ حرتقملا يمريو   

 .فارطألا

اوككش مهنكل حارتقالا دصقم عم مهفطاعت نع عامتجالا يف اوثدحت نيذلا نولثمملا برعأو  - ٢١٢
اذهك ديعب تقولطيطختلاةلوا حم يعقاولا نمناك اذإ اميف  ةيفيك نأشب تاحارتقالا فلتخمب ءالدإلا متو .  
ريغ ينمز راطإ يفو قزأم يف فارطألا عقوي دق ررقم دامتعا ةبغم نم عامتجالا ريذحتو حارتقالا ليدعت 

 .نرم

تارايخلا ناجلو قيرفلا نأب عامتجالا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةلثمم تنأمطو - ٢١٣  
تينمز لودج يأ لبقتل اهدهج ىراصق لذبتس هل ةعباتلا ةين قتلا م  ااضوافمل فارطألا هيلع قفت أ الأ

 ىرخألا فارطألا نأش كلذ يفمأش ردقي،   ،ةصرف برقأ يف اهيلع قفتملا ديعاوملاب ًاملع مهتطاحإ نو 
قيرفلل ةئراطلا تاعامتج الا دقع ةحاتإل ديعاوملا ةلودج يف ةنورملامازتلا ىلإ ةجاحلا ىلإ تراشأو . ةنكمم
 .هناجلل وأ

 ًاقفو ةلدعملا ةغيصلاب ،ةيضقلا نأشب اهارارق عورشم ميدقت ةيبوروألا ةعامجلا لثمم داعأ - ٢١٤
ررق كلذ باقعأ يفو اهلوبق متو ىرخأ تاليدعت حارتقا مت و. دوفولا ىتش عم تيرجأ يتلا تاشقانملل
هدامتعال ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ ،ايهفشةلدعملا هتغيصب ،ررقملا عورشم ةلاحإ يريضحتلا ءزجلا  . 
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ةخسن يف يريضحتلا ءزجلا رظن ،ةمتهملا فارطألا نيب اميف تارواشملا نم ديزملا ءارج إبقعو  - ٢١٥
حقنملا ررقملا عورشم ةلاحإ يريضحتلا ءزجلا ررقو . ةفوقعملا ساوقألا نم ةيلاخ ررقملا عورشم نم ةحقنم
  .هدامتعاةيناكمإ و هثحبل عامتجالا نم ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ

ةلصلا تاذ ةيموكحلا ريغ تامظنملاو تايقافتالا تانامأوةنامألانيب نواعتلا   -ميج     
نواعتت نأ ىلع صني ررقم عورشم كراشملا سيئرلا نم بلط ىلع ءانب ادنك لثمم مدق و - ٢١٦

ررقملا نإ لاقو .ةلصلا تاذ ةيموكحلا ريغ تامظنملاو فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالا تانامأ عم ةنامألا  
نأ ةقيقحو ةلصلا تاذ ةيئيبلا تايقافتالا نيب اميف رزآتلا زيزعت ذيبحت اهيف امب ةدع تارابتعا هتثحتسا دق 

نم ةحضاو ةيالو اهصقنت اهنكل تائيهلا هذه تاعامتجا يف ةكراشملا اهنم بلطي ام ةداع ةنامألا 
 .كلذب مايقلل فارطألا

امك هليدعتل تاحارتقالا نم ًاددع تمدقو حرتقملا ررقملل ماعلا معدلا نع فارطألا تبرعأو - ٢١٧  ،
ررقملا عورشم مدقم،ادنك لثمم حرتقا صنلا ىلع تاليدعتلا ضعب ءارجإ،   . 

، بةنامألا تأترا ام اذإ هنإ ىلع قفتاو  - ٢١٨ تاهيجوتلا نم ديزم ىلإ لبقتسملا يف جاتحتس ا أ
نكمي ه نأ نيح يف هنأ حيضوت مت امك. تاهيجوتلا هذه لثم ىلع لوصحلل فارطألا ىلإ ةدوعلا اهنكميف
فارطألا عامتجا نإف ،ا ًاحورش رفوت نأ ةنامأل ل  وه هدحو لمعي يتلا ةيفيكلا وأ لوكوتوربلا ماكحأل

 .ماكحألا هذهل تاريسفت ميدقتعيطتسي يذلا 

ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ ًايهفش ةلدعملا هتغيصب ررقملا عورشمةلاحإيريضحتلا ءزجلا ررقو  - ٢١٩   
 .هدامتعاةيناكمإو هيف رظنل ل

 ةيبوروألا ةعامجلا بناج نم لايرتنوم لوكوتورب ىلع ةحرتقملا تاليدعتلاو تارييغتلا  -ًاعسات 

يئانثتسالا عامتجالا ررقمل ةباجتسا ليدعتلا تحرتقا ا  - ٢٢٠   ١/١أ ةيبوروألا ةعامجلا لثمم حضوأ
هعامتجا يف فارطألاتقفاو دقلف. ٩/٥ررقمللو  ئانثتسالا،ا  لودجلا ءاقبإ ىلع ٢٠٠٤سرام / راذآ يف ي   

ماع لبق كلذ نوكي نأ لضفيو -  رظنلاو ،ضارعتسالا ديق تقؤملا ضيفختلل ينمزلا ءارجإ  يف -  ٢٠٠٦ 
حرتقتو . ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب ةيراسلا ليثيملا ديموربل ةتقؤملا تاضيفختلا نم ديزملا 

ةبسنب - ٢٠٠٥ماع دعب ضيفختلل تاوطخ ثالث ن م اينمز الودج ةيبوروألا ةعامجلا يف ةئاملا يف ٢٠   
ةبسنبو ٢٠١٠ و ٢٠٠٨ماع  ماع يف ةئاملا يف ١٠  يف مدختسملا ليثيملا ديمورب نأب ًاضيأفاضأو . ٢٠١٢   

حرتقملا ينمزلا لودجلا نم لاحلا ةعيبطب ىفعيس نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تالامعتسا 
هتمدق يذلا ضيفختلا تاوطخل ليصافتلا نم اديزم مدقي يذلا ينايبلا مسر لا ضرعتساو. ضيفختلل

نأشب فارطألا نم ريثكلا لعفلاب اهققح يتلا ةيباجيإلا تازاجنإلا ىلإ راشأو ،ةنامألا ىلإ ةيبوروألا ةعامجلا 
. لوكوتوربلا بجومب ةضورفملا كلت ،تالاحلا نم ريثك يف ،زواجتت يتلاو ،ليثيملا ديمورب كالهتسا ضيفخت
يجيردتلا صلختلا متي نأ ىلإ ٢٠٠٥ماع دعب ىرخأ ضيفخت تاوطخ ًايلاح كانه نوكت نل هنأ ىلإ راشأ و  

فارطألا ددعتم قودنصلا نم ليومت ىلإ ىرخأ تاجايتحا كانه نوكت نل مث نمو ٢٠١٥ماع يف يئاهنلا   ،
نإف ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرتفلا ءانثأ عضولا يف رييغت أرط ول هنأ كلذك راشأو ، ٢٠٠٥ماع دعب  ةشقانم  
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ديدجت تاصاصتخا راطإ يف ليثيملا ديمورب يف رظنلل ةصرف رخآ لثمت نهارلا عامتجالا يف دراوملا ديدجت 
لاقتنالا ىلإ اهيعس يف نادلبلا اههجاوت نأ لمتحي يتلا تابوعصلا ةجلاعمل ةعامجلا حارتقا مم . دراوملا  ص دقل

لا صلختلا ىلإ ةئاملا يف٨٠ةبسنب ضيفخت نم   .ةدحاو ةنس نوضغ يف ماتلا يجيردت 

ديمورب مادختسا يف رارمتسالا ةيمهأ ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ددع ولثمم دك أ - ٢٢١  
ةلوبقم لئادب دوجو مدع ىلإ رظنلاب م  لاثتما ةلاح يف نادلبلا كلت مظعم نأ ىلإ ريشأ دقو . ادلب يف ليثيملا

طباوضلا نم ديزملا عم فيكتلا يف ةريبك ةبوعص دجت دق اهنكلو ةمئاقلا ليثيملا ديمورب ةباقر ريبادتل لعفلاب  
ةلجعلا ةديدشلا تاضيفختلا نأ ىلإ ريشأ امك . ةيبوروألا ةعامجلا هتحرتقا يذلا عونلا كلذ نم ةمراصلا

ةيئايميك داومل ةبسنلاب ةقبطملا ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ لثم ،ةتقؤم ةفطلم ريبادت بجوتست ام اريثك 
فارطألا يطعي ثيح ،ايراس مئاقلا ينمزلا لودجلا لظي نأ ةركف ب نيلثمملا مظعم كسمت كلذلو ،ةنيعم

ماع ىتح تقولا نم ةحسف ٥ةداملا بجومب ةلماعلا  صلختلا يف عرشت نأب بلاطت نأ لبق ٢٠١٥   
لوكوتوربلا ماكحألًاقفو يجيردتلا رتقملا ضفخلل ينمزلا لودجلا ةسارد نكمي هنأ ىلإريشأ امك.    نمح  

رظني نأ نكمي يذلا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةنكمملا تاروصتلا دحأك ةيبوروألا ةعامجلا 
 .فارطألا ددعتم قودنصلادراوم ديدجت نع ةسارد دادعإل اهيف 

دق تاليدعتلا تناك نإ امع ،ماظن ةطقن اريثم ٥ةداملا بجومب لماع رخآ فرط لثمم لءاس ت - ٢٢٢  ،
بجومب لماع ريغ فرط لثمم قفاوو ،فارطألا عامتجا اهيف رظني نأل يفك ي تقو لالخ يف تممع

بعصلا نم نأ ىلع ٥ةداملا  . عامتجالا مامأ ةلصلا ةقيثولا صوصنلا رفاوت نودب ةلأسملا ةشقانمةلصاوم  
ا  نع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ريرقت يف ودبي ام وحن ىلع ،حارتقالا تعضوأ ةنامألا لثمم حضوأو  

،تجا يموي عوبسألا ةيا ختنرتنإلا ةكبش ىلع ةنامألا عقوم ىلع و نيرشعلاو عبارلا هعام  ٢٢ةلطع لال 
رايأ٢٣و  / ، رايأ٢٤يف ةيزيلجنإلا ةغللاب ةخسن تممعو ويام  ٢١موي هب هتقلت يذلا لكشلا بويام / 
رايأ٢٨موي ىرخألا ةيمسرلا تاغللاب ةخسن تممعو طبضلاب ، ويام /رايأ  .ويام/  

اوقفاوو ،ةدومحم تاين نم ةيبوروألا ةعامجلا حارتقا ءارو ام ىلإ نيلثمملا ضعب راشأ نيح يفو - ٢٢٣  
، ٢٠٠٦لبق كلذ نوكي نأ لضفي نأ ىلع هيف رظنلل ضارعتسالا ديق ينمزلا لودجلا ءاقبإ ىلإ ةجاحلا ىلع 

رطألا تأر ،لوألا يئانثتسالا عامتجالا نع رداصلا١/١ررقملا يف هيلع قفتملا وحنلا ىلع  ةلماعلا فا  
يلاحلا عامتجالا يف حارتقالا يف رظنلا كلذ عم هناوأل قباسلا نم نأ ةملكلا تذخأ يتلا ٥ةداملا بجومب   

 ضرغلا اذهل لاصتا قيرف ءاشنإ اوضراعو

داوم ةفاضإل لجعملا ءارجإلا ىلع ةحرتقملا ا ةيبوروألا ةعامجلا تماقأ  - ٢٢٤  اليدعتب قلعتي اميف
ا ىلإنوزوألل ةدفنتسم ةديدج ًاثدحلوكوتوربل  ًايبناج،  عامتجالا ءانثأ  يبناجلا ثدحلا اذه نكم دقو .  

بغرت ديدج حارتقا يف اهجامدإب موقتس ،ةينعملا فارطألا نم ةءانب تاحارتقا عيمجت نم ةيبوروألا ةعامجلا 
نيرشعلاو سماخلا هعامتجا يفةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلاىلإ هميدقت يف   . 

لوكوتورب ىلع ةحرتقملا تاليدعتلاو تارييغتلا ةيضق عضو بلطي نأ يريضحتلا ءزجلا ررق  - ٢٢٥
لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا لامعأ لودج ىلع ةيبوروألا ةعامجلا بناج نم لايرتنوم 

 .ةيوضعلا حوتفم
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  ىرخأ لئاسم - ًارشاع 

 فارطألا فينصت ةداعإ  -فلأ 

فارطألا نم ىلوألا اهيف تبلطو ةطلام و ناتسنامكرت نم اهاقلت قئاثو نع ةنامألا لثمم غلبأ - ٢٢٦
تبلطو ٥ةداملا بجومب لماع فرطك اهفينصت ةداعإ  بجومب لماع ريغ فرطك اهفينصت ةداعإ ةيناثلا  

تامولعملاو .٥ةداملا  نيبلطلا نيذ    ةقيثولا يف فارطألا ىلعةضورعم ةقلعتملا  UNEP/OzL.Pro.16/12. 

نيفرطلا تابلط ذفني ررقم عورشمدادعإب ةنامألا موقت نأ ىلع فارطألا تقفاو - ٢٢٧ ءاوسلا ىلع   . 

 فارطألا ددعتم قودنصلا نم ةمدقملا ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا  -ءاب 

ةمدقملا ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا رثأ ميظعت نأشب هتمدق دق تناك ررقم عورشم اسنرف لثمم مدق  - ٢٢٨
حوتفم لماعلا قيرفلا ناكو . ٢٠١٠ماع يف لاثتمالا ةمادإو ةلافكل فارطألا ددعتم قودنصلا نم 

ادانتسا ،اسنرف تماقو ،نيرشعلاو عبارلا هعامتجا يف حارتقالا نم ةقباس ةخسن يف رظنلاب ماق دق ةيوضعلا 
 .نهارلا عامتجالا يف هيف رظنلا متي يكل ررقملا ليدعتب ،عامتجالا يف كلذ تلت يتلا تاشقانملا ىلإ

لدابت باقعأ يفو . ةيضقلا هذه نأشب هتدعأيذلا ررقملا عورشم ميدقت اسنرف لثمم داعأ  - ٢٢٩
لودج يف هجاردإ ةيناكمإ ساسأ ىلع دنبلا بحس متو ،عامتجالا يف قافتا ىلإ لصوتلا متي مل ،ءارآلل 

 .ةلبقم تاعامتجا لامعأ

 نوزوألا ةقبطل ةحرتقملا ةيلودلا ةنسلا  -ميج 

ميدقت ىلإ ةيرافيلوبلا اليورتفةيروهمج لثمم ،دنبلل هميدقت ضرعم يف ،كراشملا سيئرلا اعد  - ٢٣٠  
 ".نوزوألا ةقبطل ةيلودلا ةنسلا "٢٠٠٧ماع نالعإب هحرتقت يذلا ررقملا عورشم 

 ٢٠٥٠ماع لولحب نوزوألا ةقبط ةداعتسا ىلإ ةراشإلا طبر يغبني هنأ ىلإ نيلثمملا دحأ راشأ  - ٢٣١
 .كلذ ىلع عامتجالا هقفاوو ،لايرتنوم لوكوتوربل لماكلا لاثتمالا ىلإ ةراشإب

ءزجلا ىلإ ،ةلدعملا هتغيصب ،ررقملا عورشم ةلاحإ يريضحتلا ءزجلا ررق ،تاشقانملا باقعأ يفو  - ٢٣٢
 .هدامتعاةيناكمإ و هثحبلىوتسملا عيفر 

 ةيئايميكلا داوملاب ةلصتملا فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالا نيب اميف نواعتلا زيزعت نأشب غارب نالعإ  -لاد 

مدقت نأ فارطألا ىلإ بلُط ،غارب نالعإ ميدقتب ةيكيشت لا ةيروهمجلل لثمم مايق باقعأ يفو - ٢٣٣
 .ريرقتلا اذهل سماخلا قفرملا يف نيبملا وحنلا ىلع نالعإلا يف اهجاردإل اهءامسأ
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 ىوتسملا عيفر ءزجلا  - رشع يداح

  ىوتسملا عيفر ءزجلا حاتتفا  -فلأ
يناثلا نيرشت٢٦ و٢٥يموي عامت جالا نم ىوتسملا عيفر ءزجلا دقع  - ٢٣٤ ماقو ٢٠٠٤ربم فون/   ،

سيمخلا حابص نم ةرشاعلا ةعاسلا يف هحاتتفاب ةيكيشتلا ةيروهمجلا يف ةئيبلا ريزو كيزوربمأ روبيل ديسلا 
يناثلا نيرشت٢٥ فارطألل رشع سماخلا عامتجالا بتكمل اسيئر هفصوب٢٠٠٤ربمفون /   .  

  ةيكيشتلا ةيروهمجلا ةموكح لثمم هنع برعأ يذلا بيحرتلا  -١
يسلاحضوأ  - ٢٣٥ دوجوب هبيحرت ضرعم يف ،ةيكيشتلا ةيروهمجلا ءارزو سيئر سورغ فالسيناتس د  

غارب اهتمصاعو ةيكيشتلا ةيروهمجلا فيضتست نأ ريبك فرش هنأب ،ةيكيشتلا ةيروهمجلا يف نيكرتشملا 
لامعألا تاعمتجم نم ةحلصملا باحصأو ءاربخلاو نييسايسلا نم تائمل يلاحلا عمجتلا اذه ةليلق مايأل 

 نأشب ءارآلاو ةبستكملا سوردلاو تاربخلاو رظنلا تاهجول عساولا لدابتلا نإ . ةيثحبلاو ةيملعلا تاعمتاو
ضرألل ةمادتسملا ةيمنتلا ةلافك لجأ نم يرورض رمأًامدق يضملل ةنكمملا قرطلا  .  

تاد هاعملا حجنأ نيب نم اهل عباتلا لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتاو  - ٢٣٦
ًادج ةحومطًافادهأ ةيلصألا تاضوافملا تعضو دقو. رشبلا ةحصو ةئيبلا ةيامحل فارطألا ةددعتم   
دنتسي نأ مزاللا نم ناكو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ديدعلا جاتنإو كالهتسا نم يجيردتلا صلختلل

بابسأل صيرح ي ملع ليلحتو نوزوألا ةقبط ةلاحل يجهنمو لجألا ليوط دصر ىلإ فادهألا هذه عضو
نيمزتلملا نيب نم ناكو . ةيجولوكيإلا مظنلا ىلعو رشبلا ةحص ىلع ةيجسفنبلا قوف ةعشألا راثآو هدافنتسا

ديربتلا تادعم يجتنمو ةيئايميكلا ةعانصلا اميس ال ،لامعألا عمت   داور نولثمم نوزوألا ةقبط نوصب
ًاديجًالاثم ءاملعلاو نيكلهتسملاو لامعألا عاطقو تاموكحلا نيب راد يذلا راوحلا ناكو. ءاوهلا فييكتو   
جهنلاو هاجتالا ققح دقو . ةيعقاو فادهأ عضو دنع ىرخألا فارطألا ةددعتم تاقافتالا هيذتحت
 ًالوحت ةيلاحلا ةيكيشتلا ةيروهمجلا يفو ةقباسلا ايكافولسوكيشت ةيروهمج يف لامعألا عاطقل نايقابتسالا
فييكتو ديربتلا يتعانصل ًاحجان لمع دقو . ةلصلا ةقيثولا ةراجتلا تاداحتا عم قيثولا نواعتلاب ءاوهلا 

ةرتفلا يف ةيملاعلا ةيئيبلا قفرم عورشم ذيفنتو ٢٠٠٢- ١٩٩٣ةرتفلا يف يئيبلا عيرشتلا   ،١٩٩٦-١٩٩٤ 
ةعومجم نم نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نم لوحتلا ريسيت ىلع نوزوألا ةقبط ةيامحل ةلودلا جمانربو 

  . نوزوألا ةقبطب ررضلا قحلت ال تايجولونكتو داوم ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
لايرتنوم لوكوتورب تاطارتشال لاثتمالا نم ةيكيشتلا ةيروهمجلا تازاجنإلا هذه تنكم دقو   - ٢٣٧

 كالهتسا لجأ نم تاءافعإ بلطت مل يتلا فارطألا نيب نم ةيكيشتلا ةيروهمجلا تناكو. هتاليدعت عيمجو
ايجولونكتلا لقن يف طاشنب ةمهاسملا ىلع ةرداقلا فارطألا نيب نم تناك امك ،ةباقرلل ةعضاخلا داوملا 
فارطألا ددعتم قودنصلا لالخ نم سيلو ةيئانثلا تاونقلا لالخ نم ىرخألا نادلبلا ىلإ ةدعاسملا ميدقتو 

  .طقف ةيملاعلا ةئيبلا قفرمو
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يف رظنت مل هفارطأو لايرتنوم لوكوتوربو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نأ ءانثلا قحتسي اممو   - ٢٣٨
خانملا ريغتو ةرطخلا تايافنلا ةرادإو ةيئايميكلا داوملل ةنمآلا ةرادإلا اياضق نع لزعمب نوزوألا ةقبط ةيامح 
ءانبو ثحبلاو ملعلل معدلا ميدقتو ،ملاعلا ءاحنأ ةفاك ىلإ اهلقنو ةديدج تايجولونكت ثادحتسا معدو 

لمعي نأ يغبنيو  .اياضقلا هذه عم رفاضتلاب امنإو ،رشبلا ةحص فورظو ةئيبلا ةلاح دصر يفتاردقلا 
بيلاسأ لاخدإ ىلع ةدعاسملا ىلع ،ثوحبلاو لامعألا يعاطق اميس الو ،ةحلصملا باحصأ عم نواعتلا 

، ح ىلع ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نيتيحانلا نم اهل نيكلهتسملا لبقت لفكت ةديدج جاتنإ تايلمعو ءاوس د
لوكوتورب نأ ىري نأ هرورس يعاود نم نإ لاقو . ةلاطبلا لكاشم لح يف هسفن تقولا يف مهاستو

راثآلاو ةينيبلا تالصلا كلت فثكم لكشب سردت ،هل ةعباتلا ءاربخلا ناجل ىلع ةوالع ،هفارطأو لايرتنوم 
  .ةكرتشملا

  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا نايب  -٢
امل قيمعلا هنانتما نع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا رفبوت سوالك ديسلا برع أ  - ٢٣٩
غارب ةنيدم ي ـف عامتجالل دادعإلا يف ةزراب دوهج نم اهبعشو ةيكيشتلا ةيروهمجلا ةموكحهتلذب 

ابوروأ يف قرطلا ءاقتلا ةطقن-  ةـيخيراتلا  .  
نوزوألا ةقبط ريمدت دض حافكلا ةصق نإف ،نيرضاحل ا نم دحأ ىلع ىفخي ال امك هنإ لاقو  - ٢٤٠

ًاملع ملاعلا ةطاحإ ىلع لمعلا  ،لكاشم دوجو رارمتسا نعًامغر يرورضلا نمو. حاجن ةصق ربتعت   
نوزوألا ج  ددعتم قودنصو ؛ةمدقتملاو ةيمانلا نادلبلا نم لك لبق نم مازتلا ؛يملع ساسأ : حاجنب

يجيردتلا صلختلا عيراشم ذيفنتل ةيقيقحةصرف ةيمانلا نادلبلا يطعي فارطألا  .  
رصانت يتلا ءامسألا دحأ قباسلا عوبسألا يف غارب يف تدقع يتلا ةيملعلا ةودنلا سأرت دقل   - ٢٤١

داشأو . انيلوم ويرام ديسلا وهو الأ ،نوزوألا ةقبط ريمدت ةيرظن ةحص نم يملعلا ققحتلاةلأسم ساسألاب 
ذاقنإ لجأ نم متي يذلا لمعلا نأ ىلع ليلدتلا ىلع دعاس كلذ نأ ثيح ،انيلوم ديسلل لبون ةزئاج حنمب 

. حاجنب لمعي لوكوتوربلا نإ" :انيلوم ديسلا لاق امكو. ةديطو ةيملع ةدعاق ىلع موقي نوزوألا ةقبط
ةدفنتسملا داوملل ماعلا ىوتسملاو ريبك دح ىلإ نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا ليلقت مت دقو 

يلاحلا تقولا يف صقانتلا يف ةذخآ وجلايف نوزوألل يذلا يلودلا نواعتلا ىلع حضاو ليلد اذه ربتعيو .  
عقوتملا نمو . ضرألل يوجلا فالغلل يئايميكلا نيوكتلا يف ةيرشب لماوعب ةثحتسملا تارييغتلا هاجتا سكعي

  ."لايرتنوملوكوتوربل لماكلا ذيفنتلا ضارتفاب ،ةلبقملا دوقعلا يف نوزوألا ةقبط داعتست نأ 
لوؤسم نوزوألاب ينعملا عمت   - ٢٤٢  تابثإ نع ًاضيأا نأ كردي نأ عامتجالل يرورضلا نم نإ  

ىلإ ًابنج ،يطعتو ،حاجنب لمعت ملوهكتساو مادرتورو لزاب تايقافتاو. ةيملاعلا ةيئيبلا تاقافتالا لماكت  
سيل ةيئيبلا فادهألا زاجنإ ن أب سانلل ةحضاو ةراشإ ،رظنلل تفاللا لايرتنوم لوكوتورب حاجن عم بنج
يملعلا مهفتلا لامكتسال هلمع نيعتي يذلا ريثكلا كانه لازي ال هنأ ديب . ةنكمم ةقيقح امنإو يلايخلا رمألاب
ةدفنتسملا داوملا نم ةريبكلا ةيمكلا ءارج نم ررضتلل ةلباق نوزوألا ةقبط لازت الو . هذيفنتو لوكوتوربلل
مويلا ررضتلل ةضرع رثكأ نوزوألا ةقبطو ،ةمداق ةريثك تاونسل يوجلا ف الغلا يف ىقبت دق يتلا نوزوألل
  .ةعفترملا نيموربلاو رولكلا تايوتسم ءارج نم
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نم يجيردتلا صلختلا ىلإ ةجاحلا لوح مئاقلا ماعلا قافتالا ىلإ رظنلاب ،فارطألا ثحتساو   - ٢٤٣
حاجنلا نإ . كلذ ققحت ىلع لمعلل عامتجالا تقو نم ةدافتسالا ىلع ،نكمي ام عرسأب ليثيملا ديمورب

ريبادتلا نم كلذ ريغو صيخرتلا مظنو ليثيملا ديمورب لئادبو ايجولونكتلا نم ةفيلوت ةطساوب هزاجنإ نكمي 
هيف لومأملا نمو ،فارطألا عامتجا تاررقمب قيثو لكشب لصتم ينمزلا صلختلل ينمزلا لودجلاو . ةنراقملا

  .فارطألل رخآ يئانثتسا عامتجا دقع لثم ،دوهجللةعيضملا ريبادتلا بنجت متي نأ صالخإب 
زيكرتلا ةرؤب عيسوت نيعتي هنإف ،ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا ةيمهأ ىلإ ةفاضإلابو   - ٢٤٤

مادختسالاو تايلمعلا يف عينصتلا لماوع لثم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كلذ يف امب ،ىرخأ تالاجم لمشتل 
دافنتسا ةيناكمإ اهل يتلا ةديدجلا داوملا ةلكشمب يعولا يرورضلا نم نأ ا مك. ريودتلا ةداعإل ربكألا

نأشب طباوض دامتعا نم نيكمتلل ةيبوروألا ةعامجلا ةردابمب ريبك دح ىلإ بيحرتلا نيعتي هنأو ،نوزوألا 
يفتكي الو تاروطتلا قبسي نوزوألا ملاع نأب ةراشإ يطعت ا   أ ثيح ،عرسأ لكشب ةديدجلا داوملا هذه

نوبركلا تابكرم جاتنإ نأشب ةباقر ريبادت لاخدإل داج دهج لذب نيعتيو. بسحف اهل لعفلا دودرب  
ةدفنتسملا داوملا نم مدختست يتلا ةيمانتملا تايمكلاب مامتهالا ءاليإ نيعتي امك ،ةيرولف ةيرولكورديهلا 

ةيساسألاةيلحملا تاجاحلا لجأ نم نوزوألل  .  
فارطألا تكلهتسا ١٩٩٧- ١٩٩٥ةرتفلا يفف . لاثتمالا ةيضقىرخألا ةماهلا اياضقلا نمو   - ٢٤٥  ،

يلاوح ٥ةداملا بجومب ةلماعلا  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نط١٦٢ ٠٠٠  ماع لولحبو .  
ءاهزب مقرلا اذه ضفخنا ٢٠٠٢ ةئاملا يف٤٥،  نادلبلا ىلإ ةئنهتلا هيجوت نيعتي هنأ دكؤملا نم نأ نيح يفو .  

جئاتنلا هذه نأشب لايرتنوم لوكوتوربل عباتلا فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ة نجللا ىلإو ةيمانلا
ًادلب١٨نأ فارطألل قباسلا عامتجالا دجو دقف ،ءانثلاب ةريدجلا  ًايمان  ، يهو ،   بلغألا يف ةريغص نادلب

ىلع نيعتيو. بابسألا نم برضل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ديمجتل لاثتمالا  عيطتست ال  
دوهجلا ىراصق لذبت نأو نادلبلا كلت عيمج ىلع زكرت نأ ةذفنملا هتالاكوو فارطألا ددعتم قودنصلا 

نكمي ام عرسأب لاثتمالا ىلإ ةدوعلا ىلع ا    .دعاسمل
هنإ لاقو . بيرق نع دعاقتيس يذلا ،يذيفنتلا ريدملا بئان ،ربراغ ليشيم ديسلا ينافتب داشأو  - ٢٤٦

ةقبط ةيضقل ًاصلخم ناك لجأ نم سيلو اهحلاص لجأ نم ماودلا ىلع ةيلاعفبو ادهاج لمعو ،نوزوألا  
  .هلحم لحيس يذلا زتيفروه لوب ديسلاب بحرو. رابخألا نيوانع يف زربي همسا ةيؤر

لوكوتوربو انييف ةيقافتا لماكت نع ةحضاو ةراشإ ءاطعإ ىلإ فارطألا عامتجا اعد ،اماتخو   - ٢٤٧
  .اهل عباتلا لايرتنوم

داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع سماخلا عامتجالا سيئر نايب   -٣
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا

هفصوب ،هرورس يعاود نم نإ ةيكيشتلا ةيروهمجلا يف ةئيبلا ريزو كيزوربمأ روبيل ديسلا لاق   - ٢٤٨
ةيروهمجلا ةمصاع ،غارب يف نيكرتشملا عيمجب بحري نأ ،فارطألل رشع سماخلا عامتجالا بتكم سيئر  
ىلع ةقفاوملا لجأ نم فارطألل يئانثتسا عامتجا دقع يرورضلا نم ناك هنأب رِكذ . ةيكيشتلا  ي ذإ ،راشأو
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تايوتسملا نأشب حجان قافتا ىلإ لصوتلا مت هنأ ىلإ ،ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ 
  .لجألا ةريصق تاجايتحالا يبلت ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالل ةمئالملا

كلت يف دراولا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مجحو جرحلا مادختسالا تابلط ددع نأ ودبيو   - ٢٤٩
اهلذبت يتلا ةرمتسملا دوهجلل ةجيتن ًايونس ضافخنالا يف ةذخآ ،لئادب ىلع دعب روثعلا متي مل امثيح تابلطلا  

صلختلا نأشب يمانتملا لؤافتلا قاطن د تمي ال امبرف ،تقولا سفن يفو. لئادب نع ثحبلل فارطألا عيمج
داوملا نم اهريغو تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيرورضلا تامادختسالا نم يجيردتلا 

ةرورضلابليثيملا ديمورب ىلإ تامادختسالا كلت يبلت ةلوبقم لئادب ىلع روثعلا بعصلا نم نأ نيبت دقف .  
ىلإ ةجاح كانهو . روظنملا لبقتسملا يف ةلكشملا هذه فارطألا هجاوت نأ لمتحملا نمو ،ةجرح ربتعت يتلا

يتلا ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالا كلتل رارمتسالل ةلباق لئادب ديدحتل ةلوذبملا دوهجلا ةلصاوم 
ةلصاوم ةرورض نيب نزاوت ىلع روثعلا نيعتيو . اهنم يجيردتلا صلختلا بعصلا نم نأ تبثي لازي ال
  .نوزوألا ةقبط ةيامح ىلإ ةجاحلاو ةداملا مادختسا

ىلع ليلد يف ومني لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا ىلع تقدص يتلا لودلا ددع لازي الو   - ٢٥٠
نينسلا رم ىلع نوزوألا ةيامح ماظن ليغشتل يلودلا عمت  نم ةريبكلا ةيمكلا ربتعتو . ا اهيلوي يتلا ةقثلا

ىلإ تمدق يتلا ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملا ىوتسمو اهنم يجيردتلا صلختلا مت يت لا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا
ًارشؤم لاقتنا ةلحرمب ا  فارطألا ا اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا  ذختا يتلا ةلاعفلا ريبادتلا ىلع  

  .لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل
لايرتنوم لوكوتورب تايلمعل ةيسيئرلامئاعدلا دحأ فارطألا عامتجا تاررقم ذيفنت ناك  - ٢٥١   .

ةداعتسا نأشب تاعقوتلاو لامآلا نم صلق دق كلذ ناكل ،تيعورو تذفن دق تاررقملا هذه نكت مل ولف 
  .ةلبقملا تاونسلا يف نوزوألا ةقبط

يف ةدمتعملا لايرتنوم لوكوتوربل ةعبرألا تاليدعتلا ىلع قيدصتلا يف ققحملا مدقتلا ناك دقل   - ٢٥٢
ًائيطب١٩٩٩ و١٩٩٧ و١٩٩٢ و١٩٩٠م اوعألا نوزوألا ةقبط ةيامحل ةحلملا ةجاحلا نم مغرلا ىلع    .

بيط ساسأك لايرتنوم لوكوتورب ىلع تاليدعتلا ىلع قدصت نأ فارطألا عيمج دشان دقف كلذلو 
  .اهماكحأ ذيفنتل

  ةيميظنتلا لئاسملا  -ءاب
  لايرتنوملوكوتورب يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا بتكم باختنا   -١

ةداملا نم ١ةرقفلل اقفو ،ىوتسملا عيفر ءزجلل ةيحاتتفالا ةسلجلا يف مت   - ٢٥٣ ماظنلا نم ٢١   
لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالل نيلاتلا بتكملا ءاضعأ باختنا ،يلخادلا 

  :عامجإلاب
  اكيراتسوك،سيرولف نالأ ديسلا  :سيئرلا

  )يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ نادلب ةعومجم(
  لاغنسلا ،اليس خيش يايدن ديسلا  :سيئرلا باون
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  )ةيقيرفألا نادلبلا ةعومجم(
  اكنال يرس ،يزوف. م ديمحلا دبع ديسلا
  )ةيويسآلا نادلبلا ةعومجم(
  ادنلنف ،نينياكوسوأ اكوج ديسلا
  )ىرخأ نادلبو ةيبرغلا ابوروأ نادلب ةعومجم(

  اينامور ،يوهوروم اليإ اكيدور ةديسلا  :ررقملا
  )ةيقرشلا ابوروأ نادلب ةعومجم(

  ىوتسملا عيفر ءزجلا لامعأ لودج رارقإ  -٢
عيفر ءزجلل يلاتلا لامعألا لودج ،ىوتسملا عيفر ءزجلل ةيحاتتفالا ةسلجلا يف ،فارطألا دمتعا   - ٢٥٤

ةقيثولا يف دراولا تقؤملا لامعألا لودج ىلإ ًادانتسا ىوتسملا  UNEP/OzL.Pro.16/1:  
  :ىوتسملا عيفر ءزجلا حاتتفا  -  ١

  ؛ةيكيشتلا ةيروهمجلا ةموكح لثمم نم بيحرت ةملك  )أ(
  ؛ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا نايب  )ب(
نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع سماخلا عامتجالا سيئر نايب   )ج(

  .نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا
  :ةيميظنتلا لئاسملا  -  ٢

لوكوتورب يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا بتكم ءاضعأ باختنا   )أ(
  ؛لايرتنوم

  ؛ىوتسملا عيفر ءزجلا لامعأ لودج رارقإ  )ب(
  ؛لمعلا ميظنت  )ج(
  .نيلثمملا ضيوفت قئاثو  )د(

،رع  -  ٣ ، يملعلا مييقتلا ةقرفأ نم ض مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو  ةيئيبلا راثآلا مييقتو
  .٢٠٠٤يف زرحمل ا مدقتلا نع يداصتقالا

ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر نم ضرع   -  ٤
  .لايرتنوم لوكوتورب

  .ةيملاعلا ةئيبلا قفرم لثمم نم ضرع  -  ٥
،(ةذفنملا تالاكولا يلثمم نم ضورع   - ٦ جمانربو  يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب

  ).يلودلا كنبلاو ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا
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  .دوفولا ءاسؤر تانايب -٧
ىصوأ يتلا تاررقملا يف رظنلاو يريضحتلا ءزجلل نيكراشملا ءاسؤرلا ريرقت  -٨

  .اهدامتعاب لايرتنوم لوكوتوربل رشع سداسلا عامتجالا
لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا داقعنا نكامأو خيراوت  -٩

  .لايرتنوم
  .ىرخأ لئاسم -١٠
لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ريرقتدامتعا -١١  . 

  .عامتجالا ماتتخا -١٢

  لمعلا ميظنت  -٣
  .ةداتعملا هتاءارجإ عابتا ىلع عامتجالا قفاو  - ٢٥٥

  نيلثمملا ضيوفت قئاثو  -٤
يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا بتكم نع ةباينلاب ملكتي ذإ ،ةنامألا لثمم ركذ   - ٢٥٦

نيب نم افرط ٩٣يلثمم ضيوفت قئاثو ىلع قفاو بتكملا نأب ،لا يرتنوم لوكوتورب يف ةلثمم افرط ١٢٧   
ثعبتس ا . عامتجالا  أب مهفت ساسأ ىلع فارطأ ةعبس ليثمت ىلع كلذ لبق قفاو دق بتكملا ناك امك
ة لبقملا تاعامتجالا رضحت يتلا فارطألا عيمج بتكملا ثحو. نكمي ام عرسأب ةنامألا ىلإ اهضيوفت قئاثوب

ماظنلا نم ١٨ةداملا هطرتشت امبسح ةنامألا ىلإ ضيوفتلا قئاثو ميدقتل اهدهج ىراصق لذب ىلع   
  .يلخادلا

نع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو ،ةيئيبلا راثآلا مييقتو ،يملعلا مييقتلا ةقرفأ نم ضرع   -ميج
  .٢٠٠٤يف زرحملا مدقتلا 

  يملعلا مييقتلا قيرف  -١
يملعلا مييقتلا  عضو ،يملعلا مييقتلا قيرفل كراشملا سيئرلا ،نوفاجأ ول - نييأديسلا زجوأ   - ٢٥٧

نأ نيعتي يتلا عيضاوملاو ١٥/٥٣ررقملا يف ةدراولا مييقتلا ةيالو باضتقاب فصوو . ٢٠٠٦ماع يف قيرفلل   
ا يف نوزوألا بقث ةلاحو ؛ةعقوتملا ا  ةيبطقلا ةراقل داعتساو نوزوألا ةقبط ةلاح كلذ يف امب ،مييقتلا اهيطغي

يف نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا ةيمك يف تاهاجتالاو ؛كلذب ةلصتملا دهعلا ةبيرقلا ثادحألاو ةيبونجلا 
؛يوجلا فالغلا يف ديموربلا دوجو تالالدو ؛نوزوألا ةقبط ىلع خانملا ريغت ريثأتو ؛يوجلا فالغلا 

ًاقفو مييقتلاب مايقلا متيس يذلاينمزلا لودجلا زجوأ امك. ةيحطسلا ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو ًاريشم ،هل    
مايقو ،ءاربخلا نييعت ا  . ٢٠٠٦ماع يف لمكتسي نأ يغبني هنأ ىلإ   مايقلا نيعتي يتلا تاوطخلا لمشتو

 ، ، ولصفلا لكيه ديدحتب نيكراشملا ءاسؤرلا لوصفلا قرف ليكشتو ،لوصفلل نييسيئرلا نيفلؤملا رايتخا
ةيئاهنلا او اهضارعتساو لوصفلا دادعإو    .روص يف اهلامكتسا
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  يئيبلا رثألا مييقت قيرف  -٢
يلحرملا ريرقتلا ،يئيبلا رثألا مييقت قيرفل كراشملا سيئرلا ،نامروب تيناج ةديسلا تمدق   - ٢٥٨

خانملا ريغت عم هلعافتو نوزوألا دافنتسال يئيبلا رثألل هليلحت نأشب٢٠٠٤ماع نع قيرفلل   .  
مظنلاو ؛ةحصلاو ؛ةيجسفنبلا قوف ةعشألا يف تارييغتلاو نوزوألا اهضرع ىطغ دقو  - ٢٥٩  

 ، ءاوهلا ةيعونو ،ةيئايحإلا ةيضرألا ةيئايميكلا تارودلاو ؛ةيئاملا ةيجولوكيإلا مظنلاو ؛ةيضرألا ةيجولوكيإلا
نوزوألا دافنتسا نيب ةقالعلا ديقعت نأ ىلإ ،ةماع ةفصب ،تراشأو . يبطقلا يخانملا ريثأتلا مييقتو ؛داوملاو
ةلئاقلا رظنلا ةهجو ززعت ا ًاحوضو رثكأ تحبصأ خانملا ريغتو ءاب -  ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو  إف مث نمو  ،
  .ةليوط ةينمز ةرتف ىدم ىلع ثدحت خانملا ريغت راثآ نأب

بعصلا نم نأ اهدافم ةظحالم ،ةيجسفنبلا قوف ةعشألا يف تارييغتلاب قلعتي اميف ،تدبأو   - ٢٦٠
ةنس نم ثدحت يتلا ةيعيبطلا تانيابتلا ببسب ،ال مأ نوزوألا تايوتسم ةداعت سا يرجي ناك نإ ام ديدحت

يف نوزوألل ةدفنتسملا تازاغلا ةيمك يف يلوزن هاجتا دجوي هنأ ،لوقعم دح ىلإ ،دكؤملا نم نكلو ،ىرخأل 
لايرتنوم لوكوتورب بجومب اهذخأ مت يتلا تاسايقلا ىلإىزعييوجلا فالغلا  نأ ىلإ ًاضيأتراشأو .    

  .نوزوألا دافنتسا يف رود رداصملا هذهل نوكي دق هنأو ،ةيعيبط رداصم نم يتأي ليثيملا ديمورب مظعم
يناطرسلا ايالخلا مروو ينيماتيفلا مرولا نأ دهعلا ةثيدحلا تانايبلا حضوت ،ةحصلا لاجم يفو   - ٢٦١

لوصحلل لثمألا ىوتسمل ا قيقحت نكمي هنأو ،ةيبونجلاو ةيقرشلا ابوروأ يف اميس ال ،ةدايزلا يف نارمتسم
ًايموي ةقيقد٢٠- ١٥ةدمل اهل ضرعتلاب ءاب ةيجسفنبلا قوف ةعشألا لالخ نم لاد نيماتيف ىلع  نأو    ،

دارفألا ىدل اميس ال ،نيعلا ةسدع ةرؤب ماتعإب ةباصإلا ةدح ديازتب ةطبترم ءاب ةيجسفنبلا قوف ةعشألا 
ةنس٢٩ و٢٠نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا  نوبركلا تابكرم لئادبل ةمالسلا تارا بتخا تنيب دقو.  

دوجو لقألا ىلع ةدحاو ةلاح يف رهظ نكلو ،ةماع ةفصب ادج ةضفخنم ةيمس دوجو ةيرولف ةيرولكلا 
نوبركلا تابكرمل ليدبك  (١٢٣ - ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا نيب ةهبتشم ةقالع
لامعلا نيباميف دبكلا ءادأ لالتخاو) ١١ -  ةيرولف ةيرولكلا  .  

قوف ةعشألل ضرعتلا ةدايز نأب رخآ ديكأت ةمثف ،ةيضرألا ةيجولوكيإلا مظنلاب قلعتي اميفو   - ٢٦٢
. تاتابنلا يف داهجإلا لمحت ةدايز نم ديزت دقو ،ةيبشعلا تاناويحلا صقانت يف ببستت ءاب -  ةيجسفنبلا

ةيجسفنبلا قوف ةعشألا نأب دقتع تاجردو فافجلا كلذ يف امب ،ىت ش ةيرزآت لعف دودر جتنت ءاب -  يو
ةمواقم يف ًاصقن جتنتو ،دربلا لامتحا ىلع ةردقلا ةدش يف ةدايز تاتابنلا ةلاح يف جتنتو ،ةعفترملا ةرارحلا  
صوصخلا هجو ىلعًالاغشنا ريثي يذلا رمألا وهو تافآلا تاديبمو باشعألا تاديبم  .  

راثآ نأ ىلإ لجألا ةليوط تاساردلا نم ةيلو ألا جئاتنلا ريشت ،ةيئاملا ةيجولوكيإلا مظنلا يفو  - ٢٦٣
لماكلا زكرتلا لثم داهجإلل ةببسملا ىرخألا رصانعلا راثآ عم ةفلتؤم ،ءاب  -  ةيجسفنبلا قوف ةعشألا
دادعأ يف ظوحلملا صقنلا بابسأ تلمتشاو. ةيئايحإلا ةلتكلا نم ةيملاعلا ةيجاتنإلاب طابترا اهل ،نوزوألل  
،  -  ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو ،يملاعلا خانملا ريغت ىلع ةيئامربلا ءايحألا لئاوملا ريمدتو ،ةيئيبلا تاثولملاو ،ءاب

  .ةمحقملا ةيمسلا عاونألاو تايليفطلاو ،ضارمألاو



UNEP/OzL.Pro.16/17  

52 

ززعت نأ ءاب  -  ةيجسفنبلا قوف ةعشألل نكمي ،ةيئايحإلا ةيضرألا ةيئايميكلا ةرودلاب قلعتي اميفو  - ٢٦٤
ةرارحلا تاجرد يف تارييغتلا نأ نيح يف ،ةيئاملا تائيبلا يف ةصاخبو ،داو ملا ةيلعافتو يجولويبلا رفاوتلا نم

تاطيحملا نم ةيجسفنبلا قوف ةعشألل ةصتمملا داوملا لاقتنا نم ريغت نأ نكمي ) ريخألا يف ةصاخبو(لاطهتلاو 
نكمملا نمو ؛ةيذغملا داوملا تازكرت لعفب ليثيملا يئانث ديتيربك تازكرت ترثأت ،فيصلا رهشأ يفو . اهيلإو
تناكو . تايذغملا اهيف عفترت يتلا هايملا يف لقتو تايذغملا اهيف ضفخنت يتلا هايملا يف تازكرتلا ديزت نأ

ًايونس ةئاملا يف٣- ٢،٥ةبسنب ضافخنالا يف ةذخآ يوجلا ليثيملا ديمورب تازكرت  نأ نكمملا نم نكلو    ،
  . يملاعلا رارتحالل ةباجتسا ةيناث عفترت

تاريغتلل نوكي نأ ضورفملا نم ناك هنأ ىلإ ةيثحبلا جذامنلا ريشت ،ءاوهلا ةيعون صخي اميفو  - ٢٦٥  
تازكرتل يضرألا ىوتسملا ىلع لقأ ريثأت ةدسكألا ىلع يوجلا فالغلا ةردق يف نوزوألاب ةثحتسملا 

 ةئيفد زاغ وهو ،ريفسوبورتلا يف أ١٣٤ - ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تازكرت نأ الإ ليسكورديهلا
  .خانملا ريغتل ةبسنلاب تالالد نم كلذل امب ةعرسب ديازتت تذخأ ،لمتحم

قوف ةعشألا ةطساوب ثحتسملا داوملا نول توفخ نأ نيبت تاساردلا نإف ،داوملل ةبسنلاب امأو   - ٢٦٦
تضفأ دقو . ةيعانطصالا تاغبصلل ةبسنلاب هنم ةيعيبطلا تاغبصلا ةلاح يف عرسأ نوكي ةيجسفنبلا
نم سمشلا ةعشأ لعفبفلتلل ربكأ ةمواقم تاذ نوبركلا ةددعتم تابكرم ثادحتس ا ىلإ تاساردلا  

  .ةيجسفنبلا قوف ةعشألل ةصتمم داوم وأ ةتبثم رصانع مادختسا لالخ
قوف ةعشألا يف ريغتللو خانملا ريغتل لوألا يبطقلا مييقتلاب قلعتي اميف هنأ ماتخلا يف تركذو   - ٢٦٧

ةيجسفنبلا قوف ةعشألا جلاعت ٢٠٠٤ربمفون /يناثلا نيرشت رهش يف ريراقت ةثالث ميدقت متيسف ،ةيجسفنبلا  
متيس امك . ةحصلاو ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع يلبقتسملا اهريثأتب ةقلعتملا لبقتسملا تاهويرانيسو ميلقإلا يف
  .ةماع تاسايس ةقيثوو ةجئار ةغل يف ةماع ةرظن عضو

  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف  -٣
ًاريرقت ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل كراشملا سيئرلا ،نوسردنأ نفيتس ديسلامدق  - ٢٦٨   

هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو قيرفلا ليكشت نعًازجوم  ١٥نهارلا تقولا يف مضي قيرفلا نأ ركذو .  
ًادلب١١نم اوضع  عألا نم ةديدع تائم مضت هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجل نأو  نع برعأو . ءاض، 

يذلا ،سكناب ناثانوج ديسلا ،ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا لمعل هريدقت 
اهيف اوضع لظيس نأ مغر ةنسلا ةيا  يف ةنجلل كراشم سيئرك هبصنم نم دعاقتيس.  

ناجلل نيكراشم ءاسؤرك لمعلا يف نورمتسيس نيذلا صاخشألا ءامسأ نوسردنأ ديسلا مدقو  - ٢٦٩  
مهبصانم يف اورمتسي نأب حر  توكرام ليشيم ةديسلاو رتروب نايأ ديسلا : تقا نيذلا وأ ،ةينقتلا تارايخلا

يكاسام ديسلاو يار نايأ ديسلاو ؛ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ازودنم موهان ديسلاو 
ةنجلل كينودريف ناد ديسلاو لوبشتاك ديفاد ديسلاو ؛ةيئايميكل ا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل يباماي
ميدقتب ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا مايق ىلإ نوسردنأ ديسلا اعدو . تانولاهلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا  
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تارايخلا ةنجلو تانولاهلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل نيكراشم ءاسؤرك نولمعي صاخشأل تاحيشرت 
  .ةينقتلا تارايخلا ناجل عيمجيف ءاضعأكو ،ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتل ا

٢٧٠ -   ، ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالاب ينعملا لمعلا قيرفل كراشملا سيئرلا ،غناهز يكيش ديسلا غلبأو
ممألا جمانرب ىلإ هب تمدق يذلا لكشلاب٢٠٠٢- ١٩٩٥ةرتفلل كالهتسالاو جاتنإلا تانايب نأب   ، 

ةبسنلابو . زجع هجوأ يأ ةظحالم متي مل نكلو ،ةنس لك يف صقن هجوأ ثودح نيبت ،ةئيبلل ةدحتملا
ةعقوتملا ماقرألا نيبت ٢٠٠٩ و٢٠٠٣يتنسل  ًاصقنًاضيأ،  زجع هجوأ يأ نع غالبإلا متي مل نكلو    ًاضيأ، 

  . نيتنسلا نيتاه يف
نأ ،عينصتلا لماوعب ينعملا لمعلا قيرفل حرتقملا كراشملا سيئرلا ،يار نايأ ديسلا ركذو   - ٢٧١

لماوعب ينعملا لمعلا قيرف هعضو يذلا فيرعتلاب تفوأ لمعلا قيرف اهضرعتسا يتلا ديدجلا تايلمعلا 
يف فارطألا اهجردت نأب ىصوأو١٩٩٧ماع يف عينصتلا  نيررقملل فلأ لودجلا ،  . ١٥/١٦ و١٠/١٤ 

تسملا داوملا لئادب ىلإ لوحتللًاصرف كانه نإ لاقامك  ةديدجلا عينصتلا لماوع عيمجل ةبسنلاب نوزوألل ةدفن  
  .لمعلا قيرف ريرقت يف تضرعتسا يتلاو ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ةماه تاثاعبنا اهل يتلا

 ًاريرقت تالوصوريألاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا بوت نيليه ةديسلا تمدق  - ٢٧٢
نأشب ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نع صلختلل ةلمتحملا راثآلا نعو ةعرجلا ةننقملا قاشنتسالا ةزهجأ   ،

جالع رفاوت ىلع ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا   
يف رمتسملا يلورتلا هاجتالا ىلإ تراشأو . ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا يف نمثلا روسيم قشنتسم 

راشتنا ةدايزو ةعرجلا ةننقملا قاشنتسالا ةزهجألجأ نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مادخ تسا  ،
لبق نم ةعرجلا ةننقملا قاشنتسالا ةزهجأمادختسا ةدايزو ،نمزملا ةيئاوهلا بعشلا دادسنا ضارمأو وبرلا   

لاقتنا ةلحرمب ا٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا   اداصتقا رمت يتلا ةيحانلا نم ةيضرملا لئادبلا نإ تلاقو.    
 ، ملاعلا قاطن ىلع ةحاتم ،لوماتوبلاسلا لمشت يتلا اميس ال ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةينقتلا

تانييعت ضرعتست الأ ىلع صني يذلا فارطألا عامتجال ١٥/٥ررقملا ىلإ هابتنالا تعرتساو   
ءوض يف الإ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ن يرشعلاو سماخلا عامتجالا لولحب ةجرحلا تامادختسالا

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مدختست يتلا قاشنتسالا ةزهجأ نم يجيردتلا صلختلل فارطألا لمع ططخ 
  .طقف ةيرولف

ةدماجلا ىواغرلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا ،ورتنيوك ليوغيم ديسلا غلبأ   - ٢٧٣
ال ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ضعب نم ضورعملا يف زجعلا هجوأ نأ نم مغ رلا ىلع هنأب ،ةنرملاو

يأب كانه حمسي ال هنإف ،ابوروأ يف مجحلا ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا نم ديدعلا ىلع رثؤت لازت 
نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا لازي الو . ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل مادختسا
ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا يف ًارمتسم ةيرولف ةيرولكلا نم مغرلا ىلع ، لايرتنوم لوكوتوربل اقفو ٥   

لقرعت لازت ال لئادبلا نم لقأ ةفلكتب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل مادتسملا رفاوتلا ةلأسم نأ 
ماع دعب امل دئاسل ا خفنلا رصنع تانوبركورديهلا نوكت نأ لمتحملا نمو. لجعملا يجيردتلا صلختلا

ةديدع ميلاقأ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل لوؤسملا مادختسالا ريياعم عضو يرجيو٢٠٠٥  ، .
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تابكرم ةدصرأ مكارت رارمتسا لعفب تدكأت دق ىواغرلا مادختسا ةيا   ةرادإ ةيمهأ نإ ماتخلا يف لاقو
ارلا تقولا يف اف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  نويلم نع نه دايزو ةيرول

  .ةئف لك نم نط
ةطخ ،لوبشتاك ديفاد ديسلا ،تانولاهلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل حرتقملا سيئرلا مدق   - ٢٧٤

ةمظنم ةفيحص يف رشنلل ًالاقم مدقتس ةنجللا نإ لاقو. قيرحلا نم تارئاطلا ةيامح نأشب ةنجللا لمع  
نأ ةمظنملا ىلع نيعتي نيح يف ،ا ودلا يندملا ناريطلا  اثاعبناو اهتفلكتو تانولاهلا نم ضورعملا هيف عقوتت يل

تارئاطلا يف ةبرجم لئادب مادختسا طرتشت نأ ىلإ لودلا هيف وعدت ٢٠٠٦ماع  يف " ةيلود ةلاسر"ردصت   
ةنجل نيبو اه نيب ةكرتشم لمع ةقرو ميدقتب ةمظنملا ةنامأ موقتسو. ٢٠٠٩ماع لولحب ميمصتلا  ةثيدحلا 

  .٢٠٠٧ماع ةمظنملا ةيعمج ىلإ تانولاهلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا 
ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا ،ازودنم نابرام موهان ديسلا زجوأ   - ٢٧٥

يحصلا ر جحلا يف تاهاجتالاو ،ةبرتلا ةجلاعم يف تازاجنإلاو ،لئادبلا ليجست يف ققحملا مدقتلا ،ليثيملا
  .هريودت ةداعإو ليثيملا ديمورب ةداعتساو ،نحشلا لبق ام ةجلاعم يف ليثيملا ديمورب مادختساو

، ًاضيأوهو ،سكناب ناثانوج ديسلا مدق   - ٢٧٦ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل سيئر  
يتلا تايصوتلا نأشب ءافيتسا مدقو ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نعًاريرقت يماعل ةبسنلاب ةنجللا اهتمدق    

  .٢٠٠٦ و٢٠٠٥
ةزهجأو تادربملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا ،زربيوك تربمال ديسلا غلبأ   - ٢٧٧

ةليدب تايجولونكت عبتت ةيسيئرلا ةيسنجلا ةددعتم تاكرشلا ضعب نأب ةيرارحلا تاخضملاو ءاوهلا فييكت 
يناثو تانوبركورديهلا كلذ يف امب ،تادربملا لجأ نم ةيرولف ةيرولك لا نوبركلا تابكرم مدختست ال
رئاودلا مظن ميظعت ىلإ يمرت يتلا ةيراجلا تاروطتلا نم ددع ةمثف ،كلذ ىلع ةوالعو . نوبركلا ديسكأ
 يف ،عقوتملا نمو. ةرشابملا ةلاحإلا ماظن ةءافكب لقألا ىلع نوكت نأ يغبني يتلا ةيوناثلا ةلفقملا ةيئابرهكلا
ماع لولحب ًابيرقت ءاوهلا ةفيكملا تابكرملا عيمج مدختست نأ ،ةلقنتملا تادعملا ءاوه فييكت لاجم  ٢٠٠٨ 
نم ،ثحبت اهل ةدروملاو تابكرملل ةعنصملا تاهجلا نأ ديب . أ١٣٤ -  ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرم

ليدب نع ،أ ١٣٤ -  ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرمل يملاعلا رارتحالا ريثأت نأشب ةراثملا لغاوشلا ءارج
. نيتحشرم نيتدامك أ١٥٢ -  ةيرولف ورديهلا نوـبركلا تابكرمو نوبركلا ديسكأ يناث زورب عم ،اهل
ورديهلا نوبركلا تابكرمل ةززعم م ـظن قيبطتب تابكرملل ةعنصملا تاـهجلا موقتس ،نيحلا سفن يفو
ةعامجلا تحرتقا دقو . ةـقاطلا مادختسا ةءافك نيسحتو ةدربملا داوملا برست ليلقتل أ١٣٤ -  ةيرولف
دعب أ ١٣٤ -  ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرمل ةديدجلا تابكرملا مادختسا ىلع رظح ضرف ةيبوروألا

اينروفيلاك يف ءاوهلا دراوم سلجم حرتقاو ،ةينقت لئادب ثادحتسا ءوض يف ٢٠١٣ - ٢٠٠٩ةرتفلا   ،
يف دوقولا مادختسا ةءافك نيسحتو أ ١٣٤ -  ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرم تاثاعبنا ليلقتل زفاوح
  .تابكرملا ءاوه فييكت

داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل حرتقملا كراشملا سيئرلا ،باماي يكاسام ديسلا لاق   - ٢٧٨
 ماع ةياهنب ةيلمعلا هذه لمكتست نأ عقوتملا نمو اهئاضعأ عيمجت يف تأدب ةديدجلا ةنجللا نإ ةيئايميكلا
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، ٢٠٠٥ماع لئاوأ يف هداقعنا ررقملا ،لوألا اهعامتجا يف ضارعتسالل ةحورطملا اياضقلا لمشتو . ٢٠٠٤
فلأ لودجلا يف ةجردملا عينصتلا لماوعل ضارعتساو ،ن  -  ليبوربلا ديمورب نأشب يونس ءافيتساب مايقلا

حم تابلطو١٥/٦ررقملل  ةيربتخم تاءار جإ رفاوتو ثادحتسال مييقتو ،فارطألا نم ةمدقم ةددـ، 
نم يجيردتلا صلختلا يف ققحملا مدقتلاو ،ةباقرلل ةعضاخلا داوملا مادختسا نودب اهقيبطت نكمي ةيليلحتو 

ديمورب نأشب ءافيتسا كراشملا سيئرلا مدق امك . ةينقتلا تالوصوريألاو نوبركلا ديرولك عبارو تابيذملا
قتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ ىلإًاريشم ،ن -  لـيبوربلا يطوحتلا أدبملا قيبطت ىلع ثح دق يداصتقالا ميي  
ةقبط ىلع ةميسج رطاخم نم كلذ يف ام ىلإ رظنلاب ،بيذملا ن  -  نيليبوربلا ديمورب تاثاعبنا طيبثتل

ةيبلسلا جئاتنلا ىلإ رظنلابو ،تارادملا نيب ةكرتشملا يقالتلا ةقطنم يف ثعبنت امدنع اميس الو ،نوزوألا 
  .ةيئابولاو ةيمسلاثاحبألل دهعلا ةثيدحلا 

وضعو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل كراشملا سيئرلا ،زربيوك تربمال ديسلا مدق   - ٢٧٩
ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلاو يداصتقالا مييقتلا وايجولونكتلا قيرف نيب ةكرتشملا ةيهيجوتلا ةنجللا 

يلودلا يموكحلا قيرفلاو يداصتقالا مييقتلا ايجولونك تلا قيرف مايق لجأ نم يراجلا لمعلل ءافيتسا ،خانملا
تابكرمو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مادختسا نأشب صاخ ريرقت عضوب خانملا ريغتب ينعملا 

 رولفلاب ةعبشملا نوبركلا تابكرموةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا 
ا اثاعبناو ا  ةعبشملا نوبركلا تابكرم وةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ريرقتلا يطغيسو. دصرأو

لئادب مييقتو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملل لئادب ربتعت يتلا رولفلاب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  
ةرتفلل ةبسنلاب اميس ال ،تاقيبطتلا كلت يف رولفلاب ةعبشملا نوبركلا تابكرمو لاقو . ٢٠١٥- ٢٠٠٢ 
ةعبشملا نوبركلا تابكرم وةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم يف رظني نل ريرقتلا نإ ديدحتلا ه جو ىلع
تمدختسا دق نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نوكت ال امثيح ةمدختسملا تيربكلا ديرولف يسادسو رولفلاب  

ةتبلا ا  ةدصرألاو ،تان وزخملا نم ةيونسلا تاثاعبنالا ريدقت يف راج لمعلا نإ لاقو. أش اهل تايمكب
ًامييقت ريرقتلا لكشيسو٢٠١٥- ٢٠٠٢ةرتفلل يلبقتسملا مادختسالاو جاتنإلاو  ًالماك،  يوجلا ريثأتلل    

هرشن متيس يذلاو هع يزوتو هضارعتساو ريرقتلا ةغايصل ينمزلا لودجلا حرشو. ةعقوتملا تاثاعبنالل يئيبلاو
ىلإ هميدقتو ٢٠٠٥ويام /رايأ رهش يف نيرشعلاو سماخلا هعامتجا يف ةيوضعلاحوتفم لماعلا قيرفلا  امك .  

عضوي امدنع تاسايسلا عانصل دعملا زجوملا ىلع تاقيلعت لاسرإ ةصرف تاموكحلا عيمجل حاتتس هنأ ركذ 
راذآ رهش ةيا/طابش رهش فصتنم نيب ةرتفلا يف بيولا ةكبش عقوم ىلع زجوملا اذه  سرام /و رياربف

٢٠٠٥.  

  لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر نم ضرع  -لاد
يطغي يذلا ريرقتلا ىلإ هابتنالا ،ةيذيفنتلا ةنجللا ةسيئر ،يجافيل ايسرام ةديسلا تعرتسا   - ٢٨٠

ةقيثولا يف دراولاو ةنجلل نيعبرألاو ثلاثلاو نيعبرألاو يناثلاو نيعبرألاو دحاولا تاعامتجالا 
UNEP/OzL.Pro/16/10.  

ًارابتعا ،ةبلاطم نوكتس٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نإ تلا قو  - ٢٨١ نوناك لوأ نم    
نع ديزي ال امب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا نم دحلاب ٢٠٠٥رياني /يناثلا  يف ٥٠، 
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 اهكالهتسا يف تاضيفختلا يعارت نأو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نأشب اهساسأ طخ نم ةئاملا
تابكرم ةباقر ريبادت عابتا متيسو . ليثيملا ديموربو ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك عبار نم

ح دشأ ضيفخت ةطساوب بثك نع٢٠٠٥ماعل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  نوناك لوأ نم ارابتعا ةد  
وأ ةينطو يجيردت صلخت عيراشم رارقإ مت دقف ،ريبادتلا كلت ذيفنت بارتقال ةباجتساو . ٢٠٠٧رياني /يناثلا

غلبت ةفلكتب ادلب ١٨نأشب أدبملا ثيح نم ةيعاطق  نم يجيردتلا صلختلا لجأ نم رالود نويلم ٧٦،٢   
نوزوألا دافنتسا ةلادب ةموقم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم انط١٢ ٩٢٠ هذه نم ةسمخ تدهعت دقو .  

يف ةدراولا ةلصلا ةقيثولا يجيردت لا صلختلا ديعاوم لبق يجيردتلا صلختلل اهجمارب لامكتساب نادلبلا
 ١٦٩نع ديزي ام ،ضارعتسالا ةرتف لالخ ،ةيذيفنتلا ةنجللا تصصخ دقف ،الامجإو . لايرتنوم لوكوتورب

ةيمكب ردقي امم ايجيردت صلختت نأ ا ٧٦ذيفنت لجأ نم رالود نويلم   أش نم ايرامثتسا اعورشم  
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم نط٢٣٠٠٠  .  

ررضت مدع ةلافك يف اهنم ةبغر ،نيعبرألاو ثلاثلا اهعامتجا يف ةيذيفنتلا ةنجللا ت ررقو  - ٢٨٢
تاقاطنلا لمكت نأ ،ابيرقت ةيعانص ةيتحت ةينب اهيدل نوكي ال دق يتلا ادج كالهتسالا ةضفخنملا نادلبلا 

رالود٣٠ ٠٠٠غلبي ةبتع ىوتسم ىتح يسسؤملا زيزعتلا عيراشمل يونسلا ليومتلل ايندلا  نسًا  ةطيرش ًايو   
صيخرتلل ينطو ماظن كانه نوكي نأو نوزوألا ةدحو ةرادإب اغرفتم افظوم ةلصلا قيثولا دلبلا فلكي نأ 

نوكتس ةيسسؤملا ريبادتلا نإف ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسا يف صقنلا رارمتسا عمو . ليغشتلا ديق
طملا ةيا  ىلإ ةجاحلا ىلع ةنجللا ديكأت ءاج دقو . فايف يجيردتلا صلختلاو لاثتمالا زاجنإل ةيمهأ رثكأ

  .ةجاحلا هذهل ةباجتسا يسسؤم معدو ةلاعف ةسايس
ميدقت ىلع ةيئانثلاو ةذفنملا تالاكولا نيعبرألاو يناثلا اهعامتجا يف ةيذيفنتلا ةنجللا تثحتسا   - ٢٨٣

نع غالبإلا مدع ت الاح ىلع ءاضقلل يسسؤم زيزعت عيراشم اهل ذفنت يتلا نادلبلل ةنكمملا تادعاسملا لك
جماربلا ذيفنت نع قودنصلا ةنامأ ىلإ ةمدقملا ةيونسلا ريراقتلا يف مج نسحت نع كلذ رفسأ دقو . تانايبلا
يماعل فارطألا ددعتم قودنصلل ةدحوملا لمعلا ةطخ يف عامتجالا سفن يف ةنجللا ترظنو . ةيرطقلا

لا تاجاح عيمج جلاعت ا٢٠٠٦ و٢٠٠٤  أ حايترالا عم ةظحالم ةطخ يف ةددحملا يجيردتلا صلخت ، 
اهلاغشنا نع نيعبرألاو ثلاثلا اهعامتجا يف تبرعأ ةنجللا نأ ديب . يجيردتلا صلختلل ثالثلا تاونسلا
ذلا٢٠٠٤لمع ةطخ يف ةدراولا عيرا شملا نم ريبكلا ددعلا كلذ نأشب ، يمل ي   عامتجالا اذه ىلإ مدق
  .نيعبرألاو عبارلا اهعامتجا يف ةنجللا ىلإ اهميدقت ىلع ةذفنملاو ةيئانثلا تالاكولا تثحتساو

رارقإ مت دقو . اهنع غلبملا ةرتفلا لاوط ةيلاع ةيولوأ عضوم كالهتسالا ةضفخنملا نادلبلا تلظ  - ٢٨٤
فارطأ عبس لجأ نم تادربملا ةرادإ ططخو يسسؤملا زيزعتلا عيراشم عم بنج ىلإ ابنج ةيرطق جمارب 

يتلا ةيسيئرلا ةليسولا ةباثمب تادربملا ةرادإ ططخ تلظو ،كالهتسال ا ةضفخنملا نادلبلا نم اهلك ،ةديدج
ريرقتلا يف نيعبرألاو دحاولا اهعامتجا يف ترظن دق ةنجللا تناكو . اهتطساوب ةدعاسملا ميدقت نكمي
 ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلإ ةنجللا تبلط دقو . تادربملا ةرادإ ططخ مييقت نأشب يئاهنلا

امب ،تادربملا ةرادإ ططخ عضو دنع ةماهلا تاردابملا نم ددع جاردإ يف رظنت نأ اهدعاست يت لا تالاكولاو
ىلع ربكأ يئاقتنا لكشب زيكرتلاو ؛يعانصلاو يعيرشتلا قيسنتلا تايلآ ىلع ديدشتلا ةدايز كلذ يف 
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؛حجانلا ذيف نتلل ةصرف ربكأ كلمت يتلا ةعانصلا تاعاطق ىلع زيكرتلا لجأ نم ريودتلا ةداعإو ةداعتسالا
  .رواشتلاو دصرلا ىلع ربكأ لكشب ديدشتلاو

ةقلعتملا تاقافتالا دمأ ةلاطإ ريياعم يف نيعبرألاو يناثلا اهعامتجا يف ةيذيفنتلا ةنجللا ترظن   - ٢٨٥
د ررقملا هب بلاط امبسح٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا يف ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلاب  أ -، 

الا عامتجالل١/٢ ديدمت ىلع صنت ريياعم نيعبرألاو ثلاثلا اهعامتجا يف تدمتعاو ،فارطألل يئانثتس  
  .ةددحم فورظ يف تاقافتالا كلت قاطن

لجألا ةليوط ةرادإلل ةبسانم ةيجيتارتسا عضو نأشب اعورشم لومت نأ ةيذيفنتلا ةنجللا تررقو   - ٢٨٦
نوبركلا تابكرم ةرادإ راثآ نع ةساردب مايقلا كلذ يف امب ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل 

  .٥ةداملا بجومب ةلماع ىرخأ فارطأو نيصلا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا 
نيتينعملا نيتيعرفلا نيتنجللا يغلت نأ نيعبرألاو دحاولا اهعامتجا يف تررق دق ةنجللا تناكو   - ٢٨٧

جاتنإلا عاطقب ينعملا يعرفلاقيرفلاب ظفتحت امنيب ،ليومتلاو مييقتلاو دصرلابو عيراشملا ضارعتساب   .
ىلإ هميدقتل ةنسلا ةطشنأ نع اريرقت ،عامتجالا كلذ يف ةنجللا هب تبلاط امبسح ،ةنامألا تدعأو 

ىلع ةنامألا يفظوم عيمج ىلإو نيفظوملا ريبك ىلإ ركشلا تهجو ،ماتخلا يفو . نيعبرألاو عبارلا عامتجالا
  .قاش دهج نم هب اوماق امو مهمعد

ةيملاعلا  ةئيبلا قفرم لثممنم ضرع  -لاد    
طاحأو ،ةطشنألا ليومت نأشب احيضوت ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرم لثمم ،ريينارغ نارول ديسلا مدق   - ٢٨٨

لعفلاب مدق قفرملا نإ لاقو . ةلصلا تاذ اياضقلا نم ددع نأشب ققحملا مدقتلاب زاجيإب املع نيكرتشملا
تارتسالا هج  هيف رظن يذلا ،جهنلا دكؤيو . تاردقلا ءانب زيزعت ءازإ يجينأشب نوزوألا ةنامأ ىلإ ءافيتسا

متي يتلا تاردقلا ءانب تاجاح ريسيتب قفرملا مايق ةيمهأ ىلع ٢٠٠٣ربمفون /يناثلا نيرشت يف قفرملاسلجم   ،
ينطولا ديعصلا ىلع ا    .ايولوأ ريرقتو اهديدحت

يناعت لازت ال يتلاو لاقتنا ةلحرمب ا صتقا رمت يتلا نادلبلامايقل ةيناكمإ دجوت هنأ ىلإ راشأو   - ٢٨٩  ادا
لايرتنوم لوكوتورب ءازإ ا   ديزملا سامتلا يف ةذفنملا تالاكولا عم نواعتلاب امازتلاب ءافولا يف تابوعص نم

قايس يف عيراشملا هذه يف رظنلا نكميو . تاردقلا ءانب عيراشم لالخ نم يسسؤملا زيزعتلل ةدناسملا نم
قفرملادراومل لبقملا ديدجتلا صلختلا معدل يميلقإ عورشمب حارتقا ىلع ارخؤم قفرملا سلجم قفاو دقو .  

ا رمت يتلا ةلهؤملا نادلبلا يف ليثيملا ديمورب نم مادتسملا يجيردتلا  تالاكولا موقتو . لاقتنا ةلحرمباداصتقا
  .ًابيرق هيف أدبت نأ ررقملا نمو عورشملا مييقتب ةذفنملا

نأب فارطألا ىلإ رشع سماخلا عامتجالا ههجو يذلا بلطلا نع غ البإلا ضرعم يف ،لاقو  - ٢٩٠
نم يجيردتلا صلختلا نأشب ايقيرفأ بونج نم ةمدقملا عيراشملا تاحرتقم يف ،يئانثتسا ساسأ ىلع ،رظنت 
عضول ايقيرفأ بونج ىلإ عيراشملا دادعإ ليومت ميدقت ىلع قفاو ةيملاعلا ةئيبلا قفرم سلجم نإ ،ليثيملا ديمورب 

تقو يف ةشقانمب مايقلا مدع كلذ ينعي نأ نودب ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلل عورشم حرت قم
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ال هنأ مزاح لكشب دكأو هلاغشنا نع سل . هليومت يف تبلاو عورشملل قحال  ا برعأ ،تقولا سفن يفو
  .ةقباس لكشي هنأ ىلع ررقملا اذه ىلإ رظنلا يغبني

تابكرم ضيفخت لوادج ةجلاعمل ةيلاعف قرطلا رثكأل امييقت دع ي قفرملا نأب ماتخلا يف حرصو  - ٢٩١
. ليوطلاو طسوتملا نيلجألا ىلع ،ةدعاسملا يقلتل ةلهؤملا نادلبلا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا

لودج يف رظنلا ،قفرملل ةلبقملا لحارملا يف تارامثتسال قيرطلا دهميس يذلا ،مييقتلا اذه لمشيسو 
  .اهنم ةدافتسالا ميظعتو نادلبلا تاردق ءانبل ةليسو لضفأو ،ىدم عسوألا ةيئايميكلا داوملا لامعأ

  ةذفنملا تالاكولا يلثمم نم ضورع  -واو
  يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب  -١

ةمادتسالا ةلافك نأ ىلإ ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ةلثمم ،ويلافراك يلوس ةديسلا تراشأ   - ٢٩٢
ةقبط ةيامحو لايرتنوم لوكوتورب حاجن نإ . ايلود اهيلع قفتملا ةيفلألا نالعإ فادهأ دحأ ربتعتةيئيبلا 

لامعأ لودج عم ًاضيأنابسانتي امنإو ،ضرألا هجو ىلع رشبلا عيمج ةيامح نع طقف ارفسي مل نوزوألا   
عبرألا ةذفنملا تالاكولا دحأ هنأب يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب رخفيو . يعلطتلا ةمادتسملا ةيمنتلا
  .فارطألا ددعتم قودنصلل

ديفتسي ،ادلب ١٦٦يف ةعيبطلا ىلع دوجوم يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب نإ   - ٢٩٣ نم اهنم ٩٢   
فارطألا ددعتم قودنصلا لالخ نم ا  اعومجم اذه لثميو . عالطضالا متي يتلا ةطشنألاو عيراشملا

لا جماربلا ليومت نم رالود نويلم٤١٠نع ديزي ايمكارت  نم نط ٥٠ ٠٠٠نم برقي ام ىلع يضقتس يت    
نويلم ٣٨ىلع ةقباسلا ةنسلا رادم ىلع ةقفاوملا تمت دقو . ملاعلا ديعص ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا  

نم يجيردتلا صلختلا نع رفسأ امم ،اهنم نويلم ٣٠قافنإ مت ،رالود  انط٥ ٨٤٦  صلختلا اذه ناكو .  
ماع ذنم ايونس اهققحي يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ناك يتلا جئاتنلا نع ادج ريثكب ىلعأ يجيردتلا 

١٩٩٨.  
ىلع عجشت يتلا رزآتلا هجوأ ءانب ىلع دمتعت ةمادتسالا نأ حضاولا نم حبصأ هنإ تلاقو   - ٢٩٤

ذافنإ يف تاموكحلا هب موقت يذلا ةيمهألا غلابلا رودلاو ينطولا ءامتنالا ةيمهأ ىلع تددشو . دوهجلا سناجت
هنودب يجيردتلا صلختلا دوهج ميدتست نأ نكمي ال ام وهونيناوقلا نم ديزملا ىلإ ةجاح ةمث نأب ترقأو . ، 

  .ةيئايميكلا داوملاةرادإ جلاعت يتلا ىرخألا تايقافتالا عم رزآتلا ةدايزل دوهجلا 
ديك أت تداعأو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربل ةقث نم هيلوت امل فارطألل اهريدقت نع تبرعأو  - ٢٩٥

  .ةمادتسم ةقيرطب لايرتنوم لوكوتورب فادهأب ءافولا ةلافكب جمانربلا مازتلا

  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  -٢
ممألا جمانرب يف داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش لثمم ،هدنش اردنجار ديسلا ضرع   - ٢٩٦

 ، نادلبلا دوزي يذلا جمانربلا وهو ،لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب هبموقي يذلا لمعلا ةئيبلل ةدحتملا  
لحب لصتي اميف لاثتمالاو تاكبشلا ءانبو بيردتلا لالخ نم ةينقتلا ةدعاسملاو تاسايسلا ةروشمب 
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نم تاسسؤملا نم برض عم ةكارشلاب جمانربلا لمعيو . ةيميلقإلا ةيعوتلا ةطشنأ ميظنتب موقيو ،لكاشملا
. ادج كالهتسالا ةضفخنملا نادلبلا ةدعاسم ىلع صوصخلا هجو ىلع زكري يذلا ،هلمعب عالطضالا لجأ

ميظنتو راوحلا لالخ نم لاثتمالا نم نيكمتلاو ،ةيمانلا نادلبلا نيب اميف نواعتلا ريسيت ناك دقلو 
جهنلا ضعب جمانربلا حرط دقو . جمانربلا لمعل ةيسيئرلا تامسلا نيب نم ،ةيعيضاوملا تاعامتجالا
، فارطألا ةدعاسم لجأ نم ةيعادبإلا يجيردتلا صلختلل ةيميلقإ تاردابم لمشت يتلاو ،لاثتمالا ىلع  

لدابتل بيولا ةكبش ىلع ةباوبو ،لاثتمالا نأشب تامالعتسا بتاكمو ،ةيميلقإ نود تاراوح ميظنتو 
  .تانولاهلا

ديموربو نولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا يف ةظحالملا تاهاجتالا زجوأو   - ٢٩٧
ادج كالهتسالا ةضفخنم انادلب ربتعت يتلا فارطألا يف ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك عبار و ليثيملا

موقي ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نأب حضوأو ٥ةداملا بجومب لمعت  ، ًاضيأ،  ةيملاعلا ةئيبلا قفرم لالخ نم  ،
املا بجومب لمعت الو لاقتنا ةلحرمب ا    .٥ةد اداصتقا رمت فارطأ سمخ ةدعاسمب

كلت لمشتو . ةلبقملا تاونسلا يف اهتهجاوم نيعتي دق يتلا تايدحتلا زاجيإب ةمالك متتخاو  - ٢٩٨
ماكحأل لاثتمالا نم ةديدجلا فارطألا نيكمتو ٢٠٠٥ماعل ضيفختلا فادهأ زاجنإ تايدحتلا   ،

لامكتسا دع ب لاثتمالا ىلع ةظفاحملا ةلافكو ،تاعيرشتلا ذافنإو ،تانايبلا ةقد نيسحتو ،لوكوتوربلا
ىرخألا ةيلودلاو ةيميلقإلا تامظنملا تانامأ عم تاكارشلا نأب دقتعي هنإ لاقو . لومملا عورشملا

ىلع ةوالعو . تايدحتلا كلت ةهجاوم يف ةلاعف نوكتس ىرخألا فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تادهاعملاو
نأ ًاضيأتبثي دق هنأ ىلإ راشأ ،كلذ  ، ت لجأ نم تاكارش ثادحتساديفملا نم   كرامجلا يفظوم بيرد

ةجلاعم لجأ نم ةلماكتم تايجيتارتساو ،ىرخألا ةيئانثلاو ةذفنملا تالاكولا عم قثوأ لكشب لمعلاو 
  .ليثيملا ديموربل ةيحصلا رطاخملا زربت يتلا كلت لثم ،ليثيملا ديمورب كالهتسا

  ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم  -٣
خيرات ،ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم لثمم ،دمح أ يس دانم يديس ديسلا ضرعتسا  - ٢٩٩

اذهل ةزرابلا ملاعملا ددعو ،لايرتنوم لوكوتوربل فارطألا ددعتملا قودنصلا عم لمعلا يف هتمظنم طارخنا 
خيراتلا نم ةنس٢٤نم رثكأ رادم ىلع نواعتلا   ٩٣٢نينسلا كلت رادم ىلع ةمظنملا تثدحتسا دقو .  

ادلب ٦٦يف اعورشم  صلخت٢٠٠٤ربوتكأ /لوألا نيرشت رهش ةياهنب تققح  يجيردتًا  نم رثكأ نم ًا   
نوزوألا دافنتسا ةلادب ةموقم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم نط٣٢٠٠٠   . ، صوصخلا هجو ىلع ،راشأو

 امور يف ةيذيفنتلا ةنجلل نيثالثلاو نماثلا عامتجالا ذنم ةمظنملا طاشن طيطخت ةيلمع يف يرذجلا رييغتلا ىلإ
تاونس ثالث ىلع ةجردتم ةيجذومن لمع ةطخ عابتا موهفمب لمعلا لخدأ يذلا٢٠٠٢ماع يف  يرسيو .  

اذه عم قستي امب عضوت تاونسلا ةددعتم ةيعاطقو ةينطو يجيردت صلخت ططخ عابتا وحن يمانتملا هاجتالا 
تلا ةنجللا ىلإ يلاحلا تقولا يف ةمظنملا هب مدقتت امم ةئاملا يف٨٦ىلع موهفملا  اطيسب اقاطن كرتي امم ،ةيذيفن  

ا تايلوؤسم يف ةمج ةدايز قيقحت ىلع لمع هاجتالا اذه نأ ةمظنملا يأر نمو . اذب ةلقتسملا عيراشملل
اهمعدل دادعتسالا ةبهأ ىلع ةمظنملاو ،اهلاثتما فادهأب ءافولاب قلعتي اميف ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا   

  .اهقيقدتو يجيردتلا صلختلا جمارب ةحص نم ققحتلاو ذيفنتلا دصر نأشب اميس الو ،ةيلمعلا هذه يف
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نادلبلا ةدعاسم يف لثمتي دهجلا اذه يف ةمظنملا هجاوت يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا دحأ نإ لاقو   - ٣٠٠
 ، يسسؤملا زيزعتلا لالخ نم هب مايقلا ىلإ ةمظنملا فد  ام وهو ،ذيفنتلا ىلع ا  اردق ميعدت ىلع

ططخ ءازإ ديدجلا جهنلا راطإ يف ،صاخ مامتها يلويو . غالبإلاو قيقدتلاو دصرلاو ةروشملا تامدخو
تالاكولا عم نواعتلل غلاب رورسب ودينويلا رعشتو ،ىرخألا تالاكولا عم نواعتلل ،يجيردتلا صلختلا 
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب صخألابو ،ضرغلا اذه لجأ نم ةقيقشلا 

رزآتلا هجوأ ريخستل دوهج نم هلذبت ام راطإ يف ،ودينويلا تماق ،كلذ ىلع ةوالعو . يلودلا كنبلاو
ةباجتسالا يف دعاسيس هنأ دقتعت ،فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالا لجأ نم ديدج عرف ءاشنإب ،ةلمتحملا 

نيعباتلا نوزوألا يفظومب ةطونملا ةيفاضإلا تايلوؤسملا ىلإ رظنلاب اميس ال ،اهنم ةديفتسملا نادلبلا تاجاحل 
  .ةيئايميكلا داوملا اياضقو خانملا ريغت نأشب اهل

تادحوو تاموكحلا نم ودينويلا هب ىظحت يذلا نواعتلل هريدقت نع ماتخلا يف برعأو   - ٣٠١
دعاس يذلا نواعتلا وهو ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا يف ةديفتسملا تآشنملاو ةينطولا نوزوألا   ،

نوزوألا ةنامأل لثملاب هنانتما نع برعأو٢٠٠٣ماعل اهفادهأ زاجنإ ىلع ةم ظنملا  ،  .  

  يلودلا كنبلا  -٤
لثمي فارطألل رشع سداسلا عامتجالا نإ ،يلودلا كنبلا لثمم ،نامروغ فيتس ديسلا لاق   - ٣٠٢

ةديدجلا ي جيردتلا صلختلا تامازتلا نم ةلسلس حبصتسف. لايرتنوم لوكوتورب ذيفنت يف رخآ ايسيئر املعم
ماع يف لوكوتوربلا نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب ةيراس  اغلاب ايدحت لثمي ام وهو ٢٠٠٥   ،

هذه ةهجاوم ىلع ةدعاسملل ةعوضوملا ةيجيتارتسالا لمعلا ططخ ةيمهأ ىلع دكأو ،نادلبلا ضعبل 
صلختلا ططخ عيمج ذيفنت يف نهارلا تقولا يف ققحملا مدقتلا تبثأ دقف ،كلذ ىلع ةوالعو. تايدحتلا  

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم يعاطق يف اهذيفنتب يلودلا كنبلا موقي يتلاو اهيلع قفتملا يجيردتلا 
  . يجيردتلا صلختلل ينمزلا لودجلا زاجنإ نكمي هنأ نوبركلا ديرولك عبارو

تابكرم جاتنإ نم يجي ردتلا صلختلا عيرستب ةقلعتملا ةردابملا نع غالبإلا ضرعم يف ،لاقو  - ٣٠٣
يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةطخو نيصلا يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 
نيذه نإ ،نيعبرألاو عبارلا اهعامتجا يف ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ مدقتس يتلاو ،ةيرافيلوبلا اليورتف ةيروهمج 

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نم نط ١٠ ٠٠٠ىلع ءاضق اعم نالثميس ،ارقأ ول ،نيعورشملا   
  .نوزوألا دافنتسا ةلادب ةموقم

امدقت لايرتنوم لوكوتورب نأشب هجمانرب راطإ يف يلودلا كنبلا عم ةلماعتملا نادلبلا تققح دقل   - ٣٠٤
كن بلا فرص دقو. ٢٠٠٣ماع يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإو كالهتسا ليلقت يف هنأش هل اسوسحم 

ماع يف ةيراجلا عيراشملا عيمج ذيفنت معدل رالود نويلم ٦٦غلبت ةيفاضإ الاومأ هعم ةلماعتملا نادلبلل   
ىلإ ةيلامجإلا هتافورصم لصوأ امم ٢٠٠٣ لثمت ،رالود نويلم ٥١٠،  يتلا لاومألا عومجم نم ةئاملا يف ٨٤   

ةيا   يف عيراشملا ذيفنت يف ةققحملا تازاجنإلا تلمع دقو. ٢٠٠٣ىتح فارطألا ددعتم قودنصلا اهرقأ  
كنبلا ةظفاح يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يلامجإلا يجيردتلا صلختلا ىوتسم لصي نأ ىلع ٢٠٠٣  

و كالهتسالا عاطق يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةموقم انط٧٧ ٤٤٩ىلإ يلودلا  عاطق يف انط ٥٦ ٩٦٩   
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صلختلا لامجإ نم ةئاملا يف ٦٤اذه لثميو . جاتنإلا راطإ يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا  
يلودلا كنبلل ةصصخملا قودنصلا دراوم نم طقف ةئاملا يف٤١مادختساب فارطألا ددعتم قودنصلا   .  

ديفت نأ نكمي يتلا تامولعملا نم ةورث هذيفنت لالخ نم دلو لايرتنوم لوكوتورب نإ لاقو   - ٣٠٥  
جهنلا نأشب ىوتسملا ةعيفر تاعامتجالاو ةيئايميكلا داو ملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا
لجأ نم ،ةمداقلا ةيروحملا تاونسلا يف لمعيس يلودلا كنبلا نأب فاضأو . تاردقلا ءانبل يجيتارتسالا

 ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا لمع معدل هدوهجب ءاقترالا ىلع ،ةماع ةفصب لايرتنوم لوكوتورب حاجن 
فارطألاو ،ةيئانثلا ةحناملا تاهجلاو ،فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأو ،نوزوألا ةنا مأو ،لوكوتوربلا نم
  .ةماعلا تاسايسلل ةمدقملا ةدعاسملاو ةينقتلا ةروشملاو راوحلا زيزعت لالخ نم ةينعملا ىرخألا

  مولعلا ةودن  -٥
ا نيرشت١٩ةعمجلا موي تدقع يتلا مولعلا ةودن نع اريرقت كيسكملا لثمم مدق   - ٣٠٦ ربمفون /يناثل 

جمانربو كيسكملاو ةيكيشتلا ةيروهمجلا ةموكح اهميظنتب تماق يتلاو ،غارب يف نينريس رصق يف ٢٠٠٤  
ءايميكلا يف لبون ةزئاج ىلع زئاحلا انيلوم . ج ويرام ديسلا اهسأرت ةودنلا نإ لاقو. ةئيبلل ةدحتملا ممألا

وألا دافنتسا ملع ةداير يف هتازاجنإب افارتعا١٩٩٥ماعل  م . نوز  انايب يف ةودنلا يف نوكرتشملا لاق دقلو
لالخ نم ةيملاعلا ةئيبلا لكاشم لح ةقيرطل ادوهشم اجذومن لثمي لايرتنوم لوكوتورب نأ تبث هنإ ةيماتخلا 
ميدقتو ،عباطلا ةيملاعلا ةيوضعلاو ،اينمز ةددحملا ةباقرلا ريبادتو ،ةينقتلاو ةيملعلا ةروشملا ىلع هدامتعا 

عم ،عقوتملا نمو احاجن ققحي لوكوتوربلاو . فارطألا ددعتم قودنص لالخ نم ةيمانلا نادلبلل ةدعاسملا
نأ كيسكملا لثمم بلط ،اماتخو . ةلبقملا دوقعلا رادم ىلع نوزوألا ةقبط داعتست نأ ،لماكلاب هذيفنت

ةودنلا نع اصخلم يلاحلا ريرقتلا يف جرد خرؤملا صخلملا نإف ،هيلع ءانبو. ي لا نيرشت١٩  ربمفون /يناث 
نونعملاو٢٠٠٤ نوزوألا ةقبط ةيامح- تاءارجإلاو تايدحتلا: "   " ، نيبودنملا عيمج ىلع هعيزوت مت يذلاو  ،

  .هاندأ سداسلا قفرملا يف دري
لوكوتوربلل نهارلا يملعلا مهفلا لامكتسال هلمع نيعتي يذلا ريثكلا كانه لازي ال هنأ ديب   - ٣٠٧

يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ةريبكلا ةيمكلا ءارج نم ررضتلل ةضرع م نوزوألا ةقبط لازت الف. هذيفنتو
تاسايسلا دوهجو ةيملعلا دوهجلا رمتست نأ نم دبالو ،ةمداق ةريثك تاونسل يوجلا فالغلا يف ىقبت دق 

ة لوذبملا دوهجلا ةلصاوم لالخ نم متي ام كلذ يف امب ،لماكلاب نوزوألا ةقبط ةيامح زاجنإ متي ىتح ةماعلا
  .لئادبلا هذه مادختسا رشنو ،نهارلا تقولا يف ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل لئادب ثادحتسال

ةريبك ةجردب نوزوألا ةقبطل يملعلا مهفلا هيف امن يذلا تقولا يف هنأ ىلإ نوكرتشملا راشأو   - ٣٠٨
ترمتسا دقف ،لايرتنو م لوكوتورب يف فارطألل ايساسأ اداشرإ رفو امم ةيضاملا دوقعلا رادم ىلع ادج

ةيئايميكلا عاونألا نم برض تاثاعبنا ةدايز لالخ نم يوجلا فالغلا نيوكت رييغت يف ةيرشبلا ةطشنألا 
ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا نأ ثيحو . نيموربلاو رولكلا ىلع يوتحت يتلا كلت ىلإ ةفاضإلاب
دق يتلا تامادختسالا رارمتسا ريربت نيمدختس ملا ضعب لواحي دقف ،ةيئاهنلا هلحارم لصو دق نوزوألل
يف نوكرتشملا ثحو . كلذ ىلع ةبترتملا راثآلا ةيمهأ مدعب نيعرذتم ،لوكوتوربلا ماكحأ بجومب حنمت
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ةريغصلا تاثاعبنالاو تامادختسالا نم ريثكلل يمكارتلا رثألا نأل رذحلا نم ةيوق ةجرد مازتلا ىلع ةودنلا 
يوجلا فالغلا يف نوزوألل نيدفنتسملا نيموربلاو رولكلا نم اةيمك فيضت نأ نكمي ةرمتسملا  أش اهل  .  

نم هل امب ،نهارلا تقولا يف ليثيملا ديمورب مادختسا نأ ىلإ ،صوصخلا هجو ىلع ،اوراشأو   - ٣٠٩
نإف ،يلاتلابو . همادختسا عم نمازتم لكشب نوزوألا دافنتسا ىلع لمعي ،نوزوألل ةعفترم دافنتسا ةلاد
كلذ عم كانه نأ ديب . همادختسا فقوت عم ةعرسب يهتنيس ليثيملا ديمورب نع مجانلا نوزوألا دافنتسا

ىتح ةققحملا بساكملا رثأ لاطبإ ىلع  ةافعملا تامادختسالا نم ثاعبنالا يف تادايزلا لمعت نأب ارطخ 
ىلع ةقباس لا ةجلاعملاو يحصلا رجحلا يف تامادختسالا كلذ يف امب ،ليثيملا ديمورب ضيفخت يف نيحلا
  .ةجرحلا تامادختسالاو نحشلا

ةرزاؤمو ةيملاعلا ةيئيبلا لكاشملا لحل يسيئر ءارجإك لوكوتوربلا ةيمهأ اوزربأ م ًاماتخو  - ٣١٠  إف  ،
ةمراصلا طباوضلا عم لوكوتوربلا لماكت ىلع ةظفاحملا ىلع لمعلا متحملا نمو . ضرألا هجو ىلع ةايحلا

  .هفادهأ زاجنإ متي نأىلإ ،ذافنإلاو ليومتلاو ،ةرمتسملا 

  دوفولا ءاسؤر نم تانايب  -ياز
بسحب نيروكذملا ةيلاتلا فارطألا دوفو ءاسؤر نم تانايبب ءالدإلا ىوتسملا عيفر ءزجلا يف مت   - ٣١١

م ، : املكل مهئاقلإ نابايلاو ،نيصلاو ،ايسينودنإو ،ةدحتملا اينارتت ةيروهمجو ،اكنال يرسو ،ناتوبو ،اينيك
، لاو ،نيتنجرألاو دنهلاو ،ايروك ةيروهمجو ،نيبلفلاو ،يدنوروبو ،ايزيلامو ،ادناورو ،دنلياتو ،ليزارب
ةدحتملا تايالولاو ،ةيرافيلوبلا اليورتف ةيروهمجو ،كسرهلاو ةنسوبلاو ،قيبم ازومو ،اينيمرأو ،ناتسكابو

يبرعلا ةكلمملاو)يبوروألا داحتالل ةسيئر اهتفصب(ادنلوهو ،ةيكيرمألا   ، ،   .يسورلا داحتالاوةيدوعسلا ة
عطتست مل يتلا ةيلاتلا فارطألا مهفتب ريدقتلا عم املع عامتجالا طاحأ ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو   - ٣١٢

تقولا قيض ببسب ا  ةعامجلاو ،رصمو ،ةيكينيمودلا ةيروهمجلاو ،ايدوبمكو ،ايراغلبو ،زيلب : انايب ءاقلإ
، دلا وال ةيروهمجو ،تيوكلاو ،ليئارسإو ،يجيفو ،ةيبوروألا سويشيرومو ،نانبلو ،ةيبعشلا ةيطارقمي

  .ادنغوأو دنلياتو ،نادوسلاو ،ايقيرفأ بونجو ،نويلاريسو ،اينامورو ،لابينو ،ايبيمانو ،رامنايمو
. هل اهتفاضتساو عامتجالا اهميظنتل ةيكيشتلا ةيروهمجلل مهركش نع نيملكتملا عيمج برعأ  - ٣١٣

و ،نوزوألا ةنامأ ىلإًاضيأركشلا اوهجو امك  تالاكوو ،ةذفنملا تالاكولاو ،فارطألا ددعتم قودنصلا  
  .لايرتنوم لوكوتورب ذيفنت حاجن مهتلافكل ةحناملا نادلبلاو نيرخآلا ءاكرشلاو ،ةيلودلا ةنوعملا

هنإ اولاقو . يلود قافتاك ماع حاجن نم لايرتنوم لوكوتورب هققح ام نيملكتملا نم ديدعلا زربأ  - ٣١٤
نم يجيردتلا صلختلا ثيح نم هلمعب مايقلا يف تعرش ام زاجنإ ةيلمع يف حجا نلا يئيبلا نواعتلل جذومن
ديعصلا ىلع تاوطخ نم هذاختا مت ام نيملكتملا عيمج حرش ،صوصخلا اذه يفو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا
فادهأ ىلإ لصوتلا يف م . لوكوتوربلا ماكحأ ذيفنتل ينطولا  ادلب ةين نع نيملكتملا نم ددع نلعأو
م تلا ادهعتب ءافولاب رمتسملا مهمازتلا ىلع ديكأتلا نيملكتملا عيمج داعأو ،ددحملا دعوملا لبق يجيردتلا صلخ

  .نوزوألا ةقبط ةيامحبو



UNEP/OzL.Pro.16/17 

63 

نم نيملكتملا نم ديدعلا رذح دقف ،ةديدعلا لايرتنوم لوكوتورب تازاجنإ نم مغرلابو   - ٣١٥
بعصألاو ةريخألا ةلحرملا ةلافكو عفدلا ةوق ةمادت سال ةيفاضإ ريبادت ىلإ ةجاح ةمث نأ ىلإ ريشأو. لكاوتلا
قودنصلا نم ليومتلا نم مئالم ىوتسم ةلافك صوصخلا هجو ىلع مهملا نمف . يجيردتلا صلختلا نم

نم يجيردتلا صلختلل يئاهنلا دعوملا ىلإ رظنلاب ٢٠٠٨- ٢٠٠٦ثالثلا تاونسلا ةرتفل فارطألا ددعتم   ،
نيملكتملا نم ديدعلا برعأو . ٢٠١٠ماع يف نوبركلا ديرولك عبا رو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ا   موقي دراوملا ديدجت نع ةسارد تاصاصتخا ديدحت ىلإ ةجاحلا نع
هيف اوبرعأ يذلا تقولا يف ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم نيملكتملا نم ريثكلا بلاطو . يداصتقالا  ،

ألل م  ىلإ هابتنالا نيملكتملا دحأ ىعرتساو . ةيفاضإ ةينقتو ةيلام ةدعاسمب ،اهوقلت يتلا لاومانتما نع
ةصاخ ةدعاسم ميدقتب رخآ ملكتم بلاط نيح يف ،ليومتلا ىلإ ادج كالهتسالا ةضفخنملا نادلبلا تاجاح 

اهدبكتت يتل ا ةفاضملا فيلاكتلا ةيطغتل ليومتلا ىلإ ةجاح ةمث نأ امك. لوكوتوربلا يف ددجلا فارطألل
دحأ اعدو . يجيردتلا صلختلا عيرستل زفاوح داجيإ ىلإ ةجاحلا ىلإ نيملكتملا ضعب راشأو. ةيمانلا نادلبلا

 ، مجحلا ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا ا  موقت يتلا يجيردتلا صلختلا دوهج ةدعاسمل ريبادت ىلإ نيملكتملا
ىلإ رظنلاب ةمداقلا ثالثلا تاونسلا ةرتف يف اهل ةمد قملا ةدعاسملا ليومتل ةصاخ ليومت ةذفان ءاشنإ حرتقاو
  .يئاهنلا يجيردتلا صلختلا

دعوملا بارتقا عم هنإ نيملكتملا دحأ لاقو . ةغزابلا تايدحتلا نيملكتملا ضعب زربأ امك  - ٣١٦
نم ادج كالهتسالا ةضفخنملا نادلبلا نيكمتل تاقافتا ىلإ ةجاح ةمث نإف يجيردتلا صلختلل فدهتسملا 

رمط لثم اياضق نورخآ نوملكتم سملو . لاثتمالا مدع يف طروتلا نودب يرورضلا داريتسالاب مايقلا
 ، ةبرتلا تافآ تاديبمل لئادب ثادحتسا ىلإ ةجاحلاو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةكلهتسملا تادعملا

ريودت ةداعإل ريب ادت ىلإ ةحلملا ةجاحلاو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانوزخم نم تاثاعبنالا عنم ةلكشمو
دق تناك اياضق لوانت نيملكتملا نم ديدعلا دواعو . ةنوزخملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتو ةداعتساو

ةدفنتسملا داوملا يف ةعورشملا ريغ ةراجتلا لثم ،عامتجالا نم يريضحتلا ءزجلا يف اغلاب الدج تراثأ 
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم لئادبو ليثيملا ديمورب نأشب ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإو ،نوزوألل 

  .ةعرجلا ةننقملا قاشنتسالا ةزهجأيف ةمدختسملا ةيرولف 
صلختلا هجاوت يتلا تابقعلا مهأ نم ربتعت و ةعورشملا ريغ ةراجتلا نأ ىلع ماع لكشب قفتا  - ٣١٧

لجاع لمع ىلإ جاتحت ةلكشم ا  دوفولا ءاسؤر نم دي دعلا ديأو. أو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا
مظن ايازم نورخآ حدتماو ،تارداصلاو تادراولا عبتتل يملاع ماظن ءاشنإب يضقي يذلا حارتقالا 

ةيلك ةقيرطب ةراجتلاب ةلصتملا اياضقلا يف ثحبلا ةرورض حرتقا نيملكتملا دحأ نأ ديب . ةينطولا صيخارتلا
  .اهريغ نع لزعمب سيلو

 يف ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا رارمتسا نأشب لغاوش نع نورخآ نوملكتم برعأ   - ٣١٨
تاءافعإل ضيفتسملا مادختسالا نأشبو ،ليثيملا ديمورب اميس الو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختسا 

لوكوتوربلا بساكم ضيوقتب دد. جرحلا مادختسالا  نإ نيملكتملا دحأ لاقو . ةسرامملا هذه نإ
نم ريثكلا يف رقفلا لاصئتسا يف ماه رود اهل ةعارزلا نأو هدالب يف ةعارزلل ماه ليثيملا ديمورب مادختسا 

تاءافعإ ىلع لوصحلا ةيناكمإ قاطن دم حرتقا دقف كلذلو . ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا 
تاءافعإ ددع نأشب لاغشنالا نع رخآ ملكتم برعأو . ةيمانلا نادلبلا ىلإ ةجرحلا تامادختسالا
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نم لقأ اددع بلطت نأ فارطألا نم بلطو ،ةبولطملا تايمكلا ىلع ةوالع ،ة جرحلا تامادختسالا
صلختلا نأشب ةئطاخ ةراشإ يطعي تانييعتلا نم يلاحلا ددعلا نأ ثيح ةجرحلا ت امادختسالا تاءافعإ
نأ نادلبلا نم بلطو ٢٠٠٥ماع يف ليثيملا ديمورب لئادب تانايب ةدعاق ريوطت نيعتي هنإ لاقو . يجيردتلا  ،
ص ةيامح ريبادتل ةيلودلا ريياعملا نم١٥رايعملا تلخدأ يتلا نادلبلا دشان امك . كلذ يف مهاست  تابنلا ةح 

يبشخلا فيلغتلا ريخبت يف ةيرارحلا ةجلاعملا مدختست نأ نحشلا لبق ام ةجلاعمو يحصلا رجحلا لجأ نم 
  .ليثيملا ديمورب نم الدب

ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل مايق لامتحا نأشب اهلاغشنا نع تاملكتملا ىدحإ تبرعأ   - ٣١٩
ةصاخلا ةجرحلا تامادختسالا تانييعت يف فارطألا اهبلطت يت ا لا تايمكلا يف ةيفسعت تاضيفختب ليثيملا

نأشب تارارق ذاختاب ،لئادبلل ةيداصتقالاو ةينقتلا ىودجلا ىلع ا   ايصوت ةماقإ نم الدب ،ةنجللا مايقو
ديمورب مادختسا ةلكشم عم لماعتلل ىرخأ قرط كانه نوكت دق هنأ ىلإ تراشأو . ةماعلا تاسايسلا
ىلإ اعد رخآ املكتم نأ ديب . نولاهلا ريمدت لباقم يف ليثيملا ديمورب كالهتسال تانامتئا رادصإ لثم ،ليثيملا

نمزلا رم ىلع كانه نوكي نأ يغبني هنأ ىلإو ،ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ نأشب قدأ دعاوق ءاشنإ 
نيملكتملا دحأ برعأو. ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ اهيطغت يتلا ليثيملا ديمورب ةيمك يف تباث ضيفخت  
  .ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ ءازإ تاونسلا ددعتملا جهنلل هدييأت نع

مادختسال فيلاكتلا ةدودرم لئادب ىلع روثعلا ىلإ ةجاحلا ىلإ نيملكتملا نم ديدعلا راشأ   - ٣٢٠
ال هنأ ىلع نيملكتملا دحأ ددشو . ةعرجلا ةننقملا قاشنتسالا ةزهجأيف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم 

نأ هدافم يأر نع رخآ برعأو . ةيلمعلا هذه لالخ نمثلا ةروسيملا ةيودألا نم ىضرملا نامرح يغبني
نيعتي هنأ ىلإ ريشأ دقو . لعفلاب ةحاتم ،رشبلا ةحص ىلع رطخ يأ قلخت ال يتلاو ،ةيلك ةلوبقملا لئادبلا
ةروسيم لئادبلا كلت لعج لجأ نم ةيرولف ةير ولكلا نوبركلا تابكرم لئادب نم ربكأ تايمك ةحاتإ
  .ربكأ لكشب نمثلا

  .٢٠٠٦ماع يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ةفاضتسال هدالب ضرع ناتسكاب لثمم مدق   - ٣٢١

عامتجالا اهدمتعي يكل ا   -ءاح   ىصوملا تاررقملا يف رظنلاو يريضحتلا ءزجلل نيكراشملا نيسيئرلا ريرقت
  لايرتنوم لوكوتوربيف فارطألل رشع سداسلا 

نم ،شتويكازوك شوناي ديسلا ،كراشملا سيئرلا هب ماق امل اهريدقت نع فارطألا تبرعأ  - ٣٢٢
 .لامعأ

ىلإ يريضحتلا ءزجلا اهلاحأ يتلا عيراشملا ساسأ ىلع ةدع تاررقم فارطألا عامتجا دمتعا  - ٣٢٣
ىوتسملا عيفرءزجلاىلدأ يتلا تاقيلعتلا رابتعالا يف ذخألا عم ىوتسملا عيفر ءزجلا ا  مل كلذ عمو .  

هلاح أ يذلا عينصتلا لماوعب قلعتملا ررقملا عورشم دامتعا نأشب قافتا ىلإ لصوتلا نم عامتجالا نكمتي
ليحأ يذلا ررقملا عورشم بحسب ةيبوروألا ةعامجلا تماق ،كلذ ىلإ ةفاضإ . هيف رظنلل يريضحتلا ءزجلا
اهداقعنا نم تاونس ثالث لبق تاعامتجالا ديعاوميف تبلاب اهحرتقم نأشب ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ  . 
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 تاررقملا  - ًالوأ 

 :ررقي فارطألل رشع سداسلا عامتجالا نإ - ٣٢٤

نجاهنبوكو ندنل تاليدعتو لايرتنوم لوكوتوربو ،انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا   -١٦/١ررقملا 
  لايرتنوم لوكوتورب ىلع نيجيبو لايرتنومو

ةيامحل انييف ةيقافتا ىلع تقدص يتلا نادلبلا نم ريبك لا ددعلا ريدقتلا عم ظحالي نأ  -  ١
 ؛نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا ةقبط

ناك ٢٠٠٤ربمفون /يناثلا نيرشت ٢٢ىتح هنأ ىلإ ريشي نأ  -٢ نم ًافرط ١٧٥،   
ىلع ًافرط ١٦٤قدص و ،لايرتنوم لوكوتوربل ندنلليدعت ىلع تقدص دق فارطألا  نجاهنبوك ليدعت  

ىوس قدصي مل اميف لوكوتوربلل لايرتنوم ليدعت ىلع ًافرط ١٢١قدص و لايرتنوم لوكوتوربل  ٨٤ 
 ؛لايرتنوم لوكوتوربل نيجيب ليدعت ىلع ًافرط

ةيقافتا ىلع قدصت نأ ىلع ،دعب كلذ لعفت مل يتلا لودلا ع يمجثحي نأ   -  ٣
اهيلإ مضنت وأاهيلع قفاوت وأهتاليدعتو لايرتنوم لوكوتوربو انييف  ةكراشملا نأ رابتعالا يف ذخألا عم ،   

 .نوزوألا ةقبط ةيامح ةلافكل ةيرورض ةيملاعلا

  ٢٠٠٦ و٢٠٠٥يماع يف ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تائف   -١٦/٢ررقملا 
ةرقفلا ،ءاح ٢ةداملا بجومب ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا مييقت نأشب هتابجاو  كردي ذإ  ٥ 

،نم لايرتنوم لوكوتورب    
تاءارجإلاو ريياعملا رابتعالا يف ذخأي ذإو ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا مييقت ب ةصاخلا 

  ،٩/٦ررقملا يف ةحضوملا 
ريدقتلا عم ًاملع طيحيذإو  ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هب ماق يذلا ميقلا لمعلا ب 

،وربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا   هل ةعباتلا ليثيملا ديم
ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مايقل هنم ًاكاردإو  

ررقملا نم ٢ةرقفلاب ًالمع ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت ضارعتساب هل ةعباتلا ليثيملا  نأو ٩/٦   
نم ءاح ٢ ةداملا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادت ضارغأل ليثيملا ديموربل جرحلا مادختسالا ميقت فارطألا  

،   لوكوتوربلا
ررقملا نأ ظحالي ذإو بجي ١٦/٤  ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ضارعتسال ًابلص ًاساسأ رفوي نأ   

صاخلا رابتعالا ءاليإ بجي ،ةيصوت ميدقتل ةيداصتقالاو ةينقتلا تارربملا بايغ لظ يف هنأو ،لبقتسملا يف 
،نييعتلل    فرطلا نم مدقملا
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صاخ هجوب رابتعالا يف ًاذخأو ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل لمع تاءارجإ نم ٤ و٣نيترقفلا ب   
قفرملا يف نيبملا وحنلا ىلع ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسال اتانييعت مييقتب ةلصتملا ليثيملا ديموربب 

،رقت نم لوألا   )١(فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ري
ماعل اهيلع قفتملا ةيليمكتلا ةجرحلا تامادختسالا تائف ل ةبسنلاب ،فرط لكل زوجي  -  ١

ررقملا اذه قفرمل فلأ لوأ عرفلا يف ةنيبملا٢٠٠٥ عامتجالا ررقم يف ةنيبملا طورشلاب ًانهر حمسي نأ ،،   
ب ،قيبطتلل ةلباق طورشلا هذه نأ املاط،١/٤يئانثتسالا  ماعل كالهتس الاو جاتنإلل ةيليمكتلاتايوتس ملا 

؛ةجرحلا تاجايتحالا ةيبلتل ةيرورض ربتعت يتلا ررقملا اذه قفرمل ءاب لوألا عرفلا يف ةنيبملا٢٠٠٥    
 ٢٠٠٥ماعل اهيلع قفتملا ةجرحلا تامادختسالا تائفل ةبسنلاب  ،فرط لكل زوجي  -  ٢

ةنيبملا طورشلاب ًانهر،حمسي نأ ررقملا اذه قفرم نم فلأ يناثلاعرفلا يف ةنيبملا  عامتجالا ررقم يف   
، ، ١/٤يئانثتسالا  ةنيبملا ٢٠٠٦ماعل كالهتسالاو جاتنإلا تايوتس مبقيبطتلل ةلباق طورشلا هذه نأ املاط  
يتلا ررقملا اذه قفرمل ءاب يناثلاعرفلا يف  هنم مهفي ساسأ ىلع ،ةجرحلا تاجايتحالا ةيبلتل ةيرورضنوكت    

كالهتسالاو جاتنإلا نم ةيفاضإلا تايوتسملا ىلع قفاوي دق لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا عامتجا نأب 
  ؛٩/٦ررقملل ًاقفو تامادختسالا تائفو 

ىصوأ يتلا ليثيملا ديمورب تايمك ا نوكت نأ نامضل ىعست نأ فارطأل ل يغبني  -  ٣
 نم فلأ يناثلاو فلأ لوألا نيعرفلا يف جردملا وحنلا ىلع ةعزوم يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف
  ؛ررقملا اذه قفرم

يف ةدراول اريياعملا ن أ نم دكأتي نأ هيلع قفتم جرح مادختسا هيدل فرط لكل يغبني  -  ٤
ررقملا نم ١ةرقفلا  ا وأ ليثيملا ديموربل جرح مادختساب صيخرتلا ىدل قبط٩/٦  هبنذألا وأ حامسل  ت، 

وأ تاعدوتسميف ةظوف حملا ليثيملا ديمورب نم ةحاتملا تانوزخملا رابتعالا يف ذخأت تاءارجإلا هذه نأو  
نأ فرط لك ىلإ بلط . اهريودت داعملا ؛نوزوألا ةنامأ ىلإ ةرقفلا هذه ذيفنت نعًاريرقتمدقي يو    

 ٩ةرقفلا يف هيلإ راشملا فارطألل يئانثتسالا عامتجالا داقعنا متي نأ ًا، تقؤمقفاوي   -  ٥
ىلع ،قيبطتلل ةلباق طورشلا هذه نأ املاط ،١/٤يئا نثتسالا عامتجالا ررقم يف ةنيبملا طورشلاب ًانهر ،هاندأ  

؛ررقملا اذه قفرم نم ثلاثلا عرفلا يف ةنيبملا٢٠٠٦ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نم ءازجأ     
  :يلي ام ضارعتسا ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلنم بلط ي  -  ٦

جرحلاتامادختسالاتانييعت نم ءازجألا كلت   )أ( عرفلا يف ةنيبملا ٢٠٠٦ ة   
  ؛ررقملا اذه قفرم نم ثلاثلا

ا ٢٠٠٦ةجرحلا تامادختسالا تانييعت   )ب( أ ىلع تددح يتلا ةرداق ريغ " 
  ؛٢٠٠٤ربوتكأ /لوألا نيرشت يف رداصلا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت يف" مييقتلا ىلع

                                                           
)١(  UNEP/OzL/Pro.16/17.  
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يناثلا نوناك٢٤لولحب تمدق يت لا ةلصلا تاذ تامولعملا عيمج نأىلإ ًادانتسا كلذو  يف امب ٢٠٠٥رياني /   
فورظلاو ليصاحملل بسانم وه امب ةلصتملا تامولعملاو فارطألا نم ةمدقم ةيليمكت تامولعم ةيأ كلذ 

  ؛نييعتلل
يف اهيلإ راشملا تانييعتلا مييقت ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ىلإ بلط ي  -  ٧

رقملا اذه نم٦ةرقفلا    :ر 
رشع سداسلا عامتجالا ريرقتل لوألا قفرملا يف ةنيبملا تاءارجإلل ًاقفو   )أ(

ىلإ ٦نم تارقفلا يف مدقملا ينمزلا لودجلا ةيبلتل ةمزاللا تاليدعتلل ةعضاخلا فارطألل  ؛ررقملا اذه نم٩     
ا، نأ لبق نييعتلا مدقم فرطلاب عامتجالا   )ب( بلط اذإ الوادم لمكتست

  ؛كلذ فرطلا
جئاتنلا نع فارطألل ًاريرقت دعي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بل طي  -  ٨

ناسين٣٠لولحب كلذو تقؤم ريرقت لكش يف ، اهيلإ لصوت يتلا يئا ٢٠٠٥ليربأ /   ريرقت لكشبو  
رايأ١٦لولحب    ؛٢٠٠٥ويام / 

٩  -    ٦نم تارقفلا ب ًالمع دعملا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفريرقت ضرعتس ي نأ
لا فارطألل يئانثتسالا عامتجالا ءانثأ ررقملا اذه نم٨ىلإ  سماخلا عامتجالا عم نارتقالاب دقع ي يذ 

تانييعت نم ءازجألاب قلعتي عامتجالا ءانثأ ررقم دامتعا لجأ نم ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو 
ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ٢٠٠٦ةجرحلا تامادختسالا  ه نم٦  ىلإ يدؤت نل ا ،ررقملا اذ   أ ساسأ ىلع بترت  

  ؛ىرخأ ةيلام راثآ ةيأ
ىلإ ٦نم تارقفلا يف هيلع صوصنملا ءارجإلا نإ   -  ١٠ ءارجإ وه ررقملا اذه نم ٩   

؛كلذ فالخ فارطألا ررقت مل ام٢٠٠٥ماع ىلع طقف يرسيو يئانثتسا     

  ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ  قفرملا
  )ةيرتملا نانطألاب(اهيلع قفتملا ةيليمكتلا ةجرحلا تامادختسالا تائف  – ٢٠٠٥: فلأ لوألا عرفلا

  )١،٩(زوللا عاونأ   ايلارتسأ
تادعم )٠،٢(نحاطملا   اكيجلب ةيبشخلا لاغشألل نابم )٠،١(ةينورتكل إ،  نزخل نابم )٠،٣(،   ،

ةيذغألا نيزختل ةفاج لكايه )٠،٣(ةيذغألا  ةميدق نابم )٠,١٢(،  نزاخم )١،١٥(،   ،
ةيذغألا زيهجتل تآشنم )٠،٠٥(ةغراف ةين اوطسأ قيقدلا نحاطم )٠،٠٣(،   ،
ةينف لكايهو عطق )٩،٥١٥( نفس تاروصقمو ةيرثأ بصن ،سئانك )٠،٥٩(،   ،
ساسأو ةيرثأ عطق )٠،١٥(  ،)٠،٣١٩(  

  )٦،٨٤(ةفحاز قاسب ةلوارفلا   ادنك
رفصألا خيطبلا )٦٦(عرقلا   اسنرف داصحلا دعب اميف روذبلا )٧،٥(،   ،)٠،١٣٥(  
زيهجت قفارمو نحاطم )٠،٢٥(ةينف عطق   ايناملأ  ،)٤٥(  
زيهجت قفارمو نحاطم )٤،٢٨(ةففجم ةهكاف ) ١٤(ةفوطقم راهزأ   نانويلا  ،)٢٣(  
ةيمحم قطانم ةفوطقم راهزأ )٠،٦٥(ةنيزلل ةينف عطق   ليئارسإ لوقح ،ةفوطقم راهزأ )٣٠٣(،   ،

داصحلا دعب اميف رومتلا )٧٧(ةفوشكم  اطم)٣،٤٤٤(،  ةيلآ ةزهجأ –قيقدلا نح ،   
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ةدروتسم راثآ عطق )٢،١٤(نيزخت قفارمو  ةهكافلا راجشأ لتاشم )١،٤٢٢(،   ،)٥٠( ،
ةفحاز قاسب ةلوارف )٢٣٩(اطاطبلا  ةلوارفلا ةهكاف )٣٥(،  مامش )١٩٦(،   ،

روذبلا جاتنإ )١٢٥،٦٥(  ،)٥٦(  
ةنيزلل ةينف عطق )١٦٠(زيهجتلا قفارمو نحاطملا   ايلاطيإ  ،)٥،٢٢٥(  
رايخلا )٢،٥(ءانتسكلا   نابايلا ليبجنزلا)١١٩،٤(ليبجنزلا قوقح ، )٤٨،٩(،  ةيمحم قطانم يف ،   

خيطبلا )٩٩،٦(مامشلا ، )٢٢،٩( راحلا لفلفلا عاونأ )٥٧،٦(،  عاونأ )٢٣،٢(،   ،
  )٨٩،٩(رضخألا لفلفلا 

  )٠،١٢(ةفحاز قاسب ةلوارفلا   ادنلوه
  )٨(ةفحاز قاسب ةلوارفلا ) ٤٢(ةلوارفلا ةهكاف   ادنليزوين
ةفاج علس )٤٠(ةفحاز قاسب ةلوارفلا   ادنلوب  ،)٤،١(  

  )٨،٧(زيهجتلا قفارمو نحاطملا   ارسيوس
راهبلا عاونأ)٢،٥٢٥(تيوكسبلا عينصت قفارمو نحاطملا   ةدحتملا ةكلمملا عاونأ )٣،٠) (نابم (تا،   ،

ةيتابن دئاوز تاراهبلا   )٠،٧٧ (ةجوسنم لالس، )٠،٠٣٥( 
ةدحتملا تايالولا 

  ةيكيرمألا
ناجنذابلا لوقح )٢،٤١٣(زوجلا عاونأو هكاوف  لفلفلا لوقح )٣،١٦١(،   ،

اطاطبلا لوقح )٩,٢٨٢( ةفاجلا علسلل لكايه )١٠،٧٤٦(،  ، )٦١،٥١٩) (واكاكلا(، 
ففجم بيلح ،تارا –ةفاج علس   ، باشعأ ،ةزهجم ةيذغأ ةنيزلا تاتابن )٨٣،٣٤٤(   ،

خلا محل)١٥٤( نخدملا ريرت،  ا ةهكاف)٦٧(    )٢١٩(ةلوارفل ، 

حومسملا ةيليمكتلا كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسم ا – ٢٠٠٥: ءاب لوألا عرفلا   )ةيرتملا نانطألاب( 
  ١،٩  ايلارتسأ
  ١٢،٨٢٤  *اكيجلب

  ٦,٨٤  ادنك
  ٦٧،٦٣٥  *اسنرف
  ٤٢،٢٥  *ايناملأ
  ٤١،٢٨  *نانويلا
  ١٠٧٤  ليئارسإ
  ١٦٥،٢٢٥  *ايلاطيإ
  ٤٦٤  نابايلا

  ٠،١٢  *ادنلوه
  ٤٠،٥  ادنليزوين
  ٤٤،١  *ادنلوب

  ٨،٧  ارسيوس
  ٦،٣٣  *ةدحتملا ةكلمملا

نم ٣٨٢،٧٦٤ةيبوروألا ةعامجلل ةيليمكتلا كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسم زواجتت نل   *  
  .اهيلع قفتملا ةيليمكتلا ةجرحلا تامادختسالا ضارغأل ةيرتملا نانطألا
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ةجرحلا تامادختسالا تائف – ٢٠٠٦: فلأ ًايناث عرفلا   )ةيرتملا نانطألاب(اهيلع قفتملا  
ةفوطقم راهزأ )٢،١(زوللا   ايلارتسأ ةيمحم قطانم يف ةفوطقملا راهزألا تاليصب )٢٢،٣٥(،   ،

زرألل يكالهتسالا فيلغتلا )٥،٢٥( ةفحاز قاسب ةلوارفلا )٦،١٥(،   ،)٣٠(  
  )٠،٣(ةيذغألل نابم   اكيجلب

قيقدلا نحاطم )٨،٦٦٦(ةفحاز قاسب ةلوارفلا   ادنك عاونأ عينصت زيهجت قفارم )٢٧،٨(،   ،
  )٨،٤(ةنوركملا 

ءانتسكلا )٨(رزجلا   اسنرف عرقلا )٢(،  لتاشم )٦٠(،  نكامأو ةهكافلا نيتاسب )١٠(جارحألا ،   ،
توتلاو ةهكافلا نيتاسب لتاشم )٢٥(توتلا عرز  لفلفلا عاونأ )٥(،  فيلغتلا )٢٧،٥(،   ،

داصحلا دعب ام روذب )٢(زرألل يكالهتسالا  ةلوارفلا ةهكاف )٠,١٣٥(،  ةلوارفلا )٨٦(،   ،
ةفوطقملا راهزألا تاليصب )٤٠(ةفحاز قاسب  ناجنذاب )٥٢(،  ةرودنب )٢٢(،   ،)٤٨،٤( ،

زيهجتلا قفارمو نحاطملا )٦،٠(مامشلا   ،)٣٥(  
وقحل ةفوطقم راهزأ)٠،٦٥(تابتكمو ةينف عطق   ليئارسإ ةفوشكم ل،  تايلآ قيقدلا نحاطم )٦٧(   ،

ا كامأو قيقدلا نحاطم ةهكافلا راجشأ لتاشم )١،٤٩(زخ ن ةلوارفلا ةهكاف )٤٥(،   ،
ةفحاز قاسب ةلوارفلا )١٩٦( اصحلا دعب اميف رومتلا)٣٥(،  ةفوطقم راهزأ )٢،٧٥٥ (د،   ،

مامشلا )٢٤٠(ةيمحم قطانمب  اطاطبلا )٩٩،٤(،  روذبلا جاتنإ )١٦٥(،   ،)٢٨(  
مب ةلوارفلا ةهكاف)١٢٠(ةفحاز قاسب ةلوارفلا   ايلاطيإ ةيمحم قطانمب ةرودنبلا )٣٢٠(ةيمحم قطان ،   ،

ةيمحم قطانمب ناجنذابلا )٦٩٧( ةيمحم قطانم يف ةفوطقم راهزأ تاليصب )١٥٦(،   ،)١٨٧( ،
ةيمحم قطانمب لفلفلا )١٣١(ةيمحم قطانمب مامشلا  ةنيزلل ةينف عطق )١٣٠(،   ،)٥،٢٢٥(  

رايخلا )٦،٥(ءانتسكلا   نابايلا وقح)٨٧،٦(،  ليبجنزلا ل،  ليبجنزلا )١١٩,٤(  ةيمحم قطانم يف ، 
مامشلا )٢٢،٩( خيطبلا )١٧١،٦(  رضخألا لفلفلا )٦٠،٩(،  راحلا لفلفلا )٩٨،٤(،   ،
)١٣،٩(  

  )٨(ةفحاز قاسب ةلوارفلا ) ٣٤(ةلوارفلا ةهكاف   ادنليزوين
ةفاج علس )٤٠(ةفحاز قاسب ةلوارفلا   ادنلوب  ،)٣،٥٦(  
ةلوارفلا )٤٩٩،٢٩(ةيمحم قطانمب ةلوارفلا ةهكا ، ف)١٥٥(ةيمحم قطانمب لفلفلا عاونأ   اينابسإ  ،

ةيمحم قطانمب ةفوطقم راهزأ )٣٢(ةفحاز قاسب  ةيمحم قطانمب ةفوطقم راهزأ )٤٢(،   ،
  )١٥(ةفوشكم لوقحو 

  )٧،٠(زيهجتلا قفارمو نحاطم   ارسيوس
توتلا لتاشم )٦(ةنيزلا راجشأ لتاشم   ةدحتملا ةكلمملا ةلوارفلا ةهكاف )٤،٤(،   ،)٥٤،٥(  

ةدحتملا تايالولا 
  ةيكيرمألا

لوقح –عرفلا  لتاشم تاريجش )٨٠،٦٤٩(ةففجم زوجلا عاونأو ةهكاف ، )٧٤٧،٨٣٩(   ،
لتاشم تانوزخم )١٥٧،٦٩٤(تاباغلا  دورولاو توتلا عاونأ ،ةهكافلا راجشأ –،   

جورملا باشعأ )٥٦،٢٩١(ةفحاز قاسب ةلوارفلا ) ٦٤،٥٢٨( ةفاج علس ، )١٣١،٦(، 
ةفاج علس)٤٦،١٣٩(واكاكلا بوبحو  ناجنذابلا لوقح )٥٦،٢٥٣(لكايه /،   ،

زيهجتلا قفارمو نحاطملا )٨١،٢٥٣( لفلفلا لوقح )٣٩٤،٨٤٣(،  لوقح )٨٠٦،٨٧٧(   ،
ةرودنبلا لوقح )١٥٢٣،١٨٠(ةلوارفلا ةهكاف  داعملا ةهكافلا نيتاسب )٢٢٢٢،٩٣٤(،   ،

  )٥٢٧،٦(اهعرز 
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تسالاو جاتنإلا تايوتسم– ٢٠٠٦: ءاب يناثلا عرفلا   )ةيرتملا نانطألاب(حومسملا كاله ا  
  ٦٥،٨٥  ايلارتسأ
  ٠،٣  *اكيجلب

  ٤٤،٨٦٦  ادنك
  ٢٤٩،٠٣٥  *اسنرف
  ٨٨٠،٢٩٥  ليئارسإ
  ١٧٤٦،٢٢٥  *ايلاطيإ
  ٥٨١،٢  نابايلا
  ٤٠،٥  ادنليزوين
  ٤٣،٥٦  *ادنلوب
  ٩٤١،٢٩  *اينابسإ

  ٧  ارسيوس
  ٦٤،٩  *ةدحتملا ةكلمملا
  ٦٨٩٧،٦٨  *ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

نانطألا نم ٣ ٢٢٥ ٣١٠ةيبوروألا ةعامجلل كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسم زواجتت نل   *  
  .اهيلع قفتملا ةجرحلا تامادختسالا ضارغأل ةيرتملا

ملا ةجرحلا تامادختسالا تانييعت– ٢٠٠٦: ثلاثلا عرفلا   )ةيرتملا نانطألاب (٥ةرقفلا بجومب ةدمتع  
ا تامادختسالا تانييعت٢٠٠٦  فرطلا   )ةيرتملا نانطألاب (٥ةرقفلا بجومب ةدمتعملا ةجرحل  
تاليصب –ةفوطقم راهزأ   ايلارتسأ ةيمحم قطانم –  يكالهتسا فيلغت –ز ر، أ)١،٧٥(   )٦،١٥( ،

  )٧،٥(ةفحاز قاسب ةلوارفلا 
ةنوركملا عاونأ عينصت قفارم )٦،٩٧٤(قيقدلا نحاطم   ادنك  ،)٢،٠٥٧(  
قطانم –تاليصب ةفوطقم راهزأ   اسنرف مامش )٥،٥(ناجنذاب ) ٨،٢٥(ةفوشكم لوقحو ةيمحم    ،

زيهجت قفارمو نحاطم )٤،٠( ةرودنبلا )٥(،   ،)١٢،١(  
ةيمحم قطانم –ةفوطقم راهزأ   ليئارسإ داصحلا دعب ام –رومت ) ٦٣(  ةيمحم قطانم خيطب )٠،٦٨٩(   ،

لوقحلا لخاد – روذبلا جاتنإ )٤٢،٦(   ،)٢٢(  
تاليصب –ةفوطقم راهز ، أ)٠،٢٧٥(ةنيزلل ةينف عطق   ايلاطيإ ةيمحم قطانم –   –ناجنذاب ) ٦٣( 

مامش )٤٤(ةيمحم قطانم  ةيمحم قطانم –،  لفلفلا )٤(  ةيمحم قطانم –،  ةهكاف )٣٠(   ،
ةيمحم قطانم –ةلوارفلا  ةرودنبلا )٨٠(  ةيمحم قطانم –،   )٣٣٣(  

رضخألا –لفلفلا عاونأ   نابايلا لفلفلا عاونأ )٦٥،٦(  راحلا –،   )٩،٣(  
ةفحاز قاسب ةلوارفلا )٨(ةلوارفلا ةهكاف   ادنليزوين  ،)٢(  
سيداك –ةفوطقم راهزأ   اينابسإ ليلس –  ةيمحم قطانم –  انولتاك ةفوطقم راهزأ )١١(   ،– 

ةفوشكم لوقحو ةيمحم قطانم –لفنرقلا   )٣،٦(  
  )٩،١(ةلوارفلا ةهكاف   ةدحتملا ةكلمملا
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ا تامادختسالا تانييعت٢٠٠٦  فرطلا   )ةيرتملا نانطألاب (٥ةرقفلا بجومب ةدمتعملا ةجرحل  
ةدحتملا تايالولا 

  *ةيكيرمألا
لكايه –ةفاج علس  يذغأ لكايه ةفاج علس)١٥،٣٨) (واكاكلا بوبح(  باشعأ ةزهجم ة،   

نابجألا قفارمو تارا  ناجنذابلا )٢٧،٦٩١(و لوقح –،  قفارمو نحاطملا )٢٠،٩٣٣(   ،
اهعرز داعملا ةهكافلا نيتاسب )١١١،١٣٩(زيهجتلا  لفلفلا عاونأ )٣٠٠،٣٩٤(،   ،– 
ةلوارفلا ةهكاف )٦٩٤،٤٩٧(لوقح  لوقح –،  دنبلا)٣٩٧،٥٩٧(  لوقح –ةرو ،   

)٦٢٧،٥٥٢(  

  ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ماود ةرتف  -١٦/٣ررقملا 
يئانثتسالا عامتجالا ررقم نأ كردي ذإ ةرقفلا بجومب ،بلط ١/٤  ايجولونكتلا قيرف نم )ه (٩   ،

رييا عملا قبطي نأو يونس ساسأ ىلع ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ضرعتسي نأ يداصتقالا مييقتلاو
ا ةلصلا ةقيثولا ريياعملاو٩/٦ررقملا يف اهيلع صوصنملا   ،   فارطألا اهيلع تقفاو يتلا ىرخأل

ةرقفلا بجومب ،فارطألا بلاط ١/٣يئانثتسالا عامتجالا ررقم نأب رقي ذإو  املع طيحت نأ ٦   ،
ةيجهنمو ريياعم ةرولب يف رظنت نأو ،تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا نأشب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا حرتقمب  

،   تاونسلا ةددعتم تاءافعإب حيرصتلل
ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإو تانييعت ماود ةرتف ديدمت ساسأ نأ ىلع قفاوي  - ١  

  ؛مامتهالا نم ديزم ىلإ جاتحي ةدحاو ةنس نع ديزت تارتفل ليثيملا
دمل ًاراطإ ،فارطألل رشع عباسلا عامتجالا يف ،ناكمإلا ردقب ،رولبي نأ  - ٢ تاءافعإ ةرتف   

 ، رومأ ةلمج نم ،ةيلاتلا رصانعلا ذخأ ةرورض ىلع قفاويو ،ةدحاو ةنس نع ديزي امل ةجرحلا تامادختسالا
  :نابسحلا يف

نعًايونس غالبإلا  ) أ(  : 

  ؛هضارعتساو ليثيملا ديمورب ليجست ةداعإ ةلاح  ‘١‘
  ؛ةضوعملاداوملاو ليثيملا ديمورب لئادب ليجس ت ةلاح  ‘٢‘
ةلافكو ايراجت اهجيورتو ةضوعملا داوملاو لئادبلا مييقتل ةلوذب ملا دوهجلا  ‘٣‘

  ؛اهيلع ةينطولا ةيميظنتلا ةقفاوملا
تمت يتلا ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ يف رظنلا ةداعإل ةمدقملا تابلطلا مييقت   ) ب(

 ؛ةيئانثتسا فورظ دوجو ةلاح يف اهيلع ةقفاوملا

 ؛تالاحلا فلتخمل ةيلورتلا تاهاجتالا ضارعتسا  ) ج(

ررقم نم ١ةرقفلا يف اهيلإ راشملا لئادبلا تانايب ةدعاق ءوض يف تانييعتلا مييقت   ) د(  
ةرادإلا تايجيتارتسا عم تانراقم ءارجإو١/٤يئانثتسالا عامتجالا   ؛ 
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ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ ىلع ةمئاقلا تاررقملا قابطنا ةيناكم إ   )ه(
 ؛ةدحاو ةنس نع ديزي املليثيملا ديموربل 

ةنس نع ديزي امل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ ىلع يرست ةي فاضإ طورش  ) و(
 ؛ةدحاو

ةنس نع ديزي امل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ قاطن دمل ةينقتلا تارربملا يف رظنلا   - ٣
  :ةيلاتلا تالاحلا ،رومأ ةلمج نم ،رابتعالا يف ذخألا عم ،ةدحاو

وأ يونس ساسأ ى لع ةمظتنم ريغ ليثيملا ديمورب مادختسا طامنأ نوكت امثيح  ) أ(
 ؛يمسوم

تاونسل ،ددحم مادختسا لجأ نم ،ةغزاب لولح وأ لئادب دوجو عقوتي ال امثيح   )ب(
 ؛ةديدع

؛ةديدع تاونسىدم ىلع ليدب ذيفنت ةطخ قاطن دتمي امثيح  ) ج(   

نييعتلًاينمز ةددحم يجيردت صلخت ةيلمع ةرادإلا تايجيتارتسا لمشت امثيح  ) د( وأ    
  .مادختسا وأ عاطق
  ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تاصاصتخاو لمع تاءارجإ ضارعتسا  -١٦/٤ررقملا 

هجاتنإ يف يجيردتو هنأش هل ضيفخت قيقحت ىلإ فدهي نأ فرط لكل يغبني هنأ ىلع ديكأتلا ديعي ذإ  
ديمورب نم لماكلا يجيردتلا صلختلا ةينب ةجرحلا تامادختسالا لجأ نم ليثيملا ديمورب نم هكالهتساو 

سالل ةيدهب حاتت نأ نكمي ام عرسأب ليثيملا   ررقملل اقفو ةجرحلا تامادخت ا ةيداصتقالاو ةينقتلا لئادبلا
٩/٦،  

تاءارجإب ةقلعتملا رصانعلا دمتعي نأ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تاصاصتخاو لمع  
ريرقتل لوألا قفرملا يف نيبملا وحنلا ىلع ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تانييعت مييقتب ةلصتملا  
  )٢(.فارطألل رشع سداسلا عامتجالا

  ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ةيلاملا ةدعاسملا ريفوت  -١٦/٥ررقملا 
ملا لمعلا ءبع لقثظحالي ذإ لعىقل  بجومب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل قتاع ى   

ددة اهلمع تاءارجإ هيلمت يذلا اهرود اتاءافعإ تانييعت ل ا،   ةجرحلا تامادختسال
لهاك ىلع عقي لمعلا اذ هنم ًارارقإو  ضوهنلا يف ةنجلل يرادإلا ءبعلا نم ًاريبك ًاردق نأب  

،   ةنجلل نيكراشملا نيسيئرلا
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ةنجل ريراقت يف  اهقيبطتفارطألا بلطت يتلا ةيفافشلاو ليصافتلا نم ىلعألا تايوتسملاب ًارارقإو 
،ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا    تانييعتلا كلتل اهمييقت نأشب

يلاحلا ددعلل اهمييقت ءارجإ يف ةنجللا هلمحتت يذلا يلاحلا لمعلا ءبع نأبًاملع طيحي ذإو عفترملا   
الب رمتست نل ةيئانثت سا ًافورظ لثمي ،فارطألا اهددحت يتلا تايوتسملابو ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نم

يقطنملا نمو ،ةيا   كلذو ةنجللا هلمحتت يذلاو ا عقوت  لجألا يف نرتقملا يرادإلا ءبعلا لقي نأ
  ،بيرقلا

نم ) ط(ةرقفلاب لماع فرط ىلإ يمتني كراشم سيئر بصنم ىلإ يلاملا معدلا ريفوت   -  ١
ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ة نجلل ،لماع ريغ فرط ىلإ يمتني كراشم سيئربصنم ىلإ ، و٥ةداملا 

تانييعتل ةنجللا مييقتب ةلصتملا تاعامتجالا كلت روضحل امهتماقإو ا مهرفس فيلاكت ةيطغتل ليثيملا
  ؛ةجرحلا تامادختسالا

رلل يلاملا معدلا ميدقتبًاضيأمايقلا   -  ٢ ةنجلل نيكراشملانيسيئ   ةينعملا ةينقتلا تارايخلا  
نم ةجرحلا تامادختسالا تانييعتل ىلوألا صيخلتلا يف ءاربخلا ةدعاسمب ةناعتسالا ريسيتل ليثيملا ديموربب 

ررقملا ريياعم ءوض يف نييعتلابتابلاطملل تيقوتلا نسح و ًاليصفت رثكأمييقتب ةنجللا مايق ريسيت لجأ   
ختسالا تانييعتل اهمييقت نأشب ةنجللا ريراقت دادعإ يف ءاربخلا اهمدقي يتلا ةدعاسملاو٥/٦ ةجرحلا تاماد ، 

 تاطارتشابءافولا لجأ نم ليصفتلاو ةيفافشلا نم ةيفاك تايوتسمل ريراقتلا هذه ريفوت نامضل كلذو 
  ؛فارطألا

فظوم بتار لداعي ام ررقملا اذه نم ٢ةرقفلا يف هيلإ راشملا يلاملا معدلا زواجتي الأ   -  ٣  
ةدمل ٣ –ف ةبترب غرفتم ينف  ا رصانعلا ىلع عزوي نأو ،ًارهش١٢  بسح كلذو ٢ةرقفلا يف ةددحمل    

  ؛يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةبغر
ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نيكمتل تقؤم ريبدتك ةنامألل صخرينأ   -  ٤  ،

ةصاخلا ةدد ا  ا لمعلا تاءارجإ نع ئشانلا ا   ،فيلاكتلا عفد، اعامتجال ديدجلا طمنلا عم فيكتلا نم
ةنجل ءاضعأ عيمج تايرفسو ،يمويلا ةشاعإلا لدب يأ روضحل ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا  
تانييعتلا مييقتب ةينعملا ا ا  ماع لالخ اهلمحت نوعيطتسي ال يتلا ةجرحلا تامادختسالا تاءافع إلاعامتج

نورضحي نيذلا نيلقتسمل ا ءاربخلاتايرفسل ةماقإلا تايوتسم نأشب هب لومعم وه ام ةاعارم عم ، ٢٠٠٥
  ؛لوكوتوربلل ةيمسرلا تاعامتجالا

  :يلي امب قلعتي اميف نيكراشملانيسيئ رلل ةيلامو ةينقت ةدعاسم نم مزلي ام ريفوت  -  ٥
تا نييعتهيلع موقت يذلا ساسألا نم ققحتلل ءاضتقالا بسح عقاوملا ةرايز   )أ(

  ؛ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ
ضعأ عم قيسنتلاب ةقلعتملاةنامألا ةفيظو زيزعتو  )ب( ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ءا  

  ؛ليثيملا ديموربب



UNEP/OzL.Pro.16/17  

74 

ىلإ ١نم تارقفلا يف هيلإ راشملا يلاملا معدلا ريفوت   -  ٦ ىوتسملا نمض ررقملا اذه نم ٥   
 ٢٠٠٥ماع ةينازيمل لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا نم ةدمتسملا ةينازيملا تاصصخم نم مئاقلا 

  ؛هالعأ ةبولطملا تاقفنلاب ءافولل
ىلإ ١نم تارقفلا يف هيلإ راشملا تقؤملا يلاملا معدلا ريفوت متي نأ   -  ٧ ررقملا اذه نم ٥   

عضوم ةقحاللا تاونسلا يف مدقي لثامم معدل حرتقم يأ نوكي نأ ىلع طقف  ٢٠٠٥ماعل ةيلوأ ةروصب 
  ؛ةدح ىلعحرتقم لكل ةبسنلاب فارطألا بناج نم ةقفاوملاو رظنلا 

نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا عيجشت   -  ٨ ىلع لوكوتوربلا نم  ٥ةداملا  
ةلصاومل كلذو ،اهل ةعباتلا ةيعرفلا تائيهلاو ةثالثلا ةقرفألا يف ءاضعألا ىلإ ةدعاسملا ميدقت ةلصاوم 

  .لوكوتوربلا راطإ يف مييقتلا ةطشنأ يف اهتكراشم

  يبساحملا راطإلا  -١٦/٦ررقملا 
ريدقتلاعم ظحالي ذإ ررقمل ًالامعإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هب علطضا يذلا لمعلا    

،) و (٩ةرقفلا  ٤/١يئانثتسالا عامتجالا    يبساحم راطإ عضو نأشب
ماع ةيا كردي ذإو   ةجرحلا تامادختسالل ءافعإ حن٢٠٠٥دعب بلطيس هنأ  م فرط لك نم  ، 

ىضتقمب فارطألا بناج نم ةردصملاو ةدروتسملاو ةجتنمل ا ليثيملا ديمورب تايمك نع تامولعم ميدقت
،   ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ طورش

راطإ ةرامتسا مادختساب فرطلا نم مدقملا نييعتلا عم تامولعملا هذه ميدقت ةرورض يعي ذإو 
،   يبساحم

سدا سلا عامتجالا ريرقتل يناثلا قفرملا يف نيبملا وحنلا ىلعيبساحملا راطإلا دمتعي نأ   -  ١
  )٣(؛فارطألل رشع

ةخسنلا يف يبساحملا راطإلا جاردإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم بلطي نأ   -  ٢
  .ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تانييعتب صاخلا يداشرإلا بيتكلا نم ةمداقلا

ليثيملا ديموربب ةجلاعملا علسلاو تاجتنملا يفةراجتلا  -١٦/٧ررقملا     
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ن  أظحالي ذإ ًاءزج دمتست لايرتنوم لوكوتورب نم ٥   

راجتلا نم ةينطولا ا  دمتعت يتلا علسلا يف ةاداريإ نم ،ًايلاح     اهنحش وأ اهجاتنإ يف ليثيملا ديمورب ىلع
نأب هنم ًارارقإو ةجلاعملل دي ازتم لكشب ةرفاوتم تحبصأ ةليدبلا تاجتنملاو تاجلاعملاو تاسرامملا 
،متت يتلا    ليثيملا ديموربب
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داوملا نم يجيردتلا صلختلا وه لايرتنوم لوكوتورب يف فرط لك فده نأ ركذتسي ذإو ةعضاخلا  
نإو ،ةيلوؤسملا مساقت ةاعارم عم نوزوأللةدفنتسملا ةباقرلل  ةيامح نأشب فارطألا نيب اميف ةنيابتم نكت  

،   نوزوألا ةقبط
ىلع ةبترتملا تامازتلالاو قوقحلاب ًانهر لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألانم بلط ي  -  ١  ،

 ، تاجتنم وأ علس يف ةراجتلاب قلعتي اميف ةيدييقت ريبادت ذختتالأ ىرخأ ةيلود تاقافتا ةيأو قافتالا اذه  
ا لاثتما ةلاح يفنوكت و ليثيملا ديموربب قلعتي اميف لوكوتوربلا ماكحأ ىلع تقدصفارطأ نم  امازتلال  

، لوكوتو ربلايف  تجتنُأ علسلا نوكل وأ ليثيملا ديموربب تجلوع تاجتنملا وأ علسلا نأ در كلذ فالخب
ليثيملا ديموربب تجلوع ةبرت يف تعر    ؛ز وأ

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا اهلذبت يتلا ةلصاوتملا دوهجلاب بحري   -  ٢  ٥ 
  .ليثيملا ديموربل لئادب دامتعا نأشب لايرتنوم لوكوتورب نم

  ليثيملا ديمورببلئادبب قلعتي اميف ينقتلاو يلاملا معدلا بلط   -١٦/٨ررقملا 
،عضي ذإ ليثيملا ديمورب ىلع لماكلا ءاضقلا ىلإ وعدي يذلا نجاهنبوك ليدعت هرابتعا يف   

تابلطلا مجحو ددع هرابتعا يف عضي ذإو ،ةمدقملا    ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ نأشب

نحشلا لبق ام تاجلاعم يف ةمدختسملا ليثيملا ديمورب نم ةريبكلا تايمكلا  هرابتعا يف عضي ذإو
،  يحصلا رجحلا ضارغأو

نأشب ةيميلقإلا يلمعلا بيردتلا ةقلح اهيلإ تصلخ يتلا تاجاتنتسالا  هرابتعا يف عضي ذإو
 ، ىلإ ٨نم ةرتفل ا يف لاغنسلابراكاد يف ةدوقعملا ،ليثيملا ديموربل لئادبلا مادختسا ناديم يف براجتلا  ١١ 

 ،٢٠٠٤سرام /راذآ

مدختست نادلب ىلإ معدلا ضعب مدق دق فارطألا ددعتم قودنصلا نأ ةقيقح  هرابتعا يف عضي ذإو
صلختلاو تادراولا ىلع رظحلا ضرف ذيفنت نم اهنيكمت فد  ،ًابيرقتليثيملا ديمورب نم ًاليئض ًاردق 

،يملا ديموربل ةيقبتملا تامادختسالا نم يجيردتلا   ليث
نم ١ة رقفلا بجو مب ةلماعلا فارطألا نأ ةقيقح زيزعت  -  ١ لوكوتورب نم  ٥ةداملا  
قودنصلا نم ةيلامو ةينقت ةدعاسم ىلإ جاتحت ًابيرقتليثيملا ديمورب نم ًاليئض ًاردق مدختست يتلا لايرتنوم   ،

ماكحأل لاعفلا ذيفنتلاب ما يقلل ًايئيب ةنومأملاططخلاو تايجيتارتسالا ديدحت نم نكمتت يكل فارطألا ددعتم 
  ؛ليثيملا ديموربب ةقلعتملا لايرتنوم لوكوتورب

ديموربل لئادبلاب ةلصلا تاذ رصانعلل ًازجوم مجر تت نأنوزوألا ةنامأ ىلإ بلط ي  -  ٢
حتملا ممألل ةيمسرلا تاغللا ىلإ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ا  ةد دعأ يتلا ريراقتلا نم ليثيملا

تاغللا هذ  اهرشنو.  
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  ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا لجأ نم لئادبلا مادختسا يف ةنورملا  -١٦/٩ررقملا 
لوادجلاو لايرتنوم لوكوتورب بجومب طورشلل لاثتمالل فارطألا دادعتسا رابتعايف عضي ذإ   

،   هب ةصاخلا يجيردتلا صلختلل ةينمزلا
ليصاحمل ةبسنلاب ةروظنم ريغ بعاصم هجاو دق ليثيملا ديموربل لئادب ريوطت نأ هرابتعا يف عض ي ذإو

،   ةددحم ةيعارزو ةيلحم عاضوأ ببسب كلذو ،ةلوارفلاو راهزألاو خيطبلا لثم ةنيعم
نأ رابتعالا يف ذخأي ذإو هن أوةددحملا عاضوألا هذه عم فيكتلل ةجاحب ةيعارزلا تايجولونكتلا هذه  

اةديدج تاربخ داجيإ نيعتي    ،أشب
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نأب هنم ًايعوو ةداملا نم ١  سمتلت ،عضولا اذه هجاوت يتلا ٥   ،

فد   تاردقلا هذه ءانب يف ةدعاسملا ةينقت ةدعاسم نم مزلي ام عيوطتل ةنورملاو لصاوتملا ينقتلا معدلا
،   لئادبلا مادختسال ربكأ ةروصب ٍضرم لح لع روثعلاو

قت ةصتخملا تائيهلاىلإ بلطي فادهألا غولبل ةمزاللا تاليدعتلاو ،لعفلاب ققحت يذلا مدقتلا ميي  
  .ةددحملا

تاجلاعمو يحصلا رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختساب لصتت تامولعم غالبإ   -١٦/١٠ررقملا 
  نحشلا لبق ام

ركذلابريشي ذإ  ٤ ةرقفلا بجومب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ تلكوأ يتلا ماهملا ىلإ  
لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختساب قلعتي اميف ١١/١٣ررقملا نم ) ب(و) أ(  

،   نحشلا
نأ كردي ذإو تانايب ىلإًاعم نيتمهملا زاجنإ لجأ نم جاتحيس قيرفلا   ةعيبط نع لضفأ  

يد  ًاينقت ة ا لئادبلا رفاوت نعو نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلل فرط لك تامادختسا
،ىدلليثيملا ديموربل ًايداصتقاو  تامادختسالا هذه لجأ نم فرط لك    

ةديفم تانايب ريفوت ل يفاضإ تقو ىلإ جاتحتسأا نع فارطألا ضعب هب هغلبأ مب  ًاملع طيحي ذإو
اصتقاو ًاينقت ةيدب قلعتي اميفاميس الو ةيضقلا هذه نأشب قيرفلا لمع ريونتل ةلاعفو   ًايد ا لئادبلا رفاوت

، ةيئاضقلا ا    اطلس قاطن نمض
متي نأ يف هنم ةبغرو ، ١١/١٣ررقمل ا ذيفنتب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مايق كلذ عم 

ةقيرطب ٤ةرقفلا    ،عاطتسملا ردق ةلوقعموتيقوتلا ةنسح  
تانايب لعفلاب تمدق دق فارطألا ضعب نأ ريدقتلا عم ظحالي ذإو قيرفلا لمع ريونتل ةيئزج  

،شب   ةيضقلا هذه نأ
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نإف ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسا عباطل ًارظن هنأب ًاملع طيحي ذإو  
ةروصب توافتت نأ نكمي نحشلا لبق ام تاجلاعم و يحصلا رجحلا يف هلئادبو ليثيملا ديمورب تامادختسا

،   ىرخأ ىلإ ةنس نم ةظوحلم
ياعملا نم١٥رايعملا قيبطت نأب ً املعطي حي ذإو ةعوضوملا ،تابنلا ةحص ةيامح ريبادتل ةيلودلا ري  

ةدحتملا ممألا ةمظنم نع ةرداصلا تابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتال ل ةعباتلا، ٢٠٠٢سرام /راذآ خيراتب يف
يحصلا رجحلا يف  ليثيملا ديمورب تامادختسا ىلع مانتم بلط قلخ ىلإ يدؤي دق ،ةعارزلاو ةيذغألل

ديموربب قلعتي ال رايعملا يف دراو رايخك ةيرارحلا ةجلاعملا رفاوت نم مغرل اب ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو
،   ليثيملا

اهبلطو ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل لهاك ىلع ًايلاح ىقلملا لمعلا ءبعب ًاملع طيحي ذإو  
، جالا ءانثأنحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسا تالاجم ضعب يف ةيفاضإ ةربخل عامت  

،   ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا
نيررقملل ًاقفو ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تالامعتسا نأ ظحالي ذإو  ٧/٥ 

تاجتنملا وأ ةحصلا وأ ناويحلا وأ تابنلاب ةينعم ةينطو تاطلس بناج نم ى ١١/١٢و  دؤت وأ ا  حمس ي ،
،   ةنوزخملا

فارطألا نم ةدعاسمب ،لمع ةقرف ءاشنإ قيرفلا نم بلطي نأ  -  ١ ءاضعألا ديدحت يف  
دادعإل ،ةبسانم ةروصب نيلهؤملا ةرقفلا ١١/١٣ررقملا بجومب فارطألا هتبلط يذلا ريرقت لا    ؛٤، 

مدق ت نأ ،ةيضقلا هذه نأشب قيرفلا ىلإ تانايب مدقت مل يتلا فارطألا نم بلطي نأ  -  ٢
تامادختسالا عيمج رفاوت ةددحم  ،٢٠٠٥ سرام/راذآ ٣١ لبقلمعلا ةقرف ىلإ ةحاتملا تانايبلا لضفأ 

  ؛مادختسالاو ةعلسلا بسح نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا يف ليثيملا ديموربل ةفورعملا
لضفأ مادختسا ٢ةرقفلا تحت دراولا بلطلل ةباجتسالا ىدل فارطألا ىلإ بلطي   -  ٣  ،

يتلا تانايبلا وأ ٢٠٠٢ماعل ةحاتملا تانايبلا  ؛ةيميوقت ةنس ةرتفل ةلثممأافرطلا  ىري     
وأ ٣ و٢نيت رقفلا بجومب فارطألا اهمدقت يتلا تانايبلا غلبت نأ لمعلا ةقرف نم بلطي  -  ٤  

ضارغأل ليثيملا ديمورب تامادختسال ةيحسملا ةساردلل ةباجتسا ىرخأ فارطأ بناج نم ًاقباس ةمدقملا 
لولحب ،٢٠٠٤ليرب أ/ناسي ن١٤ةخرؤملا نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا   ويام/رايأ ٣١ 

نيرشعلاو سماخلا هعامتجا يفةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلاملعل ، ٢٠٠٥   ؛ 
ضرعت نأ ٤ةرقفلاب ًالمع تانايبلا غالبإ ىدل  ًاضيألمعلا ةقرف نم بلطي و  -  ٥  ،
مادختسال ا طمنل ةماع ةرظن ريفوتلمادختسالاو ةعلسلا بسح عمجم  قسنيريرحت  ريرقت يفتانايبلا 
ةمدقملا تانايبلا ا يملاعلا   ددح يتلا تامادختسالا هذهل ةلمتحملا لئادبلا نع ةحاتم تامولعم نمضت نأو

  ؛فارطألا نم
لضفأ ىلإ ًادانتسا و اهرفاوت بسحلمعلا ةقرفل تامولعملا ريفوت فارطألا نم بلطي   -  ٦

 يف ٥ةرقفلا يف ةددحملا لئادبلا مادختسال ةيداصتقالاو ةينقتلا ىودجلاو رفاوتلا نأشب ةحاتملا تامولعملا 
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ةرتف يف فارطألاب ةصاخلا تامادختسالا ىلع صاخ هجوب زيكرتلا عم اهيدل ةدئاسلا ةينطولا فورظلا 
هتياغ دعوم يف كلذو ٣ و٢نيترقفلا ىضتقمب اهنع  غلبُأ يتلا ةيميوقتلا ةنسلا يناثلا نيرشت٣٠  ربمفون / 

لكشي امم٢٠٠٥   :ام إ 
اهكالهتسا عومجم نم ةئاملا يف ١٠نم رثكأ   )أ( ليثيملا ديمورب نم يونسلا  

  ؛نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسال
مدع لاح يف مجحلا ثيح نم تامادختسا ةسمخ ىلعأ لكشي ام وأ   )ب(

؛ةئاملا يف١٠نع ديزت تامادختسا دوجو     
ةرفاوتملا تانا يبلا نوكت امدنعهب ةصاخلا ةفورعملا تامادختسالا عيمج وأ   )ج(

  .فرطلا ىدل
ىلإ ريرقت ميدقت ٦ةرقفلا يف ةدراولا تامولعملا ساسأ ىلع ،قيرفلا نم بلطي   -  ٧  ،

ةرقفلا ١١/١٣ررقملل ًاقفو فارطألا  هتياغ دعوم يف ٤  رايأ٣١    .٢٠٠٦ويام / 

يحصلا رجحلا تامادختسا نأشب ةدحتملا ممألا تائيه نيب اميف قيسنتلا   -١٦/١١ررقملا 
  نحشلا لبق ام تاجلاعمو

رايعملا بجومب هنأ رابتعالا يف عضي ذإ ةيلودلا ريياعملا نم ١٥  ةعوضوملا تابنلا ةحص ةيامح ريبادتل  
 ،ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمل ةعباتلا تابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالاب، ٢٠٠٢سرام /راذآ يف

، ةمدختسملا ةيبشخلا داوملا مظنت ةيهيجوت ئدابمتردص  ةيلودلا ةراجتلا يف فيلغتلا يف ةجلاعملا ترقأ يتلا  
راشتنا وأ /و لاخدإ رطخ نم دحلل كلذو باشخألاب فيلغتلل ليثيملا ديمورب مادختسابريهطتلاو ةيرارحلا 

  ،ةراجتلا يف ةمدختسملا باشخألاب فيلغتلاب ةطبترملايحصلا رج حلاتافآ 
ةيهيجوتلا ئدابملا هذه نأب مهفلا نم ًاقالطناو تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسا وحن ةهجوم  

  ،نحشلا لبق ام
رمأ ةدحتملا ممألا تائيه نيب اميف قيسنتلا نأربتعي ذإو يساسأ   ، ةكرتشملا ا  اياغ قيقحتل    
ديمورب لئادب نأشب تامييقت يرجي يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ رابتعالا يف ذخأي ذإو  

،رجحلا تامادختسال ليثيملا    نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا
ةنامأ عم ًالاصتا يرجت نأ نوزوألا ةنامأ ىلإ بلطي  -  ١ تابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا  

ضفخب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا مازتلا ىلع ةددشم ،ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنملةعباتلا   
ةحص ريبادتل ةيلودلا ريياعملا نم ١٥رايع ملا ىلإ ةصاخ ةراشإ عم ليثيملا ديمورب تامادختسا  ،تابنلاةيامح  

فيلغتلا داوم ةجلاعملةددحم لئادب ثادحتسا ىلع عيجشتلا ةيغب تامولعملا لدابت لو ديموربب باشخألاب  
  ؛تابنلا ةحص ةيامح ريبادتدحأ اهفصوب ةمظنملا كلت اهيلع تصن يتلا ليثيملا 

رشع عباسلا عامتجالا ىلإ كلذ نع ًارير قت مدقت نأ نوزوألا ةنامأ ىلإ بلطي  -  ٢
  ؛فارطألل
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ةيامح ريبادتل ةيلودلا ريياعملا نم ١٥رايعملا قايس يف رظنت نأ ىلع فارطألا ثحي   -  ٣  
داو م وأ ةيرارحلا ةجلاعملالثم لئادب مادختسا يف ،نكمم دح ىصقألو ةيولو ألا هجو ىلع، تابنلا ةحص

ورببريهطتلا نم ًالدب ةليدبلا فيلغتلا ينعملا دلبلانوكتو ًايداصتقا ًايدجم كلذ ناك املك ليثيملا ديم  دق    
  ؛كلذ نأشب قفارم بلط

ةدروتسملا فارطألا عجشي  -  ٤ بيلاسأ ب ةجلاعملا ةيبشخلا فيلغتلا داوم لبقت نأىلع  
  .١٥رايعملا يف درو امل ًاقفو ليثيملا ديمورب ب ةصاخلا كلتل ةليدب

نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل ةيرورضلا ت امادختسالا تانييعت  -١٦/١٢ررقملا  ةداملا  
  ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥ةرتفلل ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نأشب  ٥

تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هزجنأ يذلا لمعلاب ريدقتلا عم ً املع ذخأيذإ 
  ،هل ةعباتلا ةينقتلا

ةيرورضلا تامادختسالا ةيبلت ل ةيرورضلاكالهتسالاو جاتنإلا تايوتسمب صخري   -  ١
ضارمأو وبرلا ءاد ةجلاعمل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكر مل ةمدختسملا ةعرجلا ةننقملا قاشنتسالا ةزهجأل
، هل قفرملا يف ةددحملا ةنمزملا ةيئاوهلا بعشلا دادسنا فارطألا عامتجا اهعضو يتلا طورشلاب ًانهرررقملا اذ  

قملا نم٢ةرقفلا يف  ررقملا عم قفاوتي امب ٢٠٠٦ماع تايوتسمل يناثلا ضارعتسالل ًاقفوو  ٧/٢٨رر     ؛١٥/٥ 
يداشرإلا بيتكلا يف ددحي نأ ىلع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ثحي   -  ٢

هب ةصاخلا نييعتلا تانايب مدقي نأ نييعتلا مدقم فرطلل زوجي هنأ ،ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت نأشب 
ةعم  ةلماعلا فارطألا يف عيبلل ةهجوملا ةعرجلا ةننقملا قاشنتسالا ةزهجأل جتنملا ةعومجمو ةقطنملا بسحا  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب  يح٥    ؛ًاديدحت رثكألا تانايبلارفاوتت ال امث  
، هنأ   -  ٣ نأشب تالوصوريالل ةينقتلا تارايخلا ةنجل تايصوت نأ ءوض يف فارطألل يغبني

،مادختسالا تاءافعإ نأ ةقباسلا تانوزخملا تايوتسم نع تامولعم ىلإ دنتست لبقتسملا يف ةيرورضلا تا  
ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت دادعإب اهمايق ىدل بجاولا رابتعالا يلوت 

صت تاهج نم ا،ةيرولف  زايح ىلع قفتا وأ اهكلمت تناك ءاوس ،ًايلاح ةمئاقلا تانوزخملل ةز هجأع ين 
حملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نمةعرجلا ةننقملا قاشنتسالا وحنلا ىلع اهريودت داعملا وأ تاعدوتسم يف ةظوف،   

ةنس ةدمل ةيليغشت تادادمإ نع ديزي امب ظافتحالا فد ٤/٢٥ررقملا نم ) ب (١ةرقفلا يف حورشملا   ،
  .ةدحاو
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  قفرم
نم٢٠٠٦ و٢٠٠٥ماعل ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ،   

رشع سداسلا عامتجالا يف فارطألا ا ةعرجلا ةننقملا قاشنتسالا ةزهجأل  دمتعا يتلا نانطألاب (، 
  )ةيرتملا

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  فرطلا
  ةدمتعملا ةيمكلا  ةنيعملا ةيمكلا  ةدمتعملا ةيمكلا  ةنيعملا ةيمكلا  

  ٥٥٠  ٥٥٠  أ__   __  ةيبوروألا ةعامجلا
  ب  ٢٨٦  أ__   __  يسورلا داحتالا
  __  __  ٥٣،١  ٥٣،١  ايناركوأ
  ١٩٠٠  ١٩٠٠  أ__   --  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

عوم ٢٤٥٠  ٢٧٣٦  ٥٣،١  ٥٣,١  ا  

، UNEP/OzL.Pro.15/9ةقيثولا (رشع سماخلا اهعامتجا يف فارطألا هيلع تقفاو يذلا وحنلا ىلع   -أ 
لوألا قفرملاو١٥/٤ررقملا   .(  

  .٢٠٠٥ماع يف نييعتلا ضارعتساب يداصتقالا مييقتلاو ايجولون كتلا قيرف موقيس  -ب 

زفاوحلا ديدحتو ،تادربملا نم نوكملا ديربتلا تامدخ عاطق نم ءزجلا مييقت   - ١٦/١٣ررقملا 
ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا ريغ تادعملا ىلإ لاقتنالا قيرط ىلع تاقوعملاو 

  ةيرولف
عاطق نم ءزجلا مييقتو تانايبلا عمجب ةينعملا تادربملا لمع ةقرف ريرقتب ريدقتلا عمًاملع طي حي ذإ  

  ،١٤/٩ررقملا يف ررقت يذلا وحنلا ىلع ،تادربملا نم نوكملا ديربتلا تامدخ 
ةيمانلاو ةمدقتملا نادلبل لًايدحت لثمي  ةليوط ةرتفل لظي فوسو ناك تادربملا عاطق نأ ىلإريشي ذإو 

،يمتملا هعباطل ًارظن ،ءاوسلا ىلع   يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت نم كلذ نيبت امك ،ز
نادلبلا يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكر مب ةلماعلا تادربملاةراد إلةطخ عضول ةجاحلا كردي ذإو 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  نوبركلا تابكرم نم ماتلا يجيردتلا صلختلا ريسيتل كلذو ٥   ،
،يرولف ةيرولكلا   تادربملا يف ة

تابكرم كالهتسا نم ماتلا يجيردتلا صلختلل ةلاعف لادبإ جمارب ىلإ ةحلملا ةجاحلا  ًاضيأكردي ذإو 
،   ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا

ليجعتلا يف نادلبلا هذه يف تاكرشلا ةدعاسمل ةيداصتقا زفاوح ىلإ ةجاحلا كلذك كردي ذإو  
،   لادبإلا جماربب
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مدع هجوأو تاقوعملاكردي ذإو هريرقت يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهدروأ يتلا نيقيلا    
مزلي يتلا ةيميظنتلا ريبادتلاو تاسايسلا ىلإ راقتفالاو رارقلا عانصل ةحاتملا تامولعملا ةلقب قلعتي اميف 

،   تادربملا عاطق يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم صلختلل اهعضو
ةيذيفنتلاةنجللا ىلإ بلطي يلي اميف رظنت نأ فارطألا ددعتم قودنصلل   :  

ةلماعلا تادربملا لادبإ ةميق حيضوت يف ةدعاسملل ةيفاضإ يلمع نايب عيراشم ليومت   )أ(
  ؛ةيذيفنتلا ةنجلل ةلصلا تاذ تاررقملاب ًالمع ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب

ةرقفلا بجومب ةلماعلا نادلبلا يف نيمدختسملا ةيعوت ةدايز تاءارجإ ليومت  )ب( ةداملا نم ١   
صلختلا نأ ةقيقحب ٥ ا، عم لماع تلل رفوتت دق يتلا تارايخلابو ًاكيشو حبصأيجيردتلا ،  ادربم
  ؛رارقلا عانصو تاموكحلا ةدعاسملو

قيقحتل ريبادت عضو يف رظنلا بتادربملا ةرادإل ًاططخ ذفنت وأ دعت يتلا نادلبلا ةبلاطم   )ج(
اذه يف ةنايصلا تاجايتحا ةيبلت لتادربملا نم ةدرتسملا نوزوألل ةدفنتسملا د اوملا مادختسا يف ةيلاعفلا
  .عاطقلا

نم مدقم ،اهضفخل ةحاتملا صرفلاو نوبركلا ديرولك عبار تاثاعبنا رداصم   -١٦/١٤ررقملا 
  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ةيبوروألا ةعامجلا

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقتو ٢٠٠٢ماعل ي ملعلامييقتلا قيرف ريرقت ب ريدقتلا عمًاملع طي حي ذإ  
،٢٠٠٢ليربأ /ناسين يف رداصلا يداصتقالا ريمدتلا تايجولونكت نأشب    

تاثاعبنا ةدح نم فيفختلل تاسرامملا لضفأو تايجولونكتلا ثدحأ مهف ىلإ ةجاحلاب رقي ذإو  
،   هريمدتو نوبركلا ديرولك عبار

هقلق نع برعي ذإو اهل تازيكرت يوجلا فالغلا يف ةساقملا نوبركلا دي رولك عبار تازيكرتنأل  
  ،اهتيمهأ

هزيكرت سايق يرجي يذلا نوبركلا ةيرولك عبار رداصم ىلإ ذافنلا ةلصاوم ىلإ  ةجاحللهنم ًاكاردإو 
،   يوجلا فالغلا يف

عبارل ةيملاعلا تاثاعبنالل مييقت ءارجإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم بلطي   -  ١
  :ةثعبنملا نوبركلاديرولك 

فارطألا ىدل ةدوجوملا عينصتلا لماوع رداصمو ةطيسولا داوملا رداصم نم   )أ(
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا    ؛٥ 

ةداملا نم ١ةرقفلاب ةلماعلا فارطألا ىدل ةدوجوم رداصم نم   )ب( مت يتلا٥  ت  
  ؛فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا عم ةمئاق تاقافتاةطساوب لعفلاب اهتجلاعم 
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نوبركلا ديرولك عبارل عينصتلا لماوعو ةطيسولا داوملا تامادختسا ن م  )ج(
ةداملا نم ١ةرقفلاب ةلماع فارطأ يف ةقبطملا  دعب اهل يدصتلا متي مل يتلا ٥  ةنجللا عم تاقافتا نم  

  ؛فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا
ةداملا نم ١ةرقفلاب ة لماعلا فارطألا نم لك يف ةدوجوم رداصم نم  )د( يفو ٥   

  ؛نوبركلا ديرولك عبار جاتنإب كرتشتو ،كلذب ةلماع ريغ ىرخأ فارطأ
ريغ نوبركلا ديرولك عبار نم ةيضرعلا تايمكلاو تايافنلا تايمك نم   )ه(

  ؛ًاينمز ةبسانمو ةمئالم ةقيرطب ةرمدملا
ةلمتحملا لولحلل ًا مييقت يرجي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي  -  ٢

  ؛هالعأ ةدراولا كلتك تائف نم تاثاعبنالا ضفخل
هيف رظنت يكل ًاريرقت دعي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي   -  ٣

  .٢٠٠٦ماع يف رشع نماثلا اهعامتجا يف فارطألا 

طألل١٤/٦ررقملل ًاقبط ةدمتعملا ريمدتلا تايجولونكت ضارعتسا   -١٦/١٥ررقملا    فار 
ركذلابريشي ذإ ءانثأ فارطألا ىلإ مدق يذلا ريمدتلا تايجولونكت نأشب لمعلا ةقرف ريرقت ىلإ    

،   ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا
ًاملع ذخأيذإو ىلإ ةجاحلاب     ،ةدمتعملا ريمدتلا تايجولونكت ةمئاقثيدحت ىلع لمعلا  
لقت ىلإ ةجاحلاهرابتعا يف عضي ذإو ايجولونكتلا قيرف لهاك ىلع عقاولا يفاضإلا لمعلا ءبع صي  

،   يداصتقالا مييقتلاو
بلطي   -  ١ يسيئر لوأ ىلإ ، تايجولونكتب ةينعَملا لمعلا ةقرفل نيكراشم ن ريمدتلا  

نع ةيرصح ةروصبو ،ايجولونكتلا راصنأنم تامولعم ىلع لوصحلل يعسل لًاددجم عامتجالا   
ا تفر عيتلا ريمدتلا تايجولونكت  نع ٢٠٠٢ماعل لمعلا ةقرف ريرقت يف " روهظلا يف ةذخآ"أب  

  ؛ريمدتلا تايجولونكت
كلذك بلطي  -  ٢   ، مييقتب مايقلا ،ةديدج تامولعم رفاوت ةطيرش ،نيْكراشملا نيسيئرلا ىلإ

تايجولونكت ةمئاق ىلإ اهتفاضإ لجأ نم ثحبلا قحتست ةغزابلا تايجولونكتلا كلت تناك نأ ام و
كلذ نع ريرقت دادعإو،ةغزابلا تايجولونكتلا هذه مدقت ةلاح ىلإ ًادانتسا ،ةدمتعملا ريمدتلا   ؛ 

نيرشعلاو سماخلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ ريرقتلا ميدقتبلطي  -  ٣   
  .يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف قيرط نع

  ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا  -١٦/١٦ررقملا 
ركذلابريشيذإ  ررقملا ىلإ   ةيربتخملا تامادختسالل ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإ نأشب ٩/١٧   

،   نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ةيليلحتلاو
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تامادختسا نأشب فارطألا نم تاهيجوت بلطي يذلا ذيفنتلا ةنجل ريرقتب ًاملع ذخأي ذإو  
  ة،يليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا يف ناثيملا ورولكومورب

ررقملا نأ ىلإ رظنلابو ًاريرقت مدقي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي ١٥/٨   
ةعضاخلا داوملا مادختسا نودب متت نأ نكمي يتلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا ريبادتلا رفاوتو ثادحتسا نع ًايونس 

ميجو ءاب ،فلأتاقفرملا يف ةدراولا ةباقرلل تعوم،   ا داوم يناثلاني  ،ةثلاثلاو ة  لوكوتوربلا نم    
ةثلاثلاو ةيناثلا نيتعومميج قفرملا يف ةدراولا داوملا جردي نأ  -  ١ يف لوكوتوربلا نم ، ا  

عامتجالا ريرقتل يناثلا قفرملا يف ةدراولا طورشلابو ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل يملاعلا ءافع إلا
لوكوتوربلا يففارطألل سداسلا   ؛ 

ررقملا نم ٥ و٤ و٣تارقفلا يف ةدراولا طورش لا قبطي نأ  -  ٢ ةرقفلا ىلع ١٠/١٩   ١ 
  .ررقملا اذه نم

لوكوتورب نم ٧ةداملا بجومب فارطألا اهتمدق يتلا تامولعملاو تانايبلا   -١٦/١٧ررقمل ا  
  لايرتنوم

تانايبلا تغلبأ يتلا فارطألا كلت بناج نم لوكوتوربلا ذيفنت نأ ىلإ ريشي نأ   -  ١
؛ٍضر م  

لصأ نم ًافرط ١٧٤نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ   -  ٢ دق نوكت نأ يغبني ناك ًافرط ١٨٤   
ةيلاتلا فارطألا نكلو ،نآلا كلذ تلعف دق ٢٠٠٣ماع نع تانايب تغلبأ  ، يهو   ، واناوستوب وتوسيل

، و ، وايريبيل ، وةدحوملا ايزينوركيم تايالو ، ووروان ، ويسورلا داحتالا ولافوتو ناتسنامكرت وناميلس رزج
؛نآلا ىتح تانايب غلبتمل    

ابًاضيأدعب مقت مل ةدحوملا ايزينوركيم تايالو نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   -  ٣ نع غال بإل 
  ؛٢٠٠٢ و٢٠٠١يماعل تانايب 

ا   -  ٤ امازتلال لاثتما مدع ةلاح يف فارطألا كلت عضو ىلإ يدؤي اذه نأ ظحالي نأ
عم قيثولا لمعلا ىلع ،بسانتي امبس ح ،اهثحي ناو ،لايرتنوم لوكوتورب بجومب تانايبلا غالبإب

نأ ذيفنتلا ةنجل نم بلط يو ،لاجعتسالا هجو ىلع تانايبلاب ةنامألا غالبإنأشب ةذفنملا تالاكولا 
  ؛لبقملا اهعامتجا يف فارطألا هذه عضو ضرعتست

قوعي فارطألا بناج نم بسانملا تقولا يف غالبإلا مدع نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   -  ٥
؛لايرتنوم لوكوتورب اهبتري يتلا اا مييقتلاو دصرلا    امازتلال فارطألا لاثتمال نيلاعفل

نأشب تانايبلا ميدقت ىلع فارطألا عجش يذلا ١٥/١٥ررقملا ىلإ ريشي نأ   -  ٦  ،
 ٣٠هتياغ دعوم يف كلذ متي نأ لضفيو ،تانايبلا كلت رفاوت درجمب ةنامألا ىلإ جاتنإلاو كالهتسالا 

داقعنا لبق بسانم تقو يف تايصوتلا ميدقت ىلع ذيفنتلا ةنجل ةدعاسمل ك لذو ،ماع لك نم هينوي/ناريزح
  ؛فارطألا عامتجا
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لصأ نم ًافرط ٩٢نأ ىلإ اضرلا عم كلذك ريشي نأ   -  ٧ غلبت نأ نكمي ناك ًافرط ١٨٤   
ناريزح٣٠هتياغ دعوم يف تانايبلا  ؛يئاهنلا دعوملا اذ٢٠٠٤هينوي /   ءافولا نم تنكمت دق    

ناريزح٣٠هتياغ دعوم يف غالب إلا نأ ىلإ ًاضيأريشي نأ   -  ٨ لمعي ةنس لك نم هينوي / 
ىضتقمب ةلماعلا فارطألا ةدعاسم يف فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا لمع ريسيت ميظعت ىلع 

نم ١ةرقفلا  ؛لايرتنوم لوكوتوربب ةصاخلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلع٥ةداملا      
اهرفاوت درجمب جاتنإلاو كالهتسالا تانايب غالبإ ةلصاوم ىلع فارطألا عجشي نأ  -  ٩  
ناريزح٣٠هتياغ دعوم يف كلذ نوكي نأ لضفيو  يف هيلع ةقفاوملا تمت ام وحن ىلع ،ماع لك نم هينوي / 

  .١٥/١٥ررقملا 

لوكوتورب نم ٧ و٥ناتداملا اهبترت يتلا تانايبلا غالبإ تابلطتمل لاثتمالا مدع   -١٦/١٨ررقملا   
لايرتنوم لوكوتورب ىلع ًارخؤم تقداص يتلا فارطألا بناج نملايرتنوم    

ةداملا بجومب ةلماع ا   -  ١  غلبت مل ٥أ ىلع ًاتقؤم ةفنصملا ةيلاتلا فارطألا نأ ظحالي نأ  ،
  ؛كوك رزجو ناتسناغفأ: ةنامألا ىلإ جاتنإ وأ كالهتسا تانايب يأ

غيلبتب ا مدع ةلاح يف فارطألا كلت عضي عضولا اذه نأ ظحالي نأ  -  ٢  امازتلال لاثتما  
  ؛لايرتنوم لوكوتورب اهبتري يتلا تانايبلا

نأو لايرتنوم لوكوتورب ىلع ًارخؤم الإ قداصت مل فارطألا هذه نأ برقي نأ   -  ٣
كوك رزج نأ ًاضيأظحالي  نع فارطألا ددعتم قودنصلا نم تانايبلا عمج ضرغل ةدعاسملا دعب قلتت مل   

  ؛ذيفنتلا تالاكو قيرط
جمانرب بجومب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم نواعت لا ىلع فارطألا هذه ثحي نأ  -  ٤

يف تانايبلا غالبإل فارطألا ددعتم قودنصلل ةعباتلا ىرخألا ذيفنتلا تالاكو عمو لاثتمالا ىلع ةدعاسملا 
قلعت ي اميف فارطألا هذه عضو ضرعتست نأ ذيفنتلا ةنجل ىلإ بلطي نأو ،ةنامألا ىلإ نكمم تقو عرسأ
  .مداقلا اهعامتجا ءانثأ تانايبلا غالبإب

ةعوم   -١٦/١٩ررقملا   ا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم كالهتسالا دحل لمتحملا لاثتمالا مدع
 ٢٠٠٣ و٢٠٠٢يماع يف لاموصلا بناج نم ) تانولاهلا(فلأ قفرملا نم ةيناثلا 

  لمعلا ططخ ىلع لوصحلابلطو 
ةدفنتسملا داوملاب ةصاخلا ةيونسلا تانايبلا تغلبأ د ق لاموصلا نأ ىلإ ريشي نأ  -  ١

، فلأ قفرملا نم نوزوألل  ةيناثلا ةعوم نع ديزت يتلاو ٢٠٠٣ و٢٠٠٢يماع نم لك نع ) تانولاهلا(ا  
؛كالهتسالا ىلع ديمجت ضرفل ا    اجايتحا
نأ ضرتفي فوس هنإف ح ًاضيألا نم ديزم دورو مدع ةلاح يف هنأ ىلإ كلذك ريشي نأ  -  ٢

  ؛لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف لاموصلا
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نع ذيفنتلا ةنجل ىلإ تاحيضوت مدقت نأ ةعرسلا هجو ىلع لاموصلا ىلإ بلطي نأ   – ٣
نمضت ةددحم ةينمز رطُأو سايق تامالع تاذ لمع ةطخ عم بنج ىلإ ًابنج كالهتسالل اهزواجت ببس 

ل لاثتمالا ىلإ ةزجانلا ا  لبقملا اهعامتجا يفذيفنتلا ةنجل اهثحبتيك دوع نأ يف لاموصلا بغرت دقو .  
معدت نأو ،ساسألا طخ تايوتسم دنع تادراولا ديمجتل اهلمع ةطخ يف داريتسا صصح عضو جردت  

 ، نوزوألل ةدفنتسم داوم اهيف مدختس  ت يتلا تادعملا تادراو ىلع رظح عضوو ،يجيردتلا صلختلا لودج
؛يجيردتلا صلختلا قيقحت وحن مدقتلا نمضت ةيميظنتكوكصو تاسايس كوكصو    

هنأو ،تانولاهلا نم يجيردتلا صلختلا قيرط ىلع لاموصلا مدقت ةقدب دصري نأ   -  ٤
يتلا فارطألا الاموصلا ة لماعم ةلصاوم يغبني  ا نسح فقوم يف لماعت يتلا ةقيرطلا سفنب أ املاط لمعت  
لوكوتوربلايف ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا وحن يقلت لصاوت نأ لاموصلا قح نم نإف ،ددصلا اذه يفو .  

نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلا بجومب ا   امازتلاب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملا
بجومب لاموصلا فارطألا عامتجا رذحي كلذ عم و. لاثتمالا مدعب قلعتي اميف فارطألا عامتجا اهذختي

ةلاح يف ذختت نأ نكمي يتلا ريبادتلا نم ،ةيراشإلا ةمئاقلا يف ةدراولا ريبادتلا نم ءاب دنبلل ًاقبط ررقملا اذه 
ريبادت ذاختا يف فارطألا عامتجا رظنيسو ،تيقوتلا ةنسح ةقيرطب لاثتمالا ىلإ ةدوعلا يف فرط يأ لشف  
تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ىلع ريبادتلا كلت لمتشت دقو. ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ميج دنبلا عم قفتت  

تانولاهلا تادادمإ فقو نامض لثم ٤ةداملا اهزيجت  فارطألا لمحو )لاثتمالا مدع عوضوم يأ(   ،
  .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ةمهاسملا مدع ىلع ةردصملا

ةعوم قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسال لمتحملا لاثتمالا مدع  -١٦/٢٠ررقملا   ا ،ءاب  
نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا بناج نم ) ليثيملا مروفورولك(ةثلاثلا  ةداملا  

ماع يف ٥ اهلمع ططخ تابلطو٢٠٠٣   ، 

نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ةيلاتلا فارطألا نأ ىلإ ريشي نأ   -  ١ تغلبأ دق ٥ةداملا    ،
يهو ةثلاثلا ةعوم ، ءاب قفرملانم ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نع ةيونس تانايب  ماع نع ) ليثيملا مروفورولك(ا

كالهتسالا ديمجت ضرغل ام٢٠٠٣  اجايتحا نع ديزت يتلاو  ،:  ، روداوكإ ،كسرهلاو هنسوبلا ،شيدالغنب
ةلاح يف فارطألا هذه نأ حيضوت لا نم ديزملادورو مدع ةلاح يف ضرتفيسو . ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج
دق ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج نأ ،كلذ عم ظحالي نأو ،لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع  

ةنجل هيف رظنتس يذلا ليثيملا مروفورولكل ساسألا طخ تانايب يف رييغت ثادحإ نأشب تابلط تمدق 
  ؛لبقملا اهعامتجا يف ذيفنتلا

فنتلا ةنجل ىلإ ،ةعرسلاهجوىلع ،مدقت نأ فارطألا هذه ىلإ بلط ينأ   -  ٢ يف ذي  
سايق تامالع تاذ لمع ططخ بناج ىلإ كالهتسالا زواجت ببس نع تاحيضوت مداقلا اهعامتجا 

لاثتمالا ىلإ ةعرسب اةينمز رطأب ةيعجرم   رمأ ثحبت نأ يف فارطألا هذه بغرت دقو . دوع نامضل ةددحم
صل ختلا لودج معدو ساسألا طخ دودح دنع تادراولا ديمجت لجأ نم داريتسا صصح عضو جاردإ

صلختلا قيقحت وحن مدقتلا نمضت يكل ةيميظنت كوكصو تاسايس كوكصو ،اهلمع ططخ يف يجيردتلا 
  ؛يجيردتلا
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يجيردتلا صلختلاب قلعتي اميف فارطألا هذه هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   -  ٣
فارطألا ا . ليثيملا مروفورولك نم  ام  ةعمسلا ةنسحلماعت يتلا ةقيرطلا سفنب اهتلماعم ةلصاوم نيعتيو
نأ فارطألا هذهل يغبني ،ددصلا اذه يفو . لوكوتوربلا يف ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا ىلع لمعت تماد

ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلا بجومب ام   امازتلاب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملا يقلت لصاوت
هذه عامتجالا رذحي كلذ عمو. لاثتمالا مدع قحب فارطألا عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل  ،

 ، ةلاح يف هنأبريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ءاب دنبلا بجومب ررقملا اذه ةطساوب فارطألا يف فرط لا لشف 
ميج دنبلا عم قفتت ريبادت ثحبي فوس فارطألا عامتجا نإف تيقوتلا ةنسح ةقيرطب لاثتمالا ىلإ ةدوعلا 

لثم ٤ةداملا اهددحت تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ىلع ريبادتلا هذه لمتشت دقو . ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم  
مدع ىلع ةردصملا فارطألا لمحو ) لاثتمالا مدع عوضوم يأ(ليثيملا مروفورولك تادادمإ فقو نامض 

لاثتمالا مدعةلاحرارمتسا يف ةمهاسملا   .  

لايرتنوم لوكوتوربلناجيبرذألاثتما مدع   -١٦/٢١ ررقملا    
دق ناجيبرذأنأ ىلإ ريش ي نأ  -  ١ ، ١٠/٢٠ررقملا ىضتقمب ،تمزتلا   رومأ ةلمج نيب  ،

فلأ قفرملايف ةدراولا داوملا نم لماكلا صلختلاب ةعوم ،  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم (ىلوألا ا( ،
ةيناثلا ةعوم   لحب)تانولاهلا(ا ،فلأ قفرملا يف ةدراولا داوملا نم تادراولا ىلع رظح ضرفو لوألا لو ، 

ةداملا ىضتقمب ا ٢٠٠١رياني /يناثلا نوناك نم  امازتلاب لاثتمالا ىلإ ا  دوع نامض لجأ نم كلذو فلأ ٢،   
نم ءاب٢و ؛لايرتنوم لوكوتورب     

يف تانولاهلا تادراو ىلع ًارظح تضرف دق ناجيبرذأ نأ ريدقتلا عم ظحال ي نأ  -  ٢
ررقملل ًاقفو ١٩٩٩   ؛١٠/٢٠، 

، غ لاب قلقب ظحالينأ   -  ٣  ٢٠٠٢، ٢٠٠١ماوعألا نع ةمدقملا تانايبلا نأ كلذ عم
لاثتما مدع ةلاح يف ناجيبرذأ عضت ةروصب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نيبت ٢٠٠٣و  
ةداملا ىضتقمب ا ال  ؛لايرتنوم لوكوتورب نم فلأ٢امازتل    

قملا يف ةدراولا اًاضيأظحال ي نأ  -  ٤  ادهعتب فت مل ناجيبرذأ نأ ضرفب ١٥/٢٨رر    ،
  ؛٢٠٠٣رياني /يناثلا نوناك نم ًءادتبا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ىلع رظح

نوبركلا تابكرم نم لماكلا صلختلا قيقحتب ناجيبرذأ دهعتب ًاملع ذخأ ي نأ  -  ٥
ىلع رظح لل اهقيبطت ديكأت ىلع ناجيبرذأ ثحي و٢٠٠٥رياني /يناثلا نوناك نم لوألا يف ةيرولف ةيرولكلا

  ؛دهعتلا كلذ معدل تابكرملا هذه تادراو
ماع نع ا حي نأ  -  ٦  ىلإ ٢٠٠٤ةصاخلا كالهتسالا تانايب مدقت نأ ىلع ناجيبرذأ ث  

  .نيثالثلاو عبارلا اهعامتجا لالخ ناجيبرذأ ةلاح ضارعتسا ذيفنتلا ةنجل نم بلطيو اهرفاوت درجمب ةنامألا
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  لايرتنوم لوكوتوربل يليش لاثتما مدع  -١٦/٢٢ ررقملا
ةباقرلل ةعضاخلا داوملاب ةصاخلا ةيونسلا تانايبلا تغلبأ دق يليش نأ ىلإ ريش ي نأ  -  ١

ا ةعوم  ءاب قفرملاو ) لماكلاب ةنجلهملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم (ىلوألا ءاب قفرملا يف ةدراولا
ةثلاثلا ةعوم  ا ٢٠٠٣ماعل ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملاو ) ليثيملا مروفورولك(ا اجايتحا نع ديزت يتلاو  

داوملا ىضتقمب ا ٢٠٠٣يف يليش تناك كلذل ةجيتنو . داوملا هذه نم  امازتلال لاثتما مدع ةلاح يف  ،٢ 
  ؛لايرتنوم لوكوتورب نم ءاح ٢و ءاه ٢و ميج

سايق تامالعب ةنرتقم لمع ةطخ ،لجاع وحن ىلع ،مدقت نأ يليش نم بلط ي نأ  -  ٢
يف جردت نأ يف يليش بغرت دقو . لاثتمالا ىلإ ةعيرسلا ةدوعلا نامضل ةددحمةينمز رط أ تاذوةيعجرم 

ينمزلا لودجلا معدو ساسألا طخ تايوتسم دنع تادراولا ديمجتل داريتسالل صصح عضو اهلمع ةطخ 
صلختلا تايلمع قيقحت يف مدقتلا نمضت ةيميظنت كوكصو تاسايسلل كوكص عضوو يجيردتلا صلختلل 

  ؛يجيردتلا
تابكرم نم صلختلاب قلعتي اميف مدقت نم يليش هزرحت ام بثك نعدصر ي نأ  -  ٣  

عم لماعتلا يف رارمتسالا يغبنيو . ليثيملا ديموربو ليثيملا مروفورولكو ،ىرخألا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
ا ريبادت قيقحت بوص لمعت ا  اهيلع صو صنملا ةباقرلأ املاط ديج عضو يف يتلا فارطألا ةقيرط سفنب يليش

ةيلودلا تادعاسملا ىلع يليش لوصح يف رارمتسالا يغبني ،ددصلا اذه يفو . ءافولاو لوكوتوربلا يف ا
فارطألا عامتجا اهذختي دق يتلا ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلل اقفو ا   امازتلاب ءافولا نم اهنيكمتل

، يليش ر ذحيفارطألا عامتجا نأ ريغ . لاثتمالا مدعب قلعتي اميف نم ءاب دنبلل ًاقفوررقملا اذه ىضتقمب  
رظني فوس ،تيقوتلا ةنسح ةقيرطب لاثتمالا ىلإ ةدوعلا يف لشفلا ةلاح يف هنأ نم ،ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق  

قيبطت ةيناكمإ ريبادتلا هذه لمشت دقو . ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم قفتت يتلا ريبادتلا يف
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب تادادمإلا فقو نامض لثم ٤ةداملا راطإ يف ةحات ملا تاءارجإلا  
فارطألا ةمهاسم مدعو ) لاثتما مدع عوضوم يه يتلاو(ليثيملا ديم وربو ليثيملا مروفورولكو ىرخألا
  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةردصملا

  لايرتنوم لوكوتوربل يجيف لاثتما مدع  -١٦/٢٣ررقملا 
يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نع ةيونس تانايب تغلبأ دق يجيف نأ ظحالي نأ   -  ١

ةداملا نم ا٢٠٠٣ماعل ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا   ابلطتم تقاف يتلا ماعل يجيف تناك كلذل ًاعبتو ،   
ةداملا بجومب ا ٢٠٠٣  امازتلال لاثتما مدع ةلاح يف ؛لايرتنوم لوكوتورب نم ءاح٢     

ةيعجرم سايق تامالعب لمع ةطخ مدقت نأ لاجعتسالا هجو ىلع يجيف ىلإ بلط لا  -  ٢
ةطخ يف جاردإلا يف رظنلا يف يجيف بغرت دقو . لاثتمالا ىلإ ةعيرسلا ةدوعلا نامضل ةددحم ةينمز رطأو

صلختلا لودج معدو ساسألا طخ ىوتسم دنع تادراولا ديمجتل تادراولا صصح عضو اهلمع 
؛يجيردتلا صلختلا قيقحت يف مدقتلا نمضتس يتلا ةيميظنتلا كوكصلاوتاسايس عضوو يجيردتلا    
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نم يجيردتلا صلختلاب قلعتي اميف يجيف هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   -  ٣
، . ليثيملا ديمورب لايرتنوم لوكوتورب اهضرفي يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا وحن يجيف لمعت ام ردقبو
ةعمسلا نسح فرط يأ اتلماعم ةلصاوم يغبني  يغبني ،ددصلا اذه يفو . لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب اه

ةمئاقلا نم فلأ دنبلا بجومب ا   امازتلاب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملا يقلتل ةلهؤم لظت نأ يجيفل
عم ررقمل ا اذه قيرط نعو. لاثتمالا مدع قحب فارطألا عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا

 ، يف نم ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ءاب دنبلا بجومب هنأ نم يجيف رذحي فارطألا عامتجا نإف ،كلذ
دنبلا عم قفتت ريبادت ذاختا يف رظني فوس فارطألا عامتجا نإف لاثتمالا يفرارمتسالا يف اهقافخإ ةلاح   ،

ةداملا اهزيجت يتلا تاءارجإلا ذاختا لامتحا ىلع لمتشت دق ريبادتلا هذهو . ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ميج
تادادمإ فقوت نامضك ٤ ، ليثيملا ديمورب   فارطألا ةمهاسم مدع نامض و) لاثتمالا مدع عوضوم(اهيلإ

  .اذه لاثتمالا مدع عضورارمتسا يف ةردصملا 

لايرتنوم لوكوتوربلواسيب اينيغلاثتما مدع   -١٦/٢٤ررقملا     
يليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص واسيب اين يغ نأب ًاملع طيحي نأ  -  ١

موي نيجيبونجاهنبوك  يناثلا نيرشت١٢  لماع فرط ا ةفنصم واسيب اينيغ و. ٢٠٠٢ربمفون /   أ ىلع
ةرقفلا ، أ٥ةداملا بجومب  لوكوتوربلا نم١  ماع يف يرطقلا اهجمانرب ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعا دق و  

ةدعاسملل فارطألا ددعتم قودنصلا نم ًارالود ٦٦٩ ٥٩٣غلبم ة يذيفنتلا ةنجللا تدمتعا دقو. ٢٠٠٤  
؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملا بجومب لاثتمالا ىلع     

قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملل واسيب اينيغ ساسأ طخ نأب كلذك ًاملع طيحي نأ   -  ٢
ىلوألا ةعوم   ىلإ لصت )ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا فلأ سحم نط٢٦،٢٧٥،  تالادب ةبو  

تابكرم نم نوزوألا دافنتسا تالادب ًانط ٢٩،٤٤٦هردق كالهتسا نع تغلبأ دقو . نوزوألا دافنتسا  
ةلاح يف ٢٠٠٣لالخ تناك واسيب اينيغ نإف كلذل ةجيتنو . ٢٠٠٣ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا   

ةداملا اهيلع اهبترت يتلا ا   نوم لوكوتورب نم فلأ٢امازتلال لاثتما مدع   ؛لايرت 
ىلإ ةزجانلا ا   -  ٣  دوع نامضل اهلمع ةطخل واسيب اينيغ ميدقتب ريدقتلا عم ًاملع طيحي نأ

ىلوألا ةعوم ،فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ةبسنلاب ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا تابكرم ( ا
ةيلاملا ةيلآلا لمعب رارضإلا نودبو ةطخلا بجومب ،هنأب كلذك ًاملع طيحي نأو) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  ،
  :يلي امب ًاديدحت اهسفن واسيب اينيغ مزلت ،لايرتنوم لوكوتوربل ةعباتلا

نط ٢٩،٤٤٦نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ضيفخت   )أ(  
يلاتلا وحنلا ىلع٢٠٠٣ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم   :  

الادب ةبوسحم نط٢٦،٢٧٥ىلإ   ‘١’   ؛٢٠٠٤ماع يف نوزوألا دافنتسا ت  
نط١٣،١٣٧ىلإ   ‘٢’   ؛٢٠٠٥ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم   
ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ١٣،١٣٧ىلإ   ‘٣’   ؛٢٠٠٦ 
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ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٣،٩٤١ىلإ   ‘٤’   ؛٢٠٠٧ 
وألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط٣،٩٤١ىلإ   ‘٥’   ؛٢٠٠٨ماع يف نوز  
ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٣،٩٤١ىلإ   ‘٦’   ؛٢٠٠٩ 
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم يجيردتلا صلختلا ىلإ   ‘٧’

لوكوتورب هبلطتي يذلا وحنلا ىلع ٢٠١٠هاصقأ دعوم يف ةيرولف   ،
فارطألا الا تامادختسالل الإ لايرتنوم  ؛صخرت دق يتلا ةيرورض  

ةدفنتسملا داوملل تارداصلاو تادراولا صيخارتب صا خ ماظن ثادحتسا  )ب(
ةيايف تدمتعا يتلا صصحلا كلذ يف امب نوزوألل  هتياغ دعوم يأ    ؛٢٠٠٤ربمتبس /لول 

نم واسيب اينيغ نكمت نأ يغبني هالعأ ٣ةرقفلا يف ةدراولا ريبادتلا نأ ىلإ ريشي نأ   -  ٤  
ةصتخملا ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع واسيب اينيغ ثحي نأو ٢٠٠٤هتياغ دعوم يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا   ،

  ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم يجيردتلا صلختلاو لمعلا ةطخ ذيفنتل
صلختلاو اهلمع ةطخ ذيفنتب قلعتي اميف واسيب اينيغ مدقت بثك نع دصري نأ   -  ٥

ةباقرلا ريبادتب ءافولا وحن لمعت واسيب اينيغ نأ ثيح و. ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا
فرط يأ ا اهتلماعم رمتست نأ يغبني هنإف ،لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةددحملا  لماعي يتلا ةروصلا سفنب  
ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملا يقلت لصاوت نأ واسيب اينيغل يغبني ،ددصلا اذه يفو . ةنسح ةعمس يذ

ا  مدع قحب فارطألا عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلا بجومب امازتلاب
، و. لاثتمالا واسيب اينيغ فارطألا عامتجا رذحيكلذ عم   ، نم ءاب دنبلل ًاقبط هنأب ررقملا اذه قيرط نع

،يف اهقافخإ ةلاح يفثحبي فوس فارطألا عامتجا نإف ،ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا  ةلثتمم رارمتسالا ذاختا   
ةيناكمإ ىلع لمتشت نأ ريبادتلا هذهل نكميو . ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ميج دنبلا عم قفتت ريبادت

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادادمإ فقوت نامض لثم ٤ةداملا اهزيجت تاءارجإ  مدع عوضوم (، 
  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةمهاسملاب ةردصملا فارطألا مايق مدع نامضو) لاثتمالا

لايرتنوم لوكوتوربلوتوسيللاثتما مدع   -١٦/٢٥ررقملا     
راذآ٢٥موي لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص وتوسيل نأب ًاملع طيحي نأ   -  ١ سرام / 

ةداملا بجومب لماع فرطك فنص ١٩٩٤  ت وتوسيل نأو ةرقفلا ٥،  نأو ،لايرتنوم لوكوتورب نم ١   
ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعا دقو . ١٩٩٦ماع يف ةيذيفنتلا ةنجللا بناج نم هدامتعا مت دق ي رطقلا اهجمانرب

ةداملا بجومب لاثتمالا نم اهنيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم ًارالود ٣١١ ٣٣٢غلبم  نم ١٠   
  ؛لوكوتوربلا

ةعضاخلا داوملل ةبسنلاب وتوسي لبصاخلا ساس ألاطخ نأب كلذك ًاملع ذخأي نأ   -  ٢
ةيناثلا ةعوم لل  يه )تانولاهلا(ا فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقر نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط٠،٢،    .

نط ١،٨هردق كالهتسا نع تغلبأ دقو  . ٢٠٠٢ماع يف تانولاهلا نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم  
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ا٢٠٠٢لالخ تناك وتوسيل نإف كلذل ةجيتنو  امازتلال لاثتما مدع ةلاح يف ةداملا اهبترت يتلا   نم ءاب ٢   
  ؛لايرتنوم لوكوتورب

ىلإ ةزجانلا ا   -  ٣  دوع نامضل اهلمع ةطخل وتوسيل ميدقتب ،ريدقتلا عم ،ًاملع ذخأي نأ
ةيناثلا ةعوم   ، )تانولاهلا(ا ،فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ةبسنلاب ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا

لوكوتوربل ةعباتلا ةيلاملا ةيلآلا لمعب رارضإلا نودبو ،ةطخلا هذه بجومب هنأب ك لذك ًاملع طيحي نأو
  :يلي امب اهسفن وتوسيل مزلت ،لايرتنوم

نم تانولاهلا كالهتسا ضيفخت  )أ( نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ١،٨   
يلاتلا وحنلا ىلع٢٠٠٢ماع يف   :  

نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٠،٨ىلإ   ‘١’   ؛٢٠٠٤ماع يف  
ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٠،٢ىلإ   ‘٢’   ؛٢٠٠٥ 
ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٠،١ىلإ   ‘٣’   ؛٢٠٠٦ 
ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط ٠،١ىلإ   ‘٤’   ؛٢٠٠٧ 
ءانثتساب ؛ ٢٠٠٨ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم رفصلا ىلإ   ‘٥’

ألا دعب فارطألا اا  نم لو صخرت دق يتلا ةيساسألا تامادختسال
  ؛٢٠١٠رياني /يناثلا نوناك

  ؛تانولاهلا تادراول صصح ماظن ثادحتسا  )ب(
ةمدختسملا مظنلاو تانولاهلل ةمدختسملا تادعملا تادراو ىلع رظح عضو   )ج(
  ؛٢٠٠٥يف تانولاهلل 

ىلع وتوسيل دعاست نأ يغبني هالعأ ٣ةر قفلا يف ةدراولا ريبادتلا نأب ًاملع طيحي نأ  -  ٤  
ذيفنتل ةصتخملا ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع وتوسيل ثحيو ٢٠٠٦هتياغ دعوم يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا   ،

  ؛تانولاهلا كالهتسا نم يجيردتلا صلختلاو لمعلا ةطخ
٥  -   ، اهلمع ةطخ ذيفنتب قلعتي اميف وتوسيل هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ

اهضرفي يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا وحن وتوسيل لمعت ام ردقبو . تانولاهلا نم يجيردتلا صلختلاو
ةعمسلا نسح فرط يأ ا  يفو . لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب اهتلماعم ةلصاوم يغبني ،لايرتنوم لوكوتورب

بجومب ا نيكمتل ةيلودلا ةدعاسملا يقلتل ةلهؤم لظت نأ وتوسيلل يغبني ،ددصلا اذه  امازتلاب ءافولا نم اه
نعو . لاثتمالا مدع قحب فارطألا عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلا

 ، ةيراشإلا ةمئاقلا نم ءاب دنبلا بجومب هنأ نم وتوسيل فارطألا عامتجا رذحي كلذ عم ررقملا اذه قيرط
قفتت ريبادت ذاختا يف رظني فوس فارطألا عامتجا نإف ،ةلثتمم رارمتس الا يف اهقافخإ ةلاح يف هنأ ،ريبادتلل
يتلا تاءارجإلا ذاختا لامتحا ىلع لمتشت دق ريبادتلا هذهو . ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ميج دنبلا عم

مضك٤ةداملا اهزيجت  ةمهاسم مدع نامض و) لاثتمالا مدع عوضوم (اهيلإ تانولاهلا تادادمإ فقوت نا 
  .اذه لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةردصملا فارطألا
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  لايرتنوم لوكوتوربل ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا لاثتما مدع  -١٦/٢٦ررقملا 
داوملا نع ةيونسلا تانايبلا تغلبأ دق ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا نأ ىلإ ريش ي نأ  -  ١

ةيناثلا ةعوم ةباقرلل ةعضاخلا  ا فلأ قفرملا يف ماعل )تانولاهلا(  هذه نم ا ٢٠٠٣   اجايتحا نع ديزت يهو  ،
ا ٢٠٠٣يف تناك ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا نإف كلذ ىلع ءانبو . داوملا امازتلال لاثتما مدع ةلاح يف  

  ؛لايرتنوم لوكوتورب نم) ءاب(٢داوملا ىضتقمب 
م لمع ةطخ ،لجاع وحن ىلع ،مدقت نأةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلانم بلط ي نأ  -  ٢ ةنرتق  

بغرت دقو . لاثتمالا ىلإ ةيروفلا ةدوعلا نامضل ةددحمةينمز رطأ تاذو ةيعجرم سايق تامالعب 
ديمجتل داريتسالل صصح عضو اهلمع ةطخ يف جردت نأ يف رظنت نأ  يف ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا
داريتسا ى لع رظح ضرفو ،يجيردتلا صلختلل ينمزلا لودجلا معدو ساسألا طخ تايوتسم دنع تادراولا

مدقتلا نمضت ةيميظنت كوكصو تاسايسلل كوكص عضوو ،نوزوألل ةدفنتسم داومل ةمدختسملا تادعملا 
  ؛يجيردتلا صلختلا قيقحت بوص

صلختلاب قلعتي اميف مدقت نم ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلاهزرحت ام بثك نع دصر ي نأ  -  ٣  
يف يتلا فارطألا ةقيرط سفنب ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلاعم لماعتلا يف رارمتسالا يغبنيو . تانولاهلا نم  
لا ريبادت قيقحت بوص لمعت املاط ديج عضو  اذه يفو . ءافولاو لوكوتوربلا يف اهيلع صوصنملا ةب ااقرأ ا

ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا تادعاسملا ىلع ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلالوصح يف رارمتسالا يغبني ،ددصلا   
ا مدعب قلعتي اميف فارطألا عامتجا اهذختي دق يتلا ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلل اقفو امازتلاب  

دنبلل اقفو ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلافارطألا عامتجا رذحي نأ ،ررقملا اذه ىضتقمب ،يغبني هنأ ريغ . لاثتمالا  
فوس ،تيقوتلا ةنسح ةقيرطب لاثتمالا ىلإ ةدوعلا يف لشفلا ةلاح يف هنأ نم ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب 

قيبطت ةيناكمإ ريبادتلا هذه لمشت دقو . ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم قفتت يتلا ريبادتلا يف رظني
تانولاهلاب تادادمإلا فقو نامض لثم ٤ةداملا راطإ يف ةحاتملا تاءارجإلا  مدع ع وضوم يه يتلاو( 

  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةردصملا فارطألا ةمهاسم مدعو) لاثتمالا

  لايرتنوم لوكوتوربل لابين لاثتما مدع  -١٦/٢٧ررقملا 
 ٦يف ندنل ليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص دق لابين نأ ىلإ ريشي نأ   -  ١

مب لماع فرط ا. ١٩٩٤هيلوي /زومت  ةرقفلا ٥ةداملا بجو أ ىلع لابين فنصتو نأو لوكوتوربلا نم ١،   ،
 ٤٥٣ ٦٣٦غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا ترقأ دقو . ١٩٩٨ماع يف ةيذيفنتلا ةنجللا هترقأ دق يرطقلا اهجمانر ب
ةداملل ًاقفو لاثتمالا نم اهنيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم ًارالود ؛لوكوتوربلا نم١٠     

ةئنهتب فارطألل رشع سماخلا عامتجالا ماق ١٥/٣٩هررقم يف هنأ ىلإ ريشي نأ   -  ٢  ،
ا بين نوبركلا تابكرم تادراو نم نوزوأ ذافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط ٧٤رداصم صوصخب لا  

نع اهغالبإ صوصخبو ،داريتسا صيخرت ىلع لوصحلا نود ٢٠٠٠ماع اهداريتسا مت يتلاو ةيرولفورولكلا   
  ؛١٤/٧ررقملا داومل ًاقبط ةعورشم ريغ ةراجتك ةيمكلا هذه 
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ةرقفلا نأ ىلإ ريشي نأو  -  ٣ ا نم٥  لابين تررق ام اذإ هنأ تركذ ١٥/٣٩ررقمل    حرط، 
يف اهرابتعا متيس هنإف ،ةيلحملا قاوسألا يفةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم نم ةرداصملا تايمكلا نم يأ   

ةداملل ًاقبط ا   قيقحتب ةبلاطم يلاتلاب حبصتو لايرتنوم لوكوتورب نم فلأ ٢امازتلا هاجت لاثتما مدع ةلاح  
سايق تامالعب ةبوحصم لمع ةطخ ميدقت كلذ يف امب ١٤/٢٣ررقملا ماكحأ   ةددحمةينمز رطأو ةيعجرم ، 

  ؛لاثتمالا ةلاح ىلإ عيرسلا عوجرلا نامض لجا نم ذيفنتلا ةنجل ىلإ
ررقملا نم ٥ةرقفلا ىنعم حضوي ذإو   -  ٤ ربتع ١٥/٣٩   تس لابين نأ ينعت ا  أ مهف  ي ثيحب  

يف ةيلحملا قاوسألاب ةحورطملا ةيرولفورولكلا نوبركلا تابك رم ةيمك تناك اذإ طقف لاثتما مدع ةلاح يف
  ؛ةنسلا هذهل لوكوتوربلل ًاقبط هبحومسملا كالهتسالا ىوتسم ىدعتت تاونسلا نم ةنس يأ 

ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرمل ةبسنلاب لابين ساسأ طخ نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   -  ٥
؛نوزوأ ذافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط٢٧وه     

تايمك نم حورطملا ةرادإل اهلمع ةطخل لابين ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأو   -  ٦
اهسفن لابين مزلت ،ةطخلا هذهل ًاقبط هنأ ىلإ كلذك ريشي ذإو ،ةرداصملا ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم 

  :صوصخلا هجو ىلع
ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاتلا تايمكلا نم رثكأ حرط ت الأب  )أ(

  :يلاتلاك ةنس لكيف 
ذافنتسا تالادب ةبوسحم - ًانط ٢٧،٠  ‘١’   ؛٢٠٠٤ماع يف نوزو ألا 
نط٥,١٣  ‘٢’   ؛٢٠٠٥ماع يف نوزو ألاذافنتسا تالادب ةبوسحم  -  
نط٥,١٣  ‘٣’   ؛٢٠٠٦ماع يف نوزو ألاذافنتسا تالادب ةبوسحم  -  
نط٠٥,٤  ‘٤’   ؛٢٠٠٧ماع يف نوزو ألاذافنتسا تالادب ةبوسحم  -  
نط٠٥,٤  ‘٥’   ؛٢٠٠٨ماع يف نوزو ألاذافنتسا تالادب ةبوس حم -  
  ؛ ٢٠٠٩ماع يف نوزو ألاذافنتسا تالادب ةبوسحم  - نانطأ ٤،٠  ‘٦’
تامادختسالل صصخم وه ام ءانثتساب ، ٢٠١٠ماع يف رفص   ‘٧’

 ؛فارطألاحمست ا يتلا ةيساسألا 

داوملل ريدصتلاو داريتسالا صيخارت حنمل يلاحلا اهماظن دصرب موقت نأو   )ب(
حنم مدعب ًامازتلا نمضتت يتلاو ٢٠٠١ماع يف ةمدقملا صصحلا كلذ يف امب ،نوزوألل ةذفنتسملا   ،

  ؛اهلمع ةطخب لاثتمالا يف رارمتسالا لجأ نم ،ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرمل داريتسا صيخارت
يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ةيمك نع ةنس لك ًاريرقت مدقت نأ   )ج(

  ؛هالعأ) أ (٦ةرقفلاب ًال مع اهحرط مت
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ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم تايمك ةيأ حرط مدع نمض تنأ   )د(
؛لوكوتوربلا بجومب لابين تامازتلال لاثتمالا ققحي امب الإ قاوسألا يف٢٠١٠دعب ةيقبتم   ،  

ةرقفلاب ةدراولا ريبادتلا نأ ىلإ ريشت نأو  -  ٧ يف رارمتسالا نم لابين نكمتس هالعأ ٦   
  ؛لاثتمالا ةلاح

اهتصاخ لمعلا ةطخ ذيفنتب قلعتي انيف ،لابين هزرحت يذلا مدقتلا برق نع دصري نأ   -  ٨
  .ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم نم صلختلا اذكو

لايرتنوم لوكوتوربل نام  -١٦/٢٨ررقملا     ع لاثتما مدع
نأ ظحالي نأ  -  ١ رلل ةعضاخلا داوملا نع ةيونسلا ا   انايب تغلبأ دق نام ةدراولا ةباق ع

ةثلاثلا ةعوم   نم ىلعأ تناك يتلا تانايبلا يهو ٢٠٠٣ماع نع ) ليثيملا مروفورولك(ا ،ءاب قفرملاب  ،
ةداملا هذه نم ا  يف نام . اجايتحا  ةداملا بجومب لاثتما مدع ةلاح يف ٢٠٠٣ع تناك كلذل ةجيتنو ءاه ٢   

  ؛لايرتنوم لوكوتورب نم
تقبط دق نام  -  ٢  كلذو ليثيملا مروفورولك نم تادراولا ىلع ًارظح ع نأب ًاملع ذخأت  

  ؛لاثتمالا ىلإ ةدوعلل لمع ةطخ عضوو طرفملا كالهتسالانأشب ح اضيإميدقتب ذيفنتلا ةنجل بلطل ةباجتسا 
ىلع نيعتي هنأ الإ لاثتمالا مدعل ةلاحلا هذه نأشب بولطم ءارجإ يأ دجوي ال هنإ   -  ٣

ضت نأ نام ىرخأ ةرم ةلاحلا هذه ثودح مدع نمع.  

  لايرتنوم لوكوتوربل ناتسكاب لاثتما مدع  -١٦/٢٩ررقملا 
 ١٨يف ندنل ليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص دق ناتسكاب نأ ىلإ ريشي نأ   -  ١

يف نجاهنبوك ليدعت ىلعو ١٩٩٢ربمسيد /لوألا نوناك طابش١٧  ناتسكاب فنصتو ١٩٩٥رياربف /   
قفلا٥ةداملا بجومب ًالماع ًافرط اهفصوب  اهجمانرب ةيذيفنتلا ةنجللا ترقأ دقو لوكوتوربلا نم ١ةر ،   ،

غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا ترقأو ١٩٩٦ماع يف يرطقلا  ددعتم قودنصلا نم رالود ١٨ ٤٩٢ ١٥٠،   
؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملل لاثتمالا نم اهنيكمتل فارطألا     

سماخلا عامتجالا نع رداصلا ١٥/٢٢ررقملل ًاقفو هنأ ىلإ ريشي نأ   -  ٢ فارطألل رشع  
نامضل ةددحم ةينمز رطُأو ةيعجرم سايق تامالعب لمع ةطخ ذيفنتلا ةنجل ىلإ مدقت نأ ناتسكاب نم بلط 

؛لاثتمالا ىلإ ا    دوع ةعرس
بجومب ًاملع طيحي نأو اهلمع ةطخ ميدقتب ناتسكاب مايق ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ   -  ٣

  :يلي امب ةمزتلم ناتسكاب نأب ،ةطخلا هذه
تالادب ةبوسحم ًانط ١٥،٠نم تانولاهلل ناتسكاب كالهتس ا ضفخ  )أ(  

يلاتلا وحنلا ىلع كلذو٢٠٠٣ماع يف نوزوألا دافنتسا   :  
نط٢,١٤ىلإ   ‘١’   ؛٢٠٠٤ماع يف نوزوألا ذافنتسا تالادب ةبوسحم  - 
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نط١,٧ىلإ   ‘٢’   ؛٢٠٠٥ماع يف نوزوألا ذافنتسا تالادب ةبوسحم  -  
وحنلا ىلع ٢٠١٠ماع لول حب تانولاهلا كالهتسا نم صلختلا  ‘٣’  ،

تامادختسالل ص   صخم وه ام ءانثتساب لوكوتوربلا يف بولطملا
؛فارطألا ا  حمست دق يتلا ةيساسألا  

ةدفنتسملا داوملا تارداصو تادراول صيخارتلا حنمل نسحملا اهماظن دصري نأ   )ب(
  ؛٢٠٠٤ماع يف قيطملا ،اهنم صصحلا كلذ يف امب نوزوألل 

ةرقفلا يف ةدراولا ريبادتلا نأ ىلإ ريشي نأ  -  ٤ ةدوعلا نم ناتسكاب نكمت نأ بجي هالعأ ٣   
ةلصلا تاذ ةذفنملا تالاكولا عم لمعلا ىلع ناتسكاب ثحي نأو ٢٠٠٤ماع لولحب لاثتمالا ةلاح ىلإ   ،

ةيناثلا ةعوم   ا ،فلأ قفرملا يف ةدراولا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسا نم صلختلاو اهلمع ةطخ ذيفنتل
  ؛)تانولاهلا(

اهلمع ةطخ ذيفنتب قلعتي اميف ناتسكاب هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   -  ٥
 ، اهضرفي يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا وحن لمعت ناتسكاب تماد ام وتانولاهلا نم يجيردتلا صلختلل

فارطألا ا  اذه يفو . ةعمسلا ةنسح لماعت يتلا ةقيرطلا سفنب اهتلماعم متت فوس لايرتنوم لوكوتورب
دنبلا بجومب ا   امازتلاب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملا يقلت لصاوت نأ يغبني ناتسكاب نإف ،ددصلا

قيرط نعو . لاثتمالا مدع قحب فارطألا عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ
مب ناتسكاب فارطألا عامتجارذحيررقملا اذه  مدع ةلاح يف هنأ ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلا بجو  

قفتت ريبادت ذاختا ثحبي فوس فارطألا عامتجا نإف تيقوتلا ةنسح ةقيرطب لاثتمالا ىلإ فرط لاةدوع 
اهزيجت تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا كلت لمشت دقو . اهقحب ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم

ةردصملا فارطألا لمحو اهنع ) لاثتمالا مدع عوضوم يأ(تانولاهلا تادادمإ فقو نامض لث  م٤ةداملا 
؛لاثتمالا مدعةلاحرارمتسا يف ةمهاسملا مدع ىلع     

  لايرتنوم لوكوتوربل نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس لاثتما مدع  -١٦/٣٠ررقملا 
لايرتنوم لوكو تورب ىلع تقدص دق نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس نأ ىلإ ريشي نأ  -  ١

لوألا نوناك٢يف نجاهنبوكو ندنل يليدعتو  ، ٥ةداملاب ًالماع ًافرط اهفصوب فنصتو . ١٩٩٦ربمسيد / 
غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا ترقأو لوكوتوربلا نم ١ةرقفلا  فارطألا ددعتم قودنصلا نم ًارالود ١٦٦ ٠١٩،   

؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملل ًاقفو لاثتمالا نم اهنيكمتل     
ىلإ بلُط ،فارطألل رشع سماخلا عامتجالل ١٥/٤٢ررقملل ًاقبط هنأ ىلإ ريشي نأ   -  ٢  

ةينمز رطُأو سايق تامالعب ةبوحصم لمع ةطخ ذيفنتلا ةنجل ىلإ مدقت نأ نيدانيرغ رزجو تنسنف ناس 
  ؛لاثتمالا ةلاح ىلإ عيرسلا عوجرلا نامض لجأ نمةددحم 
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ريشي نأو ،اهلمع ةطخل نيدانيرغ رزجو تنسنف ناس ميدقت ىلإ ريدقتلاب ريشي نأ  -  ٣  
 ،   :يلي امب نيدانيرغ رزجو تنسنف ناس تمزتلاةطخلا هذهل ًاقبط هنأ ىلإ كلذك

نط ٠٧,٣نم ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا ضيفخت   )أ(  
يتآلاك٢٠٠٣ماع يف نوزوأ ذافنتسا تالادب ةبوسحم   :  

نط١٥,٢ىلإ   ‘١’   ؛٢٠٠٤يف نوز وألاذافنتسا تالادب ةبوسحم  - 
نط٣٩,١ىلإ   ‘٢’   ؛٢٠٠٥يف نوزو ألاذافنتسا تالادب ةبوسحم  - 
نط٨٣,٠ىلإ   ‘٣’   ؛٢٠٠٦يف نوزو ألاذافنتسا تالادب ةبوسحم  - 
نط٤٥,٠ىلإ   ‘٤’   ؛٢٠٠٧يف نوزو ألاذافنتسا تالادب ةبوسحم  - 
نط٢٢,٠ىلإ   ‘٥’   ؛٢٠٠٨يف نوزو ألاذافنتسا تالادب ةبوسحم  - 
نط١,٠ىلإ   ‘٦’   ؛٢٠٠٩يف نوزو ألاذافنتسا تالادب ةبو سحم -  
ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم يجيردتلاصلختلا   ‘٧’  

يناثلا نوناك نم لوألاهتياغ دعوم يف بلُط امبسح ٢٠١٠رياني /   ،
ةيساسألا تامادختسالل ةيمك ريفوت عم ،لايرتنوم لوكوتورب يف 

؛فارطألا ا  حمست نأ نكمي يتلا 

داوملا داريتساب صيخارت حنمب صاخلاو يلاحلا اهماظن دصر ب موقت نأ  )ب(
مدقملاو ،نوزوألل ةذفنتسم داوم مدختست تادعم داريتسا ىلع يراسلا رظحلاو نوزوألل ةذفنتسملا 

  ؛٢٠٠٣يف 
عبرلا لولحب نوزوألل ةذفنتسملا داوملا نم صصحلا ضيفختل ًاماظن مدقت نأ   )ج(

يراس حبصيس يذلاو٢٠٠٤ماع نم ريخألا  يناثلا نوناك١نم ًارابتعا ًا     ؛٢٠٠٥رياني / 
تنسنف ناس نكمت نأ بجي هالعأ ٢ةرقفلا يف ةدراولا ريبادتلا نأ ىلإ ريشي ناو   -  ٤  

حي ذإو٢٠٠٨ماع لولحب لاثتمالا ىلإ ةدوعلا نم نيدانيرغ رزجو  نيدانيرغ رزجو تنسنف ناس ث،  ىلع  
نوزوألل ةذفنتسملا داوملا كالهتسا نم صلختلاو لمعلا ةطخ ذيفنتل ةينعملا ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا  

ىلوألا ةعوم     ؛)ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم(ا ،فلأ قفرملاب ةدراولا
ةبسنلاب نيدانيرغ رزجو تنسنف ناس هزرحت يذلا مدقتلا دصر بثكنع متي نأ   -  ٥  

ناس تماد امو. ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل ةبسنلاب اذكو اهلمع ةطخ ذيفنتل  
ةلصاوم بجي ،ا مدقتت نيدانيرغ رزجو تنسنف   ءافولاو لوكوتوربلاب ةصاخلا ةباقرلا ريبادت ذيفنت يف

ديج عضو يف فرط يأ ا  لماع  ناس يقلت رارمتسا بجي ،ددصلا اذه يفو . ي يتلا ةقيرطلا سفنب اهتلماعم
ةمئاق نم فلأ دنبلل ًاقبط تامازتلالا هذ اهنكمت يتلا ةيلودلا ةدعاسملا نيدانيرغ رزجو تنسنف  ءافولا نم  
نمو ،كلذ عمو . لاثتمالا مدع لاح يف فارطألا عامتجا لبق نم اهذاختا نكمي يتلا ةيداشرإلا ريبادتلا

ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل ًاقبط ،نيدانيرغ رزجو تنسنف ناس فارطألا عامتجا رذحي ،ررقملا اذه لالخ 
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 ، ذاختا يف رظنيس فارطألا عامتجا نإف ،لاثتمالا ةلاح يف رارمتسالا يف اهقافخإ لاح يف هن أنم ةيداشرإلا
ذاختا لامتحا ريبادتلا هذه نمضتت دق و. ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم قستت يتلا ريبادتلا

يه يتلاو (ة يرولفورولكلا نوبركلا تابكرم تادادمإ فقوت نم دكأتلا لثم٤ةداملل ًاقبط تاءارجإ 
دصملا فارطألا ةمهاسم مدع نم دكأتلا اذكو)لاثتمالا مدع عوضوم   .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ةر، 

  ساسألا طخ تانايب يف تارييغت ءارجإ تابلط  -١٦/٣١ررقملا 
، ١٣/١٥ررقملل ًاقفو هنأ ظحال ي نأ  -  ١ فارطألل رشع ثلاثلا عامتجالا نع رداصلا  

ميدقت ساسألا تاونس نع ةغلبملا ساسألا طخ تانايب يف تارييغت ءارجإ تبلط يتلا فارطألا ىلع نيعتي  
هذه تارربم ديكأتل ةيذيفنتلا ةنجللاو نوزوألا ةنامأ عم اهرودب لمعتس يتلا ذيفنتلا ةنجل ىلإ ا   ابلط

اهيلعةقفاوملل فارطألا عامتجا ىلإ اهميدقتو تارييغتلا   ؛ 
لا١٥/١٩ررقملا نأ كلذك ظحال ي نأ  -  ٢ فارطألل رشع سماخلا عامتجالا نع رداص  

  ؛تابلطلا ميدقت ةيجهنم ددحي
 ١٣/١٥نيررقملل ًاقفو ،ةيفاك تامولعم تمدق دق ةيلاتلا فارطألا نأ ظحال ي نأ  -  ٣

ةلصلا تاذ داوملا نم ا١٥/١٩و  صاخلا ساسألا طخ كالهتسا تانايب يف رييغت ءارجإب ا  ابلط ريربتل  :  
ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ةبسنلاب ساسألا طخ كالهتسا ت انايب رييغتل ،نانبل  )أ(

ىلإ ١٥٢،٤نم ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةدراولا  دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٢٣٦،٤   
  ؛نوزوألا

داوملل ةبسنلاب ا   )ب(  صاخلا ساسألا طخ كالهتسا تانايب رييغتل ،نيبلفلا
ىلإ نانطأ ٨،٠نم ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا  ةبوسحم نط ١٠،٣   

  ؛نوزوألا دافنتسا تالادب
ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ةبسنلاب ساسألا طخ كالهتسا تانايب رييغتل ،دنليات   )ج(

ىلإ ١٦٤،٩نم ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةدراولا  دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط ١٨٣،٠   
  ؛نوزوألا

داوملل ةبسنلاب ا ب رييغتل ،نميلا  )د(  صاخلا ساسألا طخ كالهتسا تاناي
ىلوألا ةعوم   نم ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا ،فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا

ىلإ ٣٤٩،١ ةعوم ١٧٩٦،١   ا ،فلأ قفرملا داومل ةبسنلابو ،نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط  
ىلإ٢،٨نم ) تانولاهلا(ةيناثلا  داوملل ةبسنلابو ؛نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ١٤٠،٠    

ىلإ ١،١نم ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا  تالادب ةبوسحم نط ٥٤،٥   
  ؛نوزوألا دافنتسا

لكب ةصاخلا ساسألا طخ تانايب يف تارييغت ءارجإب ةصاخلا تابلطلا هذه لبق ي نأ  -  ٥
  ؛اهنم
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لاثتما ةلاح يف فارط ألا عضت ساسألا طخ تانايب يف تارييغتلا هذه نأ ظحالينأ   -  ٦
  .٢٠٠٣ماع نع اهنم لكب ةصاخلا ةب اقرلا ريبادتل

  لايرتنوم لوكوتورب نم ءاب٤ةداملل ًاقبط صيخارتلا حنم مظن ءاشنإ نأشب ريرقت   -١٦/٣٢ ررقملا
نوم ليدعت فارطأ نم ًافرط٨٠نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ   -  ١ مظن ءاشنإب تماق ،لايرت  

  ؛ليدعتلاطورشل ًاقبط بلُط امك ،ريدصتلاو داريتسالا صيخارت حنمل 
نأ ىلإ ريدقتلا عم ًاضيأريشي نأ   -  ٢ مل يتلاو لايرتنوم لوكوتورب فارطأ نم ًافرط ٤٢   

  ؛ريدصتلاو داريتسالا صيخارت حنمل مظن ءاشنإب تماق ،لايرتنوم ليدعت ىلع دعب قدصت
داوملا ريدصتو داريتسا دصر : ةيلاتلا دئاوفلاب دوعت صيخارتلا حنم مظن نأب رقي نأ  -  ٣

  ؛تانايبلا عمج نم نيكمتلاو ؛ةعورشملا ريغ ةراجتلا عنم ؛نوزوألل ةذفنتسملا
فارطألا ثحي نأ  -  ٤ ميدقت ىلع ًافرط  ٣٩اهددع غلابلا لايرتنوم ليدعتب ةيقبتملا  

مل يتلا فارطألا كلت بلاطيو ،ريدصتلاو داريتسالا صيخا رت حنم مظن ءاشنإ نأشب ةنامألا ىلإ تامولعم
  ؛ةعرسلا هجو ىلع كلذب مايقلاب ةمظنألا هذه دعب ئشنت

ىلع قيدصتلاب مقت مل يتلاو ةيقبتملا لايرتنوم لوكوتورب فارطأ عيمج عجشي نأ   -  ٥
ريدصتلاو داريتس الا صيخارت حنمل مظن ءاشنإ ىلعو ليدعتلا اذه ىلع قيدصتلا ىلع ،دعب لايرتنوم ليدعت
  ؛دعب كلذب تماق دق نكت مل نإ

هنأ نم دكأتلا ىلع صيخارتلا حنمل مظن لعفلاب اهيدل يتلا فارطألا عيمج ثحي نأ   -  ٦
  ؛ةيلاعفب اهذافنإو مظنلا هذه ذيفنت متي

عيمج ةطساوب صيخارتلا حنم مظن ءاشنإب صاخلا فقوملا ةيرود ةفصب ضرعتسي نأ   -  ٧
  .لوكوتوربلا نم ءاب٤ةداملا هيلإ تعد امبسح ،ل ايرتنوم لوكوتورب فارطأ

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يفعورشملا ريغ راجتالا  -١٦/٣٣ررق ملا    
ركذمب ريدقتلا عمًاملع طيحي نأ  -  ١ فارطألا اهنع تغلبأ يتلا تامولعملا نأشب ةنامألا يت   

،عورشملا ريغ راجتالانع  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا يف والع)٤(  نأشب تامولعملا لدابت طيسبت ىلع ة  
؛نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا يفعورشملا ريغ راجتالا  )٥(  

 ىدلداصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش ريرقتب ريدقتلا عم كلذك املع طيحي نأ   -  ٢
ريغ را جتالاةحفاكم لئاسوب ةقلعتملا ةيميلقإلا تاكبشلا ةطشنأ نأشب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 

  )٦(؛عورشملا
                                                           

)٤(  UNEP/OzL.Pro.16/7. 
)٥(  UNEP/OzL.Pro.16/8. 
)٦(  UNEP/OzL.Pro.16/13. 
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ينطولا نيديعصلا ىلع فارطألا اهلذبت يتلا دوهجلا قيسنت ىلإ ةجاحلاب املع طيحي نأ   -  ٣
؛نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا يفعورشملا ريغ راجتالاحبكل يلودلاو     

نأشب فارطألا نم راكفألا نم ديزملا عيمجتب موقت نأ نوزوألا ةنامأ ىلإ بلطي نأ  -  ٤  
ريغراجتالاةحفاكم يف ىرخألا تائيهلاو فارطألا نيب نواعتلل ىرخ ألا تالاا عورشملا  ثادحتسا لثم    

ةدروتسملاو ةردصملا نادلبلا نيب تالاصتالا نيسحتو نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا يف ةراجتلا عبتتل ماظن 
ريغ راجتالا نم دحلا نأشب تامولعملا لدابت طيسبت نأشب ةنامألا ةركذم يف ةمدقملا تامولعملا ءوض يف 

ممألا جمانرب ىدل داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش ريرقتو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا 
  ؛عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم لئاسوب قلعتي اميف ةيميلقإلا تاكبشلا ةطشنأ نع ةئيبلل ةدحتملا

ةساردل تاصاصتخاعورشمعضت نأ نوزوألا ةنامأ ىلإ كلذك بلطي نأ   -  ٥ نأشب    
فيلاكتلا راثآىلع ةوالع ،نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا يف ةراجتلا عبتتل ماظن ثادحتسا ىودج  ةبترتملا  

  ؛اكنال يرس نم مدقملا حارتقالا نابسحلا يف ذخألا عم ةساردلا كلتب مايقلاىلع 
نم لوألا فصنلا  يف دقعي نأ نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا نم كلذك بلطي نأ  -  ٦

ثادحتسال لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا نم ءاربخل لمع ةقلح  ،لاومألا رفاوتب ًانهرو ،٢٠٠٥ماع 
ررقملا نم يتلا ريراقتلا ولعفلاب ةحاتملا تامولعملا نم لك ءوض يف نواعتلل يميهافم راطإو ةددحم تالاجم 

امتجا ىلإ ةمئالم تاحارتقا ميدقتو،ةنامألااهردصت نأ    ؛فارطألا ع 
ءانثأ نوزوألا ةنامأ اهدقعتس يتلا لمعلا ةقلح جئاتنب ةصاخلا تامولعملا يف رظني نأ  -  ٧  

  .فارطألل رشع عباسلا عامتجالا

ةيلود تامظنمو تايقافتاو لايرتنوم لوكوتورب ةنامأ نيب نواعتلا   -١٦/٣٤ررق ملا
  ىرخأ ةلص تاذ

عجش دق ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نأظحالي ذإ نيب ةدع تاونسل يمسرلا ريغ يسسؤملا راوحلا    
، نأ و ،تايقافتالا تانامأ يف ةريخألا ةماعلا هترود ءانثأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عجش دق ةرادإلا سلجم

،، ٢٠٠٣رياربف /طابش   ةمئاقلا هتاسسؤم نيب نواعتلاب ضوهنلاو رزآتلا هجوأ ريوطت ىلع
ريغ راوحلا نأبًاضيأًاملع طيحي ذإو  ةيئيبلا تاقافتالا نيب ةريخألا ةنوآلا يف ىرج دق يمسرلا    

لايرتنوم لوكوتورب تانامأ اهيف امب فارطألا ةددعتم ممألا ةيقافتاو نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتاو  
داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتاو خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا 

تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتاو ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك  
ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلاو ةتباثلا ةيوضعلا 

قلعتي اميف ةصاخو رزآتلا هجوأ زيزعتل كل ذو كرامجلل ةيملاعلا ةمظنملاو ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمو ةعارزلاو
،   ةراجتلاو ةحصلاو ةئيبلاب

ةلصلا تاذ تايقافتالا تانامأو لايرتنوم لوكوتورب نيب نواعتلا زيزعت ىلإ ةجاحلاب هنم ًايعوو  
،نم لكبةصاخلا ةيالولا راطإ يف ةيلودلا تامظنملاو ىرخألا    اه
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نوم لوكوتورب ةنامأ نيب نواعتلا زيزعتببحري  -  ١ ىرخألا تايقافتالا تانامأو لايرت  
  ؛ةيلودلا تامظنملاو

  :ةنامألاىلإ  بلطي  -  ٢
تاذ تامظنم وأ تايقافتا عم ا ىعست نأ  )أ(  واعت زيزعتل صرف ىلع لوصحلل  

قيرط نع وأ تاعامتجالا روضحب امإ لايرتنوم لوكوتوربب ةلصتملا اياضقلاب طبترت ىرخأ ةلص 
تاعامتجالل ةينمزلا لوادجلا كلذ يف امبةيعئاقولا تامولعملا لدابت    ؛كلذب دراوملا تحمس ام اذإ 

تاعامتجا ةيأ نع لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا عامتجا غلبت نأ   )ب(
ةلصلا تاذ تانامألا عم اهيرجت ةماه تالاصتا ةيأو ،اهروضحب موقت ىرخأ تامظنم وأ تايقافتال 

ه نأ تاقوألا عيمج يف ناهذألا نع بيغي الأ ىلع ،اهل مدقت وأ تانامألا هذه اهبلطت تامولعم ةيأو
  ؛لوكوتوربلا ماكحأل ريسفت ةيأ ميدقت لايرتنوم لوكوتورب ةنامأل نكمي ال

ىرخأ ةلص تاذ تامظنمو تايقافتا يف ةدجتسملا تاروطتلا دصر م ت نأ  )ج(
هذ   لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا عامتجا غالبإو لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا

  ؛تاروطتلا
مامتهالا تاذ لئاسملا نأشب تامولعملا قفدت زيزعتل قرط يف ريكفتلا   )د(

؛لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا م  ىرخأ ةلص تاذ تامظنمو تايقافتا عم كرتشملا  
تايقافتالا تاعامتجا يف نوكراشي نيذلا مهيلثمم عالطإ ىلع تاموكحلا ثحتست  -  ٣  

  .ررقملا اذه هب مستي يذلا عباطلا ىلع ةيلودلا تامظنملاو ىرخألا ةلصلا تاذ

فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجت ب ةقلعتملاةسارد لاءارجإل تاصاصتخا   -١٦/٣٥ررقملا 
ةرتفلل لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦  

تاررقملا ىلإ ريشي ذإ ل ةقباسلا تاصاصتخالا نأشب١٣/١ و١٠/١٣ ،٧/٢٤   ةقلعتملاةسارد ل 
،راوم ديدجتب   فارطألا ددعتم قودنصلا د

تاررقملا ىلإ ًاضيأريشي ذإو  نأشب ١٤/٣٩ و١١/٧ ،٨/٤  دراوم ديدجتل ةقباسلا تايلمع لا 
،ا   فارطألا ددعتم قودنصل

عامتجالا ىلإ هميدقتل ًاريرقت دعي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإبلطي   -  ١  
رفلاقيرط نعهيلإ مدقي  و،فارطألل رشع عباسلا سماخلا هعامتجا ءانثأةيوضعلا حوتفم لماعلا قي    

نم فارطألل رشع عباسلا عامتجالا نيكمتل ،نيرشعلاو دراوم ديدجتل بسانملا ىوتسملا يف تبلا   
، . ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرتفلل فارطألا ددعتم قودنصلا  اذههريرقت دادعإ ىدلقيرفلل يغبنيو رومأ ةاعارم    ،

  :يلي ام اهنيب نم
،ملاريبادت عيمج   )أ( يف فارطألا اهيلع تقفتا يتلا ةلصلا تاذ تاررقملاو ةبقار  

سداسلا عامتجالا اهيلع قفاو يتلا تاررقملا كلذ يف امب ةيذيفنتلا ةنجللاو لايرتنوم لوكوتورب 
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يعدتست تاررق ملا تماد ام ،ةيذيفنتلا ةنجلل نوعبرألاو سماخلا عامتجالاو فارطألل رشع
ألا ددعتم قودنصلالبقنم قافنإلا  كلذ ىلإ ةفاضإلاب ؛ ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرتفلا ءانثأ فارط  

ًاروصت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقتنمضتي نأ يغبني فيلاكتلا ىلإ ريشي    ةنرتقملا 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ذيفنتب  هتحرتقا يذلا ليثيملا ديموربب لصتملا ليدعتلل ٥   

  ؛ةيبوروألا ةعامجلا
مب ةلماعلا فارطألا عيمج نيكمتل دراوملاصيصختىلإ ةجاحلا   )ب(  ١ةرقفلا بجو  

نم ٥ةداملا نم  لاثتمالا ىلع ظافحلا  ءاط٢ – فل أ٢ةداملا بجومب   نم     ؛لايرتنوم لوكوتورب 
ليومتل ةيلهألا ريرقتلاهيلع قفتملا ةيهيجوتلا ئدابملاو دعاوقلا   )ج( تاعورشمل ا 

جاتنإلا عاطق يفيتلاكلت كلذ يف امب (ةيرامثتس الا ططخو ةيرامثتس الاريغ تاعورش ملا و،) 
  ؛ينطولا وأ يعاطقلا يجيردتلاصلخت لا

  ؛ةدمتعملاةيرطق لاجمارب لا  )د(
صلختلا ططخب ةلصتملا ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرتفلا يف ةيلا ملاتامازتل الا  )ه(  

؛ةيذيفنتلا ةنجللا اهيلع تقفاو يتلا ةيعاطقلا وأةينطولا يجيردتلا    
ةاعارم عم عفدلا ةوق ى لع ظافحلاو يجيردتلا صلختلاب ليجعتلل لاومألا ريفوت  )و(

ذيفنت يف ةلصافلا ةينمزلا ةرتفلا   ؛تاعورشملا 
ةلصلا تاذ تاحاجنلاو دويقلا كلذ يف امب هخيرات ىتح ةبستكملا تاربخلا   )ز(

، م لعفلاب صصخم وه امب ققحت يذلانوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلاب  دراوم ن
  ؛ةذفنملا هتالاكوو فارطألا ددعتم قودنصلا ءادأ كلذكو

، داوملا فيلاكت يف ًايلاح ةدئاسلا تاهاجتالا  )ح( نوزوألل ةدفنتسملا فيلاكتلاو  
ديق ةرتفلا ءانثأ ةيرامثتسالا تاعورشملانع ةمجانلا ةيفاضإلا    ؛ضارعتسالا 

ةنامأ تامدخ ليومت ةفلكتو ةذفنملا تالاكولل ةيرادإلا فيلاكتلا  )ط( قودنصل ا 
  ؛تاعامتجالا دقع كلذ يف امب فارطألا ددعتم
ىدل بجاولا رابتعالا يلوي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يغبني   -  ٢

 ، يف فارطألا امهيرجت نيذللا لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا ضارعتساو مييقتل هذه هتمهمب عالطضالا
رقملاب ًالمع٢٠٠٤ماع    ؛١٣/٣ر ، 

ىدل عساو قاطن ىلع رواشتي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يغبني   -  ٣
 ، ةمهملا هذ  تامولع ملارداصم عم و تاسسؤمو صاخشأ نمةقيثو ةلص مهل نم عيمج عم هعالطضا

  ؛ةديفم ربتعتيتلا ىرخ ألا
ىلع هريرقت ع يزوتنم نكم تلل كلذوهنيح يف هلمع لامكإل ًادهاج قيرفلا ىعسي نأ   -  ٤

  .ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا نم نيرهش لبق فارطألا عيمج
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  )١٥/٤٧ررقملا (لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا ضارعتساو مييقت   -١٦/٣٦ررقملا 
ماع يف مت امب ريدقتلا عم ًاملع طيحي ذإ كوتوربل ةيلاملا ةيلآلل ضارعتساو مييقت نم٢٠٠٤  لو  

،   لايرتنوم
ةلماعلا فارطألا نيكمتل ةيساسأ ةادأ ربتعي فارطألا ددعتم قودنصلا نأب ًاضيأ ًاملع طيحي ذإو  
نم ١ةرقفلا بجومب  ماظن حاجن ةدمعأ دحأ ربتعي مث نمو ،لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا نم ٥ةداملا    

،   نوزوألا ةقبط ةيامح
تم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإبلطي نأ  -  ١ دودح يف ،رظنت نأ فارطألا ددع  

ماعل لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا ضارعتساو مييقت ريرقت يف ،ا   دامتعا فد ٢٠٠٤اصاصتخا  ،
عم ،فارطألا ددعتم قودنصلا ةرادإل رمتسملا نيسحتلا قايس ، يف ًامئالم كلذ ناك امثيح ،هتايصوت
دراوم ديدجت مييقت يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولو نكتلا قيرف ةمهاسم ىلإ ةجاحلا نابسحلا يف عضولا

  ؛٢٠٠٨-٢٠٠٦ةرتفلل فارطألا ددعتم قودنصلا 
اذه نأشب فارطألا ىلإ ةمظتنم ريراقتب مدقتت نأ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي نأ  -  ٢  

هنأشب انأ و عوضوملا   ىلإ يلوأ مييقت ميدقتب ،اذه لجأ نم ،ةيذيفنتلا ةنجللا موقتو. اهيجوت سمتلت
ىلإ يونسلا اهريرقت يف ارصنع جردتو ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا 
ةدراولا ا   ىصوملا تاءارجإلا يف رظنلا دنع تهجوو يتلا اياضقلاو ققحملا مدقتلا نأشب فارطألا عامتجا

  .مييقتلا ريرقتل يذيفنتلا زجوملا يف

فارطألا ددعتم قودنصللةددسملا ريغ تامهاسملا  -١٦/٣٧ررقملا     
تاونس ثالثلا ةرتفل فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجت نأشب ةلبقملا تاضوافمل اب هنم ًايعو

،   ةلبقملا
ةداملا نم ١ةرقفلاب ةلماعلا ريغ فارطألا ضعب نأب ً املع طيحي ذإو ًاقالطإ ا ٥   امهاسم عفدت مل  

غلابمب كلذ تلعف ا   ،أ وأ فارطألا ددعتم قودنصلل   ةدحاو ةيونس ةمهاسم ةميق نم ىندأ
ركذلابريشي ذإو ةرقفلا ىلإ   يتلا ،ذيفنتلا ةنجلل ٣٩/٥ررقملا نم ) ج(  ىلع فارطألا هذه تثح  

تاونس ثالثلا ةرتف نع ا   ةرقفلاب ةلماعلا فارطألا نيكمتل ٢٠٠٥ – ٢٠٠٣امهاسم ديدست ةداملا نم ١   
نوم لوكوتوربل ةيباقرلا ريبادتلل لاثتمالا نم٥ مدع نع مجانلا روصقلا بنجتو ٢٠٠٧-  ٢٠٠٥لايرت    

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا لاثتمال ةرتفلا ءانثأ ا اعفد يف رخأتلا وأ عفدلا   نم ١دهعتملا تامهاسمل  
  ،٥ةداملا 

تقو عرسأ يف فارطألا ددعتم قودنصلل ةددسملا ريغ ا ثحي  امهاسم عفد ىلع فارطألا هذه  
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا لاثتما نأشب ةنهارلا تاجايتحالل ًارظن ،نكمم لايرتنوم لوكوتورب نم٥   .  
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ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا يف لداعلا يفارغجلا ليثمتلا نامض ةرورض   -١٦/٣٨ررقملا 
  فارطألا

،هنم ًاكاردإ    ةيذيفنتلا ةنجللا يف لداعلا يفارغجلا ليثمتلا نامض ةرورضل
ابوروأ يقرش نادلبل ةيذيفنتلا ةنجللا يف دعقم يأ صصخي مل ،ةيخيرات ب ابسألو ،هنأظحالي ذإو 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ىطسولا ايسآو   ٥، لوكوتربلا نم    
لدعملا وحنلا ىلع ،ةيذيفنتلا ةنجللا تاصاصتخا نم ٢ةرقفلا لدعي نأ ررقي   -  ١ لبق نم  

وكي ثيحب٩/١٦ررقملا يف فارطألل عساتلا عامتجالا    :يلي امك اهصن ن، 
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ةعومجم نم فارطأ ةعبس نم ةيذيفنتلا ةنجللا فلأتت   -  ٢"

ةداملا نم ١ ةلماعلا ريغ فارطألا ةعومجم نم فارطأ ةعبسو لوكوتوربلا نم ا٥    .
ةصصخملا ةعبسلا دعاقملا عزوتو . ةيذيفنتلا ةنجللا يف اهءاضعأ ةعومجم لك راتختو

ا ةعوم  ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطأل يلاتلا وحنلا ىلع٥  نادعقم :  
 ، ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنم نم فارطألل نادعقمو ،ةيقيرفإلا ةقطنملا نم فارطألل
نم فارطألل دحاو دعقمو ،يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ نم فارطألل نادعقمو 

ةنجللا ءاضعأ ىلع فا رطألا عامتجاقدصيو . ىطسولا ايسآو ابوروأ يقرش ةقطنم
  ؛"ةيذيفنتلا

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطأل ادعاقم ةيضق فاضت نأو   -  ٢ نم ٥   
شعلاو سماخلا عامتجالا لامعأ لودج ىلإ ،ا  لماعلا قيرفلل نير ةلماعلا ريغ فارطألاو لوكوتوربلا

  .ةيوضعلا حوتفم

  لايرتنوم لوكوتورب بجومب مان دلب عضول ناتسنامكرت بلط  -١٦/٣٩ررقملا 
عم ،لايرتنوم لوكوتورب ضارغأل ًايمان ًادلب اهفصوب اهجاردإ متي نأب ناتسنامكرت بلط لوبق 

، يلحملا جتانلا نم دحاولا درفلا كالهتسا نأ رابتعالا يف ذخألا  فلأ نيقفرملا داوم نم فرطلل يلامجإلا
فرطلا فنصيو ،لايرتنوم لوكوتورب نم ٥ةدامل ا بجومب اهيلع صوصنملا دودحلا نم ىندأ وه ،ءابو  
  .يلودلا كنبلا بناج نم لخدلا ضفخنم ًادلب هفصوب

  لايرتنوم لوكوتورب بجومب ةيمانلا نادلبلا ةمئاق نم اهفذحب ةطلام بلط  -١٦/٤٠ررقملا 
ةلماعلا ةيمانلا نادلبلا ةمئاق نم اهعفر نأشب ةطلام هتهجو يذلا بلطلا ب ًاملع طيحي  -  ١

ةرقفلا بجومب ةداملا نم ١  ؛لوكوتوربلا نم٥     
يتلا تامازتلالا لمحتتس ةطلام نأ ىلإ كلذك ريشيو ةطلام بلط ىلع قفاوي   -  ٢

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لماع ريغ فرط يأ اهلمحتي  لايرتنوم لوكوتورب نم٥   .  
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لوكوتو رب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئرلا  -١٦/٤١ررقملا 
  لايرتنوم

) ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا(دنال موط ديسلاو ) اينيك(اغويكوأ ديفيد ديسلا رايتخا ديؤي 
  ،٢٠٠٥ماع يف لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيكراشم نيسيئرك 

  ذيفنتلا ةنجل ةيوضع  -١٦/٤٢ررقملا 
  ؛٢٠٠٤ماع يف ذيفنتلا ةنجل هت زجنأيذلا لمعلا ريدقتلا عم ظحالي   -  ١
، بثي  -  ٢ ، وايلارتسأ بصانم ت ، وزيلب را تخيو ىرخأ ةنسل يسورلا داحتالاو ندرألاوايبويثإ

 ، ، ونوريماكلا ، وايجروج نوناك ١نم ًارابتعا نيتنس ةرتفل ةنجللا يف ءاضعأ ادنلوهو لابين والاميتاوغ  
  .٢٠٠٥رياني /يناثلا

رودب مايقلل ندرألا رايتخاو ذيفنتلا ةنجلل سيئرك لم علل ادنلوه رايتخا ىلإ ريشي  -  ٣
يناثلا نوناك١نم ًارابتعا ةدحاو ةنس ةدمل ،يلاوتلا ىلع ررقملاو سيئرلا بئان    .٢٠٠٥رياني / 

  فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ةيوضع  -١٦/٤٣ررقملا 
قودنصلا ةنامأ نم ةدعا سمب ةيذيفنتلا ةنجللا هب تماق يذلا لمعلا ريدقتلا عم ظحالي  -  ١
  ؛٢٠٠٤ماع يف 

٢  -   ، ، واسمنلا رايتخا ديؤي ، واكيجلب ، وادنك ، وةيكيشتلا ةيروهمجلا ةكلمملا ونابايلا
نولثمي ةيذيفنتلا ةنجللا يف ءاضعأ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا 

نم ١ةرقفلا بجومب ةماعلا ريغ فارطألا  ، ٥ةداملا   ليزاربلا رايتخاو ،لوكوتوربلا نم ، و  ، وابوك رجينلا
، و ، وةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا نولثمي ءاضعأ ًاقباس ةيفالسغويلا اينودقم ةيروهمجو ،ايبماز ودنليات

يناثلا نوناك١نم ًا رابتعا ةدحاو ةنسل كلذو ،ةرقفلا هذه بجومبةلماعلا فارطألا    ؛٢٠٠٥رياني / 
ديسلاو ةيذيفنتلا ةنجلل سيئرك لمعلل ) ادنلوب(كيفارك لوب ديسلا رايتخ ا ىلإ ريشي  -  ٣

نوناك ١نم ًارابتعا ةدحاو ةنس ةدمل سيئر لابئان رودب مايقلل ) ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا(يليلُق دلاخ   
  .٢٠٠٥رياني /يناثلا

  تاينازيملاو ةيلاملا ريراقتلا: ةيلاملا لئاسملا  -١٦/٤٤ررقملا 
لابريشي ذإ ، ١٥/٥٢ررقملا ىلإ ركذ     ةيلاملا لئاسملا نأشب

يلاملا ريرقتلا ىلإ ريشي ذإو لوكوتوربو نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصل ا نع 
  )٧(،٢٠٠٣ -  ٢٠٠٢ةيلاملا ةرتفلل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم 

تلل لمكم يساسأ ءزج ةيعوطلا تامهاسملا نأبرقي ذإو  ،   لايرتنوم لوكوتوربل لاعفلا ذيفن
                                                           

)٧(  UNEP/OzL.Pro.16/5. 
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فكلا ةرادإلا رارمتساببحري ذإو ينامئتسالا قودنصلل ةيلاملا نوؤشلا ةنامأ ا ةؤ   رهظأ يتلا  
،   لايرتنوم لوكوتوربل

، ريشي ذإو ضئاف دوجو نأ ىلإ بحسلا ةلصاوم ىلع فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ةقفاومو  
ماعلا نع ةنزاوتم ةينازيم ميدقتب ةنامألل احمس دق قودنصلا ديصر نم  ٢٠٠٤،  

نأ ىلعهنم ًاميمصتو لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا ةرادإ تاصاصتخاو تاينازيمةاعارم يغبني ه    
، لماكلابنوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم    لبقتسملا يف
غلبت يتلا ةحقنملا ٢٠٠٤ماع ةينازيم دمتعي نأ   -  ١ يرمأ ًارالود٥ ٤٢٤ ٩١٣   ًايك 

غلبمب ينامئتسالا قودنصلل ٢٠٠٥ماعل ةحرتقملا ةينازيملاو  ًاملع ذخأي نأو ًايكيرمأ ًارالود ٤ ٥١٤ ٩١٧   
ةغلابلاةحرتقملا ةينازيملاب ماعل رالود ٤ ٥٨٠ ٤٠٣   قفرملا يف دراولا وحنلا ىلعو ٢٠٠٦  قت نمثلاثلا،  رير  
  ؛فارطألل رشع سداسلا عامتجالا

ًايكيرمأ ًارالود ٢٣٩ ٥٦٠ نع ديزي الًايفاضإ ًاغلبم مدخت ست نأب ةنامألل صخري نأ  -  ٢  
ةطشنألا نع ةمجانلا فيلاكتلا ةيطغتل لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا ديصر نم ٢٠٠٤ماع يف   

راذآ يف فارطألل يئانثتسالا عامتجالا هررق يذلا وحنلا ىلع٢٠٠٤ماع يف تمت يتلا ةيفاضإلا  سرام / 
  ؛٢٠٠٤

يكيرمأ ًارالود١ ٠١٧ ٢٦٣نع ديزي ال غلبم مادختساب ةنامألل ص خري نأ  -  ٣ ماع يف ًا   
؛لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا ديصر نم٢٠٠٥    

نيترقفلا يف اهيلإ راشملا بحسلا تايلمعل ةجيتن قفاوي نأ  -  ٤ هيلاع٣ و٢،  نأ ىلع  ، 
ماعل يكيرمأ رالود ٢ ٢٧٩ ٣٥١فارطألا اهعفدت نأ ررقملا ةيلامجإلا تامهاسملا ةميق نوكت   ٢٠٠٤ 

قفرملا يف دراولا وحنلا ىلع ٢٠٠٥ماعل ًايكيرمأ ًارالود  ٣ ٤٩٧ ٦٥٤و عامتجالا ريرقت نم عبارلا  
  ؛فارطألل رشع سداسلا

نم عبارلاقفرملا يف ةدح ىلع ًالك فارطألا تامهاسم جاردإ ىلع كلذك قفاوي نأ   -  ٥  
  ؛فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ريرقت

ةردقملا ةيونسلا تافورصملا نم لماع يدقن يطايتحاب ظفتحت نأب ةنامألل نذأي نأ   -  ٦
ماع يف ةبلاطم فارطألاو ،ينامئتسالا قودنصلاراطإ يف ةيئاهنلا تافورصملا ةيطغتل مدختست يتلا ةططخملا   

ت نأب٢٠٠٥ ماعل ةدمتعملا ةينازيملا نم ةئاملا يف ٧،٥ةبسنب مهس   يدقنلا يطايتحالا دادزي س و٢٠٠٥ 
ىلإ٢٠٠٦ماع يف لماعلا  ىوتسم   ةئاملا يف١٥    ؛ 

بناج نم اهيلع قفتملا تامهاسملا عفد يف تاريخأتلا ءازإ هلاغشنا نع برعي نأ  -  ٧  
لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا ةرادإ تاصاصتخا ماكحأ هب يضقت ام سكع ىلع فارطألا 

؛تاصاصتخالا نم٤ و٣نيترقفلا يف دراولا و حنلا ىلع نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب    
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لماكلاب ا   -  ٨  كلذك ثحي وامهاسم عفد ىلإ ةعراسملا ىلع فارطألا عيمج ثحي نأ
ةقباسلا تاونسلا نع ا     ؛نكمي ام عرسأبكلذ لعفت نأ ىلع امهاسم عفدت مل يتلا فارطألا

ميدقت ىلع نيرخ آلا ةحلصملا باحصأو ،ةلماعلا ريغ فارطألاو ،فارطألا عجشي نأ  -  ٩
و ةيلاملاتامهاسملا نامضل ةيعرفلا ا ةمهاسملا    زهجأو ةثالثلا مييقتلا ةقرفأ يف ءاضعألا ةدعاسمل ىرخأ قرطب
  ؛لوكوتوربلا بجومب مييقتلا ةطشنأ يف اهتكراشم رارمتسا

ميدقت ىلع نيرخآلا ةحلصملا باحصأو ،فارطألا ريغو ،فارطألا كلذك  عجشي نأ  -  ١٠
تارايخلا ةنجل ىلإ ةيلاملا ةدعاسملا ميدقت يف ةدعاسملل كلذو ىرخأ قرطب ةمهاسملا و ةيلاملا تامهاسملا
  ؛ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا

مدقت يتلا تامهاسملا عيمجب لايرتنوم لوكوتورب ةنامأ راطخإ ىلإ فارطألا وعدي نأ   -  ١١
  ؛تامهاسملا هذه لثم ديدست دنع لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلل

ماظنلا نم ١٤ةداملل ًاقبط فارطألا دوزي نأ يذيفنتلا نيمألا ىلإ بلطي نأ   -  ١٢  
 ، راطإ يف ةيلاحلا دراوملا نم ددست نأ نكمي ال يتلا تاررقملا تاعورشمل ةيلاملا راثآلا نأشب رشؤمب يلخادلا

  ؛لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا ةينازيم
رمتؤم اهدمتعي يتلا تاررقملا ذيفنت نامض لايرتنوم لوكوتو رب ةنامأ ىلإ بلطي نأ  -  ١٣

قودنصلا يف ةرفاوتملا ةيلاملا دراوملاو تاينازيملا دودح يف كلذو ،ا   دمتعت يتلا ةروصلاب فارطألا
  ؛ينامئتسالا

عيمج نأشب ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا غلبت نأ ةنامألا ىلإ كلذك بلطي نأ   -  ١٤
، ةيلعفلا تافورصملا كلذكو دئاوفلاو قودنصلا ديصرو يطايتحالا كلذ يف امب دراولا لخدلا رداصم  

عيمج نع ًاي داشرإ ًاريرقت مدقي نأكلذك يذيفنتلا نيمألا ىلإ بلطي نأو ،تامازتلالاو ةعقوتملاو 
  ؛اهيلع قفتملا ةينازيملا باوبألباقم تافورصملا 
ضارعتسالا ديق يقبي ن أ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ كلذك بلطي نأ  -  ١٥

  .تامولعملا هذه ةيفافشو تيقوت ةقد كلذ يف امب ةنامألا نم ةمدقملا ةيلاملا تامولعملا

  "نوزوألا ةقبطل ةيلود ةنس "٢٠٠٧ماع نالعإ   -١٦/٤٥ررقملا 
كصلا لكشي يذلا ،نوزوأل ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب نأ ركذتسي ذإ  

لوليأ١٦يف ادنك ،لايرتنوم ةنيدم يف عقو دق ،نوزوألا ةقبط ذاقنإل يسيئرلا ينوناقلا  ماع ربمتبس / 
١٩٨٧،  

لوكوتوربلا يف فارطألا تدبأ ،لايرتنوم لوكوتورب حاجن نامضل هنأ كردي ذإو تذختاو ًامازتل ا 
ماع ذنم ةئاملا يف ٩٠ةبسنب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسا ضف خبةمساح تاءارجإ   ١٩٨٦،  
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ىريذإو نع رفسأ دق ذافنلا زيح لايرتنوم لوكوتورب لوخد نأ   :  
  ؛يوجلا فالغلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىوتسم يف ضافخنا  )أ(
هجو ىلع ٢٠٥٠ماع لولحب نوزوألا ةقبط ةداعتسا نأشب تاعقوت   )ب(  

لايرتنوم لوكوتورب ماكحأب ماتلا مازتلالا دوجوب ًانهربيرقتلا   ؛ 
ىلإ لصت يتلا ةيجسفنبلا قوف ةعشألا يف ةظوحلملا تادايزلا نم ديزملا بنجت   )ج(

ةيئيبلا رطاخملا ضفخو رشبلا ةحص نأشب تاعقوتلا نيسحت ىلإ ،يلاتلاب يدؤي امم  ؛ضرألا حطس
،   ضرألا ىلع ةايحلا ىلع

،رعشي ذإو لايرتنوم لوكوتورب هققح يذلا قحاسلا حاجنلل نانتمالاب    
ماع نلعي   ".نوزوألا ةقبطل ةيلود ةنس "٢٠٠٧ 

  فارطألل يئانثتسالا عامتجالا  -١٦/٤٦ررقملا 
ةجردملا دونبلا يف رظنلا لامكإ نم نكمتي مل فارطألل رشع سداسلا عامتجالا نأب هنم ًافارتعا  

،   هلامعأ لودج ىلع
ةرقفلا ىلإ ريشي ذإو ةداملا نم ٢  ؛لوكوتوربلا نم١١     
ةرقفلل رابتعالا ءاليإ دعبو ةداملا نم ٣  ةدامللو ٤   ١٣ ،   يلخادلا ماظنلا نم
نل كلذ نأ ساسأ ىلع فارطألل يئانثتسا عامتجا دقع يرورضلا نم نأ ربتع ي نأ  -  ١
  ؛ةيلاملا راثآلا نم ديزملابترت ىلإ يدؤي 
نيرشعلاو سماخلا عامتجالا عم نارتقالاب فارطألل يئانثتسالا عامتجالا دقعي نأ   -  ٢

  ؛لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل
  :هاندأ دراولا وحنلا ىلع يئانثتسالا عامتجالل تقؤملا لامعألا لودج نوكي نأ  -  ٣

  قفرم
  فارطألل يئانثتسالا عامتجالل تقؤملا لامعألا لودج

  .عامتجالا حاتتفا  -  ١
  :ةيميظنت لئاسم  -  ٢

  ؛لامعألا لودج رارقإ  )أ(
  .لمعلا ميظنت  )ب(

  .٢٠٠٦ماعل ليثيملا ديموربل ةجرحل ا تامادختسالا تانييعت ضارعتسا  -  ٣
  .فارطألل يئانثتسالا عامتجالا ريرقت دامتعا  -  ٤
  .عامتجالا ماتتخا  -  ٥
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  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا  -١٦/٤٧ررقملا 
ماع يف ،لاغنسلا ،راكاد يف لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا دقعي نأ  
٢٠٠٥.  

ريرقتلا دامتعا تقو يف ا  - ءاي  يلدأ يتلا تاقيلعتلا  
ةيذيفنتلا ةنجللا تاصاصتخا نم ) ك (١٠ةرقفلا ليدعت ةلأسمب قلعتي اميف نابايلا لثمم حرتقا  - ٣٢٥

 :يلي ام رارغ ىلع ررقم دامتعا يف فارطألا عامتجا رظني نأب ،فارطألا ددعتم قودنصلل

ةقيثولا يف دراولا ةيذيفنتلا ةن جللا سيئر ريرقتب ريدقتلا عم ًاملع طيحي نأ"
UNEP/OzL.Pro.16/14.  

دراوملا ةرادإل دعاسملا ماعلا نيمألا ،ةدحتملا ممألا لثمم تادهعتب ًاملع ذخأي نأ"  
ريدملا هحرط يذلا حرتقملاب قلعتملا ماعلا نيمألا رارقب ةيذيفنتلا ةنجللا غالبإ متيس هنأب ،ةيرشبلا 

  ؛ةلأسملا هذه نأشب ةئيبللةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا 
 ."ةدحتملا ممألا تائيه نم لاصتالا نم ديزملا يقلت متي نأ ىلإ ةلأسملا يف رظنلا ءاجرإ"

يلاحلانيسيئرلانم لك ماق ،حرتقملا اذه ميدقت بقعو  - ٣٢٦ بقملاوني  دهعتلاب ةيذيفنتلا ةنجلل نيل   
ماع يف ةلأسملا ةعباتم يف نارمتسيس ام   نم مدق امل هنانتما نع نابايلا ل ثمم برعأو. ٢٠٠٥ و٢٠٠٤أب

 .تادهعت

دراوم ديدحتب ةينعملا ةساردل اتاصاصتخا نأشب ررقملاب قلعتي اميف ًاددجم نابايلا لثمم دكأ و - ٣٢٧
، ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦فارطألا ددعتم قودنصلا  هنأ ىلع يوطني يذلا هدلب دفو فقوم ىلع نأ ا ملاط، 

ليدعتلا لبقت مل ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا    ، ةيبوروألا ةعامجلا هتحرتقا يذلا ليثيملا ديموربب لصتملا
ويرانيسلا اذه ةاواسم يغبني ال هنإف نم ليومتلا ىوتسمل يلاملا مييقتل اساسأ لكشت يتلا ةيباقرلا ريبادتلا ب 

نابايلا ةموكح نأب دافأو . ررقملا نم) أ (١ةرقفلا يف هنيمضت يغبني ال و ،فارطألا ددعتم قودنصلا بناج
، نل  روصتلا اذهل يلاملا مييقتلا نم دمتسمليومتلا نم ءزج يأ يف رظنت ةلماعلا فارطألا تمزتلا اذإ الأ  

هذيفنتب٥ةداملا بجومب   . 

دراوملا نأ نابايلا هيلإ تصلخ ام نإف ،ررقملا نم ) ب (١ةرقفلا قلعتي اميف هنأ ركذ امك  - ٣٢٨
ةداملل لاثتمالا ةلصاوم ن م٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا عيمج نيكمتل ةصصخملا  لوكوتوربلا نم ءاط فلأ ٢   

داوملا ريودت ةداعإو ةرادإو عمج فيلاكت "دسل ةمزاللا كلت تنمضت ،ةرقفلا هذه يف هيلإ راشم وه امك 
ةيراشإلا ةمئاقلا يف هيلع صوصنم وه امك "ةفلكتلا دودرم كلذ ناك نإ اهريمدتو نوزوألل ةدفنتسملا  ،
هررقم يف فارطألل عبارلا عامتجالا اهيلع قفاو يتلا فيلاكتلا تائفل ماع يف ٤/١٨   ١٩٩٢. 

ددعتم قودنصلا دراوم ديدجتب ةينعملا ةساردل اتاصاصتخا بقلعتملا ررقملا سفنب قلعتي اميفو  - ٣٢٩
ةطشنأ ليومت نأ هدافم يأر نع ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لثمم برعأ ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦فارطألا   ،

نم١٠ةداملا عم قفاوت يال ريمدتلا  تابلطتم نم سيل ريمدتلا نأ ثيح نم ،لايرتنوم لوكوتورب    
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لاثتمالا نم فارطألا نيكمت لمشيل ليومتلا قاطن رصح ىلع لمعت ١٠ةداملا نأو ،لوكوتوربلا   
 .لوكوتوربلل

يف ،ةيلاملا لئاسملا نأشب ررقملا بقلعتي اميف يلاتلا نايبلا نيودت متي نأ نيتنجرألا لثمم بلط  - ٣٣٠
 .عامتجالا ريرقت

ةيعوطلا تامهاسملا لودج حيقنت بلطت نأ يف اهقحب ظفتحت نيتنجرألا ةيروهمج نإ " - ٣٣١
لودج ىلإ ًادانتسا ،هقيبطت ىدل ةنورملا مازتلاو لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتال نيينامئتسالا نيقودنصلل 

ف ضافخنا قيقحت ةيغب كلذو٢٠٠٦ – ٢٠٠٥نيتنسلا ةرتف ،ةدحتملا ممألل ررقملا ةبصنألا  يف ًاذخأ ،اهي ، 
عفدت ةمدقتملا نادلبلا نم ديدعلا نأو ،دلبلا اذه اههجاوي يتلا ةريطخلا ةيداصتقالا بعاصملا بنابسحلا 

 ."ةيمانلا نادلبلاب ةصاخلا كلت نع اهاوتسم لقي تامهاسم

ةدحتملا ممألا لودج عم قفاوتي تامهاسم ماظن ميدقت ديرت هتموكح نأ كيسكملا لثمم ركذ  - ٣٣٢
 .عفدلا ىلع فارطألا ةردق ةاعارمب هليدعت متي ثيحب ،ةررقملا ةبصنألل

، ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ةيلاملا ةدعاسملا ميدقت نأشب ررقملاب قلعتي اميفو - ٣٣٣ ليثيملا ديموربب ةينعملا  
دحأ ىأرو . ةينازيملا يف اهريفوت مت يتلا لاومألا مجح زواجتت ررقملا اذه معدل ةحرتقملا دونبلا نأ ظحول
ررقملا نم ةنيعمًادونب بطشتنأ فارطألا ىلع نيعتي هنأ كلذ ىنعم ن أ نيلثمملا روصت امع رخآ برعأو .  

ةينقتلا تارايخلا ةنجل عم ةلصلا تاذ اياضقلا ةشقانم نأشب رايتخالا ةيرح حنمتس ةنامألا نأ وهو ،هدفو  
اذإ ام ةماعلا ةسلجلا سيئرلا لأ سو. ًابسانم ربتعي امك ًارخؤم ةمدقملا دراوملا عيزوتو ،ليثيملا ديموربب ةينعملا

هذ   ذفنيس ررقملا نأ ىلإ راشأ ،قيلعت يأل هيقلت مدع ىدلو ،ًالوبقم رايتخالا ةيرح ةنامألا حنم ناك
 .ةقيرطلا

ةيطارقميدلا ايروك ةيروهمج لثمم ثح ،عينصتلا لماوع نع ررقملا عورشمب قلعتي اميفو  - ٣٣٤
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تايصوت ىلإ دنتسي هنوك ل ًارظن ،ررقملا دامتعا ىلع فارطألا ،ةيبعشلا

ناهتسي ال تاريثأت ىلع ًانمض يوطني ةلأسملا هذه نأشب ررقم ذاختا نم نكمتلا مدع نإ لاقو ،يداصتقالا 
هدلبل ةبسنلاب ا . 

 لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا داقعنا ناكمو ديعاوم  -رشع يناث
عباسلا عامتجالا ةفاضتسا نأشب هتموكح نم مدقملا ضرعلا ،فارطألا ىلإ ل اغنسلا لثمم لقن - ٣٣٥

 .عامجإلابهلوبق مت يذلا ،فارطألل رشع 

 ىرخأ لئاسم -رشع ثلاث
 .ىرخأ لئاسم ةيأ دجوت مل - ٣٣٦
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 لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ريرقت دامتعا  -رشع عبار
يناثلا نيرشت٢٦ةعمجلا موي ريرقتلا اذه دامتعا مت  - ٣٣٧ عيراشم ساسأ ىلع ٢٠٠٤ربمفون /   ،

 .عامتجالا ىلإ ةمدقملا ريراقتلا

 عامتجالا ماتتخا - رشع سماخ
٣٣٨ -  ، ةداتعملا ةلما  يذيفنتلا نيمألا بئان ،ربيرج لكيام ديسلا عامتجالا ايحا تارابع لدابت دعبو  

 ، ءانثأ لامعأ نم هزجنأ امل ًاريدقت كلذوًافوقو راحلا قيفصتلاب دعاقتلا ىلع كشوأ يذلا ،نوزوألا ةنامأل  
ةعاسلا يف عامتجالا ماتتخا سيئرلا نلعأو ،نوزوألا ةقبط ةيامح ةيضقل صالخإ نم هادبأ املو هتمدخ ةرتف 

ةعمجلا ةيشع نم ١٠ر٤٥ يناثلا نيرشت٢٦    .٢٠٠٤ربمفون / 
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  لوألا قفرملا
عملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تاصاصتخاو لمع تاءارجإضارعتسا  - فلأ    ليثيملا ديموربب ةين 

ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ةجرحلا تامادختسالا تانييعت مييقت لودجحيقنت متيس   -  ١  
  :يلاتلا لودجلايف دراولا وحنلا ىلع ليثيملا 

  ءاهتنالل يراشإلا خيراتلا  تاءارجإلا
نامألا ىلإ ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل ا  - ١  يناثلا نوناك٢٤  ةانييعت فارطألا مدقت   رياني/ 
ةينقتلا تارايخلا ةنجلل نيكراشملا نيسيئرلا ىلإ تانييعتلا لسرت  -  ٢  

  نينيعملا ءاضعألل ةيعرفلا ةقرفألا ىلع اهعيزوتل ليثيملا ديموربب ةينعملا
طابش٧   رياربف/ 

لماك مييقتب نينيعم ءاضعأ نم ةنوكملا ةلماعلا ةقرفألا موقت   - ٣
ةقرفألا اهيلإ لصوتت يتلا ةيلوألا تاجاتنت سالا لسرتو ،تانييعتلل
نيكراشملا نيسيئرلا ىلإ ةيفاضإ تامولعمل تابلط يأو ةيعرفلا  

ا   زاجإل ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل

طابش٢٨   رياربف/ 

ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ن اكراشملاناسيئرلا ليحي   - ٤
 تامولعملا تابلطو ةيلوألا تاجاتنتسالا نأشب ةزا ا ةروشملا ليثيملا

ينعملافرطلا ىلإ ةيفاضإلا رواشتيو نييعتلاب مئاقلا  فرطلا عم ن ا 
  ةنمضتم ةلمتحم تاضارتفا يأ لوح

راذآ٧   سرام/ 

 نيسيئرلا ىلإ اهميدقتو هتباجتسا عضوب نييعتلاب مدقتملا فرطلا موقي  - ٥
  ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل نيكراشملا

راذآ٢٨   سرام/ 

مييقتل ةداعلاك ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل عمتجت   - ٦
فرطلا نم ةمدقم ةيفاضإ تامولعم يأ كلذ يف امب ،تانييعتلا 

ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل عامتجا لبق نييعتلاب ،مدقتملا  
ءارجإلا بجومبليثيملا  نم ةمدقم ةيفاضإ تامولعم ةيأ مييقت ، و٥ 

 ، ًاقبسم هل بترم دع  ب نع رمتؤم قيرط نع نييعتلاب مدقتملا فرطلا
ةرخأتم تامولعم يأ نأشب نييعتلاب مئاقلا فرطلل ةروشملا مدقتو 

ءارجإلا بجومبةبولطملا تامولعملاب قلعتي اميف  تانييعتل ةبسنلاب ٣   
، ةنجللا اهيف نكمتت مل يتلا ةجرحلا تامادختسالا نييعتلا مييقت نم  

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ةحرتقملا ا    ايصوت مدقتو

ناسين١١   ليربأ/ 

،/رايأ يف ةداعلاك يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف عمتجي  - ٧  ويام
، ،موقيو رومأ ةلمج نمض ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ريرقت م ييقتب 
ريرقتلا مدقيو ةجرحلا تامادختسالا ت انييعت نع ليثيملا ديموربب
  ةنامألا ىلإ تاجاتنتسالاو تايصوتلا نأشب عوضوملا

  ويام/رايأ لئاوأ
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  ءاهتنالل يراشإلا خيراتلا  تاءارجإلا
 بيولا ةكبش ىلع اهعقوم ىلع لمتكملا ريرقتلا ةنامألا عضت  - ٨

  فارطألا ىلع هممعتو
رايأفصتنم   ويام/ 

ةين قتلا تارايخلا ةنجل عم رواشتلا ةصرف نييعتلاب مئاقلا فرطلل حاتت  - ٩
تاعامتجا عم نارتقالاب يئانث ساسأ ىلع ليثيملا ديموربب ةينعملا 

  ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا

  هيلوي/زومت لئاوأ

نييعتل حيضوتلا نم ًاديزم نييعتلاب مدقتملا فرطلا مدقي  -١٠
بلط اذإ وأ " مييقتلا ىلع ةرداق ريغ"ةئف يف ةجرحلا تامادختسالا 

ةيفاضإ تامولعم رفويو ،كلذ ةيوض علا حوتفم لماعلا قيرفلا هنم
لبق نم جرح مادختسا نييعتل ةنيعم ةيصوت فنأتسي نأ دارأ اذإ 

  ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل

  سطسغأ/بآ لئاوأ

مييقت ديعت نأ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل يغبني  -١١
" مييقتلا ىلع ةرداق ريغ"ةئف يف ةجرحلا تامادختسالا تانييعت 

نييعتلاب مدقتملا فرطلا اهددصب مدق يتلا تانييعتلا كلذكو 
قيرفلا ناك ةجرح تامادختسا تانييعت يأو ةيفاضإ تامولعم 

ا   أشب ةيفاضإ تامولعم بلط دق ةيوضعلا حوتفم لماعلا

  سطسغأ/بآ رخاوأ

ليثيملا ديمو ربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل يئاهنلا ريرقتلا ةحاتإ -١٢
  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف قيرط نع فارطألا ىلإ

  ربوتكأ/لوألا نيرشت لئاوأ

اهيلعموقت يتلاةيرايعملا تاضارتفالا نوكت نأ بجي   -  ٢ ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تايصوت    
ةفافش ةجرحلا تامادختسالا تانييعتنأشب ليثيملا ديموربب  يف حوضوب درت نأو ًايداصتق او ًاينقت ةرربمو 

دعب يونس ساسأ ىلعورشع عباسلا فارطألا عامتجا يف اهيلع ةقفاوملل فارطألا ىلإ مدقتو اهريراقت   
ىدارف نأ ىلع ديكأتلا ديعت نأ دعب ،ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل يغبني الو .كلذ  
فرطلا نوكي امثيح ةيرايعملا تاضارتفالا قبطت نأ ،نيي عتلا مييقت يف ىلوألا قالطنالا ةطقن يه فورظلا

نيبنييعتلا فورظ ىدارف نأ ىلع للد دق  كلذ فالخت   .  
ةيصوتلاةلاح يفو  -  ٣ عرفلا بجومب همييقت مت ام وحن ىلع ضيفخت وأ نييعت ضفرب   ف ،افنآ٦  ىلع  
حنمت نأليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تلا مدقم فرطلا  ةدناسم تامولعم لاسرإل ةصرف نييع  

ةداعإب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل موقت و. نييعتلا فورظبرابتعالا يف ذخألا عم ةلصفم   
نييعتلا مدقم فرطلا عم ةلمتحملا تارواشملاو (ةيفاضإلا تامولعملا هذه ساسأ ىلع نييعتلا اذه مييقت 

رملا دع    ).ًاقبسم ةبتب نع تارمتؤملا ةطساوب
بلط ريربتل فرطلا قتاع ىلع اعقاولظي تابثإلا ءبع نأ نم مغرلابو   -  ٤ مادختسا ءافعإ  
قلعتي اميف اهئادأل ًاحضاو ًاحرش اهريرقت يف مدقت ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نإف ،جرح  
ججحلاو تاضارتفالاو جهنلا حوضوب دروتو ايف تبلا ةيلمعب  ايصوت تامادختسالا مييقت يف ةعبتملا    
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داهشتسا حرشلانمضتي نأ يغبني ف،ضفر وأ تاضيفخت حارتقا متي نيحو. ةجرحلا و ةلثمأبا  ريشينأ    
نييعتلاب ةطيحملا كلت هباشت فورظ يف ًايداصتقاو ًاينقت ةيدجم لئادبلا اهيف نوكت يتلا تالاحلا ىلإ كلذك  

ةرقفلا ١/٥ - لوألا يئانث تسالاعامتجالا ررقم يف حورشملا وحنلا ىلع   ٨.  
ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو نييعتلا مدقم فرطلا نيب تالاصتالا ينبنت نأ بجي   -  ٥
ةميلس ةروصب اهزاربإ بجيو ،ةدناسملا ةبوتكملا قئاثولا ساسأ ىلع بجاولا ءارجإلاو ةلادعلا ئدابم ىلع  ،
  .يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ريراقت يف
ةينقتلاو ةيرادإلاو ةيميظنتلا بناوجلا يف ةدعاسملا  يف ايزكرم ةنامألا رود نوكي نأ يغبني   -  ٦
  .تالاصتالاو تايلمعلاو ةءافكلا زيزعت نكمي امثيح ةيلمعلل
ةعسوم ةفوفصم يفوتستو عضت نأ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ىلإ بلطيو   -  ٧
عجارم ةفوفصملا  نمضتت نأ يغبنيو. ًايداصتقاو ًاينقت ةيدجم اهلظ يف لئادبلا نوكت يتلا فورظلا فصت
. ةيراجتلا تايلمعلل ةلاحلا تاسارد وأ ىودجلا هذه تبثت يتلا ةيبيرجتلا ريراقتلاب داهشتسالا ًالثم ،ةلصفم
  .اهقيبطت لبق اهيلع ىرجت ةقحال تارييغت ةيأو ةفوفصملا فارطألا دمتعت نأ يغبنيو
عم ،اعامتجا دقعت امدنع ،رواشتت نأ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل نكمي   -  ٨

ءاربخلا عم ةرشابم تاشقانم لالخ نم وأ ًاقبسم هل بتري دع   ب نع رمتؤم لالخ نم نييعتلا مدقم فرطلا
لجأ نم كلذو ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخا نم ٣/٤ت ةرقفلل اقفو ،نيينطولا  
  .جرحلا مادختسالا ءافعإل بلطلا مدقمو ةينقتلا تارايخلا ةنجل نيب مهافتلاو تامولعملا لدابت ةيفافش ريسيت
قيرف ىلإ بلط  ت١/٤يئانثتسالا عامتجالا ررقم ن م) ز (٩و) و (٩ ةرقفلا نأب ريكذتلا نيعتي  -  ٩
تامادختسالا ءافعإ ريرقتل اقسن رفوي نأو يبساحم راطإب يصوي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولون كتلا
  .ةجرحلا

ةمزال ةيفاضإ تامولعم ةيأ ميدقتل نييعتلا مدقم فرطلل ةحناسلا صرفلا دوجو نم مغرلابو  -١٠  
ىلع رداق ريغ هفصوب نييعت لا فنصت نأ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ىلعف ،هنييعتل ًامعد
  .مييقت ءارجإل ةيفاك تامولعملا نكت مل اذإ مييقتلا

  ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ةيوضع  -ءاب 
ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ثح تسي  -  ١١

اهيلع قفاو يتلا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةيلاحلا تاصاصتخالا ةمارصب اقبطي نأ ىلع  
صوصخلا هجو ىلعو٨/٩هررقم يف فارطألل نماثلا عامتجالا   ،:  

؛اهرشنب ةنامألا موقت ءاربخلا نييعت يف فارطألا ايدهتستةيهيجوت ئدابم عضو   )أ(    
تارايخلا ةنجل ءاض عأل ةبولطملاو ةدوجوملا تاراهملا نيبت ةفوفصمثيدحتو رادصإ   )ب(

ةدافتسالا ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل دوت دق ،كلذب مايقللو . ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا
ىلع ةنامألا ةحفص ىلع ةرفوتملاو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نع ةرداصلا ةرفوتملا تاعوبطملا عيمج نم 
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ملا ةكبش تاعامتجاوبيولاةكبش  . ةبسانم ربتعت ىرخأ لئاسو يأو نوزوألا نع نييميلقإلا نيلوؤس، 
ةنجل يف ءاربخ نييعت يف رظنلا ىلع ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا اميس ال ،فارطألا ثحتستو  ،

تاراهملا ىلإ داقتفا ةمث نأ ةنجللا تددح يتلا تالا   ا كلت يف ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا
  ؛اهيفتاربخلاو 
وحن ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل مضت نأ نامض  )ج( ىلإ ٢٠  ًاوضع ٣٥   

 هيف نمضت يذلاتقولا سفن يف ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخا يف ددحملا وحنلا ىلع 
  ؛ةبولطملا تاربخلا ةيطغت

ةلماعلا فارطألل ةئاملا يف ٥٠وحن ليثمت قيقحت وحن لماشلا فدهلا قيقحت نامضلو   )د(  
ةداملاب ةلماعلا نادلبلا يحشرم نيب تاراهملاو تاربخلا تواست اذإ ،ةنجللا يف ٥ةداملاب  ةلماعلا ريغو ٥   
ناسيئرلا حنمي٥ةداملاب  نم ءاربخلا نييعتل ةيلضفألا ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ن اكراشمل ا، 

نأ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل نيكراشملا نيسيئرلل يغبنيو. ٥ةد املاب ةلماعلا فارطألا  
نيتنس اهاصقأ ةدم لالخ يف ةنزاوتمةيوضع قيقحتىلإ افدهي  نكمم تقو برقأ يف وأ  فارطألا دصرتو .  

ةنجل ليكشت نأشب لمعلا ةطخ يف ةمدقملا ةروشملا ضارعتساب كلذو ةنزاوتم ةيوضع قيقحت يف زرحملا مدقتلا  
  ؛ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا

اهربتعت يتلا ىرخألا تاربخلاو تاراهملا نمض ةيلاتلا تاربخلاو تاراهملا ليثمت يغبني   )ه(
 :ةيرورض ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل

  ؛ليثيملا ديموربل ةيئايميكلا ريغو ةيئايميكلا لئادبلا  ‘١’
تامادختسا لحم لحت نأ نكمي وأ تلح يتلا تافآلا ةحفاكمل ةليدبلا قئارطلا  ‘٢’  

  ؛ليثيملا ديموربل ةمهم
  ؛لئادبلاب ةلصتملا يعارزلا داشرإلا ةطشنأ وأ ايجولونكتلا لقن  ‘٣’
  ؛ليجستلل ةيميظنتلا تايلمعلا  ‘٤’
  ؛يعارزلا داصتقالا  ‘٥’
  ؛ةراضلا باشعألا ةحفاكم  ‘٦’
  ؛ةمواقملا ةرادإ  ‘٧’
هريودت ةداعإو ليثيملا ديموربعاجرتسا  ‘٨’  .  

ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلليغبني  -  ١٢ نأ  تاربخ اهيدل رفوتت ةيوضع دوجو لفك ت  
نيحشرملل ةيولوألا حنم يغبني ،هالعأ ٤ و٣ و٢ و١ت ارقفلاب قلعتي اميفو. ةضيفتسمة رشابمو ةيلمع  
  .دحاو ليدب نم رثكأ ذيفنت يف ةربخلا يوذ
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نوكت دق ةيفاضإ تاربخ دوجول ًانامضو ،بسانملا تقو لايف ضارعتسالا ةيلمع ءارجإل ًامعدو   -  ١٣
سمتلت نأ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل زوجي ،ةنيعم ةجرح تامادختسا تانييعتل ةيرورض 

ريفوتب ،ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقت لا تارايخلا ةنجل بلط ىلع ءانب ،نوموقي ،نييفاضإ ءاربخ نم ةدعاسملا
موقي نأ نكميو . ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل قئاثو ضارعتسا يف ةدعاسملاو ةيباتك تاماهسإ
ناكراشملاناسيئرلا ةوعدبليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل   نييراشتسالا ءاربخلا ءالؤه  ىلع ،   
. ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل عامتجا يف ايصخش مهيلإ عامتسالل ،يئانثتسا ساسأ

ديدحت متينأ يغبني ،ةلءاسملاو ةيفافشلا يعاودلو ءاربخلا ءالؤه اهمدقي يتلا تاماهسإلا عونو رود    
  .ةحضاو ةروصب نويراشتسالا

ىلإ لوصولا لبق تانييعتلا نم ءزج مييقتب عالطضالل نيدعتسم نوحشرملا نوكي نأ يغبنيو   -  ١٤
؛ )ريراقت ،تنرتنإ ،ةبتكم(ةحاتملا ةيلحملا دراوملا عيمج نم ةدافتسالا نم اونكمتي ىتح عامتجالا ناكم 

  .ةيئاهنلا هتغيص يف ريرقتلا عضول ةيرورض لامعأ يأب ،عامتجالا دعب ،مايقلاو
ةيونسلا لمعلا ةطخلمعت  -  ١٥ زيزعت ىلع  ةيفافشلا  رصبتلاو  مع يف  ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تايل  

، . ليثيملا ديموربب يلي امرومأ ةلمج نمةطخلا هذه نيبت نأ يغبنيو  ،:  
  ؛ةنيعم ةنس يأل ةيسيئرلا ثادحألا  )أ(
يف امب ،ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تاعامتجال ةاخوتملا خيراوتلاو   )ب(

  ؛تاعامتجالا هذه نم عامتجا لكب ةلصتملامييقتلاو نييعتلا ةيلمع ةلحرم كلذ 
  ؛ماهملا هذهل بسانملا ضيوفتلا كلذ يف امب ،عامتجا لك يف اهزاجنإ نيعتي يتلا ماهملاو  )ج(
  ؛ةيئاهنلاو ةيلحرملا ريراقتلا ديعاومو  )د(
  ؛تانييعتلاب ةلصتملا ةينمزلا لوادجلل ةحضاو تاراشإو  )ه(
نأب ةطاحإلا عمةيلاملا تاجايتحالاب ةلصتم تامولعمو  )و( ضارعتسا نيعتملا نم لظيس ه،   

  ؛بسحف ةنامألا ةينازيم ضارعتسا قايس يفةيلاملا تارابتعالا 
ريياعملاب ًالمع ،ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ليكشت يف تارييغتلاو   )ز(

  ؛رايتخالاب ةصاخلا
كلذ يف امب ،ةقباسلا ةنسلا ىدم ىلع ةينقتلا تارايخلا ةنجل ةطشنأل زجوم ريرقتو  )ح(  

  ؛ةلمكتسملا ريغ لئاسملا ةجلاعمل ةمزاللا ططخلاو كلذ بابسأو ،اهلامكتسا نم ةنجللا نكمتت مل يتلا رومألا
  ؛ةبولطملاو ةمئاقلا تاربخلاو تاراهملل ةفوفصمو  )ط(
تامييقتلا يف اهقيبطت ةنجللا سمتلت ةحقنم وأ ةديدج تاضارتفا وأ ريياعم يأو   )ي(

  .فارطألا عامتجا اهرقي يكل ،ةجرحلا تامادختسالا تانييعتل ةلبقتسملا
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عضت نأليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل يغبني  -  ١٦ ةيونسلا لمعلا ةطخ   نم معدب ( 
فارطألاعامتجا ىلإ اهعفري يذلا ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف عم رواشتلاب) نوزوألا ةنامأ  يف  

  .ةنس لك

  ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالاتانييعت مييقت ريياعم نأشب ىرخأ تاهيجوت   -ميج
ةيد  - ١  ًايداصتقاو ًاينقتا لئادبلا رفاوت نأشب ةيداصتقالا ىودجلاو   ،  

لصاوت ،ىرخأ تارابتعال فارطألا عامتجا ميدقتبانهر   -  ١٧  ديموربب ةينعملاةينقتلا تارايخلا ةنجل  
لمعلا ليثيملا   :ديدحت ىلع 

  ؛ليثيملا ديمورب لحم اهمادختسا نكمي ةجلاعم وأ ةسرامم يأ لثم" لئادب"  )أ(
يف ةيضاملا وأ ةيلاحلا تامادختسالا يف ةدوجوملا لئادبلا كلت لثم " ةمئاقلا لئادبلا"  )ب(

  ؛ميلاقألا ضعب
  .ثادحتسالا وأ ءاصقتسالا يف ةدوجوملا لئادبلا كلت لثم" ةلمتحملا لئادبلا"  )ج(

موهفم مهف دشرتسي  -١٨ ةيفاك تايمكب قاوسألا يف لئادبلا دوجوب ىلوألا ةجردلاب " رفاوتلا" 
  .ةيميظنتلا دويقلاب ،رومأ ةلمج نم ،رابتعالا يف ذخألا عم ،اهيلع لوصحلا لهسيو

ريرقتل لوألا قفرملا نم ءاب ءزجلا نم ٤ةرقفلا يف لعفلاب ةجردملا لماوعلا ىلإ يلي ام فاضي   -١٩  
  :١/٤يئانثتسالا عامتجالا ررقم نم) ج(٩ و ٦نيترقفلا ىلإ ةبسنلاب فارطألل يئانثتسالا ع امتجالا

،   )أ( ةجلاعملا تالاجم نم لاجم لكل لئادبلاو ليثيملا ديمورب نيب ءارشلا فيلاكت يف قرفلا
نع ة مجانلا رئاسخلاو ةلامعلا فيلاكتو ةديدجلا تادعملا لثم ةلصلا تاذ فيلاكتلاو ،همجح وأ هتلتك وأ
  ؛ةدتمم ةينمز ةرتفل ريخبتلل ضرغ قالغإ

نيبو ليدبلا نيب ،هتيقوتو داصحلا ةيمك كلذ يف امب ،راتكه لك نع ةلغلا يف قرفلا   )ب(
  ؛ليثيملا ديمورب

يفاصلا داريإلا يف رييغتلل ةيوئملا ةبسنلا  )ج(   .لئادبلا مادختسا لاح يف 
تلا تارايخلا ةنجلل يغبني ،افنآ٤ةرقفلل اقفوو   -٢٠ مدقتي ةلاح لك يف ،ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينق  

اهريرقت يف ةحارص نيبت نأ ٩/٦ررقملا يف ةدراولا ةيداصتقالا ريياعملا ىلع دمتعي نييعتب ام فرط اهيف   ،
اهل يغبنيو ،لماعلا اذهل اهتجلاعم ةيفيك ةحارص حرشت نأو فرطلل ةيداصتقالا ةجاحملل يسيئرلا ساسألا  
صوت ةلاح يفًاضيأ   .ةيداصتقالا هاودجل اريسفت مدقت نأ ،ضيفختب اهتي، 

ةرقفلا نأ ىلإ راشي ةماهلا ةيقوسلا تالالتخالابقلعتي اميفو    -٢١ صنت ٩/٦ررقملا نم " ١) "أ(١،   
امادختسا نأ ررق دق نييعتلاب مدقتملا فرطلا ناك اذإ الإ " جرح"هنأب مادختسالا فصو يغبني ال هنأ ىلع 

 لالتخانع رفسي دق مادختسالا اذه لجأ نم ليثيملا ديمورب رفاوت يف صقنلا نأل اجرح ربتعي انيعم  
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ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ا . ماه يقوس  ارارق نع تامولعم ا  ) أ(١انييعت يف جردت نأ ىلإ ةوعدم فارطألاو
  .٩/٦ررقملا نم " ١"

  ليثيملا ديموربل جرحلا مادختسالا تانييعت ماود نأشب  - ٢
ماودب قلعتملا ١٦/٣ررقملا دمتعا دق فارطألل رشع سداسلا عامتجالا نأ ىلإ راشإلا ردجت   -٢٢  

  .ليثيملا ديموربل جرحلا مادختسالا تانييعت

  تانييعتلا عيمجت نأشب  - ٣
يفو . ةدح ىلع ةلاح لك ساسأ ىلع تابلطلا يف رظنلا متيس هنأ ىلع ديدج نم ديكأتلا يرجي  -٢٣

وأ عيمجتلا ىوتسم نأشب نهارلا اهجليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقت لا تارايخلا ةنجل لصاوتس ،قايسلا اذه  
  .ليصفتلا

  ةدح ىلع ًالك تانييعتلا فورظ نأشب  - ٤
ريياعملل لاثتمالا ءوض يف م   -٢٤ يق  ت نأ ،ةجلاعملا يف ةاواسملاو ةلادعلا قيقحت ةيغب ،تانييعتلل يغبني

قيثولا تاررقملا نم هريغو٩/٦ررقملا يف ةدراولا  ةدراولا نانطألا ددع وأ مجح نع رظنلا ضغب ،ةلصلا ة  
ةقيرطلا هذه نوكت ثيحب ةريغصلا تانييعتلا مييقتل ةطسبم ةقيرط حارتقا ىلإ ةوعدم ةنجللاو . نييعتلا يف
  .افنآ هيلع صوصنملا أدبملا عم ةقستم

، اذإ وأ ،ةيلحم وأ ةينطو ةيميظنت دويقل عضخي وأ لجسم ريغ نيعم جتنم ناك اذإ   -٢٥ هليجست يغلأ
 ٩/٦ررقملل اقفو ةيدجم لئادب كانه نوكت الأ ةطيرش ،جرحلا مادختسالل ءافعإب يصوت نأ ةنجلل يغبني 

لمشت نأ نكمي نييعتلاب مدقتملا فرطلا نم ةيباتك ةروشم بلطت نأ ةنجلل يغبنيو . ةددحملا ةلاحلا نأشب
  .ليدبلل ةعنصملا ةهجلا نم ةروشم

يعارت نأ ةنجلل يغبني ،نهارلا تقولا يف ليجست ةيلمعل انهر لئادبل ا نوكت يتلا تالاحلا يف  -٢٦
. لئادبلا ليجست ىلع ريثأتلا ىلع ةردقلا امود هيدل نوكي ال فرطلا نأ هب ملسملا نمو. ةقيقحلا هذه

اذه ذخأت نأ ةنجلل يغبنيو ،ليجستلا ثودح تقوب املع ةنجللا طيحي نأ نييعتلاب مدقتملا فرطلل يغبنيو 
هب بلاط يذلا وحنلا ىلع ،ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإب ةيصوتلا دنع رابتعالا يف تامولعملا ن م عونلا

  .٩/٦ررقملا نم " ٣) "ب(١ةرقفلا يف لعفلاب فارطألا 

  ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نع يداشرإ ليلد نأشب  - ٥
، تشملا عيمجل اماع اعجرم يداشرإلا ليلدلا اذه ربتعي  -٢٧ ةجرحلا تامادختسالا ءافعإ ةيلمعب نيلغ

ىلع ةوالع ،ليثيملا ديمورب تاررقمل ماع عجرمك ليلدلا مادختسا ةلوهس ىلإ ام دح ىلإ كلذ عجريو 
الماشو " الماكتم"اعجرم حبصيل ليلدلا ةلكيه ةداعإ يغبني ،كلذلو . ةجرحلا تامادختسالا نييعت ءارجإ
ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل لمع تاءارجإو ،لي ثيملا ديمورب تاررقم نع تامولعم نمضتي

نم كلذ ريغو اهيلع قفتملا ةيرايعملا تاضارتفالاو ،ةجرحلا تامادختسالا نييعت ةيلمعو ،ا   اصاصتخاو
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ةرشابم فارطألا تاعامتجا تاررقم نم ،ناكمإلا ردقب ،صنلا ذخأ يغبني هنأ ديب . ةلصلا تاذ عيضاوملا
فارطألا اهرقأ ىرخأ ةغايصيأ نم وأ  .  

ةنجل عيطتست ىتح نييعتلاب مدقتملا فرطلا لهاك ىلع اعقاو ةيفاك تامولعم ميدقت ءبع لظي   -٢٨
لماكلاب لثتمت ةجرحلا تامادختسالا تانييعت تناك نإ ام ميقت نأ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا 

ال مأ٩/٦ررقملل    .ةبولطملا تامولعملا تاطارتشاب فارطألا مالعإ ىلع بيتكلا لمعي نأ يغبنيو.  
ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نوكي نأ يغبني   -٢٩

بيتكلا يف ةديدج تاحارتقا يأ الخدي نأ هتنجلو قيرفلل يغبني الو . بيتكلا ءافيتسا نع نيلوؤسم ليثيملا
ةغل نمضتي يذلا بيتكلل يعئاقولا ءافيتسالا جاتحي الو . فارطألا تاعامتجا تاررقم يف ساسأ اهل سيل
نم ةقفاوم ءافيتسالا بلطتي ،كلذ ريغ يفو . فارطألا نم ةقبسم ةقفاوم فارطألا تاررقمل ةددحم
  .فارطألا

  مييقتلا يف مدختست يتلا ةيقطنملا سسألاو تاضارتفالاو جهنلا نأشب  - ٦
ساسألا وه٩/٦ررقملا   -٣٠ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل مييقت هيلع موقي يذلا    
  .ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل

، ًاعقاو تابثإلا ءبع لظي نيح يف   -٣١ ةجرحلا تامادختسالا ءافعإ بلط ريربتل فرطلا قتاع ىلع
بلاط فرطلا ناك نإ ام ،اهر يرقت يف نيبت نأ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل يغبني هنإف

 ٩/٦ررقملا يف اهيلع صوصنملا ريياعملاب يفي فرطلا نأ ةنجللا ررقت نأل يفكت تامولعم رفوي نييعتلا 
  .ةلصلا تاذ تاررقملاو

فدهتسيو ،ةلصلا تاذ ىرخألا تاررقملاو ٩/٦ررقملل لماكلاب تاءافعإلا لثتمت نأ بجي   -٣٢  
نم تقؤملا للحتلاو ،ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ نم ةبولطملا تايوتسملا ىلع ةروصقم نوكت نأ اهنم 

ايداصتقاو اينقت ةيدجم لئادب دجوت نأ ىلإ طقف قبطنت ا   أ ثيح نم ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا
قيبطت ءازإ افافشو اقيقد اج . ٩/٦ررقملا يف ةدراولا ريياعملاب كلذ فالخب يفت   عبتت نأ ةنجلل يغبنيو

افنآ٢٠ و٤نيترقفلا ىلع ،ةصاخب ،قلعتي اميف ريي اعملا  .  

  ةلثامملا فورظلا نأشب  - ٧
تانييعت نأشب ةنيابتم تايصوت مدقت امدنع ،ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل يغبني   -٣٣

تا نييعت نع فلتخم لكشب جلاعت ام دلب تانييعت نأ يف ببسلا حوضوب رسفت نأ ،مادختسالا سفن يطغت
هذ   ةلصلا ةقيثو ةيدجم لئادبب داهشتساو رثكأ تامولعم ىلإ ادانتسا ،دلبلا سفن تانييعت وأ رخآ دلب

  .تانييعتلل ةيواستم ةجلاعم لفكتو تامييقتلا يف اهل رربم ال تاضقانت يأ ليزت كلذبو ،تانييعتلا
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  لئادبلل يقوسلا ذافنلا نأشب  - ٨
ىدل قوسلا ىلإ ليدبلا ذافن يف رظنلا دنع ،ليثيملا ديموربب ةين عملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل يغبني  -٣٤

فرطلا اهمدقي يتلا تامولعملا ساسأ ىلع ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ميقت نأ ،نييعتلاب مدقتملا فرطلا 
ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخال اعبت ،نييعتلا فورظ يف لمتحملا ذيفنتلا نمزب ةقلعتملا ىرخألا تامولعملاو 

نأشلا اذلاو  ةيباتك ةروشم بلطت نأ ،اهمييقت دنع ،ةنجلل يغبنيو . تايصوت ميدقتو ،يداصتقالا مييقت
  .ليدبلل ةعناصلا ةهجلا نم تامولعملا نم اديزم لمشت نأ نكمي ،نييعتلاب مدقتملا فرطلا نم

نييعتب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ا  -٣٥  نأ ساسأ ىلع ام يصوت يتلا تالاحلا يف  
قيرف ريرقت يف لماكلاب ةينمزلا ةرتفلا باسح ساسأ ريسفت بجي ،لئادبلا عابتال ةرتف دوجو يرورضلا نم 

مدقتملا فرطلا نم ةمدقملا تامولعملا بلماكلا رابتعالا يف ذخألاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 
 ، وأدروملا وأنييعتلاب ةعنصملا ةهجلا وأ عزوملا  تآشنملا ددع باسحلا اذ لمشتو.    ةلصلا ةقيثولا لماوعلا  

ضارتفاب بيردتلل يريدقتلا نمزلا ،تافآلا ةحفاكم  وريخبتلا تاكرش ددع ،الثم ،لاقتنا ىلإ جاتحت يتلا
  .ةلومشملا فيلاكتلاو ،ايلحم ةحاتم نكت مل نإ ةليدب تاربخو تادعم داريتسا صرفو ،ةلماك دوهجب مايقلا

ةدح ىلع ةلاح لك ج تت نأ يرورضلا نم  -٣٦  ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل عب
افنآ٣٥ةرقفلل اقفو ةمدقملا تامولعملا ساسأ ىلع (ددحم نييعت لك نأشب  مجح "ىلإ ةفاضإلاب ج )  

  .لاقتنالا تقوو لئادبلا ذافن يف رظنلا دنع كلذو" عيمجلا بساني دحاو

  حلاصملا براضت نأشب  - ٩
عإلاب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ءاضعأ ةبلاطميغبني  -٣٧ مهل حلاصم يأ نع ن ال 

  .هب طبرت طورش يأب انهرو ،فارطألا هيلع قفتي نالعإ ساسأ ىلع
هيلإ راشملانالعإلا ةرامتسا كلذ يف امب ،حلاصملا براضت عوضوم نأ هب ملسملا نم  -٣٨ ةرقفلا يف ا   
ملا ىلإ جاتحي ،افنآ٣٧   ، ددصلا اذه يف ةبستكملا ةربخلا لماكلا رابتعالا يف ذخألا عم ،تالوادملا نم ديز

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخا نم ٥ةرقفلا يف ةدراولا ةمئاقلا كولسلا ةنودمو ةيرسلا ةيضقو   
  .يداصتقالا
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  يناثلا قفرملا
ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا نع غالبإلل يبساحملاراطإلا    
  )ةيرتملا نانطألاب ةبوسحم تايمكلا عيمج(

 _______________: فرطلا
  ءاه  لاد  ميج  ءاب  فلأ

  )لاد+ميج(
  واو

  )ميج+ءاب(
  ءاح  ياز

  )ياز+ءاه(
  مال  فاك  ءاي  ءاط

  )فاك+ءاي+ءاط+ءاح(
ةققحتملا تايمكلا 
تامادختسالل 
ةطساوب ةجرحلا 

وأ دلبو تادراولا 
  عنصلا نادلب

ةنس 
مادختسالا 

  جرحلا

ةافعملا ةيمكلا 
ةنسل 

تامادختسالا 
  )١(ةجرحلا

ةققحتملا ةيمكلا 
جاتنإلاب 

تا مادختسالل
  ةجرحلا

  نادلبلا/دلبلا  ةيمكلا

تايمكلا عومجم 
ةققحتملا 

مادختسالل 
  جرحلا

ةيمكلا 
صخرملا ا 
متي مل نكلو 

  اهيلع لوصحلا

ةحاتملا ةيمكلا  
يف مادختسالل 

ةنسلا ةيادب 
  )٢(ةيراجلا

ةحاتملا ةيمكلا 
يف مادختسالل 

  ةيراجلا ةنسلا

ةيمكلا 
يف ةمدختسملا 
مادختسالا 

  جرحلا

ةيمكلا 
  ةردصملا

ةيمكلا 
مت يتلا 

  اهريمدت

يف ةحاتملا ةيمكلا 
ماعلا ةيا )٣(  

                          

ةدحاو ةنس نم رثكأل ررقملا ىضتقمب اكلا عومجم لكشي دق ةنيعم ةنسل جرحلا مادختسالا نأ ظحالي. لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا ةطساوب ةافعم  -  ١  صخرملا تايم.  
يناثلا نوناك١يف ةحاتملا تايمكلا جاردإ نادلبلا تاموكحل يغبني ،ًانكمم نوكي امثيح   -  ٢ تاموكح امأ كلذ دعب ةنس لك يفو ٢٠٠٥رياني /  يناثلا نوناك١يف ةحاتملا تايمكلا ريدقت ىلع ةرداقلا ريغ نادلبلا    ٢٠٠٥رياني / 

ةجرحلا تامادختسالل جتنملا ليثيملا ديموربل ةيحسملا ةساردلا عبتت نأ نكميف   ).مالدومعلا ( 
  .يلاتلا ماعلل" ماعلا ةيادب دنع ةحاتم ةيمك"اهرابتعاب ةلحرم تايمك   -  ٣
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  ثلاثلا قفرملا
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا
ينازيملاو٢٠٠٤ماعل ة دمتعملا ةينازيملا ماعل ةدمتعملا ة  ةحرتقملا ةينازيملاو٢٠٠٥  ماعل    ٢٠٠٦  

 )يكيرمأ رالود (٢٠٠٦ لمع/رهش )يكيرمأ رالود (٢٠٠٥ لمع/رهش )يكيرمأ رالود (٢٠٠٤ لمع/رهش   
       عورشملا يفظوم رصنع

       عورشملا وفظوم ١١٠٠
 ١١٥ ٠٠٠ ٦ ١١٥ ٠٠٠ ٦ ١٠٥ ٠٠٠ ٦ )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٢-دم(يذيفنتلا نيمألا   ١١٠١  
  ١٥٠ ٠٠٠  ١٢  ١٥٠ ٠٠٠  ١٢  ١٦٠ ٠٠٠  ١٢  )١-دم(يذيفنتلا نيمألا بئان   ١١٠٢  
  ١٣٠ ٠٠٠  ١٢  ١٣٠ ٠٠٠  ١٢  ١٢٠ ٠٠٠  ١٢  )٥-ف(مدقأ ينوناق فظوم   ١١٠٣  
ةيقافتا عم مساقتلاب ) (٥-ف(ةيملعلا نوؤشلا يف مدقأ فظوم   ١١٠٤  

  ٨٢ ٥٠٠  ٦  ٨٢ ٥٠٠  ٦  ٨٢ ٥٠٠٠  ٦  )انييف
  رفص    رفص    رفص    )بينويلاهعفدب لمحتي ) (٤-ف(يرادإ فظوم   ١١٠٥  
  ١٠٠ ٠٠٠  ١٢  ١٠٠ ٠٠٠  ١٢  ٩٥ ٠٠٠  ١٢  )٣- ف) (ايجولونكتلاو تامولعملا مظن(تانايب ةدعاق ريدم   ١١٠٦  
لمحتت  (٣ –ف ) تامولعملاو تالاصتالا(جمانرب فظوم   ١١٠٧  

  رفص  ١٢  رفص  ١٢  رفص  ١٢  )انييف ةيقافتاهعفدب 
  ١١٢ ٠٠٠  ١٢  ١١٢ ٠٠٠  ١٢  ٤٧ ٠٠٠  ١٢  )٣-ف( )لاثتمالاو دصرلا(: جمانرب فظوم  ١١٠٨  

يعرفلا عوم ١١٩٩ ٦٨٩ ٥٠٠   ٦٨٩ ٥٠٠  ٦٠٩ ٥٠٠  ا  
       نويراشتسا ءاربخ ١٢٠٠
  ٥٠ ٠٠٠    ٥٠ ٠٠٠    ٥٠ ٠٠٠    لوكوتوربلا ذيفنت زيزعتو ليلحتلاو تانايبلا غالبإ يف ةدعاسملا  ١٢٠١  

يعرفلا عوم ١٢٩٩ ٥٠ ٠٠٠   ٥٠ ٠٠٠   ٥٠ ٠٠٠  ا  
       يرادإلا معدلا ١٣٠٠
  ١٢ ٠٠٠  ٦  ١١ ٧٧٦  ٦  ١١ ١٠٩  ٦  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٧ - ع .خ(يرادإ دعاسم   ١٣٠١  



UNEP/OzL.Pro.16/17 

121 

 )يكيرمأ رالود (٢٠٠٦ لمع/رهش )يكيرمأ رالود (٢٠٠٥ لمع/رهش )يكيرمأ رالود (٢٠٠٤ لمع/رهش   
  ٢٣ ٠٠٠  ١٢  ٢٢ ٤٣٠  ١٢  ٢١ ١٦٠  ١٢  )٦ -ع .خ(يصخش دعاسم   ١٣٠٢  
  رفص    رفص    رفص    )انييف ةيقافتا هعفدب لمحتت) (٦ -ع .خ(جمانرب دعاسم   ١٣٠٣  
  ١٢ ٠٠٠  ٦  ١١ ٧٧٦  ٦  ١١ ١٠٩  ٦  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٦ - ع.خ(تامولعم دعاسم   ١٣٠٤  
  ١٢ ٠٠٠  ٦  ١١ ٧٧٦  ٦  ١١ ١٠٩  ٦  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٦ -ع .خ(جمانرب دعاسم   ١٣٠٥  
  ١١ ٧٠٠  ١٢  ١١ ٢١٥  ١٢  ١٠ ٥٨٠  ١٢  )٤ -ع .خ(قئاثو فظوم   ١٣٠٦  
  ٢٣ ٠٠٠  ١٢  ٢٢ ٥٦٤  ١٢  ٢١ ٣٧٢  ١٢  )٦ -ع .خ(تانايب دعاسم   ١٣٠٧  
قودنصل - جمانرب دعاسم   ١٣٠٨     رفص    رفص    رفص    )بينويلاهعفدب لمحتي ) (٦- ع.خ( 
 رفص  رفص  رفص )بينويلا نم عفدت) (٣ -ع .خ(دادمإلاو لقنلا نوؤشل دعاسم  ١٣٠٩ 
انييف ةيقافتاهعفدب لمحتت) (٦ -ع .خ(نيتغلب مدقأ ريتركس   ١٣١٠    رفص   رفص   رفص  ) 
  ١٧ ٠٠٠    ١٦ ٨٢٢    ١٥ ٨٧٠    ةتقؤم ةدعاسم  ١٣٢٠  
  ٤٢٠ ٠٠٠    ٤٢٠ ٠٠٠    ٤٥٠ ٠٠٠    ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا تاعامتجا  ١٣٢١  
عم مساقتلاب (فارطألا تاعامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجالا   ١٣٢٢  

عباسل ا عامتجالا ىلع قبطت ،تاونس ثالث لك ةرم انييف ةيقافتا
ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالاو فارطألل رشع 

  ٤٨٥ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    )انييف
  ١٠٠ ٠٠٠    ١٦٨ ٣٠٠    ١٠٠ ٠٠٠    *مييقتلا ةقرفأ تاعامتجا  ١٣٢٣  
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    بتكملا تاعامتجا  ١٣٢٤  
  ٧٤ ٠٠٠    ٧٤ ٠٠٠    ٧٠ ٠٠٠    ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا  ١٣٢٥  

قيدصتلا عيجشتل لايرتنوم لوكوتوربل ةيمسرلا ريغ تارواشملا   ١٣٢٦  
  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    لاثتمالاو

  رفص    رفص    ٣٠٠ ٠٠٠    فارطألل يئانثتسالا عامتجالا  ١٣٢٩  
يعرفلا عوم ١٣٩٩ ١ ٢١٤ ٧٠٠  ١ ١٤٥ ٧٤٧  ١ ٥٤٧ ٣٠٩  ا 
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 )يكيرمأ رالود (٢٠٠٦ لمع/رهش )يكيرمأ رالود (٢٠٠٥ لمع/رهش )يكيرمأ رالود (٢٠٠٤ لمع/رهش   
       ةيمسر ماهم يف رفسلا ١٦٠٠
  ١٥٠ ٠٠٠    ١٥٠ ٠٠٠    ١٥٠ ٠٠٠    ةيمسر ماهم يف نيفظوملا رفس  ١٦٠١  
  ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ةيمسر ماهم يف تارمتؤملا ةمدخ يفظوم رفس  ١٦٠٢  
يعرفلا عوم ١٦٩٩ ١٦٥ ٠٠٠  ١٦٥ ٠٠٠  ١٦٥ ٠٠٠  ا 

 ٢ ١١٩ ٢٠٠  ٢ ٠٥٠ ٢٤٧  ٢ ٣٧١ ٨٠٩  رصنعلا عومجم
       دوقعلا

       نطابلا نم دوقعلا ٢٣٠٠
لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلاةسارد  ٢٣١٠    رفص  رفص  ٥٠٠ ٠٠٠    

يعرفلا عوم ٢٣٩٩ رفص  رفص  ٥٠٠ ٠٠٠  ا 
 رفص  رفص  ٥٠٠ ٠٠٠  رصنعلا عومجم

       ةكراشملا/تاعامتجالا رصنع
       ةكراشملا معد فيلاكت ٣٣٠٠
  ٤٥٠ ٠٠٠    ٥٤٠ ٠٠٠    ٥٢٠ ٠٠٠    *مييقتلا ةقرفأ تاعامتجا  ٣٣٠١  
  ٣٥٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    فارطألا تاعامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجالا  ٣٣٠٢  
  ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٠٠ ٠٠٠    ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا تاعامتجا  ٣٣٠٣  
  ٤٠ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    بتكملا تاعامتجا  ٣٣٠٤  
  ١٢٥ ٠٠٠    ١٢٥ ٠٠٠    ١١٥ ٠٠٠    ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا  ٣٣٠٥  
يمسر ريغ عامتجا يف تارواشم  ٣٣٠٦     ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    )١٢/١٠ررقملا ( 
    رفص  رفص    ٣٠٠ ٠٠٠    فارطألل يئانثتسالا عامتجالا  ٣٣٠٨  

يعرفلا عوم ٣٣٩٩ ١ ٢٨٥ ٠٠٠  ١ ٣٧٥ ٠٠٠  ١ ٦٤٥ ٠٠٠  ا 
 ١ ٢٨٥ ٠٠٠  ١ ٣٧٥ ٠٠٠  ١ ٦٤٥ ٠٠٠  رصنعلا عومجم
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 )يكيرمأ رالود (٢٠٠٦ لمع/رهش )يكيرمأ رالود (٢٠٠٥ لمع/رهش )يكيرمأ رالود (٢٠٠٤ لمع/رهش   
       ينابملاو تادعملا رصنع

رالود١ ٥٠٠نع لقت دونب  (ةكلاهلا تادعملا ٤١٠٠  (       
ةعونتم ةكلاهدونب   ٤١٠١     ١٧ ٠٠٠    ١٧ ٠٠٠    ١٧ ٠٠٠    ) انييف ةيقافتا عم مساقتلاب( 

يعرفلا عوم ٤١٩٩ ١٧ ٠٠٠   ١٧ ٠٠٠   ١٧ ٠٠٠  ا  
       ةرمعم تادعم ٤٢٠٠
ابيساوح    ٤٢٠١     ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٢ ٥٠٠    اقحلمو ةيصخش
اقنبيساوح   ٤٢٠٢     رفص    رفص    رفص    ةل 
  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    )خلا سكاف  ،رناكسو رفريس ةزهجأ(ىرخأ ةيبتكم ةزهجأ    ٤٢٠٣  
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    رفص    تادنتسم ريوصت ةزهجأ   ٤٢٠٤  

يعرفلا عوم ٤٢٩٩ ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٧ ٥٠٠  ا 
       بتاكملا ينابم ٤٣٠٠
 ٤٠ ٠٠٠  ٤٠ ٠٠٠  ٣٣ ٥٠٠  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب(بتاكملا ينابم تاراجيإ  ٤٣٠١ 

يعرفلا عوم ٤٣٩٩ ٤٠ ٠٠٠  ٤٠ ٠٠٠  ٣٣ ٥٠٠  ا 
 ٧٧ ٠٠٠  ٧٧ ٠٠٠  ٥٨ ٠٠٠  رصنعلا عومجم

       ةعونتملا تافورصملا رصنع
           اهتنايصو تادعملا ليغشت ٥١٠٠
 ١٨ ٩٤٠  ١٧ ٥٠٠  ١٤ ٥٠٠  ) انييف ةيقافتإ عم مساقتلاب(اهريغو تادعملا ةنايص  ٥١٠١ 

يعرفلا عوم ٥١٩٩ ١٨ ٩٤٠  ١٧ ٥٠٠  ١٤ ٥٠٠  ا 
       ريراقتلا دادعإ فيلاكت ٥٢٠٠
  ٦٤ ٠٠٠    ٥٤ ٠٠٠    ٥٤ ٠٠٠    ريراقتلا دادعإ  ٥٢٠١  
  ٦٠ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ) مييقتلا ةقرفأ(ريراقتلا دادعإ   ٥٢٠١  
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 )يكيرمأ رالود (٢٠٠٦ لمع/رهش )يكيرمأ رالود (٢٠٠٥ لمع/رهش )يكيرمأ رالود (٢٠٠٤ لمع/رهش   
  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    )لوكوتوربلا نأشب ةيعوتلا(ريراقتلا دادعإ   ٥٢٠٣  

يعرفلا عوم ٥٢٩٩ ١٢٩ ٠٠٠   ٧٤ ٠٠٠  ٦٩ ٠٠٠  ا 
       ةفلتخمتافورصم  ٥٣٠٠
  ٣٥ ٠٠٠    ٣٥ ٠٠٠    ٣٥ ٠٠٠    تالاصتا فيلاكت  ٥٣٠١  
  ٧٠ ٠٠٠    ٦٠ ٠٠٠    ٧٥ ٠٠٠    )قئاثو نحش(نحش تاقفن   ٥٣٠٢  
  ٦ ٠٠٠    ٦ ٠٠٠    ٦ ٠٠٠    بيردتلا  ٥٣٠٣  
  ١٢ ٠٠٠    ١٢ ٠٠٠    ١٢ ٠٠٠    ) نوزوألل يملاعلا مويلا(ىرخأ تافورصم   ٥٣٠٤  

يعرفلا عوم ٥٣٩٩ ١٢٣ ٠٠٠  ١١٣ ٠٠٠  ١٢٨ ٠٠٠  ا 
       ةفايضلا ٥٤٠٠
  ١٥ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٤ ٥٠٠    ةفايضلا  ٥٤٠١  

يعرفلا عوم ٥٤٩٩ ١٥ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٤ ٥٠٠  ا  
 ٢٨٥ ٩٤٠  ٢١٤ ٥٠٠  ٢٢٦ ٠٠٠  رصنعلا عومجم
 ٣ ٧٦٧ ١٤٠  ٣ ٧١٦ ٧٤٧  ٤ ٨٠٠ ٨٠٩  ةرشابملا عورشملا فيلاكت عومجم

 ٤٨٩ ٧٢٧  ٤٨٣ ١٧٦  ٦٢٤ ١٠٤  %)١٣(جمانربلا معد فيلاكت 
يلامجإلا عوم  ٤ ٢٥٦ ٨٦٧  ٤ ١٩٩ ٩٢٣  ٥ ٤٢٤ ٩١٣  )جمانربلا معد فيلاكت كلذ يف امب(ا 

 ٣٢٣ ٥٣٦  ٣١٤ ٩٩٤  رفص   **يليغشتلا يدقنلا يطايتحالا
ةينازيملل يلامجإلا عوم ٤ ٥٨٠ ٤٠٣   ٤ ٥١٤ ٩١٧   ٥ ٤٢٤ ٩١٣   ا  

 ٢٦٦ ٧٢٠  ٥٣٣ ٢٨٠  ٦٧٥ ٠٠٠  )٢(لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا ديصر نم بحسلا
 ٣٣ ٦٣٠  ٦٧ ٢٣٩  ٦٨٦ ٠٠٠  )٣(٢٠٠١ماعل ةنامألل يقبتملا ديصرلا نم بحسلا 

 ١٦٦ ٦٥٠  ٨٣ ٣٥٠  ٢٥٠ ٠٠٠  )٤(ينامئتسالا قودنصلادئاوف تاداريإ نم بحسلا 
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 )يكيرمأ رالود (٢٠٠٦ لمع/رهش )يكيرمأ رالود (٢٠٠٥ لمع/رهش )يكيرمأ رالود (٢٠٠٤ لمع/رهش   
 رفص  رفص  ١ ٢٩٥ ٠٠٢  )٥(ينامئتسالا قودنصلا ديصر نم يفاضإ بحس
  ١١٩ ٦٦٨   ٣٣٣ ٣٩٤   ٢٣٩ ٥٦٠   )٦(دئاوفلا تاداريإو قودنصلا ديصر نم يفاضإ بحس

لل يعرفلا عوم ٥٨٦ ٦٦٨  ١ ٠١٧ ٢٦٣  ٣ ١٤٥ ٥٦٢  تابوحسما 
 ٣ ٩٩٣ ٧٣٥  ٣ ٤٩٧ ٦٥٤  ٢ ٢٧٩ ٣٥١  فارطألا تامهاسم

ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ءاربخلا ةدعاسم فيلاكت ةيطغتل ،يئانثتسا ساسأ ىلع٢٠٠٥ماعل ةيلام ةدعاسم فارطأل ا تمدق  * اهعومجم غلب ،  و ىصقأ دحك رالود٦٨ ٣٠٠  نادلبل كراشملا سيئرلا تايرفس   
جم غلب ةجرحلا تامادختسالا تانييعتب لصتت تاعامتجا ثالث ىلإ٢ةداملا  ، ١٥ ٠٠٠اهفيلاكت عوم   ىصقأ دحك رالود مييقتلا ةقرفأل٣٣٠١ةينازيملا باوبأ نم تاعامتجالا يف ةكراشملا باب يف سكعنت    .  

ةبسن ٢٠٠٥ماعل يليغشتلا يدقنلا يطايتحالا لكشي نأ ىلع فارطألا تقفتا   ** ةدمتعملا ةينازيملا نم ةئاملا يف٧،٥،  دقنلا يطايتحالا دادزيس٢٠٠٦ماع يفو .   ةئاملا يف١٥ىوتسم ىلإ يليغشتلا ي ،   .  
نيررقملاو ،فارطألل رشع ثلاثلا عامتجالل ١٣/٣ررقملل ًاقفو   )١( ماع يف لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلل ضارعتساو مييقت ءارجإ مت ١٥/٥٢ و١٥/٤٧  غلبم صيصخت مت. ٢٠٠٤  ةينازيم يف رالود ٥٠٠ ٠٠٠   ٢٠٠٤ 
  .ةساردلا فيلاكت ةيطغتل
غلبم بحس دنتسا  )٢( ماع يف رالود ٦٧٥ ٠٠٠  نيترقفلا ىلإ ٢٠٠٤  ررقملا نم ٦ و٥  هردق بحس ءارجإ نأشب ١٥/٥٢ررقملا امأ . ١١/٢١  ماع يف رالود ٨٠٠ ٠٠٠  دقف ٢٠٠٥  ررقملا نم ٣ةرقفلا هتخسن ،   ١٦/٤٤.  
ةرقفلا ىلع ءانب رالود ٦٨ ٦٠٠غ لبمل يفاضإلا بحسلا مت  )٣( ررقملا نم ٦  ماع يف هؤارجإ ررقملا رالود ١٠٠ ٨٦٩غل بم بحس امأ. ١٤/٤١  دقف ٢٠٠٥  ةرقفلا هتخسن  ررقملا نم ٣   ٢٠٠٥يماع ىلع هعيزوت مت ، و١٦/٤٤ 
  .٢٠٠٦و
ررقملا نم ٧ةرقفلا وعدتو   )٤( غلبمل رخآ بحس ىلإ ١٤/٤١  رالود ٢٥٠ ٠٠٠  ةنسل اذكو ٢٠٠٣ةنسل ًايونس   سالا قودنصلا ىدل تعمجت يتلا دئاوفلا تاداريإ نم٢٠٠٤  امأ .ينامئت  ءارجإ ىلإ وعدي يذلا  ١٥/٥٢ررقملا  

ماع يف رالود ٢٥٠ ٠٠٠ةميقب رخآ بحس  ررقملا نم ٣ةرقفلا  هتخسندقف  ٢٠٠٥  تيو١٦/٤٤    .٢٠٠٦ و٢٠٠٥ يماعىلع غلبملا عيزوت م  
ةميقب بحس ءارجإ ىلإ ١٥/٥٢ررقملا وعدي   )٥( ماع يف رالود ١ ٢٩٥ ٠٠٢  غلبم ىلع لمتشيو ٢٠٠٤  عامتجالا تافورصمل رالود ٥٩٦ ٠٠٠غلبمو ،ةيلاملا ةيلآلل ةيجراخلا ةساردلل صصخم رال و د٥٠٠ ٠٠٠،   
ماع يف فارطألا تامهاسم ىلع ظافحلا فد . فارطألل يئانثتسالا  ماع يف ددحملا ىوتسملا دنع ٢٠٠٤كلذو  ٢٠٠٣.  
حمس ،رالود٢ ٢٧٩ ٣٥١هتميق ام  ٢٠٠٤ماع يف فارطألا تامهاسم غلبت نأ نامضل   )٦( ةرقفلا يف هيلع صوصنم وه امك رالود ٢٣٩ ٥٦٠هتميق زواجتت ال يفاضإ بحس ءارجإب فارطألا ت   ررقملا نم ٢   ١٦/٤٤ .

ةميقب بحس ءارجإ ٢٠٠٥ماع يف متيسو  ةرقفلل ًاقفو رالود ١ ٠١٧ ٢٦٣  ررقملا نم ٣   ١٦/٤٤.  
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ماعل ةحقنملا ةدمتعملا ةينازيملل ةيحيضوت يشاوح متعملا ةينازيملاو٢٠٠٤  ةحرتقملا ةينازيملاو ٢٠٠٥ةد ،   ٢٠٠٦ماعل  
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلل

 قيلعتلا ةينازيملا باب
  نيفظوملا نوؤش رصنع

 ١١٠٨ و١١٠٦ و١١٠٤-١١٠١
لمعلا رقم ىلع ةقبطملا ةينفلا ةئفلا فئاظو تابترمل ةدحوملا فيلاكتلا تمدختسا 

يماع ةينازيملا تاحرتقمل يبورينب تامولعم رفاوت ىدل فكلذ عمو . ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ 
ةفرصنملا ريغ تادهعتلا در توكلذل ًاعبت ماقرألا لدعت ،نيفظوملل ةيلعفلا فيلاكتلا نع 

 .لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا ىلإ ةداع
ماع يف رالود ١٠ ٠٠٠اهتميق ةدايز تبل ُط  ١١٠٢ لاكت ةيطغتل٢٠٠٤  بئان بيصنت في  

  .ديدجلا يذيفنتلا نيمألا
اهتبسن ةغلابلا جمانربلا معد فيلاكت نم يرادإلا فظوملا ةفيظو فيلاكت عفد رمتس ي ١١٠٥

ةيلعفلا تافورصملا ساسأ ىلع ،ةئاملا يف١٣  . 
رادقمب ،اذه ةينازيملا باب لباقم ٢٠٠٤ماعل ةدمتعملا تاصصخملا ضيفخت مت   ١١٠٦  ١٧ ٠٠٠ 

  .٢٠٠٤ماعل ةيلعفلا ةعقوتملا فيلاكتلا ىلإ ًا دانتسا رالود
رادقمب اذه ةينازيملا باب لباقم ٢٠٠٤ماعل ةدمتعملا تاصصخملا ضيفخت مت   ١١٠٨  ٦٥ ٠٠٠ 

طقف٢٠٠٤ماع رخاوأ برق هلمع ملتسا ني عملا فظوملا نأل كلذ رالود  .  
ظنثادحتسايف كلذكو اه ثيدحتو تانايبلا غالبإ يف ةدعاسملاىلإ ةجاحلا رمتس تس  ١٢٠١نويراشتسالا ءاربخلا   ما 

بابلا ىلإ بابلا اذه تحت ةدوصرملا لاومألا ليوحت نكميو؛ةنامألا يف طبارتلا مات يمقر   
ةرورضلا تعد اذإ ةينفلا ةئفلا نم لجألا ةريصق فئاظو قلخل ةينازيملا نم ١١٠٠  

  .كلذل
نيفظوملا نوؤش /يرادإلا معدلا

ىلإ ١٣٠١  ١٣٠٧  
دق  يبورين رقم يف ةقبطملا ةيسايقملا ةماعلا ةمدخلا يفظوم تابترم فيلاكت نإ

  .٢٠٠٦ و٢٠٠٥يماعل نيتحرتقملا نيتينازيملا  يف تمدختسا 
لقنلا نوؤش دعاسمو ) قودنصلا(جمانرب دعاسم ةفيظو فيلاكت عفد رمتسيس   ١٣٠٩ – ١٣٠٨

ةئاملا يف١٣اهتبسن ةغلابلا جمانربلا معد فيلاكت نم ) ةيتسجوللا نوؤشلا(دادمإلاو   .  
دادعإ لاجم يف اميس الو ةتقؤملا ةماعلا ةدعاسملل ليومتلا دصر بلط ةنامألا لصاوت   ١٣٢٠

، قئاثولا  نيكراشملا روضح ميظنتو بيولا ةكبش ىلع عقوم رشنو ،تاعامتجالل
  .تارمتؤملاب ةلصتملا ىرخألا لامعألاو ،تاعامتجالل

تارمتؤملا معد /يرادإلا معدلا
١٣٢٦ – ١٣٢١  

–١٣٢١(تارمتؤملا ةمدخب ةقلعتملا ةينازيملا باوبأ نم ةمزاللا لاومألا ليو حت نكمي
دارفأ عم دوقع ماربإ لالخ نم تامدخلا هذه ميدقت يرورضلا نم حبصأ اذإ )١٣٢٦  ،

  .ةراشتسالا ميدقت تاكرشعم وأ نييراشتسالا ءاربخلا نم 
  :ةيلاتلا تاضارتفالا ساسأ ىلع ةيلاحلا تارمتؤملا ةمدخ فيلاكت تعضو دقو

ماع يف رالود ١٠٠ ٠٠٠ةغلابلا ةبولطملا ةدايزلا نإ : ١٣٢١   تابلطتمب لصتت ٢٠٠٤   
وحنلا ىلع ليثيملا ديمورب نأشب صصخملا لماعلا قيرفلا عامتجا نأشب تارمتؤملا ةمدخ 
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يف دوقعملا ،فارطألل لوألا يئانثتسالا عامتجالا نع رداصلا ١/٥ررقملا يف بولطملا   

مت يتلا عوبسألا ةياهنب ةصاخلا ةيفاضإلا فيلاكتل ا لجأ نم، ٢٠٠٤سرام /راذآ
فيلاكتلا يف ةدايزلاو ،ةيذيفنتلا ةنجللا عامتجا عم بقاعتلا تابيترتل ةجيتن اهدبكت 

  .تالمعلا فرص راعسأ يف تابلقتلا ببسب
لك دقعي يذلا ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل دحاو عامتج اب قلعتتةحرتقملا ةينازيملا   

هيف لمعتستو ةدحتملا ممألل رخآ رقمب وأ يبورين يف ٢٠٠٦ و٢٠٠٥يماع ل الخ ةنس  
  .ةيمسرلا تسلا تاغللا

ماع يف رالود ٤٠ ٠٠٠ةغلابلا ةبولطملا ةدايزلا نإ : ١٣٢٢   تابلطتمب لصتت ٢٠٠٤   
وه امك ليثيملا ديمورب نأش ب صصخملا لماعلا قيرفلا عامتجا نأشب تارمتؤملا ةمدخ

هيلوي /زومت يف ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلاعامتجالا يف بولطم 
٢٠٠٤.  

 ٢٠٠٥يماع يف يريضحت لا هعامتجاو فارطألاعامتجا دقعي نأ ضرتفملا نم   
تامدخل ةيلامجإلا فيلاكتلا مساقت متيو . تسلا تاغللا مادختسابيبورين يف  ٢٠٠٦و

افتال ينامئتسالا قودنصلا عم٢٠٠٥ماع يف تارمتؤملا  نأ ررقملا نم نأ ثيح انييف ةيق  
رشع عباسلا عامتجالا عم نمازتلاب ةيقافتالا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالا دقعي 

عامتجالل صصخملا غلبملا ضيفخت مت ،انه نمو .لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل  
دق عامتجالا اذه يف ةيقافتالا ةصح نأل ًارظن ٢٠٠٥ماع فارطألل رشع عباسلا   

  .٢٠٠٥ماعل انييف ةيقافت ال ينامئتسالا قودنصلل ةدمتعملاةينازي ملايف لعفلاب ت صصخ
فيلاكتلا لمحتت ةفيضملا تاموكحلا نإف ،يبورين جراخ عامتجالا دقع دنعو   

  .ةيفاضإلا
ةدمتعملا تاصصخملا يف رالود ٢٥ ٠٠٠اهردق ةدايز يطغت نأ حرتقملا نم : ١٣٢٣    

رفأ تاعامتجا ميظنتل٢٠٠٤ماع  ةنجلل ةيفاضإلا تاعامتجالا فيلاكت مييقتلا ةق  
عامتجالل تاريضحتلا ءانثأ ةعقوتم نكت مل يتلا ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا 

قيرفلل دحاو عامتجال ٢٠٠٥ماع يف تاصصخم تعضو و. فارطألل رشع سماخلا  
يعد امك ،يداصتق الا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو خانملا ريغت نأشب يلودلا يموكحلا

  .١٤/١٠ررقملا يف كلذ ىلإ 
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةدوصرملا ٢٠٠٦ و٢٠٠٥يماعل ةينازيملا تاصصخم نإ     

ميظنت فيلاكت يطغتس ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفو يملعلا مييقتلا قيرفو يداصتقالا 
ألا ةعونتملا فيلاكتلاو تالاصتالا فيلاكت كلذكو ةيونسلا ا  ةقلعتملا ىرخ اعامتجا

لاقتنا ةلحرمب ا    .اداصتقا رمت نادلبو ةيمان نادلب نم قيرفلا ءاضعأ لمعب
ةيطغتل ،يئانثتسا ساسأ ىلع ٢٠٠٥ماع لجأ نم ةيلام ةدعاسم فارطألا تمدق     ،

ه ـعومجم امب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ءاربخلا ةدـعاسم فيلاكت
قأ دحك رالود٦٨ ٣٠٠   .ىص 
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عم  ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ي ماع نم لك يف بتكملل نيعامتجا دقع ررقملا نم :١٣٢٤  

ةيوضع ىلإ ًادانتسا ةبسانملا تاغللاب قئاثولا ةمجرتو ةيروفلا ةمجرتلل تاصصخملا ريفوت 
  .بتكملا

ةدمتعملا ةينازيملا يف رالود ٢٥ ٠٠٠اهردق ةدايز ب ةبلاطملامت : ١٣٢٥   ءارجإل ٢٠٠٤   
ىلع ،قئاثولا ةمجرتو ةيروفلا ةمجرتلا فيلاكت ةيطغتل كلذو ذيفنت لا ةنجل تاعامتجا

ةقيثولا نم ١٠٢ةرقفلا يف روكذملا وحنلا   UNEP/OzL.Pro/ImpCom/30/4  
نيتنسلا نم لك يف مايأ ةثالث ةدمل ذيفنتلا ةنجلل لقألا ىلع نيعامتج ا دقع ررقملا نم  

نأ ىلع ،قئاثولا ةمجر تو ةيروفلا ةمجرتلا تامدخ ريفوت بوجو عم ٢٠٠٦ و٢٠٠٥
كلذ يف فارطألا عامتجاو ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا عامتجا عم بقاعتلاب ادقعي  
  .ماعلا

ي نأ عقوتملا نم:١٣٢٦   يف ،ًايونس لقألا ىلع دحاو يمسرريغ يرواشت عامتجا دقع    
ماعو ٢٠٠٥ماع يف يبورين  فارطألا ةدعاس مب ةصاخلا لامعألاريسيتل كلذو  ٢٠٠٦ 

  .هل لاثتمالاو هتاليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع قيدصتلا ىلع عيجشتلل كلذو
ماع يف رالود ٨٩ ٠٠٠ةغلابلاو ةبولطملا ةدايزلا نإ : ١٣٢٩   ةلصتملاو ٢٠٠٤   ،

يف دوقعملا ،فارطألل لوألا يئانثتسالا عامتجالاب ةصاخلا تارمتؤملا ةمدخ فيلاكتب 
عوبسألا ةيا غ قئاثولا ىوتسمىلإ عجرت ، ٢٠٠٤سرام /راذآ  فيلاكتو ،عقوتملا ري

ببسب فيلاكتلا ةدايزو ةيذيفنتلا ةنجللا عامتجا عم بقاعتلا تابيترت نع ةئشانلا 
  .تالمعلا فرص راعسأ يف تابلقتلا

ةنامألا اتايرفسمتت   ١٦٠١–ةيمسر ماهم يف رفسلا  علطضت يتلا ةطشنألا راطإ يف نيفظوملا عالطضالا متيس و.  
يماع يفتاثعبلا ضعبب  تاليدعتل لاثتمالل جيورتل ا ةلصاومل ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ 

لجأ نم ةدعاسملا جمانرب معدل كلذكو . اهيلع قيدصتلاو لايرتنوم لوكوتورب
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا لاثتمالا

    دوقعلا رصنع
طألل رشع ثلاثلا عامتجالا نع رداصلا١٣/٣ررقملل ًاقبط   ٢٣٠١ –نطابلا نم دوقعلا   ١٥/٤٧نيررقملاو فار  

فارطألل رشع سماخلا عامتجالا نعنيرداصلا ١٥/٥٢و مييقت ءارجإ مت  ي، 
تاصصخم تعضو دق و ٢٠٠٤ماع يف لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلل ضارعتساو 

ماع يف رالود ٥٠٠ ٠٠٠اهردق ةيلام  لايرتنوم لوكوتورب ةينازيمل٢٠٠٤  لجأ نم    
  .ةساردلا هذه

  ةيمانلا نادلبلا ةكراشم ٣٣٠٠-ةكراشملا/تاعامتجالا رصنع
تاعامتجا فلتخم يف ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا يلثمم ةكراشم ردقت     

لمحتب حامسلا مدع ةاعارم عم ،كراشم فرط لكل رالود ٥ ٠٠٠ غلبمبلوكوتوربلا   
ركاذت رفوأو بسنأ مادختساو ،دلب لك نم دحاو صخش نم رثكأل رفسلا فيلاكت 

  .ةدحتملا ممألا ىدل ةيموي ةشاعإ تالدب لقأو تارئاطلا يف ةيحايسلا تاجردلا
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مييقتلا ةقرفأ ءاربخو ءاضعأ رفس ٢٠٠٥ماع يف ةبولطملا ةينازيملا تاصصخم لمشت   ٣٣٠١  

فارطألا نم ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو 
امتجا روضحل٥ةداملا بجومب ةلماعلا  ماع يف ا ،     .٢٠٠٥اع

ماعل ىصقأ دحك رالود ١٥ ٠٠٠هعومجم ام فارطألا تصصخ    ةيطغتل ٢٠٠٥   
يمتني يذلا ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرل ارفس فيلاكت 

ةداملا بجومب لماع ريغ فرطل تانييعتب لصتت تاعامتجا ةثالث روضحل ٥   ،
  .ةجرحلا تامادختسالا

و فارطألا عامتجا نورضحي ًاكراشم٧٠ةكراشم فيلاكت صيصخت مت   ٣٣٠٣ و٣٣٠٢ ًاكراشم ٦٠   
  .٢٠٠٦ و٢٠٠٥ماعل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا عامتجا نورضحي 

ةعبرأل ةبسنلاب ةنسلا يف بتكملل نيعامتجا ساسأ ىلع ةكراشملا فيلاكت تعضو   ٣٣٠٤
لاقتنا ةلحرمب ا مت يتلا نادلبلا وأةيمانلا نادلبل ا نمنيكراشم   لك يف اداصتقا ر

  .عامتجا
نم ءاضعأ ةينامث ساسأ ىلع ةنسلا يف ذيفنتلا ةنجلل نيعامتجا ةكراشم فيلاكت تبسح   ٣٣٠٥

لثممو عامتجا لك يف لاقتنا ةلحرمب ا   نم دحاو اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا
م  عامتجالكل ذيفنتلا ةنجل بناج نموعد متت نادلب ةثالث كلذ كلاومأ تدصرو .  

ثالث روضحل ٥ةداملا بجومب لماع دلب نم ذيفنتلا ةنجل سيئر بئان وأ سيئر رفسل   
  .ًايونس ةيذيفنتلا ةنجلل تاعامتجا

رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا نم نيكراشم ةعبرأ ةكراشم ليومتل لاومأ تصصخ   ٣٣٠٦
ارواشملا نم ءزجك لاقتنا ةلحرمب ا  لاثتمالا مدع نأشب ةيماظنلا ريغ ت اداصتقا

  .يبورين يف دقعت نأ ضرتفملا لايرتنوم لوكوتوربل
    ينابملاو تادعملا رصنع

دنع ةعونتملا ةكلاهلا علسلا فيلاكت ىوتسم ىلع ةظفاحملا متت  ٤١٠١ ةكلاهتادعم  رالود١٧ ٠٠٠  متي و.  
اذه دنع تافورصملا ىلع ظافحلا لجأ نملصاوتم لكشب دراوملا مادختسا دصر   

  .ىوتسملا
ماع يف ا بوساحلا ةزهجأ نم ةعومجم بلطمت   ٤٢٠٠ ةرمعمتادعم   اقحلمو تابلطتم ةيبلتل ٢٠٠٤   

  .٢٠٠٤ماع رخاوأ يف هلمعب قحتلا يذلا ) لاثتمالاو دصرلا(ديدج جمانرب فظوم 

فظوملل ةمزاللا ةزهجألا ريفوتل ٢٠٠٥ماع يف تاصصخملا نم ىندأ دح دصرو     
نم ةنامألا نيكمتل ٢٠٠٦ماعل تاصصخملا نم ىندأ دح دصر مت امك . ديدجلا  

  .كلذل ةجاحلاتعد امنيأ تادعملا لادبتسا 
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 قيلعتلا ةينازيملا باب
ةحاتإل دعب امف ٢٠٠٥ماع نم ًارابتعا ينابملا راجئتسال ةيلاملا تاصصخملا ةدايز تمت   ٤٣٠٠–)راجئتسالا(ينابملا   

ضإلا ةحاسملا ىلإ ةفاضإ تاراجيإلا فيلاكت يف ةدايزل لا مودقل ةجيتن ةمزاللا ةيفا ا
  .نييفاضإ نيفظوم

    ةعونتم تافورصم رصنع
ةدعملا ةيفاضإلا تادعملا ببسب تادعملا ةنايصو ليغشتل تاصصخملا ةدايز متت   ٥١٠١–تادعملا ةنايصو ليغشت

  .ددجلا نيفظوملل
ريراقتلا دادعإ فيلاكت 

ةمجرتلاو ريرحتلا لمشتو (
  ٥٢٠٣ و٥٢٠١) عبطلاو

ةدايز حارتقا يرجيو . ٥٢٠١دنبلا يف ةصصخم ةنامألل ريراقتلا دادعإل ة ماعلا فيلاكتلا
ةرتف لالخ نأشلا اذ ٢٠٠٦ماع يف بابلا اذه يف   تابلطتملا يف ةعقوتملا ةدايزلل ةجيتن  

  .٢٠٠٦مييقتلا 
مييقتلا ةقرفأ ريراقت دادعإل٥٢٠٢بابلاب ظفتحي    اذهل تاصصخملا ةدايز تمت دقو .  

ماع يف رالود ٥ ٠٠٠رادقمب بابلا  ةيفاضإ ريراقت خاسنتسا تابلطتم دسل ٢٠٠٥   
ماعل رالود ٦٠ ٠٠٠غلبم بلطو . ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل  

مييقتلا ريراقت عبطل٢٠٠٦  .  
  -ةفلت خم تافورصم

  ٥٣٠١- تالاصتا 
نم ًالدب ينورتكلإلا ديربلا مادختساو ةيكلساللا تالاصتالا دراومل قيقدلا دصرلا نإ  

لاومأ نم ًايبسن ضفخنم ىوتسمب ظافتحالا ىلع ةنامألا دعاسي ليمسكافلاب لاصتالا 
  .بابلا اذهل ةينازيملا

ديموربب ينعملا صصخملا لماعلا قيرفلاب ةلصتملا قئاثولل يفاضإلا نحشلا ةيطغت متتس   ٥٣٠٢ –ديربلاو نحشلا 
تابلطتملا ةدايز ىلع مييقتلا ريراقت لاسرإ لمعيسو. ًايلاح ةدوجوملا دراوملا نم ليثيملا  

  .٢٠٠٦ماعل اذه ةينازيملا باب يف 
اهتلخدأ يتلا بيردتلا ططخ ىلع قافنإلل بيردتل اتاصصخم ىلع ةظفاحملا متت فوس   ٥٣٠٣ –بيردتلا 

  .يراجلا ةيرشبلا دراوملا حالصإ جمانربل ةجيتن ةدحتملا ممألا
يملاعلا مويلا (ىرخأ دونب 

  ٥٣٠٤ - ) نوزوألل
 ٢٠٠٦ و٢٠٠٥يماع ءانثأ نادلبلا ضعب ىلإ ةدعاسملا نوزوألا ةنامأ مدقت فوس 

  .نوزوألا ةقبط ىلع ظافحلل يلودلا مويلاب لافتحالل ريضحتلا يف ةدعاسملل

ةدحتملا ممألا يف ا  ٥٤٠١ –ةفايضلا دنب   لومعملا تايرتشملا تاءارجإ ةفايضلا تابيترت عبتت.  
ةميقب ةدايزلا نم ىندأ دح بلط متو   ماع يف رالود ٢ ٥٠٠  يف ةدايزلا يبلتل ٢٠٠٤   

  .فيلاكتلا
نمو ،انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلا عم فيلاكتلا مساقت متيس ٢٠٠٥ماع يفو     ،

ماع يف نأشلا اذ . تاصصخملا تضفخنا انه  ٢٠٠٦ةدايزلا نم ىندأ دح بلطو.  
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  عبارلا قفرملا
  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا

ةررقملا ةبصنألل ةدحتملا ممألا لودج ساسأ ىلع عوضوملا٢٠٠٦و ٢٠٠٥نيماعلل فارطألا تامهاسم لودج    
ا ءاب٥٨/١ةماعلا ةيعمجلا رارق ( راذآ٣يف رداصل   ةئاملا يف٢٢نم رثكأ فرط يأ عفدي ال ثيحب   ٢٠٠٤سرام /   (  
 )ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تارالودب(

ماع تامهاسم 
بناج نم ٢٠٠٦  

 فارطألا

ماع تامهاسم 
بناج نم ٢٠٠٥  

 فارطألا

 لدعملا ةدحتملا ممألا لودج
ةمهاسم لدعمب رظني ثيحب 

  ٪٢٢هردق ىصقأ 

ةدحتملا ممألا لودج 
ءانثتسال لدعملا 

 ةمهاسملا ريغ فارطألا

ةدحتملا ممألا لودج 
ةرتف لل ةررقملا ةبصنألل

٢٠٠٦-٢٠٠٤ 
 فرطلا مسا

  ناتسناغفأ ٠،٠٠٢ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 اينابلأ ٠،٠٠٥ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 رئازجلا ٠،٠٧٦ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 الوغنأ ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ادوبربو اوغيتنأ ٠،٠٠٣ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص

 نيتنجرألا ٠،٩٥٦ ٠،٩٥٦ ٠،٩٥١ ٣٣،٢٥٣ ٣٧،٩٧٠
 اينيمرأ ٠،٠٠٢ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ايلارتسا ١,٥٩٢ ١,٥٩٢ ١,٥٨٣ ٥٥ ٣٧٦ ٦٣ ٢٣٠
 اسمنلا ٠,٨٥٩ ٠,٨٥٩ ٠،٨٥٤ ٢٩ ٨٧٩ ٣٤ ١١٧
 ناجيبرذأ ٠،٠٠٥ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 اماهبلا ٠،٠١٣ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 نيرحبلا ٠،٠٣٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 شيدالغنب ٠،٠١٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 سودابرب ٠،٠١٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 سوراليب ٠،٠١٨ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 اكيجلب ١,٠٦٩ ١,٠٦٩ ١,٠٦٣ ٣٧ ١٨٤ ٤٢ ٤٥٨

 زيلب ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ننب ٠،٠٠٢ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
  نات ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ايفيلوب ٠،٠٠٩ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 كسرهلاو ةنسوبلا ٠،٠٠٣ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
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ماع تامهاسم 
بناج نم ٢٠٠٦  

 فارطألا

ماع تامهاسم 
بناج نم ٢٠٠٥  

 فارطألا

 لدعملا ةدحتملا ممألا لودج
ةمهاسم لدعمب رظني ثيحب 

  ٪٢٢هردق ىصقأ 

ةدحتملا ممألا لودج 
ءانثتسال لدعملا 

 ةمهاسملا ريغ فارطألا

ةدحتملا ممألا لودج 
ةرتف لل ةررقملا ةبصنألل

٢٠٠٦-٢٠٠٤ 
 فرطلا مسا

 اناوستوب ٠،٠١٢ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ليزاربلا ١،٥٢٣ ١،٥٢٣ ١،٥١٥ ٥٢ ٩٧٦ ٦٠ ٤٨٩
 مالسلاراد ينورب  ٠،٠٣٤ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ايراغلب ٠،٠١٧ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 وساف انيكروب ٠،٠٠٢ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 يدنوروب ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ايدوبمك ٠،٠٠٢ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 نوريماكلا ٠،٠٠٨ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ادنك ٢,٨١٣ ٢,٨١٣ ٢,٧٩٨ ٩٧ ٨٤٧ ١١١ ٧٢٥
 رضخألا سأرلا ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
  ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 داشت ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 يليش ٠،٢٢٣ ٠،٢٢٣ ٠,٢٢٢ ٧ ٧٥٧ ٨ ٨٥٧
 نيصلا ٢،٠٥٣ ٢،٠٥٣ ٢،٠٤٢ ٧١ ٤١١ ٨١ ٥٤٠

 ايبمولوك ٠,١٥٥ ٠,١٥٥ ٠,١٥٤ ٥ ٣٩١ ٦ ١٥٦
 رمقلا رزج ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 وغنوكلا ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠,٠٠٠ رفص رفص
  كوك رزج  - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 اكيراتسوك ٠،٠٣٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 راوفيد توك ٠،٠١٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ايتاورك ٠،٠٣٧ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ابوك ٠،٠٤٣ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 صربق ٠،٠٣٩ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص

 ةيكيشتلا ةيروهمج ٠,١٨٣ ٠,١٨٣ ٠,١٨٢ ٦ ٣٦٥ ٧ ٢٦٨

 ٠،٠١٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
ايروك ةيروهمج 

 ةيبعشلا ةيطارقميدلا
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ماع تامهاسم 
بناج نم ٢٠٠٦  

 فارطألا

ماع تامهاسم 
بناج نم ٢٠٠٥  

 فارطألا

 لدعملا ةدحتملا ممألا لودج
ةمهاسم لدعمب رظني ثيحب 

  ٪٢٢هردق ىصقأ 

ةدحتملا ممألا لودج 
ءانثتسال لدعملا 

 ةمهاسملا ريغ فارطألا

ةدحتملا ممألا لودج 
ةرتف لل ةررقملا ةبصنألل

٢٠٠٦-٢٠٠٤ 
 فرطلا مسا

 ٠،٠٠٣ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
وغنوكلا ةيروهمج 

 ةيطارقميدلا
 كرمنادلا ٠,٧١٨ ٠،٧١٨ ٠،٧١٤ ٢٤ ٩٧٥ ٢٨ ٥١٧
 يتوبيج ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 اكينيمود ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص

 ٠،٠٣٥ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
ةيروهمجلا 

 ةيكينيمودلا
 روداوكإ ٠،٠١٩ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 رصم ٠,١٢٠ ٠,١٢٠ ٠,١١٩ ٤ ١٧٤ ٤ ٧٦٦
 رودافلسلا ٠،٠٢٢ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 اينوتسإ ٠،٠١٢ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ايبويثإ ٠،٠٠٤ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ةيبوروألا ةعامجلا ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٤٨٦ ٨٦ ٩٦٠ ٩٩ ٢٩٣
 يجيف ٠،٠٠٤ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ادنلنف ٠,٥٣٣ ٠،٥٣٣ ٠،٥٣٠ ١٨ ٥٤٠ ٢١ ١٦٩
 اسنرف ٦,٠٣٠ ٦,٠٣٠ ٥،٩٩٧ ٢٠٩ ٧٤٧ ٢٣٩ ٤٩٥
 نوباغلا ٠،٠٠٩ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ايبماغ ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ايجروج ٠،٠٠٣ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ايناملأ ٨،٦٦٢ ٨,٦٦٢ ٨،٦١٤ ٣٠١ ٢٩٨ ٣٤٤ ٠٣١
 اناغ ٠،٠٠٤ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 نانويلا ٠،٥٣٠ ٠،٥٣٠ ٠،٥٢٧ ١٨ ٤٣٥ ٢١ ٠٥٠
 ادانيرغ ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 الاميتاوغ ٠،٠٣٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 اينيغ ٠،٠٠٣ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
واسيب-اينيغ  ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص   
 انايغ ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
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ماع تامهاسم 
بناج نم ٢٠٠٦  

 فارطألا

ماع تامهاسم 
بناج نم ٢٠٠٥  

 فارطألا

 لدعملا ةدحتملا ممألا لودج
ةمهاسم لدعمب رظني ثيحب 

  ٪٢٢هردق ىصقأ 

ةدحتملا ممألا لودج 
ءانثتسال لدعملا 

 ةمهاسملا ريغ فارطألا

ةدحتملا ممألا لودج 
ةرتف لل ةررقملا ةبصنألل

٢٠٠٦-٢٠٠٤ 
 فرطلا مسا

 يتياه ٠،٠٠٣ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 سارودنه ٠،٠٠٥ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص

 ايراغنه ٠،١٢٦ ٠،١٢٦ ٠،١٢٥ ٤ ٣٨٣ ٥ ٠٠٤
 ادنلسيآ ٠،٠٣٤ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 دنهلا ٠,٤٢١ ٠,٤٢١ ٠,٤١٩ ١٤ ٦٤٤ ١٦ ٧٢١

 ايسينودنأ ٠,١٤٢ ٠,١٤٢ ٠،١٤١ ٤ ٩٣٩ ٥ ٦٤٠
ةيمالسإ–ةيروهمج(ناريإ  ٠,١٥٧ ٠,١٥٧ ٠,١٥٦ ٥ ٤٦١ ٦ ٢٣٦  ( 
 ادنلريأ ٠,٣٥٠ ٠,٣٥٠ ٠,٣٤٨ ١٢ ١٧٤ ١٣ ٩٠١
 ليئارسإ ٠،٤٦٧ ٠،٤٦٧ ٠،٤٦٤ ١٦ ٢٤٤ ١٨ ٥٤٨
 ايلاطيإ ٤،٨٨٥ ٤،٨٨٥ ٤,٨٥٨ ١٦٩ ٩١٩ ١٩٤ ٠١٩
 اكياماج ٠،٠٠٨ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 نابايلا ١٩,٤٦٨ ١٩,٤٦٨ ١٩,٣٦١ ٦٧٧ ١٧٢ ٧٧٣ ٢١٧
 ندرألا ٠،٠١١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ناتسخازاك ٠،٠٢٥ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 اينيك ٠،٠٠٩ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 يتابيريك ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص

 تيوكلا ٠،١٦٢ ٠،١٦٢ ٠،١٦١ ٥ ٦٣٥ ٦ ٤٣٤
 ناتسزيغريق ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص

 ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
ةيطارقميدلا وال ةيروهمج  
 ةيبعشلا

 ايفتال ٠،٠١٥ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 نانبل ٠،٠٢٤ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 وتوسيل ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
  ايريبيل ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص

 ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ٠,١٣٢ ٠,١٣٢ ٠,١٣١ ٤ ٥٩١ ٥ ٢٤٣
 نياتشنتخيل ٠،٠٠٥ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
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ماع تامهاسم 
بناج نم ٢٠٠٦  

 فارطألا

ماع تامهاسم 
بناج نم ٢٠٠٥  

 فارطألا

 لدعملا ةدحتملا ممألا لودج
ةمهاسم لدعمب رظني ثيحب 

  ٪٢٢هردق ىصقأ 

ةدحتملا ممألا لودج 
ءانثتسال لدعملا 

 ةمهاسملا ريغ فارطألا

ةدحتملا ممألا لودج 
ةرتف لل ةررقملا ةبصنألل

٢٠٠٦-٢٠٠٤ 
 فرطلا مسا

 ايناوتيل ٠،٠٢٤ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 غربمسكل ٠،٠٧٧ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 رقشغدم ٠،٠٠٣ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 يوالم ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص

 ايزيلام ٠،٢٠٣ ٠،٢٠٣ ٠،٢٠٢ ٧ ٠٦١ ٨ ٠٦٣
 فيدلم ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 يلام ٠،٠٠٢ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ةطلام ٠،٠١٤ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 لاشرام رزج ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ايناتيروم ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 سويشيروم ٠،٠١١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 كيسكملا ١,٨٨٣ ١,٨٨٣ ١,٨٧٣ ٦٥ ٤٩٨ ٧٤ ٧٨٨

 ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
تايالو (ايزينوركيم 

ةدحوملا–  ( 
 وكانوم ٠،٠٠٣ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ايلوغنم ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 برغملا ٠،٠٤٧ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 قيبمازوم ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 رامنايم ٠،٠١٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ايبيمان ٠،٠٠٦ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 وروان ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 لابين ٠،٠٠٤ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ادنلوه ١,٦٩٠ ١,٦٩٠ ١,٦٨١ ٥٨ ٧٨٥ ٦٧ ١٢٢
 ادنليزوين ٠،٢٢١ ٠،٢٢١ ٠،٢٢٠ ٧ ٦٨٧ ٨ ٧٧٨
 اوغاراكين ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 رجينلا ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
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ماع تامهاسم 
بناج نم ٢٠٠٦  

 فارطألا

ماع تامهاسم 
بناج نم ٢٠٠٥  

 فارطألا

 لدعملا ةدحتملا ممألا لودج
ةمهاسم لدعمب رظني ثيحب 

  ٪٢٢هردق ىصقأ 

ةدحتملا ممألا لودج 
ءانثتسال لدعملا 

 ةمهاسملا ريغ فارطألا

ةدحتملا ممألا لودج 
ةرتف لل ةررقملا ةبصنألل

٢٠٠٦-٢٠٠٤ 
 فرطلا مسا

 ايريجين ٠،٠٤٢ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
  وين  - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 جيورنلا ٠،٦٧٩ ٠،٦٧٩ ٠،٦٧٥ ٢٣ ٦١٨ ٢٦ ٩٦٨
 نامع ٠،٠٧٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ناتسكاب ٠،٠٥٥ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 والاب ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 امنب ٠،٠١٩ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ةديدجلا اينيغ اوباب ٠،٠٠٣ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ياوغاراب ٠،٠١٢ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 وريب ٠,٠٩٢ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ رفص رفص
 نيبلفلا ٠,٠٩٥ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ادنلوب ٠,٤٦١ ٠,٤٦١ ٠,٤٥٨ ١٦ ٠٣٥ ١٨ ٣١٠
 لاغتربلا ٠،٤٧٠ ٠،٤٧٠ ٠،٤٦٧ ١٦ ٣٤٨ ١٨ ٦٦٧
 رطق ٠،٠٦٤ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ايروك ةيروهمج ١,٧٩٦ ١,٧٩٦ ١,٧٨٦ ٦٢ ٤٧٢ ٧١ ٣٣٢
 افودلوم ةيروهمج ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 اينامور ٠،٠٦٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 يسورلا داحتالا ١,١٠٠ ١,١٠٠ ١,٠٩٤ ٣٨ ٢٦٢ ٤٣ ٦٨٩
 ادناور ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 سفينو ستيك تناس ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ايسول تناس ٠،٠٠٢ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص

 ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
رزجو تنسنف تناس 

 نيدانيرغ
 اوماس ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 يبسنيربو يموت ناس ٠,٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ٠,٧١٣ ٠,٧١٣ ٠,٧٠٩ ٢٤ ٨٠١ ٢٨ ٣١٨
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ماع تامهاسم 
بناج نم ٢٠٠٦  

 فارطألا

ماع تامهاسم 
بناج نم ٢٠٠٥  

 فارطألا

 لدعملا ةدحتملا ممألا لودج
ةمهاسم لدعمب رظني ثيحب 

  ٪٢٢هردق ىصقأ 

ةدحتملا ممألا لودج 
ءانثتسال لدعملا 

 ةمهاسملا ريغ فارطألا

ةدحتملا ممألا لودج 
ةرتف لل ةررقملا ةبصنألل

٢٠٠٦-٢٠٠٤ 
 فرطلا مسا

 لاغنسلا ٠،٠٠٥ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 دوسألا لبجلاو برصلا ٠،٠١٩ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ليشيس ٠،٠٠٢ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 نويلاريس ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ةروفاغنس ٠،٣٨٨ ٠،٣٨٨ ٠،٣٨٦ ١٣ ٤٩٦ ١٥ ٤١٠
 ايكافولس ٠،٠٥١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 اينيفولس ٠،٠٨٢ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ناميلس رزج ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 لاموصلا ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ايقيرفأ بونج ٠,٢٩٢ ٠,٢٩٢ ٠,٢٩٠ ١٠ ١٥٧ ١١ ٥٩٧
 اينابسأ ٢،٥٢٠ ٢،٥٢٠ ٢,٥٠٦ ٨٧ ٦٥٥ ١٠٠ ٠٨٨
 اكنال يرس ٠،٠١٧ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 نادوسلا ٠،٠٠٨ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 مانيروس ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 دنليزاوس ٠،٠٠٢ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ديوسلا ٠،٩٩٨ ٠،٩٩٨ ٠،٩٩٣ ٣٤ ٧١٤ ٣٩ ٦٣٨
 ارسيوس ١,١٩٧ ١,١٩٧ ١,١٩٠ ٤١ ٦٣٦ ٤٧ ٥٤٢
 ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا ٠،٠٣٨ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ناتسكيجاط ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص

 دنليات ٠،٢٠٩ ٠،٢٠٩ ٠،٢٠٨ ٧ ٢٧٠ ٨ ٣٠١

 ٠،٠٠٦ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
اينودقم ةيروهمج 

 ةقباسلا ةيفالسوغويلا

 وغوت ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 اغنوت ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 وغابوتو دادينيرت ٠،٠٢٢ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 سنوت ٠،٠٣٢ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص



UNEP/OzL.Pro.16/17  

138 

ماع تامهاسم 
بناج نم ٢٠٠٦  

 فارطألا

ماع تامهاسم 
بناج نم ٢٠٠٥  

 فارطألا

 لدعملا ةدحتملا ممألا لودج
ةمهاسم لدعمب رظني ثيحب 

  ٪٢٢هردق ىصقأ 

ةدحتملا ممألا لودج 
ءانثتسال لدعملا 

 ةمهاسملا ريغ فارطألا

ةدحتملا ممألا لودج 
ةرتف لل ةررقملا ةبصنألل

٢٠٠٦-٢٠٠٤ 
 فرطلا مسا

 ايكرت ٠,٣٧٢ ٠,٣٧٢ ٠,٣٧٠ ١٢ ٩٤٠ ١٤ ٧٧٥
 ناتسنامكرت ٠،٠٠٥ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ولافوت ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ادنغوأ ٠،٠٠٦ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ايناركوأ ٠،٠٣٩ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ٠،٢٣٥ ٠،٢٣٥ ٠,٢٣٤ ٨ ١٧٤ ٩ ٣٣٤
 ةدحتملا ةكلمملا ٦،١٢٧ ٦،١٢٧ ٦،٠٩٣ ٢١٣ ١٢١ ٢٤٣ ٣٤٨
 ةدحتملا اينارتت ةيروهمج ٠،٠٠٦ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ٢٢،٠٠٠ ٢٢،٠٠٠ ٢١,٨٧٩ ٧٦٥ ٢٤٤ ٨٧٣ ٧٨١
 ياوغوروأ ٠،٠٤٨ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ناتسكبزوأ ٠،٠١٤ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 وتاوناف ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
ةيرافيلوبلااليورتفةيروهمج  ٠,١٧١ ٠,١٧١ ٠,١٧٠ ٥ ٩٤٨ ٦ ٧٩٢   
 مان تييف ٠،٠٢١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 نميلا ٠،٠٠٦ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 ايبماز ٠،٠٠٢ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
 يوبابمز ٠،٠٠٧ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ رفص رفص
عوم ١٠٢ ٤٧٢ ١٠٠ ٥٥٤ ١٠٠،٠٠٠ ٣ ٤٩٧ ٦٥٤ ٣ ٩٩٣ ٧٣٥ ا 
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  سماخلا قفرملا
  ةلصلا تاذ فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالا نيب اميف نواعتلا زيزعت نأشب غارب نالعإ

ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف ةيلاتلا فارطألا دوفو ءاسؤرو ة ئيبلا ءارزو ،نحن
  :غارب ةنيدم يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالل نورضاحلا نوزوألا ةقبطل

، نسوبلا ،زيلب ،اكيجلب ،اسمنلا ،اينيمرأ ،رئازجلا يدنوروب ،وصاف انيكروب ،ايراغلب ،كسرهلاو ة
، وغنوكلا ةيروهمج ،ةيكيشتلا ةيروهمجلا ،صربق ،وغنوكلا نوريماكلا ،ايدوبمك ،ايتاورك  

ةعامجلا ،اينوتسإ ،رصم ،ةيكينيمودلا ةيروهمجلا ،ناكينيمود ،كرمنادلا ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا 
 ، تيوكلا ،ايلاطيإ ،ادنلريأ ،ادنلسيآ ،ايراغنه ،نانويلا ،ايناملأ ،اسنرف ،ادنلنف ،يجيف ،ةيبوروألا

، وال ةيروهمج ،ناتسزيغريق ةطلام ،فيدلام ،غروبمسكل ،ايناوتيل ،ايفتال ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا  
لبجلاو برصلا ،يسورلا داحتالا ،اينامور ،لاغتربلا ،ادنلوب ،جيورنلا ،ادنلوه ،لابين ،قيبمازوم 

 ، ، إايقيرفأ بونج ،اينيفولس ،ايكافولس ،دوسألا دنليات ،ارسيوس ،ديوسلا ،اكنال يرس ،اينابس
ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا ،ايناركوأ ،ايكرت ،ًاقباس ةيفالسوغويلا اينودقم ةيروهمج  

  .ايبمازو مان تييف ،ةيلامشلا
لا نواعتلل عفدلا ةوق ةلصاومل ةجاحلاكردن ذإ اميف حجانلاوديرف  ضوافتلا يف ملاعلا تاعمتجم نيب    

وزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربلوح  ،   هذيفنتو ن
ىلإ يضفملا قيرطلا ىلع يضملا ةلصاومل لوكوتوربلا ةمالس ىلع ظافحلا ىلإ ةجاحلا يعن ذإو  

،ةداعتسا اهيلع مادتسملا ظافحلا نم كلذ عبتي امو نوزوألا ةقبط    
ذيفنت مايقلا ىلإ ةجاحلاو ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم جئاتن ذيفنت ةطخل انم ًاكاردإو  

،حاجنب لايرتنوم لوكوتورب    ةمادتسملا ةيمنتلا فده غولب لجأ نم
يلودلا يموكحلا قيرفلاو لايرتنوم لوكوتوربل عباتلا يملعلا مييقتلا قيرف جئاتنب ًاملع طيحن ذإو  

،   خانملا ريغتو نوزوألا ةقبط دافن نيب ةطبارتملا تالصلا نأشب خانملا ريغتب ينعملا
بلص يف يئيبلا دعبلا جاردإ نأكردن ذإو دحلاو ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةينطولا تايجيتارتسالا    

،   نادلبلا عيمجل ةبسنلاب ًاماه ًايدحت لكشي لظي رقفلا نم
،يعن ذإو ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسا ج  عضول يلودلا عمت  ا اهلذبي يتلا دوهجلا    
ةيامحل دوهجلا لذب ةلصاومب انمازتلا ًاددجمدكؤن  -  ١ عم نوزوألا ةقبطو ةيملاعلا ةئيبلا    

 ،   ؛ةنيابتم نكت نإو ةكرتشملا تايلوؤسملا أدبمبصوصخلا هجو ىلع رابتعالا يف ذخألا
ذيفنت ىلإ ،صاخ هجوب ةجاحلا ىلع دكؤن  -  ٢ جئاتن ذيفنت ةطخ نم ةلصلا تاذ رصانعلا   

راجتالا عنم كلذ يف امب ةيئايميكلا داوم لل ةميلسلا ةرادإلاب قلعتي اميف ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم
  ؛ةرطخلا تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ يلودلا
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فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالا ذيفنتب ةيمانلا نادلبلا مايق ىلإ ةجاحلا ىلع ددشن  -  ٣  
ا ا  ميظعتل كلذو ،رقفلا نم دحلاو ةمادتسملا ةيمنتلاب ةقلعتمل ايجيتارتسا بلص يف ةيئيبلا تارابتعالا جاردإو

  ؛هاقلتت يذلا يلاملاو ينقتلا معدلا ةءافك
ىلإ ةجاحلا ىلع ًاددجم دكؤن  -  ٤ مزاللا معدلا ريفوت يف ةدعاسملا  نادلبلاو ةيمانلا نادلبلل  

لاقتنا ةلحرمب ا   ةيئايميكلا داوملاب ةلصتملا فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالا ذيفنتل اداصتقا رمت يتلا
 ، فارطألا ددعتم قودنصلا دراومل يفاكلا ديدجتلا قيرط نع متي ام كلذ يف امب لايرتنوم لوكوتوربلو

  ؛نيقودنصلا نيذه نيب نواعتلا زيزعتو ةيملاعلا ةئيبلا قفرمو لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل
ىلإ وعدن  -  ٥ ةقلعتملا ايجولونكتلا اميس الو ايجولونكتلا ريوطتل ةينواعتلا دوهجلالذب    

لقنو ،خانملا ريغت تاريثأت ةدح نم فيفختلاو نوزوألا ةقبط ةيامحب يتلا نادلبلا ىلإ ايجولونكتلا هذه  
  ؛اهجاتحت

لزاب تايقافتا لثم ىرخأ فارطأ ةددعتم كوكص عم فلاحتلل يعسلا ىلإ وعدن  -  ٦  
يجيتارتسا ج  ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلا ءازإ لاعفعابتا يف ماهسإلل كلذو ملوهكتساو مادرتورو  .  

روسجلا ءانب يف ماهسإلل ،هذه روسجلا ةنيدم يف ةعمت نلعنو  -  ٧  ا فارطألا دادعتسا نع  
ىلع ا   لايرتنوم لوكوتورب هققح ام ماهلتسا دعاسمو ةلصلا تاذ فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالا نيب

لبقتسملا يف ةلثاملا تايدحتلا ةهجاومل اهنمماهلإلا دمتسن نحن اميف ،تاحاجن نم  .  

 ، يناثلا نيرشت٢٦غارب   ٢٠٠٤ربمفون / 
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  سداسلا قحلملا
نوزوألا ةقبط ةيامح –قافآو تايدحت : ةيملع ةودن زجوم     

ةيكيشتلا ةيروهمجلا ، –غارب  يناثلا نيرشت١٩    ٢٠٠٤ربمفون / 
انيلوم ويرامروسيفوربلا ةسائرب  )١(  

ليثيملا ديموربو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كلذ يف امب –نوبركولاهلا مدختسا  لاوط –   
ىفو . ةيلرتملاو ةيعارزلاو ةيعانصلا تامادختسالا نم ريثكل ةمزاللا تايمكلا ةدايز يف نيرشعلا نرقلا

ىلإ ىدؤتس ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تاثاعبنا نأ دنالور دووريشو انيلوم ويرام ضرتفا ١٩٧٤  
نم ضرألا ةيامحب نوزوألا ةقبط علطضتو . سوملم لكشب نوزوألل ةيريفسوتارتسالا ةقبطلا ذافنتسا

امك ،ةيرشبلا ةعانملا فعضو تكارتكلاو دلجلا ناطرس ببست يتلا ةراضلا ةيجسفنبلا قوف تاعاعشإلا 
افنتسا نأ ءاملعلا ركذ١٩٨٥ماع ىفو . ةيعيبطلاو ةيعارزلا ةيجولوكيالا مظنلاب ررضلا قحلت نوزوألا د  
نأ دعب اميف ءاملعلا ركذو . تانينامثلا لئاوأ ذنم يبونجلا بطقلا قوف ثدحي امنإ جاعزنالل ةريثم ةروصب

ضرعلا طوطخ دنع ىرخأ قطانم يفًاضيأثدحي نوزوألا دافنتسا  تاموكح تهجاو ١٩٨٧ىفو .    
دقو . نوزوألل ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب عيقوتب يملاعلا يئيبلا يدحتلا اذه ملاعلا

نع ةيملاعلا ةيئيبلا لكاشملا لح اهبجومب متي يتلا بيلاسألل ًاعئار ًاجذومن ناك لايرتنوم لوكوتورب نأ نيبت 
ميدقتو ،ةيملاعلا ةكراشملاو ،نمزلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتو ،ةينقتلاو ةيملعلا ةروشملا ىلع دامتعالا قيرط 

فارطألا ددعتم قودنص قيرط نعةيمانلا نادلبلل ةدعاسملا  .  
حبصأو نوزوألل هدفنتسملا داوملا تاثاعبنا ىلع ريبك ضافخنا أرطو . ذافنلا زيح لوكوتوربلا لخدو

يلودلا نواعتلل ةحضاو ةجيتن كلذ ربتعيو . رمتسم ضافخنا يف نوزوألل هدفنتسملا داوملل ماعلا ىوتسملا
ىوجلا فالغلل ةيئايميكلا ةبيكرتلا يف ناسنإلا عن ص نم تءاج يتلا تاريغتلا راسحنا ىلإ ىدأ يذلا
  .ضرألل

يف نيزتورك لوبو دنالور دووريش عم زئاحلا –انيلوم ويرام ناكو  يف لبون ةزئاج ىلع ١٩٩٥   
يناثلا نيرشت يف غارب يف ةيملعلا ةودنلا هذه دقع دق–نوزوألا دافنتسا مولعل هتدايرل ءايميكلا  ربمفون / 

                                                           
، مو ،ةيكيشتلا ةيروهمجلاو ،اسمنلا نم ءاملعلا نم ةعومجم تعمتجا  )١( وغوتو ،ادنلوهو ،كيسكملاو ،رص
دقو . نوزوألا ةقبطل ةيريفسوتارتسلا ةبيكرتلا ةيامح قافآو تايدحت ةشقانمل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ،ةدحتملا ةكلمملاو
ول ىتيآ نيقلعملاو نيثدحتملا نيب نم ناكو ،ءايميكلا يف لبون ةزئاج ىلع زئاحلا انيلوم .ىج.ويرام/ديسلا ةودنلا سأرت
نوسردنأ نفيتسو )وغوت(نوفاجأ ىدنثو ن سكناب ناثانوجو )ةدحتملا تايالولا(،  دليفربش نيترامو )اسمنلا(،  ةكلمملا (، 
ىنيرعلا رمعو )ةدحتملا ىهاف ديفادو )رصم(،  رزيرف لوبو )ةدحتملا تايالولا(،  انيلومويرامو )ايلارتسا(،  كيسكملا (، 

اكزتنوم نفيتسو )ةدحتملا تايالولاو ىرويلريد ناف ناجو )ةدحتملا تايالولا(،  ءاربخلا ةودن تمض امك ). ادنلوه(، 
ةئيبلا ةرازوب كيشافال ىريج ةدعاسمب قيسنتلا ةيامع تمت دقو . ةيكيشتلا ةيروهمجلاب ةئيبلا ريزو كيزورمأروبيل
ةئيبلل ةدحتملا مم ألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا بئان ليحاكاك تكفاش ةيحاتتفالا تاظحالملا مدقو. ةيكيشتلا ةيروهمجلاب

ريزو بئان ىتوفون ساموتو ،ةيجراخلا نوئشلا ةرازو ماع ريدم كسه ساموت مه ةيكيشتلا ةيروهمجلا نم نيزراب ءاضعأو 
زيشناش نيتسجواو زيموغ زيفتو سالاس وكيرديرف ريفسلا كيسكملاب ءارزولا سيئر بتكم ريدم كلوس سيلأ لثمو ،ةئيبلا 

بلا ةنامأنم زيشناس ويفريسو  .ةيعيبطلا دراوملاو ةئي 
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حلا ةرتفلا هذه يف٢٠٠٤ ةيمهأ ةودنلا يف نوكراشملا زربأ دقو . لايرتنوم لوكوتورب ذيفنت نم ةجر 
داوملا نم يجيردتلا صلختلا لامكتسا يف يلودلا نماضتلا كلذكو لوكوتوربلا اهققح يتلا تازاجنإلا 

ربتعت يتلا ،لايرتنوم لوكوتورب ةيلمع لماكت ىلع ظافحلا ةيمهأ ىلع ًاضيأاودكأ امك . نوزوألل هدفنتسملا  
  .ةريقف وأ ةينغ تناك ءاوس لودلا عيمجل ةمادتسملا ةيمنتلا نامض ةيفيكل ًاحجان ًالاثم

  لكاوتلل الاجم حيتي ال هنكلو ذافنلا زيح لخدي لوكوتوربلا
لوكوتوربل لماكلا ذيفنتلا ضارتفاف ،ةمداقلا دوقعلا يف نوزوألا ةقبط لاوحأ نسحتت نأ عقوتملا نم 

انهلازي ال هنأ ديب. لايرتنوم ذإ .هذيفنتو لوكوتوربلل يملعلا انمهف لامكتسال هلمع يغبني يذلا ريثكلا ك  
لظتس يتلا نوزوألل هدفنتسملا داوملا نم ةريبكلا ةيمكلا كلت ببسب ررضتلل ةضرعم نوزوألا ةقبط لازت ال 

تاسايسلا دوهجو ةيملعلا دوهجلا ةلصاوم يغبني كلذل. ةمداق تاونس ةدعل ىوجلا فالغلا يف ةقلاع  
ةرمتسم دوهج لذب ىلإ لوكوتوربلا ذيفنت جاتحيو . نوزوألا ةقبطل ةلماكلا ةيامحلا ققحتت ىتح ةماعلا
  .عساو قاطن ىلع اهمادختساو نوزوألل هدفنتسملا ةيلاحلا داوملا عيمجل لئادب داجيإل

  تايدحتو تازاجنإ: نوزوألا دافنتسا ملع
يف فارطألا دوز امم ةيضاملا دوقعلا لالخ نوزوألا ةقبطل يملعلا انموهفم ىلع ظوحلم ومن أرط  

يف نوزوألا بقث فاشتكا ىلإ ةيملعلا ثوحبلا تدأ دقف . يرورضلا هيجوتلاب لايرتنوم لوكوتورب
دافنتسا ةيرظن توبثو روهظو ،يرخأ ضرع طوطخ نم قطانم يف نوزوألا دافنتساو ،يبونجلا بطقلا 

يجيردتلا صلختلا دئاوفل ريدقت ءارجإو ،هل ه دفنتسملا داوملاو نوزوألا دصر تاكبش راشتناو ،نوزوألا
  .لايرتنوم لوكوتورب قاطن يف نوزوألل هدفنتسملا داوملا نم

ةلصلا تاذ تامولعملل ءاملعلا ا   موقي يتلا ةيرودلا تاريدقتلاو ركبملا راذنإلا ماظن حاتأ دقو
تاءارجإلا نأشب ءارآ قفاوت ىلإ لوصولل نيددعتملا ةحلصملا باحصأو لودلا مامأ ةصرفلا تاسايسلاب  
داوملل طباوض ميمصت ىلع تاموكحلا ةيملعلا جئاتنلا تدعاس دقو . نوزوألا ةقبط ةيامحل ةمزاللا

ةيلاع ةقاط تاذ لئادب ريوطت ىلع ةعانصلا رئاود تدعاس امك ،لئادبلل زفاوح ريرقتو نوزوألل هدفنتسملا 
ةيرورضلا تامولعملا تحاتأ امك ،عينصتلا تاي افن نم لقأ ردق اهنع فلختيو اهيلع دامتعالا نكمي ،ةلاعف
  .ةيلاحلا تارامثتسالا ىمحي لدعمب قاوسألا ليوحتل

رييغت يف ناسنإلا ا   موقي يتلا ةطشنألا تلصاوت ،تانينامثلا يف نوزوألا دافنتسا ةيادب ذنم هنأ ديب
ىوتحت يتلا كلت ىلإ ةف اضإ ةديدع ةيئايميك عاونأ نم تاثاعبنالا ةدايز قيرط نع ىوجلا فالغلا ةبيكرت

قيرطب رثؤت يتلا ةماهلا لاوحألا يف رييغت ثودح ىلإ ىرخألا عاونألا هذه تدأ دقو . موربلاو رولكلا ىلع
تضفخناو ءاملا راخب داز ًالثمف ،ةيريفسوتارتسالا نوزوألا ةقبط نادقفو كرحت ىلع رشابم ريغ وأ رشابم 

نم البقتسم ثدحي امب ؤبنتلا ىلع ةردق كانه نوكت نأ يرورضلا نمو . نوزوألا ةقبط يف ةرارحلا تاجرد
  .ةيئاميك تاريغت هيلع أرطت يذلا ىوجلا انفالغ يف نوزوألل تازيكرت

يرارحلا سابتحالا تازاغ مكارت رارمتسا ببسب ةيخانم تاريغت أشنت نأ رظتني ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب 
ضعبو ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمو ،نو زوألل هدفنتسملا داوملاو ،نوزوألا نأ ىلإ رظنلابو. وجلا يف
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ةركلل ىوجلا فالغلل يعاعشإلا نزاوتلا يف مهاست يرارح سابتحا تازاغ نع ةرابع ىرخألا لئادبلا 
امأ . ايجيردت اهنم صلختلاو نوزوألل هدفنتسملا داوملا ضافخنا ءارج نم رثأتي امنإ خانملا ريغت ناف ،ةيضرألا
داصرألاو ىوجلا فالغلا ةبيكرت يف تاريغتلا قيرط نع خانملا رييغت ىلع هر ودب دمتعيف ،نوزوألا دافنتسا
ءاملعلا موقي نأ ىلإ ةحضاو ةجاح ةمثف ،خانملا ريغتو نوزوألا دافنتسا نيب دقعملا طبارتلل ةجيتنو . ةيوجلا
ةقبط ىلع تارييغت نم أرطيس امب ةقدلا نم ريبك ردقب أبنتت نأ عيطتست يتلا ةيوجلا جذامنلا عضو ةلصاومب  
  .لبقتسملا يف نوزوألا

يتلا رارضألا نم دحلا ىلإ نوزوألا ةقبط اهرفوت يتلا ةيجسفنبلا قوف تاعاعشإلا نم ةيامحلا يدؤت 
ةعشألا ءارج نم دلجلا ناطرس ثودح نألو . تاطيحملا يف اينوبرك اروغ رفوت يتلا ةقلاعلا تاتابنلا بيصت
ثودح ةدايز ىلإ خانملا ريغت ىدؤي فوسف ،ةرارحلا تاجرد يف عافترالا عم دادزي ةيجسفنبلا قوف  

فالغلا ريدقتو دصر تايلمع تحجن دقو . نوزوألا دافنتسا راثآ نم فعاضي يذلا رمألا ،دلجلا ناطرس
ةتبثملا وأ وجلا يف ةلومحملا تاودألا مادختساب ءاملعلا نم ةريبك ةيلود ةعومجم ا   تماق يتلا يملاعلا ىوجلا

ةقبط ةداعتسا عم ةمداقلا دوقعلا يف اهتيمهأ رمتستسو لايرتنوم لوكوتوربل لمع هيجوت يف ضرألا يف  
  .نوزوألا

نادلبلا يف ةصاخبو ،هزيزعتو لوكوتوربلل يملعلا ساسألا ىلع ظافحلا ناكمب ةيمهألا نمل هناو 
نوزوأل ا ةقبط دافنتسال ،همادتسم ةقيرطب ،ىدصتت يتلا تاسسؤملا تاربخلا ءانب قيرط نع كلذو ،ةيمانلا

نم ةيملعلا ةطشنألل مزاللا ليومتلا ةحاتإ ىلإ زيزعتلا اذه جاتحيو . ةسكاعملا ةيئيبلا تاريغتلا نم كلذ ريغو
ةدحتملا ممألا جمانرب لثم فارطألا ةددعتم تالاكولاو،ةصاخلا تامظنملاو ،ةينطولا تاموكحلا بناج 

  .وكسنوي لاو يلودلا كنبلاو ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملاو ةئيبلل

  صرفلاو مدقتلا: لوكوتوربلا ذيفنت
ضعب لواحي دق ،ةيئاهنلا هتلحرم ىلإ نوزوألل هدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا لصي امدنع 
مدع ىوعدب ،لوكوتوربلا دونب بجومب ا   حمسي يتلا تامادختسالا ضعب ةلصاوم ريربت نيمدختسملا

يمكارتلا رثألا نال رذحلا ىخوت ةرورض ىلع ةودنلا يف نوكراشملا ثح دقو . اهل ظوحلم رثأ دوجو
رولكلا ةيمك يف وجلا يف ةريبك ةدايز ىلإ ىدؤي دق ةريغصلا تاثاعبنالاو تامادختسالا نم ريبك ددعل 

نم ةدعاسمب، ددحت نأ لوكوتوربلا فارطأ جاتحت ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو . نوزوألل هدفنتسملا موربلاو
داوملا لثم لايرتنوم لوكوتورب بجومب ةباقرلا نم ةافعملا ةيلاحلا تاث اعبنالا تناك اذإ ام ،ءاملعلا

ةيلمعملا تامادختسالاو، ةجرحلا تامادختسالاو ،ةيرورضلا تامادختسالاو ،عينصتلا لماوعو ،ةطيسولا 
عم ىشمتتو ةلقعتمو ًايئيب ةلوبقم تامادختسا ربتعت ةدمعتملا ريغ تامادختسالا نم اهريغو ةيليلحتلاو 

رربم كانه لظيسف ةمداقلا ةليلقلا دوقعلا لالخ نوزوألا ةقبط تديعتسا ام اذإو . ىطوحتلا أدبملاصوصن 
لوكوتوربلا هب ىضقي امبسح نوزوألل هدفنتسملا داوملا كالهتساو جاتنإ تايلمع لاصئتسال ىوق يملع 

لدعمب تاثاعبنال ا ىلع ءاضقلا قيرط نع نوزوألا ةقبط ةيامح ةيلمع معدتت نأ نكميو. رضاحلا تقولا يف
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ريمدتو عيمجت قيرط نع عيرستلا اذه ققحتي نأ نكميو . عيرس

يحصلا رجحلا تامادختسا تاءافعإ نم دحلاب كلذو ةيوغرلا تاجتنملاو تادعملا اهيوحت يتلا تانولاهلاو 
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ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا عيرست بناج ىلإ نحشلا لبق ام تاجلاعمو  
سابتحالا تازاغ مكارت ىلع ةبترتملا راثآلا عيرستلا اذه ىعاري نأ نكميو . نادلبلا عيمج يف ةيرولف
تاقيبطت يف ١٢٣ –ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم مادختساب حامسلا نكمي ًالثمف . يرارحلا  
دوجو مدع نمضيو ةءافك تاذ ةيلاع ةقاط ديلوت ىلإ اهمادختسا ىدؤي يتلاو ءاوهلا فييكت لاجم يف ةددحم  
  .تادربملا نع تاثاعبنا

ناكو . موربلاو رولكلا تازيكرت ةدايز ببسب ررضتلل ًاضرعت رثكأ نوزوألا ةقبط تحبصأ مويلاو
ةريصقلا تازاغلل ةيوجلا تازيكرتلل يروفلا ضيفختلا وه لايرتنوم لوكوتورب هققح يذلا زرابلا حاجنلا 

نم يجيردتلا صلختلا يف ١٩٩٦يف حاجن ققحت دق ناكو . ليثيملا ديموربو مروفورولكلاليثيمو لجألا   
هيلع يوتحي امب ليثيملا ديموربل يلاحلا مادختسالا بولسأ ىدؤيو . ةمدقتملا نادلبلا يف مروفورولكلا ليثيم
ةيلمع نإف كلذ ل بيرقلا لجألا يف نوزوألا دافنتسا ىلإ ،نوزوألل هدفنتسملا داوملا نم ةيلاع ةبسن نم
ناف ،عقاولا ىفو . همادختسا فقوتي امدنع يهتنت فوس ليثيملا ديمورب نع ةئشانلا نوزوألا دافنتسا

نأ نكمي رولكلا تايمك لداعم يف ضافخنالا نم ًابيرقت ةئاملا يف ٢٠ةبسن نأ حضوت ةثيدحلا تاساردلا   
ىتح تققحت يتلا بساكملا اهل ضرعتت رطا خم كانه نأ ديب. ليثيملا ديمورب تاثاعبنا يف ضافخنالا ىلإ يزعي

كلذ يف امب هافعملا تامادختسالا نم تاثاعبنالا ةدايز ءارج نم ليثيملا ديمورب ضيفخت لاجم يف نآلا 
  .ةجرحلا تامادختسالاو نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسا

نم ايجيردت تصلخت دق ةمدقتملا نادلبلا نوكتس ٢٠٠٤ماع ةياهنبو  ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  
نم ةئاملا يف ٣٥و مروفورولكلا ليثيمو ،نوبركلا ديرولك يعابرو ،ليثيملا ديموربو ،تانولاهلاو ،ةيرولف  

يحصلا رجحلا لثم هافعملا تائفلا ءانثتسا عم ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا 
ىلإ ةفاضإلابو . ةجرحلا تامادختسالاو ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإو نحشلا لبق ام تاجلاعمو
نم ىقبتي ام امأ . يجيردتلا صلختلا تايلمع يف ًاسوملم ًامدقت تزرحأ دق ةيمانلا نادلبلا نوكتس ،كلذ

ًاريغص ًاءزج لكشي هنأ نم مغرلا ىلعو ،ةيمانلا نادلبلا يف نوزوألل هدفنتسملا داوملا نم يملاعلا كالهتسالا 
، تامدخلا عاطق يف تامادختسالا ببسب ايجيردت هنم صلختلا بعصي هناف اهنم لكل ساسألا طخ نم  

قودنصلا بناج نم معدلا ميدقت يف رارمتسالا يرورضلا نمو . ةريغصلا تاكرشلا فالآ بناج نمو
  .يجيردتلا صلختلا تايلمع لامكتسا نم ةيمانلا نادلبلا غرفت ىتح فارطألا ددعتم

داوملا نم يجيردتلا صلختلا تايلمع نم فارطألا ءاه تنا برق ىلإ لئالدلا لك ريشت نيح يفو
ةروصب يبونجلا بطقلا يف عيبرلا ءانثأ روهظلا يف نوزوألا بقث لظيس ٢٠١٥لولحب نوزوألل هدفنتسملا   ،

هدفنتسملا داوملا تايمك حبصت نأ دعب نوزوألا ةقبط داعتست نأ نكميو . ةمداق تاونس ةدعل ةمئاد
يوجلا فالغلا يف ةيمهأ تاذ ريغناسنإلا اهقلطي يتلا نوزوألل  .  

  يماتخ نايب
ةيريفسوتارتسالا نوزوألا ةقبط ةيامحب مايقلا ىلع طقف لايرتنوم لوكوتورب هققحي يذلا حاجنلا رصتقي ال 

يتلا سانلا ةماع ةباجتساو تاسايسلاب ةقلعتملا بناوجلاو ةيعانصلاو ةيملعلا بناوجلا نأ ثيح . روفلا ىلع
دعي امك . ةيملاع ةثراك ثودح عنم عيطتسي ءاعمج ةيناسنإلل زاجنإ يه لايرتنوم لوكوتورب اهكرح
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يرورضلا نمو . ضرألا ىلع ةايحلا ظفحو ةيملاعلا ةيئيبلا لكاشملا لح لاجم يف ةماه ةقباس لوكوتوربلا
ليومتلا تايلآ ةحاتإو ةمراصلا طباوضلا قيبطت رارمتسا قيرط نع لوكوتوربلا لماكتو ىلع ظافحلا 

هفادهأ ققحتت ىتحذافنإلاو  .  

________  


