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يف فارطألل نورشعلاو يناث لا عامتجالا

ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
  نوزوألا
  ٢٠١٠ ربمفون/يناثلا نيرشت ١٢ - ٨ ،كوكناب

ىوتسملا عيفرلا ءزجلل تقؤملا لامعألا  لودج نم١٠دنبلا   **  
يف فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا تاررقم دامتعا 

  لايرتنوم لوكوتورب

لوكوتورب يف فارطألل ن ورشعلاو يناثلا عامتجالا اهيف رظني يكل تاررقم عيراشم
  لايرتنوم
  ةنامألا نم ةركذم

عيراشم لوألا لصفلا ن  - ١  ملا لاصتالا ةقرفأو فارطألا امضتي  دعأ يتلا تاررقملا نم ة فلؤ 
لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا لالخ كلذو فارطألا  
ىلإةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلالصوتي مل و. لايرتنوم تاررقملا عيراشم نأشب ءارآلا يف قفاوت    

رض ىلع قف  تا ه  رشعلاويناثلا عامتجالا اهيف رظني نأ ةرونكلو هذه قيرفلا قفتاو . فارطألل نو 
نكمي هنأىلع ًاضيأ لماعلا لا نأشب تارودلا نيب اميف لمعلا نم ديزمب عالطضالا  عيراشم نم ديدع   
ا لبق متي نأ ح. تاررقملا كلت  ةيفاضإ غيص عضو فارطأل ل نيرشعلاو يناثلاعامتج الجرملا نمو
يف رظنلاىلع ةرداق فارطألا نوكت نأ نامضلو. اهريغلو تاحرتقملا هذهل عيراشم غيص ثدحأ    
اذإو . اهيلإ درت ةدجتسم صوصن يأ يكبشلا اهعقوم ىلع نوزوألا ةنامأ رشنت فوس ،تاررقملا

                                                           
لوألا نيرشت٦يف اهرادصإ ديعأ   * ةينف بابسأل٢٠١٠ربوتكأ /   . 

**  UNEP/OzL.Pro.22/1. 
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فارطألا عامتجا ل،ًاضيأ ردصت فوس ،رمألا ىضتقا يبُق ملا هذهل ًةفاضإ،  كلت نمضتت ة ركذ 
  .صوصنلا

لئاسملاب قلعتت ةنامألا ا ثلا لصفلا يوتحي  - ٢  دعأ تاررقم عيراشم ةيلاحلا ةركذملا نم ينا
نأشب تاررقم فارطألا دمتعت نأ ىلع ةداعلا تجرد دقو. لايرتنوم لوكوتوربب ةلصتملا ةيرادإلا  

ةيونسلا ا    .اعامتجا يف لئاسملا كلت
تايالو اهتمد ق يتلا لايرتنوم لوكوتورب ىلعةحرتقملا تاليدعتلا ىلع عالطالا نكمي   - ٣
ةداملل ًاقفو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو كيسكملاو ادنكو ةدحوملا ايزينوركيم انييف ةيقافتا نم ٩   
ةداملا نم٢ ةرقفلاو نيتقيثولا يف لايرتنوم لوكوتورب نم ١٠    UNEP/OzL.Pro.22/6 
يلاوتلا ىلعUNEP/OzL.Pro.22/5و  .  
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نيثالثلا عامتجالا ءانثأ لاصتالا ةقرفأ نع ةئشان وأ فارطألا نم ةمدقم تاررقم عيراشم  - ًالوأ  
  فارطألل نورشعلاو يناثلا عامتجالا اهيف رظني يكل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل

ايجولونكتلا قيرفل ةديدج ةكراشم ةسيئر نييعت ىلع قيدصتلا]: فلأ/[٢٢ررقملا عرشم   - فلأ  
  يداصتقالا مييقتلاو

  ايبمولوك نم مدقم
ألاعامتجا نإ   :ررقيفارط  

ىلإركشلا هجوي نأ  - ١ زنوب زنوب هيسوخ ديسلا    ىلع) ةيرافيلوبلا اليورتف ةيروهمج( 
قيرفل ًاكراشم ًاسيئر هفصوب لايرتنوم لوكوتورب حلاصل ةزيمتمو ةريبك دوهج نم هلذب ام  
  ؛يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

ونازيب اترام ةديسلا رايتخا ىلع قدصي نأ  - ٢ ةديدج ةكراشم ةسيئر )ايبمولوك(   
  .يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل

  ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفل ديدج سيئر نييعت ىلع قيدصتلا]: ءاب/[٢٢ررقملا عورشم   - ءاب

  ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا نم مدقم

فارطألاعامتجا نإ ررقي   :  
ركشلابهجوتي نأ  - ١ ديسلا ىلإ  ًاسيئر لمع يذلا )ادنلوه(نول ريد ناف يس نا  ج   ،

دوهج نم هلذب امىلع كلذو ،هئاشنإ ذنم ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفل ًاكراشم ليوط  حلاصلةزيمتمو ة    
  ؛لايرتنوم لوكوتورب

ىلع قدصينأ   - ٢ لارايتخا  لوب يد ليغين ديس  ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا ( 
  .ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفل ًاديدجًاكراشم  ًاسيئر) ةيلامشلا ادنلريآو

  لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلل مييقت ءارجإل تاصاصتخا]: ميج/[٢٢ررقملا عورشم   - ميج

حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا يف أشنملا تاصاصتخالا ب ينعملالاصتالا قيرف نم مدقم 
  ةيوضعلا

  :ررقي فارطألا عامتجا نإ
لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلل مييقت ءارجإب ةصاخلا تاصاصتخالا ىلع قفاوي ن أ  - ١

؛ريرقتلا اذهل---قفرملا يف ةدراولا لايرتنوم     
مييقتلا ةيلمع ىلع فارشإلل ءاضعأ ] ةتس[نم ًافلؤم ًايهيجوت ًاقيرف لكشي نأ   - ٢

ةهجك لمعللو،مييقتلا ءارجإل نييراشتسا ءاربخ وأ يراشتسا ريبخ رايتخاو ريبخلل لاصتا    
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أب تاصاصتخالا قيبطت نامضلو،مييقتلا ةيلمع ءانثأ نييراشتسالا ءاربخلا وأ يراشتسالا  بسن 
  ؛ةنكمم ةقيرط

نيب نم يهيجوتلا قيرفلا يف لمعلل مهؤامسأ ةيلاتلا ] ةتسلا[ءاضعألا راتخي نأ   - ٣
قيرفلا عتمتيو ..]. ...، و....، و....، و....، و....، و: [...لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا

 ٥ةداملا نم  ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا لبق نم نيراتخملا دارفألا نم ئفاكتم ليثمتب نيعملا 
؛ا  ةلماعلا ريغ فارطألاو لوكوتوربلا نم  

ريبخلا رايتخاب صاخلا ءارجإلا عضو لامكإ نوزوألا ةنامأ ىلإ بلطي نأ   - ٤
ءوض ىلع ،ةنامألا موقتو . نيلقتسملاو نييجراخلا نيلهؤملا نييراشتسالا ءاربخلا وأ يراشتسالا

ةبسانملا تاحرتقملا ضارعتسا ريسيتو ةلهؤملا ضورعلاب ة رصتخمةمئاق دادعإب ،ةمدقملا تاحرتقملا 
  ؛يهيجوتلا قيرفلا ةطساوب

رايتخاو نوزوألا ةنامأ ةدعاسمب هتاعامتجا ميظنتب  يهيجوتلا قيرفلا هجوينأ   - ٥
يلاتلاب ىنستيل ،ىرخألا نوزوألا تاعامتجاب نرتقت ثيحب ناكمإلا ردقب هتاعام تجا نكامأو خيراوت

  ؛ةلصلا تاذ فيلاكتلا ضيفخت
رالود-- ،--[ىلإ لصي ام صيصخت ىلع قفاوي نأ   - ٦ قودنصلا ةينازيم يف ]  

رداصملا نم غلبملا سفن مصخو ،مييقتلا ليومتل ٢٠١١ماعل لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا   
  ؛ينامئتسالا قودنصللىرخألا 

ءاربخلا وأ يراشتسالا ريبخلا تايصوتو يئاهنلا ريرقتلا ةحاتإ لفكي نأ   - ٧
  .نيرشعلاو عبارلا اهعامتجا يف اهيف رظنلل فارطألل نييراشتسالا

عورشمقفرم ررقملا      - ]ميج/[٢٢ 

لجأ نمتاصاصتخا   لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآللمييقت ءارجإ   
  ةجابيدلا  -فلأ 

نم فارتعالا لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا اهتققح يتلا تازاجنإلا تيقل ام ًاريثك   - ١
الو يلودلا عمت ددعتملا نواعتلل ًاعئار ًاجذومنُأو لوكوتوربلل ةيساسأ ًةزيكر لثمت ةيلآلا نأ كش  ا

عيراشم ىل  ع٢٠٠٨ماع ةياهنب قفاو دق فارطألا ددعتملا قودنصلا نإف عقاولا يفو . فارطألا
داوملا نم نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ٤٧٨ ٠٠٠وحن جاتنإو كالهتسا نم يجيردتلا صلختلل   

ةيمكلا هذه نم ةئاملا يف٨٥ىلع وبري امم صلختلا مت دقو ةيمانلا نادلبلا يف نوزوألل ةدفنتسملا    .
ملا نم١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ةفاك نوكت داكت ،ةطشنألا كلتل ةجيتنو  نم ٥ةدا    

ةيبلغأ ىلع ءاضقلا نم تنكمت اميف ،لوكوتوربلا بجومب ا   امازتلال لاثتما ةلاح يف لوكوتوربلا
  .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ءانثتساب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم اهجاتنإو اهكالهتسا

لايرتنوم لوكوتورب نم١٠ةداملا بجومب ةيلاملا ةيلآلا تئشنُأ دقو   - ٢ يلاملا نواعتلا ريفوتل    
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ينقتلاو  يف ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا نم اهنيكمتل ٥   
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ءارجإ ىلإ ةجاحلاب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل عبارلا عامتجالا فرتعا دقو . لوكوتوربلا
غولب وحن يعسلا يف ةيلاعفلا نم ةجرد ىصقأ نيمأت لجأ نم ةيلاملا ةيلآلا ءادأل يرود ضارعتسا 

، . لايرتنوم لوكوتورب فادهأ ةيذيفنتلا ةنجللاو ،فارطألا ددعتملا قودنصلا لمشت يتلاو ،ةيلآلاف
ةطساوب نيترم مييقتلل تعضخ ١٩٩١ماع يف اهئاشنإ ذنم ،ةيئانثلاو ةذفنملا تالاكولاو ،ةنامألاو   ،

  .٢٠٠٤-٢٠٠٣ و١٩٩٥-١٩٩٤يف ،فارطألا 
ةيلآلا خيرات يف كلذكو لايرتنوم لوكوتورب خيرات يف ًايسيئر ًاملعم ٢٠١٠ماع دعيو   - ٣  

تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتساو جاتنإ نم ىقبت ام عيمج نأ ىلإ ًارظن ةيلاملا 
يناثلا نوناك١لولحب اهنم صلختلا متيس ًابيرقت نوبركلا ديرولك عبارو  ءوض ىلعو . ٢٠١٠رياني / 

ًةرظن لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا ىقلت نأ صاخ هجوب بسانملا نم ،يسيئرلا زاجنإل ا اذه
كلت ةهجاوم ا   تمت يتلا ةيفيكلاو اهتهجاو يتلا تايدحتلا ىلإو ،ةيلاملا ةيلآلا تازاجنإ ىلع
نم اهنكمي ةيلآلل مئالم عضو نيمأت نامض فد   كلذو ،اهنم ةدافتسملا سوردلاو تايدحتلا

نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا تايدحتلا كلت لمشتو . ةيلاعفب لبقتسملا تايدحت ةهجاوم
داوملا ريمدتل ةيبيرجتلا عيراشملا ذيفنتو ،ليثيملا ديمورب كالهتسا نم ىقبت امو ةيرولف ةيرولكورديهلا 
تابكرم نم يجيردتلا صلختلا لبقتسملا يف تايدحتلا ًاضيأ لمشت دقو ،نوزوألل ةدفنتسملا 

لوكوتورب راطإ يف تابكرملا هذه جاردإ يلودلا عمت ا  ا ررق ام اذإ ،ةيرولفورديهلا نوبركل
  .لايرتنوم

  ضرغلا  -ءاب 
مييقتلا ءارجإ ذنم تاونس سمخ نم رثكأ تضم هنأ ىلإ رظنلابو ،مدقت ام ءوض ىلعو   - ٤

مييقت ءارجإ متي نأ مئالملا نم هنأ] فارطألل نورشعلاو يناثلا عامتجالا[ررق دقف ،ريخألا   
بجومب ةلماعلا فارطألا تاجايتحا ةيبلت يف اهئادأ ةيلاعف ةلافك فد   ةيلاملا ةيلآلل ضارعتساو

ةداملا نم ١ةرقفلا  ةداملل ًاقفو ا ٥   ةلماعلا ريغ فارطألاو لوكوتوربلا نم١٠  زكترت نأ بجيو .  
 يراشتسا   ةساردلا لمتكت نأو لقتسم ريبخ اهئارجإب موقي نأو ةيلاحلا تاصاصتخالا ىلع ةساردلا  

يف فارطألل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا نيكمتل ٍفاك تقو لبق ٢٠١٢ويام /رايأ لولحب  
  .نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف اهيف رظنلا نم لايرتنوم لوكوتورب

  قاطنلا  -ميج 
اطإو جئاتنلا يف ،ةساردلا هذ  - ٥  تاسايسلا ر همايق ىدل ،يراشتسالا ريبخلا رظني نأ يغبني
  :يلاتلا وحنلا ىلع كلذو ةيلاملا ةيلآلاب ةطبترملا ةدافتسملا سوردلاو يميظنتلا لكيهلاو ةماعلا

  :ةيلاملا ةيلآلا جئاتن  ) أ(
قفاوملا ةيرامثتسالا ريغ عيراشملاو ةيرامثتسالا عيراشملا ةمهاسم ىدم   ‘١’

نم ماتلا يجيردتلا صلختلا يف فارطألا ددعتملا قودنصلا راطإ يف اهيلع 
نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نادلب يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا   

؛لايرتنوم لوكوتورب يف ةموسرملا لاثتمالا فادهأل ًاقفو٥ةداملا     
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ةلادب ةبوسحملا نانطألاب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف تاضيفختلا عومجم   ‘٢’
ددعتملا قودنصلا ةطشنأ نع ةجتانلا ةيرتملا نانطألابو نوزوألا ذافنتسا 

  ؛فارطألا
يناث تائِفاكمب يرارحلا سابتحالا تازاغ ] لاخدإو[تاضيفخت عومجم [  ‘٣’

تاردقو فارطألا ددعتملا قودنصلا ةطشنأ نع ةجتانلا ،نوبركلا ديسكأ 
  ؛]اهبيكرت مت يتلا جاتنإلا

ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا يف هل ططخملا نيب ةنراقملا   ‘٤’
  ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم صلختلا يف هزاجنإ ققحت امو نوزوألل

فيلاكتلا ةيلاعفو عيراشملل اهل ططخملا فيلاكتلا ةيلاعف نيب ةنراقملا   ‘٥’
  ؛ةققحملا

ةيلعفلا فيلاكتلاو اهيلع قفاوملا ةيفاضإلا فيلاكتلا نيب ةنراقملا [  ‘٦’
  ؛]اهذيفنت لمتكأ يتلا عيراشملا نم ةراتخم جذامنل] ةيفاضإلا[

هيف ققحت يذلا نمزلاو عورشملا ذيفنتل هل ططخملا نمزلا نيب ةنراقملا   ‘٧’
  ؛ذيفنتلا

يف امب ،فارطألا ددعتملا قودنصلا ةطشنأل ةيضرع جئاتن يأ نييعت [  ‘٨’
ةدفنتسملا داوملا ضيفختب ةرشابم لصتت ال ،ةكرتشملا ةيئيبلا عفانملا كلذ 

  ؛]]يرارحلا سابتحالا تازاغ وأ[نوزوألل 
يف ةدعاسملاو تاسسؤملا زيزعتو تاردقلا ءانب نم هريفوت مت ام ةءافك   ‘٩’

  ؛لاثتمالا
قلعتي اميف فارطألا ددعتملا قودنصلا نم ةلومملا لئادبلا ةنراقم [  ‘١٠’

ةرقفلا يف ةروكذملا ةيئيبلا ا   ررقملا نم ١١اريثأتب   ]؛١٩/٦ 
  :تاءارجإلاو تاسايسلا  ) ب(

عيراشملا دامتعاو عضوب ةصاخلا تا سرامملاو تاءارجإلا ةءافكو ةيلاعف  ‘١’
  ؛فارطألا ددعتملا قودنصلا راطإ يف

  ؛عيراشملا ضارعتسا ةيلمع ةيلاعفو كسامت  ‘٢’
  ؛لاثتمالا نامضل ةطشنألاو عيراشملا ذيفنتو طيطخت ةيلمع ةيافك  ‘٣’
  ؛غالبإلاو دصرلا تاسراممو تاءارجإ ةءافكو ةيلاعف  ‘٤’
، مييقتلل ةيلخادلا تايلآلا ةيافك   ‘٥’ جئاتنلا ديكأتو دصر لجأ نم ققحتلاو

  ؛ةمئاقلا تانايبلا دعاوق ليلحت كلذ يف امب
تاربخلا ىلع ًءانب اهنيسحتو تاءارجإلاو تاسايسلا عيوطت ىدم   ‘٦’

  ؛ةلصلا تاذ فورظلاو
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  :يميظنتلا لكيهلا  ) ج(
ةفيظوو ،ةنامألاو ،ةيذيفنتلا ةنجللا ] نيب لمعلا ميسقت[ةيلاعفو ةيافك   ‘١’

  ؛ةيئانثلاو ةذفنملا تالاكولاو ،ةنازخلا ةنامأو ،مييقتلا
فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا نيب لعافتلا ةيلاعفو ةيافك   ‘٢’

  ؛ةلصلا تاذ ةيعرفلا تائيهلاو فارطألا عامتجاو
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا رود ضارعتسا   ‘٣’  ٥ 

؛ذيفنتلا ةيلمعوعيراشملا ريوطت يف اهمدقت يتلا تاهيجوتلاو    
ريراقتلا ميدقتل ةيئاهنلا ديعاوملاو تاعامتجالا نيب تيقوتلا ةيلاعفو ةيافك   ‘٤’

  ؛غالبإلل ةيئاهنلا ديعاوملاو
  : ةيئانثلاو فارطألا ةددعتملا ةذفنملا تالاكولا  ) د(

  ؛تالاكولا ىلع ةقبطملا ةلءاسملا تايلآ ةسارد  ‘١’
  ؛تالاكولا ءادأ يفتالخادت وأ تارغث وأ تاقانتخا يأ ديدحت   ‘٢’
  ؛ةيرادإلا ةفلكتلا ماظن ةيافك  ‘٣’

  :ىرخأ لئاسم  )ه(
بجومب ةلماعلا فارطألا ميلاقأ نيب اميف ليومتلا عيزوت ةعجارم   ‘١’

ةداملا نم ١ ةرقفلا كالهتسالا مجح تاذ نادلبلا نيب كلذكو ٥   
  ؛ضفخنملا ريغ كالهتسالا تاذ نادلبلاو ضفخنملا

داوملا (ةلصلا تاذ تالخدملاو تايجولون كتلا أشنم نادلب ديدحت  ‘٢’
ةلَث ) كلذ وحنو رايغلا عطقو ةيئايميكلا  مم ةنيع قيرط نع ةمدقملا

يف ةديفتسملا تاكرشلا دامتعا لامتحا ثحبو ةيرامثتسالا عيراشملل 
  ؛تايجولونكتلا هذه لمع رارمتسا ىلع نادلبلا كلت

فيلاكتو يلودلاو يلحملا يراشتسالا ريبخلا فيلاكت ضارعتسا  ‘٣’  
ريغ عيراشملاو ةيرامثتسالا عيراشملا نم ةلَث   مم ةنيع يف ايجولونكتلا

؛عورشملا فيلاكت عوم  ةبسنلاب فيلاكتلا كلت صصحو ةيرامثتسالا  
  ؛دراوملا عومجم نم ةنامألا كلذ يف امب ،ةيرادإلا فيلاكتلا ةبسن  ‘٤’
  ؛كلذ ةيلاعف ىدمو ايجولونكتلا لقن يف ةربخلا  ‘٥’

  :ةدافتسملا سوردلا  ) و(
لوكوتورب مامأ ةيلبقتسملا تايدحتلا ىلإ رظنلاب ةدافتسملا سوردلا   ‘١’

  ؛فارطألا ددعتملا قودنصلاو لايرتنوم
  .ىرخألا ةيلودلا ةيئيبلا تاقافتالاو تاسسؤملل ةدافتسملا سوردلا  ‘٢’
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  ةساردلا ضرعو لكش  - لاد[
ىلع لمتشت نأ يغبنيو ةءا رقلاو لامعتسالا لهس يلمع ميمصت مادختساب ةساردلا ضرعت  - ٦

ةحفص٣٠وحن [تاسايسلا عانصل لماش زجوم  ا]     .]اقفرمو ةساردلا نتم هعبتي لصفم سرهفو
  تايصوتلاو جئاتنلا  - ءاه

نطاوم ديدحتب ،ةساردلا ءارجإ ىدل )نويراشتسالا ءاربخلا(يراشتسالا ريبخلا موقي   - ٧  ،
تايصوتب ،نكمأ اذإ )نومدقتي(مدقتيو ،ةيلامل ا ةيلآلاب ةطبترملا راطخألاو صرفلاو فعضلاو ةوقلا  ،
  .ةنكمملا تانيسحتلا حرتقت

  تامولعملا رداصم  - واو
تالاكولاو ةيذيفنتلا ةنجللاو نوزوألا ةنامأو ،فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ نم بلطي   - ٨
نواعتت نأ ،تاك رشلاو ةيقلتملا نادلبلاو نوزوألا بتاكمو ةنازخلا نيمأو ةيئانثلا تالاكولاو ةذفنملا

ذخأي نأ يغبنيو . ةيرورضلا تامولعملا عيمج ميدقتل) نويراشتسالا ءاربخلا(يراشتسالا ريبخلا عم 
  .ةيذيفنتلا ةنجللاو فارطألا تاعامتجال ةلصلا تاذ تاررقملا رابتعالا نيعب مييقتلا

عم قاطن لا ةعساو تارواشم) نويراشتسالا ءاربخلا(يراشتسالا ريبخلا يرجي نأ يغبنيو   - ٩
  .ةديفم ربتعت يتلا ةلصلا تاذ تامولعملا رداصم نم اهريغو تاسسؤملا عمو ةلصلا يوذ صاخشألا

  ةزرابلا ملاعملاو ينمزلا راطإلا  -ياز 
  :ةساردلل ةيسيئر ملاعمو ًاحرتقم ًاينمز ًاراطإ يلاتلا لودجلا مدقي  - ١٠

  تاصاصتخالا ىلع فارطألا عامتجا ةقفاوم  ٢٠١٠ربمفون /يناثلا نيرشت
  يهيجوت قيرف رايتخاب فارطألا عامتجا مايق  
ءاربخ (يراشتسالا ريبخلا رايتخا ءارج إلةيئاهنلا ةغيصلا عضو   ٢٠١١رياني /يناثلا نوناك

  نيلهؤم نيلقتسمو نييجراخ) نييراشتسا
قيرفلا ىلإ تايصوتلا ميدقتو ضورعلا ليلحتب نوزوألا ةنامأ مايق   ٢٠١١سرام /راذآ

  يهيجوتلا
  لقتسملا يراشتسالا ريبخلل قيرفلا رايتخا  

  دقعلا حنم  ٢٠١١ليربأ /ناسين
) نوعمتجي(عمتجي ) نويراشتسالا ءاربخلا(يراشتسالا ريبخلا   

  اهليصافتو ةساردلا قئارط ةشقانمل يهيجوتلا قيرفلاب
/ يناثلا نيرشت - ربوتكأ/لوألا نيرشت

  ٢٠١١ربمفون 
ىلإ ريرقتلا نم يل وألا عورشملا ميدقت: ةدملا فصتنم ضارعتسا
  ريرقتلل يهيجوتلا قيرفلا ضارعتساو يهيجوتلا قيرفلا

ضارعتساو يهيجوتلا قيرفلا ىلإ يئاهنلا ريرقتلا عورشم ميدقت   ٢٠١٢رياربف /طابش
  يئاهنلا ريرقتلا عورشمل يهيجوتلا قيرفلا

ةي وضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ يئاهنلا ريرقتلا عورشم ميدقت  ٢٠١٢ويام /رايأ
  نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف

  فارطألل نيرشعلاو عبارلا عامتجالا ىلإ يئاهنلا ريرقتلا ميدقت  ٢٠١٢ربمتبس /لوليأ
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ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجت ةسارد تاصاصتخا  ]:لاد[/٢٢ررقملا عورشم    - لاد
  ٢٠١٤ – ٢٠١٢ةرتفلل لايرتنوم لوكوتورب 

حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا يف أشنملا تاصاصتخالا نأشب لاصتالا قيرف نم مدقم  
  ةيوضعلا 

  :ررقي فارطألا عامتجا نإ
تاررقملا ىلإ ركذلاب ريشي ذإ دراوم ديدجت تاسارد بة صاخلا تاصاصتخالا نأشبة قباسلا 

لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتلفارطألا ددعتملا قودنصلا  ،  
ركذلابريشي ذإو ًاضيأ  ا ىلإ  ددعتملا قودنصلا دراومل ةقباسلا تاديدجتلا نأشب تاررقمل  
،   فارطألا

ىلإ هميدقتل ًاريرقت دعي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ   - ١
همدقي نأو ،فارطألل نيرشعلاو ثلاثلاعامتجالا  يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا قيرط نع   
عامتجالا نيكمتل ،نيثالثلاو يداحلاهعامتجا  ىوتسملا نأشب تبلا نم فارطألل نيرشعلا و ثلاثلا 

  ؛٢٠١٤ – ٢٠١٢ةرتفلل فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجتل مئالملا 
ونكتلا قيرفعضي نأ  - ٢ هرابتعا يفيداصتقالا مييقتلاو ايجول  ريرقتلا دادعإدنع ،    

نم،ةقباسلا ةرقفلا يف هيلإ راشملا يلي ام ،رومأ ةلمج نمض   :  
يف فارطألا اهيلع تقفاو يتلا ،ةلصلا تاذ تاررقملاو ةباقرلا ريبادت عيمج   )أ(

تاذ نادلبلاب ةصاخلا تاجايتحالاب اهنم قلعتي ام ًاصوصخو ،ةيذيفنتلا ةنجللاو لايرتنوم لوكوتورب  
نورشعلاو يناثلا عامتجالا اهيلع قفاو يتلا تاررقملاو ةياغلل ضفخنملاو ضفخنملا كالهتسالا مجح 

كلت نأ ثيح نم ،نيتسلاو يناثلاو نيتسلاو يداحلا اهيعامتجا يف ةيذيفنتلا ةنجللاو فارط ألل
- ٢٠١٢ةرتفلا ءانثأ فارطألا ددعتملا قودنصلا بناج نم تافورصم مزلتست فوس تاررقملا 

  ؛٢٠١٤ 
نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا عيمج نيكمتل دراوم صيصخت ىلإ ةجاحلا  )ب(  

و ،ياز٢و ،ءاه ٢ - فلأ ٢داوملل لاثتمالا ىلع ةظفاحملا نم لايرتنوم لوكوتو رب نم ٥ ةداملا  ٢ 
  ؛لوكوتوربلانم ءاط 

نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا عيمج نيكمتل دراوم صيصخت ىلإ ةجاحلا   )ج(  
نم ٥ةداملا  و واو٢نيتداملا يف اهيلع صوصنملا لاثتمالا تامازتلا ب ءافولا  لوكوتوربلا نم ءاح٢    

  ؛٢٠١٥ و٢٠١٣نيماعلا لالخ 
ا،   )د( اعامتجا عيمج يف ةيذيفنتلا ةنجللا اهيلع قفتت يتلا ةيهيجوتلا ئدابملاو دعاوقلا

ريغ عيراشملاو ، ةيرامثتسالا عيراشملا ةيلهأ ديدحتل ،نيتسلاو يناثلا اهعامتجا ىتح كلذو 
 ، ، ةيرامثتسالا عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم ريبادتو يسسؤملا زيزعتلا عيراشم كلذ يف امبليومتلل  



UNEP/OzL.Pro.22/3*  

10 

 ، تابكرم نم صلختلا ةرادإ ططخ كلذ يف امبةينطولا وأ ةيعاطقلا يجيردتلا صلختلا ططخو  
ريمدت عيراشمو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم ةرادإ ريبادتو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا 

نوبركلا تابكرم صوص خب لاثتمالل لمتحم روصت يف رظنلاو[نوزوألل ةدفنتسملا داوملا 
 ؛]ةيرولف ورديهلا

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع ةباقرلا ريبادتو ةيلودلا قوسلل نوكي نأ حجري ام   )ه(
راثآلاو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا بلطو ضرع  يفريثأت نم ةيرطقلا يجيردتلا صلختلا ةطشنأو  
ع جتني امو،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا راعسأ ىلع ةبحاصملا ةيفاضإفيلاكت نم كلذ ن  ةبسنلاب    
  ؛ضارعتسالا ديق ةرتفلا لالخ ةيرامثتسالا عيراشملل

ةعساو تارواشم ءارجإب هالعأ هيلإ راشملا ريرقتلا دادعإىدل ،قيرفلا موقي نأ   - ٣  ،
  ؛ةديفم ربتعت يتلا ةمهملا تامولعملا رداصم نم اهريغو تاسسؤملاو ةلصلا يوذ صاخشألا عيمج عم

نكمي تقو يفهالعأ هيلإ راشملا ريرقتلا لامكإىلإ ًادهاج قيرفلا ىعسي نأ   - ٤ نم ه   
عامتجالا نم نيرهش لبق فارطألا عيمج ىلع هعيزوت حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا   
  ؛ةيوضعلا

 ٢٠١٧ - ٢٠١٥نيترتفلل ةيداشرإ ما ـقرأ ميدقتب قيرفلا موـقي نأ  -٥
يومت ىوتسم داجيإ معدل٢٠٢٠ - ٢٠١٨و لبق ماقرألا كلت لمكتست ثيحب [فاكو رقتسم ل  
  ؛]نيترتفلا نع ةيئاهنلا ماقرألا ىلإ لوصولا

نيكمتل ةيرورض نوكتس يتلا دراوملل ةي داشرإ ماقرأ ميدقتب قيرفلا موقي نأ[  - ٦
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا عيمج  ةدراولا لاثتمالا يف ةلمتحملا ا٥   امازتلاب ءافولا نم   

فارطألل نورشعلاو يناثلا عامتجالا اهيف رظنيل٢٠١٠يف ةمدقملا ليدعتلا تاحرتقم يف    ؛] 
تابكرم لئادبل جيورتلل يفاضإلا ليومتلل ةي داشرإ ماقرأ ميدقتب قيرفلا موقي نأ[  - ٧

ةاعارم عم ،يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا تاردقلا تاذ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا 
ةمالسلاو ةحصلاتايضتقم  .[  

ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب ةقلعتملا ةيهيجوتلا ئدابملا ]: ءاه/[٢٢ررقملا عورشم   -ءاه 
  فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا اهيلع تقفاو يتلا

  )ةيرافيلوبلا ةيروهمجلا(اليورتفو ياوغوروأو ايبمولوكو ليزاربلاو نيتنجرألا نم مدقم 

فارطألا عامتجا نإ   :ررقي 
ميقي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإبلطي نأ  - ١  :  
تابكرم نأشب ليومتلاب ةصاخلا ةيهيجوتلا ئدابملا دعاست نأ نكمي ىدم يأ ىلإ   )أ(

ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ا   رقأ يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا
ثادحإ ىلع ةضفخنم ةردق تاذ لئادب ليومتو رايتخا يف نيتسلا اهعامتجا يف لاير تنوم لوكوتورب
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ةرقفلا بجومب ةلماعلا نادلبلا  يفةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل يملاعلا رارتحالا نم ١   
يلحرملا هريرقت يف قيرفلا اهمدق يتلا يملاعلا رارتحالا ثادحإ تاردق فينصت مادختساب ٥ةداملا   ،

  ؛٢٠١٠ما عل
اهلاخدإ متي نأ لمتحملا نم يتلا ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم عاونأو تايمك   )ب(

تاذ لئادبلا ةلقل كلذو ،تاعاطقلا يأ يفو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل لئادبك 
ت اردق تاذ لئادب ذاختال ليومتلا ةيافك مدع وأ يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا تاردقلا
  ؛نامألاو ةحصلا تابلطتمو ةيئيبلا تابلطتملا ةاعارم عم ،يملاع رارتحا ثادحإ ىلع ةضفخنم

ىلإ هارجأ يذلا ليلحتلا جئاتن نأشب ًَاريرقت مدقي نأ قيرفلا ىلإ ًاضيأ بلطينأ   - ٢  
  .نيثالثلاو يداحلا هعامتجا ءانثأ هيف رظنلل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا

جزملا ةقباسلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم عضو ديكأت ]: واو/[٢٢ررقملا عورشم   -واو 
  لايرتنوم لوكوتورب بجومب ةباقرلل ةعضاخ داومك تالويلوبلا يف
  دنهلا نم مدقم

  :ررقي فارطألا عامتجا نإ
ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم ةريبك تايمك نأ ظحالي ذإ[  ةرضحم 

اغر عينصت يف كلذ دعب مدختستو ،طئالخكتالويلوبلايف ةجوزممو    ،ناثيروي يلوبلا يو 
عضو حيضوت ىلإ ةحلملا ةجاحلاب رقي ذإو يوتحي طيلخ اهرابتعاب جزملا ةقباسلا تالويلوبلا   

ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل ساسألا طوطخ ديدحت ةيمهأ ىلإ رظنلاب ،ةباقرلل ةعضاخ داوم ىلع 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطأل ا نادلب يف قيقد لكشب ةيرولف لوكوتورب نم  ٥ 

عاطق يف ةيرولف ةيرولكوردي هلا نوبركلا تابكرم نم ماتلا يجيردتلا صلختلا ةيمهأولايرتنوم 
نوبركلا تابكرم نم صلختلل حقنملا ينمزلا لودجلل لاثتمالل ناثي روي يلوبلا يواغر

  ،١٩/٦فارطألا ررقمل ًاقفو ةيرولف ةيرولكورديهلا 
ركذلابريشي ذإو ةرقفلا يف دراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا فيرعت ىلإ   ةداملا نم ٤  نم ١   

فيرعتب قلعتي اميف فارطألا تاعامتجا نع ةرداصلا ةقباسلا تاررقملا يفو لايرتنوم لوكوتورب 
  ،١٤/٧ و١٢/١٠و فل أ١/١٢تاررقملا ًاديدحتو اهفينصتو ةباقرلل ةعضاخلا داوملا 

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نع ةرداصلا ةينقتلا ةيهيجوتلا ئدابملا هرابتعا  يفعضي ذإو  
، يواغرو ناثيرويلوبلا عاونأب ةصاخلا تاحلطصملا نأشب يداصتقالا   ناثيروي يلوبلا

ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نأ دكؤينأ   - ١ طلخلا وأ جزملا ةقباسلا   
 قرلل ةعضاخًاداوم دعت تالويلوبلاب ةداملا نم ٤ةرقفلا يف فرعم وه ام وحن ىلع ةبا   نم ١   

صلختلل فارطألا لبق نم اهيلع قفتملا ةينمزلا لوادجلل ةعضاخ نوكت يلاتلابو لايرتنوم لوكوتورب 
  ؛ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم



UNEP/OzL.Pro.22/3*  

12 

ا ثحينأ   - ٢ ادراوو اهكالهتساو اهجاتنإ ليجست يف ةقدلا يخوت ىلع فارطألا  
ريراقتلا ميدقتو تالويلوبلا يف ةجوزمملا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم ا رداصو ا

نمو ،ًادعاصف ٢٠٠٩ماع نم ًارابتعا كلذو لايرتنوم لوكوتورب نم  ٧ةداملل ًاقفو اهنع  كلذ لبق   
  ؛نكمي ام ردقب

تانايبلا نع غالبإلا تارامتسا لدعت نأ نوزوألا ةنامأ ىلإ بلطينأ   - ٣  ةمدقملا 
تابكرمب ةقلعتملا تانايبلا ليجستو عمجب حمست يكل لايرتنوم لوكوتورب نم ٧ةداملا بجومب   

جزملا ةقباسلاةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا    ؛ةلصفنمو ةقيقد ةروصب تالويلوبلاب 
لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا يصوينأ   - ٤  

جزملا ةقباسلاةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا ت ابكرملماعت نأ ب تابكرم ةلماعمسفن تالويلوبلا ب   
تادعاسملل ةيلهألاو صلختلا ضارغأل رخآ لكش يأ يف ةدوجوملا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب ةيلاملاو ةينقتلا   ٥.[  

  ةدمتعملا ريمدتلا تايجولونكت ةمئاق حيقنت]: ياز/[٢٢ررقملا ع ورشم  - ياز

  ايلارتسأ نم مدقم  
،   ررقي فارطألا عامتجا نإ

ررقملا ىلإ ركذلاب ريشيذإ  يناثلا قفرملاو ريمدتلا تايجولونكت دامتعا نأشب ١٥/٩   
بسح ةدمتعملا ريمدتلا تايلمعب ةمئاق دروي يذلا فارطألل رشع سماخلا عامتجالا ريرقتب 

،ةقيرطو ردصملا    ريمدتلا
ىلإًاضيأ ركذلاب ريشي ذإو ةرقفلا نأ   ةرقفلاو ٧/٥ررقملا نم ) ج(  ررقملا نم ٧   ١١/١٣ 

رجحلا تامادختسال ريودتلا ةداعإو عاجرتسالا تايجولونكت دامتعا ىلع فارطألا ناثحت 
ام ثير ،ًايداصتقاو ًايجولونكت نكمملا ردقلاب ،ليثيملا ديمورب نم نحشلا لبق ام تاجلاعمو يعارزلا

،   ىرخأ لئادب رفاوتت
ةرقفلا ّنأ ىلإ كلذك ركذلاب ريشي ذإو ررقملا نم ٦  تبلط ٢٠/٦  ايجولونكتلا قيرف ىلإ   

يف تارييغت ثادحإ صرف نع فارطألا عامتجال هريرقت يف ،مدقي نأ يداصتقالا مييقتلاو 
ةمئاق ،ن حشلا لبق ام تاجلاعمو يعارزلا رجحلا ضارغأل هتاثاعبنا وأ ليثيملا ديمورب مادختسا

،   فارطألا اهيف رظنتل ليثيملا ديمورب عاجرتسال ةحاتملا تايجولونكتلاب
عامتجالل هريرقت يف ،نكمت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأب ًاملع ذخأي ذإو  

ةدع يف ةلماعلا يراجتلا عيمجتلا تادحول ةلثمأب ةمئاق ميدقت نم ،فارطألل نيرشعلاو يداحلا 
،   نادلب

ددع نع تادافإ مدق يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأب ًاضيأ ًاملعذخأي ذإو   
نم اهنع ديفُأ يتلا كلت لمكتست نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتل ةدجتسملا تايجولونكتلا نم 

،   لبق
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ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإبلطي نأ   - ١  
، رواشتلاب ،ةلصلا تاذ نيينعملا نيرخآلا ءاربخلا عم  يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا يصوي نأ 
حلاهعامتجا يلي اميف رظنلابنيثالثلاو يدا   : 

قبس ىرخأ ةدام يأو ليثيملا ديمورب عاجرتساو ريمدتل ةمئالملا ةءافكلا   )أ(
 ؛فارطألل رشع سماخلا عامتجالا ريرقتليناثلا قفرملا يف اهدورو 

يصوي عاجرتسالاو ريمدتلا يف ةءافك تاذ ىرخأ ريمدت تايج ا ولونكت يأ  )ب(
؛قيرفلا ا  ىصوأ نأ قبس وأ ةقباسلا ةيعرفلا ةرقفلل ًاقفو قيرفلا 

طابش١لولحب ،ةنامألا ديوزت ىلإ نيمتهملا صاخشألا وعدي نأ   - ٢ ، ٢٠١١رياربف / 
لاو ايجولونكتلا قيرف ا  ١ةرقفلل ًاعبت يداصتقالا مييقت مدقتيس يتلا ةيصوتلل ةمزاللا تانايبلاب 

  .هالعأ

نوزوألل ةدِفنتسملا داوملا ةرادإل ريمدتلا قفارم مييقتل ريياعم عضو ]: ءاح/[٢٢ررقملا عورشم   -ءا ح
ا ايح ةرود ةيا  يف  

  ايريجين نم مدقم

  :ررقي فارطألا عامتجا نإ  
ركذلابريشي ذإ   تلاو ايجولونكتلا قيرف اىلإ    ماق يتلا لامعألا قرفو يداصتقالا مييق  

ةمئاق نأشب تايصوت ضرعو ةئشانلاو ةيلاحلا ريمدتلا تايجولونكت مييقت يف هل ةعباتلا لمعلا 
ر    ،١٦/١٥رقملا يف بلُط امك ،ةدمتعملا ريمدتلا تايجولونكت

ةدفنتسملا داوملا فراصمل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلاب ةصاخلا ةودنلا ميظنت ريدقتلا عم ظحالي ذإو   
ر زوألل رقملل ًاذيفنت تدق    ،٢١/٢ع يتلا ةودنلا كلت ىوتحمو ،نو

رق     داوملل بسانملا ريمدتلا نامض ةرورض ناك ةودنلا يف ةماهلا عيضاوملا دحأ نأب ي ذإو
يف ةقستم ريياعم عابتاو ،ا   ايح ةرود ةيا  يف تادعملاو تاجتنملا نم ةداعتسملا نوزوألل ةدِفنتسملا

نم ددع يف ريمدتلا تاردق يف ةقثلا ةدايز نم كلذ هققحي امل نوزوألل ةدِفنت سملا داوملا ريمدتو لوانت
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل كلذ يف امب ،ملاعلا قطانم  لوكوتورب نم ٥   

،   لايرتنوم
نم ن نأ   - ١    وكتت لمع ةقرف دقع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي

ةدِفنتسملا داوملا ريمدتو لوانتل ريياعملا عضو ىلع ةردقملاو نيتبسانملا ةياردلاو ةفرع ملا يوذ نم ءاضعأ
  ؛ةدمتعملا ريمدتلا تايلمع ةمئاق يف لعفلاب ةجردم تايلمع مدختست يتلا ريمدتلا قفارم يف نوزوألل

 ةيلاحلا ةمئاقلا يف ةجردملا ريغ ريمدتلا تاينقت ضارعتسا لمعلا ةقرف ىلإ بلطينأ   - ٢  
ةداعتسالا تايلمع اهضرفت ةددحم تايدحتل ىدصتت يتلا ةئشانلا تاينقتلاو ةدمتعملا ريمدتلا ةيلمعل 

؛اهنع ريرقت ميدقتو ،داوملا كلت ةايح ةرود ةيا  يف ريمدتلاو  
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، نأ   - ٣   ءاضتقالا بسح ،فارطألا ىلع تايصوت ضرع ًاضيأ لمعلا ةقرف ىلإ بلطي
ةمئاق يف ًالبقتس ٢ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةئشانلا تايجولونكتلا نأشب   م اهجاردإ لجأ نم هالعأ  

  ؛ةدمتعملا ريمدتلا تايلمع
كلذكلمعلا ةقرف ىلإ بلطينأ   - ٤   ديدحت   يتلاريياعملا  ةمءالم مييقت يف ق   بط ت 

ميدقتو ،نوزوألل ةدِفنتسملا داوملا ريمدتو لوانت لجأ نم اهديدحت متي يتلا ريمدتلا قفارم لامعتسا 
  ؛اهنع ريرقت

لاخدإ بجاولا نم ناك اذإ ام نأشب تاهيجوت ميدقت لمعلا ةقرف ىلإ بلطي نأ   - ٥  
عضوم يف وأ لايرتنوم لوكوتورب ليلد نم ١-٣عرفلا يف ،ةقباسلا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ريياعملا   

  ؛رخآ
 قيرفلل نيثالثلاو يداحلا عامتجالا ىلإ اهريرقت ميدقت لمعلا ةقرف ىلإ بلطينأ   - ٦

  .ةيوضعلا حوتفملا لماعلا

  نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب قلعتي اميف ريمدتلا تايجولونكت]: ءاط/[٢٢ررقملا عورشم   - ءاط

 ًايئيب ةميلس ةقيرطب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم ةلماعم نأشب لاصتالا قيرف نم مدقم
  ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا يف أشنملا

  :ررقي فارطألا عامتجا نإ
ركذلابريشي ذإ[ ةطبترملا لمعلا قرفو يداصتقالا مي يقتلاو ايجولونكتلا قيرف لمع ىلإ  

ريمدتلا تايجولونكت ةمئاقب تايصوت ميدقتو ةئشانلاو ةمئاقلا ريمدتلا تايجولونكت ريدقتل هب 
  ،١٦/١٥ررقملا هبلط يذلا وحنلا ى لع ،ةدمتعملا

ريدقتلا عم ًاملع طيحيذإ  ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نع ةيساردلا ةقلحلا نومضمو ميظنت ب 
  ،٢١/٢ررقملاب ًالمع ةدوقعملا ،ن وزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصمل

ريمدتلا نيمأت ةرورض نع ناك ةيساردلا ةقلحلل ةيسيئرلا عيضاوملا دحأ نأب فرتعي ذإو 
نأو ،ا تادعمو تاجتنم نم ةعجرتسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل مئالملا   ايح ةرود ةيا  يف

يف ةقثلا ةدايز يف مهسي نأ هنأش نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتو لوادتل ةقستم ريياعم عضو 
نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا يف كلذ يف امب ،ملاعلا قطانم نم ددع يف ريمدتلا تاردق   

،٥ةداملا  لايرتنوم لوكوتورب نم  [  
ملاىلإ ركذلاب ريشيذإ [ يناثلا قفرملاو ريمدتلا تايجولونكت دامتعا نأشب ١٥/٩ررق    

بسح ةدمتعملا ريمدتلا تايلمعب ةمئاق دروي يذلا فارطألل رشع سماخلا عامتجالا ريرقت ل
،   ريمدتلا ةقيرطو ردصملا

ةرقفلا نأ ىلإ ركذلاب ريشي ذإو ةرقفلاو ٧/٥ررقملا نم ) ج(  ررقملا نم ٧   ١١/١٣ 
رجحلا تامادختسال ريودتلا ةداعإو عاجرتسالا تايجولونكت د امتعا ىلع فارطألا ناثحت
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امثير ،ًايداصتقاو ًايجولونكت نكمملا ردقلاب ،ليثيملا ديمورب نم نحشلا لبق ام تاجلاعمو يعارزلا 
،   ىرخأ لئادب رفاوتت

ىلإًاضيأ ركذلابريش ي ذإو ةرقفلا نأ   ررقملا نم ٦  تبلط ٢٠/٦  ايجولونكتلا قيرف ىلإ   
ىلإمدقي نأ يداصتقالا مييقتلاو فارطألا عامتجا  هريرقت يف  يف تارييغت ثادحإ صرف نع ،   

ةمئاق ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو يعارزلا رجحلا ضارغأل هتاثاعبنا وأ ليثيملا ديمورب مادختسا 
،   فارطألا اهيف رظنتل ليثيملا ديمورب عاجرتسال ةحاتملا تايجولونكتلاب

يجولونكتلا قيرف نأبًاملع ذخأي ذإو عامتجالل هريرقت يف ،نكمت يداصتقالا مييقتلاو ا  
ةدع يف ةلماعلا يراجتلا عيمجتلا تادحول ةلثمأب ةمئاق ميدقت نم ،فارطألل نيرشعلاو يداحلا 

،   نادلب
نع تادافإ ًاضيأ مدق يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأب ًاضيأ ًاملع ذخأي ذإو  

اهنع ديفُأ يتلا كلت لمكتست نوزوألل ةدفنتسملا داومل ا ريمدتل ةدجتسملا تايجولونكتلا نم ددع
،   )١(]لبق نم

ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإبلطي نأ   - ١  
يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا  يصوي نأ ،نيينعملا نيرخآلا ءاربخلا عم رواشتلاب ،ةلصلا تاذ
 :يلي اميف رظنلاب نيثالثلاو يداحلا هعامتجا

لامكتساو ليثيملا ديمورب] ةلازإ[ ]عاجرتساو[ ]ريمدتل[ةمئالملا ةءافكلا   )أ(  
يناثلا قفرملا يف اهدورو قبس ىرخأ ةدام ي أل بلط اذإ] ةلازإلا] [عاجرتسالا[و ريمدتلا ةءافك
 ؛فارطألل رشع سماخلا عامتجالا ريرقتب

تاروطت يأو ٢٠١٠ماعل يلحر ملا ريرقتلا يف ةددحملا ةئشانلاتايجولونكت لا  )ب(  
] عاجرتسالل[ىصوملا ةءافكلا يبلت تايجولونكت يأ كلذ يف امب ،عاطقلا اذه يف ىرخأ ا 

  ؛هالعأ) أ (١ةرقفلا يف ددحم وه ام قفو ليثيملا ديموربل ] ةلازإلا[
ةددحملا ريمدتلا قفارم مادختسا ةمءالم مييقت دنع اهقيبطت يغبني يتلا ريياعملا   )ج(

لوكوتورب ليلد يف اهجاردإ ةيناكمإ فد وانمل  كلذو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتو ةل
 ؛لايرتنوم

طابش١لولحب ،ةنامألا ديوزت ىلإ نيمتهملا صاخشألا وعدي نأ   - ٢ رياربف / 
ًاعبت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ا ٢٠١١  مدقتيس يتلا ةيصوتلل ةمزاللا تانايبلاب  ،
  .هالع أ١ةرقفلل 

                                                           
 .ايلارتسا نم مدقم حرتقم  )١(
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  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصمل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا ]ءاي[/٢٢ررقملا عورشم   - ءاي

  يبوروألا داحتالانم مدقم 

ررقي فارطألاعامتجا نإ  :  
نوزوألل عفانم قيقحتل ٢٠٢٠ماعلا يف يهتنت ريصقلا لجألل ةصرف دوجو دكؤي ذإ   

، ةدفنتسملا داوملا فراصم ةرادإل يدصتلاب خانملاو اهريمدتو نوزوألل    
ركذلابريشي ذإو ، ٢١/٢ررقملا نأ ىلإ    يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي  

حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلع حرتقي نأ ،ىرخألا ةحاتملا تامولعملاو ريمدتلا عيراشم جئاتن ىلع ًءانب 
اهماجحأ فالتخا ىلع ف ارطألا ةدعاسمل ةصصخم رصانع نيثالثلاو يداحلا هعامتجا يف ةيوضعلا

ل ا  و ةينطو ةيجيتارتسا جعضوايافن عونتو  / داوملا فراصم نم ًايئيب ميلسلا صلختلل ةيميلقإ وأ
و ا  ،/ادلب يف ةدوجوملا نوزوألل ةدفنتسملا   اهميلاقأ وأ

ررقملا نأ ظحالي ذإو نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي ًاضيأ ٢١/٢   
يأو ةريبك تاناكمإ تاذ ا ٢٠٠٢ماعل هريرقت يف ددح يتلا ريمدتلا ايجولونكت ضرعتسي  أ 

،   ًاينقتو ًايراجت اهرفاوت ىدم نعو تايجولونكتلا كلت نع ًاريرقت مدقي نأو ،ىرخأ تايجولونكت
ددعتملا قودنصلا نم ةلومملا ةيبيرجتلا ريمدتلا عيراشمل ةفاض إلاب ،هنأظحالي ذإو 

داوملا فيراصم ريمدتو ةرادإ ليومتل تاناكمإدجوت ،لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا   
قاوسأو ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ليبق نم ماعلاو صاخلا نيعاطقلا نم رداصم نم نوزوألل ةدفنتسملا 

رفويس ،ديدحتلا هجو ىلع ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرم دراومل سماخلا ديدجتلا نأو ،ةيعوطلا نوبركلا  
 ،   نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم ريمدتو ةرادإ ليومتل صرفلا نم ًاديزم

قفرم راطإ يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم ةجلاعم ىلع فارطألا عجشي نأ  - ١  
، تارتسالا عم رزآتلا هجوأ سامتلاب كلذو ةيملاعلا ةئيبلا ةرطخلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإل عسوألا تايجي

ينطولا ديعصلا ىلع درجلا تايلمع لثم ةطشنأ لالخ نم ،ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا كلذ يف امب 
تايجيتارتساو ةيعيرشت رطأ عضوو اهعقاومو اهعاونأو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم ماجحأل  
عم كلذ نكمأ ام ىتم رزآتلا هجوأ سامتلاو ،اهريمدت ىلإ اهعمج نم ،تايافنلل ةميلسلا ةرادإلل  
 ؛ىرخألا ةرطخلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإ

يذلا لمعلا قايس يف  ،ةلصلا يوذ ةحلصملا باحصأو فارطألا عجشي نأو  - ٢
،١ةرقفلا هبترت  هالعأ تاجتنملا ودروتسمو وجتنم ريصي يتلا ،ةدتمملا ةيلوؤسملاططخ ةلصاوم ىلع     

و ،اسم داوملا وأ  ايح ةرود ةيا  ىتح ا  زفاوحلا ريفوتل ىرخألا تارايخلا يف رظنلارادإ نع نيلوؤ  
  ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم ريمدتو عمجل

ةمئاق ضارعتسا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطينأ   - ٣  
تايجولونكتلا ةاعارم عم ،فارطألا ا   يف اهديدحت درو يتلا ةئشانلا ذخأت يتلا ريمدتلا تايجولونكت

كلت ءادأل مييقت ريفوتو ،عاطقلا اذه يف ىرخأ تاروطت يأو ٢٠١٠ماع يلحرملا هريرقت   ،
حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ ةبسانملا تايصوتلا ميدقت عم ،ًاينقتو ًايراجت اهرفاوتو تايجولونكتلا 

 ؛نيثالثلاو يداحلا هعامتجا يف ةيوضعلا
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قيرف ىلإبلطينأ   - ٤ نأ يعاري نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا   ، كانه ىلإ    
ةرادإل تاعورشم ،فارطألا ددعتملا قودنصلا اهلومي يتلا ةيبيرجتلا ريمدتلا تاعورشم بناج 

لثم ،ةماعو ةصاخ رداصم نم ل   ةيملاعلا ةئيبلا قفرمومت يتلا نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا فراصم  
قيرفلا ىلإ هريرقت يف تاعورشملا هذه نم ةاقتسملا تامولعملا جاردإ و ،ةيعوطلا نوبركلا قاوسأو

ررقملا نم ٧ةرقفلا بجومب كلذو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا   ؛٢١/٢ 

تالاكولاو فارطألاوعدينأ   - ٥ ىلإ  ةرادإلل ةيفاضإ تارايخ فاشكتسا ةلصاوم    
بناوج اذكو اهرفاوت ىد م كلذ يف امب ،نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا فراصمل لجألا ةليوط
  .يئايميكلاو يخانملا ليومتلا نيبو اهنيب رزآتلا

  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصمل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا]: فاك/[٢٢ررقملا عورشم   - فاك

  سويشيروم نم مدقم
  :ررقي فارطألا عامتجا نإ

ربل ةعباتلا داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعشىلإبلطي نأ   - ١ ممألا جمان  
داوملا فراصمب قلعتي اميف ةسارد ءارجإ ،لابين يف يبيرجتلا عورشملا جئاتنب ًالمع ،ةئيبلل ةدحتملا 

  : لجأ نم ضفخنملا كالهتسالا تاذ نادلبلا يف نوزوألل ةدفنتسملا
  ؛ةفلكتلا ثيح نم ةدئاف ىصقأب ريمدتلا نيمأت   )أ(
تاذ نادلبلا يف ةدوجوملا نوزوأل ل ةدفنتسملا داوملا نم ةريغصلا تايمكلا عمج  )ب(

  ؛ميلسلاو لاعفلا اهريمدت ليهستل ضفخنملا كالهتسالا 
ًاضيأ داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعشىلإبلطي نأ   - ٢ ىلإ ريرقت ميدقت    

عم ةمزاللا تارواشملا ءارجإ دعب ،اهليلحت جئاتن نع نيثالثلاو يداحلا هعامتجا يف لماعلا قيرفلا 
  ؛ةلصلا تاذ يكبشلا طبرلا نادلب

  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصمل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا: ]مال[/٢٢ررقملا عرشم   -مال 

 ًايئيب ةميلس ةقيرطب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم ةلماعمنأشب لاصتالا قيرف نم مدقم 
  ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا يف أشنملا

  :ررقي فارطأل اعامتجا نإ
نوزوألل عفانم قيقحتل ٢٠٢٠ماعلا يف يهتنت ريصقلا لجأل ا  يفةصرف دوجودكؤي ذإ [  

 ،   اهريمدتو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم ةرادإل يدصتلاب خانملاو
ركذلاب ريشي ذإو ، ٢١/٢ررقملا نأ ىلإ   يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي  

حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلع حرتقي نأ ،ىرخألا ةحاتملا تامولعملاو ريمدتلا ع يراشم جئاتن ىلع ًءانب
اهماجحأ فالتخا ىلع فارطألا ةدعاسمل ةصصخم رصانع نيثالثلاو يداحلا هعامتجا يف ةيوضعلا 

ل ا  و ةينطو ةيجيتارتسا جعضوايافن عونتو  / داوملا فراصم نم ًايئيب ميلسلا صلختلل ةيميلقإ وأ
و اةدفنتسملا   ،/ادلب يف ةدوجوملا نوزوألل   اهميلاقأ وأ
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ددعتملا قودنصلا نم ةلومملا ةيبيرجتلا ريمدتلا عيراشمل ةفاضإلاب ،هنأ ظحالي ذإو 
داوملا فيراصم ريمدتو ةرادإ ليومتل تايناكمإدجوت ،لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا   

قاوسأو ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ليبق نم ماعلاو صاخلا نيعاطقلا نم رداصم نم نوزوألل ةدفنتسملا  
رفويس ،ديدحتلا هجو ىلع ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرم دراومل سماخلا ديدجتلا نأو ،ةيعوطلا نوبركلا 

 ،   نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم ريمدتو ةرادإ ليومتل صرفلا نم ًاديزم
اهدو هج ةلصاوم فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي[  - ١[

ءانثأ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم ريمدتل ةفلكتلا ثيح نم ةلاعفلا تاعورشملا يف عسوتلل 
ديوزت فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي ] [قودنصلا دراومل مداقلا اهديدجت

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  دعتملا قودنصلا نم مزاللا ليومتلاب٥  فارطألا د  
درج ءارجإ ليبق نم ةطشنأ قيرط نع ]ةلماك ةروصب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم ةرادإل  ،

ةيعيرشت رطأ عضوو ،ا   اكمو اهعونو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم مجحل ينطو
  ]؛ريمدتلا ىلإ عمجلا نم ًاءدب ،تايافنلل ةميلسلا ةرادإلل تايجيتارتساو

ىلع لوصحلا صرف ] عالطتسا] [سامتلا] [لوانت[ىل ع فارطألا عجشي[  - ٢[
ةيملاعلا ةئيبلا قفرم راطإ يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم ] ةرادإ] [و عمج[لجأ نم ليومتلا 

تايجيتارتساو ] ةقاطلا ثيح نم ةلاعفلا جماربلا عم[رزآتلا سامتلاب كلذو ] ىرخأ تالاكوو[
، ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا كلذ يف امبةرطخلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإل عسوأ ةنجللا ىلإبلطي ] [   

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ديوزت فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا   ٥ 
نم ]ةلماك ةروصب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم ةرادإل قودنصلا نم مزاللا ليومتلاب  ،

ةدفنتسملا داوملا فراصم مجحل ينطولا ديعصلا ىلع درج تايلمعب عالطضالا لثم ةطشنأ لالخ 
نم ،تايافنلل ةميلسلا ةرادإلل تايجيتارتساو ةيعيرشت رطأ عضوو ،اهعقاومو اهعاونأو نوزوألل 
فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ةبلاطم ةيناكمإ داعبتسا نود ؛اهريمدت ىلإ اهعمج 

داوملا فراصم ريمدتل ةفلكتلا ثيح نم ةلاعفلا ع يراشملا يف عسوتلا نأشب اهدوهج ةلصاومب
  ] ؛دراوملل مداقلا ديدجتلا ءانثأ نوزوألل ةدفنتسملا

بولطملا لمعلا قايس يف ،ةلصلا يوذ ةحلصملا باحصأو فارطألا عجشي   - ٣
ىلع ،هالعأ ١ةرقفلا بجومب  ودروتسمو وجتنم نوكي يتلاو ،ةدتمملا ةيلوؤسملا ططخ يف رظنلا   

ىرخألا تارايخلا يف رظنلاو ،ا وأ تاجتنملا   ايح ةرود ةيا  ىتح ا  رادإ نع نيلوؤسم داوملا
  ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم ريمدتو عمجل زفاوحلا ريفوتل

قاوسأ ىلإ لوصولا لبس يف رظنلا ىلع] تاسسؤملا] [فارطألا] [عجشي[  - ٤  
نيرخآلا عم ا خ مساقتو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتل ةيعوطلا نوبركلا  قلعتي اميف ةصاخ [ارب
  ؛]ريمدتلا قفارم ىلإ لصت ىتح نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم نم ةيلاعلا لقنلا فيلاكتب

رييغتل [ةيعوطلا نوبركلا قاوسأ ] عم لمعلا ىلع فارطألا[عجشي   - ٥
ىوتسملا ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم ريمدتب حامسلل ةيلاحلاتاطارتشالا يلودلا    [
يلودلا ىوتسملا ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت ليجستيف رظنلاةلصاومو [   ؛] 
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نوبركلا تابكرم فراصم [ريمدتل ريبادت يف رظنلا ىلع فارطألا عجشي   - ٦
ةيرولفةيرولكورديهلا ةداعإ نكمي ال ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلاتابكرمب ةثولملا ] [   
 ةيرولكورديهلانوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإل ط طخ دادعإ دنع] اهمادختسا

نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ لامكتسال ريبادتلا ميمصت نكمي هنأب ملعلا عم [ةيرولف 
ددعتملا قودنصلا نم ةيفاضإ دراوم ىلع لوصحلا نود ةيرولف ةي رولكورديهلانوبركلا تابكرم 

  ؛]فارطألا
عيراشم ليومت يف رظنلافارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذي فنتلا ةنجللا ىلإ بلطي[  - ٧  

  ]؛ةمداقلا ديدجتلا ةرتف لالخ ةفلكتلا ثيح نم ةيدجم ريمدت
يف ريياعم عضو فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي [  - ٨

 تايجيتارتسا نم ًاءزج نوكت نأ يغبني يتلا رصانعلاو تانوكملل نيتسلاو سداسلا اهعامتجا
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم صلختلل ةينطو   ٥ 

نود ] [تايجيتارتسالا هذه لثم عضول بولطملا ليومتلا تايوتسمو ،لايرتنوم لوكوتورب نم
  ؛]تايجيتارتسالا هذهل مزاللا ليومتلا ردصمب لالخإلا

نأ يعاري نأ يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي  - ٩  ، كانه ىلإ    
ىرخأ تاعورشم ،فارطألا ددعتملا قودنصلا اهلومي يتلا ةيبيرجتلا ريمدتلا تاعورشم بناج 
ةئيبلا قفرم لثم ،ةماعو ةصاخ ىرخأ رداصم نم لومت نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم ةرادإل 

يف امب ،تاعورشملا هذه نم ةاق تسملا تامولعملا جردي نأو ،ةيعوطلا نوبركلا قاوسأو ةيملاعلا
ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ هريرقت يف ،ةيعوطلا نوبركلا قاوسأ ىلإ لوصولا ةيفيك كلذ 

ررقملا نم ٧ةرقفلا بجومب    ؛٢١/٢ 
رركم ٩[ يف تاروطتلا دصر يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي -   

يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ ] ةيرودةروصب [ريراقت ميدقتو ةيعوطلا نوبركلا قاوسأ 
ةيعوطلا نوبركلا قاوسأ يف تاروطتلا نأشبنيثالثلاو يداحلا هعامتجا هذه رارقتسا ريدقتو [  

ىلع دراوملل مادتسم قفدت ريفوت ىلع ةردقلاو ] ةيئيبلا اهتمالسو[ؤبنتلا ةيناكمإو ،قاوسألا ا 
  ] ؛نوزوألل ةدفنتسملاداوملا ريمدتل ةديدجلا تاعورشملا 

ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ] [ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب[ىلإ بلطي [  - ١٠
داوملا فراصمب قلعتي اميف ةسارد ءارجإ ،لابين يف يبيرجتلا عورشملا جئاتنب ًالمع ]فارطألا  ،
  : لجأ نم ضفخنملا كالهتسالا تاذ نادلبلا يف نوزوألل ةدفنتسملا

؛ةفلكتلا ثيح نم ةدئاف ىصقأب ريمدتلا نيمأت  )أ(    
تاذ نادلبلا يف ةدوجوملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ةريغصلا تايمكلا عمج   )ب(

  ]؛ميلسلاو لاعفلا اهريمدت ليهستل ضفخنملا كالهتسالا
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قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ] [ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب[ىلإ ًاضيأ بلطي [  - ١١
، فارطألا ددعتملا اهليلحت جئاتن نع نيثالثلاو يداحلا هعامتجا يف لماعلا قيرفلا ىلإ ريرقت ميدقت  
  ]؛ ةلصلا تاذ يكبشلا طبرلا نادلب عم ةمزاللا تارواشملا ءارجإ دعب

ةليوط ةرادإلل ةيفاضإ تارايخ فاشكتسا ةلصاومل تالاكولا وفارطألا وعدي   - ١٢
خانملاب ةقلعتملا بناوجلل ليومت رفاوت ىدم كلذ يف امب ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصمل لجألا  

  .]اهنيب رزآتلا هجوأو ةيئايميكلا داوملاو

 ٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بكرم نم يجيردتلا صلختلا]: ميم/[٢٢ررقملا عورشم   -مي م
(HFC-23)  ٢٢ - يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم جاتنإ نم يوناثجتنمك )HCFC-22(  

  :ررقي فارطألا عامتجا نإ
ركذلابريشيذإ  ررقملا ىلإ  ةيمهأب فرتعي يذلا١٠/١٦   ذيفنت    ، لايرتنوم لوكوتورب  
يرولفةيرولكروديهلا نوبركلا تابكرمنأ ظحاليو  ةيرولف  وريبلانوبركلا تابكرم  و)HFCs(ة  

)PFCs(لع ريبك ريثأت اهل نوكي نأ نكمي يتلا نوزوألا ةقبطل ةدِفنتسملا داوملا لئادب نم دعت ماظنلا ى  
،   يخانملا

هدعأ يذلا صاخلا ريرقتلاب ريدقتلا عمًاملع ذخأي ذإو  و ايجولونكتلاقيرف  مييقتلا  
ناونعب خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلاو يداصتقالا ماظنلاو نوزوألا ةقبط ةيامح "، 
رولفوريبلانوبركل ا تابكرمو ةيرولفورديهلانوبركلا تابكرمب ةلصتملا اياضقلا : يملاعلا يخانملا   ،"ةي 

ررقملا ىلإركذلاب ريشيذإو  ُط يذلا١٨/١٢   ريسيت نوزوألا ةنامأ ىلإهاضتقمب بل    
،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلاقيرف نيب تارواشملا  ةلصلا تاذ تامظنملاو نم ةدافتسالا فد    

، تامظنملا كلت راطإ يف لعفلاب ا  ا لامعألا كلذ يف امبعلطضملا لامعألا نوبركلا بكرمب ةلصتمل  
  ،٢٢ - يرولفي رولكورديهلا

هدعأ يذلا ريرقتلا ىلإ ًاضيأ ركذلاب ريشيذإو  ًاذيفنت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلاقيرف    
بكرم تاثاعبناب لصتي اميف ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ رودب صاخلا لصفلا ًاصوصخو ١٨/١٢ ررقملل  ،

  ،٢٢ - يرولفي رولكورديهلا نوبركلا بكرم جاتنإ نم يوناث جتنمك ٢٣ - يرولفورديهلانوبركلا 
ةرقفلاب ةلماعلا ريغ فارطألا نأ يعيذإو  ةداملا نم ١  ةمزلم لايرتنوم لوكوتورب نم ٥   

صلختلابو٢٠٠٤لولحب ةي رولفةي رولكورديهلانوبركلا تابكرم جاتنإ ديمجتب  يجيردتلا  نم    
فارطألا نأو٢٠٣٠ةنس لولحب تابكرملا  كلت كالهتسا ةرقفلا بجومب ةلماعلا   ةداملا نم ١   ٥ 

صلختلاو٢٠١٦ةنس لولحب ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم اهجاتنإ ديمجتب ةمزلم    
نم يجيردتلا ةنس لولحباهكالهتسا    ٢٠٤٠،  

نوبركلا بكرم ةقالع كرديذإو  نوبركلا بكرمب ةديرفلا ٢٣ - يرولفورديهلا   
عضاخلا ٢٢ - يرولف يرولكورديهلا ي رولكورديهلانوبركلا بكرم جاتنإ نأل ًارظن ،ةباقرلل  
نوبركلا ةدام ثاعبنا ىلإ يدؤي ٢٢ - يرولف نأو ،يوناث جتنمك٢٣ - يرولفورديهلا  عقوتملا نم    
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نوبركلا بكرم جاتنإ رمتسي نأ جاتنإ يف ةيساسأ داومك همادختسال ٢٢ - يرولفورولكورديهلا   
يجيردتلاصلختلا دعب ام ىلإ ،لايرتنوم لوكوتورب بجومب ،ىرخأ ةيئايميك داوم جاتنإلا نم    

،   ةباقرلل ةعضاخلا تامادختسالل صصخملا
نوبركلا بكرم جاتنإ ةرادإل ةبسنلاب لوؤسم يئيب ج ًاضيأ كرديذإو   ريسيت ةصرف  

كلذكو ىرخأ ةيئايميك داوم جاتنإ يف ةيساسأ داومك همادختسال ٢٢ - يرولفورولكورديهلا  
،عضاخلا تامادختسالل   ةباقرلل ة

نوبركلا بكرم تاثاعبنا نأب ملسيذإو  وتويك لوكوتورب اهيطغي ٢٣ - يرولفورديهلا   
ررقملا اذه بجومب ةذختملا تاءارجإلا نأو ،خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتاب قفرملا 

، هذه ىلع ريثأتلا اهنم دوصقملا سيل   ةيطغتلا
راثآلا ىلعدكؤيذإو  ةلمتحملا  يتلا  ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ تاعورشم ىلع بترتت نأ نكمي    

ةميق نأ ىلعو ٢٢ - يرولكورديهلانوبركلا بكرم جاتنإ قفارمل ةبسنلاب  ةيمنتلا ةيلآ تانامتئا   
نيسمخب ٢٣ - يرولفورديهلانوبركلا بكرم تاثاعبنا نم فيفختلا ةفلكت زواجتت دق ةفيظنلا   

،   ةرم
ءارجإ ذاختا ىلإ ةجاحلابفرتعيذإو  نوبركلا بكرم تاثاعبنا عم لماعتلل لجاع    

 ريبادتءوض يف ًاصوصخو ،يخانملا ماظنلا ىلع اهراثآ بنجتل ًا يوناث جتنملا ٢٣ - يرولفورديهلا
يناثلا نوناك لوأيرست نأررقملا ةباقرلا  تعضخأ يذلا صاخلا ليدعتلل اقفو ٢٠١٤ رياني/   

نوبركلا تابكرم هاضتقمب فارطألا ربلةيرولفورديهلا    ،لايرتنوم لوكوتو 
لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطينأ   - ١  

ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ريرقت يف ةمدقملا تامولعملا ثيدحتو ضارعتسا لايرتنوم 
نوبركلا بكرم جاتنإ قفارم نأشب )٢(فارطألا ارطألا ىدل ةنئاكلا٢٢ - يرولفورولكورديهلا  ف  
ةداملا نم١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا اهتقاطو ،قفارملا هذه عقاومب ةصاخلا تامولعملا كلذ يف امب ٥    ،

اهل جاتنإ طوطخ تناك اذإ امو ،جاتنإلا طوطخ نم درفنم طخ لكل ةيجاتنإلا ةقاطلاو ،ةيجاتنإلا 
 ٢٣ - يرولفورديهلانوبركلا بكرم جاتنإ نم دحلل ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ بجومب ةيراج تاعورشم 

  ؛تاعورشملا هذهل ةيئاهنلا خيراوتلا كلذكو ،هريمدت وأ
يف اهيلإ راشملا ةساردلا جئاتن ضرعت نأ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ ًاضيأ بلطينأ   - ٢  

  ؛نيثالثلاو يداحلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلع ةقباسلا ةرقفلا
قت عضو ةيذيفنتلا ةنجللاىلإ بلطينأ   - ٣ كلذ يف امب ،ةيفاضإلا فيلاكتلل تاريد  

- يرولفورديهلانوبركلا بكرم ريمدتو عمجب ةطبترملا ةيليغشتلا فيلاكتلاو ،ةيلامسأرلا فيلاكتلا 
نوبركلا بكرم جاتنإ نم يوناثلا جتنملا ٢٣  ةنئاكلا جاتنإلا قفارم يف ٢٢ -ي رولفورولكورديهلا   
املا نم١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل   ؛٥ ةد 

ةغايصب نيتسلاو عبارلا اهعامتجا يف موقت نأ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطينأ   - ٤  
جتنملا ٢٣ - يرولفورديهلانوبركلا بكرم ريمدتو عمج تاعورشم ليومتل ةيهيجوت ئدابم   

                                                           
)٢( UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/62.  
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امب٢٢ - يرولفورولكورديهلانوبركلا بكرم جاتنإ نم يوناثلا  همادختسال هجاتنإ كلذ يف  ، 
؛ىرخأ ةيئايميك داوم جاتنإيفةيساسأ داومك     

ذيفنتو ةغايص ريسيت ،ةلجاع ةلأسمك ،ًاضيأ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطينأ   - ٥  
تاثاعبنانم صلختلل تاعورشم نوبركلا بكرم   يوناثلا جتنملا ٢٣ - يرولفورديهلا  جاتنإ ءانثأ   

ال يتلا جاتنإلا طوطخ وأ قفارمل ةبسنلاب٢٢ -ي رولكورديهلانوبركلا بكرم   تانامتئإعم جت  
  ؛ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ بجومب تاثاعبنالا ضفخل

عم رواشتلاب ،يرج ىلإ بلطينأ   - ٦  ي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف  
ىلع ةباقرلا ريبادت ذيفنت ىلع ةبترتملا ةيئيبلا عفانملاو ةلمتحملا فيلاكتلل ةسارد ،يملعلا مييقتلا قيرف 

يوناثلا جتنملا٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بكرم جاتنإ نم    ٢٢  - يرولكورديهلانوبركلا بكرم  
ةيلاحلا تاعورشملا ىلع ةبترتملا عفانملاو فيلاكتلا داعبتسا عم ،جاتنإلا طوطخ وأ قفارم ةطساوب 
نيثالثلاو دحاولا عامتجالا نم ًاموي نيتس لبق ريرقت دادعإو ،كلذ قبطني امدنع ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآل 

ثاعبناب ةلصتملا لئاسملا يف رظنلا يف فارطألا ةدعاسمل كلذو ،ةيوضعلا حوتفملا لماع لا قيرفلل
يرولكورديهلا نوبركلا بكرم جاتنإ نم يوناثلا جتنملا ٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بكرم  
  .٢٢ - يرولف

  نحشلا لبق ام تاجلاعمو يعارزلا رجحلا تامادختسا]: نون/[٢٢ررقملا عورشم   - نون
يف أشنملا نحشلا لبق ام تاجلاعمو يعارزلا رجحلا تامادختساب ينعملا لاصتالا قير ف نم مدقم
  ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا

ررقيفارطألا عامتجا نإ  :  
هنأبًاملع ذخأي ذإ[ قفو  قيرفل  ةعباتلا ليثيملا ديموربلةينقتلا تارايخلا ةنجل مييقت ل ًا، 

، ا مييقتلاو ايجولونكتلا ةئاملا يف٢٧ و١٨نيب حوارتي [ضيفخت قيقحت  نكمييداصتقال نم ]   
نحشلا لبق ام تاجلاعمو يعارزلا رجحلا تامادختسا يف ليثيملا ديمورب نم يملاعلا كالهتسالا 

نمًانط ٢ ٩٤٢-١ ٩٣٧ ةبارق[ لادبتساب كلذو ةعبرألا تائفلا يف  مدختسملاليثيملا ديمورب  ] 
،تامادختسالا هذه نم ةيسيئرلا نهارلا تقولا يف ةحاتملا تايجولونكتلاب    

ىلإ  رّكذلاب ريشي ذإو بلطي يذلا ١٠/١١ررقملا   نأ فارطألاىلإ،   ةنامأىلإ مدقت   
ديمورب مادختسا لاب ةمئاق نوزوألا  رجحلا ضارغأل ليثيملاوخت يتلا حئاولل يعارزلا   امتاجلاعم  و 

بلطي يذلا ١١/١٣ررقملابو ،نحشلا لبق  ةلازإ ةيغب ةينطولا اهحئاول ضرعتست ن أ فارطألاىلإ ، 
يف نحشلا لبق ام تاجلاعمو يعارزلا رجحلا ضارغأل ليثيملا ديمورب مادختساب  يضقي طرش يأ
  ، ًايداصتقاو ًاينقت ةلوبقم لئادب اهيف دجوت يتلا تالاحلا

دافمو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هيلإ لصوت يذلا جاتنتسالابًاملع ذخأي ذإو ه  
يعارزلارجحلا تامادختسالفارطألا اهتعضو يتلا تافيرعتلا ّنأ  يف  [نحشلا لبق امتاجلاعم  و 

فينصت ىلإ يدؤي امم ،تالا  ال]١١/١٢ و٧/٥نيررقملا   مئالم ريغا ضعب يف ماظتناب قبطت   
ضارغأل تمدختسا اهةعارزلا لبق ةبرتلا يف مدختسملا ليثيملا ديمورب نم ةريبك تايمك ل   نأ ىلع

  ،يعارزلارجحلا 
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رّكذ  ب اهمازتلاب فارطألاي ذإو ليثيملا ديمورب كالهتسا نع ةيونسلا تانايبلا نع غالبإلا   
نأبو لوكوتوربلا نم ٧ةداملا بجو مبنحشلا لبق ام تاجلاعمو يعارزلا رجحلا تامادختسال   

رتل ماظن ذيفنتوءاشنإب موقت ديموربيف ةرجاتملا صيخ   مدختسملاليثيملا د يموربكلذ يف امب ،ليثي ملا  
يعارزلارجحلا ضارغأل يف روكذم وه امبسح  [٤ةداملا بجومب ،نحشلا لبق  امتاجلاعم  و 
  ،]٢١/١٠ ررقملا

رّكذيذإو فارطألا   ، ٢١/١٠ و٢٠/٦نيررقملا يف اهيلع قفتملا  ةيقبتملا اهماهمبًاضيأ  
ثيملا ديمورب مادختسا ضيفختل ةينطو تايجيتارتسا ميدقتو عضو ام ال ةيتابنلا ةحصلا ريبادت يف  لييس
،/و   تاثاعبنالا ضيفختل وأ

فارطألا ىلإ بلطينأ   - ١ ضرعتست نأ ] ءاوس دح ىلع ةردصملاو ةدروتسملا[ 
لوخت يتلا ةنوزخملا تاجتنملاب ةقلعتملاو ةيئيبلاو ةيتابنلا ةحصلاو ةحصلاب ةصاخلا ةينطولا اهحئاول 

 ًامئالم ىوتسم رفوت ةليدب قئارطو تاجلاعم مادختساب حامسلا ةيغب كلذو ليثيملا ديمورب مادختسا
ةيقافتالا بجومب اهيلع صوصنملا ةيهيجوتلا ئدابملاو ريياعملا عم قستتو ،ةيتابنلا ةحصلا ةيامح نم 

 ، مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهددح يتلا لئادبلا ب رابتعالا يف ذخألا عم[تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا
يأةجلاعمب مازتلا يأ ضرف بنجتت نأو[ ]،يداصتقالا وأ نحشلا لبق ءاوس ليثيملا ديموربب ةنحش    

 ؛]لوصولا دنع

رطألاثحينأ   - ٢[ تامادختسا نمض ف ا   يعارزلا رجحلا نصت ال نأ ىلع ف
ام تاجلاعمو يعارزلا رجحلا فيراعت عم ةقستملا تامادختسالا ىوس نحشلا لبق ام تاجلاعمو 

 ]؛١١/١٢ و٧/٥نيررقملا يف فارطألا اهيلع تقفاو يتلا نحشلا لبق 

تارايخلاب ةصاخلا هتنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطينأ   - ٣[  
امدقي نأليثيملا ديموربل ةينقتلا ةيلودلا ةيقافتالا ةنامأ عمو نيبسانملا نيرخآلا ءاربخلا عم رواشتلاب    ،

نيثالثلاو يداحلا هعام تجا يف هيف رظنيل ًاريرقت ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ ،تاتابنلا ةيامحل
 :نمضتي

قبطي ٢١/١٠ررقملا نم ) ٤ (٣ةرقفلا يف هيلإ راشم وه امبسح ،ًامييقت   )أ(  ،
ايجولونكتلاقيرف[نم ةمدقملا ةيجهنملا  ديموربل ةينقتلا تارايخلاب ةصاخلا هتنجلو يداصتقالا مييقتلا و  

ررقملا اذ يف[] ليثيملا  نأشب] قفرملا:  
باشخألل ليثيملا ديموربب تاجلاعملا لئادبل ةيداصتقالاو ةينقتلا ىودجلا  ‘١’  

ةهيبشلا ةيئاذغلا داوملاو بوبحلاو باشخألا ةئبعت داومو ةروشنملا ا 
يتلا ةعارزلا لبق ةبرتلا ةجلاعم تامادختسال لئادبلاو ةيبشخلا عوذجلاو 

يعارزلارجحلا ريبادت دادع يف ربتعت   ؛ 
؛ةقباسلا ةيعرفلا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا لئادبلاقيبطت ريثأت  ‘٢’    
ةفاكل ليثيملا ديمورب نم كالهتسالاو جاتنإلا ةيمك دييقت ريثأت   ‘٣’

  ؛نحشلا لبق امتاجلاعم ويعارزلا رجحلا تامادختسا 
ىرخألا فارطألا ىدل لغاوشلا ةجلاعمل لمكتس[  )ب( ؛]ت  
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تاعاطقلا نع ةنكمملا تانايبلا لضفأ عيمجتب موقت نأ فارطألا عيمج ىلإ بلطي  - ٤[  
كلت مدقت نأو نحشلا لبق ام تاجلاعمو يعارزلا رجحلا ضارغأل ليثيملا ديمورب اهيف مدختس   ي يتلا

  ]؛٢٠١٢رياني /يناثلا نوناك هاصقأ دعوم يف نوزوألا ةنامأ ىلإ تانايبلا
ضرعتست نأ نوزوألاةنامأ ىلإبلط ي  - ٥[ قسانتو لامتكا  مب ةمدقملاريراقتلا    بجو 

فارطألا عامتجال ةقباس تاررقمل ةباجتسا فارطألا اهمدقت يتلا تانايبلا نم اهريغو  ٧ةداملا 
لبق ام تاجلاعمو يعارزلا رجحلا ضارغأل هتامادختساو هكالهتساو ليثيملا ديمورب جاتنإ ن أشب
وأ ةيفاضإ تامولعم ميدقت ةينعملا فارطألا نم بلطت نأو ،هدعب امو ٢٠٠٥ ماعل نحشلا  
  ]].ءاضتقالا بسح تاحاضيإ

  يتياه يف ةلاحلا]: نيس/[٢٢ررقملا عورشم   -ني س
  ايسول تناسو ادانيرغ نم مدقم

  :ررقي فارطألا عامتجا نإ  
لوكوتوربل لصاوتملا لاثتمالاب اهمازتلاو يتياه ةموكح دوهج ريدقتلا عم ظحالي ذإ    
،   لايرتنوم
    يتياهاههجاوت يتلا ةيئانثتسالا تابوعصلابرقي ذإو عقو يذلا ر    مدملا لازلزلل ةجيتن ًايلاح  

يناثلا نوناك١٢يف  ةوقب ٢٠١٠رياني /  يداصتقالا هافرلاب ًاراض ًاريثأت رّثأ يذلاو ،ةجرد ٧،٢   
،   يتياه بعشل يعامتجالاو

م   ةدِفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلاب قلعتي اميف ا هفتي ذإو  امازتلاب ءافولاب يتياه مازتلا  
،مب نوزوألل   هتاليدعتو لايرتنوم لوكوتورب بجو

داوملا تارداص ةبقارم قيرط نع يتياه ةدعاسم ىلع فارطألا عيمج ّثحينأ   - ١    
 ،  لالخ نميتياه ىلإ نوزوألل ةدِفنتسملا داوملا ىلع دمتعت يتلا تايجولونكتلاو نوزوألل ةدِفنتسملا

ر  فارطألل رشاعلا عامتجالل ١٠/٩رقملل ًاقفو ةراجتلا ةبقارم   ؛ةلصلا تاذ تاررقملا رئاسو 
لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي نأ   - ٢  

يتياهل ةصاخلا فورظلا رابتعالا يف ذخأت نأ ،يتياهل عيراشملا تاحرتقم يف رظنلا ىدل ،لايرتنوم 
نوبركلا تابّكرم نم يجيردتلا صلختلاب قلعتي اميف فورظلا كلت نع ةجتانلا ةصاخلا تابوعصلاو 

تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ليجعت صوصخلا هجو ىلع كلذ يف امب ،ةيرولف ةيرولكورديهلا 
  ؛لايرتنوم لوكوتورب تابلطتمل ًاقفو ةيرولف ةيرولك ورديهلا نوبركلا

ًاضيأبلطينأ   - ٣   يف يتياه ىلإ ةبسانم ةدعاسم ميدقت ةلافك ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ    
ةدِّفنتسملا داوملا يف ةراجتلا دصرو ةبقارمو تانايبلا عمجو تاردقلا ءانبو يسسؤمل ا معدلا تالاجم
  ؛ةيرورض اهارت دق ىرخأ تادعاسم يأ بناج ىلإ ،نوزوألل

عضو يف ةبسانملا ةدعاسملا ميدقت ةلافك ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ كلذكبلطي نأ   - ٤    
ةنامأ غالبإ يف اهدوهج ةلصاومو يتياه يف ةينطولا نوزوألا ةدحو ميظنت ةداعإ قيقحتل ةيجيتارتسا 
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لوكوتورب تابلطتمل ًاقفو نوزوألل ةدِفنتسملا داوملا كالهتسا نع ةبولطملا تانايبلاب نوزوألا 
  ؛لايرتنوم

عيمج يف لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل رظنت نأ   - ٥  
لازلزلل ةجيتن يتياه اههجاوتيتلا تابوعصلا ءوض ىلع يتياه نأشب تارارقلا  .  

  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانوزخم ةلماعم]: نيع/[٢٢ررقملا عورشم   - نيع

  يبوروألا داحتالا نم مدقم

ررقي فارطألاعامتجا نإ  :  
ىلإركذلاب ريشي ْذإ هنأ  ةنامألا ىلإ     ررقملا يف بِلُط دحوم لجسب ظفتحت نأ ١٨/١٧   

نوزوألل ةدفنتسملاداوملا كالهتساو جاتنإل اهزواجت ببس نأ فا رطألا اهيف تحضوأ يتلا تالاحلاب  
ضعب  لاهنيزخت مت ماعلا كلذ يف نوزوألل ةدفنتسم داوم داريتسا وأ جاتنإل ةجيتن ءاج نيعم ماع يف

،حملاضارغ ألا   لبقم ماع يف ةدد
ًاضيأ ركذلابريشيذإو  كلذك اهيلإ     جردت نأ بِلُط ةنامألا نأ ىلإ قئاثو لا يف لجسلا كلذ 

لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ،ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا نم عامتجا لكل دع   ت يتلا
يتلا تانايبلا نع ةنامألا ريرقت يف كلذك هجاردإو ،طقف ًاملع ةطاحإلا ضارغأل كلذو ،لايرتنوم  

،٧ةداملل ًاقفو فارطألا اهمدقت  لوكوتوربلا نم    
ماع ذنم ةلاح ٢٩نع تغلبأ دق ةنامألا نأ  ظحالي ذإو سمت ١٩٩٩  تزواجت ًافرط ١٢   

 ، نيعم ماع يف نوزوألل ةدفنتسم ةنيعم ةدام نم كالهتسالا وأ جاتنإلا نم هب حومسملا ىوتسملا
،   هالعأ ةروكذملا تاهويرانيسلا نم دحاو نع جتن كالهتسالا وأ جاتنإلل اهزواجت نأ تحضوأو

ومب تانايبلا اهغالبإ دنع فارطألاىلإ بلطينأ   - ١ ،٧ةداملا بج   لوكوتوربلا نم   
ةدفنتسم ةدام جاتنإل ةجيتن ثدح دق نوكي كالهتسالا وأ جاتنإلل زواجت يأ ديدحتب موقت نأ  
  :ةنوزخم تناكو هنع غلبملا ماعلا لالخ نوزوألل

  ؛لبقم ماع يف اهريمدت لجأل اهريدصتل وأ ًايلحم اهريمدتل  )أ(
ماع يف ضرغلا اذهل اهمادختسال ا هريدصتل وأ ًايلحم ةطيسو ةدامك اهلامعتسال  )ب(

  ؛لبقم
  ؛لبقم ماع يف ةيمان نادلبل ةيلحم تاجايتحا ةيبلتل اهريدصتل  )ج(

ددحت نأ هيلاع ١ةرقفلا اهلمشت تالاح نع تغلبأ يتلا فارطألا ىلإ بلطي نأ   - ٢  
داوملل يئاهنلا لامعتسالا ،لوكوتوربلا نم ٧ةداملا بجومب تانايبلا غالبإ دنع ،ةلاح لكل   

  ؛كلذ ثدح ىتمو ةنوزخملا نوزوألل ةدفنتسملا
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عيمجنع غالبإلاب فارطألا عيمج ركذي نأ  - ٣ ، نم جاتن إلا   نوزوألل ةدفنتسملا داوملا
بجومب اهكالهتساو اهجاتنإ باسح يف ةدعاسملل كلذو ،د معتم ريغ وأ ًادمعتم كلذ ناك ءاوس

؛لوكوتوربلا نم٣ةداملا     
معت نأةنامألا ىلإ بلطي نأ  - ٤ ، ل  ذيفنتلا ةنجل عم رواشتلا لالخ نم  ثيدحت ىلع، 

يف رظني يكل لوكوتوربلا نم٧ةداملل ًِاقبط تانايبلا غالبإ لئاسوو تارامتسا ضارعتساو   اه 
ىلع فارطألا عامتجا ةدعاسم فد  فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا:  

يف ةجردملا ت الاحلاب ةلصلا تاذ ةددحملا تانوزخملا رسفي غالبإللراطإ عضو   )أ(
؛هالعأ١ةرقفلا     

كلت ريس طخ عبتتب دهجلا اذه نع جتانلا غالبإلا راطإ حمسي نأ نامض   )ب(
؛ةلبقملا تاونسلا يف ةدوصقملا ايفوتو تانوزخملا    الامعتسا عم اهق

كلتل ةلمتحملا تالامعتسالا عيمج ةاعارم عم غالبإلا لئاسو ثيدحتو طيسبت  )ج(  
؛فارطألا بناج نمةنكمم تاحارتقا يأو داوملا    

  :ةلاح يأ ذيفنتلا ةنجل رظن ىلإ ليحت نأ ةنامألا ىلإ بلطي نأ  - ٥
 ١ةرقفلا يف ةجردملا تاهويرانيسلا هلمشت  ال كالهتسالا وأ جاتنإلا يف زواجت  )أ(

  ؛هيلاع
لالخ ةنوزخملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل يئاهنلا مادختسالا نع اهيف غلبي مل   )ب(

؛نوزخم جاتنإ اعلل يلاتلا ماعلا    أ نع غالبإلا مت يذلا ما
تامادختسالا دحأ يف ةنوزخملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا اهيف مدختست مل   )ج(

نوزخم جاتنإ ا١ةرقفلا يف ةجردملا   أ نع اهيف غلبأ يذلا ماعلل يلاتلا ماعلا لالخ هيلاع  .  
  ةيرادإ لئاسم نأشب تاررقم عيراشم  - ًايناث
لايرتنوم لوكوتوربو ،انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح : ]فلأ فلأ[/٢٢ ررقملا عورشم  - فلأ

لوكوتوربلل نيجيبو لايرتنومونجاهنبوكو ندنلتاليدعتو     

ررقيفارطألا عامتجا نإ  :  
ةيامحل انييف ةيقافتا ىلع تقدص يتلا نادلبلا نم ريبكلا ددعلا ىلإ ىضرلا عم ريشي   - ١

  ؛نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشبلايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا ةقبط 
يناثلا نيرشت١ىتح ،هنأ ىلإ ريشي   - ٢ ق ٢٠١٠ربمفون /  دص دق ناك ًافرط [...] ، 

لوكوتوربل نجاهنبوك ليدعت ىلع ًافرط  [...]قدصو ،لايرتنوم لوكوتوربل ندنل ليدعت ىلع 
قدصو لايرتنوم لوكوتوربل لايرتنوم ليدعت ىلع ًافرط [...]قدصو ،لايرتنوم  ىلع ًافرط [...]،   

  ؛لايرتنوم لوكوتوربل نيجيب ليدعت
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لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا ىلع دعب قدصت مل يتلا لودلا عيمج ثحي   - ٣
ةكراشملا ةيلومش ةرورض يعارت نأو ،كلذ لعفت نأ ىلع امهيلإ مضنت وأ امهلبقت وأ ،هتاليدعتو 

  .نوزوألا ةقبط ةيامح نامضل

فارطألا ددعتملا قودنصللذيفنتلا ةنجل ةيوضع: ]ءاب ءاب[/٢٢رر قملا عورشم  - ءاب    
ررقيفارطألا عامتجا نإ  :  

مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل ا   - ١  تماق يتلا لامعألا ريدقتلا عم ظحالي
  ؛٢٠١٠ماع يف لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا 

ةدحتملا تاي الولاو ايسول تناسو يسورلا داحتالاو ندرألاو رصم عضودكؤي   - ٢
رايتخاو ،رخآ ماع ةدمل ةنجللا يف ءاضعأك ةيكيرمألا يف ءاضعأ ... و ... و ... و ... و ...  

يناثلا نوناك١نم ًارابتعا نيماع ةدمل ةنجللا    ؛٢٠١١رياني / 
ةدمل ذيفنتلا ةنجلل ًاررقمو سيئرلل ًابئان ... و ًاسيئر لمعلل... رايتخاب ًاملع طيحي   - ٣

يناثلا نوناك١نم ًا رابتعا دحاو ماع  .٢٠١١رياني / 

ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ةيوضع : ]ميج ميج[/٢٢ررقملا عورشم   -ميج 
  لايرتنوم لوكوتورب

ررقيفارطألا عامتجا نإ  :  
ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ا   - ١  تماق يتلا لامعألا ريدقتلا عم ظحالي

  ؛٢٠١٠ماع يف قودنصلا ةنامأ ةدعاسمب لايرتنوم ل وكوتورب ذيفنتل فارطألا
رايتخا   - ٢   ةيذيفنتلا ةنجللا يف ءاضعأ ... و ... و ... و ... و... و... و... رقي

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نولثمي  رايتخاو ،لوكوتوربلا نم ٥  ... و... و...  
 ١نم ًارابتعا ،ماع ةدمل ةرقفلا كلت بجومب ةلماعلا فار طألا نولثمي ءاضعأ... و ... و... و ... و 
  ؛٢٠١١رياني /يناثلا نوناك

نم  ًارابتعا ،ماع ةدمل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئرل ًابئان... و ًاسيئر... رايتخا ظحالي   - ٣
يناثلا نوناك١   .٢٠١١رياني / 

نم ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئرلا : ]لاد لاد/[٢٢ررقملا عورشم   -لاد 
  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا

ررقيفارطألا عامتجا نإ  :  
ديسلا رايتخا    نم ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيكراشم نيسيئر ... و ... رقي

  .٢٠١١ماعل لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا 
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نم ٧ةداملا بجومب فارط ألا اهتمدق يتلا تامولعملاو تانايبلا: ]ءاه ءاه[/٢٢ررقملا عورشم   - ءاه  
  لايرتنوم لوكوتورب

ررقيفارطألا عامتجا نإ  : 

دق نوكت نأ يغبني يتلا ًافرط [...] لصأ نم ًافرط [...] نأ ريدقتلا عم ظحالي   - ١
نأو كلذ تلعف دق ٢٠٠٨ماع تانايب تغلبأ  يف ا[...]     ٣٠ انايب تغلبأ فارطألا كلت نم

ًالمع٢٠١٠هينوي /ناريزح ررقملاب     ؛١٥/١٥ 
 :٢٠٠٨تانايب نع نآلا ىتح غلبت مل ةيلاتلا فار ـطألا نأ ،كلذ عم ،ظحالي  - ٢

  ؛]--[
ًاضيأظحالي  - ٣ ىلإ ،اهلعجي تانايبلا نع هالعأ ةروكذملا فارطألا غالبإ مدع ّنأ    

ةرخأتملاتانايبلا هذهل ةنامألا يقلت نيح بجومب ا   انايب نع غالبإلا تامازتلال لاثتما مدع ةلاح يف  ، 
  ؛لايرتنوم لوكوتورب

تالاكولا عم بثك نع لمعلا ىلع ،ءاضتقالا بسح ،فارطألا كلت ّثحي   - ٤
ىلع ةنامألا    دمعت نأ ذيفنتلا ةنجل ىلإ بلطيو ،ةبولطملا تانايبلاب ةعرسلاهجودم لجأ نم ةذفنملا   

؛فارطألا كلت عضو ضارعتسا ىلإ مداقلا اهعامتجايف    
فارطألا بناج نم بسانملا تقولا يف تانايب لا نع غالبإلا مدع نأ ظحالي  - ٥

ا عامتجاو ذيفنتلا ةنجل بناج نم مييقتلاو دصرلا ةيلاعف قوعي امازتلال فارطألا لاثتمال فارطألا  
  ؛لايرتنوم لوكوتورب بجومب

هتياغ دعوم يف غالبإلا نأ ًاضيأظحالي   - ٦ ناريزح٣٠  ًاريثك ر/    سيي ةنس لك هينوي
ةدعاسم لاجم يف لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصل ل ةيذيفنتلا ةنجللا لمع

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلع لوكوتوربلا نم ٥   
  ؛لوكوتوربلا اهضرفي

لاح جاتنإلاو كالهتسالا تانايب نع غالبإلا ةلصاوم ىلع فارطألا ع   - ٧  جشي
 ، هتياغ دعوم يف كلذ نوكي نأ ل ماقرألا رفاوت  ضف ناريزح٣٠يو وحنلا ىلع ماع لك نم هينوي / 

  .١٥/١٥ررقملا يف هيلع قفتملا 
لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نورشعلاوثلاثلاعامتجالا : ]واو واو[/٢٢ررقملا عورشم   -واو     

  :ررقي فارطألا عامتجا نإ
عامتجالا دقعنأ  ثلاثلاي باقعأ يف [..] يف لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلا و  

، [  ] يف انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالا  تقو برقأ يف نالعإلا متي نأ وةرشابم
عامتجاللددحمدعوم نع نكمم   .  

_____________  


