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يف فارطألل نورشعلاو يناث لا عامتجالا

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

ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا ريرقت 
 نوزوألا ةقبطل

 ةمدقم
ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نورشعلاو يناثلا عامتجالا دقع   - ١

يناثلا نيرشت١٢ىل  إ٨نم ،كوكنابب تارمتؤملل ةدحتملا ممألا زكرم يف نوزوألا   .٢٠١٠ربمفون / 
نم دق يو  ىلإ ٨ع يريضحت ءزج نم عامتجالا فلأت يناثلا نيرشت١٠  دق /   ع ىوتسملا عيفر ءزجو ،ربمفون

يناثلا نيرشت١٢ و١١يف   .ربمفون/ 

  يريضحتلا ءزجلا: لوألا ءزجلا

 يريضحتلا ءزجلا حاتتفا  - ًالوأ 
) ةيرافيلوبلا - ةيروهمج(اليورتف زايد لنزرف د يسلا ،ناكراشملا هاسيئر يريضحتلا ءزجلا حتتفا  - ٢

ةعاسلا يف كلذو )ادنك(اوريس ناترام ديسلاو  نينثالا موي حابص نم ٢٥/١٠،  يناثلا نيرشت٨  ربمفون / 
٢٠١٠. 

، ةيعانصلا لاغشألا ةرادإلماعلا ريدملا ،اسكاتيباناف تابارب ديسلا نم لك يحاتتفا نايبب ىلدأو   - ٣
 .نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا ،زيلازنوغ وكرام ديسلاو ،دنليات يف ةعانصلا ريزونع ةباين 

اسكاتيباناف ديسلا ظحالو  - ٤ نّمثو ،ءاعمج ةيرشبلا هافر ددهي نوزوألا ةقبط دافنتسا نأ هنايب يف   
ئاملا هفارطأب لايرتنوم لوكوتورب نأ ليلدب ،ةمادتسم لولح داجيإ ىلع مزع نم يملاعلا عمت ام  ة ا هيدبي
 .لماش يملاع قيدصتب ىظحي يئيب قافتا لوأ ناك نيعستلاو ةتسلاو
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نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةيلمع اهزاجنإل فارطألا ىلع اسكاتيباناف ديسلا ىنثأو   - ٥
يناثلا نوناك١يف ةيرولف ةيرولكلا  تاموكحلا مازتلا لضفب،٢٠١٠رياني /   ،يعانصلا عاطقلاتائيه  و، 

يندملا عمت  ماع يف اهلصوتلو ،ءاوسلا ىلع ةيمانلاو ةمدقتملا نادلبلا يف او نورشعلا ىركذلا ٢٠٠٧   ،
نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل ينمزلا لودجلا عيرستل يخيرات قافتا ىلإ ،لوكوتوربلل 

 تالوادم نيلثمملل ىنمتو .يلاحلا عامتجالل ةحجان ةمتاخب تاحاجنلا هذهنذؤئو  .ةيرولف ةيرولكورديهلا
  .عامتجالا حاتتفا ًايمسر نلعأ مث ،ةرمثم
هنايب يفيذيفنتلا نيمألا ركشو  - ٦ ىلإ ركشلاب هجوتو ،عامتجالا اهتفاضتسا ىلع دنليات ةموكح    

ةنجللا تارمتؤم زكرم يفظومو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانربيفظوم   
ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ يفظومو ،ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنمل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا  

عامتجالا ميظنت يف م  خيرات نم ةمساح ةلحرم يف دقعني عامتجالا نإ لاقو  .واعتل لايرتنوم لوكوتورب
تابكرم نم يجيردتلا صلختلا فادهأ تققح دق فارطألا نوكت نأ رظتنملاف ،لايرتنوم لوكوتورب 

ةيلمع مامتإل نآلا علطتت ا ٢٠١٠ماعل نوبركلا ديرولك عبارو تانولاهلاو ةيرولف ةير ولكلا نوبركلا  أو  ،
يف متت نأ رظتني ةيلمع يهو ٢٠١٥ماع يف ليثيملا مروفورولكو ليثيملا  ديمورب نم يجيردتلا صلختلا  ،
، حت دعبو. فارطألا ددعتملا قودنصلا اهرقأ يتلا عيراشملا ذيفنت لضفب اهل ددحملا دعوملا تاحاجنلا هذه قيق

ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ىلع اهمامتها بصت نأ فارطألا ىلع نيعتي 
 .ةيرولف

نم ددعل اهتشقانم لصاوتس فارطألا نأ ىلإ راشأف عامتجالا لامعأ لودج ىلإ لقتنا مث   - ٧
، لمشي ،قودنصلا مييقتل تاصاصتخا حارتقا اهنيب نم  فارطألا ددعتملا قودنصلاب ةقلعتملا تاحرتقملا

ضارعتساو ؛ ٢٠١٤-٢٠١٢ةرتفلل قودنصلا دراوم ديدجتل تاصاصتخا حارتقاو ؛هليومتو هقاطن 
تقفاو يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ليومتل ةيهيجوتلا ئدابملل 

ىلإ ةيمارلا عيراشملا ةيلهأ حيضوتب حارتقاو ؛ًارخؤم فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا اهيلع 
. ليومتلا يقلتل تالويلوبلاب جزملا ةقبسملا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا

فراصمل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب تاحرتقم ةعبرأل ًاضيأ اهتشقانم لصاوتس فارطألا نأ ىلإ راشأو 
، كالهتساو جاتنإ ضيفخت ىلع صني ثيحب لوكوتوربلا ليدعتب نيحارتقاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا  

ىلع ةردقلايفيعض ةيرولفورديهلا تانيفيلوألا نم نيبّكرمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم   
ليثيملا ديمورب تاءافعإ لمشتف ،اهيف رظنيس يتلا ىرخألا دونبلا امأ . يملاعلا رارتحالا ثادحإ
يماعل ةجرحلا تامادختسالل تاءافعإو ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا ضارغألو ،٢٠١٢ و٢٠١١   

ةيربتخملا تامادختسالل تاءافعإلاو ،نوزوألل ةدفنتسملا ىرخألا داوملل ةيرورضلا تامادختسالا 
 .نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيليلحتلاو

يف اهحاجنب رخفت نأ لوكوتو ربلا يف فارطألا عسو يف نأ ىلإ ًاريشم يذيفنتلا نيمألا متتخاو  - ٨
قيقحتل لمعلا ةلصاوم ىلع نيلثمملا ّثحو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةيرثكأنم يجيردتلا صلختلا   

  .عيمجلا ريخ هيف امل نوزوألا ةقبطل ةماتلا ةيامحلا لفكي وحن ىلع داوملا هذه نم لماكلا صلختلا
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 ةيميظنتلا لئاسملا  -ًايناث 
 روضحلا  -فلأ 

ةيلاتلا فارطألا نع نولثمم لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو يناثلاعامتجال ا رضح  - ٩  
، داحتالا : لايرتنوم لوكوتورب يف ،يسورلا ، يبوروألا داحتالا اينيمرأ ،ندرألا ،نيتنجرألا ،ايبويثإ  

، ،  اينابسإ ، ايناملأ ،ناتسناغفأ ،ايلارتسأ ،ادوبربو اوغيتنأ ،  ياوغوروأ ،الوغنأ ،ايسينودنإ ناريإ ادنغوأ
، )ةيمالسإلا - ةيروهمج( والاب ،ناتسكاب ،ياوغاراب ،ايلاطيإ  ، ، ،نيرحبلا ،ليزاربلا لاغتربلا راد ينورب    

 ، ، اكيجلب ،مالسلا ، زيلب ، شيدالغنب ، امنب ، ننب ، ناتوب دنليات ،ادنلوب ،كسرهلاو ةنسوبلا ،وساف انيكروب
 ، ، اغنوت ،سنوت ،وغوت ،ناتسنامكرت ،  - روميتولافوت ، يتشيل رزج ،اماهبلا رزج رئازجلا ،دوسألا لبجلا

، هامجلالاشرام رزج ،كوك رزج ،ناميلس رزج ،رمقلا  ، ، ةيبيللا ةيبرعلا ةيري ةيكيشتلا ةيروهمجلا  
 ، ةيروهمج ايروك ةيروهمج ،ةدحتملا اينارتت ةيروهمج ،ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا ،ةيكينيمودلا ةيروهمجلا

، بعشلا ةيطارقميدلا ايروك ةيروهمج ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمج ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ،ةي
 ، ، ةقباسلا ةيفالسوغويلا اينودقم ، افودلوم ةيروهمج ، اكينيمود ،كرمنادلا ،ايجروج ،ايقيرفأ بونج ادناور

 ، ، اينامور د، نليزاوس ،لاغنسلا ،ةروفاغنس ،اكنال يرس ،ايسول تناس ،يبيسنيربو يموت ناساوماس
 ، ع ،قارعلا ،ناتسكيجاط ،نيصلا ،لاموصلا ،ايبرص ،ارسيوس ،ديوسلا ،نادوسلا ، لانام ايبماغ ،نوباغ

 ، ، ةيئاوتسالا اينيغ ،اينيغ ،ادانيرغ ،اناغ ةيرافيلوبلا- ةيروهمج(اليورتف ،نيبلفلا ،اسنرف وتاوناف  ( ، ادنلنف  ،
،  تييف ، مان ، صربق ، انوريماكلا ،ناتسخازاك ،ناتسزيغريق ،رطق ، يلوسرلا يسركل ابوك ،ادنك ،ايدوبمك

، ريبيل ،نانبل ،اينيك ،تيوكلا ،وغنوكلا ،ايبمولوك ،اكيراتسوك ،راوفيد توك يلام ،وتوسيل ،ايناوتيل ،اي
 ، ، ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا ،يوالم ،كيسكملا ،رصم ،رقشغدم ، ايزيلام فيدلم

ةدحوملا- تايالو(ايزينوركيم ،رامنايم ،ق يبمازوم ،سويشيروم ،ايلوغنم  ( ، اسمنلا ،جيورنلا ،ايبيمان  ،
، الولا ،ادنلوه ،ايراغنه ،دنهلا ،يتياه ،ادنليزوين ،اوغاراكين ،ايريجين ،رجينلا ،لابين ةيكيرمألا ةدحتملا تاي
  .نابايلا

تلا ةصصختملا ا  - ١٠  ةئيبلا قفرم : ةيلاالاكوو ةدحتملا ممألا تائيه ولثمم ًاضيأ عامتجالا رضحو
 ، ددعتملا قودنصلا ةنامأ ، دودحلاربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقنل لزاب ةيقافتا ةنامأ ةيملاعلا

، ألا ممألا جمانرب ،خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا ةنامأ لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارط
، ةدحتملا ممألا جمانرب ،يئامنإلا ةدحتملا  ، ا ةمظنمةئيبلل   .يلودلا كنبلاةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممأل

ةيلاتلا ةيعانصلاو ةيموكحلا ريغ تائيهلاو ةيلودلا ةيموكحلا تائيهلا ًاضيأ عامتجالا يف تلّث  - ١١   :مو
African Oxygen Limited, Alliance for Responsible Atmospheric Policy, APL Asia Co. Ltd, Arkema 
Inc., Arysta LifeScience North America LLC, Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development, 
Australian Urethane Systems Pty., Ltd, Business Council for Sustainable Energy, California 
Strawberry Commission, Catalinos Berry Farms, Centre for Energy Environment Research & 
Development Co. Ltd, Chemcofer (Pty) Ltd, Chemtura Corporation, CYDSA, Daikin Industries Ltd, 
Dev TV, Dow AgroSciences LLC, ECI International Co. Ltd, Ecologists for Sustainable 
Development, Environmental Investigation Agency, Federation of Thai Industries, Foam Supplies 
Inc., Global Environmental Refrigerant Gases P/L, Green Alternatives and Peace Movement 
Uganda, Green Cooling Association, Greenpeace International, GTZ (Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit GmbH), Gujarat Fluorochemicals Limited, ICF Macro, ICL Industrial 
Products, Industrial Foams Pvt. Ltd, Industrial Technology Research Institute, Institute for 
Governance and Sustainable Development, International Institute of Refrigeration, Iran 
Refrigeration Association, King Mongkut’s University of Technology, League of Arab States, M. 
De Hondt bvba, Mebrom NV, Natural Resources Defense Council, Navin Fluorine International 
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Limited, Pertamina, Princeton University, PT Airkon Pratama, PT Nugas Trans Energy, PT Dayu 
Nusantara, PT Grasse Arum Lestari, Quimobásicos S.A. de C.V., Refrigerants Australia, 
Refrigeration and Air-Conditioning Manufacturers’ Association of India, Research, Innovation and 
Incubation Center, RTI Technologies, Shecco, SRF Limited, Technology, Education, Research and 
Rehabilitation for the Environment Policy Centre, TouchDown Consulting, Trans-Mond 
Environment Ltd, World Customs Organization Regional Intelligence Liaison Offices.  

 ءاسؤرلا  -ءاب 

  .عامتجالا نميريضحتلا ءزجلا ةسائر يف اوريس ديسلاو زايد ديسلا نم لك كرتشا   - ١٢

 يريضحتلا ءزجلا لامعأ لودج رارقإ  -ميج 

يف دراولا تقؤملا لامعألا لودج ساسأ ىلع يريضحتلا ءزجلل يلاتلا لامعألا لودج رارقإ مت   - ١٣
  :  UNEP/OzL.Pro.22/1 ةقيثولا 

 :يريضحتلا ءزجلا حاتتفا  - ١

 ؛ةيدنلياتلا ةموكحلا) يلثمم(لثمم تانايب   )أ(

 .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب) يلثمم(ل ثمم تانايب  )ب(

 :ةيميظنتلا لئاسملا  - ٢

 ؛يريضحتلا ءزجلا لامعأ لودج رارقإ  )أ(

 .لمعلا ميظنت  )ب(

 :٢٠١١ماعل لايرتنوم لوكوتورب تائيه ةيوضع يف رظنلا   - ٣

 ؛ذيفنتلا ةنجل ءاضعأ  )أ(

لوكو تورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ  )ب(
 ؛لايرتنوم

 ؛ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئرلا  )ج(

 .مييقتلا ةقرفأل نوكراشملا ءاسؤرلا  )د(

لوكوتوربو نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال نيينامئتسالا نيقودنصلل ةيلاملا ريراقتلا   - ٤
 .لايرتنوم لوكوتورب تاينازيمو نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم

لايرتنوم لوكوتورب نم١٠ةداملا بجومب ةيلاملا ةيلآلاب ةلصتملا لئاسملا   - ٥  : 

 ؛)٢١/٢٨ررقملا (ةيلاملا ةيلآلا مييقتل تاصاصتخا   )أ(

ةرتفلل فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجت ةداعإ ةساردل تاصاصتخا   )ب(
 ؛٢٠١٤ - ٢٠١٢

ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ا عا يتلا ةيهيجوتلا ئدابملا مييقت  )ج(  دمت
 .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نأشب فارطألا
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داوم اهرابتعاب تالويلوبلا يف ةجوزمملا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ةلاح   - ٦
 .لايرتنوم لوكوتورب بجومب ةباقرلل ةعضاخ

 :نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصمل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا  - ٧

 ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتب ةلصلا تاذ قفارملاو تايجولونكتلا  )أ(

 .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصمل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا  )ب(

 .لايرتنوم لوكوتورب ىلع ةحرتقملا تاليدعتلا  - ٨

بتعاب٢٣ -يرولفورديهلا نوبركلا بكرم نم ماتلا يجيردتلا صلختلا   - ٩ نم هرا  
 .٢٢ -يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم جاتنإل ةيبناجلا تاثاعبنالا 

لايرتنوم لوكوتورب نم٢ةداملا نم تاءافعإلاب ةلصتملا لئاسملا   - ١٠  : 

ماعو ٢٠١١ماعل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعت   )أ(  ؛٢٠١٢ 

 ؛نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسا  )ب(

 ؛٢٠١١ماعل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعت   )ج(

 ؛)٢١/٦ررقملا (نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا   )د(

ررقملا (عينصت لماوعك نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختساب ةلصتملا لئاسملا   )ه(
٢١/٣.( 

 .يتياهل ةصاخلا ةلاحلا  - ١١

 :تانايبلا غالبإو لاثتمالاب ةلصتملالئاسملا   - ١٢

 ؛لاثتمالاب قلعتي اميف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانوزخم ةجلاعم  )أ(

اهيف رظنلاو ذيفنتلا ةنجل ا  )ب(  تصوأ يتلا تاررقملاو لامعألا نع ضرع. 

 .ىرخأ لئاسم  - ١٣

نم ١٣دنبلا يف ج ردت نأ ىلع فارطألا تقفاو ،يريضحتلا ءزجلا لامعأ لودج رارقإ ءانثأو  - ١٤  
قئاثوو ؛تارئاطلا لكايه يف تانولاهلا نع ررقم عورشم ‘‘ ىرخأ لئاسم’’نونعملا لامعألا لودج 

ىلع  ةردقلا ةفيعضلا ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم نع ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم ةمدقم تامولعم
نوزوألل ةدفنتسملا داوملل لئادبكيملاعلا رارتحالا ثادحإ ناتسخازاك داريتسا نأشب ررقم عورش مو ؛ 

 .لايرتنوم لوكوتورب تاليدعت ىلع اهقيدصت راظتنابةيرولف ةيرولكوردي هلانوبركلا تابكرمل 

 لمعلا ميظنت -لاد 

 .ةرورضلا هيضتقت امل ًاقفو لاصتا ةقرفأ ءاشنإو داتعملا ءارجإلا عابتا ىلع فارطألا تقفاو  - ١٥
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 ٢٠١١ ماعل لايرتنوم لوكوتورب تائيه ةيوضع يف رظنلا  -ًاثلاث 
ةدعل نيحشرم ةيمست عامتجالا اذه يف يرورضلا نم نأب ًارّكذم دنبلا كراشملا سيئرلا مدق   - ١٦

ا  .٢٠١١ماعل لايرتنوم لوكوتورب تائيه يف بصانم  احيشرت م  دقت نأ ةيميلقإلا تاعوم  ا ىلإ بلطو
 .ةنامألا ىلإ

سنوب سنوب هيسوخ ديسلاو نول ريد ناف ناي ديسلا ىلع نيلثم ملا نم ددعو يذيفنتلا نيمألا ىنثأ  - ١٧
ونكتلا قيرفو ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفل نيكراشم نيسيئرك امهلمع اي  يداصتقالا مييقتلاو ايجو لأ نيذللا

 .لايرتنوم لوكوتوربل ةزيمتملاو ةليوطلا امهتمدخب اوداشأو ،يلاوتلا ىلع

ةلمج نمض ،مض ررقم عورشم ىلع ىوتحأ عامتجا ةفرغ ةق رو ةدحتملا تايالولا لثمم مدق  - ١٨
يف تارييغت لوانت نيثالثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا امهيف رظني نيررقم يعورشم ،رومأ 

  .يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخاب ةلصتم لئاسمو مييقتلا ةقرفأ ةيوضع
رطألا تقفتا ،كلذلًاعبتو  - ١٩ ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللاو ذيفنتلا ةنجل يف ءاضعألا ىلع فا  

شملاءاسؤرلا ىلعو ،لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ةقرفأو ةيوضعلا حوتفملا لمعلا قيرفل لنيكر ا 
 ، عيراشم ترقأ ويداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخاب ةلصتملا لئاسملا ىلعو مييقتلا
 .اهيف رظنلا لصاوي يك ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ىلإ اهتلاحأو قافتالا اذه سكعت يتلاتاررقملا 

لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال نيينامئتسالا نيقودنصلل ةيلاملا ريراقتلا   - ًاعبار 
 لايرتنوم لوكوتورب تاينازيمو نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب

ةنجل ءاشنإ ىلع تجرد ةقباسلا تاعامتجالا ّنأ ىلإ دنبلا اذه ميدقت ىدل كراشملا سيئر لا راشأ  - ٢٠
ةينازيملا لئاسم نأشب رثكأ وأ ررقم عورشم دادعإو ةينازيملاب ةلصلا تاذ قئاثولا ضارعتساب موقت ةينازيملل 

ةسائرب ةنجللا هذهءاشنإ ىلع فارطألا تقفاو ،ةعبتملا ةسرامملل ًاقفوو . فارطألا عامتجا اهيف رظنيل  
 .)كيسكملا (سالاس زيموغ كيرنإ زيفيإديسلا 

عامتجا ةفرغ ةقرو قيرفلا سيئر مدق ،لمع نم ةينازيملا قيرف هب ماق امل ًاعبتو  - ٢١ عورشم نمضتت  
نم ًاديزم ررقملا عورشم ءاليإ ىلع فارطألا تقفاوو. تاينازيملاو ةيلاملاو ةيرادإلا لئاسملا نأشب ررقم  
لالخ ًايوفش ةينازيملا باوبأ ضعب نم ةصقانلا ماقرألا مدقت نأ ىلع ،ىوتسملا عيفرلا ءزجلا لالخ ةساردلا  
 .ىوتسملا عيفرلا ءزجلا

لايرتنوم لوكوتورب نم١٠ةداملا بجومب ةيلاملا ةيلآلاب ةلصلا تاذ لئاسملا  -ًاسماخ     

  )٢١/٢٨ررقملا (ةيلاملا ةيلآلا مييقتل تاصاصتخا   -فلأ 
لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا مييقت نأشب ،]ميج/[٢٢ررقملا عورشم كراشملا سي ئرلا مدق  - ٢٢  

(UNEP/OzL.Pro.22/3) حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا يف شقو  ن عورشملا نأ ىلإ راشأو  ،
  .ةشقانملا نم ديزملا ىلإ جاتحي هنإ لاق هنكل ،ةيوضعلا

ةلأسملا شقان يذلا لاصتالا قيرفل كراشملا سيئرلا وهو )اسمنلا(كينجارك لوب ديسلا مدقو   - ٢٣  ،
  .قيرفلا اذه تالوادم نع ًاريرقت ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا يف
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ديسلاو كينجارك ديسلا نم لك هتسائر يف كرتشي ،لاصتا قيرف ءاشنإ ىلع فارطألا تقفاوو   - ٢٤
ةلصاومل)ايريجين(وشوتوموا ديفيد  ررقملا عورشم يف رظنلا،   .  

ءزجلا ىلإ هتلاحأو ررقملا عورشم فارطألا ترقأ ،لاصتالا قيرف اهارجأ يتلا تالوادملا رثإو   - ٢٥
  .هيف رظنلا ةلصاومل ىوتسملا عيفرلا

  ٢٠١٤-٢٠١٢ةرتفلل فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجت نأشب ةسارد ءارجإ تاصاصتخا   -ءاب 
ررقملا عورشم كراشملا سيئرلا مدق  - ٢٦ دراوم ديدجت نأشب ةسارد تاصاصتخا نع ،]لاد/[٢٢   

نأ ىلإ راشأو UNEP/OzL.Pro.22/3)ةقيثولا  (٢٠١٤ - ٢٠١٢ةرتفلل فارطألا ددعتملا قودنصلا   ،
نم ديزملا ىلإ جاتحي هنإ لاق هنكل ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا يف شقون عورشملا 

  .ةشقانملا
يف ةلأسملا شقان يذلا لاصتالا قيرفل كراشملا سيئرلا وهو ،كينجارك لوب ديسلا مدقو   - ٢٧

  .قيرفلا اذه تالوادم نع ًاريرقت ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا
دراوم ديدجتب ةقلعتملا ةساردلل نإ نيلثمملا دحأ لاق هريرقتل كينجارك ديسلا ميدقت بقعو   - ٢٨

يف اهقيقحت يغبني يتلا يجيردتلا صلختلا فادهأ ىلإ رظنلاب ةريبك ةيمهأ فارطألا ددعتمل ا قودنصلا
نع ةلماك ةروص ةساردلا مدقت نأ ةرورض ىلع لثمملا ثحو ،لايرتنوم لوكوتورب بجومب لبقتسملا 

ا   .اردقو ةيمانلا نادلبلا تاجايتحا
لامعألا لودج نم ) أ (٥دنبلا بجو مب أشنملا لاصتالا قيرف ىلوتي نأ ىلع فارطألا تقفاوو  - ٢٩

  .ةساردلا تاصاصتخاب قلعتملا ررقملا عورشم يف ًاضيأ رظنلا
ءزجلا ىلإ هتلاحأو ررقملا عورشم فارطألا ترقأ ،لاصتالا قيرف اهارجأ يتلا تالوادملا رثإو   - ٣٠

  .هيف رظنلا ةلصاومل ىوتسملا عيفرلا

ةنجللا اهيلع تقفاو يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب ةصاخلا ةيهيجوتلا ئدابملا مييقت  -ميج   
  فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا

تابكرمب ةصاخلا ةيهيجوتلا ئدابملا مييقت نأشب ،]ءاه/[٢٢ررقملا عورشم كراشملا سيئرلا مدق   - ٣١  
ةقيثولا (فارطألا د دعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا اهيلع تقفاو يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا

(UNEP/OzL.Pro.22/3 حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا يف شقو  ن عورشملا نأ ىلإ راشأو  ،
  .ةشقانملا نم ديزملا ىلإ جاتحي هنإ لاق هنكل ،ةيوضعلا

يف ةلأسملا شقان يذلا لاصتالا قيرفل كراشملا سيئرلا وهو ،كينجارك لوب ديسلا مدقو   - ٣٢
  .قيرفلا اذه تالوادم نع ًاريرقت ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا

رغربسيروه زيلب ديسلا هسأري يمسر ريغ ًاقيرف يريضحتلا ءزجلا اسيئر أشنأو  - ٣٣ ديسلاو ) ارسيوس( 
دونبلا ةشقانم ىلوتيل )ادانيرغ(ثيمس يلزيل  لامعألا لودج نم٩ و٨و) ج (٥،   .  

  .يعرفلا دنبلا نأشب تاشقانملا هيلإ تلآ امل فصو عساتلاو نماثلا نيلصفلا يف دريو  - ٣٤
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ةعضاخ ًاداوم اهفصوب تالويلوبلا يف ةجوزمملا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ةلاح   -ًاسداس 
  لايرتنوم لوكوتورب بجومب ةباقرلل

ا نوبركلا تابكرم ةلاح نأشب،]واو/[٢٢ررقملا عورشم كراشملا سيئرلا مدق   - ٣٥ ةيرولكورديهل  
ةقيثولا (لايرتنوم لوكوتورب بجومب ةباقرلل ةعضاخ ًاداوم اهفصوب تالويلوبلا يف ةجوزمملا ةيرولف 

(UNEP/OzL.Pro.22/3 هعامتجا يف عورشملا شقان دق ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا نأ ىلإ راشأو  ،
  .ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتي مل هنكل نيثالثلا

تابكرم ةلاح ديكأتل يعسلا وه حارتقالا فده نأ ررقملا عورشمل ديؤملا دن هلا لثمم حضوأو  - ٣٦
بجومب ةباقرلل ةعضاخ ًاداوم اهفصوب تالويلوبلا يف ًاقبسم ةجوزمملا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا 

  .لايرتنوم لوكوتورب
لا لاصتالا قيرفل كراشملا سيئرلا وهو،)كرمنادلا(نسنروس لكيم ديسلا مدقو   - ٣٧ هذه شقان يذ  

ىلإ راشأو ،قيرفلا اذه تالوادم نع ًاريرقت ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا يف ةلأسملا 
نيتسلاو يداحلا اهعامتجا يف ةلأسملا هذه يف ترظن فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا نأ 

  .تالويلوبلا يف ًاقبسم ةجوزمملا ةيرولفةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ليوحت ليومت ىلع تقفاوو 
  .ةلأسملا هذه ةشقانمل ةيمسر ريغ ةروصب ةينعملا فارطألا عمتجت نأ ةرورض ىلع فارطألا تقفاوو  - ٣٨
نأشب ررقم عورشم نمضتت عامتجا ةفرغ ةقرو ةدحتملا تايالولا لثمم مدق ،كلذل ًاعبتو  - ٣٩  

الويلوبلا يفًاقبسم ةجوزمملا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ررقملا عورشم فارطألا ترقأو ،ت  
  .هيف رظنلا ةلصاومل ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ىلإ هتلاحأو

  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصمل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا  -ًاعباس 

  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتب ةصاخلا ةلصلا تاذ قفارملاو تايجولونكتلا  -فلأ 
تايجولونكتلا نأشب ،]ءاط/[٢٢ىلإ ] ياز/[٢٢نم تاررقملا عيراشم كراشملا سيئ رلا مدق  - ٤٠  

ىلإ راشأو . UNEP/OzL.Pro.22/3)ةقيثولا (نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتب ةصاخلا ةلصلا تاذ قفارملاو 
دق تاررقملاعيراشم نأ ق هنكل ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا يف تشقو  ا  ن أ لا

  .ةشقانملا نم ديزملا ىلإ جاتحت
شقان يذلا لاصتالا قيرفل ةكراشملا ةسيئرلا يهو )ايلارتسأ(لييرباغ ىنآ ةديسلا تمدقو   - ٤١  ،

  .قيرفلا تالوادم نع ًاريرقت ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا يف ةلأسملا
ديسلاو لييرباغ ةديسلا نم لك هتسائر يف كر تشي لاصتا قيرف ءاشنإ ىلع فارطألا تقفاوو  - ٤٢

  .ررقملا عورشم يف رظنلا ةلصاومو ةلأسملا هذه ةشقانمل) ايبمولوك(سوليبوك وغرامك وتسنرا رييفاخ 
عورشم نمضتت عامتجا ةفرغ ةقرو كر اشملا هسيئر مدق ،لاصتالا قيرف هارجأ يذلا لمعلا رثإو  - ٤٣

عورشم ةلاحإ فارطألا ترقأو نوزوألل ةدفنتسملا داوملابةصاخلا ريمدتلا تايجولونكت ن أشب ررقم  ،
  .هيف رظنلا لصاوي يك ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ىلإ ررقملا
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  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصمل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا  -ءاب 
يب ةميلسلا ةرادإلا نأشب،]مال/[٢٢ىلإ ] ءاي/[٢٢نم تاررقملا عيراشم كراشملا سيئرلا مدق   - ٤٤ ًايئ  

تشقو . UNEP/OzL.Pro.22/3)ةقيثولا (نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصمل   ن عيراشملا هذه نأ ىلإ راشأو
ةشقانملا نم ديزملا ىلإ جاتحت ا    .إ لاق هنكل ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا يف

لاصتالا قيرفل ةكراشملا ةسيئرلا يهولييرباغ ةديسلا تمدقو  - ٤٥ يف ةلأسملا شقان يذلا ،   
  .قيرفلا تالوادم نع ًاريرقت ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا

لامعألا لودج نم ) أ (٧دنبلا بجومب أشنملا لاصتالا قيرف ىلوتي نأ ىلع فارطألا تقفاوو   - ٤٦
ًاضيأتاررقملا عيراشميف رظنلا    .  

ببسب هلمع متي مل قيرفلا نأب كرتشملا هسيئر دافأ ،لاصتال ا قيرف اهارجأ يتلا تالوادملا بقعو  - ٤٧
داجيإ ىلإ ىعسيسو ،يلاحلا عامتجالا لالخ روكذملا دنبلا يف رظني نل هنإف يلاتلابو ،حاتملا تقولا قيض 

ماع يف ةشقانملا ىلإ جاتحت يتلا ةقلاعلا لئاسملا ةجلاعم يف ًامدق يضملل قيرط  ٢٠١١.  

  لايرتنوم لوكوتورب ىلع ةحرتقملا تاليدعتلا  - ًانماث 
نم هرابتعاب ٢٣ -يرولفورديهلا نوبركلا بكرم نم ماتلا يجيردتلا صلختلا   -ًاعسات  تاثاعبنالا  

  ٢٢ -يرولف يرولكورديهلا نوبركلا  بكرم جاتنإل ةيبناجلا
ًاعم لامعألا لودج نم٩ و٨نيدنبلا يف رظنلا ىلع فارطألا تقفاو   - ٤٨ كراشملا سيئرلا رّكذو .  

رظ أب  نو تمدُق ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمب ةقلعتملاو لايرتنوم لوكوتورب ىلع ةحرتقملا تاليدعتلا ن
فارطألا عامتجا ىلإ تليحأ مث ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا يف ةيلوأ ةروصب اهيف 

  .اهيف رظنيل
دنك ولثمم مدق ،لامعألا لودج نم٨دنبلا راطإ يفو   - ٤٩ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو كيسكملاو ا  

هج . (UNEP/OzL.Pro.22/5)مهحارتقا ًاعم  نلا قيسنت يرورضلا نم نأ ةدحتملا تايالولا لثمم ركذو
نع تجتن يتلا ةيخانملا دئاوفلا ىلع ظافحلاو ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم عم لماعتلل اهتمءاومو 

ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولكل ا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا
ًامدق يضمللًاساسأ اهذاختاو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا نأب رقُأو .  
يجيردتلا صلختلا ةرادإل اهططخ وتلل تمدق يتلا نادلبلا نم ًاددع كانه نأو ىلوألا هلحارم يف لازي  ال
نوبركلا تابكرم نأشب تاءارجإلا ذاختا نأ ديب . ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم

كلت ذاختا رخأت اذإ اهدبكت متيس يتلا ةيفاضإلا فيلاكتلا بنجت حيتيس بسانملا اهدعوم يف ةيرولفورديهلا 
ن م ريثكلا يف ةدوجوم يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ لئادبلا نأ امك ،تاءارجإلا
ال حارتقالا اذه نإًالئاق عباتو. ةلوهسب اهدامتعا نكميو تاعاطقلا ةيقافتا تايلوؤسم صيلقت ىلإ فدهي   

لمعلا ىلإ فدهي لب ،ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم صخي اميف خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا 
لايرتنوم لوكوتورب لمحتي يتلا داو ملا هذه تاثاعبنا نم يجيردتلا صلختلل ةيقافتالا هذه عم كارتشالاب

بجومب ةلماعلا فارطألا دعاسيس حرتقملا ليدعتلا نأ كيسكملا لثمم فاضأو . اهنع ةيلوؤسملا نم ًاءزج
ةداملا نم ١ةرقفلا   ٥ ، ةريبك ةربخب لايرتنوم لوكوتورب هيف عتمتي لاجم يف ةلماكتم لولح دامتعا ىلع  

  .لولحلا هذه ذيفنتل بسانملا ينقتلاو يلاملا معدلا يقلت ىلع فارطألا هذه دعاسيس امك
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هدلب حارتقا )ةدحوملا - تايالو(ايزينوركيم لثمم مدقو   - ٥٠ لاقو . UNEP/OzL.Pro.22/6)ةقيثولا ( 
نوبركلا تابكرم تاثاعبنا ةلأسم ةجلاعم يف لثمتي  ينوناقو يقالخأ مازتلا لايرتنوم لوكوتورب ىلع نإ
ةرقفلا نأ ىلإ ًاريشم ،ةيرولفورديهلا ةداملا نم ٢  تضوف دق نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتا نم ٢   

ةقبط رييغت نع ةمجانلا ةراضلا راثآلا تاذ ةيرشبلا ةطشنألاب قلعتي اميف ةبسانملا ريبادتلا رارقإب فارطألا 
  .خانملا ريغت اهنيب نمو ،نوزوألا

ررقملا عورشم كراشملا سيئرلا مدق ٩دنبلا راطإ يفو   - ٥١ ادنك هتحرتقا يذلا ،]ميم/[٢٢،   
بكرم نم يجيردتلا صلختلا نأش ، بUNEP/OzL.Pro.22/3)ةقيثولا (ةدحتملا تايالولاو كيسكملاو 
نوبركلا بكرم جاتنإ نع ثعبني ًايوناث ًاجتنم هفصوب (HFC-23) ٢٣ -يرولف يرولكورديهلا نوبركلا   

ةلص يذ ررقم عورشم كانه نأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأو. (HFC-22) ٢٢ -يرولف يرولكورديهلا   
عامتجالا يف ةحرتقملا تاليدعتلا شقان يذلا يمسرلا ريغ ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا سفن هيف رظن 

ذاختا ىلإ ةجاحلاب رقأ حارتقالا نإ ةدحتملا تايالولا لثمم لاقو . ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا
ًازجوم لثمملا مدقو . ٢٣ -يرولفورديهلا نوبركلا بكرم تاثاعبنا نم يجيردتلا صلختلل لجاع ءارجإ 

  .ررقملا عورشمل ةيسيئرلا تانوكملا نع
نأشب شاقنلا ةلصاومل مهتضراعم نع نيلثمملا ضعببرعأ ،كلذ تلت يتلا تاشقانملا لالخ و  - ٥٢  

ام نأشب راوحلا رارمتسا عم تناكةيرثكألانأ الإ ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم  . ةماهةلأسم هنإ اولاق   
كلذ يف امب ،يلاحلا عامتجالا يف قاطنلا ةعساو تاشقانم كانه نوكت نأ ةرورض ىلإ نيلثمملا دحأ راشأو 
رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملاو ةيلاعلا ةردقلا تاذ ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم لئادب يف رظنلا 

  .لئادبلا كلت رايتخا ةيفيك نع تاهيجوت قيبطتو عضو كلذكو ،يملاعلا
شاقنفارطألا ترجأو  - ٥٣ ًالوطمًا  ةيالو نمض عقت ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم تناك اذإ امع    

وتويك لوكوتوربو خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةيقافتالا ةيالول ةعضاخ ا   أل ًارظن ،لايرتنوم لوكوتورب
نأل ًارظن لايرتنوم لوكوتورب قاطن نمض عقت  ال تابكرملا هذه نإ نيلثمملا نم ديدعلا لاقو. قحلملا ا

ال ا  رصح ةرورض ىلع نولثمملا ءالؤه ثحو ،نوزوألا ةقبط ديفت  اثاعبنا ضفخل ةذختملا تاءارجإلا
نم ٢ةداملا نأب اولداج نيرخآ نيلثمم نأ ديب . هتيالو نمض حوضوب عقت يتلا لئاسملا يف لوكوتوربلا  

ب ةقلعتملا مقيسنتب فارطألل حمست انييف ةيقافتا   نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةراد إاسايس
نأو ،اهل لئادب مادختساب ءدبلاو ،ةيرولفورد يهلا نوبركلا تابكرم اهنيب نمو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا
  .لوكوتوربلا بجومب ةرربم تاءارجإ يه ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ضفخل ةذختملا تاءارجإلا

راطإ يف نوثحبي خانملا ريغتب ةقلعتملا ةيراطإلا ةيقافتالا يف فارطألا نإ نيلثم ملا دحأ لاقو  - ٥٤
نم ةديدجلا مازتلالا ةرتف نمض ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم عوضو  مبةقلعتملا تاضوافملا

، يف ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم نأشب رارق يأ ذاختا أجري نأ بجاولا نم نأو وتويك لوكوتورب  
نيرخآ نيلثمم نأ ريغ . نورخآ نولثمم كلذ يف هديأو ،ةيلمعلا هذه جئاتن راظتناب لايرتنوم لوكوتورب راطإ
بجاولا نم نإو ،اهقيعت نأ  ال ،تاشقانملا هذه معدت نأ نكمي لايرتنوم لوكوتورب ةمهاسم نإ اولاق

يفاضإ   نوبركلا تابكر م نأشب لايرتنوم لوكوتوربو وتويك لوكوتورب نيب تالصلل صقت ءارجإ
 ١٩٩٨ماع ىلإ دوعت ةقباس تاردابمب نيلثمملا دحأ دهشتساو . ىرخألا لئاسملا نم اهريغو ةيرولفورديهلا

نواعتلاب كلذ يف امب ،ةرتف ذنم ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم شقانت لوكوتوربلا يف فارطألا نأ نايبل 
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نم داوملا هذه ةجلاعمل ةمئالم رثكألا كصلا وه لو كوتوربلا نأو ،خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةيقافتالا عم
كرتشم عامتجا دقع نود ةحرتقملا تاليدعتلا ءارجإ نكمي  ال هنأ ىلإ رخآ راشأو. ةينقتلا رظنلا ةهجو
  .فارطألا عيمج عم ةلوطم تارواشم ءارجإو نيتروكذملا نيتيقافتالا يف فارطألل

لجاع ءارجإ ذاختا ىلإ ةجاحلا ىلع خانملا ريغت ب رثأتلل ةضرعملالودلا نم نيلثمملا نم ديدعلا دكأو   - ٥٥
لوكوتورب نأ نيلثمملا نم ددعركذو . يملاعلا رارتحإلا ثادحإ ىلع ةيلاعلا ةردقلا تاذ داوملا نأشب  
. نوزوألل ةدفنتسملا داوملل لئادبك داوملا هذه لثم دامتعا يدافت ةيلوؤسم هقتاع ىلع عقت لايرتنوم

ءارجإ نود لئادب لاخدإ مت ام اذإ ديعبلا ىدملا ىلع ةعانصلا رارقتسا لايح هقلق نع نيلثمملا دحأ برعأو 
  .اهراثآو اهاودجل ديج مييقت

يجيردتلا صلختلا نأو ،كلذ نع ةفلتخم لايرتنوم لوكوتورب تايولوأ نإ اولاق نيرخآ نأ ديب   - ٥٦
م ريثكلا دراومدفنتسا دق ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ن  
ةداملا نم ١ لجاع مامتها ىلإ اهرودب جاتحت نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم نأ امك٥  ةجاح كانهو . ، 
  .ليومتلاب قلعتي اميف اميس ال ،لئاسملا هذه نأشب ربكأ حوضول

ةكرتشملا تايلوؤسملا ةلأسم تلتحا دقو  - ٥٧ دراوملا صيصخت ىلع أ دبملا اذه قيبطت راثآو ةزيامتملاو 
ام . تاشقانملا يف ًازراب ًاعقوم  أل ًارظن أدبملا اذه عم نايشامتي نيحرتقملا نيليدعتلا نإ نيلثمملا دحأ لاقو

ةلماعلا فارطألا ىدل ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل ةفلتخم ةينمز لوادج ناددحي 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب  غ فارطألاو٥  ناك لايرتنوم لوكوتورب نإ رخآ لثمم لاقو . ةلماعلا ري ا 

ددعتملا قودنصلا ءاشنإ لالخ نم اميس  ال ،أدبملا اذه ذفنت يتلا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا لوأ
ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلل ةينمزلا لوادجلل ملاعلا ىوتسم ىلع ذيفنتلا رارقإو ،فارطألا 

ينعي لايرتنوم لوكوتورب يف ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم جاردأ نإ لاق رخآ ًالثمم نكل. نوزوألل  
قبطنت تامازتلالا هذه نأ نم مغرلا ىلع ،نوزوألا ماظن يف فارطألا عيمج ىلع ةمزلم تامازتلا ضرف 

يلاتلابو ؛خانملا ر ماظن راطإ يف خانملا ريغتب ةقلعتملا ةيراطإلا ةيقافتالا نم لوألا قفرملا فارطأ ىلع طقف  يغت  
مارتحا مدع نع ئبني لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ةلأسم يف رظنلا نإف 

لقنو يفاكلا ليومتلا ريفوت ةيمهأ ىلع نيلثمملا نم ددع دكأو . ةزيامتملاو ةكرتشملا تايلوؤسملا أدبمل حضاو
  .اهذيفنتو لئادبلا داجيإب قلعتي اميفايجولونكتلا 

٥٨ -   ، ةشقانملا ديق لئاسملل ةساردلا نم ديزملا ءارجإل ةجاح كانه نأ ىلإ نيلثمملا نم ددع راشأو
تاريثأت مييقت يف اهنمض رمتسي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل نكمي تالاجم ىلإ اوراشأو 

  .ةحرتقملا تاليدعتلا
اد عأف نيتيموكح ريغ نيتمظنمل نالثمم ثدحتو  - ٥٩  يأ و ،ةحرتقملا تاليدعتلل يوقلا امهدييأت نع ابر

لوكوتورب ةياعر تحت ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل لجاع ءارجإ ذاختا 
  .لايرتنوم

قيرفيريضحتلا ءزجلا اسيئر أشنأو  - ٦٠ رغريبسيروه زيلب ديسلا ةسائرب يمسر ريغ ًا  ديسلاو ) ارسيوس( 
نبلا ةشقانمل)ادانيرغ(ثيمس يلزل  لامعأ لودج نم٩ و٨و) ج( ٥ دو  نم يريضحتلا ءزجلا    

راطإ يف مدقملا ررقملا عورشم يف رظنلاب اءدب هتاشقانم قيرفلا مّظن دقو . نيرشعلاو يناثلا فارطألا عامتجا
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نوبركلا تابكرم نأشب ةيذيفنتلا ةنجللا ا) ج (٥دنبلا    دمتعا يتلا ةيهيجوتلا ئدابملا مييقتب قلعتملاو
، . ةيرولف ةيرولكورديهلا كلذل صصخملا تقولا لالخ تاشقانملا مامتإ نم نكمتي مل قيرفلا نأ ثيحو

لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا عامتجالا لالخ لئاسملا هذه نأشب تاشقانملا رمتست نأ ىلع قفتا دقف 
  .ةيوضعلا حوتفملا

يمسرلا ريغ قيرفلا تاشقانمبًاملع فارطألا تطاحأو  - ٦١  .  

لايرتنوم لوكوتورب نم٢ ةداملا نم تاءافعإلاب ةلصتملا لئاسملا  -  ًارشاع    
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهمدق ضورع لالخ نم دنبلا يف رظنلا فارطألا تأدب   - ٦٢

  .هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو
، يثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل نوكراشملا ءاسؤرلا مدقو  - ٦٣ يرصب دمحم ديسلا مهو ،ل

تانييعتل يئاهنلا مييقتلا نع ًاضرع ونازيب اترام ةديسلاو ،توكرام ليشيم ةديسلاو ،رتروب نايإ ديسلاو 
لبق  ام تاجلاعم يفو رجحلا يف ليثيملا ديمورب مادختساب ةقلعتملا اياضقلاو ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ
  .نحشلا

 ٢٠١١نيماعلل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت ن ع ةماع ةحمل يرصب ديسلا مدقو  - ٦٤
عيمج ترمتساو ؛تانييعت ميدقت طقف فارطأ ةسمخ تلصاو ٢٠٠٥ماع ذنم هنأ ىلإ راشأو . ٢٠١٢و  

دعب ام تامادختساو ةعارزلا لبق ةبرتلا تامادختسا نم لكل تانييعت ميدقت يف ةسمخلا فارطألا 
تامادختسالا عيمج نم ليئارسإ صلختت نأ ٢٠١١ماع يف عقو تملا نمو. ةفلتخم تالدعمب نكلو ،داصحلا  

  .ةبرتلاب ةصاخلا تامادختسالا عيمج نم نابايلا صلختت نأو
تانييعت يف ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل ترظن ،تانييعتلا نم ٢٠١٠ماع ةلوج يفو   - ٦٥  

دق ةيمكب ةنراقم ،ليثيملا ديمورب نم ًايرتم ًانط١ ٤٨١اهردق  ماع يف اهنييعت مت ًايرتم ًانط ٢ ٢٦١اهر    
تانوزخم فارطألا عيمج ا . ٢٠٠٩  ظفتحي يتلا ليثيملا ديمورب تانوزخم تناك ،دحاو فرط ءانثتسابو

ىلإ ٢٠٠٥نم ةرتفلا لالخ ةليئض  ىتح تانوزخملا نأب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تدافأو . ٢٠٠٩ 
ماع ةيا  نم تارم ثالث ىلعأ تناك ٢٠٠٩ ا  ماعل أشب تانييعت فرطلا مدق يتلا ليثيملا ديمورب ةيمك  

٢٠١٢.  
ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت مييقتل ةينمزلا رطألاو ماهملا نيبت لمع ةطخ تمد ُقو  - ٦٦

  .٢٠١١ماعل 
علل ةعارزلا لبق ةبرتلا يف ليثيملا ديمورب مادختسال ًانييعت٢٧نع ةماع ةحمل رتروب ديسلا مدقو   - ٦٧ نيما  

فارطأ ةسمخ اهمدق ٢٠١٢ و٢٠١١ دقو ). ةدحتملا تايالولاو ،نابايلاو ،ليئارسإو ،ادنكو ،ايلارتسأ( 
تانييعت نم ٢٧نأشب ةتقؤم تايصوتب لوألا اهعامتجا يف ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل تمدقت   

ماعل ١٨، و٢٠١١ماعل اهنم ةعست ،ةعارزلا لبق ةبرتلل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ  نيب نمو . ٢٠١٢ 
مييقت ةداعإ ءارجإ طقف اهنم دحاو ىعدتسا٢٧اهددع غلابلا تاءافعإلا  تصوأ ،يئاهنلا مييقتلا دعبو . ، 

هردق ايلارتسأ نم ٢٠١١ماعل يليمكت نييعتب ًاضيأ ةنجللا تصوأو . تانييعتلا عيمجب ةنجللا نط ٥،٩٥   
  .ةلوارفلا راجشأل يرتم
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يف اهمادختسال نط ٢٣٠،٤٤٧غلبت ةيلامجإ ةيفاضإ ةيمكب ةنجللا تصوأ ،ي ئاهنلا اهمييقت يفو  - ٦٨  
اهردق ةيمكب صوت ملو ٢٠١١ماع يف ةبرتلا  ماعل ةبسنلابو ؛ًانط ٧،٧٥٠،  ةيمكب ةنجللا تصوأ ٢٠١٢   ،

اهردق ةيمكب صوت ملو ،نانطأ ١ ١٩٣،١٠٨اهردق  ًانط٧٨،٥٤١   .  
ديمورب نم صلختلا يف ًاريبك ًامدقت تزرحأ ةدحت ملا تايالولاو نابايلاو ليئارسإ نأب دافأو  - ٦٩

  .ةيلاحلا ةلوجلا لالخ تامادختسالا مظعم يف ليثيملا
ةلوارفلا ةهكاف ةعانص يف لئادب مادختسا دوهج لقرعت ةيميظنت اياضق كانه نأ فاضأو   - ٧٠

ليثيملا ديمورب تاعر ج لدعم ضيفختل ةيزجاحلا مالفألا مادختسا عنمت ةقبطملا حئاوللاف. ةدحتملا تايالولاب
لماع دوجو عم يهو ،ةبرتلا ةجلاعم ضارغأل 1.3D/Pic ةدام نم ىلعأ ثاعبنا لماوع ىلإ يدؤي اذهو  

طيقنتلا مادختسا نم ةيلاعف رثكأ تناك x1.8هردق  ضيفخت وه رثألا ناكو ). x1.1ثاعبنا لماع ( 
مي يتلا1.3Dةدام ةيمك نم دحي امم ،ندملا يف ليدبلا اذه مادختسا    .اهمادختسا نك 

يرتم نط٢ ٨٠٠نم برقي ام (ليثيملا ديمورب نم ةريبك ةيمك نأب ًاضيأ دافأو   - ٧١ تمدختسا )  
لبق ام تاجلاعمو رجحلا ضارغأل هنأب مادختسالا اذه فرطلا فصوو ؛ةدحتملا تايالولا يف لتاشملل 

، ع راطإ يف اهثحب مت دق ىرخأ نادلب يف ةلثامم تامادختسا نأ نيح يف ،نحشلا ةجرحلا تامادختسالا ةيلم
اهعامتجا يف ةشقانملا نم ًاديزم ةلأسملا هذه ةنجللا تلوأ دقو. ليثيملا ديموربل لئادبلا ضعب مادختسا متو  
  .ءافعإلاب ةقلعتملا فيرعتلا لئاسم نأشب قافتا يأ ىلإ لصوتت مل اهنكل ،ربمتبس/لوليأ يف دوقعملا

. ةيساسألا علسلاو تآشنملل ةجرحلا تامادختسالاضارغأل تانييعت توكرام ةديسلا تشقان   - ٧٢
تآشنمب قلعتت تانييعت ةعبرأ ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل تقلت ،٢٠١٠ماع يف هنإ تلاقو   

 ).ةأشنمل نييعت يف جمدأ دق اهدحأ نأ نم مغرلا ىلع(ةيساسألا علسلل تانييعت ةعبرأو ةيذغألا زيهجتل 
ماعل ًانييعت ٢٠١٠ماع يف ةدراولا تانييعتلا تنمضتو  ءافعإ ادنك هيف تبلط ،٢٠١١  نانطأ ٣،٥٢٩   

نط٢،٠٨٥ءافعإب ةيصوتلاب ةنجللا هيلع تباجأ ةنوركملا عينصت تآشنمل  نابايلاو  ايلارتسا تمدقتو.  
ماعل ًانط ١٨٢،١٧٥ اهردق تانييعتب ةدحتملا تايالولاو نكل٢٠١٢  نط١٠١،١٠٥ ـب تصوأ ةنجللا    .  

ًانييعت دحاو فرط مدق ٢٠١٠ماعل تانييعتل ا ةلوج يفو  - ٧٣ عوم ٢٠١١ماعل    ا غلب كلذبو  ،
ليثيملا ديمورب نمنانطأ ٣،٥٢٩ اهردق ةيمك ٢٠١٢ماعل تانييعت ةعبس عومجم غلبو .   ًانط ١٨٢،١٧٥   

ديمورب نم ًايرتم ًانط ١٨٥،٧٠٤ هعومجم ام نييعت فارطألا تبلط دقف يلاتلابو. ليثيملا ديمورب نم ًايرتم  
ماعل ًانط ٢،٠٨٤اهردق ةيمكب ةنجللا تصوأو . ةلوجلا كلت يف ليثيملا نط٩٩,٠٢١ و٢٠١١  ماعل ًا   

ىصوملا ةيمكلا عومجم لصي كلذبو ا٢٠١٢ ىلإ  ةلوج يف ًانط ١٠٥,١٠١   ةنجللا صوت ملو . ٢٠١٠ 
ماع ةلوج يف ًانط ٨٤،٥٩٩ةيمكب   ٢٠١٠.  

نيثالثلا عامتجالا ذنم اهقيبطت أدب يتلا ةم اهلا تارييغتلا نم ًاددع توكرام ةديسلا تحرشو  - ٧٤
نم يجيردتلا صلختلل ةديدج ةطخ تمدق ايلارتسأ نأ ىلإ تراشأو  .ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل
 يف ٢٥ةبسن ضيفخت ىلع يجيردتلا صلختلا ةطخ صنتو . يلارتسألا زرألا ميقعتل ليثيملا ديمورب مادختسا

ماعل نييعتلا نمةئاملا  نراقم٢٠١٢  تاضيفخت ىلإ ةفاضإ ،ماعلا كلذل فرطلا همدق يذلا قباسلا نييعتلاب ة  
تارتف يف ىتح تاضيفختلا هذه لفكيس هنأ ىلإ فرطلا راشأ دقو .٢٠١٤ و٢٠١٣يماعل ةريبك   

  .٢٠١٥ماع يف زرألل تانييعت يأ مدقي نل هنأ ىلإ ًاضيأ فرطلا راشأ دقو . ليصاحملا ضافخنا
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ةيساسألا علسلل اهنييعت ضارعتسا ةداعإ ةنجللا ىلإ تبلط دق ةدحتملا ت ايالولا نإ ةلئاق تعباتو  - ٧٥
ةيفاضإ ةينقت تامولعم تمدق امك ،رومتلاو زوجلاو ةفف  ىوتسم يف رظ نلا دعبو. ا ةهكافلا لمش يذلا

اهتيصوت ةدايز نم ةنجللا تنكمت ،روشقملا ريغ زوجلا بيصت يتلا تافآلا ىلع ءاضقلل لئادبلا دحأ ةيلاعف  
ًانط٢،٤١٩ىلإ ةدحتملا تايالولا حلاصل ةيئاهن لا ةنجللا ديعت نأ ًاضيأ ةدحتملا تايالولا تبلط دقو  . 

تمدقت يذلا نييعتلا نم عينصتلا تآشنم يف اهنيزخت ءانثأ تافآب ةباصملا نابجألاب قلعتملا ءزجلا ضارعتسا 
اهمادختسال نط ٠،٢٠٠اهردق ةيمكب ةيصوتلا نم ةنجللا تنكمتو . تافآلا ةرادإل ةينطولا ةطبارلا هب  

  .٢٠١٢ماع يف ضرغلا اذهل 
ىلإ يدؤي دق ةمظنألا ةحئال يف رييغتب قلعتي مامتهالاب ريدج روطت ىلإ توكرام ةديسلا تهونو   - ٧٦
عسو يف نإ تلاقو . ةيذغألا زيهجت تآشنم ريخبت يف ةمدختسملا ليثيملا ديمورب ةيمك يف ريبك ضيفخت

ا تايالولا ئن  ىلع تافآلا ةرادإل ةينطولا ةطبارلا يهو بلطلاب ةمدقتملا ةهجلاو ةدحتمل نأ ةنجللا
ةيامحل ةدحتملا تايالولا ةلاكو نع ردص حئاولل ديدج ريسفت نع تضخمت يتلا ةريخألا ام اضوافم 
اهريسفت ةلاكولاتحضوأدقف . ةئيبلا يميظنتلا  قلعتملا حئاولل  يف ةدوجوملا ةيذغألل يضرعلا ريخبتلاب ة   
ليروفلسلا ديرولفب ريخبتلل عضختتآشنم  -حئاوللا ىلع ةلخدملا تانيسحتلا رثأ رييغتلا اذه نيب دقو .  

تنلعأ ،حئاوللا ريسفتل ةجيتنكو . لئادبلا دامتعا ديعص ىلع - تاريسفت لكش يف تناك نإو ىتح
معتسالل نييعت ميدقت ةدحتملا تايالولا نم بلطت نل ا  ةجرحلا تالا أ تافآلا ةرادإل ةينطولا ةطبارلا

برقي امل ًءافعإ قباسلا ماعلا يف ةدحتملا تايالولا تحنم دق فارطألا تناكو. لبقملا ماعلا يف اهحلاصل  
ةطبارلا حلاصل ليثيملا ديمورب نم ًايرتم ًانط١٧ نم  .  

يرفلل نيثالثلا عامتجالا ءانثأ ايلارتسأ ا  - ٧٧  ق راثأ يتلا لئاسملا ىلإ ةراشإلاب ونازيب ةديسلا تأدبو
يماع يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهدعأ يتلا ريراقتلاب قلعتي اميف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا 

نيررقملل ةباجتسا ٢٠١٠ و٢٠٠٩ ةنجللا لمع قاطنل ًاحيضوت ايلارتسأ تبلط دقو . ٢١/١٠ و٢٠/٦ 
تاءارجإو ،ليثيملا ديموربل ةينق تلا تارايخلا ةنجلل ةعباتلا نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلاب ةينعملا ةيعرفلا

لبق ام تاجلاعمو رجحلا ضارغأل مدختسملا ليثيملا ديمورب كالهتسا نع ةمدقملا تامولعملاو ،اهلمع 
ريرقتلل ةفاضإك نوزوألا ةنامأل يكبشلا عقوملا ىلع قيرفلا دودرو ايلارتسأ ةلئسأ ترش . نحشلا  ن دقو
  .٢٠١٠ويام /رايأ يف قيرفلل يلحرملا

تاثاعبنا ميقت مل ةنجللا نإ ونازيب ةديسلا تلاق ،هب عالطضالا مت يذلا لمعلا قاطنب قلعتي ام يفو  - ٧٨
زّكر قيرفلا نأ تحضوأو . ٢١/١٠ و٢٠/٦نيررقملا يف ًابولطم نكي مل لمعلا اذه نأل ليثيملا ديمورب 

اهتحرتقا يتل ا ةيجهنملا اهنيب نم ،ىرخأ تايجهنم دوجو كردي ناك هنكل ،ةيسيئر تايجهنم ثالث ىلع
ديمورب تامادختسا نم نوزوألا ةقبطل ةبسنلاب تاثاعبنالا رطاخم اهريرقت يف ةنجللا لوانتت ملو . ايلارتسأ
تشقون ةلأسملا هذه نأ ريغ . كلذ ابلطي مل نيررقملا نأل ،نحشلا لبق ام تاجلاعم يفو رجحلا يف ليثيملا
يف ةدوقعملا نحشلا لبق ام تاجلاعم يفو رج حلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسا نع لمعلا ةقلح ءانثأ
فارطألل نيرشعلاو يداحلا عامتجالا شماه ىلع٢٠٠٩ربمفون /يناثلا نيرشت يف ،رصم ،بلاغ تروب   .

 ، نحشلا لبق ام تاجلاعم يفو رجحلا يف تامادختسالاب ةطبترملا ةراجتلا اياضق نأشب لاؤس ىلع ًادرو
عالطضالا نكمي هنأو ،نكمم دح دعبأ ىلإ ريرقتلا يف تثح دق اياضقلا هذه نأ ونازيب ةديسلا تحضوأ ب 

لا    .ا اذه يف لمعلا نم ديزمب
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فارطألا اهمدق يتلا تانايبلا مدختست ةنجللا نإ تلاق ةنجللا لمع تاءارجإب قلعتي اميفو   - ٧٩
فيراعتلا رابتعالا يف ذخأت ا  دنع ةيلاحلا أو ،عوضوملاب ةقالع اهل تناك اذإ ةقباس ريراقت نم تانايبو  

ًاقفو ةيلمع فيراعت عضت ا. اهرفاوت  اهلمع هيضتقي املأو   . ، تايمكلا ديدحت ةيفيك نأشب لاؤس ىلع ًادرو
تاوطخ ةنجللا ذختت ،ةددعتم رداصم نم كالهتسالا تانايب ميدقت دنع هنأ ونازيب ةديسلا تحضوأ 

رجحلا يف تامادختسالا دييقت نع جتان رثأ يأ مييقتل ةيجهنم تحرتقا دقو. باسحلا ةيجاودزا يدافتل  
ديزم ىلع لوصحلا نأ تفاضأو ؛لمعلا نم ديزملا مزلتست ةيجهنم تربتعاو نحشلا لبق ام تاجلاعم يفو 

  .ريدقت عضوم نوكيس ددصلا اذه يف فارطألا بناج نم تاهيجوتلا نم
لبق ام تاجلاعم يفو رجحلا يف مدختسملا ليثيملا ديمورب كالهتسا ليلحت ةيفيكب قلعتي اميفو   - ٨٠

هذه يف ليثيملا ديمورب مادختساو لبقتسملا يف كالهتسالا نراقت مل ةنجللا نإ ونازيب ةديسلا تلاق ،نحشلا 
تانايبلا نأل ًارظن اهريخبت مت يتلا ةيبشخلا لتكلا نم تاثاعبنالل ريدقت ميدقت نم نكمتت ملو ،ضارغألا 

ةينعملا لمعلا ةقرفو ةنجللا نأ ىلإ تراشأو . ةيفاك نكت مل تقولا كلذ يف عوضوملا اذه نع ةحاتملا
تايمك نيب يرتم نط ٢ ٠٠٠يلاوح هردق نيابت ىلإ تراشأ دق نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلاب   

رجي مل هنأ تفاضأو ،اهريراقت يف ‘‘ اهكالهتسا’’و‘‘ اهمادختسا’’نع فارطألا تغلبأ يتلا ليثيملا ديمورب 
تللح دقو . ‘‘ةئيدرلا’’و‘‘ ةديجلا’’ريخبتلا تايلمع يف ةمدختسملا ل يثيملا ديمورب تايمك نيب زييمتلا

ةبولطملا تاليلحتلا ءارجإ ضرغب اهتمدق وأ فارطألا ا  تدافأ يتلا ةيمسرلا تانايبلا ةنجللا.  
ماع ذنم هنإ ةيماتخلا ا   - ٨١  لمعلا ةقرفو ةنجللا تمدق ١٩٩٢اظحالم يف ونازيب ةديسلا تلاقو  

. نحشلا لبق ام تاجلاعم يفو رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسال ةحاتملا لئادبلا نم ديزم نع ريراقت
نكمي ه ن أ٢٠١٠ماع يلحرملا هريرقت يف قيرفلا نلعأ ،عبرألا ةيسيئرلا مادختسالا تائفل ةبسنلابو 

ىلإ ٣١نم حوارتت ةبسن نع ةضاعتسالا  ليثيملا ديمورب نم يملاعلا كالهتسالا نم ةئاملا يف ٤٧  مدختسملا  
يتلا رظحلا تايلمع رثأ ديدحت بعصلا نم نوكيسو . هل لئادبب نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا ضارغأل

يفو رجحلا يف ليثيملا ديمورب مادختساب قلعتي اميف ةدروتسملا نادلبلا ىلع ةردصملا نادلبلا اهضرفت 
نكمي يذلا لبقملا لمعلل ًافصو مدق قيرفلا نأ ىلإ ةراشإلاب اهضرع تمتتخاو. نحشلا لبق ام تاجلاعم  

لبق ام تاجلاعم يفو رجحلا يف ًايلاح ةمدختسملا ليثيملا ديمورب ةيمك ريدقت ىلع ةيفاضإ ةروصب دعاسي نأ 
  .اهنع ةضاعتسالا نكمي يتلاو نحشلا

نم ددع حرُط ،ضورع نم يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ولثمم همدق ام باقعأ يفو   - ٨٢
يف تذخأ ةثيدحلا قيرفلا ريراقت مظعم نأ ،ةلئسألا هذه ىلع ًادر ،ونازيب ةديسلا تحض وأو. ةلئسألا
مل هنأ ديب . ليثيملا ديموربب ةصاخلا نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا تامادختسال ىتش لئادب اهرابتعا

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب لئادبلا كلت مدختست ةيبيرجت عيراشم ليومت رسيتي   ٥ ،
ال لوكوتوربلا نأل ،فارطألا ددعتملا قودنصلا راطإ يف ليومتلل ةلهؤم نكت مل ا كلت ىلع يرسي  أل

  .تامادختسالا
رومتلا ريخبت يف ليثيملا ديمورب ةيلاعف ىلإ ،رخآ لاؤس ىلع ًادر ،توكرام ةديسلا تراشأو   - ٨٣

. ددصلا اذه يف ليثيملا ديدويأ ةيلاعف نع تامولعملا نم ليلقلا ىوس حاتي ال هنأ ديب. ةبوطرلا ةعفترملا
بيصت ةددحم ةفآل ةبسنلاب ةعجشم جئاتن ترهظأ نابايلا يف تيرجأ يتلا ثوحبلا نأ ىلإ تراشأو 

لبق اميف ىرخألا علسلا ىلع ليثيملا ديدويأ راثآ نع ةحيحش تامولعم كانه نأ  الإ ،جزاطلا ءانتسكلا
ةيناكمإ تحرتقاو عامتجالا يف ةدوجوم ليثيملا ديدويأ قوست يت لا تاكرشلا ىدحإ نإ تلاقو. داصحلا
نم اهيدل نوكي دق ام ميمعت ىلإ ىرخألا فارطألا تعد امك . يئانث لكشب اهعم رمألا ةشقانم
  .ةلصلا ةقيثولا تامولعملا
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ىلإ هابتنالا يذيفنتلا نيمألا ىعرتسا ،دودرلاو ةلئسألاو قيرفلا اهمدق يتلا ضورعلا باقعأ يفو   - ٨٤
يرتمنانطأ ٣،٥مادختساب تنذأ يتلا ادنك ةموكح لبق نم ليثيملا ديموربل ئراط مادختسا  ةجلاعمل ة   

ىوس ًايلعف ةيمكلا هذه نم مدختسي مل هنأ نم مغرلا ىلع ،دراودإ سنرب ةريزج يف ةيضرألا ةلوارفلا 
يرتم نط١،٥٦٤ اذه ميقي نأ يداصت قالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ تبلط دق ةنامألا تناكو.  

لالخ نم مادختسالا اذه نع غلبت نأ ادنك ةموكح ىلإ تبلطو ،ةلصلا ةقيثولا ريياعملل ًاقفو مادختسالا 
  .٢٠١١ماع يف هميدقت اهيلع نيعتي يذلا يبساحملا راطإلا 

مادختسالا مييقتب اماق ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو قيرفلا نإ رتروب ديسلا لاقو   - ٨٥
مادختسا هنأ ادجوو ئراطلا   ، ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإب ةصاخلا ريياعملل ًاقفو عورشمو لوؤسم

راشأو . ةيضاملا تاونسلا يف ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ لجأ نم مادختسالا سفن رارقإ مت هنأ ثيح
طلا مادختسالا ضرعتست نأب٩/٧ررقملل ًاقفو ،بغرت دق فارطألا نأ ىلإ  نم ًاديزم مدقت نأو ئرا ، 

  .لبقتسملا يف ةئراطلا تالاحلل ةبسنلاب هذاختا نيعتي يذلا ءارجإلا نأشب قيرفلل هيجوتلا

ماعو٢٠١١ ماعل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعت  -فلأ    ٢٠١٢  
ةيلو ألا هتامييقت نع غلبأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ  - ٨٦

حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا يف ٢٠١٢ و٢٠١١يماعل ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نأشب   
ةدراولا ةيفاضإلا تامولعملا ءوض يف تانييعتلا ضعب ًاضيأ نيحلا كلذ ذنم م   يق قيرفلا نأب دافأو ،ةيوضعلا

تانييعتلا كلتلةبسنلاب ةيئاهنلا هتايصوت دعأو تانييعتلاب ةمدقتملا فارطألا نم   .  
ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ نأشب ررقم عورشم نمضتت عامتجا ةفرغ ةقرو ادنك لثمم مدقو   - ٨٧

  .ةيئاهنلا قيرفلا تايصوت ىلإ ًادانتسا
ةمدختسملا ليثيملا ديمورب تايمك ليلقتل ةريبك ًادوهج تلذب فارطألا نإ نيلثمملا دحأ لاقو   - ٨٨

ةمهم دعي ةنيعم تالاجم يف ليثيملا ديمورب نم لماكلا صلختلا نأ ديب . هدالب يف ققحملا مدقتلا زجوأو
ا  انييعتب ةمارصب مزتلتس هتموكح نإ لاقو ،لئادبلا مادختسا قوعت ةنيعم لماوع دوجو ىلإ رظنلاب ةبعص

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهمدختسي يتلا تاباسحلا نوكت نأ يغبني هنإ لاق امك . ٢٠١٢ماعل 
اميف يوق ءارآ قفاوت ىلإ دنتست نأ قيرفلا تايصوتل يغبني هنإو ةفافش هتايصوت ىلإ لوصولل يدا صتقالا
يتلا ةديدجلا ةيداصتقالا ىودجلا ةبتع ببسب ةصاخ ةروصب هلاغشنا نع برعأو . ءاضعألا عيمج نيب
بيجتست الو ةيف سعت ةبتعلا هذه نإًال ئاق ،لئادبلا عابتا يف رظنلا يغبني ىتم ديدحتل قيرفلا اهمدختسي
  .فارطألل ةعورشملا لغاوشلل فاك لكشب

، هلاغشنا نع رخآ لثمم برعأو  - ٨٩ تمدق يتلا ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت ددع نأشب  
ذخأ يتلا ةيفيكلا نأشب ًاحيضوت بلطو ،ليثيملا ديمورب نم ةريبك تانوزخم اهيدل فارطأ لبق نم ةصاخ 

ةنجل هب تماق يذلا لمعلا نإ رخآ لثمم لاقو . تاءافعإلا مييقت دنع رابتعالا يف تانوزخملا ىوتسم اهيف
قفاوي هنأ مغر ،ةلوقعم تناك ا   ايصوت نإو ًافافشو ًايقابتسا ناك ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لثمم لاقو. مامتهالا نم ديزم ىلإ جاتحت تانوزخملا ةلأسم نأ ىلع  
يف قيرفلا سيلو فارطألا رظن عضوم تناك تانوزخملا ةلأسم نإ   .ةقباسلاتاونس لا 

تاءافعإ نأشب ةيمسر ريغ تاشقانم ةينعملا فارطألا يرجت نأ كراشملا سيئرلا حرتقاو   - ٩٠
  .ةجرحلا تامادختسالا
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عورشم نم ةح قنم ةخسن نمضتت عامتجا ةفرغ ةقرو ادنك لثمم مدق ،تارواشملا كلت بقعو  - ٩١
نأشب فارطألا نم ددع اهنع برعأ يتلا قلقلا يعاود عيمج رابتعالا يف ذخأت ا ًاريشم ررقملا  أ ىلإ  

  .ليثيملا ديمورب تانوزخم
تارايخلا ةنجلل يرورضلا نم نأ دقتعي هنكل ،ررقملا عورشم ديؤي هدلب نإ نيلثمملا دحأ لاقو   - ٩٢

تابلطل اهمييقت دنع نابسحلا يف اهذخأت نأو تانوزخملا كلت ضرع تست نأ ليثملا ديموربب ةقلعتملا ةينقتلا
دد أامبو . ةجرحلا تامادختسالل ءافعإلا  لوكوتوربل لاثتمالا ةيلاعف دق ليثملا ديمورب تانوزخم ن
، . بثك نع ةلأسملا هذه ةعباتم لصاويس هدلب نإف لايرتنوم تاقيلعتلا كلتل هدييأت نع رخآ لثمم برعأو
اهرابتعا يف ليثيملا ديموربب ةقلعتملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ذخ أت نأب حارتقالا ىلع ةصاخةروصب ا ددشو
جاردإ نيلثمملا نم لك بلطو . ةجرحلا تامادختسالل تانييعتلا مييقت دنع ليثيملا ديمورب تانوزخم

ريرقتلا اذه يف ام    .اقيلعت
ب ررقملا عورشم فارطألا ت  - ٩٣  رقأ ،تاقيلعتلا كلت بقعو عيفرلا ءزجلا ىلإ هتلاحأو ةحقنملا هتغيص  

  .هيف رظنلا ةلصاومل ىوتسملا
  نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسا  -ءاب 

رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسا نأشب ،]نون/[٢٢ررقملا عورشم كراشملا سيئرلا مدق   - ٩٤  
عورشم ةشقانمب ماق لاصتا قيرف نأ ىلإ راشأو .)UNEP/OzL.Pro.22/3(نحشلا لبق ام تاجلاعمو   

حارتقالا نأو ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا يف يبوروألا داحتالا نم مدقملا حارتقالا 
  .هتشقانمل نهارلا عامتجالا ىلإ ليحأ

ا لاصتالا قيرفل ةكراشملا ةسيئرلا)ادنليزوين(نروبشاو نيبور ةديسلا تمدقو   - ٩٥ شقان يذل ، 
  .قيرفلا تالوادم نع ًاريرقت ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا يف ةلأسملا

نأشب ررقملا عورشم لدعتو لمكتست عامتجا ةفرغ ةقرو يبوروألا داحتالا لثمم مدقو  - ٩٦  
ًاصلخت سمتلي مل ررقملا عورشم نإ لاقو. نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسا  

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلط لب ،ضارغألا كلتل ةبسنلاب ليثيملا ديمورب نم ًالماك ًايجيردت 
ليلقت تاهويرانيس نم ددع ريثأتو لئادبلل ةيداصتقالاو ةينقتلا ىودجلل ةساردب علطضي نأ يداصتقالا 

  .هنم يجيردتلا صلختلاو ليثيملا ديمورب
يرت ةديسلاو نروبشاو ةديسلا هتسائر يف كرتشت لاصتا قيرف ءاشنإ ىلع فارطألا تقفاوو   - ٩٧

ررقملا عورشم يف رظنلا ةلصاومو ةلأسملا ةشقانمل)ايسينودنإ(يتاياديو   ،.  
شملا سيئرلا دافأ ،كلذلًاعبتو  - ٩٨  ًايفاك نكي مل قيرفلا مامأ حاتملا تقولا نأب لاصتالا قيرفل كرا 

يف قفاوت ىلإ لصوتلا نم يلاتلاب نكمتي ملو ،يفاولا وحنلا ىلع ررقملا عورشمل ةحرتقملا تاح يقنتلا يف رظنلل
نأشلا اذ  اهذاختا بجاولا ةمداقلا تاوطخلا نأشب ءارآلا.  

شملا سيئرلا نم مدقملا ريرقتلابًاملع فارطألا تطاحأو  - ٩٩   .لاصتالا قيرفل كرا 
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  ٢٠١١ ماعل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعت  -ميج 
نأشب هتايصوت نع غلبأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ   -١٠٠

لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا يف ٢٠١٢ و٢٠١١ يماعل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعت  
ىلإ ًادانتسا شيد الغنب نييعت مييقت ةداعإب نيحلا كلذ ذنم ماق قيرفلا نأب حضوأو ؛ةيوضعلا حوتفملا
  .فرطلا اذه نم ةمدقم ةيفاضإ تامولعم

ةزهجأ نم يجيردتلا صلختلا المكتسا امهيدلب نأب ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمجو دنهلا الثمم دافأو   -١٠١
نابحسي ام تاعرجلاب قاشنتسالا  إف مث نمو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةمدختسملا ةننقملا  

تاءافعإل ام  ماعل ةيرورضلا تامادختسالاانييعت نيدلبلا ىلإ ةئنهتلا ةكراشملا ةسيئرلا تمدقو . ٢٠١١  
ةزيمتملا ام    .ازاجنإ ىلع

نع تامولعم ،ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ةكراشملا ةسيئرلا ،بوت نيليه ةديسلا تمدق و  -١٠٢
ةيرورضلا تامادختسالا نأ شب شيدالغنب هتمدق يذلا حقنملا نييعتلل ةنجللا هب تماق يذلا ضارعتسالا

ةيمالسإلاناريإةيروهمج و دنهلا اهتققح يتلا ةماهلا تازاجنإلا ىلع ،كلذ لبق ،تنثأو. ٢٠١١ماعل   يف  
ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةمدختسملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم حجانلا يجيردتلا صلختلا 

  .ةيرولف
ماعل ةيرورضلا تامادختسالل شيدالغنب نييعت ضارع تساب ةصاخلا ةيفلخلاب ةركذم تضمو  -١٠٣

نيكراشملا نيسيئرلا عم ةيئانث تاشقانم يف هب عالطضالا ةنجللا ىلإ شيدالغنب تبلط يذلاو ٢٠١١  ،
عم ةيلخاد تارواشم باقعأ يفو . ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل رشع ثلاثلا عامتجالا يف ةنجلل
ًاحقنمًانييعتو ةيفاضإ تامولعم شيدالغنب تمدق ،نييسيئرلا ةحلصملا باحصأ لوليأ يرهش يف  ربمتبس / 
نم اهنييعتل ةللقم ٢٠١٠ربوتكأ /لوألا نيرشتو ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يرتم نط ١١٣،٧٣،   

ايرتم ًانط٨٥ىلإ ،ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ يف اهمادختسا لجأ نم ةيرولف  تصلخ دقو .  
ةيا مولعملا عقاو نم ،ةنجللا  ةزهجأ نم جاتنإلا ةردق نوكتس ٢٠١٠لولحب هنأ ىلإ ،ةحاتملا تا  ،

لوماتوبلاسلا نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةمدختسملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا 
نوجاتحي ىضرملاو ءابطألا نأب فرطلا دافأ دقو . شيدالغنب يف ىضرملل ةيفاو نم رثكأ نوساثيمولكيبلاو
ةيرولك ورديهلا نوبركلا تابكرمل ةمدختسملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ ىلع دوعتلل تقو ىلإ

، . ليلق عفنب يتأيس ليجأتلا نأبتأترا ةنجللا نأ الإ ،ةيرولف  ةنيعملا ةحقنملا تايمكلل رابتعالا يف ًاذخأو
ًانط٣٧ةيمكل ةيرورض تامادختسال ءافعإب تصوأ ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نإف  ةزهجأ نم    

دينوسلكسلا مدختست يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةدنتسملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا 
مويبورتويتلاو لورتيملاسلاو ،لوماتوبلاسلا /مويبورتاربيإلاو ،مويبورتاربيإلاو لورتيملاسلا/نوساكيتولفلاو
مدختست يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ءافعإي يصوت نأ ةنجللا عطتست ملو . طقف
رفاوتل ًارظن لوماتوبلاسلاو لوماتوبلاسوفيللاو نوساثمولكيبلا اهللئادب   .  

ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت نأب ًاحرصم ،ةلأسملا يف رظنلا ةداعإ شيدالغنب لثمم بلطو   -١٠٤
ًانط ٨٥نأشب  هلا بعشلادادسنا ضارمأو وبرلا ىضرمل ةيفاولا ةجلاعملل ةبولطمًايرتم     .نمزملا ةيئاو 
ًادانتسا ةلأسملا هذه نأشب ررقم عورشم دعت نأ ةمتهملا فارطألا ىلإ ةكراشملا ةسيئرلا تبلطو   -١٠٥

  .ةمدقملا تامولعملا ىلإ
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يرورض مادختسا ءافعإ نأشب ةيكينيمودلا ةيروهمجلا نم بلط نع ذئدعب ةنامألا تغلبأو   -١٠٦
تابكرم نم يرتم نط٠،٣٣٢ةيمكل ئراط  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  عينصت يف اهمادختسال ١١٣ -    

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف عم رواشتلاب بلطلا مييقتب ٨/٩ررقملل ًاقفو ،ةنامألا تماق دقو . ةيبط ةزهجأ  ،
ةيفاضإ نط ٢،٧٨ةيمك ءافعإ قحال تقو يف فرطلا بلطو . ةيمكلا كلت ءافعإب تنذأو ،يداصتقالا  

يلصألا هبلط يف أطخ ثدح هنأب ًاحضوم٢٠١١ - ٢٠١٠ةرتفلا ةيطغتل  عم رواشتلاب ،ةنامألا تنذأو . ، 
تامادختسالا ءافعإ لصوأ امم ،ةيفاضإ يرتم نط ١،٥مادختساب ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف   

يرتم نط١،٨٣٢ىلإ يلكلا ةئراطلا  دوهجلا ىراصق لذب ىلع فرطلا تثحتسا ةنامألا نأ امك .  
ًاقفو ًايراطإ ًاريرقت مدقي نأ هيلإ تبلطو ،ةئراطلا تامادختسالا ءافعإ ةرتف ءانثأ لئا دبلا دامتعال
  .ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ نأشب ةداتعملا تاءارجإلل

تاءافعإ نأشب ررقم عورشم ىلع يوتحت عامتجا ةفرغ ةقرو يسورلا داحتالا لثمم مدق و  -١٠٧
ةيرولف ةيرولكلانوبركلا تابكرم نم ةيرورضلا تامادختسالا يف ةيئاضفلا تاقيبطتلا نأشب ١١٣ -    
لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا يف شقون يذلا كلذل قباطم بولطملا ءافعإلا نإ لاقو . يسورلا داحتالا
  .ةيوضعلا حوتفملا

  .ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ءانثأ هيف رظنلا ةلصاومل ررقملا عورشم ىلع فارطألا قفاوو  -١٠٨
تامادختسالل تانييعتلا نأشب ررقم عورشم نمضتت عامتجا ةفرغ ةقرو نيصلا لث  مممدقو  -١٠٩

ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ىلإ هتلاحإ فارطألا ترقأو ٢٠١١ماع يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ةيرورضلا   ،
  .هيف رظنلا ةلصاومل

  )٢١/٦ررقملا (نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا   -لاد 
نيثالثلا عامتجالا يف مدق يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ   -١١٠

ةدفنتسملا داوملا نم ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل همييقت نع ًاريرقت ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل 
ادختسالا كلتل لماشلا ءافعإلا نم ءارجإ١٥فذحب ىصوأو نوزوألل  . تاءارجإ ةثالث ىلع ءاقبإلاو تام 

صلختلا يف تابوعص تهجاو فارطألا ضعب نأ ىلإ ةلأسملا لوح لماعلا قيرفلا تاشقانم يف ريشأ دقو 
فارطألا تاجاح رابتعالا يف ذخؤت نأ يرورضلا نم هنأ ىلإو ،تامادختسالا نم ريثكلا نم يجيردتلا 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  لمتحي هنأو ٥  راشأو . دعب ددحت مل يتلا تامادختسالا ضعب كانه نأ، 
قيرفلا نأ ىلإ  ةلأسملا نع ديدج ريرقت يأ دعي مل بجومب ةلماعلا فارطألا اعد هنأ ريغ ، تقولا كلذ ذنم 

ةداملا نم ١ةرقفلا  ةمئاق نم لعفلاب اهفذح مت ةيليلحتو ةيربتخم تامادختسا يأ نع تامولعم ميدقت ىلإ ٥   
  .ءافعإلل ةلهؤملا تامادختسالا

داوملاو تايجولونكتلاب لمعلا لاخدإل تقو ىلإ جاتحت دق ةيمانلا نادلبلا نأ نيلثمملا دحأ ىأرو   -١١١
لثمملل كراشملا سيئرلا دكأو . نيلماعلا بيردتل كلذ يف امب ،ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا يف ةليدبلا
فارطألاب قلعتي اميف ةصاخبو ،هرابتعا يف ةلأسملا ه ذه ذخأيس يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأب

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  ماع يف نأشلا اذ ٥   هريرقت دادعإ دنع يأ ىرجت نأ حرتقاو . ٢٠١١، 
  .يمسر ريغ راطإ يف يلاحلا دنبلا نأشب ةيفاضإ تاشقانم



UNEP/OzL.Pro.22/9  

20 

تامادختسالل لماش ءا فعإ نع ررقم عورشمنمضتت عامتجا ةفرغ ةقرو نيصلا لثمم مدقو   -١١٢
  .ةيليلحتلاو ةيربتخملا

ةحقنم ةخسن نمضتت عامتجا ةفرغ ةقرو نيصلا لثمم مدق ،ةيمسر ريغ تارواشم ءارجإ بقعو   -١١٣
  .هيف رظنلا ةلصاومل ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ىلإ هتلاحإ فارطألا ترقأو ،ررقملا عورشم نم

  )٢١/٣ررقملا (عينصت لماوعك نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختساب ةلصتملا لئاسملا   -ءاه 
عامتجالا ىلإ ًاريرقت مدق يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ   -١١٤

ددع فذحب ىصوأو ،عينصتلا لماوع تامادختسا ةلاح نع ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا 
ررقملا نم ءابو فلأ نيلودجلا نم يبوروألا داحتالا يف تفقوت يتلا تامادختسالا ددع فذحو ١٠/١٤   ،

  .ءاب لودجلا نم عينصتلا لماوعاهيف مدختس تدعت مل يتلا نادلبلا 
ررقم عورشم نمضتتعامتجا ةفرغ ةقرو عورشم ادنك لثمم مدق ذئدعبو  -١١٥ ادنكو ايلارتسأ هتدعأ    

قيرف تايصوت ذيفنت ىلإ فدهيو ،ةيوض علا حوتفملا لماعلا قيرفلا عامتجا باقعأ يف ةدحتملا تايالولاو
يف تارييغتلا نم ًاددع ذفنيس ررقملا نإف ،قيرفلا هب ىصوأ امبسحو . يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

اهيف مدختست ةنيعم تاقيبطت نع غلبت نأ فارطألا ىلإ بلطيسو ١٠/١٤ررقملا نم ءابو فلأ نيلودجلا   ،
 ، مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل لئاسملا نم ًاددع حضويسو عينصت لماوعك نوزوألل ةدفنتسم ًاداوم

  .فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللاو يداصتقالا
ىوتسملا عيفرلا ءزجلاىلإ هتلاحأوررقملا عورشم ىلع فارطألا ت قفاوو  -١١٦ هيف رظنلا ةلصاومل   .  

  يتياهل ةصاخلا ةلاحلا  - رشع يداح
يتياهل ةصاخلا ةلاحلا نأشب ،]س/[٢٢ررقمل ا عورشم كراشملا سيئرلا مدق  -١١٧  

)UNEP/OzL.Pro.22/3( . حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا يف شقون عورشملا نأ ىلإ راشأو
ذيفنت يف يتياه ةدعاسم ىلإ فارطألا ررقملا وعديو . هتشقانم ةلصاومل نهارلا عامتجالا ىلإ ليحأو ةيوضعلا
يذلاو ٢٠١٠رياني /يناثلا نوناك رهش يف دالبلا باصأ يذلا لازلزلا باقعأ يف لايرتنوم لوكوتورب  
  .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةلاحلا ىلع ةماه ةيبلس راثآ ثادحإ يف رمتسا

قافتالا مت هيلع ءانبو . ررقملا يمدقم عم ةنيعم ةفيفط لئاسم ةشقانم دوي هنإ نيلثمملا دحأ لاقو  -١١٨
  .ةيمسر ريغ تاشقانم ةمتهملا فارطألا يرجت نأ ىلع

ةحقنم ةغيص نمضتت عامتجا ةفرغ ةقرو ايسول تناس لثمم مدق ،تارواشملا هذه باقعأ يفو   -١١٩
  .ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ءانثأ اهيف رظنلا ةلصاوم ىلع فارطألا قفاوو ،ررقملا عورشمل

  تانايبلا غالبإو لاثتمالاب ةلصتملا لئاسملا  - رشع يناث
لاثتمالاب قلعتي اميف نوزوألل ةدفنتسملاداوملا تانوزخم ةجلاعم  -فلأ     

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانوزخم ةجلاعم نأشب ،]ع/[٢٢ررقملا عورشم كراشملا سيئرلا مدق   -١٢٠  
قيرفلل نيثالثلا عامتجالا يف شقون عورشملا نأ ىلإ راشأو ). UNEP/OzL.Pro.22/3(لاثتمالاب قلعتي اميف 

فارطألا دقعت نأ ىلع قافتالا متو . هتشقانم ةلصاومل نهارلا عامتجالا ىلإ ليحأو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا
  .ةيمسر ريغ تارواشم ةينعملا
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ةحقنم ةغيص نمضتت عامتجا ةفرغ ةقرو يبوروألا داحتالا لثمم مدق ،تارواشملا هذه باقعأ يفو   -١٢١
عيفرلا ءزجلا ءانثأ اهيف رظنلا ةلصاوم ىلع فارطألا تقفاو، وررقملا عورشمل   .ىوتسملا 

اهيف رظنلاو ذيفنتلا ةنجل ا  -ءاب   تصوأ يتلا تاررقملاو لامعألا ضرع  
لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل سيئر )رصم(سيول تزع ديسلا بايغ يف   -١٢٢  ،

ميدقت ،ا ) ايناملأ(تر يزنوم ثيبازيلإ ةديسلا تلوت ،لايرتنوم  لامعأ ن عريرقت لاررقمو ةنجللا سيئر ةبئان
يناثلا نيرشت٥ و٤يموي دقع يذلا ةنجلل نيعبرألاو سماخلا عامتجالا  عالطإلا نكميو . ٢٠١٠ربمفون / 

تاعامتجالا قئاثو ىلإ نوزوألا ةنامأذفنم نم طقف ةيزيلجنإلا ةغللاب عامتجالل لماكلا ريرقتلا ىلع   
  .ةيقرواللا

ءافولا يف فارطألا هتققح يذلا زاتمملا مدق تلاب ةياغلل ةديعس ةنجللا نإ تريزنوم ةديسلا تلاقو  -١٢٣
لوكوتوربلا اهيلع صني يتلا داوملا نم صلختلاو تانايبلا غالبإب ةقلعتملا ا  عيراشم نإ تلاقو . امازتلاب

ةرمث يهو ،عامتجا ةفرغ ةقرو يف درت اهيف رظنلل فارطألا رمتؤمل اهميدقت ىلع ةنجللا تقفاو يتلا تاررقملا 
ةدعاسملا لضفب لمعلا كلذ ققحت دقو . نيعبرألاو سماخلا اهعامتجا يف ةنجللا هبتعلطضا يذلا لمعلا 

ةنجللا سيئر كلذ يف امب ،ةعباتلا ةذفنملا هتالاكوو فارطألا ددعتملا قودنصلا ولثمم اهمدق يتلا ةريبكلا 
  .نوزوألا ةنامأو قودنصلل ةيذيفنتلا

عامتجال اهميدقت ىلع ةنجللا تقفاو يتلا ةعبسلا تاررقملا عيراشمل ةضيرعلا طوطخلا تمدق مث  -١٢٤  
ةسمخلا فارطألا ءامسأ ،تانايبلا غالبإب قلعتملا ،لوألا ررقملا عورشم دروأ دقو . اهيف رظنلل فارطألا

ماع نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتساو جاتنإ نع ا   ًاقفو ٢٠٠٩انايب تقولا كلذ ىتح مدقت مل يتلا  
لوكوتوربلا نم٧ةداملل  ، )تايموقلا ةددعتملا - ةلود(ايفيلوب يه ةروكذملا ةسمخلا فارطألا و.  

ىلإ رظنلاب ةياغلل لاع غالبإلا لدعم نإ تلاقو . رطقو ،وروانو ،غربمسكلو ،ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلاو
نأو ،ا   انايب غلب  لصأ نم ًافرط ١٩١ت مل طقف فارطأ ةسمخ نأ ماع نع ا ١٩٦   انايب تمدق ًافرط  

ماع نع ا ٦٨نأ ىلإ ًاضيأ تراشأ و. ٢٠٠٩  انايب تمدق ًافرط ناريزح٣٠ يف ٢٠٠٩   ٢٠١٠هينوي / 
ةنجللا لمعل ةياغلل١٥/١٥ررقملل ًاقفو    ديفم ركبملا تقولا كلذ يف تانايبلا ميدقت نأ ىلإ ًةريشم  ، .

ىلإ ١٩٩١نم ةرتفلا يف فارطألا عيمج ءافو نإ تلاقو  قتب ةقلعتملا ا٢٠٠٨   امازتلا عيمجب تانايبلا ميد  
  . ةياغلل عجشم رمأ وهل لوكوتوربلا اهيلع صني يتلا

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ًاريثك نإ تلاقو اهنع غالبإلا مت يتلا تانايبلا ىلإ تلقتناو   -١٢٥
ةداملا نم ١ فنتسملا داوملا نم ريثكلا كالهتسا نم صلختلا يف لعفلاب تحجن٥  دعوملا لبق نوزوألل ة د 
يناثلا نوناك نم لوألا وهويئاهنلا ةيناكمإ يف ةقثلا نم ةيلاع ةجرد كانه نأ ينعي امم ٢٠١٠رياني /   ،
  .٢٠١٠ماعل ةموسرملا صلختلا فاده أ قيقحت يف حاجنلا

نيررقملا اعورشمف . ةنيعم فارطأ لاثتما ةلاحب قلعتت تاررقملا عيراشم مظعم نأ ىلإ تراشأو  -١٢٦
تابكرم نم صلختلاب ام و ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نأشب  امازتلال نيفرطلا لاثتما مدع الجس وتاوناف
مدع ةلاح ىلإ تداق يتلا فورظلا يف ،نيتلاحلا اتلك يف ،ةنجللا ترظن دقو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا

ىلإ ا   ةدوعلا نايوني يتلا ةيفيكلا حيضوتل ةنجللا ىلإ نيفرطلا نم نيتمدقملا لمعلا يتطخ تصحفو لاثتمالا
مدقتلا ن ًاعيرس نيفرطلا الك ةدوع ىلإ ةنجللا علطتتو. لاثتمإلا  عمتب دصرت فوسو ،لاثتمالا ةلاح ىلإ  
  . ةمداقلا تاعامتجالا لالخ فرط لك هزرحي يذلا
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مدع ةلاح يف ام   -١٢٧  أ الجس دقف ةروفاغنسو ايروك ةيروهمج نم لك نأشب نيررقملا اعورشم امأ
ةيراجت تالدابمب ةيناثلاو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل ةيراجت تالد ابمب ىلوألا مايقل ًارظن لاثتما
فورظ ةيانعب ةنجللا تضرعتسا دقو . لوكوتوربلا تاليدعت يف فارطأ ريغ نادلب عم ،ليثيملا ديموربل

ةد فنتسملا داوملا نم هتارداص ةبقارمل امهنم لك اهذختا يتلا ريبادتلا صوصخلا هجو ىلعو ،نيفرطلا الك
نأشب هب ىصوملا ررقملاب قلعتي اميفو . نافرطلا هزرحيس يذلا مدقتلا دصر ةنجللا لصاوتسو ،نوزوألل

ةيراجتلا هتالدابم ةلصاومب فرطلل حمسي ًاصن تفاضأ دق ةنجللا نأ ىلإ تراشأ ،ايروك ةيروهمج 
ملا نم١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا عم ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل  نم ٥ةدا    

  .لوكوتوربلا
ناتسخازاك ىلإ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم تارداص لوانتي ررقم عورشم كانهو   -١٢٨

ةرقفلا بجومب لماع ريغ فرطك ةف   ةداملا نم ١نصملا ةديحولا ةلودلا يهو ريغ ةلود ًاضيأ يهو ،٥   
نجاهنبوك يليدعت ىلع ن اتسخازاك قدصت ملو. نيجيبو لايرتنومو نجاهنبوك تاليدعت يف فرط

يف ةراجتلل ةمِظنملا لايرتنوم لوكوتورب ماكحأ بجومب لوكوتوربلا يف فرط ريغ ربتعت اذلو ،نيجيبو 
نم اهنكمي عضو يف تسيل ناتسخازاك نأب ةنجللا نم ًاكاردإو . ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم

يف فارطألا عم ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ةصاخبو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف ةراجتلا 
دمتعت نأ ةرورضب فارطألا يصوت نأ تررق ،ةينوناقلا ا   امازتلاب فارطألل ًاضيأ ًاريكذتو ،لوكوتوربلا
وأ اهيلع ةقفاوملا وأ لوكوتوربلا ىلع تاليدعتلا عيمج ىلع قيدصتلا ىلع ناتسخازاك ثحي ررقم عورشم 

داوملا نم صلختلا نم اهنيكمتل اذكو لوكوتوربلا يف فارطألا عم ةراجتلا ن م اهنيكمتل ،اهيلإ مامضنالا
  .تاليدعتلا كلت يف ةجردملا نوزوألل ةدفنتسملا

صيخرتل ًامظن تأشنأ يتلا فارطألا ددع ةنجللا هيف تدروأ يداع رخآ ررقم عورشم كانهو   -١٢٩
. لايرتنوم ليدعت يف فارطألا عيمج نم بولطم وه امك ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداصو تادراو

امب ،صيخرت مظن دعب ئشنت مل ليدعتلا يف فارطأ ةسمخ ىوس كانه سيل هنأ ملعت نأ ةنجللا    رس دقو
ليدعتلا ىلع ًاوت اق  اهنكل ،ليدعتلا ىلع قدصت مل فارطألا نم رخآ ًافرط ١٢كانهو . دص نافرط اهيف  

يف طقف فارطأ ٨ىوس قبتي ملو ،صيخرت مظن تأشنأ    .صيخرت مظن نود لوكوتوربلا 
بجومب لاثتمالا مدع ءارجإل ةفلتخملا لحارملا تحضوأ تاررقملا عيراشم ن إتلاقو   -١٣٠

يف حجانو روطتمو نرم لاثتما ماظن ءاشنإ يف حلفأ دق نوزوألا عمتجم نأ ركذلاب ريدجلاو . لوكوتوربلا
ىضرلا مدع مهملا نم هنأ ديب . ىرخألا تاقافتالا يف هب ىذتحي ًاجذومنو ًامرتحم ًَاماظن ًايلود ربتعيو هئادأ

ةدفنتسملا داوملا نأشب فارطألا تانايب مالتساب ءدبلا لبق ةليلق روهش ىوس قبتي مل هنأ ةصاخبو ،دحلا اذ  
يذلا ىوتسملا غولب نم فارطألا نكمت ىدم نم دكأتلل تانايبلا كلت صحفو ٢٠١٠ماع نع نوزوألل   

حب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تائف مظعمنم صلختلل لوكوتوربلا هددحي يناثلا نوناك١لول   رياني / 
٢٠١٠.  

تالاح نأشب ةنجللا ءاضعأ نيب ىرج يذلا ءارآلا لدابت ىلع ءوضلا تر يزنوم ةديسلا تطلسو  -١٣١
ضعب نأ نم مهقلق نع ةنجللا ءاضعأ برعأو . لبقتسملا يف اهثودح لمتحملا لوكوتوربلل لاثتمالا مدع

نوكتس ا  الدق نادلبلا   أو ،ةددحملا ديعاوملا يف صلختلل اهططخ ىلع ةقفاوملا ىلع لوصحلا نم نكمتت
لئادبلا رفوت نامضل ةجاح كانه نإ ًاضيأ ءاضعألا لاقو . لوكوتوربلا ماكحأل لاثتما مدع ةلاح يف يلاتلاب
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ديرولك عبار ت امادختسا مييقتلو صيخرتلا مظن قيبطت ةءافك ىدم مييقتلو ةيراجتلا ةمظنألا زيزعتلو
كلت ىلإ فارطألا عامتجا هابتنا هيجوتب سيئرلا موقي نأ ىلع ةنجللا تقفتا دقو. ةيساسأ ةدامك نوبركلا  
  .ءارآلا

بوؤدلا مهلمعل ،سيئرلا نع ةباين ،ةنجللا ءاضعأ اهءالمز تر يزنوم ةديسلا تركش ماتخلا يفو  -١٣٢
ابجاوب عالطضالا ىلع هتدعاسميف مهينافتوهل مهمعدلو    .هت 

ىلع لج   -١٣٣  س هدلب نأ نم هقلق نع ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا لثمم برعأ كلذ تلت يتلا ةشقانملا يفو
ىلإ اهمدقيس هنأو هتزوح يف تانايبلا نأ حضوأو . ًالعف تانايبلا كلت مدق هنأ نيح يف هتانايب غلبي مل هنأ
هدلبل حامسلا ًاضيأ بلطو . ىرخأ ةرم اهعايض بنجتل يلاحلا عامتجالا يف نيرضاحلا ةنامألا يلوئسم
  .ةحاتملا لئادبلا ةردن ىلإ رظنلاب لوطأ تقول ليثيملا ديمورب مادختساب

قلعتي اميف فارطألا ىلع ةضورعملا قئاثولا يف ءاطخأب هامسأ ام ىلإ هابتنالا ليزاربلا لثمم هجوو   -١٣٤
نوبركلا ديرولك عبار نم ضرغلا ن أ حضوأو. ليثيملا ديموربو نوبركلا ديرولك عبار نم هدلب تادراوب

نأ ىلإ راشأو ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا يف ليثيملا ديمورب مادختساو ةيساسأ ةدامك همادختسا وه 
عجارت نأ يلاتلاب يرورضلا نمو ،لايرتنوم لوكوتورب بجومب ميظنتلل ناعضخي  ال نيمادختسالا الك

كلذل ًاقفو٢٠٠٩ماع نع هدلب تانايب    .  
ىلع فارطألا تقفاو ،كلذ تعبت يتلا ةشقانملاو تر يزنوم ةديسلا هتمدق يذلا ضرعلا بقعو  -١٣٥

ف رظنلا ةلصاوملاهتلاحأو ةنجللا اهتمدق يتلا تاررقملا عيراشم   .ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ءانثأ اهي 

  ىرخأ لئاسم  - رشع ثلاث
  تارئاطلا لكايه يف تانولاهلا  -فلأ 

عامتجا ةفرغ ةقرو ةدحتملا تايالولا لثمم ضرع  -١٣٦  ، هدلب ه  هيف مل و دعأ ررقم عورشم نمضتت  سي
مادختسا نع لوحتلل ةيلبقتسملا تاوطخلا مييقت يف يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم هب تماق يذلا لمعلاب 

رظنلا ةلصاومل ،ًايوفش ةلدعملا هتغيصب ،ررقملا عورشم ىلع فارطألا تقفاوو . يندملا ناريطلا يف تانولاهلا
ىوتسملا عيفرلا ءزجلايف هيف  .  

  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم ةمدقملا ةيمالعإلا قئاثولا   -ءاب 
تايالولا اهتمدق يتلا ،UNEP/OzL.Pro.22/INF/7-10قئاثولا ىلإ هابتنالا كراشملا سيئرلا هجو   -١٣٧  

ريغ تاشقانملا ءانثأ عجارمك اهيلإ راشيس قئاثو ا  رعت نل اهنكل ،ةيمسرلاأ ىلإ ًاريشم ةيكيرمألا ةدحتملا ض  
  .ةماعلا ةسلجلا يف فارطألا ىلع

ىلع تاليدعتلا ىلع قدصت امثير ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل ناتسخازاك داريتسا   - ميج
  لايرتنوم لوكوتورب

لوكوتوربلا ىلع قيدصتلا تايلمعب قلعتي اميف هدلب عضو زاجيإب ناتسخازاك لثمم ضرع  -١٣٨  
لاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملل همادختسا نم دحلل هعسو يف ام لذبي هدلب نإًالئاق هتاليدعتو ىلع قيدصت  

ماع ةيا إلاقو . تاليدعتلا عيمج  لبق نجاهنبوكو لايرتنوم يليدعت ىلع قيدصتلا متي نأ رظتنملا نم هن
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كلذ دعب ًاعابت نيجيب ليدعت ىلعو،٢٠١٠ حامسلاب هدلب بلط فارطألا معدت نأ يف هلمأ نع برعأو .  
لاثتمالل اهلذبي يتلا دوهجلا ىلإ رظنلاب ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم داريتسا ةلصاومب هل 

  .لوكوتوربلل
نوبركلا تابكرمل ةيراجت تالدابم ةماقإ نأشب ررقم عورشم ناتسخازاك لثمم مدقو   -١٣٩

ددع لاقو . ٢٠١١ماع يف لايرتنوم لو كوتوربل نيجيب ليدعت يف فارطأو هدلب نيب ةيرولف ةيرولكورديهلا
ال م  ريغ قيرف عمتجي نأ ىلع فارطألا قفاو اذهلو . نهارلا هلكشب ررقملا دييأت نوعيطتسي إ نيلثمملا نم

  .ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلل ةلواحم يف ررقملا عورشم ةشقانمل يمسر
نم مدقملا ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع ةقفاوملا مدع ىلع قافتالا مت ،تارواشملا هذه باقعأ يفو  -١٤٠  

  .هيف رظنلا ةلصاومل ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ىلإ ناتسخازاك

  ىوتسملا عيفرلا ءزجلا: يناثلا ءزجلا

  ىوتسملا عيفرلا ءزجلا حاتتفا  - ًالوأ 
نيرشت ١١سيمخلا موي فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا نم ىوتسملا عيفرلا ءزجلا أدب   -١٤١  

ةنامأل يذيفنتلا نيمألا بئان تسفروه لوب ديسلا اهرادأ حاتتفا مسارمب ١٥/١٠ةعاسل ا ربمفون/يناثلا  
  .مسارملل ًاسيئر هفصوب نوزوألا

نيرشعلاو يداحلا عامتجالا سيئر ،شريشت لكيام ديسلا نم لك يحاتتفا نايبب ىلدأو   -١٤٢
ءارزو سيئر بئان ،يري كناوس غنوريرت ديسلاو ؛يذيفنتلا نيمألاو ؛لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل
 .دنليات

ةفاضتسا اهلوبقل دلبلا كلذ ةموكحل هركش نع ًابرعم دنليات يف نيلثمملاب هنايب يف سيئرلا بحرو   -١٤٣
. ةيتسجوللاو ةيرادإلا تابيترتلا هريسيتل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربلو ،ةريصق ةينمز ةلهم يف عامتجالا

رئاسو فارطألا ىلإ دوعي لايرتنوم لوكوتورب اهققح يتلا ةديد علا تاحاجنلا يف لضفلا نأ ىلإ راشأو
لوكوتوربلل ةعباتلا مييقتلا ةقرفأل هركش نع نأشلا اذه يف برعأو . هلامعأ يف نيكراشملا ءاربخلا

نأ ىلإ ًاهونم ءانثلاب يذيفنتلا نيمألا صخو ،نوزوألا ةنامألو نوزوألا نع نيينطولا نيلوؤسمللو  
ًاعبتو . زيلازنوغ ديسلا دهع لالخ قاستالاو قمعلا نم ديزملا تبستكا لوكوتوربلا اهققح يتلا تازاجنإلا

ماع نيمأ ةبترىلإ يذيفنتلا نيمألا ةفيظو عفر ىلإ يمري حارتقاب فارطألا ةيصوت ىلع بتكملا قفاو كلذل   
ةددعتملا ةيئ يبلا تاقافتالا حجنأ هرابتعاب لوكوتوربلا ماقمو ىشامتي ىوتسم وهو ،ةدحتملا ممألل دعاسم
 .اهيلع ضوافتملا فارطألا

نأو تذف   -١٤٤  ن دق فارطألل نيرشعلاو يداحلا عامتجالا اهدمتعا يتلا تاررقملا نأ ىلإ راشأو
نأ ثيح ،لاثتمالاب ةقلعتملا تاررقملا ىلع ةصاخ ةروصب ديدشتلا مت دقو . ةيراج اهتعباتم لامعأ

يذلا ءّانبلا جهنلاب بحرو . لوكوتوربلا بجومب اهيلع ةبترتملا تامازتلالاب فت مل فارطألا نم ًاليلق ًاددع
جهنلا اذه عابتا ةلصاوم ىلإ اهاعدو تالاحلا هذه ةجلاعمل ذيفنتلا ةنجل هت  يتلا فارطألا سيئرلا أنهو . عبتا

وذحت نأ ًاعيمج اهيلع قدصت مل يتلا فارطألا ثحو ،لوكوتوربلا تاليدعت عيمج ىلع قيدصتلا تمتأ 
نأ ىلإ ًاريشم ةيويح نم لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا هب مستت امب بحرو . ةعرسلا هجو ىلع اهوذح
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نكمت نأ ا   أش نم يتلا رصانعلا عيمج نمضتت نأ بجي قودنصلا دراوم ديدجتب ةقلعتملا تاصاصتخالا
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  وتوربلا بجومب اهيلع ةبترتملا تامازتلالا ذيفنت نم٥  لوك  

اهل لاثتمالا يفو٢٠١٤ - ٢٠١٢ةرتفلل  عامتجالا سيئر بصنم هأ .    وبت نإ سيئرلا لاق ماتخلا يفو
 .هتسائر ةرتف لالخ ةدعاسملا هل مدق نم عيمج ركشو ،هل ًاريبك ًافرش ناك فارطألل نيرشعلاو يداحلا

 ١٧ذنم فارطألل س ماخلا عامتجالا تفاضتسا دنليات نأ ىلإ هنايب يف يذيفنتلا نيمألا راشأو  -١٤٥
تايرجم ضرعتساو . يلاحلا عامتجالا ةفاضتسا اهريسيت ىلع ةيدنلياتلا ةموكحلا ركشو ،تضم ًاماع
، ١٧ ـلا تاونسلا قرولا ىلع ًاراكفأ ةيادبلا يف تناك ةذختملا تاوطخلا نم ديدعلا نأ ىلإ ًاهونم ةيضاملا  
لايرتنوم لوكوتورب يففارطألا ةريصب نسح ىلع ةداهش كلذ يفو ،ةعقاو ةقيقح تدغو تعنيأ اهنكل   
هفوفص يف نآلا مضي ذإ لماشلا قيدصتلا ىوتسم لوكوتورب لاققح ةرتفلا كلت يفف . اهينافتو اهمازتلاو
لد نإو . ةدحتملا ممألا ةموظنم يف اهل ليثم ال ةمس يهو ،يلود كص يأب ةنراقم فارطألا نم ددع ربكأ
ام اذإ حاجنلا اهل بتكي نأ نكمي يملاعلا ديعص لاىلع ةل وذبملا دوهجلا نأ ىلع لدي وهف ئش ىلع كلذ

ديعص ىلع ةلاعف    ىنبو ةيفاك ةيسايس ةدارإ ا   .ةرادإلادناس

نم صلختلل يئاهنلا دعوملا رورم دعب دقعي يلاحلا عامتجالا نأ ىلإ يذيفنتلا نيمألا راشأو   -١٤٦
يناثلا نوناك١ - يأ ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مظعم يذلا بوؤدلا لمعلاب رقأو  - ٢٠١٠رياني / 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا اميس  ال ،فارطألا هتزجنأ ةيخيراتلا ةلحرملا هذه لعجل ٥   ،

ةيئيبلاعفانملا ىلع اهديدشت نم فارطألا تداز ةريخألا تاونسلا يفف. ةعقاو ةقيقح امع ةئشانلا ةيفاضإلا    
ةدهاعم لوكوتوربلا ربتعي نأ ىلإ يلودلا عمت ألا ةقبط ةيامحل تاوطخ نم هب موقت  اب ادح امم ،نوزو

 .ءاوس دح ىلع يملاعلا يخانملا ماظنلا ةيامح يف ةماه ةمهاسم مهاستو نوزوألا ةقبط يمحت

. ةرداغملا كشو ىلع مه نمو نوزوألا عمتجم ءاضعأ نم رداغ نمب يذيفنتلا نيمألا داشأ ًاماتخو  -١٤٧
وتوميجوف يشويوي ديسلاو ،امراش ا فاهدام ديسلا ىلع ًادادح تمص ةقيقد فوقولا ىلإ فارطألا اعدو
ىلإ ١٩٩١ماع نم نوزوألا ةنامأل ًا يذيفنت ًانيمأ ،امراش ديسلا نأ ىلإ راشأو. يرس نوراهأ ديسلاو  

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةيوضع يف ءاربخ ريبك بصنم لغشو٢٠٠٠ ديسلا امأ . ، 
يف ًاوضع ناكو ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةيوضع يف ءاربخ ريبك بصنم لغشف وتوميجوف 

يف نوزوألا ةقبط ةيامحب ينعملا لاصتالا قسنم يرس ديسلا ناكو . تابيذملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل
اي سنوب سنوب هيسوخ ديسلاو نولريد ناف ناي ديسلا ىلع يذيفنتلا نيمألا ىنثأ مث . ليئارسإ  أ نيذللا

 ، يلاوتلا ىلع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفل نيكراشم نيسيئرك امهلمع
 .لايرتنوم لوكوتوربل ةزيمتملاو ةليوطلا امهتمدخب داشأو

١٤٨-   ،  نع ةباينادنغوأ يف ةئيبلا ةريزو ،ويريإ اكيسيج ةديسلا تماق ،يذيفنتلا نيمألا نايب رثإو
ةيقيرفإلا ةعوم  نوزوألاب ينعملا لمعلا جمانرب عرف سيئر ،يدنش اردنجار ديسلل ريدقت ةداهش ميدقت ا

لغش نأ دعب ًابيرق دعاقتيس يذلا ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ب داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعشل
 .١٩٩٢ماع ذنم اذه هبصنم 

هزجنأ ام ىلع ىنثأو . دنليات يفو كوكناب يف نيلثمملاب هنايب يف يريكناوس ديسلا بحرو  -١٤٩
سماخلا عامتجالل دنليات ةفاضتسا ذنم تضقنا يتلا ١٧ ـلا تاونسلا لالخ لمع نم لوكوتوربلا  

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ىلإ ةيمارلا ةحجانلا دوهجلا ًايلاع نّمثو ،فارطألل 
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يدصت قيقحتو٢٠١٠ماع لولحب  دوهجلا نم ددع ىلإ هابتنالا ىعرتساو ،لوكوتوربلل لماش يملاع ق  
صلختلا ةمهم نإ لاقو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلل ينطولا ديعصلا ىلع ةلوذبملا

 ، نيدودحم ليومتو لئادب رفوتل ًارظن ةقاش ةمهم يه ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا
لضفبو ،نواعتلا نم حورب ًاعم فارطألا تلمع ام اذإ قئاوعلا هذه زواجت متي نأب هتقث نع برع أ هنأ ديب
 .اهريغو ةيعانصلا تائيهلاو ءاكرشلا نم مدقملا معدلا

لامعأ لودج ىلع ةجردملا دونبلا نم ددع نأشب تالوادملا ىلإ ًامدق علطتي هنإ لاق ًاماتخو   -١٥٠
ةيناكمإو ،فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجت نأشب ةسا رد تاصاصتخا كلذ يف امب ،فارطألا
ةيمنتلا نيب نزاوتلا ا . لايرتنوم لوكوتورب ىلع تاليدعت لاخدإ  الوادم يف ىخوتت نأ فارطألاب باهأو

 دع ت يتلا لئاوملاو ةئيبلا ةيامح يف ةلثمتملاو اهقتاع ىلع ةاقلملا ةيلوؤسملا ىلإ ًاهونم ةئيبلا ةيامحو ةيداصتقالا
عيفرلا ءزجلا حاتتفا ًايمسر نلعأ مث . ةمداقلا لايجألا ىلإ اهولقني نأ مهيلعو دادجألا نع اهوثرو ةكرت

 .٥٥/١٠ةعاسلا يف ىوتسملا 

ديسلا ىلإ ريدقت ةداهش يريكناوس ديسلاو يذيفنتلا نيمألا مدق ،ةيحاتتفالا تانايبلا كلت رثإو   -١٥١
 .نول ريد ناف

نأشب ناتسكاب يف سرادم بالط نم ةلاسر ضرع نمضت يفاقث لفح يف فارطألا تكراش مث   -١٥٢
  .نويدنليات نوصقار هادأ ًاضرعو ،نوزوألا ةقبط ىلع ظافحلا

  ةيميظنتلا لئاسملا  - ًَايناث
  فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا بتكم ءاضعأ باختنا  -فلأ 

ةداملا نم ١ةر قفلل ًاقفوو ،ىوتسملا عيفرلا ءزجلل ةيحاتتفالا ةسلجلا لالخ  -١٥٣ ماظنلا نم ٢١   
نيرشعلاو يناثلا عامتجالا بتكم يف ءاضعأ ةيكزتلاب مهؤامسأ ةيلاتلا نولوؤسملا بختنأ ،يلخادلا 

 :لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل

) ةيلامشلا ادنلريآو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا(زفير نفيتس ديسلا  :سيئرلا
ىرخألودو ةيبرغلا ابوروأ ةعومجم    

ةيقيرفألا ةعوم )سنوت(يشانح نسح ديسلا   :سيئرلا باون ا  
  ئداهلا طيحملا ةقطنمو ايسآ ةعومجم) ناتسكاب(ىلع ديبع ديسلا       
  ةيقرشلا ابوروأ ةعومجم) ايبرص(نزور اينوس ةديسلا       

رحبلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ ةعومجم ) ادانيرغ(شريشت لكيام ديسلا   :ررقملا
  يبيراكلا

  فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا لامعأ لودج رارقإ  -ءاب 
دراولا تقؤملا لامعألا لودج ساسأ ىلع ىوتسملا عيفرلا ءزجلل يلاتلا لامعألا لودج رارقإ مت   -١٥٤

  :UNEP/OzL.Pro.22/1ةقيثولا يف 
  :ىوتسملا عيفرلا ءزجلا حاتتفا  - ١

  ؛ةيدنلياتلا ةموكحلا) يلثمم(لثمم تانايب   )أ(
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  ؛ةدحتملا ممألا) يلثمم(لثمم تا نايب  )ب(
  .فارطألل نيرشعلاو يداحلا عامتجالا سيئر نم نايب  )ج(

  :ةيميظنتلا لئاسملا  - ٢
  ؛فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا بتكم ءاضعأ باختنا  )أ(
  ؛فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا لامعأ لودج رارقإ  )ب(
 ؛لمعلا ميظنت  )ج(

  .نيلثمملا ضيوفت قئاثو  )د(
لوكوتورب ىلع تاليدعتلاو لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح   - ٣

  .لايرتنوم
  .تاونس عبرأ لك هيرجت يذلا مييقتلل مييقتلا ةقرفأ ضرع  - ٤
ةيذيفنتلا ةنجللا لمع نع فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر نم ضرع   - ٥

 .قودنصلل ةعباتلا ةذفنملا تالاكولاو فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأو

  .دوفولا ءاسؤر تانايب  - ٦
عامتجالا يصوي يتلا تاررقملا يف رظنلاو ،يريضحتلا ءزجلل نيكراشملا ءاسؤرلا ريرقت   - ٧

  .اهدامتعاب فارطألل نورشعلاو يناثلا
  .فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا داقعنا ناكمو خيرات  - ٨
  .ىرخأ لئاسم  - ٩

  .فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا تاررقم دامتعا  - ١٠
  .فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا ريرقت دامتعا  - ١١
  .عامتجالا ماتتخا  - ١٢

  لمعلا ميظنت  -ميج 
  .ةداتعملا تاءارجإلا عابتإ ىلع فارطألا تقفتا  -١٥٥

  نيلثمملا ضيوفت قئاثو  -لاد 
ضيوفت قئاثو ىلع لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ن يرشعلاو يناثلا عامتجالا بتكم قفاو  -١٥٦
نيب نم ًافرط٨٧يلثمم  عامتجالا يف ًالثمم ًافرط١٤٠   ةكراشم ىلع ةتقؤم ةقفاوم بتكملا قفاوو .  

بتكملا ثحو . نكمم تقو عرسأ يف ةنامألا ىلإ مهضيوفت قئاثو لسرت نأ ةطيرش نيرخآلا فارطألا
ميدقتل مهدهج ىراصق اولذبي نأ لبقتسملا يف فارطألا تاعامتجا نورضحيس نيذلا فارطألا عيمج  

يلخادلا ماظنلا نم١٨ةداملا هيلع صنت امل ًاقفو ةنامألا ىلإ مهضيوفت قئاثو    . ، هنأ ًاضيأ بتكملا ركذو
سيئر وأ ةلودلا سيئر نع ضيوفتلا قئاثو ردصت نأ نيعتي ،يلخادلا ماظنلا دعاوق ماكحأ ىضتقمب 

ضيوفتلا قئاثو ردصت ،يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلا تامظنملا ةلاح يف ،وأ ة يجراخلا ريزو وأ ةموكحلا
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ةمظنملا يفةصتخملاةهجلا نع  مهضيوفت قئاثو نومدقي مل نيذلا فارطألا يلثمم نأب ًاضيأ بتكملا ركذو .  
م م  ن امرح كلذ يف امب ،فارطألا تاعامتجا يف ةلماكلا ةكراشملا نم اومرحي نأ نكمي حيحصلا لكشلاب

  .تيوصتلا قح

  لايرتنوم لوكوتورب ىلع تاليدعتلاو لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح  -ًاثلاث 
لوكوتوربو انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح نأشب ررقملا عورشم ىلإ هابتنالا سيئرلا ىعرتسا   -١٥٧

داتعم ررقم وهو UNEP/Ozl.Pro.22/3 ةقيثولا يف دراولا لايرتنوم لوكوتورب ىلع تاليدعتلاو لايرتنوم  ،
اهنم ديزملا ىلع عيجشتلاو تاقيدصتلا ةلاح قيثوت فد  يضاملا يف تدمتعُا يتلا تاررقملا عون نم.  

  تاونس عبرأ لك هيرجت يذلا مييقتلل مييقتلا ةقرفأ ضرع  - ًاعبار 
قتلاو ايجولونكتلا قيرفل كراشملا سيئرلازربجيوك تريبمال ديسلا مدق  -١٥٨  ًاضرع ،يداصتقالا ميي، 

تامييقتلا ريراقت ىلإ دنتسيس ٢٠١٠ماعل مييقتلا ريرقت نأ ركذو . قيرفلا هعضو يذلا ماعلا مييقتلا نع  
ماع ةيا ٢٠١٠ماع يف ةينقتلا تارايخلا ناجل اهتعضو يتلا   لبق اهعضو لمكتسيس يتلاو  ،٢٠١٠ ،

. ٢٠١٠ و٢٠٠٩يماع يف ةروشنملا قي رفلا تامييقت ريراقت نم ةلصلا ةقيثو عيضاوم نم تاراتخمو
ماع ةيادب لبق ٢٠١٠ماعل قيرفلا تامييقت ريرقت عضو لمكتسي نلف كلذلو  رسيتي نل مث نمو ٢٠١١   ،

كلذ دعب ثيدحلا لصاوو . ريراقتلا يف جلاعت يتلا ةيسيئرلا لئاسملا نع يلوأ ريرقت ةروص يف الإ هميدقت
ماعل تسلا ةينقتلا تارايخلا ناجل تامييقت ريراقت يف جلاعتس يتلا اياضقلاب ةلصفنم ةمئاق امدقم  ٢٠١٠ .

، ٢٠١٠ماعل قيرفلا مييقت ريرقت يف لصفنم لكشب تجلوع يتلا اياضقلا ىدحإ ميدقتب هثيدح متتخاو 
 .اهمجح بسحب يملاعلا رارتحالا تاناكمإ فينصت يهو الأ

ققحملا مدقتلا نع ًاريرقت ،يملعلا مييقتلا قيرفل كراشملا سيئرلا ،اراكناشيفار .ر .أ ديسلا مدقو  -١٥٩  
ًايذيفنتًازجومو ماع يف قيرفلا هعضو يذلا يملعلا مييقتلل   نوزوألا دافنتسا نأشب٢٠١٠  لوانتو .  

ةورذ دعي ام وهو ،هريوطت ةيلمعو مييقتلا ريرقت لكيهو مييقتلا ةيلمعب ةصاخلا تاصاصتخالا ةشقانملاب 
نم ملاع ٣٠٠نم رثكأ ةكراشمبو نيتنس ةبارقل رمتسا لمع  ًادلب٣٤  لماكلا مييقتلا ريرقت ميدقت متيسو .  

 .٢٠١١ماع لئاوأ يف فارطألا ىلإ 

يف ةباقرلا ريبادتل عقوتم وه امك بيجتست يوجلا فالغلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةرفو نإ   -١٦٠
لك يف ضافخنالا يف نوز وألل ةدفنتسملا داوملا نع جتانلا رولكلا يلامجإ رمتسا دقو. لايرتنوم لوكوتورب
يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم لثمتو . ريفسوتارتسلاو يوجلا فالغلا نم ةضفخنملا ةقبطلا نم

ديرولك عبارو . رولكلا ضافخنا يف ةمهاسملا ةيسيئرلا داوملا) مروفورولكلا ليثيم سيلو(نهارلا تقولا 
سيل كلذ يف ببسلا نكلو ،عقوتم وه امم أطبأ لكشب ضافخنالا يف ذخآ) ريفسوبورتلا يف(نوبركلا   
داوملا نع جتانلا نيموربلا يلامجإ نأ امك ). رمعلا نمز باسح يف أطخل ةجيتن سيل ضافخنالا(ًادكؤم 

يف ديازتي دعي ملو يوجلا فالغلا نم ةضفخنملا ةقبطلا يف ضافخنالا يف ذخآ نوزوألل ةدفنتسملا 
ىلع يوجلا فالغلا يف تانولاهلا نع جتانلا نيموربلا ةرفو يف ةدايزلا تفقوت ،ةرم لوألو. ريفسوتارتسلا  
ًايلعف١٢١١ -نولاهلا صقانتو يملاعلا ديعصلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مظعم ةرفو نأ ديب .  

تابكرم ضعب تديازت دقو ،يوجلا فالغلا يف ومنلا يف ةذخآ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمو 
تاونسلا لالخ ًاعقوتم ناك امم عرسأ لكشب ) HCFC-142b وHCFC-22(ةيرولف ةير ولكورديهلا نوبركلا
 .ةيضاملا عبرألا



UNEP/OzL.Pro.22/9 

29 

خانملا ريغت حبصيسو ،امهنيب لصفلا ريسعلا نم لعجي وحن ىلع خانملا ريغتب نوزوألا ةقبط نرتقتو   -١٦١
نم ةماهلا تازاغلل ديازت ملا رفاوتلا رثؤي نأ عقوتملا نمو. نوزوألا ةقبط لبقتسمل ةبسنلاب ةيمهألا ديازتم

لكشب لبقتسملا يف ريفسوتارتسلا نوزوأ ىلع ،ناثيملاو نوبركلا ديسكأ يناث ةصاخبو ،ةيعاعشإلا ةيحانلا 
ءايميكلاو حايرلاو ةرارحلا تاجرد ىلع ا  داوملا يف ضافخنالا نأ نيح يفو . اريثأت لالخ نم ريبك

نأ عقوتملا نمف ،نوزوألا ةقبط يفاعت يف ًامساح ًارصنع نوك يس ةلبقملا ةليلقلا دوقعلا يف نوزوألل ةدفنتسملا
حبصت دقو . نمزلا رم ىلع نوزوألا ةقبطل ةبسنلاب ةديازتم ةيمهأ ىرخألا لماوعلاو خانملا ريغتل حبصي

ةلجسملا تايوتسملا نم ريثكب ىلعأ ىطسولا ضرعلا طوطخ ىلعو يملاعلا قاطنلا ىلع نوزوألا تايوتسم 
 .١٩٨٠ماع لبق 

. يبونجلا ةركلا فصن يف عيبرلا لصف ءانثأ دهاشت يبونجلا بطقلا يف نوزوألا ةوجف لازت الو  -١٦٢
نم ىرخأ ةقطنم يأ يف اهنم رثكأ نرقلا نم قحال تقو يف نوزوألا ةوجف ةلاح نسحتت نأ رظتنملا نمو 

قطانم نم ريثكب لقأ وحن ىلع خانملا ريغتب يبونجلا بطقلا يف نوزوألا ةوجف ترثأت دقو . ةيضرألا ةركلا
شامكنإ دعوم ددحت يتلا ةيساسألا لماوعلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نوكتسو ،ةيضرألا ةركلا نم ىرخأ 

ةيامح ىلع لايرتنوم لوكوتورب ةبقارمل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عاضخإ لمع دقو . نوزوألا ةوجف
دافنتسالا نمريثكب ىلعأ تايوتسم نم يملاعلا قاطنلا ىلع نوزوألا ةقبط طسوتم نأ ًايملاع رظتنملا نمو.    

دحاولا نرقلا فصتنم لولح لبق ١٩٨٠ماع يف اهيلع تناك يتلا تايوتسملا ىلإ نوزوألا ةقبط دوعت   
 .نيرشعلاو

تاضافخنالل عقوتم وه امك بيجتست ةيحطسلا ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو نوزوألا ةقبط نإ   -١٦٣
لوكوتوربلا راطإيف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف ةققحملا قوف ةعشألل ةيملاعلا تايوتسملا دادزت ملو .  
دوجو الولو . لوكوتوربلا لعفب ةدودحم تناك نوزوألا يف تاراسخلا نأل ةريبك ةروصب ةيجسفنبلا
ىرخأ لماوع لمعتسو . ربكأ ةيحطسلا ةيجسفنبلا قوف ةعشألا تايوتسم تناكل لايرتنوم لوكوتورب
 .لبقتسملا يف ةيحطسلا ةيجسفنبلا قوف ةعشألا تايوتسم ديدحت ىلع ريفسوتارتسلا نوزوأ فالخب

دئاوف لايرتنوم لوكوتورب ةطساوب ةبقارملل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عاضخإل ناك دقلو   -١٦٤
ناك لوكوتوربلا بجومب ققحملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف ضافخنالا نأ ذإ . خانملل ةبسنلاب ةكرتشم
يف ضافخنالًايواسم مازتلالا ةرتف يف فدهتسملا كلذ نم تارم سمخ رادقمب ربكأ نوبركلا ديسكأ يناث    
يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ومن تاهويرانيس تاطاقسا تدافأو . وتويك لوكوتوربل ىلوألا

ثادحإ تاناكمإب ةساقملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تاثاعبنا نأ طباوض يأ دوجو ضرتفت  ال
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تاثاعبنال ةلثامم نوكت نأ نكمي ٢٠٥٠ماع لولحب يملاعلا رارتح الا  

ماع يف ا    .١٩٨٨ورذ يف يملاعلا رارتحالا ثادحإ تاناكمإب ةساقملا

قوف عاعشإلاب نوزوألا ةقالعو ،نوزوألاب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةقالع ةشقانم ىلإ ةفاضإلابو   -١٦٥
نأ رظتنملا نمف . ةيسيئر عيضاوم ةعضب نع ةيفاضإ تامولعم قيرفلا مدق ،خانملاو يحطسلا يجسفنبلا

ماع يف هيلع قفتا يذلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم عراستملا يجيردتلا صلختلا لمعي 
ةيخانملا تارييغتلا عراست نم دحلا يف ةدعاسملاو نوزوألا دافنتسا ليلقت ىلع٢٠٠٧ تابك رم نإ.  

تابكرمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل لمتحم ليدبك ةحرتقملا ،ةديدجلا ةيرولفلا نوبركلا 
. يرارتحا سابتحا تازاغك لقأ ةردق اهل ،ةلمتحم يرارح سابتحا تازاغ يهو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا

. ءاوس دح ىلع خانملا رارتحال ببسمو يملاعلا نوزوألل دفنتسم هنأ سورتينلا ديسكأ نع فورعمو
تاثاعبنا نم ربكأ نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةساقملا سورتينلا ديسكأ نم  ةنهارلا ةيعانطصالا تاثاعبنالاو
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ىلع ةيوتحم تابكرم نم ةريبك تايمكل دمعتملا قالطإلا نأش نمو . نوزوألل ةدفنتسم ىرخأ ةدام يأ
ةيئايميكلاو ةيمانيدلاو ةيعاعشإلا ةلاحلا ريغ ت نأ) ةيجولويجلا ةسدنهلا(ريفسوتارتسلا يف تيربكلا 

يف نوزوألا تايوتسم ىلع ةدوصقم ريغ ةمج راثآ اهل نوكي نأب عقوتي نأ نكميو ريفسوتارتسلل 
 .ريفسوتارتسلا

ىلع ةدع تاريثأت يبونجلا بطقلا يف نوزوألا ةوجف تثدحأ فيك زرب جيوك ديسلا شقانو  -١٦٦
ىلع ببستو ،ءالج رثكأ يحطسلا خانملا ىلع يبونجلا بطقلا يف نو زوألا ةوجف ريثأت حبصأ دقل. خانملا

. يبونجلا ةركلا فصنل يوجلا فالغلا نم ةضفخنملا تاقبطلا يف حايرلا طامنأ رييغت يف صوصخلا هجو
ةيبونجلا ةيبطقلا ةريزجلا هبش قوف يحطسلا خانملا ةرارح تعفترا ،ًالثم ،تارييغتلا هذه ب بسبو

 .ةعفترملا باضهلاقوف هترارح تضفخناو 

يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا نم دحلاب ةصاخلا تارايخلا لمعت نأ نكمملا نم ًاريخأو  -١٦٧  ،
يف ةلمتحملا تاضيفختلا كلت ريثأت نأ ديب . تاونس عضبب نوزوألا ةقبط يفاعت خيراوت ليجعت ىلع لبقتسملا
لوكوتورب ةطساوب لعفلاب زجنأ امم ريثكب لقأ نوكي دق لبقتسملا يف نوزوألا تايوتسم ىلع تاثاعبنالا  
  .لايرتنوم

راثآلا نع ًاضرع ،ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفل ةكراشملا ةسيئرلا ،نامنروب تيناج ةديسلا تمدق  -١٦٨  
خانملا ريغت عم ا  ةيئيبلا راثآلل نأ ىلإ ةراشإلاب اهضرع تأدبو . العافتو نوزوألا ةقبط دافنتسال ةيئيبلا

ىلع ةايحلا ىلع جئاتنلا نم قاطنلا ةعساو ةعومجم خانملا ريغت عم ةقيثولا ا ا دافنتسال  العافتو نوزوأل
ام ةعشألا عون يف ةريبكلا تادايزلا يدافت حاتأ دق لايرتنوم لوكوتورب ذيفنت نأ ديب  .ضرألا بكوك
ًايلاح ىرجت يتلا تاسايقلا نتو. ةيسمشلا قورحلا ببست يتلا ةيجسفنبلا قوف الا يفيب ةطسوتملا تاعافتر  
ةئاملا يف ٥ةبسنب دادزا دق  (UV-B) ءاب عونلا نم ةيجسفنبلا قوف ام ةعشألا ىدم نأ ونان ٣١٥ - ٢٨٠(   
تادايز نوزوألا يف سوملم دافنتسا نم يناعت يتلا قطانملا يف تلجس امك ١٩٨٠ماعب ةنراقم ) رتم  ،
قوف ام ةعشألا لآم لوح كوكشلا موحت ،ه سفن تقولا يفو. ةيسمش قورحب ببستلل ةيافكلا هيف امب ةريبك
ةقبط ىلع فقوتي  ال ضرألا حطس ىلإ ةعشألا كلت ذافن نأل ةيسمشلا قورحلل ةببسملا ةيجسفنبلا

ءابهلاو مويغلاك ،يخانملا ريغتلا لماوع ىلع لب ،بسحف ريفسوتارتسلا يف ةدوجوملا نوزوألا 
ةيجسفنبلا قوف ام ةعشألل ضرعتلا ةدايز ىلإ اه عيمج تدأ يتلا يضارألا تامادختسا يف تاريغتلاو يوجلا
ام ةعشألا ةيمك اهيف نوكت يتلا ةيلاعلا تاعافترالا يف مويغلا ءاطغ دادزي نأ عقوتملا نم ناك دقو  .ًاضيأ
نم يفكي ام جاتنإ حيتت ةرتفل سمشلا ةعشأل ضرعتلا يلاتلاب بعصيسو ًايبسن ةليلق ةيجسفنبلا قوف  ،

نم ناك ًايبسن ةريثك ةيجسفنبلا قوف ام ةعشألا نوكت ثيح ةضفخنملا تاعافترالا يفو .)د(نيماتيفلا   ،
  .ةيسمشلا قورحلل ةببسملا ةيجسفنبلا قوف ام ةعشألا ديازت ىلإ يدؤي دق امم مويغلا ءاطغ لقي نأ حجرملا

حجرملا نم ناك ،ةيجسفنبلا قوف ام ةعشألا نم ةعفترم تايوتسم اهيف لجست يتلا قطانملا يفو   -١٦٩
يغبصلا نيعلا مروو (نيعلا ضارمأ رشتنت ن أ   دلجلا ناطرسو))اموناليملا(داسلا ضرمك راثآلا لمشتو  . 
جاتنإ ةدايز ًاضيأ لمشت دق اهنكل ،ضارمألا ضعب دض ةعانملا صقانت ةيجسفنبلا قوف ام ةعشألل ىرخألا  

 .ضارمألا ضعب ةمواقمو ماظعلا ةينب ةيوقت اهنمو ،ناسنإلا ةحص ىلع ةديمحلا راثآلا يذ) د(نيماتيفلا 
قوف ام سمشلا ةعشأ نعو خانملا ريغت لماوع نع ةمجانلا تاريثأتلل تاسارد رضاحلا تقولا يف ىرجتو 

  .ضارمألا ضعب مقافت ىلإ يدؤت دق يتلا ةعمتجم ةيجسفنبلا
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ع ةمجانلا تاريثأتللًاضيأ ةساسح ةيئاملاو ةيربلا ةيجولوكيإلا مظنلا نأ ىلإ ةريشم تعباتو  -١٧٠ ةدايز ن  
عجارت ظحول دقف  .ةعمتجم يخانملا ريغتلا لماوعو ءاب عونلا نم ةيجسفنبلا قوف ام ةعشألا ىوتسم

تاريغت دادزت نأ عقوتيو ،نوزوألا دافنتسا نم ةعفترم تايوتسم لجست يتلا قطانملا يف ةيتابنلا ةيجاتنإلا 
و ةيجسفنبلا قوف ام ةعشألا تاريغت عم اهف  مظنلا تبيصأ دقو .خانملا تاريغتيكتو ةيجولوكيإلا مظنلا  

ريغتك (ةرشابم ريغو ) ةيامحلا تايلآ بارطضاو ومنلا عجارت اهنم(ةرشابم رارضأب ةيربلا ةيجولوكيإلا 
عونلا نم ةيجسفنبلا قوف ام ةعشألا نم ريثأتب تاتابنلل يئايميكلا بيكرتلا ريغتل ةجيتن ةيتابنلا تافآلا 

راشتنا ةدايز ىلإ ايدؤيل ءاب عونلا نم ةيجسفنبلا قوف ام ةعشألاو خان ملا ريغت عمتجي نأ حجرملا نمو ).ءاب
يناث زاغ ىوتسمو لوطهلا تالدعمو ةرارحلا تاجرد عافترال ةبكاوم قطانملا ضعب يف ةيتابنلا تافآلا 
ةيجسفنبلا قوف ام ةعشألا تايوتسم ديازتو ديدشلا فافجلا فورظ يدؤتس نيح يف ،نوبركلا ديسكأ 

اهئاقب صرف ضفخو تاتابنلاومن روهدت ىلإ  .  
مويغلا ءاطغل عقوتملا عجارتلا نع مجانلا ةيجسفنبلا قوف ةعشألل ديازتملا ضرعتلا نإ ًاضيأ تلاقو  -١٧١  

، تاتابنلا للحت نم ديزيس  يضارألا تامادختسا ريغتو تاباغلا ةلازإ هبكاوي ،ةضفخنملا تاعافترالا يف
ةيئاذغلا رصانعلا ةرود ىلع يلاتلاب رثؤيسو )ةيجسفنبلا قوف ةعشألا ريثأتب اهل ةنوكملا داوملا ككفت(ةتيملا   ،

ةيجسفنبلا قوف ةعشألاديازت نأ ىلإ تراشأو  .يوجلا فالغلا ىلإ نوبركلا ديسكأ يناث اهقالطإ ىلعو  
مظنلا ربع ) نوبركلا ةرود مساب فرعت يتلا(نوبركلا ةكرح عيرستل نييساسأ نيكرحم نادعي خانملا ريغتو 

  .ةيئاملاو ةيربلا ةيجولوكيإلا
ةيئاملا ءايحألا ىلع ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو خانملا ريغتل ةيبلسلا راثآلا نأ ىلإ ةريشم تدرطتساو   -١٧٢

ا أ يناث صاصتما ىلع تاطيحملا ةردقنم تصلق دق  ردق نم يلاتلاب تللقو ،وجلا نم نوبركلا ديسك
ةئشانلا ،تاطيحملا ىلإ ربلا نم ةيوضعلا داومل ا بايسنا ةدايز تدأ ،هسفن تقولا يفو. نوبركلل ضاوحأك

نوبركلا ديسكأ يناث تاثاعبنا ةدايز ىلإ ،ةيجسفنبلا قوف ةعشألا لعفب داوملا هذه ككفتو ،خانملا ريغت نع 
ىلإ ىدأ امم ،اههايم ةضومح ةجرد تعفترا ،نوبركلا ديسك أ يناثل تاطيحملا صاصتما عمو. تاطيحملا نم
. ءاب عونلا نم ةيجسفنبلا قوف ةعشألل ةضرع رثكأ اهلعجو ةسّلكتملا ءايحألا لكايه نوكت يف عجارت
ا يف ةدايزلاتدأو تاطيحملا ىلإ ةلخادلا توزآلا ةيمك ةدايز ىلإ خانملا ريغت نع ةمجانلاال    . ربلا نم تابايسن
نم  ًاضيأ تداز لب ،بسحف نوزوألا دافنتسا ةدايز ىلإ ال ،توزآلا ديسكأ جاتنإ يف ةدايزلا تدأو
  .يرارحلا سابتحالا ةرهاظ

زيكرت يف ةعقوتملا ةدايزلا يدؤتس ،ريفسوبورتلا ةقبط نم ةطسوتملاو ةضفخنملا تاعافترالا يفو    -١٧٣
يتلا تاريغتلا لعفب مقافتتس ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع راثآ ىلإ ةيرشبلا ةطشنألا نع ةمجانلا نوزوألا 

ون ر  ةعشألا لعفب أدبي ليسكورديهلا روذج جاتنإ نأ امبو . ءاوهلا ةيعيغتس يتلا تاثولملاو خانملا ىلع أرطتس
ةيجسفنبلا قوف ةعشألا نإف ،يوجلا فالغلل فظنم رصنعك لمعت روذجلا هذه نأ امبو ،ةيجسفنبلا قوف 

ًالماع   يئايميكلا يئوضلا بابضلا نوكت يف مكحتيدعت كلذ نع أشنيس امو نوزوألا ةقبط عاجرتسابو .  
امم ،يئايميكلا يئوضلا بابضلا دادزي نأ لمتحملا نمف ،ةيجسفنبلا قوف ةعشألا ىدم يف ضافخنا نم  
  .ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع ةيبلس راثآ نع رفسيس
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ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم تاجتنملا نأ ودبي ،ةيلاحلا تامولعملا ىلإ ًادانتساو  -١٧٤  
ًاليئضًارطخ الإ لكشت ال ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمو ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع ةياغلل  لمشي .  
  .رولفلا يثالث كيلخلا ضمح ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم لئادب ككفت كلذ

١٧٥-   ، ءانبلا داوم ىلع ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو خانملا ريغت تاريثأتب ةقلعتملا ثوحبلا نإ تلاقو
ررضل ضرعتت ا   اهبحاصت يتلا ةيجسفنبلا قوف ةعشألل ةجيتن ديازتم أ ترهظأ ،كيتسالبلاو باشخألاك

فيفخت ىلع دعاسي ،ةيقاولا رصانعلاك ،ةتبثملا داوملا نم ةعومجم مادختسا نأ ديب  .ةعفترم ةرارح تاجرد
باشخألا تابكرمو ةيونانلا كيتسالبلا تابكرم مادختسا نإف كلذك . داوملا كلتب قحلي يذلا ررضلا

  .قلطلا ءاوهلا يف ةمدختسملا داوملا رمع نم ديزي كيتسالبلاو
ةيلاحلا تالعافتلا نأ ةيئيبلا راثآلا مييقت ن   -١٧٦  قوف ةعشألاو خانملا ريغت نيب ةيلبقتسملاو يب دقو

ناسنإلا ةحص ىلع ةيئيبلا تاريثأتلا بناوج نم ديدعلاب طيحي يذلا نيقيلا مدع نم تداز دق ةيجسفنبلا 
نوبركلا ديسكأ يناث لقنو داوملاو ءاوهلا ةيعونو ةيئاذغلا رصانعلا ةرود و ةيئاملاو ةيربلا ةيجولوكيإلا مظنلاو
نع ةمجانلا ةيجسفنبلا قوف ةعشألا يف ةيئيبلا تاريغتلا تناك امبرو  .ىرخألا تابكرملاو توزآلا ديساكأو

ةيجسف نبلا قوف ةعشألا عم فيكتلا ىلإ ةيمارلا ةيئاقولا تايجيتارتسالا لعجت ةجرد ىلإةريبك خانملا ريغت 
  .طقف ةيئزج ةروصب ةلاعف وأ ةلاعف ريغ تايجيتارتسا

قيرف اهلذبي يتلا دوهجلا ردقت فرطلا هتلود نإ نيلثمملا دحأ لاق ،ضورعلا ءاهتنا بقعو   -١٧٧
ئادبلا ىلإ ا  راشإ يف فارطألا هت ن  لع ام ىلع حوضولا نم ديزم ءافضإل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

رارتحالا ثادحإ ىلع ةفيعضلا ةردقلا تاذ لئادبلاو يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ة عفترملا ةردقلا تاذ
حالا ثادحإ ىلع ا  فينصت وه يملاعلا رارت ردق قفو لئادبلل قيرفلا هحرتقا يذلا فينصتلا نأ الإ ،يملاعلا

. يعوضوم ريغ ح ىلع عاطق لك يفًاينقت ةيدا لئادبلا ديدحت يف قيرفلا رظني نأ حرتقاو فد    ، ةد
ربكأب ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم عراستملا صلختلا ةيلمعل ةيخانملا عفانملا نم ةدافتسالا 

 .نكمم ردق

ةنامأو ةيذيفنتلا ةنجللا لمع نع فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر نم ضرع  - ًاسماخ
 قودنصلل ةذفنملا تالاكولاو فارطألا ددعتملا قودنصلا

ةطشنأل ًاضرع فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر ،وغرمك رييفاخ ديسلا مدق  -١٧٨  
عامتجالا كلذ يف امبفارطألل نيرشعلاو يداحلا عامتجالا ذنم ةنجللا نيتسلاو نيسمخلاو عساتلا تا،   

يف امب UNEP/OzL.Pro.22/8ةقيثولا يف دراولا ريرقتلل ًاصخلم ًاضيأ مدق امك . ةنجلل نيتسلاو يداحلاو  ،
ةلماعلا فارطألا دعاستس ليومت تاسايس عضو ديعص ىلع ةنجللا هتزرحأ يذلا ريبكلا مدقتلاب قلعتي ام كلذ 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب  ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم ًايجيردت صلختلا ىلع٥   .  
ةيقبتم ءازجأ يأ ميدقتب حمست نأ ةنجللا تر رق ،ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرمب قلعتي اميفو  -١٧٩

نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل ةيئاهنلا ططخلاو يجيردتلا صلختلل ةينطولا ططخلا نم 
هذهل يرفصلا كالهتسالا ةمادتسال ةطشنأ ذيفنت يف رظنتس ةينعملا فارطألا نأ ساسأ ىلع ةيرولفورولكلا 

ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ريسيت لجأ نم ىرخألا ةطشنألاو تابكرملا 
جامدإ يرجيو يجيردتلا صلختلل ةينطولا ططخلا ءازجأ ليومت فقوت دقف ،نادلب ةثالث ءانثتسابو . ةيرولف
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دقل . ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ يف ةيقبتم لاومأ يأ
دوهج معديس اهثرإ نكل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتل ا صلختلا ليومت ةبقح تهتنا

ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا تايدحت ىوتسم ىلإ عفترت يهو فارطألا 
  .ةيرولف

يجيردتلا صلختلاب ةصاخلا تاسايسلاو ليومتلا نأشب ةفثكم تاشقانم ةيذيفنتلا ةنجللا تدقعو   -١٨٠
ىلع لمتشا يذلا ١٩/٦ررقملا حور نأ نم دكأتلا عم ،ةيرولف ةيرولكروديهلا نوبر كلا تابكرم نم  ،

دق ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لادبتسا ىلع لمعت يتلا تايجولونكتلل ةيخانملا راثآلا ةسارد 
لكايهلا مظعم نإ . يجيردتلا صلختلا عيراشم ذيفنتو عضو دنع رابتعالا يف لماك لكشب تذخأ
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نيكمتل ةمزاللا ةيساس ألا ةيمارلا اهتطشنأ يف عورشلا نم ٥   

 ، يلاحلا تقولا يف ةزهاج تحبصأ دق ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل
لاخدإل يفاضإ ليو مت ريفوت يف رظنلا ةنجللا تجردأ دقو. ليومتلا ريياعم ددحت تاهيجوت عضو مت امك

ًالدب يملاع رارتحاثادحإ ىلع ةفيعضلا تاردقلاتاذ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل لئادب  نم    
ىلع ةيلاع تاردق تاذ تانوبركورديه مدختست اهنكل صخرأ نوكت دق تايجولونكت ىلإ لوحتلا 

ريغت لكشي اميملاع رارتحا ثادحإ ريبكًا،  دعتملا قودنصلا جًا   رييفاخ ديسلا نيب كلذك . فارطألا د يف
ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب ةقلعتملا ىرخألا ةيتاسايسلا لئاسملا نم ددع 

ةصاخلا ةيهيجوتلا ئدابملا مامتإ متيسو . UNEP/OzL.Pro.22/8ةقيثولا يف ليصفتلاب نيبم وه امك ةيرولف 
ولكروديهلا نوبركلا تابكرمجاتنإ عاطقب   .ةيذيفنتلا ةنجلل نيتسلاو يناثلا عامتجالا يف ةيرولف ةير 

فارطألا نم فرط لكل لاومأ رفوت نم دكأتلاب صوصخلا هجو ىلع ةيذيفنتلا ةنجللا تمتهاو   -١٨١
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  ل ةيمارلا هعيراشم ذيفنتل ةدعاسملا ميدقت ةيغب٥   يف ةباقرلاريبادتل لاثتمال  

نم ةرتفلل دراوملا ديدجتل ةحاتملا ةيقبتملا لاومألا دودح يف ةينازيملا ىلع ظافحللو . ٢٠١٥و ٢٠١٣يماع 
غلبم صيصخت ةنجللا تداعأ ٢٠١١ - ٢٠٠٩ نم ثالثلا تاونسلا ةرتفل رالود ٢٢ ١٩٠ ٠٠٠،   
ةصاخلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم يف رامثتسالا عيراشم ليومت نم ٢٠١٤ - ٢٠١٢  ،

تقفاو دقو . ةيرفصلا وأ ةيندتملا كالهتسالا ماجحأ تاذ فارطألاب ةقلعتملا تالاكولا لامعأ ططخب
ىلإ ةفاضإ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإل ططخ سمخ ىلع ةنجللا 

نم ًايجيردت صلختلا ىلإ يدؤت نأ ررقملا نم ًايفاضإ ًاطاشنو ًاعورشم ٢٤٦هعومجم ام  ًانط ٥ ٦٤١  ةلادب  
ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نمنوزوألا دافنتسا ديزي ام ةقدصملا لاومألا عومجم غلب دقو .  

رالود نويلم٩٦،٥نع  زيزعتل ةئراط ةدعاسمك رالود ٢٠ ٠٠٠غلبم ميدقت مت ،كلذ ىلع ةوالع .    
كانه٢٠١٠ماع لازلز هببس يذلا رامدلا بقع يتياه يف تاسسؤملا   .  

تغلبأ دقو . يسورلا داحتالا بناج نم ةددسملا ريغ تاكارتشالا صوصخب ريبك مدقت زارحإ متو  -١٨٢
 ، ةلأسملا هذه ةجلاعمل تاوطخ تذختا دق يسورلا داحتالاب ةيلاملا ةرازو نأب فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ

  .ًارمتسم راوحلا لازي الو
لايرتنوم لوكوتورب ريبادتل ةصاخ ةيمهأ بستكي ٢٠١٠ماع نأ رييفاخ ديسلا ركذ راصتخابو   -١٨٣  

صلختلا ىلإ ةفاضإلاب . نوبركلا ديرولك عبارو تانولاهلاو ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم ةبقارمب ةقلعتملا
يف لثمتملا يدحتلا فارطألا ت ٢٠١٥ماع لولحب ليثيملا ديموربو ليثيملا مروفورولك نم يجيردتلا   اج  ،
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هب مايقلا مت يذلا لمعلا نأ الإ ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم عير سلا يجيردتلا صلختلا
هتبسن ام ضفخو ٢٠١٣ماعل ديمجتلا فادهأ خسار لكشب عضو دق نآلا ىتح  ماع يف ةئاملا يف ١٠   

لوانتملا يف٢٠١٥  ،.  
ليغشتب موقي يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربنإ لاقف ،ةذفنملا تالاكولا مساب  كلذ دعب ثدحتو  -١٨٤  

اهردق ةيلامجإ ةميقب جمانرب ددعتملا قودنصلا ربع ،كلذب ًامهاسم دلب ةئام نم رثكأ يف رالود نويلم ٥٢٥   
ةنسلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم نط٦٤ ٧٠٠نم رثكأ نم يجيردتلا صلختلا يف ،فارطألا  دقو .  

ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ن م يجيردتلا صلختلا ةرادإل ططخ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ تمدق
رخآ ًادلب ٢٠يف ططخلا هذه عضو يرجي امنيب ،ًادلب رشع دحأب ةصاخ تاعاطق ططخو  اهيف لثمي   

ةيبيرجتلا عيراشملا لاجم يف ًامدقت جمانربلا زرحأ دقو . ةدئارلا ةلاكولا يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب
نم فدهلا ناكو ،نادلب ةعبرأ يف ديربتلاو ةوغرلا تاعاطق يف اهيلع ةقفاوملا تمت يتلا ققحتلا عيراشمو  

ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لحم لحتل راركتلل ةلباق نوبركلا ةضفخنم تارايخ داجيإ وه كلذ 
تلمع دقو . نادلب ةسمخ يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تايافن ريمدت عيراشم يف لمعلا لصاوتيو. ةيرولف
لبس يف رظنلل لايرتنوم لوكوتوربل ةعباتلا تائيهلا عم يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربب نوب ركلا ليومت ةدحو

تابكرم نم يجيردتلا صلختلل ةيخانملا دئاوفلا ليومتل قفرم ميمصتو نوبركلا قاوسأ ىلإ لوصولا 
  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم ريمدتلو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا

عمو ةدئار ةلاكو هفصوب ًادلب ٧٧عم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لمع ي ًايلاحو  -١٨٥ هفصوب ًادلب ٢٤   
 .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ دادعإ يف ةنواعتم ةلاكو
ق يقحت ديعص ىلع تاموكحلل معدلا مدقي ةئيبلا جمانرب لظ لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب بجومبو

ةداملا بجومب ا ،٢٠١٠ماع يف لاثتمالا   انايب نع غالبإلاب ةقلعتملا تاموكحلا هذه تادهعتب ءافولاو  ٧ 
ةدحتملا ممألا جمانرب لظ كلذك . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا عنم تايلآ زيزعتو
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلما علا نادلبلا عيمج نأ نم دكأتلل ةدعاسملا ميدقت تايولوأ عضي ةئيبلل  ٥ 

جمانرب ماقو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب ةصاخلا صيخارتلا رادصإل ةزهاج ةطشنأ كلتمت 
كلذكو ،ةيلاحلا لئاسملا ةجلاعمل لمعلا تاقلحو ةيكبشلا تاعامتجالا دقع ريسيت يف لعاف رودب ةئيبلا 

يخانملا ريغتلاب ةينعملا قيسنتلازكارمو ةينطولا نوزوألا تادحو نيب قيسنتلا  .  
يفظوم نم ًافظوم رشع دحأ ) ودينويلا(ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم تفظو دقو   -١٨٦

ةطشنأب ةصاخ ةقدصم ًالاومأ ودينويلا كلتمتو . عيراشملا دصرو ميدقت يف ةدعاسملل ةينطولا جماربلا
ًادلب١٥يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا ت ابكرمب ةينعملا تاعاطقلا ىلع ةمئاقلا رامثتسالا ترقأ دقو .  

ىرخأ ةيفاضإ ةطخ٤٠عضو يرجي امنيب تابكرملا هذه نم يجيردتلا صلختلا ةرادإل ناتطخ  ءزجكو .  
ًالماع ًاقيرف ةمظنملا هذه تأشنأ اهعيراشم ذيفنتل ًالماكت رثكأ ج   دامتعا يف لثمتملا ودينويلا فده نم

رداصم ةسارد يرجت امنيب ،نوبركلا تادامتعا ىلإ لوصولل ةنكمملا تارايخلا ليلح تل نوبركلاب ًاينعم
ريمدتو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل ةيخانملا دئاوفلل ىرخألا ليومتلا 

ة نجللا اهيف رظنتل عيراشملا نم ةريبك ةعومجم ودينويلا تمدقو. نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم
  .نيتسلاو يناثلا اهعامتجا يف ةيذيفنتلا
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ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل مدقملا معدلا لالخ نم ،هنأب يلودلا كنبلا غلبأ دقو   -١٨٧  
نم صلختلا مت ٥ نط ٣٠٠ ٠٠٠،  هتبسن ام لثمت ةجتنملاو ةكلهتسملا نوزوألا دافنتسا ةلادب  ةئاملا يف ٦٨   
مادختساب كلذو ،فارطألا ددعتملا قودنصلا فارشإ تحت هقيقحت مت يذل ا يلكلا يجيردتلا صلختلا نم

دراوملا عومجم نم طقف ةئاملا يف٤٤ ميدقتلا تايلآب ةفلكتلا لاعفلا يجيردتلا صلختلا اذه طبتريو .  
ةرادإ ططخ لاجم يف نادلبلا ضعب عم لمعلا يف يلودلا كنبلا أدب دقو . يلودلا كنبلا عيراشم يف ةركتبملا
نادلبلا كلذ يف امب ،تاعاطقلا ططخو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا ص لختلا

  .١٩/٦ررقملل ًاقفو عيراشملل ًاقاطن عسوألا يئيبلا ريثأتلا تجلاع يتلا نادلبلاو ةيخانم طباور اهل يتلا 
  .ةمدقملا تامولعملاب ًاملع فارطألا تطاحأ  -١٨٨

  دوفولا ءاسؤر تانايب  -ًاسداس 
ًاقفوفارطألاءامسأ درتو   -١٨٩ ءاقلإلا يف اهبيترتل    : ، ايسينودنإ ،ةدحتملا تايالولا ،نابايلا ،ادانيرغ

مساب (، ةدحتملا ةكلمملا ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمج ،يوبابمز ،كسرهلاو ةنسوبلا ،اينيمرأ ،ادنغوأ
، ، )يبوروألا داحتالا رزج ،يوالم ،ايلوغنم ،اينيك ،دنهلا ،ايبرص ،اوماس )يبوروألا داحتالا مساب(اكيجلب  ،

ةدحتملا-تايالو (ايزينوركيم ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ،نيرحبلا ،ناميلس   ( ، ادنليزوين ،الوغنأ  ،
ناريإ ،نات سناغفأ ،قيبمازوم ،ناتوب ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ايروك ةيروهمج ،ابوك ،ةيكينيمودلا ةيروهمجلا
، )ةيمالسإلا - ةيروهمج( رجينلا ،شيدالغنب ،لاشرام رزج ،ايبماز ،لابين ،قارعلا ،ايزيلام ،كوك رزج  ،

 ، ةيبرعلا ةيريهامجلا ،اينارتت ،اكنال ير سفيدلم ،ناتسكاب ،ايقيرفأ بونج ،كيسكملا ،نيصلا ،ليزاربلا
  .نيبلفلا ،سويشيروم ،ايريبيل ،ةيبيللا

صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا ةنامأ يبودنم نم لك نايبب ىلدأو  -١٩٠  
ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتاو ،دودحلا ربع اهنم 

 .ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا ،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةنيعم ةرطخ تافآ تاديبمو
ةمظنم نم لك لثمم ًاضيأ نايبب ىلدأو نع عافدلا سلجمو ،ديربتلل يلودلا دهعملاو لانويشانرتنا سيبنيرغ   ،
ةقلعتملا تاسايسلا زكرموةيملاعلا كرامجلا ةمظنمو ،ةيعيبطلا دراوملا ثوحبلاو ميلعتلاو ايج ولونكتلاب ، 

 .ةئيبلالجأ نم ليهأتلا ةداعإو 

ديدعلا أ  -١٩١  دنليات ةموكح ىلإ ركشلاب عيمجلا هجوتو ،م نهو  اختنا ىلع بتكملا ءاضعأ نيلثمملا نم  
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب يتنامأ ديدعلا ركشو . رمتؤملل مهتفاضتسا يف ةفايضلا مرك نم هودبأ امل اهبعشو

، حناملا نادلبلاو ،ةذفنملا هتالاكوو فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأونوزوألا ةنامأو  مييقتلا ةقرفأو ،ة
عضو يفو عامتجالا حاجن ةلافك يف مهرود ىلع ،ةحلصملا باحصأ رئاسو ،ةيلودلا تامظنملاو 

 .حاجنب هذيفنتو لوكوتوربلا

لوكوتوربلا بجومب ا  -١٩٢  امازتلاب ءافولل دوهج نم م  ادلب هتلذب امب نيلثمملا نم ديدعلا ه  نلعأو  .ونو
ةزهجأ يف ةمدختسملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم صلختلا ما متإ عقوتت امهاتموكح نأ نابودنم

تلمشو  .٢٠١٣ماع يف لوكوتوربلا هددح يذلا يئاهنلا دعوملا لولح لبق ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا 
ظوحلم ددع يف هزاجنإ مت رمأ وهو ،ةب اقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتساو جاتنإ نم ًايجيردت صلختلا تازاجنإلا

، نم  ةليدب تايجولونكتو داومل جيورتلا لمشت امك ؛لوكوتوربلا اهددح يتلا ةيئاهنلا ديعاوملا لبق تالاحلا
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طئاسو ربع ةيعوتلاو تاردقلا ءانبو بيردتلا ةطشنأو ؛خانملاب ةراضلا ريغ تايجولونكتلا كلذ يف امب  ،
يف ةحلصملا باحصأو ةيمو كحلا تارازولا نيب نواعتلا زيزعتو ؛ميلعتلا تاسسؤمو ةيريهامجلا مالعإلا
 .ةيلودلا تامظنملاو ،قطانملا فلتخم يف نادلبلاو ،صاخلاو ماعلا نيعاطقلا

لماشلا قيدصتلا قيقحت كلذ يف امب ،لايرتنوم لوكوتورب حاجنب نولثمملا داشأو  -١٩٣ نم صلختل ل 
أ ةيملاع لولح داجيإ نأ ىلع نهرب امم٢٠١٠ماع يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا رثكأ  موقت امدنع نكمم رم  

ةيملاعلا ةيئيبلا لكاشملاب ةقلعتملاوًايلود اهيلع قفتملا تالوكوتوربلا ذيفنتل ةداج دوهجب نادلبلا عيمج ديب .  
ًاضيأ اوراشأ م رجحلا ضارغأل ليثيملا ديمورب مادختسا ضفخك ،هزاجنإ بجي امم ريثكلا كانه نأ ىلإ أ  

راجتالا ةحفاكمو ؛اهريمدتو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانوز خم ةرادإو ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا
ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا داومل ل  . جعملا صلختلا ذيفنتو ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب عورشملا ريغ

 .تايدحت نم ىقبت ام ةهجاوم نم نكمتلل لصاوتم مخز ىلع ظافحلا نم يلاتلاب دب الو

ةداملا نم١ ةرقفلا بجومب لمعت فارطأل نوديدع نولثمم لاقو  -١٩٤ صلختلا لودج ذيفنت نإ ٥    
ةينقتو ةيلام ةدعاسم ريفوتب ا   امازتلاب ةمدقتملا نادلبلا نم فارطألا يفت نأ يعدتسي ل  جعملا يجيردتلا

ينقتو يلام معد ريفوت ةرورض ىلع نيلثمم ةعضب ددشو  .ايجولونكتلا لقنو تاردقلا ءانبو ةبسانم
نوبركلا تابكرم ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نع لعفلاب تلوحت يتلا تاعانصلل  

ال ايجولونكت ىلإ ىرخأ ةرم لوحتت نأ نآلا اهنم بلط  خانملاب يو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا   حرتقاو  .رضت
ملا داوملا نيزختل تآشنم دييشتنيلثمملا دحأ بيترتلاو ،ةريغصلا ةيرزجلا نادلبلا يف نوزوألل ةدف نتس 

ديزم ءارجإ ىلإ نيلثمملا نم ددع اعدو  .ريمدت تآشنم برقأىلإ داوملا كلت نم ةيرود تانحش لاسرإل 
ةجاحلا ىلع ًاددشم اهنع تامولعملا نم ديزم ريفوتوةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم لئادبل ليلحتلا نم   ،

 .ةيمانلا نادلبلا يف اهمادختسال ،ةيئيبلاو ةينقتلاو ةيداصتقالا ةيحانلا نم رارمتسالل ةلباقو ةلاعف لئادب ىلإ

ال ،ةدع نولثمم ه  -١٩٥  ةبحاصملا ةديازتملا راطخألا ىلإ ،ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلا نم اميس  ونو
نوبركلا داوم ةلأسم ةجلاعم يف ءدبلل لوكوتوربلا راطإ يف تاوطخ ذاختا نوديدع ديأو  .خانملا ريغتل
طباوضلا ىلإ ًابيرقت ةيلك ةروصب ىزعي تابكرملا هذه مادختسا يف عسوتلا نأ نيظحالم ،ةيرولفورديهلا  

ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع لوكوتوربلا اهعضو يتلا 
لوكوتوربلا تايلآ مادختسا نأش نمو  .ةماه ةيخانم عفانم نع رفسيس تاوطخلا هذه ذاختا نأو ،ةيرولف
ةجلاعمل خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةيقافتالا عم رزآتب لمعت نأ نم فارطألا نك متنأ ا هتيلاعف تتبث يتلا
ددعتملا قودنصلا ريفوت مدع لايح هلمأ ةبيخ نع نيلثمملا دحأ برعأو  .ةكرتشملا ةيمهألا تاذ لئاسملا
ًاددع نأ الإ . ةيخانم عفانم نع ضخمتت يتلا لوكوتوربلا راطإ يف ةيراجلا ةطشنألل ليومت يأل فارطألا
نيب نم ،نيجتحم ،ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ةلأسم ةجلاعم فارطألل يغبني  ال هنإ اولاق نيلثمملا نم

مدع مهملا نم نإو ؛لوكوتوربلا قاطن جراخ عقت ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ةجلاعم نأب ،رومأ ةلمج 
نوبركلا تابكرم لعفلاب لمشت ةيقافتا يهو ،اهتق اعإ وأ خانملا ريغتنأشب ةيراطإلا ةيقافتالا يف لخدتلا 

تابكرم نم يجيردتلا صلختلا حاجن نامضل دراوملاو دهجلاو تقولا لذب لضفألا نم نأو ؛ةيرولفورديهلا 
ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم نأو ؛ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 

تاعاطقلا عيمج يف رفوتت  ال هنأو ؛ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم صلختلا ققحتل ةمزال
  .ًايئيب ةميلسو فيلاكتلا ثيح نم ةلاعف ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمل لئادب
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داوملا تافلخم نم ةديازتملا تايمكلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نامض نأ ىلع نيلثمملا نم ددع قفاوو   -١٩٦
ةقبط ةيامحل ةلوذبملا دوهجلا ززعيس ،تانوزخملا يف ةدوجوملا داوملا اهيف امب ،اهريمدت و نوزوألل ةدفنتسملا
يف تابوعص هجاوت م . خانملا ريغت ةدح فيفختو نوزوألا  ادلب نإ ةيمانلا نادلبلا يلثمم نم ددع لاقو
اودشانو ،ة يلاملا دراوملاو تادعملا رفوت مدع ببسب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانوزخم عم لماعتلا
  .ناديملا اذه يف ةدعاسملا اهل رفوي نأ فارطألا ددعتملا قودنصلا

ةيلاملا ةدعاسملل ناك هنإ ،ءاوس دح ىلع ةيمان نادلبو ومنلا ةمدقتم نادلب نم ،نيلثمم ةدع لاقو   -١٩٧
هنإ نوديدع لاقو  .لوكوتوربلا حاجن يف يسيئر رود لاعفلا فارطألا ددعتملا قودنصلا لمعلو ةينقتلاو

ةدعاسم ريفوتبو ؛ةبسانملا ةينقتلا ةدعاسملا ميدقتب ا   امازتلاب ةمدقتملا نادلبلا نم فارطألا يفت نأ مهملا نم
اهلمحتت يتلاو اهيلع قفتا يتلا ةيفاضإلا فيلاكتلا ةيطغتل فارطألا ددعتملا قودنصلا لالخ نم ةيفاك ةيلام 

امل ًاقفو ايجولونكتلا لقنبو ؛نوزوألل ةدفنتسملا داو ملا نع لوحتلا ةلحرم يف ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا
 .لوكوتوربلا هيلع صني

ذيفنت ىلع ةيمانلا نادلبلا ةردق ءانب يف ًاماه ًارود تبعل تاسسؤملا ةيوقت نإ نيلثمم ةدع لاقو   -١٩٨
لا ىلإو ،هيلي امو٢٠١١ماع يف تاسسؤملا زيزعتل ليومتلا ميدقت ةلصاوم ىلإ اوعدو  .لوكوتوربلا صلخت  

 ، ةدع ضارغأ يف ليثيملا ديمورب كالهتسا فقو ىلإو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم ل  جعملا
 داوملا نم ةميدقلا تانوزخملا ةلأسم ةجلاعم ىلإو ،نحشلا لبق ةجلاعملا ضارغأو يحصلا رجحلا اهنيب نم
 .عورشملا ريغ راجتالا ةلأسمو نوزوألل ةدفنتسملا

ناف ديسلا هب ماق يذلا داجلا لمعلاو ةليوطلا ةمدخلل مهريدقت نع نيلثمملا نم ديدعلا برعأو  -١٩٩  
ديسلا ةربخب ًاضيأ نوريثك داشأو. نول ريد يزاعتلاب هترسأ ىلإ اومدقتو ،ةبيطلا هحورو هتمكحو امرا ش 
 .هتافول

لاير تنوم لوكوتورب تانامأ نأب ملوهكتساو مادرتورو لزاب تايقافتا تانامأ لثمم دافأو  -٢٠٠
داوملا ريمدتل ةردابم راطإ يف ًاعم نونواعتي ،نوزوألاب قلعتملا لمعلا جمانربو ،ملوهكتساو لزاب يتيقافتاو  
 .ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاو نوزوألل ةدفنتسملا

يه ديربتلا داوم نم ديدعلا نأ ،ةيموكح ريغ ةمظنم يهو ،ديربتلل يلودلا دهعملا لثمم ظحالو   -٢٠١
ىلع بلطلا دادزي نأ عقوتملا نم نأ ثيحو  .يرارحلا سابتحالا تازاغل ةردصمو نوزوألل ةدفنتسم داوم
نيب قيسنتلاب ةيصوت اهنيب نم ،تايصوتلا نم ًاددع دهعملا ردصأ دقف ،ةيمانلا نادلبلا يف اميس ال ،ديربتلا  

لمعلا ةلصاومو ،اهتنايصو ديربتلا تادعم ميمصت نيسحتو ،لايرتنوم لوكوتوربو وتويك لوكوتورب 
ثادحإ ىلع ةعفترم ةردق تاذ ًاداوم مدختست يتلا تاعورشملل ةحونمملا زفاوحلا ءاغلإو لئادبلا ريوطتل  
 .يرارحلا سابتحالا

عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكمل ةمظنملا اهلذبت يتلا دوهجلا ىلإ ةيملاعلا كرامجلا ةمظنم لثمم ه   -٢٠٢  ونو
ريغ راجتالا مجح نأ نم رّذحو ،جئاتن نم هتققح امو ،ملاعلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب عورشمل ا 

جمانرب عم لمعلا لصاوتس ةمظنملا نإ لاقو . ةيفاضإ رظح تايلمع قيبطتب ءدبلا عم حجرألا ىلع ومنيس
مازتلال لاثتمالا ىلع فارطألا ةدعاسمو راجتالا اذهل   اهيلع صني يتلا م ادح عضول ةئيبلل ةدحتملا ممألا 

 .لوكوتوربلا
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نوبركلا تابكرم نأ ةئيبلا لاجم يف ةلماعلا ةيموكحلا ريغ ةيلودلا تامظنملا دحأ لثمم ظحالو   -٢٠٣
ىلع فارطألا ّثحو ،مويلا ىتح خانملا ىوتسم ىلع بساكم نم ققحت ام عيمج وحمت دق ةيرولفورديهلا 

ثيح ،يرورض ري غ رمأ لوكوتوربلا ليدعت نإ لاقو. تابكرملا كلت عم لماعتلل ةمزاللا تاوطخلا ذاختا
ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ةيامحب ةليفكلا ريبادتلا ذختت نأ فارطألا ىلع نأ ىلع حوضوب صنت هتجابيد نأ 

  .نوزوألا ةقبط رييغت ىلإ حجرألا ىلع يدؤتس يتلا ةيرشبلا ةطشنألل ةراضلا تاريثأتلا نم

يناثلا عامتجالا يصوي يتل ا تاررقملا يف رظنلاو يريضحتلا ءزجلل نيكراشملا ءاسؤرلا ريرقت  -ًاعباس 
  اهدامتعاب فارطألل نورشعلاو

دق لمعلا نم ريثكلا نإ عامتجالا نم يريضحتلا ءزجلا نع هريرقت ميدقت ضرعم يف سيئرلا لاق   -٢٠٤
نواعتلا نم وج يف ترج اهنكل ،ةريسع تناك تاضوافم لالخ نم كلذو ،يريضحتلا ءزجلا لالخزجنأ   

م، ؤر ركشو ،ةريبك دوهج نم هتلذب ام ىلع فارطألا ركشو. ةنداهملاو دايق ىلع لاصتالا ةقرفأ ءاس
نيفظوملا نم مهريغو نييروفلا نيمجرتملا ركش امك ،ةينهم حور نم هتدبأ امو  زاتمملا اهلمع ىلع ةنامألاو

  .طونملا لمعلا ءادأ نم فارطألا مهنيكمتل سيلاوكلا ءارو نولمعي نيذلا ا

  فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاداقعنا ناكمو خيرات   - ًانماث 
ًاضرع هلالخ لقن ىوتسملا عيفرلا ءزجلا مامأًانايب ايسينودنإ لثمم ىقلأ  -٢٠٥ ةفاضتساب هدلب ةموكح نم    

عامتجالا دقعي نأ ىلع فارطألا تقفتا ،ضرعلا اذه ىلع ءانبو . فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا
ًاقحال ددحي خيرات يف ،ايسينودنإبيلاب ةريزجب ٢٠١١ماع يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا   ،.  

  ىرخأ لئاسم  -ًاعسات 
نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نع يملاعلا لوحتلا ن أشب نالعإ
  ةيرولف ةيرولكلا

ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نع يملاعلا لوحتلا نأشب ًانالعإ كيسكملا لثمم ضرع  -٢٠٦  
ًافرط٩١نأب دافأو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابك رمو نالعإلا اذه اوعقو  يف دري يذلا نالعإلا أرق مث .  
يمسر ريرحت نودو اثلاثلا قفرملا  مدق يتلا ةروصلاب ريرقتلا اذه نم هعيقوت ىلإ فارطألا يقاب اعدو   ،.  

  فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا تاررقم دامتعا  - ًارشاع 

يلي ام فارطألل نورشعلاو يناثلا عامتجالاررق  -٢٠٧  :  

نجاهنبوكو ندنل تاليدعتو لايرتنوم لوكوتوربو ،انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح : ٢٢/١ررقملا 
  لايرتنوم لوكوتوربل نيجيبو لايرتنومو

ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتا ىلع تقدص يتلا نادلبلا نم ريبكلا ددعلا ىلإ ىضرلا عم ريشي   - ١
  ؛نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا

يناثلا نيرشت١ىتح ،هنأ ىلإ ريشي   - ٢ ق ٢٠١٠ربمفون /  دص ليدعت ىلع ًافرط ١٩٥،   
،  ١٩٢قدصو ،لايرتنوم لوكوتوربل ندنل  لايرتنوم لوكوتوربل نجاهنبوك ليدعت ىلع ًافرط
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نيجيب ليدعت ىلع ًافرط ١٦٥قدصو ،لايرتنوم ل وكوتوربل لايرتنوم ليدعت ىلع ًافرط ١٨١ قدصو  
  ؛لايرتنوم لوكوتوربل

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

  .نوزوألا

لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلل مييقت ءارجإل تاصاصتخا:٢٢/٢ررقملا     
لايرتنو م لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلل مييقت ءارجإب ةصاخلا تاصاصتخالا ىلع قفاوي نأ  - ١

  ؛ررقملا اذه قفرم يف ةدراولا
رايتخاو مييقتلا ةيلمع ىلع فارشإلل ءاضعأ ةينامث نم ًافلؤم ًايهيجوت ًاقيرف لكشي نأ   - ٢

تاصاصتخالا قيبطت نامضلو ،مييقتلا ةيلمع ءانثأ م   يقملل لاصتا ةهجك لمعللو ،مييقتلا ءارجإل م  يقم
  ؛ةنكمم ةقيرط بسنأب

لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا نيب نم ةيلاتلا ةينامثلافارطألا راتخي نأ  - ٣   : ، اسمنلا
، ةدحتملا تايالولا ًاقباس ةيفالسغويلا اينودقم ةيروهمج ايريجين ،نابايلا ،دنهلا ،ايبمولوك ،ادنك  ،

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا لبق نم نيراتخملا دارفألا نم ئفاكتملا ليثمتلا لفكي وحن ىلع ،ةيكيرمألا 
ةداملا نم ١ ؛ا٥   ةلماعلا ريغ فارطألاو لوكوتوربلا نم    

هؤم م  - ٤  يجراخ ل يقم رايتخاب صاخلا ءارجإلا عضو لامكإ نوزوألا ةنامأ ىلإ بلطي نأ
ريسيتو نيلهؤملا نيحشرملاب ةرصتخم ةمئاق دادعإب ،ةمدقملا تاحرتقملا ءوض ىلع ،ةنامألا موقتو . لقتسمو
  ؛ةبسانملا تاحرتقملل يهيجوتلا قيرفلا ضارعتسا

خيراوت رايتخاو نوزوألا ةنامأ ةدعاسمب هتاعامتجا ميظنتب يهيجوتلا قيرفلا هجوي نأ   - ٥
ىلع ،لايرتنوم لوكوتوربب ةقلعتملا ىرخألا تاعامتجالاب نرتقت ثيحب ناك مإلا ردقب هتاعامتجا نكامأو
  ؛ةلصلا تاذ فيلاكتلا ضيفخت حيتي وحن

تايالولا تارالود نم رالود ٢٠٠ ٠٠٠ىلإ لصي غلبم صيصخت ىلع قفاوي نأ   - ٦  
هردقو ةصقانملا ةيلمع ءدبل مزاللا غلبملا يتأي نأ ىلع ،مييقتلا ليومتل ةدحتملا  ،٧٠ ٠٠٠  ، نم رالود
ماع يف فارطألا ررقت نأ ىلعو ٢٠١١ماعل لايرتنوم لوكوتوربل ين امئتسالا قودنصلا ةينازيم  ،٢٠١١ 
  ؛ةينازيملا نم يقبتملا غلبملا هنم يتأيس يذلا ليومتلا ردصم

اهعامتجا يف اهيف رظنت يك فارطألل م   - ٧  يقملا تايصوتو يئاهنلا ريرقتلا ةحاتإ لفكي نأ
  .نيرشعلاو عبارلا
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  ٢٢/٢ررقملا قفرم 
لجأ نمتاصاصتخا   لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآللمييقت ءارجإ   

  ةجابيدلا  -فلأ 
عمت   - ١  ا نم فارتعالا لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا اهتققح يتلا تازاجنإلا تيقل ام ًاريثك
يفو . فارطألا ددعتملا نواعتلل ًاعئارًاجذومنُأو لوكوتوربلل ةيساسأ ًةزيكر لثمت ةيلآلا نأ كش  الو يلودلا

نم يجيردتلا صلختلل عيراشم ىلع ٢٠٠٩ماع ةياهنب قفاو دق فارطألا ددعتملا قودنصلا نإف عقاولا   
نادلبلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ٤٥٨ ٠٠٠وحن جاتنإو كالهتسا   

ةيمكلا هذه نم ةئاملا يف٨٥ىلع وبري امم صلختلا مت دقو ةيمانلا  نوكت داكت ،ةطشنألا كلتل ةجيتنو .  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ةفاك  بجومب ا ٥   امازتلال لاثتما ةلاح يف لوكوتوربلا نم  

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم اهجاتنإو اهكالهتسا ةيبلغأ ىلع ءاضقلا نم تنكمت اميف ،لوكوتوربلا 
  .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلاتابكرم ءانثتساب 

ينقتلاو يلاملا نواعتلا ريفوتل لايرتنوم لوكوتورب نم ١٠ةداملا بجومب ةيلاملا ةيلآلا تئشنُأ دقو   - ٢  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل  لوكوتوربلا يف ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا نم اهنيكمتل٥    .

ءادأل يرود ضارعتسا ءارجإ ىلإ ةجاحلاب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل عبارلا عامتجالا فرتعا  دقو
 .لايرتنوم لوكوتورب فادهأ غولب وحن يعسلا يف ةيلاعفلا نم ةجرد ىصقأ نيمأت لجأ نم ةيلاملا ةيلآلا
  ةذفنملا تالاكولاو ،ةنامألاو ،ةيذيفنتلا ةنجللاو ،فارطألا ددعتملا قودنصلا لمشت يتلاو ،ةيلآلاف
يف ،فارطألا ةطساوب نيترم مييقتلل تعضخ ١٩٩١ماع يف اهئاشنإ ذ نم ،ةيئانثلاو  ،١٩٩٥-١٩٩٤ 
  .٢٠٠٤-٢٠٠٣و
ةيلاملا ةيلآلا خيرات يف كلذكو لايرتنوم لوكوتورب خيرات يف ًايسيئر ًاملعم ٢٠١٠ماع دعيو   - ٣  
عبارو تا نولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتساو جاتنإ نم ىقبت ام عيمج نأ ىلإ ًارظن

يناثلا نوناك١لولحب اهنم صلختلا متيس ًابيرقت نوبركلا ديرولك  زاجنإلا اذه ءوض ىلعو . ٢٠١٠رياني / 
ةيلآلا تازاجنإ ىلع ًةرظن لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا يقلت نأ صاخ هجوب بسانملا نم ،يسيئرلا  

جاوم ا  ةدافتسملا سوردلاو تايدحتلا كلت ةه تمت يتلا ةيفيكلاو اهتهجاو يتلا تايدحتلا ىلإو ،ةيلاملا
ةيلاعفب لبقتسملا تايدحت ةهجاوم نم اهنكمي ةيلآلل مئالم عضو نيمأت نامض فد  لمشتو . كلذو ،اهنم

كالهتسا نم ىقبت امو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا تايدحتلا كلت 
  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتلةيبيرجتلا عيراشملا ذيفنتو ،ليثيملا ديمورب 

  ضرغلا  -ءاب 
٤ -   ، ريخألا مييقتلا ءارجإ ذنم تاونس سمخ نم رثكأ تضم هنأ ىلإ رظنلابو ،مدقت ام ءوض ىلعو
ةيلاملا ةيلآلل ضارعتساو مييقت ءارجإ متي نأ مئالملا نم هنأ فارطألل نورشعلاو يناثلا عامتجالا ررق دقف  

يف اهئادأ ةيلاعف ةلافك فد  ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا تاجايتحا ةيبلت ةداملا نم ١  فارطألاو ٥   
ةداملل ًاقفو ا   لوكوتوربلا نم١٠ةلماعلا ريغ يتلا ةيلاحلا تاصاصتخالا ىلع ةساردلا زكترت نأ بجيو .  

ايأ لولحب ةساردلا لمتكت نأو لقتسم م  ويام /ريقم اهئارجإب موقي نأو ،هاندأ هفصو دراولا قاطنلا اهددحي
اهيف رظنلا نم لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا نّكمي وحن ىلع ،٢٠١٢  

  .نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف
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  قاطنلا  -ميج 
لكيهلاو ةماعلا تاسايسلا راطإو جئاتنلا يف ،ةساردلا هذ   - ٥  همايق ىدل ،م  يقملا رظني نأ يغبني
  :يلاتلا وحنلا ىلع كلذو ةيلاملا ةيلآلاب ةطبترملا ةدافتسملا سوردلاو يميظنتلا

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

ةدفنتسملا داوملا نم ماتلا يجيردتلا صلختلا يف فارطألا ددعتملا قودنصلا راطإ 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلما علا فارطألا نادلب يف نوزوألل فادهأل ًاقفو ٥   
  ؛لايرتنوم لوكوتورب يف ةموسرملا لاثتمالا

نوزوألا ذافنتسا ةلادب نانطألاب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف تاضيفختلا عومجم   ‘٢’
  ؛فارطألا ددعتملا قودنصلا ةطشنأ نع ةجتانلا ةيرتملا نانطألابو

راثآلا كلذكو ،ةيخانملا عفانملا اهيف امب ،ةقفارملا ة يحصلاو ةيئيبلا عفانملا ليلحت  ‘٣’
ىلإ ةيمارلاو فارطألا ددعتملا قودنصلا نم ةلومملا ةطشنألا نع ةمجانلا ةراضلا 

؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نمًايجيردت صلختلا    
داوملا نم يجيردتلا صلختلل ةدمتعملا عيراشملا يف هل ططخملا نيب ةنراقملا   ‘٤’

  ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم صلختلا يف هزاجنإ ققحت امو نوزوألل ةدفنتسملا
فيلاكتلا ةيلاعفو ةدمتعملا عيراشملا يف اهل ططخملا فيلاكتلا ةيلاعف نيب ةنراقملا   ‘٥’

  ؛ًالعف ةققحملا
  ؛ذيفنتلا هيف ققحت يذلا نمزلاو عورشملا ذيفنتل هل ططخملا نمزلا نيب ةنراقملا  ‘٦’
ةدعاسملاو تاسسؤملا زيزعت كلذ يف امي ،تاردقلا ءانب نم هريف وت مت ام ةءافك    ‘٧’

  ؛لاثتمالا يف
  :تاءارجإلاو تاسايسلا  ) ب(

ريراقتلا ميدقتل ةيئاهنلا ديعاوملاو تاعامتجالا نيب تيقوتلا ةيلاعفو ةء افك  ‘١’
  ؛غالبإلل ةيئاهنلا ديعاوملاو

عيراش ملا عضوب ةصاخلا تاسرامملاو تاءارجإلا ةءافكو قاستاو ةيلاعف  ‘٢’
  ؛فارطألا ددعتملا قودنصلا راطإ يف اهدامتعاو اهضارعتساو

  ؛لاثتمالا نامض ىلع ةطشنألاو عيراشملا ذيفنتو طيطخت ةيلمع ةردق  ‘٣’
  ؛غالبإلاو دصرلا تاسراممو تاءارجإ ةءافكو ةيلاعف  ‘٤’
يف امب ،جئاتنلا ديكأتو دصر يف ققحتلاو مييقتلل ةيلخادلا تايلآلا ةءافكو ةردق   ‘٥’

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

  ؛ةلصلا تاذ
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  :ىرخأ لئاسم  )ج(
نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ميلاقأ نيب اميف ليومتلا عيزوت ةعجارم  ‘١’  

خنملا كالهتسالا مجح تاذ نادلبلا نيب كلذكو٥ةداملا  تاذ نادلبلاو ضف  
  ؛ضفخنملا ريغ كالهتسالا

ذيفنت ريسيت يف ةيلاملا ةيلآلا راطإ يف ةدمتعملا عيراشملاو جماربلا حاجن ىدم   ‘٢’
نم فلأ ١٠ و١٠نيتداملا يف ةدراولا ايجولونكتلا لقنب ةقلعتملا ماكحألا   

يف ذخألا عم ،فارطألا ا   ذختا يتلا ةلصلا تاذ تاررقملاو لايرتنوم لوكوتورب
ةن   يع يف ةقطنملا بسحب ةفنصم ةمدقملا ايجولونكتلل يفارغجلا أشنملل رابتعالا

  ؛عيراشملل ةيليثمت
  :ةدافتسملا سوردلا  ) د(

لايرتنوم لوكوتورب مامأ ةيلبقتسملا تايدحتلا ىلإ رظنلاب ةدافتسملا سوردلا   ‘١’
  ؛فارطألا ددعتملا قودنصلاو

  .ىرخألا ةيلودلا ةيئيبلا تاقافتالاو تاسسؤملا نمةدافتسملا سوردلا   ‘٢’

  ةساردلا ضرعو لكش  -لاد 
زجوم ىلع لمتشت نأ يغبنيو ةءارقلاو لامعتسالا لهس يلمع ميمصت مادختساب ةساردلا ضرعت   - ٦

ا٣٠وحن يف تاسايسلا عانصل لماش  اقفرمو ةساردلا نتم هعبتي ل  صفم سرهفو ةحفص  .  

  تايصوتلاو جئاتنلا  -ءاه 
رجإ ىدل ،م  - ٧  راطخألاو صرفلاو فعضلاو ةوقلا نطاوم ديدحت ىلع ،ةساردلا ءا يقملا فكعي
ةيلاتلا تالامدقتيو ،ةيلاملا ةيلآلاب ةطبترملا  ا يف ةنكمملا تانيسحتلا حرتقت تايصوتب ،نكمأ اذإ جئاتنلا : ، 

 ، ، وةققحملا ، ورارقلا ذاختا تايلمعو ةيميظنتلا ةيلاعفلا ءانبو تا مولعملا رشن ةطشنأوايجولونكتلا لقن ةيلاعف
 ، ، وتاردقلا ةلصلا تاذ تالاوىرخألا تامظنملا عم نواعتلا    .ا نم رخآ لاجم يأ

  تامولعملا رداصم  -واو 
ةذفنملا تالاكولاو ةيذيفنتلا ةنجللاو نوزوألا ةنامأو ،فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ نم بلطي   - ٨

م، نادلبلاو نوزوألا بتاكمو ةنازخلا نيمأو ةيئانثلا تالاكولاو  يقملا عم نواعتت نأ ،تاكرشلاو ةيقلتملا
قودنصلا ةنامأ ىعدتو . فيلاكتلا ةيلاعف نع تامولعملا اهيف امب ،ةمزاللا تامولعملا عيمج هل مدقت نأو

 ‘٢’ و‘١ ’)أ( ٥تارقفلا يف هالعأ ةدراولا دونبلاب ةلصلا تاذ تانايبلا عيمج ميدقت ىلإ فارطألا ددعتملا 
فارطألا تاعامتجال ةلصلا تاذ تاررقملا رابتعالا نيعب مييقتلا ذخأي نأ يغبنيو. ‘٦’ و‘٥’ و‘٤’و  
  .ةيذيفنتلا ةنجللاو
تاسسؤملا عمو ةلصلا يوذ صاخشألا عم قاطنلا ةعساو تارواشم م   - ٩  يقملا يرجي نأ يغبنيو
  .ةديفم ربتعت يتلا ةلصلا تاذ تامولعملا رداصم نم اهريغو
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  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  

رايتخا تاءارجإو طورشلةيئاهنلا ةغيصلا عضو   ٢٠١١رياني /يناثلا نوناك   لهؤم م يقم
  لقتسمو يجراخ

ريياعملا ءوض ىلع ضورعلا ليلحتب نوزوألا ةنامأ مايق  ٢٠١١سرام /راذآ ميدقت بو، 
  يهيجوتلا قيرفلا ىلإ تايصوتلا

مقيرفلا رايتخا    لقتسملايقملل    

  دقعلا حنم  ٢٠١١ليربأ /ناسين

ًاريرقت م    عمتجيوًايئادتب ايقملا مدقي قئارط ةشقانمل يهيجوتلا قيرفلاب    
  اهليصافتو ةساردلا

قيرفلا ىلإ ريرقتل ليلوألا عورشملا ميدقت : ةدملا فصتنم ضارعتسا  ٢٠١١ربمسيد /لوألا نوناك
  ريرقتلل يهيجوتلا قيرفلا ضارعتساو يهيجوتلا

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

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

  فارطألل نيرشعلاو عبارلا عامتجالا ىلإ يئاهنلا ريرقتلا ميدقت  ٢٠١٢ربمتبس /لوليأ

لوك وتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجت ةسارد تاصاصتخا :٢٢/٣ررقملا 
  ٢٠١٤ – ٢٠١٢ةرتفلل لايرتنوم 

تاررقملا ىلإ ركذلاب ريشي ذإ فارطألا ا    ة صاخلا تاصاصتخالا نأشبذختا يتلا ةقباسلا
لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتلفارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجت تاساردب  ،  

ركذلابريشي ذإو ًاضيأ  فارطألا ا    ذختا يتلا تاررقملا ىلإ دراومل ةقبا سلا تاديدجتلا نأشب 
،   فارطألا ددعتملا قودنصلا

ىلإ هميدقتل ًاريرقت دعي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ   - ١
همدقي نأو ،فارطألل نيرشعلاو ثلاثلاعامتجالا  هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا قيرط نع   

عامتجالا نيكمتل ،نيثالثلاو يداحلا ديدجتل مئالملا ىوتسملا نأشب تبلا نم فارطألل ني رشعلاو ثلاثلا 
  ؛٢٠١٤ - ٢٠١٢ةرتفلل فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم 
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ونكتلا قيرفعضي نأ  - ٢ ريرقتلا دادعإدنع ،هرابتعا يف يداصتقالا مييقتلاو ايجول  راشملا    
نم،ةقباسلا ةرقفلا يف هيلإ يلي ام ،رومأ ةلمج نمض   :  

لوكوتورب يف فارطألا اهيلع تقفاو يتلا ،ةلصلا تاذ تاررقملا و ةباقرلا ريبادت عيمج  )أ(
كالهتسالا مجح تاذ نادلبلاب ةصاخلا تاجايتحالاب اهنم قلعتي ام ًاصوصخو ،ةيذيفنتلا ةنجللاو لايرتنوم  

ةنجللاو فارطألل نورشعلاو يناثلا عامتجالا اهيلع قفاو يتلا تاررقملاو ةياغلل ضفخنملاو ضفخنملا 
مزلتست فوس تاررقملا كلت نأ ثيح نم ،نيتسلاو يناثلاو نيتسلاو يداحلا اهيعامتجا يف ةيذيفنتلا  

  ؛٢٠١٤ - ٢٠١٢ةرتفلا ءانثأ فارطألا ددعتملا قودنصلا بناج نم تافورصم 
نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا عيمج نيكمتل دراوم صيصخت ىلإ ةجاحلا  )ب(  

و ،ياز٢و ،ءاه ٢ - فلأ ٢داوملل لاثتمالا ىلع ة ظفاحملا نملايرتنوم لوكوتورب نم  ٥ ةداملا ءاط ٢   
  ؛لوكوتوربلانم 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا عيمج نيكمتل دراوم صيصخت ىلإ ةجاحلا   )ج(  
نيتداملا يف اهيلع صوصنملا لاثتمالا تامازتلاب ءافولا نم ٥ و واو٢  نيماعلا لالخ لوكوتوربلا نم ءاح ٢   

  ؛٢٠١٥ و٢٠١٣
كلذو ،ا   )د(  اعامتجا عيمج يف ةيذيفنتلا ةنجللا اهيلع قفتت يتلا ةيهيجوتلا ئدابملاو دعاوقلا

امب ،ليومتلل ةيرامثتسالا ريغ عيراشملاو ،ةيرامثتسالا عيراشملا ةيلهأ ديدحتل ،نيتسلاو يناثلا اهعامتجا ىتح 
يجيردتلا صلختلا ططخو عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم ريبادتو يسسؤملا زيزعتلا عيراشم كلذ يف  

 ، ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم صلختلا ةرادإ ططخ كلذ يف امب ،ةينطولا وأ ةيعاطقلا
روصت يف رظنلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت عيراشمو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم ةرادإ ريبادتو 

 ؛ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرم صوصخب لاثتمالل لمتحم

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

عم 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

ّكمي تقو يفهالعأ هيلإ راشملا ريرقتلا لامكإىلإ ًادهاج قيرفلا ىعسي نأ   - ٤ عيزوت نمهن   ه 
؛ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفللنيثالثلاو يداحلاعامتجالا نم نيرهش لبق فارطألا عيمج ىلع     

 ٢٠٢٠ - ٢٠١٨ و٢٠١٧ - ٢٠١٥نيترتفلل ةيداشرإ ماقرأ ميدقتب قيرفلا موقي نأ   -٥
ديدجتل ةلبقملا تاساردلا يف ماقرألا كلت لمكتست نأ ىلع ،فاكو رقتسم ليومت ىوتسم داجيإ معدل  
  .دراوملا

  ٢٠١١ماعل ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت : ٢٢/٤ررقملا 
تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هزجنأ يذلا لمعلا ريدقتلا عم ظحالي ذإ  

،   هل ةعباتلا ةيبطلا ةينقتلا
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هرابتعا يفعضي ذإو ررقملل ًاقفو   ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مادختسا نأ ٤/٢٥،   يف ةيرولف، 
مادختسالا ءافعإلًالهؤم ربتعي ال ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ لئادب ترفوت اذإ ةيرورضلا تا   

،   ةيحصلاو ةيئيبلا ةيحانلا نم ةلوبقمو ًايداصتقاو ًاينقت ةيدجم
هيلإ لصوت يذلا جاتنتسالا ىلإريشي ذإو قاشنتسالا ةزهجأل ًاينقت ةلوبقملئادب د وجوبقيرف لا    

لا ةجلاعمل ةيجالعلا تابيكرتلا ضعبلةيرولفةيرولكلا نوبركلا تابكرم مدختست يتلا ةننقملا تاعرجلاب   وبر 
  ،نمزلا ةيئاوهلا بعشلا دادسناضرمو 

ليلحت هرابتعا يف عضي ذإو داوملا نم ةيرورضلاتامادختسالا تاءافعإ نأشب هتايصوتو قيرف لا   
ضرمو وبرلا جالعل مدختست يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عينصتل ةباقرلل ةعضاخلا دادسنا  
،ةيئاوهلا بعش لا   نمزملا

ةنجل نأظحالي ذإو تانييعتلا ضعب مييقت يف ةبوعص هجاوت لازت  ال ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا  
هل ةقحاللا ةلصلا تاذ تاررقملاو ٤/٢٥ررقملا يف اهي لع صوصنملا ريياعملل ًاقفو فارطألا نم ةمدقملا  

،   ةنيعم تامولعم صقن ببسب
نأكلذك ظحال يذإو نع رظنلا ضغبه  مدع  نإف ،ةقباسلا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تامولعملا ةيافك    

ىضرملا ةمالسو ةحصل بجاولا مامتهالا تلوأةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل  ى صوملا تايمكلاب قلعتي اميف 
  ا،

ةداملا نم١ ةرقفلا بجومب لمعت فارطأ ةدع هتزرحأ يذلا رمتسملامدقت لا ببحري ذإو  يف ٥  
قاشنتسالا ةزهجأ ىلع اهدامتعا ليلقت  ةيرولفةيرولكلا نوبركلا تابكرم مدختست يتلا ةننقملا تاعرجل اب 

لئادبلاثادحتسا ىلع لمعلا يرجي ثيح ىلع اهلوصحو  اهحرطو ةيميظنتلا ةقفاوملا   ، قاوسألا يف    
ًاضيأبحري ذإو تابكرم ىلإ اجاتحت نل ام     أ نم ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمجو دنهلا هتنلعأ امب

امو ٢٠١١ ماعل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ بجومب ةينالديصلا ةئفلا نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  
صلختلل دوهج نم هنالذبت ا مب ملسي ذإو ،ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عينصت لجأ نم هدعب

،   ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مادختسا نم يجيردتلا
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مادختسا نم يجيردتلا صلختلل شيدالغنب هلذبت امب ملسي ذإو 

كلذ هجاوت يتلا ةيداصتقالا تابوعصلا هرابتعا يف ذخأي ذإو ،ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ يف 
،   فرطلا

نم ةيرورض تامادختسال تانييعت لبقتسملا يف مدقت نل ا بحري ذإو  أ نم شيدالغنب هتنلعأ امب  
مدختست يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مادختسا لجأ 

،للا وأ نوساثيمولكيبلا وأ لوماتوبلاسلا   لوماتوبلاسوفي
ماع يفةيرولفةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتساو جاتنإب نذأي نأ   - ١   ٢٠١١ 

قاشنتسالا ةزهجأ يف ةيرورضلا تامادختسالاةيبلتل ةمزاللا تايوتسملاب   وبرلا ةجلاعمل ةننقملا تاعرجلاب 
  ؛ررقملا اذه قفرم يف نيبم وه امك ،نمزملاةيئاوهلا بعش لا دادسناضرمو 
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بلطي نأ  - ٢ مدقت يتلا فارطألا ىلإ  تارايخلا ةنجلل مدقت نأ تانييعت صيصختل تابلط   
مادختساللتانييعت صيصخت تابلطمييقت نم اهنكمت تامولعم ةيبطلا ةينقتلا  ريياعملل ًاقفو ةيرورضلا تا   

ليلد يف ةدراولا ةلصلا تاذ ةقحاللا تاررقملاو ٤/٢٥ ررقملا اهددح يتلا  تانييعت صيصخت بلط 
  ؛ةيرورضلا تامادختسالا

ماع يف ةيرورضلاتامادختسالل تاءافعإ اهيدل يتلا فارطألا عجشي نأ   - ٣ نأ ٢٠١١   
ملا نمةيرولفةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع لوصحلا يف رظنت  نم ةيلوأ ةروصب ةينالديصلا ةبتر   

  ؛اهيلع لوصحلانكميو ةرفوتم نوكت امثيح ،تانوزخملا 
دل يتلافارطألا عجشي نأ  - ٤ نم ةينالديصلا ةبترملا نم تانوزخم اهي  نوبركلا تابكرم  
 ةيرورضلاتامادختسالل تاءافعإ اهيدل يتلا فارطألا ىلإ ريدصتلل رفوتت نأ نكمي يتلا  ةيرولفةيرولكلا 

لاصتالا ةهجو تايمكلا هذ ٢٠١١ماعل   نوزوألا ةنامأ غلبت نأ نوناك ٣١زواجتي  ال دعوميف    
  ؛٢٠١٠ربمسيد /لوألا

ا ةكبش ىلع اهعقوم ىلع ضرعت نأ ةنامألاىلإبلطي ن أ  - ٥ تانوزخملا ليصافت تنرتنإل   
؛ةقباسلا ةرقفلا يف اهيلإ راشملااهرفاوت لمتحملا    

يف ةلماك ةنورم ررقملا اذه قفرم يف ةجردملا فارطألا ىدل نوكي نأ نيعتي هنأ   - ٦
ملا نمةيرولفةيرولكلا نوبركلا تابكرم ةيمك ىلع لوصحلا  عينصتل مزاللا دحلا ىلإ ةينالديصل  اةبتر 

ةرقفلا يف هب نوذأم وه امل ًاقفوةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ لا نم امإ ،هالعأ١ ،  نم وأ تاد راو 
  ؛ةدوجوملا تانوزخملا نم وأ نييلحملا نيجتنملا

عم رواشتلا دعب ،ةيكينيمودلا ةيروهمجلل ةنامألا هتحنم يذلا نذإلا ىلع قفاوي نأ   - ٧
نم يرتم نط ١،٨٣٢ةيمكل ئراطلا يرورضلا مادختسالا نأشب ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قي رف  
طئابنلا عينصت ءانثأ نوكليسلا موحش ةجوزل نم فيفختلل ١١٣ - ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  

  .٢٠١١ - ٢٠١٠ةرتفلا ةيطغتل كلذو ،ةيبطلا 
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 ٢٢/٤ررقملا قفرم 

تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ يف مادختسالل ا ا نوبركلا تابكرم تايمك  نوذأملا ةيرولف ةيرولكل
  )ةيرتملا نانطألاب (٢٠١١ماعل ةننقملا 

  ٢٠١١  فرطلا
  ١٠٧،٢  نيتنجرألا
  ٥٧،٠  شيدالغنب
  ٧٤١،١٥  نيصلا
  ٣٩,٦  ناتسكاب
  ٢١٢،٠  يسورلا داحتالا

ضارغأل ١١٣ - يرولف يرولكلا نوبركلا بكرمل ةيرورضلا تامادختسالا: ٢٢/٥ررقملا   
  يسورلا داحتالا يف ةيئاضفلا تاقيبطتلا

نجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هارجأ يذلا مييقتلا ىلإريشي ذإ ةينقتلا تارايخلا ة   
هل ةعباتلاةيئايميكلا داوملل ءافعإ ىلع لوصحلل نييعتلا نأشب امهنع تردص يتلا ةيصوتلاو    ،
تاقيبطتلا يف همادختسا ضرغب ١١٣ - يرولف يرولكلا نوبركلا بكرمل ةيرورضلا تامادختسالل  ،

،   يسورلا داحتالا يف ةيئاضفلا
بكرم داريتسا ةيناكمإل هيصقت لصاو يسورلا داحتالا نأ ىلإًاضيأ ريشي ذإو يرولكلا نوبركلا   

، ١١٣ - يرولف   ةحاتملا ةيملاعلا تانوزخملا نم ةيئاضفلا هتعانص تاجايتحا ةيبلتل
بكرمل همادختسا ضيفخت يف حجن يسورلا داحتالا نأ ىلإكلذك ريشي ذإو يرولكلا نوبركلا   

تلل ينمزلا لودجلاعم ىشامتيوحن ىلع هتاثاعبناو  ١١٣ - يرولف ةنجل عم نواعتلاب عوضوملا ينقتلا لوح  
،   ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا

يميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا ةنجل نأ ىلإكلذ مغر ريشي ذإو نم ديزملا لذبب تصوأ دق ةيئا  
،   ةمئالملا لئادبلا لاخدإل دوهجلا

نط١٠٠اهردق ةيمك كالهتساو جاتنإل ةيرورضلا تامادختسالل ءافعإب نذأي  - ١ يرتم    
يسورلا داحتالا يف١١٣ - يرولف يرولكلا نوبركلا بكرم نم ماع يف   يف اهمادختسال  ٢٠١١ 

ةيئاضفلا ةعانصلا عاطقيف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمتاقيبطت    ؛ 
داريتسا ةيناكمإل ه  - ٢  يرولكلا نوبركلا  بكرميصقت ةلصاوم يسورلا داحتالا ىلإ بلطي

  ؛ةحاتملا ةيملاعلا تانوزخملا نم ةيئاضفلا هتعانص تاجايتحا ةيبلت ضرغب ١١٣ - يرولف
عمو ةليدب تابيذم مادختساب ءدبلل دوهجلا ةلصاوم ىلع يسورلا داحتالاثحي  - ٣ تاد  

 ًاقفو ١١٣ - يرولف يرولكلا نوبركلا بكرم نم يجيردتلا صلختلا ةيلمع مامتإ هل حيتت ميمصتلا ةثيدح
ل   .جعم ينمز لودجل
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  ٢٠١٢ و٢٠١١يماعل ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ : ٢٢/٦ررقملا 
الا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اريدقتلا عم ظحاليذإ   ماق يتلا لامعألا ةنجلو يداصتق  

،  هل ةعباتلا ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا

نم ريثكلا يف ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تانييعت يف ريبكلا ضيفختلاب مّلسي ذإو  
،   فارطألا نادلبلا

ررقملا نم ١٠ةرقفلاب ركذي ذإو   ١٧/٩،  
ادختسال تاءافعإ تنيع يتلا فارطألا عيمج نأبركذي ذإو تانايب غالبإ اهيلع ةجرح تام  

، فارطألل رشع سداسلا عامتجالا يف هيلع قفتملا يبساحملا راطإلا مادختساب ا    انوزخم
ةجرحلا تامادختسالل ليثملا ديمورب كالهتساو جاتنإب حمسي الأ ضرتفملا نم نأب مّلسي ذإو 

فراصملا يف ةدوجوملا تانوزخملا نم ل يثيملا ديمورب نم ةبسانملا ةيعونلاو ةيفاكلا ةيمكلا رفوتت مل اذإ الإ
  .اهريودت داعملا وأ

يف ذخأت نأ ةجرحلا تامادختسالل ءافعإ بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع نأب ًاضيأ مّلسي ذإو  
وأ فراصملا يف ةدوجوملا تانوزخملا نم ةبسانم ةيعونو ةيفاك ةيمكب ليثيملا ديمورب رفاوت ىدم رابتعالا 

،ا حنم دنع اهريودت داعملا   كلذب حيرصتلا وأ نذإلا وأ ليثيملا ديمورب كالهتساو جاتنإب صيخارتل
ظفتحت يتلا ليثيملا ديمورب تانوزخم نم فارطألا ضفخت نأ ةرورض ىلع ا ددشي ذإو 

، ةنكمم ةينمز ةرتف رصقأ يف ىندأ    دح ىلإ ةجرحلا تامادختسالل تاءافعإلا راطإ يف اهمادختسال

جرحلاتامادختسالا تائفلةبسنلاب ، فرط لكل حمسي  - ١ اهيلع قفتملا ة   ٢٠١١ماع ل 
ررقملا اذه قفرم يف فلأ لودجلا يف ةن  ررقمو ررقملا اذه يف اهيلع صوصنملا طورشلاب ًانهر ،يبملا  

طورشلا كلت نوكت ام ردقبو ١/٤  - يئانثتسالا عامتجالا كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسمب ةقبطنم،   ،
اب لودجلا يف ةن٢٠١١ماعل   يبملا مادختسالاتاجايتحا ةيبلتلةمزاللاو ررقملا اذه قفرم يف ء   جرحلاتا   ة، 

ررقملا بجومب ا   ؛٢١/١١حومسملا تايمكلا ىلإ ةفاضإلاب 

٢ -  ، ةبسنلابفرط لكل ًاضيأ حمسي ماعل اهيلع قفتملا ةجرحلا تامادختسالا تائفل    
طورشلاب ًانهر ،ررقملا اذه قفرم يف ميج لودجلا يف ةن ٢٠١٢  يبملا ررقملا اذه يف اهيلع صوصنملا  

كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسمب ،ةقبطنم طورشلا نوكت ام ردقبو ١/٤ - يئانثتسالا عامتجالا ررقمو  ،
تامادختسالا تاجايتحا ةيبلتل ةمزاللاو ررقملا اذه قفرم يف لاد لودجلا يف ةن ٢٠١٢ماعل   يبملا  

تايوتسم ىلع قفاوي دق لايرتنوم لوكوتوربيف فارطألا عامتجا نأ ًاموهفم نوكي نأ ىلع ،ةجرحلا   
 ؛٩/٦ررقملل ًاقفو ،ةيفاضإ تامادختسا تائفو كالهتساو جاتنإ 

ليثيملا ديمورب تايمك صيخرتل فارطألا ىعست  - ٣ جرحلاتامادختساللةمزاللا   وأ ة   
م يجو فلأ نيلودجلا يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع اهصيصخت وأ تايمكلا هذحيرصت وأ نذإ رادصإ 

 ؛ررقملا اذه قفرم نم

قفاوي نأو ،ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تاربخل ةلصاوتملا ةمهاسملاب   - ٤   رقي
هنأ ىلع ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخا نم ١ - ٤عرفلا هيلع صني ام بجومب   

قفاوت ةيلمع راطإ يف ا  ةضيفتسم تاشقانم اهلالخ ىرج ايصوتب جرخت نأ ةنجللا ىلع نيعتي  ت ءارآلا يف  
؛ا   ايصوت ةغايص يف ةربخلا يوذ نم ءاضعألا ةكراشم لفكت نأ اهيلع نأو ،ةنجللا ءاضعأ عيمج نيب
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همازتلا هيلع قفاوم جرح مادختسا هل فرط لك د   - ٥  ةدراولا ريياعملا قبطي نأ ةلافكبدجي  
ررقملا نم١ ةرقفلا يف دنع ،٩/٦ ررقملا نم‘ ٢’ )ب (١ ةرقفلا يف هيلع صوصنملا رايعملا اميس  ال،٩/٦    
يأصيخرت   ، همادختساب حيرصتلا وأ نذإلا وأ ليثيملا ديموربل جرح مادختسا تبفرطلك ةبلاطمو   مي دق 
ذه ذيفنت نع نوزوألا ةنامأ ىلإريرقت ال خيرات يفدنبلا ا  يتلا تاو نسلا نع رياربف/طابش نم لوألا زواجتي  

  ؛ررقملااذه اهيلع قبطني 
ًالاعفًاماظن عضت نأ ىلع ةجرحلا تامادختسالل ءافعإ بجومب ةلماعلا فارطألا ثحي  - ٦   

  .ءافعإلا راطإ يف جتنملا ليثيملا ديمورب سيدكت نع ينثلل

  ٢٢/٦ررقملا قفرم 
  فلأ لودجلا
اهيلع قفتملا ةجرحلا تامادختسالا تائف   )ةيرتملا نانطألاب (٢٠١١ ماعل 

  )٥،٩٥٠(ة يضرأ ةلوارف  ايلارتسأ
  )٢,٠٨٤(تانجعم   ادنك
رايخ )١٢،٥٠٠(بوص يف عورزم ليفعج   ليئارسإ لاصبأو ةنيز روهز )١٢,٥٠٠(،   ،

ةحوتفم لوقح يف ةنيز روهز)٥٢,٣٣٠(بوص يف  يف مامش )٢٣,٢٩٢ (،   ،
ةلوارفلا ةهكاف)٣٥,٠٠٠(لوقحلا يفو بوص  ةزغو نوراش - ،   )٤١,٨٧٥( ،

ةزغو نوراش - ةيضرأ ةلوارف ةولح اطاطب )٢٧,٠٠٠(   ،)٢٠،٠٠٠(  

  ءاب لودجلا
ماعل ا   ةيرتملا نانطألاب (٢٠١١حومسملا كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسم(  

  ٥،٩٥٠  ايلارتسإ
  ٢،٠٨٤  ادنك
  ٢٢٤،٤٩٧  ليئارسإ
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  ميج لودجلا
اهيلع قفتملا ةجرحلا تامادختسالا تائف   )ةيرتملا نانطألاب (٢٠١٢ ماعل 

زرأ )٢٩,٧٦٠(ةيضرأ ةلوارف   ايلارتسإ  ،)٣,٦٥٣(  
ةيضرأ ةلوارف )١١,٠٢٠(نحاطم   ادنك   )٥،٢٦١( )دراودإ سنرب ةريزج(، 
رايخ )٣,٤٨٩(ءانتسك   نابايلا لوقح يف عورزم ليبرتج )٢٦,١٦٢(،   ،)٤٢,٢٣٥( ،

مامش )٦,٥٥٨(بوص يف عورزم ليبرتج  راحلاو رضخألا لفلفلا )٦٧,٩٣٦(،   ،
خيطب )٦١,١٥٤(  ،)١٢,٠٧٥(  

ةدحتملا تايالولا 
  ةيكيرمألا

زيهجتل لكايه - تافآلا ةحفاكمل ةيلودلا ةطبارلا، )٢,٤١٩(ةيساسأ علس   ةيذغألا 
زيهجت قفارمو نحاطم )٠,٢٠٠( ففجمو ددقم ريرتخ محل )٧٤,٥١٠(،   ،)٣,٧٣٠( ،

ناجنذاب )٥٩,٥٠٠(تايعرق  لوقح -،  ةيجرح راجشأ ل وتش، )٦,٩٠٤( 
لتاشم تايوتحم )٣٤,٢٣٠( روهز ،تارسكم ،ةهكاف -،  سرغ ةداعإ )١,٥٩١(   ،

ةنيز تاتابن )١٨,٣٢٤(نيتاسبلا  لقحلا يف عورزم لفلف )٤٨,١٦٤(،   ،)٢٨,٣٦٦( ،
ةيضرأ ةلوارف )٦٧٨,٠٠٤(لقحلا يف ةعورزم ةلوارف  عورزممطامط، )٣,٧٥٢(،   يف ة 

ةولح اطاطب )٥٤,٤٢٣(لقحلا   ،)٨,٧٠٩(  

  لاد لودجلا
ماعل ا   ةيرتملا نانطألاب (٢٠١٢حومسملا كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسم(  

  ٣٣،٤١٣  ايلارتسإ
  ١٦،٢٨١  ادنك
  ٢١٩،٦٠٩  نابايلا
ةيكيرمألاةدحتملا تايالولا    ٩٢٢,٨٢٦*  

ةحاتملا ةدصرألااهنم ًاموصخم  [*  .[  

  ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل لماشلا ءافعإلا : ٢٢/٧ررقملا 
ةرقفلاب رّكذي ذإ   ررقملا نم ٧  ا فارطألل نذأت يتلا،٢١/٦  ةداملا نم١ ةرقفلا بجومب ةلماعل    ٥ 

لوألا نوناك٣١خيرا ت ىتح يليلحتلاو يربتخملا لامعتسالا ىلع ضورفملا رظحلاب ديقتت الأ ربمسيد / 
ىلإ ةدوعلا فارطألا ىلإ بلطيو ،كلذ رربي ام هيدل نأ ام فرط اهيف ربتعي ةيدرف تالاح يف ،٢٠١٠  

،رشعلاو يناثلا عامتجالا يف ةلأسملا هذه لوانت  فارطألل ني

بجومب ةبولطملا تامولعملا عيمج مدقي مل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ ربتعي ذإو   
ءارجإ نم يلاتلاب فارطألا نكمتت ملو ،فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا داقعنا دعوم يف ٢١/٦ ررقملا  
نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ديعص ىلع عضولل مييقت  
،٥ ةداملا لوكوتوربلا نم    
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ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ضعب نأ ىلإ ريشي ذإو   ةداملا نم ١  تابوعص هجاوت لازت   ال٥ 
 ، لماشلا ءافعإلا بجومب رظحلا اهيلع ضرُف يتلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا هذهل لئادب دامتعا يف

م ىلإ جاتحت ا  ،أو   ةلصلا يذ يتاسايسلا راطإلا عضولو تامولعملا عمجل تقولا نم ديز
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل حمسي نأ   - ١   ضورفملا رظحلاب ديقتت الأ ٥   

خيرات ىتح يليلحتلاو يربتخملا لامعتسالا ىلع لوألا نوناك٣١  ةيدرف تالاح يف ٢٠١١ربمسيد /   ،
يف ةلأسملا هذه لوانت ىلإ ةدوعلا فارطألا ىلإ بلطيو ،كلذ رربي ام هي دل نأ فارطألا دحأ اهيف ربتعي
  ؛فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا

نع ةضاعتسالا ةيناكمإل يلحملا ىوتسملا ىلع اهيصقت لصاوت نأ فارطألا ىلإ بلطي نأ   - ٢  
ايجولونكتلا قيرف ريراقت يف ةجردملا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا كلت يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا  

ًاقفو ت  نيررقملل دعأ يتلاو يداصتقالا مييقتلاو ةنامأل تامولعملا هذه رفوت نأو ١٩/١٨ و١٧/١٠   ،
ناسين٣٠هاصقأ دعوم يف نوزوألا    .٢٠١١ليربأ / 

  عينصت لماوعك ةباقرلل ةعضاخلا داوملا مادختسا: ٢٢/٨ررقملا 
يلحرملا نيريرقتلا ىلإريدقتلا عم ريشيذإ  نيماعلل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ني  

عينصتلا لماوع نأشب٢٠١٠ و٢٠٠٩  ، 

ررقملاب فلأ لودجلا نأ ظحاليذإو  مت دق عينصتلا لماوع تامادختسا نأشب ١٠/١٤   
  ،١٩/١٥، و١٧/٧، و١٥/٦تاررقملاب هلامكتسا 

ماعل يلحرملا ريرقتلا نأ ىلإ ًاضيأ ريشي ذإو أ نأ دروأ قيرفلل٢٠١٠  ةلماع ريغ ةديدع ًافارط  
ةداملا نم١ ةرقفلا بجومب ررقملا نم ءاب لودجلا يف ةجردملا فارطألا نم لايرتنوم لوكوتورب نم ٥    

تامادختسا ةثالث نأو عينصت لماوعك ةباقرلل ةعضاخ داوم يأ مدختست دعت مل ا ١٠/١٤  أ تركذ  
،   يبوروألا داحتالا يف تيغلُأ دق عينصت لماوع

ا نأبركذي ذإو ليئارسإ نأ عينصتلا لماوع نأشب ٢٠٠٩ماعل يلحرملا هريرقت يف حضوأ قيرفل    
فلأ لودجلا يف ةجردملا عينصتلا لماوع تاقيبطت ىدحإل ةباقرلل ةعضاخ داوم مادختسا نع تغلبأ 

  ،١٠/١٤ررقملا نم 
ررقملل ًاقفو ،هنأبًاضيأ ركذي ذإو هجتنت يتلا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تايمك نإف١٠/١٤    وأ ا ، 

ةداملا نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا اهدروتست عناصملا يف عينصت لماوعك اهمادختسال ٥   
يناثلا نوناك١ لبق ةماعلا تآشنملاو الأ يغبني١٩٩٩رياني /  جاتنإلا باسح دنع رابتعالا يف عضوت    
يناثلا نوناك١  نم ًارابتعا كالهتسالاو فخت متي نأ ةطيرش هدعب امو٢٠٠٢رياني /  كلت تاثاعبنا ضي  

ىلع لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا قفتت تايوتسم ىلإ داوملا 
ةفلكتلا ثيح نم ةلاعف ةقيرطب اهقيقحت نكمي تايوتسم ا يلختلا نود ،أ تاينبلا نع ٍعاد ريغ نم   

،   ةيساسألا
، صلختلا قيبطتل ددحملا خيراتلا ءوض ىلع ملسي ذإو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم  

يناثلا نوناك١وهو لايرتنوم لوكوتورب بجومب نوبركلا ديرولك عبارو  ريغ نم هنأب ٢٠١٠رياني /   ،
لماوعك داوملا هذه مادختسال ىرخأ تاثاعبنا تايوتسم يأ ىلع ةيذيفنتلا ةنجللا قفاوت نأ حجرملا 

ا نم١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل عينصت  ماع دعب اميف ٥ةدامل    ٢٠١٠،  
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ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا هتققح يذلا ظوحلملا مدقتلاًاضيأ ردقي ذإو ةداملا نم١     يف ٥   
ا،   اثاعبنا ليلقتو عينصت لماوعك ةباقرلل ةعضاخلا داوملا مادختسا ليلقت

ثاعبناو عينصت لماوعك ةلمعتسملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا مادختسانأكردي ذإو  ارمتسي نل ا   ا
يف ىوس ٢٠١٠ ماع دعب ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نم نينثا  ةداملا نم ١   ٥،  

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألانأ ىلعقفاوي ذإو  ةداملا نم ١   ريغ فارطألا كلذكو ٥   
يف جردت نأ ًادعاصف نآلا نم يغبني عينصتلا لماوع تامادختسا نع غلبت يتلا ةداملا كلتب ةلماعلا 

ال يتلا فارطألا لودجلا كلذ نم بطشت نأو١٠/١٤ررقملا نم ءاب لودجلا  ةعضاخلا داوملا مدختست   
،   عينصت لماوعك ةباقرلل

ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ ظحالي ذإ  
يف ،نيثالثلاو يداحلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ ًاكرتشم ًاريرقت امدقيس فارطألا  

،٢٠١١ماع  عينصتلا لماوع تامادختسا نم ليلقتلل ةلوذبملا ةيفاضإلا دوهجلا نأشب  ،  
ةلماعلا فارطألا اهدروتست وأ اهجتنت يتلا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تايمك عضوت  الأ  - ١

ةداملا نم١ ةرقفلا بجومب ملاو عناصملا يف عينصت لماوعك اهمادختسال٥   نوناك  ١ لبق ةلماعلا تآشن 
نم ًارابتعا كالهتسالاو جاتنإلا باسح دنع رابتعالا يف ١٩٩٩رياني /يناثلا  رياني/يناثلا نوناك ١ 

ءاب لودجلا يف ةددحملا تايوتسملا دودح يف داوملا هذه تاثاعبنا نوكت نأ ةطيرش ،هدعب امو ٢٠١١  
ررقملا اذه قفرم يف جردملا١٠/١٤ ررقملاب لمكتسملا  ؛، 

اذه قفرم يف ددحملا وحنلا ىلع ١٠/١٤ ررقملا نم ءابو فلأ نالودجلا لمكتسي نأ  - ٢  
  ؛ررقملا

راذآ١٥يف ،نوزوألا ةنامأ ديوزت فرط لك ىلإ بلطي نأ   - ٣ نإ ،٢٠١١سرام /   
الأ ىلع،نكمأ دعوم زواجتي   زومت١  داوملا اهيف مدختست يتلا ةددحملا تاقيبطتلاب ٢٠١١هيلوي /   
ةيونسلا ريراقتلا قايس يف تامولعملا هذه نع غالبإلا يف رمتسي نأو عينصت لماوعك ة باقرلل ةعضاخلا

 ؛١٠/١٤ررقملا بجومب ةبولطملا 

يلحرملا هريرقت يف جردي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ   - ٤
لع فرط لكب ةصاخلا عينصتلا لماوع تامادختساب ةمئاق نمضتي ًالودج٢٠١١ ماعل   ؛ةدح ى 

نع ريرقتلا ىلإ ةفاضإلاب ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ   - ٥
ماع يف ضرعتسي نأ ٢٠١١ماعل اهمييقتو عينصتلا لماوع تامادختسا  دعب نيتنس لك ةرمو ٢٠١٣،   ،

فارط ألا ىلإ هيدل ىرخأ تايصوت يأ مدقي نأو عينصتلا لماوع تامادختسا ليلقت يف زرحملا مدقتلا ،كلذ
؛ا    اثاعبنا وأ عينصتلا لماوع تامادختسا نأشب ذختت ىرخأ تاءارجإ يأ نأشب

نإف ،ةيذيفنتلا ةنجللا اهيلع تقفاو يتلا عينصتلا لماوع عيراشم عيمج لامتكا دنع ،هنأ   - ٦
لطم دعت نل١٧/٦ررقملا يف دراولا بلطلا ىضتقمب فارطألا ىلإ ةيذيفنتلا ةنجللا اهمدقت يتلا ريراقتلا  ةبو  

  .كلذ دعب
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ررقملا قفرم  ٢/٨  
  عينصت لماوعك ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تامادختسا ةمئاق  :فلأ لودجلا

  ةداملا  عينصتلا لماع مادختسا  مقرلا
  نوبركلا ديرولك عبار  تايولقلاورولكلا جاتنإ يف نيجورتينلا ديرولك ثلاث نم صلختلا  ١
لا رولكلا تابكرم جاتنإيف مداعلا زاغ صاصتما قيرط نع رولكلا عاجرتسا ٢   نوبركلا ديرولك عبار  ةيولق 
  نوبركلا ديرولك عبار  رولكلاب لماعملا طاطملا جاتنإ ٣
  نوبركلا ديرولك عبار نافلسودنإلا جاتنإ ٤
  نوبركلا ديرولك عبار )CSM(نفلسملا رولكلا نيفيلوأ يلوب جاتنإ   ٥
  نوبركلا ديرولك عبار  )PPTA(ديمارأ رميلوب جاتنإ  ٦
  ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  ةيعانطصالا فايلألا حئافص جاتنإ ٧

 ١١ -ةيولف 
  نوبركلا ديرولك عبار  رولكلاب لماعملا نيفاربلا جاتنإ ٨
ديسكوريب لوبريثيلوبلا نم ةنوكملا فئالسلل يئوضلا يئايميكلا قيلختلا  ٩

  ةفيظولا ةيئانث تاقتشملاو ةرولفلا ةلماك تاريثيلوبلل رولفلا يئانثلا
  ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
 (CFC-12) ١٢ - ةي رولف

  ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  ءادألا ةيلاع ةرولفلا ةلماك تاريثيلوبلا تايئانث دادعإ ١٠
 (CFC-113) ١١٣ - ةي رولف

  نوبركلا ديرولك عبار  ميدالكيس جاتنإ ١١
  نوبركلا ديرولك عبار  رولكملا نيبوربيلوب جاتنإ ١٢
يف تاتساجاتنإ ١٣ رولكملانيليثيالا لين    نوبركلا ديرولك عبار   
  نوبركلا ديرولك عبار  ليثيملا تينايس وزيا تاقتشم جاتنإ ١٤
دياهدلرتب يسكونيف- ٣جاتنإ  ١٥   نوبركلا ديرولك عبار   
ورولك - ٢جاتنإ  ١٦ نيديربلثيم- ٥ -    نوبركلا ديرولك عبار   
  نوبركلا ديرولك عبار  ديربولكاديميا جاتنإ ١٧
  نوبركلا ديرولك عبار  نيرتفوربويب جاتنإ ١٨
  نوبركلا ديرولك عبار  نوزايدسكوأ جاتنإ ١٩
رولكملا نيلينالاثيم-ن جاتنإ  ٢٠   نوبركلا ديرولك عبار   
لوزايثورتي ورولك يئانث- ٣، ١جاتنإ  ٢١   نوبركلا ديرولك عبار   
  ناثيملا ورولك ومورب  نيرتيس رميلوب ةمورب ٢٢
يد- ٤، ٢ ضماحعينصت  ٢٣   نوبركلا ديرولك عبار  )كيتسا يسكونيف ورولك يئانث(  
 نوبركلا ديرولك عبار  تانوبراكيا ديسكوريبلا) ليسكه ليثيا (-يناث عينصت  ٢٤
ْلِما  ٢٥    ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  عُملا ةيلاع نلتيايلوبلا فايلأ جاتنإ

  (CFC-113) ١١٣ -ةيرولف
  نوبركلا ديرولك عبار  لينيفلا ديرولك ىداحأ عينصت  ٢٦
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  ةداملا  عينصتلا لماع مادختسا  مقرلا
  ناثيملا ورولكومورب  نيليسيماتلس عينصت ٢٧
  نوبركلا ديرولك عبار )ديبم(نيرثلارب جاتنإ  ٢٨
دياهدلرتبورتين -أ جاتنإ  ٢٩   نوبركلا ديرولك عبار  )غابصأ( 
دياهدلسكوبركانيفويث-٢ -ليث ي م- ٣جاتنإ  ٣٠  نوبركلا ديرولك عبار  
دياهدلسكوبركينيفويث -٢جاتنإ  ٣١  نوبركلا ديرولك عبار   
لوناثيإلا نيفويث-٢جاتنإ  ٣٢  نوبركلا ديرولك عبار   
ديرولكلورتبورتين يئانث -٥، ٣جاتنإ  ٣٣  )3,5 -DNBC(  نوبركلا ديرولك عبار 
لوزايثوزيأرتب -٢، ١جاتنإ   ٣٤ نوتيك- ٣ -   نوبركلا ديرولك عبار   
دياهيدلارتبورتن-م جاتنإ   ٣٥  نوبركلا ديرولك عبار   
 نوبركلا ديرولك عبار  نيدبولكيات جاتنإ  ٣٦
 نوبركلا ديرولك عبار  ليرتبلا لوحك ورتن-اراب جاتنإ  ٣٧
 نوبركلا ديرولك عبار  ليثيملا سوفولكلوت جاتنإ  ٣٨
  نوبركلا ديرولك عبار  نيديإ نلينيفلا ددعتم ديرولفلا جاتنإ  ٣٩
ليورتبلا- ليتيإ رولف عبار تاتيسأ جاتنإ  ٤٠   نوبركلاديرولك عبار    
  نوبركلا ديرولك عبار  لونيفومورب عبار جاتنإ  ٤١

  )ةنسلا يف ةيرتملا نانطألاب ماقرألا عيمج(عينصتلا لماوع تامادختسا دودح   :ءاب لودجلا
كالهتسالا وأجاتنإلا  فرطلا   تاثاعبنالل ىوصقلا دودحلا   
يبوروألاداحتالا    ١٧  ١ ٠٨٣  
  ١٨١  ٢ ٣٠٠  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
  ١٧  ٨٠٠  يسورلا داحتالا

  ٠،٤  ٥  ارسيوس
  رفص  ٣،٥  ليئارسإ
  *٢،٢  *٢،٢  ليزاربلا
  ١ ١٠٣  ١ ١٠٣  نيصلا

عوم ١ ٣٢٠,٦١  ٥ ٢٩٦,٧١  ا  

وصقلا تاثاعبنالاو كالهتسالا وأ ضيوعتلا نإف٥٤/٣٦فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ررقمل ًاقفو   *  ى، 
ا يف يرتم نط٢،٢نوكتس ليزاربلل  ماع ةيا    كلذ دعب رفص نوكتسو٢٠١٣ىتح ةنسل  .  
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  تالويلوبلا يف ًاقبسم ةجوزمملا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم: ٢٢/٩ررقملا 
يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةيمهأ هرابتعا يف ذخأي ذإ  

نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب صا خلا لدعملا لودجلل ًالاثتما ناثيرويلوبلا يواغر عاطق
  ،١٩/٦ررقملل ًاقفو ةيرولف ةيرولكورديهلا 

ريدقتلا عم   نوبركلا تابكرم ةلأسم ىلإ فارطألا هابتنا هيجوتل دنهلا اهتلذب يتلا دوهجلاب رقي ذإو  
،   جزملا ةقبسملا تالويلوبلا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا

ا ةرمثملا تاشقانملابهملع لجسي ذإو عامتجالا يف ةلأسملا هذه نأشب فارطألا ا    دقع يتل
،   ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا

ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ هادبأ يذلا نواعتلا ريدقتلا عم ظحالي   - ١
نمو ،٦١/٤٧ررقملا راطإ يف ،نيتسلاو يداحلا ةنجللا عامتجا لالخ ةلأسملا هذهل مهتجلاعم يف فارطألا   

ةداملا نم١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةقحتسملا ةيفاضإلا فيلاكتلل راطإ ىلع قافتالا لالخ  نم ٥    
يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا نع اهلوحت نع ةمجانلاو لايرتنوم لوكوتورب 

  ؛جزملا ةقبسملا تالويلوبلا
تالويلوبلا يف ةيرولف ةيرولكوردي هلا نوبركلا تابكرم مادختسا ةلأسم نأ دكؤي  - ٢

فارطألا يضر  ي وحن ىلع تجلو    .ع دق جزملا ةقبسملا

نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةقلعتملا ريمدتلا تايجولونكت :٢٢/١٠ررقملا عورشم     
هب ةطبترملا لمعلا قرفو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هب موقي يذلا لمعلا ىلإ ريشي ذإ  

ةفاضإل تايصوت عضو ديعص ىلعو ،ةئشانلاو ةمئاقلا ريمدتلا تايجولونكت ميي قت ديعص ىلع
  ،١٦/١٥ررقملاب بلط رخآ يف دراو وه امك ،اهيلع قفاوملا ريمدتلا تايجولونكت ةمئاق ىلإ تايجولونكت 

ةدفنتسملا داوملا فراصمل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نع ةيسارد ةقلح ميظنت ىلإ ريدقتلا عم ريشي ذإو  
ألل ،٢١/٢ررقملاب ًالمع تدق ع يتلا نوزو ةيساردلا ةقلحلا هذه ىوتحم ىلإو  ،  

مئالملا ريمدتلا نامض ىلإ ةجاحلا وه ةيساردلا ةقلحلا اهتلوانت يتلا عيضاوملا دحأ نأب فرتعي ذإو  
ققحتلل ريياعم عضو نأو ،اهرامعأ ةيا  يف تادعملاو تاجتنملا نم ةداعتسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل 

امب ،ملاعلا قطانم نم ددع يف ريمدتلا تاردق يف ةقثلا ةدايز يف مهاسيس نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت نم 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل كلذ يف   ٥، لايرتنوم لوكوتورب نم    

نأ ىلإ ريشي ذإو عامتجالا رير قتل ثلاثلا قفرملا يف دراولا ديجلا ريبدتلا تاءارجإ دعاوق ةعومجم 
ررقملا نم ٦ةرقفلل ًاقفو  )١(،فارطألل رشع سماخلا ىوتسملا ىلع ةرادإلل ًاديفم ًاساسأ لكشت ١٥/٩   

اهيف مكحتلاو اهسايقو اهدصرو اهلقنو ريمدتلا قفارم يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةلوانم لاجم يف ،يلحملا 
،دختسا نكمي ًاراطإ رفوت ال اهنكلو ،مئالملا وحنلا ىلع   لماشلا ققحتلا تايلمع يف هما

                                                           
)١(  UNEP/OzL.Pro.15/9. 
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نم يناثلا قفرملا ىلإو ريمدتلا تايجولونكت ىلع ةقفاوملاب قلعتملا ١٥/٩ررقملا نأ ىلإ ريشي ذإو   
ردصملا بسح اهيلع قفاوملا ريمدتلا تايلمعب ةمئاق نمضتي يذلا )٢(،فارطألل رشع سماخلا عامتجالا  

،   ريمدتلا ةقيرطو
ةرقفلا نأ ىلإًاضيأ ريشي ذإو ةرقفلاو ٧/٥ ررقملا نم) ج(   ررقملا نم٧  اتثح دق ،١١/١٣    

رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختساب ةصاخ ريودت ةداعإو ةداعتسا تايجولونكت دامتعا ىلع فارطألا 
رفوت نيح ىلإو ،ةيداصتقالاو ةينقتلا ةيحانلا نم نكمم دح ىصقأ ىلإ ،نحشلا لبق ام تاجلاعم يفو 

،   لئادبلا
ررقملا نم٦ ةرقفلا نأ ىل إكلذك ريشي ذإو مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ تبلط دق ،٢٠/٦    

 ، ليثيملا ديمورب زاجتحا ةداعإل ةحاتملا تايجولونكتلاب ةمئاق فارطألا عامتجا ىلإ مدقي نأ يداصتقالا
ضارغأل هتامادختسا وأ ليثيملا ديمورب تاثاعبنا يف تاضيفخت قيقحت صرف نع قيرفلا ريرقت نمض كلذو 

،ا   ةمئاقلا كلت يف فارطألا رظنت يكل ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحل
فارطألل نيرشعلاو يداحلا عامتجالا ىلإ هريرقت يف مدقي نأ عاطتسا قيرفلا نأ ىلإ ريشي ذإو  

،   نادلبلا نم ددع يف اهليغشت يرجي ةيراجت زاجتحا ةداعإ تادحو نع ةلثمأ ىلع يوتحت ةمئاق
قيرفلا نأ ىلإكلذك ريشي ذإو داوملا ريمدتل ةئشانلا تايجولونكتلا نم ددع نع ريراقت مدق    

،   قباسلا يف ريراقت اهنع تمدق يتلا تايجولونكتلا ممتت نوزوألل ةدفنتسملا
١ -   ، ةيلاتلا تاءارجإلاب مايقلا ةلصلا تاذ ةينقتلا تارايخلا ناجلو قيرفلا ىلإ بلطي

نابإ اهيف رظن  حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا عامتجالا ي يكل ،ةلصلا يوذ ءاربخلا عم رواشتلاب  
يهو ،لايرتنوم لوكوتورب ليلد يف ،نكمأ نإ ،اهجاردإ فد  ،   :ةيوضعلا

ثيدحت عم ا   )أ(  أشب تايصوت ميدقتو هتلازإو ليثيملا ديمورب ريمدتل ةبسانملا ةءافكلا مييقت
رشع سماخلا عامتجالا ريرقت يف يناثلا  قفرملا يف لعفلاب ةجردم ىرخأ ةدام يأل ةلازإلاو ريمدتلا ةءافك
  ؛فارطألل

رابتعالا يف ذخألا عم ،فارطألا ا   )ب(  رقأ يتلا ريمدتلا تايجولونكت ةمئاق ضارعتسا
، ٢٠١٠ ماعل يلحرملا قيرفلا ريرقت يف ةددحملا ةئشانلا تايجولونكتلل عاطقلا اذه يف ىرخأ تاروطت يأو  
  ؛ةينقتلاو ةيراجتلا ةيحانلا نم اهرفوتو تايجولونكتلا هذه ءادأل مييقت ميدقتو

يتلا قفارملا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت نم ققحتلل مدختست ريياعم عضو   )ج(
ةلازإلاو ريمدتلا تاءافك رابتعالا يف ذخألا عم ،داوملا هذه ريمدتل ةدمتعم تايجولونكت اهيف مدختست 

؛ةلصلا تاذ ةداملل ا  ىصوملا  
نوزوألا ةنامأ ىلإ هالعأ ١ ةرقفلا يف ةدراولا ماهملاب ةلص تاذ تانايب ميدقت ىلإ وعدي  - ٢  

طابش١ لولحب   .٢٠١١رياربف / 

                                                           
 .هسفن قباسلا ردصملا  )٢(
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مادختسا نع لوحتلا ديعص ىلع يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم هتزرحأ يذلا مدقتلا : ٢٢/١١ررقملا 
  تانولاهلا

يندملا ناريطلا ةمظنمل ةماعلا ةيعمجلا نأ ريدقتلا عم كردي ذإ ا   رود يف تدمتعا دق يلودلا
،،٩ - ٣٧فلأ رارقلا نيثالثلاو ةعباسلا  تانولاهلا لادبتسا نأشب    

لئادب ذيفنتو داجيإ ةلصاومل ة ٩ - ٣٧فلأ رارقلا نأب فرتعي ذإو   حلم ةجاح كانه نأ ىلإ ريشي  
ءافطإ ةمظنأ يف ت انولاهلل ةلوبقم لئادب داجيإل لمعلا فيثكتو ،يندملا ناريطلا يف اهمادختسال تانولاهلا
لئادب نيسحت وحن لمعلا ةلصاومو ،ةيطايتحإلا ةقاطلا تادحو /تاكرحملاو عئاضبلا نزاخم يف قئارحلا

ءاشنإب يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم سلجم ىلإ زعوأ رارقلا نأو ،ةيوديلا قئارحلا ءافطإ ةزهجأ يف تانولاهلا 
  :تانولاهلا لادبتسال ةيالو

ددحم خيرات دعب ةجتنملا تارئاطلا هايم تارود يف ةدوجوملا قئار حلا ءافطإ ةمظنأ يف  )أ(
  ؛٢٠١١ماع زواجتي  ال

ددحم خيرات دعب ةجتنملا تارئاطلا يف ةمدختسملا ةيوديلا قئارحلا ءافطإ تادعم يف   )ب(
  ؛٢٠١٦ماع زواجتي  ال

تارئاط لا يف ةمدختسملا ةدعاسملا ةقاطلا تادحوو تاكرحملاب قئارحلا ءافطإ ةمظنأ يف  )ج(
  ؛٢٠١٤ماع زواجتي  ال ددحم خيرات دعب اهعاونأ ىلع قيدصتلل تابلط مدقتس يتلا

ررقملا نأ ىلإ ريشي ذإو متي ةيمازلإ خيراوتب ديقتلل رمتسملا فارطألا معد نع برعي ٢١/٧   
قي رف ىلإ بلطيو ،ًاثيدح ةممصملا تارئاطلا يف اهيلع قفتم تاقيبطت يف تانولاهلا لئادب مادختسا اهلولحب

ناريطلا ةمظنم كارشإ ةلصاوم تانولاهلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 
يف فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا ىلإ زرحملا مدقتلا نع ريراقت ميدقتو ةلأسملا هذه يف يلودلا يندملا 

،   لايرتنوم لوكوتورب
لمعلل فارطألا ريدقت يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم ةنام أ ىلإ لقنت نأ ةنامألا ىلإ بلطي  - ١

  ؛٣٧/٩فلأ رارقلا اهدامتعالو يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنمل ةماعلا ةيعمجلا هب موقت يذلا لصاوتملا 
لئادب مادختسا اهلولحب متي ةيمازلإ خيراوتب ديقتلل رمتسملا فارطألا معد نع برعي   - ٢

فلأ رارقلل ًاقفو ةعنصملا وأ ًاثيدح ةممصملا تارئاطلا يف ًاقبسم اهي لع قفتم تاقيبطت يف تانولاهلا
  ؛٣٧/٩

نع تانايبلا لاسرإ يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم ةنامأ نم بلطت نأ ةنامألا ىلإ بلطي   - ٣
  ؛ًايونس يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم ىلإ مدقت يتلا تانولاهلا تايطايتحا

ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي   - ٤
ىلإ زرحملا مدقتلا نع ريراقت ميدقتو نأشلا اذ   يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم عم رواحتلا تانولاهلاب

  .فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا
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  يتياه يف ةلاحلا: ٢٢/١٢ررقملا 
همازتلاو يتياه ةموكح دوهجريدقتلا عم ظحالي ذإ  ،   لايرتنوم لوكوتوربل لصاوتملا لاثتمالاب ا

 يف عقو يذلا ر رقي ذإو  مدملا لازلزلل ةجيتن ًايلاح يتياه اههجاوت يتلا ةيئانثتسالا تابوعصلاب  
ةوقب ،٢٠١٠رياني /يناثلا نوناك ١٢ يعامتجالاو يداصتقالا هافرلاب ًاراض ًاريثأت رّثأ يذلاو ،ةجرد ٧،٢   

،   يتياه بعشل
م تلاهفتي ذإو ةدِفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلاب قلعتي اميف ا    امازتلاب ءافولاب يتياه ماز

،   هتاليدعتو لايرتنوم لوكوتورب بجومب نوزوألل
ةدفنتسملا داوملا تارداص ةبقارم قيرط نع يتياه ةدعاسم ىلع فارطألا عيمج عجشي  - ١

أللةدفنتسملا داوملا ىلع دمتعت يتلا تايجولونكتلاو نوزوألل ةراجتلا ةبقارم لالخ نم ،يتياه ىلإ نوزو  
ر  ؛ةلصلا تاذ تاررقملا رئاسو١٠/٩رقملل ًاقفو    

ىدل ،لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي  - ٢
ةصا خلا تابوعصلاو يتياهل ةصاخلا فورظلا رابتعالا يف ذخأت نأ ،يتياهل عيراشملا تاحرتقم يف رظنلا

امب ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابّكرم نم يجيردتلا صلختلاب قلعتي اميف فورظلا كلت نع ةجتانلا 
ًاقفو ةيرولف ةيرولك  ورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ليجعت صوصخلا هجو ىلع كلذ يف
  ؛لايرتنوم لوكوتورب تابلطتمل

زيزعت تالاجم يف يتياهل ةمئالملا ةدعاسملا ميدقت يف رظنت نأ ةذفنملا تالاكولا ىلإ بلطي  - ٣
  ؛نوزوأللةدفنتسملا داوملا يف ةراجتلا ةبقارمو دصرو تانايبلا عمجو تاردقلا ءانبو تاسسؤملا 

ةيجيتارتسا عضول ةمئالملا ةدعاسملا ميدقت يف رظنت نأ ًاضيأ ةذفنملا تالاكولا ىلإ بلطي - ٤  
غالبإل دوهج نم يتياه هلذبت ام ةلصاوملو ،يتياه يف ةينطولا نوزو ألا ةدحو ميظنت ةداعإ ةيلمع زاجنإل
لوكوتورب تابلطتمل ًاقفو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسا نع ةبولطملا تانايبلاب نوزوألا ةنامأ  
  ؛لايرتنوم

لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل نع ةرداصلا تايصوتلا يف رظن س  - ٥ ي
لازلزلل ةجيتن يتياه اههجاوت يتلا تابوعصلا ءوض يفلايرتنوم  . 

  لايرتنوم لوكوتوربل ةروفاغنس لاثتما مدع: ٢٢/١٣ررقملا 
تردص ا   - ١  ماع يف ليثيملا ديمورب نم ًايرتم ًانط ٣٢أ نع تغلبأ ةروفاغنس نأ ىلإ ريشي  

ةرقفلا بجومب ًالماع ًافرط ةفنصم ةلود ىلإ ٢٠٠٨ ةداملا نم ١  وربلا نم٥  ريغ ةلود يه ًاضيأو لوكوت  
دويقلل لاثتما مدع عضو يف فرطلا عضي يذلا رمألا ،لايرتنوم لوكوتوربل نجاهنبوك ليدعت يف فرط 

  ؛لوكوتوربلا يف فارطألا ريغ عم ةراجتلا ىلع ةضورفملا
يف فارطألا ريغ لودلا عم ليثيملا ديموربب ةراجتلا نع عانتمالا ىلع ةروفاغنس ثحي   - ٢

  ؛نجاهنبوك ليدعت
بجومب هتامازتلاب عالطضالا يف فرطلا هزرحي يذلا مدقتلا بثك نع دصري   - ٣

  .لايرتنوم لوكوتورب
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لايرتنوم لوكوتورب نم٧ةداملا بجومب فارطألا اهتمدق يتلا تامولعملاو تانايبلا : ٢٢/١٤ررقملا     
لصأ نم ًافرط ١٩٦نأ ىلإ ريدقتلا عم ريش يذإ  ناك ًافرط ١٩٦  نأ اهنم ضرتفملا نم   مدقت 
دق ٢٠٠٩نع تانايب  فارطألا كلت نم ٦٨نأو تانايبلا كلت تمدق   يف ا تمدق     ٣٠انايب

ررقملل ًاقبط ٢٠١٠هينوي /ناريزح  ١٥/١٥،  
نأ ىلإ كلذك ريشي ذإو هتياغ دعوم يف تانايبلا ميدقت  ناريزح٣٠  ىلإ رسيي ماع لك نم هينوي / 

ةدعاسم يف لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطأل ا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا لمع ريبك دح
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  اهبتري يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلع لوكوتوربلا نم ٥   

،   لوكوتوربلا
ةلصاوم ىلع فارطألا عجشي ةصاخلا ماقرألا رفاوت درجمب جاتنإلاو كالهتسالا تانايب ميدقت   

ناريزح٣٠هتياغ دعوم يف ك لذ متي نأ لضفيو ،كلذب يف هيلع قفتا ام وحن ىلع ،ماع لك نم هينوي / 
  .١٥/١٥ررقملا 

  لايرتنوم لوكوتوربل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لاثتما مدع: ٢٢/١٥ررقملا 
وكوتورب ىلع تقريشي ذإ  دص دق ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نأ ىلإ ندنل يليدعتو لايرتنوم ل  

راذآ١يف ن جاهنبوكو قفلا بجومب ًالماع ًافرط ةفنصم ا١٩٩٣سر ام/   أو ةداملا نم ١ةر   نم ٥   
،   لوكوتوربلا

دق لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا نأ ىلإ ًاضيأ ريشي  ذإو
ةدحتملا تايالولا تارالود نم٢ ٧٤٩ ٩٧٥غلبم ترقأ  ةكلمملا نيكمتل فارطألا ددعتملا قودنصلا نم    

ىلع تقفاو دق ةيذيفنتلا ةنجللا نأ ىلإو لوكوتوربلا نم ١٠ةداملل ًاقفو لاثتمالا نم ةيدوعسلا ةيبرعلا   
  ،٢٠٠٧ربمفون /يناثلا نيرشتيف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل يرطقلا جمانربلا 

ةعضاخلا داوملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نأ ىلإ كلذك ريشي ذإو 
فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم رلل  غلبي ،)ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا يف ةجردملا ةباق ًانط ٦٥٧،٨   

نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط ٣٦٥ و٢٠٠٧ماعل نوزوألا دافنتسا ةلادب  زواجتت ةيمك يهو ٢٠٠٨ ماعل   ،
فرطلل حومسملا ىصقألا دحلا دافنتسا ةلادب ًانط ٢٦٩،٨غلابلاو هكالهتساب   داوملا كلت نم نوزوألا  

تابكرم ىلع ةباقرلا ريبادتل لثتمم ريغ حبصأ فرطلا نإف كلذلو ،نيروكذملا نيماعلا يف ةباقرلل ةعضاخلا 
  ،٢٠٠٨ و٢٠٠٧نيلماعلا يف لوكوتوربلا بجومب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 

تكلهتسا ا ،ريشي ذإو  أ تغلبأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نأ ىلإ ،كلذ عم ةلادب ًانط  ١٩٠ 
فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم   ةيرولكلا نوبركلا تابكرم (ا يف ةجردملا داوملا نم نوزوألا دافنتسا

نوبركلا تابكرم ىلع ةباقرلا ريبادتل لاثتما ةلاح يف فرطلا عضي اذهو ٢٠٠٩ماع يف ) ةيرولف  ،
،   ماعلا كلذل ةيرولف ةيرولكلا

كلمملا ميدقتبريدقتلا عم ًاملع طيحي  - ١ ا   دوع ةلافكل لمع ةطخ ةيدوعسلا ةيبرعلا ة
ةيبرعلا ةكلمملا تمزتلا يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةعيرسلا 

ًاديدحتاهبجومب ةيدوعسلا نودبو     :يلي امب ،لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا ليغشتب ساسملا، 
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نم رفص ىلع ديزي  ال ام ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتساضيفخت   )أ(
يف نوزوألا دافنتسا ةلادبنط لا مادختسالا هجوأ ءانثتساب٢٠١٠ ةنس  نذأت دق يتلا ا ةيرورضلا تا،   
  ؛فارطألا

  ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا صيخرتل اهماظن دصر  )ب(
عم لمعلا ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاثحي  - ٢ ذيفنت يف ةلصلا تاذ ةذفنملا تالاكولا    

  ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم صلختلل اهلمع ةطخ
يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا هزرحت يذلا مدقتلا بثك نعدصري  - ٣ اهلمع ةطخ ذيفنت   

فرطلا ماد امو. ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم صلختلاو لاريبادتذيفنت لجأ نم لمعي   ةباقر  
يأ ا ةقيرط لابهتلماعم ةلصاوم يغبني تامازتلالا كلتب ءافولاو لوكوتوربلا يف ةددحملا   فرط لماعي يتلا

يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا رمتست نأ يغبني ،صوصخلا اذه يفو. هتامازتلاب مئاق ةدعاسملا ىلع لوصحلا   
نأ زوجي يتلا ريبادتلاب ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل ًاقفو تامازتلالا كلتب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا  
  ؛لاثتمالا مدعب قلعتي اميف فارطألا عامتجا اهذختي

رَّذ  - ٤ إلا ةمئاقلا نم ءاب دنبلل ًاقفو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاحي زوجي يتلا ريبادتلاب ةيراش   
ىلإ ةدوعلا نم اهنكمت مدع ةلاح يف هنأ نم ،لاثتمالا مدعب قلعتي اميف فارطألا عامتجا اهذختي نأ  
هذه لمشت نأ زوجيو . ةيراشإلا ةمئاقلا نم ميج دنبلا عم ىشامتت ريبادتذاختا يف فارط ألا رظنتس لاثتمالا

ا دادمإ فقو ةلافك لثم٤ةداملا بجومب ةحاتملا تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا  تابكرمب فرطل ، 
ةلاح رارمتسا يف ةردصملا فارطألا مهاست  ال ثيحب ،لاثتمالا مدع عوضومةي رولفةيرولكلا نوبركلا 

  .لاثتمالا مدع

 لايرتنوم لوكوتوربل ايروك ةيروهمج لاثتما مدع: ٢٢/١٦ررقملا 

تردص ا ي  - ١  ًانط٣٧أ نع تغلبأ ايروك ةيروهمج نأ ىلإ ريش ًايرتم  تابكرم نم    
ًانط١٨،٢ و٢٠٠٨ماع يف ةيرولف ةيرولك ورديهلا نوبركلا ًايرتم  نم  يف تابكرملا هذه   ىلإ ٢٠٠٩ ماع   

بجومبلماعريغ ًافرط اهرابتعاب ةفنصم ةلود  ةرقفلا   ةداملا ١  ًاضيأ يهو لوكوتوربلا نم٥  ريغ ةلود    
دويقلل لاثتما مدع ةلاح يف فرطلا عضي يذلا رمألا ،لوكوتوربل لن جاهنبوكو نيجيب يليدعت يف فرط
  ؛فارطألا ريغ عم ةراجتلا ىلع ةضورفملا

إ ،كلذ عمريشي  - ٢ نوبركلا تابكرم ريدصت فقول ريبادت ذختا فرطلا نأ ىل ، 
يليدعت يف فرط ريغ ةلود يأىلإةيرولف ةيرولكوردي هلا لوكوتوربل نيجيبو نجاهنبوك     ، لايرتنوم

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ءانثتساب   ٥ ، لوكوتوربلا نم نم ًارابتعا  ماوعألاو ٢٠١٠ماع    
  ؛ةيلاتلا

مدعب ايروك ةيروهمج دهعت  ىلإ رظنلابرخآ ءارجإ ذاختال ةرورض دوجو مدع ىلإ ريش ي  - ٣
يف فرط ريغ ةلود يأ ىلإ ةيرولف ةيرولك ورديهلا نوبركلا تابكرم نم ىرخأ تارداص يأصيخرت 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ءانثتساب  ،لايرتنوم لوكوتوربل نيينعملا نيليدعتلا نم ٥   
  ؛لوكوتوربلا

بجومب هتامازتلاب عالطضالا يف فرطلا هزرحي يذلا مدقتلا بثك نع دصر ي  - ٤
  .لايرتنوم لوكوتورب
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لوكوتورب ىلع نيجيبو لايرتنومو ن جاهنبوك تاليدعت ىلع ناتسخازاك قيدصت: ٢٢/١٧ررقملا 
  لايرتنوم

 ١ةرقفلا ب جومب لماعلا ريغ ديحولا فرطلا يه ناتسخازاك نأ ىلإ قلقلا عم ريشي  - ١
؛لوكوتوربلل نجاهنبوك ليدعت ىلع قدصي مل يذلا لايرتنوم لوكوتورب نم٥ةداملا نم     

ةدفنتسملا داوملا يف ةراجتلا نم ناتسخازاك عنمي عضولا اذه نأ هرابتعا يف عضي   - ٢
  ؛لوكوتوربلا يف فارطألا عم ،ةيرولف ةيرولكروديهلا نوبركلا تابكرم يف ةصاخبو ،نوزوألل

وأ لايرتنوم لوكوتورب ىلع تاليدعتلا عيمج ىلع قدصت نأ ىلع ناتسخازاك ثحي   - ٣
كلت يف فارطألا عم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمج يف ةراجتلا نم نكمتت ىتح اهيلإ مضنت وأ اهيلع قفاوت 

  .تاليدعتلا

 لايرتنوم لوكوتوربل وتاوناف لاثتما مدع: ٢٢/١٨ررقملا 

ريشي ذإ دص دق وتاوناف نأ ىلإ يف نجاهنبوكو ندنل يليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع تق  
ةرقفلا بجومب لمعي فرطك ةفنصم ا ١٩٩٤ربمفون /يناثلا نيرشت ٢١  أو ةداملا نم ١،  نم ٥   

،   لوكوتوربلا
دق لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا نأ ىلإ ًاضيأ ريشي ذإو  

ترقأ امك فارطألا ددعتملا قودنصلا نمةدحتملا تايالولا تارالود نم  ١٢٠ ٥٢٠غلبم ترقأ   ،
لكشت يتلا ئداهلا طيحملا رزج نادلب حلاصل اهيلع ةقفاوملا تمت يتلا عيراشملا لالخ نم ةيفاضإ ةدعاسم 

ةنج للا نأ ىلإو لوكوتوربلا نم ١٠ةداملل ًًًاقفو لاثتمالا نم وتاوناف نيكمتل اهنم ْازجتي  ال ًاءزج وتاوناف
  ،٢٠٠٢سرام /راذآيف وتاونافل يرطقلا جمانربلا ىلع تقفاو دق ةيذيفنتلا 

يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ وتاوناف نأ ىلإ كلذك ريشي ذإو  
فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم  نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ٠،٣غلبي ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا  

ةلادب نط٠،٧، و٢٠٠٧ماعل  ماعل نوزوألا دافنتسا   زواجتت ةيمك يهو٢٠٠٨  حومسملا ىصقألا دحلا ،   
ربلا بجومب داوملا هذه نم ،نوزوألا دافنتسا ةلادب نطلا نمرفص غلابلاو هكالهتساب اهل نيتاهل لوكوتو  

،   نيتنسلا
ا  - ١ لاثتمالا ىلإ ةعيرسلادوع لفكت لمع ةطخ وتاوناف ميدقتب ريدقتلا عم ًاملع طيحي نأ  

ساسملا نودبو ،ًاديدحت اهبجومب تمزتلا يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةباقرلا ريبادتل 
  :يلي امب ،لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا ليغشتب

نم رفص ىلع ديزي  ال ام ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا ضيفخت )أ(
نذأت دق يتلا ةيرورضلا تامادختسالا هجوأ ءانثتساب ا ٢٠١٠ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب نطلا   ،

  ؛فارطألا
  ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا داريتسا صيخرتل اهماظن دصر )ب(
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اهلمع ةطخ ذيفنت يف ةلصلا تاذ ةذفنملا تالاكولا عم لمعلا ىلع وتاوناف ثحي نأ  - ٢
  ؛ةيجيردت ةروصب ةيرولفةيرولكلا نوبركلا تابكرمل اهكالهتسا فقول 

 ًايجيردت صلختلاو اهلمع ةطخ ذيفنت يف وتاوناف هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ - ٣
فرطلا مادامو. ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يف ةددحملا ةباقرلا ريبادت ذيفنت لجأ نم لمعي   

سفنب هتلماعم ةلصاوم يغبنيتامازتلالا كلتب ءافولاولوكوتوربلا  فرط يأ لماعي يتلا اةقيرط لا ،  مئاق  
نم اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملا ىلع لوصحلايف وتاوناف رمتست نأ يغبني ،صوصخلا اذه يفو . هتامازتلاب  

عامتجا اهذختي نأ زوجي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل ًًًاقفو تامازتلالا كلتب ءافولا 
  ؛لاثتمالا مدعب قلعتي اميف فارطألا

اهذختي نأ زوجي يتلا ريبادتلاب ةيراشإلا ةمئاقلا نم ءاب دنبلل ًًًاقفو ،وتاوناف رَّذ  - ٤  حي نأ
تس لاثتمالا ىلإ ةدوعلا نم اهنكمت مدعةلاح يف هنأ نم ،لاثتمالا مدعب قلعتي اميف فارطألا عامتجا رظن  
ةيراشإلا ةمئاقلا نم ميج دنبلا عم ىشامتت ريبادت ذاختا يففارطألا ةيناكمإ ريبادتلا هذه لمشت نأ زوجيو .  

ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب فرطلا دادمإ فقو ةلافك لثم ٤ةداملا بجومب ةحاتملا تاءارجإلا ذاختا   ،
 .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ةردصملا فارطألا مهاست ال ثيحب ،لاثتمالا مدع عوضوم ةيرولف

لايرتنوم لوكوتورب نم ءاب٤ةداملا بجومب صيخرت مظن ءاشنإ ةلاح : ٢٢/١٩ررقملا     
ةرقفلا نأ ىلإ ريشيذإ  ةداملا نم ٣   ٤ ، فرط لك موقي نأب يضقت لايرتنوم لوكوتورب نم ءاب  

وأ ةديدجلا داوملا ريدصتو داريتسا صيخرتب صاخلا هماظن قيبطت ءدب خيرات نم رهشأ ةثالث نوضغ يف 
، ةباقرلل ةعضاخلا د اوملا نم اهحالصتسا وأ اهريودت داعملا وأ ةلمعتسملا ءابو ،فلأ تاقفرملا يف ةجردملا

  ؛ماظنلا كلذ ليغشتو ءاشنإ نع ةنامألا ىلإ ريرقت ميدقتب ،لوكوتوربلا نم ءاهو ميجو
نأ ريدقتلا عم ظحاليذإو  عومجم نم ًافرط ١٧٦  لوكوتوربلل لايرتنوم ليدعت يف ًافرط ١٨١   

  ؛ليدعتلا ماكحأ يضتقت امبسح نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا صيخرتل ًامظن تأشنأ دق
ىلع دعب قدصت مل يتلا لوكوتوربلا يف فارطألا نم ًافرط ١٢نأ ريدقتلا عم ًاضيأ ظحال يذإو   

  ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولل صيخرت مظن ًاضيأ تأشنأ دق لايرتنوم ليدعت
دراو دصر ىلع صنت صيخرتلا مظن نأبملسي ذإو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداصو تا  

 ؛تانايبلا عمج نم نيكمتلا ىلعو اعورشملا ريغ راجتالا عنم ىلعو  
يهو يتشيل  - روميتو ،ونيرام ناسو ،وتوسيلو ،ايبويثإو مالسلا راد ينورب ثحي  - ١

نت مل يتلا لوكوتوربلل لايرتنومليدعت يف ةيقبتملا فارطألا و تادراو صيخرت مظن دعبئش  تارداص  
 ٣١هاصقأ دعوم يف ةنامألا ىلإ كلذب ريراقت مدقت نأو كلذ لعفت نأ ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملل 

ّكمي فاك تقو لبق٢٠١١ويام /رايأ ماع يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو ذيفنتلا ةنجل ن  
؛اهلاثتما ةلاح ضارعتسا نم٢٠١١  ،  

ىلع قدصت مل يتلا ةيقبتملا لوكوتوربلا يف فارط ألا وتاونافو ،اناوستوبو الوغنأ عجشي  - ٢
نوزوألل ةدفنتسملا داوملل تارداصو تادراول صيخرت مظن ئشنت ملولايرتنوم ليدعت   لعفت نأ ىلع 

  ؛كلذ
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ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ًايلاح صيخرت مظن ل عيمجث حي  - ٣ غش  ت يتلا فارطألا  
؛ةيلعافب اهذافنإو اهذيفنت ىلعو لوكوتوربلانم ءاب ٤ةداملل ًاقفو اهلكايه ميظنت نامض     

داريتسا صيخ رت مظن ءاشنإ نم لوكوتوربلا يف فارطألا عيمج فقاوم ًايرود ضرعتسي  - ٤
ةرقفلا هيلإ تعد ام وحن ىلع نوزوألل ةدفنتسملاداوملا ريدصتو  لوكوتوربلا نم ءاب٤،   .  

  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانوزخم ةجلاعم: ٢٢/٢٠ررقملا 
ررقملا يف ةنامألا ىلإ ريشي ْذإ   بِلُط هنأ ىلإ يتلا تالاحلاب دحوم لجسب ظفتحت نأ ١٨/١٧   

ءاج نيعم ماع يف نوزوألل ةدفنتسملاداوملا كالهتساو جاتنإل اهزواجت ببس نأ فارطألا اهيف تحضوأ   
ماع يف ةددحملا ض ارغألا ضعبل اهنيزخت مت ماعلا كلذ يف نوزوألل ةدفنتسم داوم داريتسا وأ جاتنإل ةجيتن

،   لبقم
لكل دع ًاضيأ ريشي ذإو   ت يتلا قئاثولا يف لجسلا كلذ جردت نأ كلذك اهيلإ   بِلُط ةنامألا نأ ىلإ

ريرقت يف كلذك هجاردإو ،طقف ًاملع ةطاحإلا ضارغأل كلذو ،ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا نم عامتجا 
، م٧ ةداملل ًاقفو فارطألا اهمدقت يتلا تانايبلا نع ةنامألا   لوكوتوربلا ن

سمت ١٩٩٩ماع ذنم ةلاح  ٢٩نع تغلبأ دق ةنامألا نأ ظحالي ذإو  تزواجت ًافرط  ١٢ 
تحضوأو ،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
ءاوس ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم جاتنإلا عيمج نع غالبإلاب فارطألا عيمج رّكذ   - ١ ي

نم ٣ ةداملا بجومب اهكالهتساو اهجاتنإ باسح ىنستي ىتح ،ةدمعتم ريغ وأ ةدمعتم تناك  
  ؛لوكوتوربلا

ةداملا بجومب تانايبلا اهغالبإ دنع ،فارطألا ىلإ بلطي  - ٢ موقت نأ ،لوكوتوربلا نم ٧   
لالخ نوزوألل ةدفنتسم ةدام جاتنإل ةجيتن ثدح دق نوكي كالهتسالا وأ جاتنإلل زواجت يأ ديدحتب 

  :هنع غلبملا ماعلا
  ؛لبقم ماع يف اهريمدت لجأل اهريدصتل وأ ًايلحم اهريمدتل  )أ(
  ؛لبقم ماع يف ضرغلا اذهل اهمادختسال اهريدصتل وأ ًايلحم ةطيسو ةدامك اهلامعتسال  )ب(
  ؛لبقم ماع يف ةيمان نادلبل ةيلحم تاجايتحا ةيبلتل اهريدصتل  )ج(
غلبأ اذإ ةعباتملل ءارجإ يأ ذاختا ذيفنتلا ةنجلل مزلي   ال٢ ةرقفلا يف ةروكذم ةلاح يأ يف  - ٣

كلت فالخ ضرغ يأل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختسا رظحل ةمزاللا ريبادتلا هيدل نأ فرطلا 
؛جاتنإلا تقو٢ةرقفلا نم ) ج( - )أ(دونبلا يف ةددحملا ضارغألا     

ةرقفلا اهلمشت يتلا تالاحلل دحوم لجسب ظافتحالا لصاوت نأ ةنامألا نمبلطي  - ٤   ٢ ،
كلذك هجردت نأو ،ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا نم عامتجا لكل دع   ت يتلا قئاثولا يف لجسلا كلذ جردت نأو

لوكوتوربلا نم٧ ةداملل ًاقفو فارطألا اهمدقت يتلا تانايبلا نع ةنامألا ريرقت يف  .  



UNEP/OzL.Pro.22/9  

64 

  تاينازيملاو ةيلاملا ريراقتلا: ةيلاملاو ةيرادإلالئاسملا : ٢٢/٢١ررقملا 
ريشيذإ ررقملا ىلإ    ٢١/٣٢، ةيلاملا لئاسملا نأشب    

ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلل يلاملا ريرقتلاب ًاملع طيحي ذإو  
يف ةيهتنملا ٢٠٠٩-٢٠٠٨نيت نسلا ةرتفل نوزوألا ةقبطل لوألا نوناك٣١،    ،٢٠٠٩ربمسيد / 

،رقيذإو  ًالاعف ًاذيفنت لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل يرورض ل  مكم رصنع تاعربتلا نأب    
ينامئتسالا قودنصلا ةيلام ةرادإ يف ةنامألا اهاخوتت يتلا ةلصاوتملا ةرادإلا ةءافكب بحري ذإو  

،   لايرتنوم لوكوتوربل
ةغلابلا ةحقنملا ٢٠١٠ماع ةيناز يم ىلع قفاوي -١ تايالولا تارالود ن م ٤ ٩٥٥ ٧٤٣ 

ةغلابلا ٢٠١١ماع ةينازيمو ،ةدحتملا  ةحرتقملا ةينازيملاب ًاملع طيحي نأو ،ًارالود ٤ ٨٣٥ ٧٤٠   
ةغلابلا ٢٠١٢ ماعل يناثلا عامتجالا ريرقت نم لوألا قفرملا يف تدرو امك ،ًارالود ٤ ٩٤٣ ٧٩٦   
نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربيف فارطألل نيرشعلاو  )٣(؛ 

ماع يف رالود ٥٥٨ ٨٠٧غلبم بحسب ةنامألل نذأي  -٢ حارتقاب ًاملع طيحي نأو ٢٠١١   ،
ماع يف ًارالود ٦٦٦ ٨٦٣غلبم بحس   ؛٢٠١٢ 

تاكارتشا ىلع ،هالعأ ٢ةرقفلا يف امهيلإ راشملا نيبوحسملا نيغلبملل ةجيتن ،قفاوي  -٣  
ماعل ًارالود ٤ ٢٧٦ ٩٣٣غلبتو فارطألا اهددست ةيلامجإ  تاكارتشالا ةميقب ًاملع طيحي نأو ٢٠١١   ،

ةغلابلا ٢٠١٢ماعل  يناثلا عامتجالا ريرقت نم يناثلا قفرملا يف تدرو امك ،ًارالود ٤ ٢٧٦ ٩٣٣   
 ؛فارطألل نيرشعلاو

٤-  ريرقت نم يناثلا قفرملا يف ٢٠١١ماعل فارطألا ىدارف تاكارتشا جرد ت نأ عامتجالا  
 ؛فارطألل نيرشعلاو يناثلا

ةئاملا يف ١٥ىوتسم دنع يليغشتلا يدقنلا يطايتحالا ىلع ظافحلاب ةنامألل نذأي نأ  -٥  
؛ينامئتسالا قودنصلا راطإ يف ةيئاهنلا تاقفنلا ةيطغت يف مدختسي يكل٢٠١١ماع ةينازيم نم    

ذكو ةددسملا ريغ ا  - ٦  ةلبقملا ا اكارتشا ديدست ىلع فارطألا عيمج ثحي نأ  اكارتشا كل
  .ةعرسلا هجو ىلعو ةلماك

  مييقتلا ةقرفأ ةيوضع يف تارييغتلا: -٢٢/٢٢ررقملا 
ةزيمتملاو ةليوطلا هتمدخ ىلع نول ريد ناف . س ناي روسيفوربلاىلإ ركشلا به جوتي  - ١

ًاكراشمًاسيئر هفصوب لايرتنوم لوكوتوربل ؛ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفل     
خا ىلع ق  - ٢  ًاكراشمًاسيئر لوب. د لجيان ديسلا رايتدصي ؛ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفل     
سيئرك ةزيمتملاو ةليوطلا هتمدخ ىلع سنوب سنوب هيسوخ ديسلا ىلإ ركشلاب هجوتي   - ٣

؛يداصتقالامييقتلاوايجولونكتلا قيرفل     
                                                           

)٣(  UNEP/OzL.Pro.22/9. 
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ولونكتلا قيرفل ةديدج ةكراشم ةسيئر ونازيب اترام ةديسلا رايتخا ىلع ق  - ٤  ايج دصي
طألا قيدصت ةداعإبًانهر ،تاونس عبرأ ةرتفل يداصتقالا مييقتلاو ءزجلل ًاقفو رايتخالا اذه ىلع فارـ   
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخا نم٣ - ٢   ؛ 

ءاربخلل ريبكك ةزيمت ملاو ةليوطلا هتمدخل سواهروم ساموت ديسلا ىلإ ركشلاب هجوتي نأ  - ٥
كراشم سيئرو تانولاهلل ةينقتلا تارايخلا ةنجل يف وضعكو ،يداصتقالا مييقتلاو  ايجولونكتلاقيرف يف 

  ؛اهل
ايجولونكتلا قيرف يف ءاربخلل ةريبك نوينارام الليب ةديسلا رايتخا ىلع ق   - ٦  دصي نأ

طألا قيدصت ةداعإبًانهر ،تاونس عبرأ ةرتفل يداصتقالا مييقتلاو ءزجلل ًاقفو رايتخالا اذه ىلع فارـ   
؛يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخا نم٣ - ٢    

ةينقتلا تارايخلاب ةينعملا هناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ   - ٧
ءزجلل ًاقفو ،ءاربخلا نييعت يف فارطألا اهيلإ دنتسي ةيهيجوت ئدابم عضو قيرف تاصاصتخا نم ٩ - ٢   
نيثالثلاو يداحلا عامتجالا داقعنا ليبق فارطألا ىلإ اهومدقي نأو ،ي داصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا
  ؛ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل

يلماع رابتعالا يف ذخأي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ   - ٨
ةقرفألا رئاسو لمعلا ةقرفأو ،ةينقتلا تارايخلاب ةينعملا ناجللا ءاضعأ نييعت دنع ةمئالملا ةربخلاو نزاوتلا 

قيرفلا تاصاصتخا نم٨ - ٢، و٥ -٢، ١ – ٢ ءازجألل ًاقفو ،ةيعرفلا  . 

  ذيفنتلا ةنجل ةيوضع: ٢٢/٢٣ررقملا 
لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل ا   - ١  تماق يتلا لامعألا ريدقتلا عم ظحالي

  ؛٢٠١٠ماع يف لايرتنوم لوكوتوربل 
ةدحتملا تايالولاو ايسول تناسو يسورلا داحتال او ندرألاو رصم عضودكؤي   - ٢

رايتخاو ،رخآ ماع ةدمل ةنجللا يف ءاضعأك ةيكيرمألا  اكنال يرسو اوغاراكينو ايناملأو اينيمرأو رئازجلا 
يناثلا نوناك١نم ًارابتعا نيماع ةدمل ةنجللا يف ءاضعأ    ؛٢٠١١رياني / 

سيئر لمعلل)ايناملأ(ترازنوم ثيبازيلإ ةديسلا رايتخاب ًاملع طيحي   - ٣ ديسلاو ةنجلل  ًة 
نم ًارابتعا دحاو ماع ةدمل ذيفنتلا ةنجلل ًاررقمو سيئرلل ًابئان )ندرألا(تادوعلا يزاغ  نوناك ١   

 .٢٠١١رياني /يناثلا

  فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ةيوضع: ٢٢/٢٤ررقملا 
ةنجللا ا   - ١  فارطألا ددعت ملاقودنصلل ةيذيفنتلا تماق يتلا لامعألا ريدقتلا عم ظحالي

  ؛٢٠١٠ماع يف قودنصلا ةنامأ ةدعاسمب لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل 
رايتخا   - ٢   ارسيوسو نابايلاو اسنرفو ةيكيشتلا ةيروهمجلاو اكيجلبو ايلارتسأرقي  

جومب ةلماعلا ريغ فارطألا نولثمي ةيذيفنتلا ةنجللا يف ءاضعأةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو نم ١ةرقفلا ب    
رايتخاو ،لوكوتوربلا نم ٥ةداملا  ءاضعأ برغملاو تيوكلاو اينيكو ادانيرغو ابوكو نيصلاو نيتنجرألا  

كلذوةرقفلا كلت بجومب ةلماعلا فارطألا نولثمي ماع ةدمل،  دحاو  نم ًارابتعا   يناثلا نوناك١  رياني / 
  ؛٢٠١١



UNEP/OzL.Pro.22/9  

66 

 )نيصلا(ني و يرو ديسلاو ًاسيئر) ايلارتسأ( ينرينيكام نوج كرتاب ديسلارايتخا ظحالي   - ٣
يناثلا نوناك١نم  ًارابتعا ،ماع ةدمل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئرل ًابئان   .٢٠١١رياني / 

لوكوتورب يف فارطألا نم ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئرلا : ٢٢/٢٥ررقملا 
  لايرتنوم

ديسلا رايتخا     نيسيئر) ادنلوه( يداميكلأ يدوغ ةديسلا و)لاغنسلا(اليس خيش يايدنإ رقي
  .٢٠١١ماعل لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا نم ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيكراشم 

  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نورشعلاو ثلاثلا عامتجالا: ٢٢/٢٦ررقملا 
، لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نورشعلاو ثلاثلا عامتجالا دقعي يلاب ةريزجب  

  .نكمم تقو برقأ يف عامتجالا داقعنال دكؤم خيرات نع نلعي فوسو ،ايسينودنإ

تاررقملا دامتعا تقو يف ا  يلدأ يتلا تاقيلعتلا  
نم ١مقر ةيشاحلا ىلع نابايلا لثمم قّلع ،ةيلاملاو ةيرادإلا نوؤشلاب قلعتملا ررقملا دامتعا بقع   -٢٠٨  

يذيفنتلا نيمألا تامد خب ظافتحالايف فارطألا ا دبأ يتلا ةبغرلاب ةقلعتملا روكذملا ررقملل لوألا قفرملا
 نم بصنملا ةبتر عفرل يوق معد دوجو ىلع لثمملا ددشو. ٢٠١٥ماع ىتح لايرتنوم لوكوتوربل يلاحلا 

، ٢ - دم دعاسم ماع نيمأ ةبتر ىلإ نيرشعلاو يداحلا عامتجالا بتكم سيئرب تباهأ فارطألا نأو  
ظافتحالا حيتت لئاسو يأ فاشكتسال ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ر يدملا عم لمعي نأ فارطألل

هديرت امب ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا غلبي نأو ٢٠١٥ماع ىتح نوزوألا ةنامأل يلاحلا يذيفنتلا نيمألاب   ،
هدالب ةبغر ىلع ددش امك ،ريرقتلا اذه يف هتاقيلعت جردت نأ نابايلا لثمم بلطو . نأشلا اذه يف فارطألا

رارمتسا ةلافكل ةروكذملا ةيشاحلا يف اهيلإ راشملا تاوطخلا يذيفنتلا ريدملاو سيئرلا ذختي نأ يف ةيوقلا 
  .هبصنم يف يلاحلا يذيفنتلا نيمألا

  فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا ريرقت دامتعا  -رشع يداح 
ةعمجلا موي ريرقتلا اذه دم   -٢٠٩  يناثلا نيرشت١٢تعا ريرقتلا عورشم ىلإ دانتسالاب ٢٠١٠ ربمفون/   

  .فارطألا ىلع ضورعملا
ديسلا مسابو ًايصخش اهمساب) ادنلوه(يداميكلأ يدوغ ةديسلا تثدحت ،ريرقتلا دامتعا بقعو   -٢١٠  

ديسلاو اهرايتخا ربع دييأتو ةقث نم هودبأ امل فارطألل ا )لاغنسلا(الليس خيش يايدن   انتما نع تبرعأف  ،
ىراصق الذبي نأب تدهعتو . ٢٠١١ماعل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيكراش م نيسيئرك الليس

  .٢٠١١ماع يف حاجنلا قيقحتل ةنامألاو فارطألا عم لمعلا يف امهدهج 
  عامتجالا ماتتخا  -  رشع يناث

ةعاسلا يف عامتجالا ماتتخا سيئرلا نلعأ ،ةداتعملا ةلما   -٢١١  موي نم ١٥/٢٠ا تارابع لدابت دعب  
، جلا يناثلا نيرشت١٢ةعم   .٢٠١٠ربمفون / 

  



UNEP/OzL.Pro.22/9 

67 

لوألاقفرملا    
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا

يفو ٢٠١٠ماعل ةدمتعملا ةينازيملا يف  ةحرتقملا تاحيقنتلا  -فلأ    )ةدحتملا تايالولا تارالودب (٢٠١٢ و٢٠١١يماع ل نيتحرتقملا نيتينازيملا 
ةدمتع ملاتاحيقنت لا لمع/رهش    

 ٢٠١٠ماعل 
 ٢٠١٢ لمع/رهش ٢٠١١ لمع/رهش

       عيراشملا يفظوم رصنع ١٠

       عيراشملا وفظوم ١١٠٠ 
 ١٧١ ٧٦٠ ٦ ١٦٦ ٧٥٧ ٦ ١٦١ ٩٠٠ ٦ )١()انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٢ -دم (يذيفنتلا نيمألا   ١١٠١   
  ٢٦٧ ٣٤٧  ١٢  ٢٥٩ ٥٦٠  ١٢  ٢٥٢ ٠٠٠  ١٢  )١ -دم (يذيفنتلا نيمألا بئان   ١١٠٢   
  ٢٠٨ ٧١١  ١٢  ٢٠٢ ٦٣٢  ١٢  ١٩٦ ٧٣٠  ١٢  )٥ -ف (مدقأ ينوناق فظوم   ١١٠٣   
ةيقافتا عم مساقتلاب ) (٥-ف(ةيملعلا نوؤشلل مدقأ فظوم   ١١٠٤   

  ١٣٣ ٩٠٠  ٦  ١٣٠ ٠٠٠  ٦  ١٢٨ ١٥٩  ٦  )انييف
  -    -    -  ١٢  )بينويلا نم عفدت) (٥ -ف (يرادإ فظوم   ١١٠٥   
  ١٥٤ ٦١٨  ١٢  ١٥٠ ١١٥  ١٢  ١٤٥ ٧٤٣  ١٢  ))٤-ف(ايجولونكتو تامولعم مظن (تانايب ةدعاق ريدم   ١١٠٦   
نم عفدت  ())٣-ف(تامولعملاو تالاصتالا (جمانرب فظوم   ١١٠٧   

    ١٢    ١٢    ١٢  )انييف ةيقافتا

  ١٩٣ ٦٤٠  ١٢  ١٨٨ ٠٠٠  ١٢  ١٨٥ ٤٠٠  ١٢  ))٤-ف(لاثتمالاو دصرلا (جمانرب فظوم   ١١٠٨   
 ١١٩٩ ١ ١٢٩ ٩٧٦    ١ ٠٩٧ ٠٦٤  ١ ٠٦٩ ٩٣٢  يعرفلا عوما  
       نويراشتسالا ءاربخلا ١٢٠٠ 
  ٤٠ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    لوكوتوربلا ذيفنتل جيورتلا يفو اهليلحتو تانايبلا غالبإ يف ةدعاسم  ١٢٠١   
يعرفلا عوم ١٢٩٩  ٤٠ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠   ا  
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ةدمتع ملاتاحيقنت لا لمع/رهش    
 ٢٠١٠ماعل 

 ٢٠١٢ لمع/رهش ٢٠١١ لمع/رهش

       يرادإلا معدلا ١٣٠٠ 
  ٢١ ٨٨٨  ٦  ٢١ ٢٥٠  ٦  ٢١ ٢٥٠  ٦  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٧ -ع .خ(يرادإ دعا سم  ١٣٠١   
  ٢٧ ٨١٠  ١٢  ٢٧ ٠٠٠  ١٢  ٢٦ ٦٢٥  ١٢  )٦ -ع .خ(يرادإ دعاسم   ١٣٠٢   
  -  ١٢  -  ١٢  -  ١٢  )انييف ةيقافتا نم عفدت) (٦ -ع .خ(جمانرب دعاسم   ١٣٠٣   
ةيقافتا ع م مساقتلاب) (٦-ع.خ ()تانايبلا(جمانرب دعاسم   ١٣٠٤   

  )انييف
١٧ ٥٧٣  ٦  ١٧ ٥٧٣  ٦  ١٧ ٥٧٣  ٦  

ةيقافتا عم مساقتلاب ) (٦ -ع .خ) (ثوحب(تامولعم دعاسم   ١٣٠٥   
  )انييف

١٦ ٢٩٥  ٦  ١٦ ٢٩٥  ٦  ١٦ ٢٩٥  ٦  

  ٢٧ ٥٦٠  ١٢  ٢٧ ٥٦٠  ١٢  ٢٧ ٥٦٠  ١٢  )٦ -ع .خ( قئاثو بتاك/تامولعم ةرادإ دعاسم  ١٣٠٦   
بوساحلاتامولعم مظن دعاسم(تانايب دعاسم   ١٣٠٧      ٤٣ ٤٣٩  ١٢  ٤٢ ١٧٤  ١٢  ٤٢ ١٧٤  ١٢  )٧-ع.خ) ( 
قودنصلا – يرادإدعاسم   ١٣٠٨      -  ١٢  - ١٢  - ١٢  )بينويلا نم عفدت) (٧-ع.خ( 
) ٤-ع .خ( دادمإلاو لقنلا نوؤشل دعاسم/قيرفلا دعاسم ١٣٠٩  

 )بينويلا نم عفدت(
١٢ - ١٢ - ١٢ - 

  ةغللا يئانث مدقأ ريتركس/تارمتؤم تامدخ دعاسم  ١٣١٠  
  )انييف ةيقافتا نم عفدت) (٦-ع.خ(

  
١٢ 

  
-  

  
١٢ 

  
-  

  
١٢  

  
-  

  ٢١ ٣٠٠    ٢١ ٣٠٠    ٢١ ٣٠٠ ١٢  ةتقؤملا ةدعاسملا  ١٣٢٠   
  ٤٩٠ ٠٠٠    ٤٩٠ ٠٠٠    ٥٢٣ ٧٠٤    )٢(ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا تاعامتجا  ١٣٢١   
عم مساقتلاب (فارطألا تاعامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجالا   ١٣٢٢   

ثلاثلا عامتجالا عم يأ ،تاونس ثالث لك ةرم اني يف ةيقافتا
 عامتجالاو لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو

  ٥٠٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    )٢٠١١ماع يف انييف ةيقافتا يف فارطأل ا رمتؤملعساتلا 
مييقتلاةقرفأتاعامتجا   ١٣٢٣         ٧٥ ٠٠٠    ٧٥ ٠٠٠    ١٠٠ ٠٠٠  
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ةدمتع ملاتاحيقنت لا لمع/رهش    
 ٢٠١٠ماعل 

 ٢٠١٢ لمع/رهش ٢٠١١ لمع/رهش

  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    بتكملا تاعامتجا  ١٣٢٤   
  ١١١ ٢٠٠    ١١١ ٢٠٠    ١١١ ٢٠٠    ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا  ١٣٢٥   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    لايرتنوم لوكوتوربل ةيمسرلا ريغ تارواشملا تاعامتجا  ١٣٢٦   
يعرفلا عوم ١٣٩٩  ١ ٣٨٢ ٠٦٥  ١ ٢٢٩ ٣٥٢  ١ ٤٣٧ ٦٨١  ا 
       ةيمسر ماهم يف رفسلا ١٦٠٠ 
  ٢١٠ ٠٠٠    ٢١٠ ٠٠٠    ٢١٠ ٠٠٠    ةيمسر ماهم يف نيفظوملا رفس  ١٦٠١   
  ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ةيمسر ماهم يف تارمتؤملا ةمدخ يفظوم رفس  ١٦٠٢   
يعرفلا عوم ١٦٩٩  ٢٢٥ ٠٠٠  ٢٢٥ ٠٠٠  ٢٢٥ ٠٠٠  ا 

 ٢ ٧٧٧ ٠٤١  ٢ ٥٩١ ٤١٦  ٢ ٧٧٢ ٦١٣  رصنعلا عومجم ١٩٩٩

   ٧٠ ٠٠٠     )٣(دوقعلا  ٢٠٠٠

       ةكراشملا/تاعامتجالا رصنع ٣٠
       ةكراشملا معد ٣٣٠٠ 
  ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    )٤(مييقتلا قيرف تاعامتجا  ٣٣٠١   
لمحتي (فارطألا تاعامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجالا   ٣٣٠٢   

نم نيبودنملا ةكراشم فيلاكت لايرتنوم لوكوتورب 
ةلماعلا فارط ألا نم انييف ةيقافتاو لايرتنوم لوكوتورب

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب  نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا يف ٥   
يف فارطألل عساتلا رمتؤمل او لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل

  ٣٥٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    )٢٠١١ماع 
  ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٠٠ ٠٠٠    ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا تاعامتجا  ٣٣٠٣   
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ةدمتع ملاتاحيقنت لا لمع/رهش    
 ٢٠١٠ماعل 

 ٢٠١٢ لمع/رهش ٢٠١١ لمع/رهش

  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    بتكملا تاعامتجا  ٣٣٠٤   
  ١٢٥ ٠٠٠    ١٢٥ ٠٠٠    ١٢٥ ٠٠٠    ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا  ٣٣٠٥   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    يمسر ريغ عامتجا يف تارواشم  ٣٣٠٦   
يعرفلا عوم ٣٣٩٩  ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ا 

 ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٠٥ ٠٠٠  رصنعلا عومجم ٣٩٩٩

       ينابملاو تادعملا رصنع ٤٠
رالود١ ٥٠٠نع لقت دونب (ةكلهتسملا تادعملا  ٤١٠٠   (       
 ٢٢ ٠٠٠  ٢٢ ٠٠٠  ٢٢ ٠٠٠   )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب(ةعونتم ةكلهتسم دونب   ٤١٠١   
يعرفلا عوم ٤١٩٩  ٢٢ ٠٠٠    ٢٢ ٠٠٠   ٢٢ ٠٠٠  ا  
       ةرمعملا تادعملا ٤٢٠٠ 
اصخش بيساوح  ٤٢٠١      ٥ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    اقحلمو ةي
  ١٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ةلومحم بيساوح  ٤٢٠٢   
حسملا ةزهجأو ةمدخلا بيساوح (ىرخأ ةيبتكم تادعم   ٤٢٠٣   

  ١٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    )خلا يبتكملا ثاثألاو سكافلاو
  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    تادنتسملا ريوصت ةزهجأ  ٤٢٠٤   
فلا عوم ٤٢٩٩  ٣٥ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  ٤٠ ٠٠٠  يعرا 
       بتاكملا ينابم ٤٣٠٠ 
 ٤٨ ٠٠٠  ٤٨ ٠٠٠  ٤٨ ٠٠٠  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب(بتاكملا ينابم تاراجيإ  ٤٣٠١  
يعرفلا عوم ٤٣٩٩  ٤٨ ٠٠٠  ٤٨ ٠٠٠  ٤٨ ٠٠٠  ا 

 ١٠٥ ٠٠٠  ١٢٠ ٠٠٠  ١١٠ ٠٠٠  رصنعلا عومجم ٤٩٩٩
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ةدمتع ملاتاحيقنت لا لمع/رهش    
 ٢٠١٠ماعل 

 ٢٠١٢ لمع/رهش ٢٠١١ لمع/رهش

       ةعونتملا تافورصملا رصنع ٥٠
            اهتنايصو تادعملا ليغشت ٥١٠٠ 
 ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب(اهريغو تادعملا ةنايص  ٥١٠١  
يعرفلا عوم ٥١٩٩  ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ا 
       غالبإلا فيلاكت ٥٢٠٠ 
  ٣٥ ٠٠٠    ٣٥ ٠٠٠    ٤٥ ٠٠٠    ريراقتلا دادعإ  ٥٢٠١   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ) مييقتلا ةقرفأ(ريراقتلا دا دعإ  ٥٢٠٢   
  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    )لوكوتوربلا نأشب ةيعوتلا(ريراقتلا دادعإ   ٥٢٠٣   
يعرفلا عوم ٥٢٩٩  ٥٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  ٦٠ ٠٠٠  ا 
        ةيرثن تافورصم ٥٣٠٠ 
  ٣٦ ٠٠٠    ٣٦ ٠٠٠    ٣٦ ٠٠٠    تالاصتالا  ٥٣٠١   
  ٣٥ ٠٠٠    ٣٥ ٠٠٠    ٣٥ ٠٠٠    نحشلا موسر  ٥٣٠٢   
  ١٢ ٠٠٠    ١٢ ٠٠٠    ١٢ ٠٠٠    بيردتلا  ٥٣٠٣   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    )نوزوألل يلودلا مويلا(ىرخأ تافورصم   ٥٣٠٤   
يعرفلا عوم ٥٣٩٩  ٩٣ ٠٠٠  ٩٣ ٠٠٠  ٩٣ ٠٠٠  ا 
       ةفايضلا ٥٤٠٠ 
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٥ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ةفايضلا  ٥٤٠١   
ا عوم ٥٤٩٩  ٢٠ ٠٠٠    ٢٥ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠   يعرفلا  

 ١٨٨ ٠٠٠  ١٩٣ ٠٠٠  ١٩٨ ٠٠٠  رصنعلا عومجم ٥٩٩٩
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ةدمتع ملاتاحيقنت لا لمع/رهش    
 ٢٠١٠ماعل 

 ٢٠١٢ لمع/رهش ٢٠١١ لمع/رهش

 ٤ ٣٧٥ ٠٤١  ٤ ٢٧٩ ٤١٦  ٤ ٣٨٥ ٦١٣  عورشملل ةرشابملا فيلاكتلا عومجم ٩٩
 ٥٦٨ ٧٥٥  ٥٥٦ ٣٢٤  ٥٧٠ ١٣٠  )٪١٣(جمانربلا معد فيلاكت  
يلكلا عوم   ٤ ٩٤٣ ٧٩٦  ٤ ٨٣٥ ٧٤٠  ٤ ٩٥٥ ٧٤٣  )جمانربلا معد فيلاكت كلذ يف امب(ا 
  -    -   -   جمانربلا معد فيلاكت ءانثتساب يليغشتلا دقنلا يطايتحا 
 ٤ ٩٤٣ ٧٩٦  ٤ ٨٣٥ ٧٤٠  ٤ ٩٥٥ ٧٤٣   ةيلامجإلا ةينازيملا 
 ٦٦٦ ٨٦٣  ٥٥٨ ٨٠٧  ٦٧٨ ٨١٠  )٥(بحسلا 
 ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  فارطألا نم تامهاسملا 

يلاعفللًارظن  )١( ماع ىلإ ةيضفملا ةرتفلا لالخ نوزوألا ةنامأ يف قاستالاو ةدايقلا رارمتسا ةلافك يف ةيوقلا اهتبغر نع فارطألا برعت ،لايرتنوم لوكوتورب ا    ةمساح ةرتف يهو ٢٠١٥زيمتي يتلا ةقوبسملا ريغ ة  ،
ماع ىتح نوزوألا ةنامأل يلاحلا يذيفنتلا نيمألاب ظافتحالل ةحلملا ةجاحلا نع برعت امك ،ةدهاعملا كلت ىلع ةلخدملا تاليدعتلا رخآ ذيفنتل ةجرحلا ةرتفلا هذه لالخ قاستالا ىلع ظفاحيو ةدايقلا رفوي يكل٢٠١٥   . 

أ فاشكتسال ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا عم لمعي نأ فارطألل نيرشعلاو يداحلا عامتجالا بتكم سيئر ىلإ فارطألا بلطت ،كلذلًاعبتو ةنامأل يلاحلا يذيفنتلا نيمألاب ظافتحالا حيتت لئاسو ي  
ماع ىتح نوزوألا ةنامأل يلاحلا يذيفنتلا نيمألا لمع ةرتف ديدمتل لئاسولا داجيإ فارطألا سامتلا ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىلإ ليحي نأو ٢٠١٥ماع ىتح نوزوألا  تاليوحت مادختساب فارطألا نذأتو . ٢٠١٥، 

ديدمتلا ةيلمع زاجنإ هنم ضرغلا نوك يو يذيفنتلا نيمألا بصنم ىلع أرطي دق رييغت يأ نع رظنلا فرصبو. ديدمتلا ةيلمع ريسيتل ةيرورض تاليوحتلا كلت تناك اذإ ،ةينازيملا مجح ةدايز نود ةينازيملا باوبأ نيب لاومألا
دم ىوتسم ىلإ بصنملا داعيس٢٠١٥ماع ىتح  ماع ةيا٢-،   يف ديدجتلل لباق ريغ رداغ اذإ ركبأ دعوم يف وأ٢٠١٥   تقو يف هلغاش ه،   .ركبم 

ماع ةينازيم دنب ىلإ رالود ٤٠٠ ٠٠٠غلبم فيضأ   )٢( مت يتلا ةيفاضإلا ةطشنألا فيلاكت ةيطغتل٢٠١٠  فارطألل نيرشعلاو يداحلا عامتجالا يف اهتشقانمت  طاشنلا اذ .    ٥٠  ٠٠٠ةقلعتملا تافورصملا تغلبو 
لا ضفخني هيلعو.رالود رادقمب ١٣٢١دنب   ماع رالود ٣٥٠  ٠٠٠  حوتفملا لماعلا قيرفلا اهيف دقعي يتلا تالاحلا يف نوزوألا ةنامأ ىلإ فارطألا بلطتو   .ينامئتسالا قودنصلا ىلإ تاروفولا هذه تداع دقو. ٢٠١٠ 

أ عم رواشتت نأ ،يلاوتلا ىلع ام  عم ،فيلاكتلا لقأب طورشلا لضفأ هيف رفاوتت يذلا عامتجالا داقعنا ناكم رايتخا متي ثيحب فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنام اعامتجا فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللاو ةيوضعلا
  .نيتنامألا نم لك ةينازيمل رابتعالا يف ذخألا
ىلإ لصت ةيلاملا ةيلآلا مييقتل ةيلامجإ ةينازيم فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا   )٣(   الود٢٠٠ ٠٠٠رقأ ماع يف ةنامألل رالود ٧٠ ٠٠٠اهنم رفوتي ،ر   ءارجإو تابلطلا ميدقت ةيلمع ءدب نم نكمتت يك ٢٠١١   
  .مييقتلل ةصصخملا ةينازيملا نم يقبتملا غلبملل ليومتلا ردصم نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ررقي نأ ساسأ ىلع ،مييقتلا ةيلمعب علطضت ةمئالم ةهج فيظوتل ةمزاللا ةصقانملا
 .بسانملا تقولا يف فارطألا هتبلط يذلا لمعلازاجنإ مهل ىنستي يك يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاربخ ةكراشم ةينازيملا نم دنبلا اذه  يطغي  )٤(
ىلع ةظفاحملا فد   )٥(  طقف ملعلل٢٠١٢ماعل بحسلا ةنامألا تجردأو . ٢٠١٣ماع ىتح تامهاسملا ىوتسم تابث بحسلا تايوتسم طبض مت ةينازيملا يحرتقم ميدقت دنع غلبملا ري يغت ىلإ فارطألا دمعتد قو.  

ماع امهيف رظنلل ٢٠١٣ و٢٠١٢ماعل   ٢٠١١. 
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  يناثلا قفرملا
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا

دحتملا ممألا لودج ىلإ ًادانتسا٢٠١٢ و٢٠١١نيتنسلل فارطألا تامهاسم لودج    ةررقملا ةبصنألل ة 
خرؤملا ٦٤/٢٤٨ ةماعلا ةيعمجلا رارق( لوألا نوناك٢٤  الأ ةاعارم عم٢٠٠٩ربمسيد /  دحلا زواجتي  ، 

ةئاملا يف٢٢فرط يأ ىلع ررقملا بيصنلل ىصقألا   (  
 )ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تارالودب(

 فرطلا مسا 
ةدحتملا ممألا لودج 

ةررقملا ةبصنألل 
  تاونسلل

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ممألا لود ج
لدعملا ةدحتملا 
دعبتسي ثيحب 

 نيمهاسملا ريغ

ةدحتملا ممألا  لودج
الأ ةاعارم عم لدعملا 
ىصقألا دحلا زواجتي 

يأ ىلع ررقملا بيصنلل 
 ٪٢٢فرط 

ماع تامهاسم 
٢٠١١  

 فرطلا بسح

ماع تامهاسم 
٢٠١٢ 

ةيداشرتسالا 
  فرطلا بسح

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٤ ناتسناغفأ  ١

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٠ اينابلأ  ٢

 ٥،٤٦٥ ٥،٤٦٥ ٠،١٢٨ ٠،١٢٨ ٠،١٢٨ رئازجلا  ٣

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٧  ارودنأ  ٤

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٠ الوغنأ  ٥

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ ادوبربو اوغيتنأ  ٦

 ١٢ ٢٥٥ ١٢ ٢٥٥ ٠،٢٨٧ ٠،٢٨٧ ٠،٢٨٧ نيتنجرألا  ٧

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٥ اينيمرأ  ٨

 ٨٢ ٥٣٧ ٨٢ ٥٣٧ ١،٩٣٠ ١،٩٣٣ ١،٩٣٣ ايلارتسأ  ٩

 ٣٦ ٣٣٧ ٣٦ ٣٣٧ ٠،٨٥٠ ٠،٨٥١ ٠،٨٥١ اسمنلا  ١٠

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٥ ناجيبرذأ  ١١

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٨ اماهبلا رزج  ١٢

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٩ نيرحبلا  ١٣

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٠ شيدالغنب  ١٤

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٨ سودابرب  ١٥

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٤٢ سوراليب  ١٦

 ٤٥ ٩٠١ ٤٥ ٩٠١ ١،٠٧٣ ١،٠٧٥ ١،٠٧٥ اكيجلب  ١٧

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ زيلب  ١٨

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ ننب  ١٩
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 فرطلا مسا 
ةدحتملا ممألا لودج 

ةررقملا ةبصنألل 
  تاونسلل

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ممألا لود ج
لدعملا ةدحتملا 
دعبتسي ثيحب 

 نيمهاسملا ريغ

ةدحتملا ممألا  لودج
الأ ةاعارم عم لدعملا 
ىصقألا دحلا زواجتي 

يأ ىلع ررقملا بيصنلل 
 ٪٢٢فرط 

ماع تامهاسم 
٢٠١١  

 فرطلا بسح

ماع تامهاسم 
٢٠١٢ 

ةيداشرتسالا 
  فرطلا بسح

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ناتوب  ٢٠

 -ةلود (ايفيلوب   ٢١
 ٠،٠٠٧ )تايموقلا ةددعتملا

  
٠،٠٠٠ 

  
٠،٠٠٠ 

  
- 

  
- 

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٤ كسرهلاو ةنسوبلا  ٢٢

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٨ اناوستوب  ٢٣

 ٦٨ ٧٨٨ ٦٨ ٧٨٨ ١،٦٠٨ ١،٦١١ ١،٦١١ ليزاربلا  ٢٤

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٢٨ مالسلا راد ينورب  ٢٥

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٨ ايراغلب  ٢٦

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ وساف انيكروب  ٢٧

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ يدنوروب  ٢٨

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠,٠٠٣ ايدوبمك  ٢٩

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١١ نوريماكلا  ٣٠

 ١٣٦ ٩٣٥ ١٣٦ ٩٣٥ ٣،٢٠٢ ٣،٢٠٧ ٣،٢٠٧ ادنك  ٣١

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ رضخألا سأرلا  ٣٢

ايقيرفأ ةيروهمج   ٣٣
 ٠،٠٠١ ىطسولا

  
٠،٠٠٠ 

  
٠،٠٠٠ 

  
- 

  
- 

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ داشت  ٣٤

 ١٠ ٠٧٧ ١٠ ٠٧٧ ٠،٢٣٦ ٠،٢٣٦ ٠،٢٣٦ يليش  ٣٥

 ١٣٦ ١٦٧ ١٣٦ ١٦٧ ٣،١٨٤ ٣،١٨٩ ٣،١٨٩ نيصلا  ٣٦

 ٦ ١٤٩ ٦ ١٤٩ ٠،١٤٤ ٠،١٤٤ ٠،١٤٤ ايبمولوك  ٣٧

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ رمقلا رزج  ٣٨

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ وغنوكلا  ٣٩

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ - كوك رزج  ٤٠

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٤ اكيراتسوك  ٤١

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٠ راوفيد توك  ٤٢

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٩٧ ايتاورك  ٤٣
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 فرطلا مسا 
ةدحتملا ممألا لودج 

ةررقملا ةبصنألل 
  تاونسلل

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ممألا لود ج
لدعملا ةدحتملا 
دعبتسي ثيحب 

 نيمهاسملا ريغ

ةدحتملا ممألا  لودج
الأ ةاعارم عم لدعملا 
ىصقألا دحلا زواجتي 

يأ ىلع ررقملا بيصنلل 
 ٪٢٢فرط 

ماع تامهاسم 
٢٠١١  

 فرطلا بسح

ماع تامهاسم 
٢٠١٢ 

ةيداشرتسالا 
  فرطلا بسح

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٧١ ابوك  ٤٤

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٤٦ صربق  ٤٥

 ١٤ ٩٠٢ ١٤ ٩٠٢ ٠،٣٤٨ ٠،٣٤٩ ٠،٣٤٩ ةيكيشتلا ةيروهمجلا  ٤٦

ايروك ةيروهمج   ٤٧
 ةيطارقميدلا ةيبعشلا

  
٠،٠٠٧ 

  
٠،٠٠٠ 

  
٠،٠٠٠ 

  
- 

  
- 

وغنوكلا ةيروهمج   ٤٨
 ٠،٠٠٣ ةيطارقميدلا

  
٠،٠٠٠ 

  
٠،٠٠٠ 

  
- 

  
- 

 ٣١ ٤٢٦ ٣١ ٤٢٦ ٠،٧٣٥ ٠،٧٣٦ ٠،٧٣٦ كرمنادلا  ٤٩

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ يتوبيج  ٥٠

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ اكينيمود  ٥١

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٤٢ ةيكينيمودلا ةيروهمجلا  ٥٢

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٤٠ روداوكإ  ٥٣

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٩٤ رصم  ٥٤

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٩ رودافلسلا  ٥٥

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠  ٠،٠٠٨  ةيئاوتسالا اينيغ  ٥٦

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ايرتيرإ  ٥٧

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٤٠ اينوتسإ  ٥٨

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٨ ايبويثإ  ٥٩

 ١٠٦ ٧٤٧ ١٠٦ ٧٤٧ ٢ ٤٩٦ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ةيبوروألا ةعامجلا  ٦٠

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٤ يجيف  ٦١

 ٢٤ ١٦٨ ٢٤ ١٦٨ ٠،٥٦٥ ٠،٥٦٦ ٠،٥٦٦ ادنلنف  ٦٢

 ٢٦١ ٤٤٥ ٢٦١ ٤٤٥ ٦،١١٣ ٦،١٢٣ ٦،١٢٣ اسنرف  ٦٣

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٤ نوباغلا  ٦٤

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ايبماغ  ٦٥

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٦ ايجروج  ٦٦

 ٣٤٢ ٣٦٠ ٣٤٢ ٣٦٠ ٨،٠٠٥ ٨،٠١٨ ٨،٠١٨ ايناملأ  ٦٧
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 فرطلا مسا 
ةدحتملا ممألا لودج 

ةررقملا ةبصنألل 
  تاونسلل

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ممألا لود ج
لدعملا ةدحتملا 
دعبتسي ثيحب 

 نيمهاسملا ريغ

ةدحتملا ممألا  لودج
الأ ةاعارم عم لدعملا 
ىصقألا دحلا زواجتي 

يأ ىلع ررقملا بيصنلل 
 ٪٢٢فرط 

ماع تامهاسم 
٢٠١١  

 فرطلا بسح

ماع تامهاسم 
٢٠١٢ 

ةيداشرتسالا 
  فرطلا بسح

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٦ اناغ  ٦٨

 ٢٩ ٥٠٥ ٢٩ ٥٠٥ ٠،٦٩٠ ٠،٦٩١ ٠،٦٩١ نانويلا  ٦٩

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ادانيرغ  ٧٠

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٢٨ الاميتاوغ  ٧١

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ اينيغ  ٧٢

واسيب-اينيغ   ٧٣   ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ - - 

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ انايغ  ٧٤

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ يتياه  ٧٥

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١  يلوسرلا يسركلا  ٧٦

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٨ سارودنه  ٧٧

 ١٢ ٤٢٥ ١٢ ٤٢٥ ٠،٢٩١ ٠،٢٩١ ٠،٢٩١ ايراغنه  ٧٨

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٤٢ ادنلسيآ  ٧٩

 ٢٢ ٨٠١ ٢٢ ٨٠١ ٠،٥٣٣ ٠،٥٣٤ ٠،٥٣٤ دنهلا  ٨٠

 ١٠ ١٦٢ ١٠ ١٦٢ ٠،٢٣٨ ٠،٢٣٨ ٠،٢٣٨ ايسينودنإ  ٨١

-ةيروهمج(ناريإ   ٨٢
 )ةيمالسإلا

  
٠،٢٣٣ 

  
٠،٢٣٣ 

  
٠،٢٣٣ 

  
٩ ٩٤٩ 

  
٩ ٩٤٩ 

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٢٠  قارعلا  ٨٣

 ٢١ ٢٦٤ ٢١ ٢٦٤ ٠،٤٩٧ ٠،٤٩٨ ٠،٤٩٨ ادنلريآ  ٨٤

 ١٦ ٣٩٦ ١٦ ٣٩٦ ٠،٣٨٣ ٠،٣٨٤ ٠،٣٨٤ ليئارسإ  ٨٥

 ٢١٣ ٤٥٢ ٢١٣ ٤٥٢ ٤،٩٩١ ٤،٩٩٩ ٤،٩٩٩ ايلاطيإ  ٨٦

 - - ٠,٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٤ اكياماج  ٨٧

 ٥٣٥ ٠١٧ ٥٣٥ ٠١٧ ١٢،٥٠٩ ١٢،٥٣٠ ١٢،٥٣٠ نابايلا  ٨٨

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٤ ندرألا  ٨٩

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٧٦ ناتسخازاك  ٩٠

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٢ اينيك  ٩١

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ يتابيريك  ٩٢
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 فرطلا مسا 
ةدحتملا ممألا لودج 

ةررقملا ةبصنألل 
  تاونسلل

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ممألا لود ج
لدعملا ةدحتملا 
دعبتسي ثيحب 

 نيمهاسملا ريغ

ةدحتملا ممألا  لودج
الأ ةاعارم عم لدعملا 
ىصقألا دحلا زواجتي 

يأ ىلع ررقملا بيصنلل 
 ٪٢٢فرط 

ماع تامهاسم 
٢٠١١  

 فرطلا بسح

ماع تامهاسم 
٢٠١٢ 

ةيداشرتسالا 
  فرطلا بسح

 ١١ ٢٣٠ ١١ ٢٣٠ ٠،٢٦٣ ٠،٢٦٣ ٠،٢٦٣ تيوكلا  ٩٣

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ناتسزيغريق  ٩٤

وال ةيروهمج   ٩٥
 ةيبعشلا ةيطارقميدلا

  
٠،٠٠١ 

  
٠،٠٠٠ 

  
٠،٠٠٠ 

  
- 

  
- 

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٨ ايفتال  ٩٦

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٣ نانبل  ٩٧

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ وتوسيل  ٩٨

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ايريبيل  ٩٩

ةيبرعلا ةيريهامجلا   ١٠٠
 ةيبيللا

  
٠،١٢٩ 

  
٠،١٢٩ 

  
٠،١٢٩ 

  
٥ ٥٠٨ 

  
٥ ٥٠٨ 

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٩ نياتشنتخيل  ١٠١

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٦٥ ايناوتيل  ١٠٢

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٩٠ غربمسكل  ١٠٣

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ رقشغدم  ١٠٤

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ يوالم  ١٠٥

 ١٠ ٨٠٣ ١٠ ٨٠٣ ٠،٢٥٣ ٠،٢٥٣ ٠،٢٥٣ ايزيلام  ١٠٦

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠,٠٠١ فيدلم  ١٠٧

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ يلام  ١٠٨

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٧ ةطلام  ١٠٩

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ لاشرام رزج  ١١٠

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ايناتيروم  ١١١

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١١ سويشيروم  ١١٢

 ١٠٠ ٥٩٩ ١٠٠ ٥٩٩ ٢،٣٥٢ ٢،٣٥٦ ٢،٣٥٦ كيسكملا  ١١٣

- تايالو(ايز ينوركيم  ١١٤
 ٠،٠٠١ )ةدحوم

  
٠،٠٠٠ 

  
٠،٠٠٠ 

  
- 

  
- 

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ وكانوم  ١١٥
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 فرطلا مسا 
ةدحتملا ممألا لودج 

ةررقملا ةبصنألل 
  تاونسلل

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ممألا لود ج
لدعملا ةدحتملا 
دعبتسي ثيحب 

 نيمهاسملا ريغ

ةدحتملا ممألا  لودج
الأ ةاعارم عم لدعملا 
ىصقألا دحلا زواجتي 

يأ ىلع ررقملا بيصنلل 
 ٪٢٢فرط 

ماع تامهاسم 
٢٠١١  

 فرطلا بسح

ماع تامهاسم 
٢٠١٢ 

ةيداشرتسالا 
  فرطلا بسح

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢  ايلوغنم  ١١٦

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٤  دوسألا لبجلا  ١١٧

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٥٨ برغملا  ١١٨

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ قيبمازوم  ١١٩

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٦ رامنايم  ١٢٠

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٨ ايبيمان  ١٢١

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ وروان  ١٢٢

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٦ لابين  ١٢٣

 ٧٩ ٢٠٦ ٧٩ ٢٠٦ ١،٨٥٢ ١،٨٥٥ ١،٨٥٥ ادنلوه  ١٢٤

 ١١ ٦٥٧ ١١ ٦٥٧ ٠،٢٧٣ ٠،٢٧٣ ٠،٢٧٣ ادنليزوين  ١٢٥

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ اوغاراكين  ١٢٦

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ رجينلا  ١٢٧

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٧٨ ايريجين  ١٢٨

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ - يون  ١٢٩

 ٣٧ ١٩١ ٣٧ ١٩١ ٠،٨٧٠ ٠،٨٧١ ٠،٨٧١ جيورنلا  ١٣٠

نام  ١٣١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٨٦ ع - - 

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٨٢ ناتسكاب  ١٣٢

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ والاب  ١٣٣

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٢٢  امنب  ١٣٤

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ ةديدجلا اينيغ اوباب  ١٣٥

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٧ ياوغاراب  ١٣٦

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٩٠ وريب  ١٣٦

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٩٠ نيبلفلا  ١٣٨

 ٣٥ ٣٥٥ ٣٥ ٣٥٥ ٠،٨٢٧ ٠،٨٢٨ ٠،٨٢٨ ادنلوب  ١٣٩

 ٢١ ٨١٩ ٢١ ٨١٩ ٠،٥١٠ ٠،٥١١ ٠،٥١١ لاغتربلا  ١٤٠

 ٥ ٧٦٤ ٥ ٧٦٤ ٠,١٣٥ ٠،١٣٥ ٠،١٣٥ رطق  ١٤١
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 فرطلا مسا 
ةدحتملا ممألا لودج 

ةررقملا ةبصنألل 
  تاونسلل

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ممألا لود ج
لدعملا ةدحتملا 
دعبتسي ثيحب 

 نيمهاسملا ريغ

ةدحتملا ممألا  لودج
الأ ةاعارم عم لدعملا 
ىصقألا دحلا زواجتي 

يأ ىلع ررقملا بيصنلل 
 ٪٢٢فرط 

ماع تامهاسم 
٢٠١١  

 فرطلا بسح

ماع تامهاسم 
٢٠١٢ 

ةيداشرتسالا 
  فرطلا بسح

 ٩٦ ٤٩٩ ٩٦ ٤٩٩ ٢،٢٥٦ ٢،٢٦٠ ٢،٢٦٠ ايروك ةيروهمج  ١٤٢

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ افودلوم ةيروهمج  ١٤٣

 ٧ ٥٥٨ ٧ ٥٥٨ ٠،١٧٧ ٠،١٧٧ ٠،١٧٧ اينامور  ١٤٤

 ٦٨ ٤٠٤ ٦٨ ٤٠٤ ١،٥٩٩ ١،٦٠٢ ١،٦٠٢ يسورلا داحتالا  ١٤٥

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ادناور  ١٤٦

 -c - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ سيفينو ستيك تناس  ١٤٧

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ايسول تناس  ١٤٨

رزجو تنسينف تناس   ١٤٩
 نيدانيرغ

  
٠،٠٠١ 

  
٠،٠٠٠ 

  
٠،٠٠٠ 

  
- 

  
- 

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ اوماس  ١٥٠

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣  ونيرام ناس  ١٥١

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ يبيسنيربو يموت واس  ١٥٢

ةيبرعل ا ةكلمملا  ١٥٣
 ةيدوعسلا

  
٠،٨٣٠ 

  
٠،٨٣٠ 

  
٣٥ ٤٤٠ ٣٥ ٤٤٠ ٠،٨٢٩ 

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٦ لاغنسلا  ١٥٤

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٧ ايبرص  ١٥٥

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ ليشيس  ١٥٦

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ نويلاريس  ١٥٧

 ١٤ ٣٠٤ ١٤ ٣٠٤ ٠،٣٣٤ ٠،٣٣٥ ٠،٣٣٥ ةروفاغنس  ١٥٨

 ٦ ٠٦٣ ٦ ٠٦٣ ٠،١٤٢ ٠,١٤٢ ٠،١٤٢ ايكافولس  ١٥٩

 ٤ ٣٩٨ ٤ ٣٩٨ ٠،١٠٣ ٠،١٠٣ ٠،١٠٣ اينيفولس  ١٦٠

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ناميلس رزج  ١٦١

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ لاموصلا  ١٦٢

 ١٦ ٤٣٩ ١٦ ٤٣٩ ٠،٣٨٤ ٠،٣٨٥ ٠،٣٨٥ ايقيرفأ بونج  ١٦٣

 ١٣٥ ٦٥٤ ١٣٥ ٦٥٤ ٣،١٧٢ ٣،١٧٧ ٣،١٧٧ اينابسإ  ١٦٤

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٩ اكنال يرس  ١٦٥
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 فرطلا مسا 
ةدحتملا ممألا لودج 

ةررقملا ةبصنألل 
  تاونسلل

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ممألا لود ج
لدعملا ةدحتملا 
دعبتسي ثيحب 

 نيمهاسملا ريغ

ةدحتملا ممألا  لودج
الأ ةاعارم عم لدعملا 
ىصقألا دحلا زواجتي 

يأ ىلع ررقملا بيصنلل 
 ٪٢٢فرط 

ماع تامهاسم 
٢٠١١  

 فرطلا بسح

ماع تامهاسم 
٢٠١٢ 

ةيداشرتسالا 
  فرطلا بسح

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٠ نادوسلا  ١٦٦

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ مانيروس  ١٦٧

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ دنليزاوس  ١٦٨

 ٤٥ ٤٣٢ ٤٥ ٤٣٢ ١،٠٦٢ ١،٠٦٤ ١،٠٦٤ ديوسلا  ١٦٩

 ٤٨ ٢٥٠ ٤٨ ٢٥٠ ١،١٢٨ ١،١٣٠ ١،١٣٠ ارسيوس  ١٧٠

ةيبرعلا ةيروهمجلا   ١٧١
 ةيروسلا

٠,٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٢٥ - - 

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ ناتسكيجاط  ١٧٢

 ٨ ٩٢٤ ٨ ٩٢٤ ٠،٢٠٩ ٠،٢٠٩ ٠،٢٠٩ دنليات  ١٧٣

اينودقم ةيروهمج   ١٧٤
ةيفالسوغويلا 

 ةقباسلا

  
٠،٠٠٧ 

  
٠،٠٠٠ 

  
٠،٠٠٠ 

  
- 

  
- 

يتشيل-روميت   ١٧٥    ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ - - 

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ وغوت  ١٧٦

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ اغنوت  ١٧٧

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٤٤ وغابوتو دادينيرت  ١٧٨

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٠ سنوت  ١٧٩

 ٢٦ ٣٤٥ ٢٦ ٣٤٥ ٠،٦١٦ ٠،٦١٧ ٠،٦١٧ ايكرت  ١٨٠

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٢٦ ناتسنامكرت  ١٨١

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ولافوت  ١٨٢

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٦ ادنغوأ  ١٨٣

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٨٧ ايناركوأ  ١٨٤

ةيبرعلا تارامإلا   ١٨٥
 ٠،٣٩١ ٠،٣٩١ ةدحتملا

  
١٦ ٦٩٥ ١٦ ٦٩٥ ٠،٣٩٠ 

 ٢٨١ ٩٨٣ ٢٨١ ٩٨٣ ٦،٥٩٣ ٦،٦٠٤ ٦،٦٠٤ ةدحتملا ةكلمملا  ١٨٦

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٨ ةدحتملا اينارتت ةيروهمج  ١٨٧
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 فرطلا مسا 
ةدحتملا ممألا لودج 

ةررقملا ةبصنألل 
  تاونسلل

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

ممألا لود ج
لدعملا ةدحتملا 
دعبتسي ثيحب 

 نيمهاسملا ريغ

ةدحتملا ممألا  لودج
الأ ةاعارم عم لدعملا 
ىصقألا دحلا زواجتي 

يأ ىلع ررقملا بيصنلل 
 ٪٢٢فرط 

ماع تامهاسم 
٢٠١١  

 فرطلا بسح

ماع تامهاسم 
٢٠١٢ 

ةيداشرتسالا 
  فرطلا بسح

ةدحتملا تايالولا   ١٨٨
 ةيكيرمألا

  
٢٢،٠٠٠ 

  
٢٢،٠٠٠ 

  
٩٣٩ ٣٧٥ ٩٣٩ ٣٧٥ ٢١،٩٦٤ 

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٢٧ ياوغوروأ  ١٨٩

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٠ ناتسكبزوأ  ١٩٠

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ وتاوناف  ١٩١

- ةيروهمج(اليورتف   ١٩٢
 ١٣ ٤٠٧ ١٣ ٤٠٧ ٠،٣١٣ ٠،٣١٤ ٠،٣١٤ )ةيرافيلوب

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٣ مان تييف  ١٩٣

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٠ نميلا  ١٩٤

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٤ ايبماز  ١٩٥

 - - ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ يوبابمز  ١٩٦

عوم   ٤ ٢٧٦ ٩٣٣ ٤ ٢٧٦ ٩٣٣ ١٠٠،٠٠٠ ١٠٠،١٦٥ ١٠٢،٥٠١ ا 
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  ثلاثلا قفرملا
نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نع يملاعلا لوحتلا نأشب نالعإ 

  ةيرولف ةيرولكلا
ولكورديهلا نوبركلا تابكرم نأبملسنذإ    ةدفنتسملا داوملل ةليدب داوم لكشت ةيرولف ةير  

يف ةعقوتملا ةدايزلا نأو ،لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف جيردتلاب اهنم صلختلا يراجلا نوزوألل 
ذاختا لالخ نم هل يدصتلا نم دب  ال يملاعلا يخانملا ماظنلا مامأًامخض ًايدحت حرطت اهمادختسا 

،  يلودلا ديعصلا ىلع ةقسنم تاوطخ

ًامئالم ًاكص لكشي لايرتنوم لوكوتورب نأب ًاضيأ ملسنذإو    نع ةضاعتسالا ةيلمع يف مدقتلل  
ىلع ةردقلا ةفيعض لئادبب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم 

،   يملاعلا رارتحالا ثادحإ
ذ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لئادب ضعب نأكردنذإو    ىلع ةيلاعلا ةردقلا تا  

ةدحتملا ممألا ةيقافتا قاطن يف عقت نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم اهريغو يملاعلا رارتحالا ثادحإ 
الأ بجي لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف ةذختملا تاوطخلا نأو ،وتويك لوكوتوربو خانملا ريغت لةيراطإلا 

،ا يف ةدراولا تامازتلالا قاطن نم اهئانثتسا نع رفست   نيروكذملا لوكوتوربلاو ةيقافتال
مامتها نعبرعنذإو    نع ًايملاع لوحتلا ىلإ ةيمارلا ةمئالملا تاسايسلا نيب قاستالا قيقحتب ان   

،   ةيئيبلا ةيحانلا نم ةميلس لئادب ىلإ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم
لئادب رايتخا ىلإ يمرت ريبادتو تاسايس رشن ىلع فارطألا عيمجعجشن   ىلع ةردقلا ةفيعض    

،   نوزوألل ةدفنتسملا داوملا رئاسو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل يملاعلا رارتحالا ثادحإ
ىلإ ةيمارلا لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف ةذختملا انتاوطخ يف ًامدق يضملا ىلع انمزع نلعن    

تابكرمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبر كلا تابكرمل ةيئيبلا ةيحانلا نم ةميلس لئادب ىلإ ملاعلاب لوحتلا
  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا

 ، ، يبوروألا داحتالا ، اينيمرأ ، اينابسإ ، ايلارتسأ ، اينوتسإ ، ادوبربو اوغيتنأ ،ناتسناغفأ ايسينودنإ
 ، ، ايناملأ ، ادنغوأ ، والاب ،ايلاطيإ ،ادنلريآ ، لاغتربلا  و،ساف انيكروب ،ننب ،شيدالغنب ،زيلبايراغلب ،اكيجلب

 ، ، كسرهلاو ةنسوبلا ،  - روميت ،ولافوت ،وغوتادنلوب ، ىتشيل ، دوسألا لبجلا رمقلا رزج ،اماهبلا رزج
 ، ، ةيكيشتلا ةيروهمجلا ،كوك رزج ةيروهمج ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ،ةيكينمودلا ةيروهمجلا

 ، ، افودلم ، ايجروج ، كرمنادلا ، اكنال ىرسايسول تناس ،يبيسنربو يموت ناس ،اينامور ايكافولس  ،
 ، ، لاموصلا ،ايبرص ،ارسيوس ،ديوسلا ،لاغنسلا ،اينيفولس ، اسنرف ،اناغ ،ايبماغ ،نوباغلا ،قارعلا نيبلفلا

 ، ، ادنلنف ، مان تييف ، صربق ، ناتسخازاك ،ناتسزيغريق ، ايدوبمك ،ادنك ،نوريماكلا اكير اتسوك
 ، ، ايبمولوك ، ةطلام غربمسكل ،ايناوتيل ،نياتشنتخل ،ايفتالوغنوكلا رقشغدم ،يلام  ، ، ةيروهمج رصم

ةقباسلا ةيفالسغويلااينودقم   ، كيسكملا  ، ، ، ةيلامشلا ادنلريآو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا قيبمازوم
 ، ةدحوملا- تايالو(ايزينوركيم رامنايم ،سويشيروم  ( ، ، ، جيورنلا ، اسمنلا ، ايريجين ،رجينلا اوغاراكين

، ا، دنلوه ،ايراغنه ،يتياه ،ادنليزوين   .نانويلاونابايلا ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
_____________  


