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يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا 

ةدفنتسملا داوملا نأشبلايرتنوم لوكوتورب   
    نوزوألا ةقبطل

  نورشعلاوسداسلا عامتجالا 
 ٢٠٠٦هي لوي/زومت ٦ - ٣، لايرتنوم

لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا ريرقت 
  لايرتنوم

  عامتجالا حاتتفا  - ًالوأ 

لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نورشعلاو سداسلا عامتجالا دقع   – ١
طل ةدفنتسملا داوملانأشبلايرتنوم  ىلإ ٣نم ةرتفلا يف لايرتنوم يف نوزوألا ةقب   زومت٦  . ٢٠٠٦هيلوي / 

  ).ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا(دنال موت ديسلاو ) ايزيلام(ىيحي يرظن ديسلا عامتجالا ةسائر يف كراشو 
زومت٣ موي ةحيبص ١٠،٣٥ةعاسلا يف ىيحي ديسلا عامتجالا حتتفاو   - ٢ بحر ثيح هيلوي / 
 ٍنايب ءاقلإل نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا ،زيلازنوغ وكرام ديسلل ةملكلا هئاطعإ لبق نيكراشملاب
  .يحاتتفا

جمانربل ديدجلا يذيفنتلا ريدملا ،ر نياتش ميكآ ديسلا نع ةباين ًاثدحتم زيلازنوغ ديسلا بحرو  - ٣
تازاجنإلا ىلإ ًاريشم تاءاحيإلاب ةينغلا لايرتنوم ةنيدم يف نيكراشملاب ًاراح ًابيحرت ةئيبلل ةدحتملا ممألا  ،
بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نإ لاقو ،لايرتنوم لوكوتورب تابلطتمب ءافولا يف نآلا ىنح تققحت يتلا  

ةداملا نم ١ةرقفلا  ةدفنتسملا داوملا كالهتسا يف تاضيفخت تققح دق ) ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا  (٥ 
ةئاملا يف ٩٩ةبسنب نوزوألل  ةيقبتملا ةليئضلا تايمكلا  لثمتو –ةصاخلا ساس ا ألا ةنس تايوتسم نع 

نوبركلا تابكرم نم يقبتملا كالهتسالاو ،نوبركلا ديرولك عبارو ليثيملا ديمورب تاءافعإ  
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نأو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا ةداملا نم ١  ) ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا  (٥ 
ةدهمم ،ةئاملا يف ٦٠وحن اهتبسن غلبت ىوصقلا كالهتسالا تايو تسم نع ةريبك تاضيفخت تققح دق  
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مظعم نم يجيردتلا صلختلا ىلإ ةيمارلا تاعورشملا نأ امك ،لوكوتوربلا فادهأل ركبملا زاجنإلل قيرطلا 
لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم لعفلاب اهليومت مت دق ناك يقبتملا كالهتسالا 

يلاحلا ساسألا ةنس كالهتسا نم ةئاملا يف ١٠ وحنبردقت ةبسن نم يجيردتلا صلختل ا طقف ةكرات  
ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمءانثتساب(   .اهليومت بجوتي لازي ال يتلا)  
راطإ يف ققحت يذلا يداعلا ريغ نواعتلا ىلإ اذه فارطألا حاجن زيلازنوغ ديسلا ازعو   - ٤

فارطألا ددعتم قودنصلا ءاشنإ لثم تاراكتبا ىلإ ىدأ يذلا فارطألا نيب نواعتلا : لوكوتوربلا
تايجولونكت ثادحتسا ىلإ ىدأ يذلا ةعانصلا رئاودو تاموكحلا نيب نواعتلاو ،رمثملا هلمع ةلصاومو 
نيب نواعتلا ىلإ هازع امك ،ةميقلا ةروشملاب فارطألا تدوز يتلا ،مييقتلا ةقرفأ ءاشنإو ،ةديدج 

ت مل ديب ادي لمعللهرسأبملاعلاب ىدأ يذلا يندملا عم او تاموكحلا ةيسيئر ةيئيب ةيضقةجلاع   .  
نأ ،ةقيقحلا يف هرسأب ملاعللو فارطألل هيف قحي يذلا تقولا يف هنأ ىلإ كلذ عم راشأ دقو   - ٥

 ، اهدوهج زيكرت لصاوتنأ تاموكحل ل يغبنينآلا ىتح تققحت يتلا تازاجنإلاب وهزت ىلع ةظفاحملاو   
نوزوألا ةقبط ةداعتس ال ًايرورض ربتعيلوكوتوربلا بجومب تامازتلا نم ىقبت ام زاجنإ نأل ا همازتلا

ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةصاخبو تايدحتلا نم ريثكلا كلذ لكشي دقو ،ليوطلا دمألا يف اهتيفاعل 
٥.  
ةقيثولا يف ةدراولا ةنامألا ةركذم ىلإ عامتجالا مامتها ىعرتساو   - ٦

UNEP/OzL.Pro/WG.1/26/2عامتجالا ءانثأ ةشقانملل اياضقل ًازجوم مدقت يتلا ةركذملا تراشأ دقو . ، 
فارطألا نم تاررقم وأ تابلط ىلع ًءانب لامعألا لودج يف تجردأ يتلا اياضقلا ىلإ لوألا اهلصف يف 

ةزهجأل ةبسنلاب٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ : اهنيب نم قاشنتسالا    
ىدل اهمادختسا يندتلصاوتي يتلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مدختست يتلا ةننقملا تاعرجلاب   

نم لثملاب ضافخنالايف ةذخآلا ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإو ،فارطألا كلت   
يف امب ،ريراقتلا نم ديدعلا يف يد اصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهضرعي يتلا اياضقلاو ،ددعلا ثيح
يحصلا)يعارزلا (رجحلا تامادختسا يف ليثيملا ديمورب مادختسا نع ريراقتلا كلذ لبق ام تاجلاعمو ،   
  .ةريبك تايمكب مدختسي لازي ال يذلا نوبركلا ديرولك عبار تاثاعبنا ضيفخت صرف نعو ،نحشلا

فارطألا ةيانع هيجوت يف ةنامألا بغرت ىرخأ اياضق يناثلا اهلصف يف ةركذملا تزجوأ دقو  - ٧  
 ، ، ت يتلاواهيلإ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا ةلاح نع ٍليلحت ،رومأ ةلمج نمض لمتش

اعدو . ةيملاعلا نوزوألا ةلكشم عم لماعتلل تئشنأ يتلا تاسسؤملاب ةطبترم ةنيعم اياضقل ٍقيقدتو
عيمجو ةلأسملاهذه ءاطعإ ىلإ فارطألا    ، لوكوتوربلا تاسسؤم لبقتسمب ةطبترملا ىرخألا اياضقلا

نوزوألا رئاود هب تمستا يذلا نواعتلاو مهافتلا رارمتسا يف هلمأ نع برعأو .هقحتست يذلا مامتهالا  
ءانثأ تلذ ،يضاملا يف  ب يتلا دوهجلا ىلإ ،صاخ حايتراب ًاريشم ،عامتجالا اذه ءانثأ فارطألا عامتجا  

عيجشتلل رشع عباسلا   .لوكوتوربلا اهيلع صني يتلا تامازتلالل لاثتمالا رارمتسا ىلع 
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عامتجالل تادادعتسالل ًاضرع عامتجالا اذه يف مدقت فوس دنهلا ةموكح نأ ركذ ماتخلا يفو   - ٨
نم ةرتفلا يف يهلدوين يف دقعيس يذلا فارطألل رشع نماثلا لوألا نيرشت٣٠  نيرشت ٣ىلإ ربوتكأ /   
أو٢٠٠٦ربمفون /يناثلا اهتمدخ ىلع ةرشابم تانايبلا ىلإ لوصولل ًاضرع مدقت فوس ةنامألا ن ، 
يتلا ضورعلاو عامتجالل ةدعُملا قئاثولا مهست نأ يف هلمأ نع برعَأو. يكبشلا عقوملا ىلع ةديدجلا  

مدق  تضوافتلاو اياضقلا عيمج ةشقانم يفس     .ةسالسب اأشب
٩ -  ، ثمم تداشأيحاتتفالا هنايبل زيلازنوغ ديسلا ءاقلإ بقعو ايديل ةسنآلا ةديقفلاب ايراغ لب ةل 
اهتليمز مازتلا ىلع تنثأو ريصق نمز ذنم ةينملا اهتفاو يتلا ايراغ لب يف ةينطولا نوزوألا ةلوؤسم افونيسأ
ةسنآلا ىلع ًادادح تمص ةقيقد لماعلا قيرفلا فقو مث . لايرتنوم لوكوتوربب للك نود ةلحارلا
  .افونيسأ

  ةيميظنتلا لئاسملا  -ًايناث 
  روضحلا  -فلأ 

، : لايرتنوم لوكوتورب يف ةيلاتلا فارطألا عامتجالا ترضح  - ١٠ ناجيبرذأ ،يسورلا داحتالا
،أ ،اينابسإ ،اينيمرأ ،ندرألا ،نيتنجرألا ،ناتسناغفأ ،ليئارسإ ،اينوتسإ ،ايلارتس روداوكإ اوغيتنأ ،ايناملأ    

 ، يإ ،ادنغوأ ،ناتسكبزوأ ،ياوغوروأايسينودنإادوبربو ةيمالسإلا–ةيروهمج (نار ،  اوباب ،ايلاطيإ )   ،
، ،نيرحبلا ،ناتسكاب ،ةديدجلا اينيغ ليزاربلا   ، اناوستوب ،ناتوب ،شيدالغنب ،ايراغلب ،اكيجلب ،سودابرب  

 ، ، ناتسنامكرتدنليات ،سوراليب ،وريب ،ادنلوب ،كسرهلاو ةنسوبلا ،يدنوروب ،وصاف انيكروب ايكرت  ،
ايقيرفأ ةيروهمج ،ةيبوروألا ةعامجلا ،رمقلا رزج ،اكياماج ،سنوت وغوت ،داشت ،وغابوتو دادينيرت  ،

ةيبرعلا ةيروهمجلا ةيكينيمودلاةيروهمجلا ،ةدحتملا اينارتت ةيروهمج ،ةيكيشتلا ةيروهمجلا ،ىطسولا   ،
 ، ةقباسلا ةيفالسوغويلا اينودقم ةيروهمج ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمج ،ايروك ةيروهمج ،ةيروسلا

رزجو تنسنف تناس ،يوبابمز ،ايبماز ،اينامور ،ادناور ،ايجروج ،ايقيرفأ بونج افودلومةير وهمج  ،
 ، دنليزاوس ،لاغنسلا ،اينيفولس ،ايكافولس ،اكنال يرس ،ايسول تناس ،سفينو ستيك تناس ،نيدانيرغ

، نيصلا ،لاموصلا ،دوسألا لبجلاو برصلا ،يليش ،ليشيس ،ارسيوس ،ديوسلا ،مانيروس ،نادوسلا
اينيغ ،اينيغ ،الاميتاوغ ،اناغ ،نوباغ ،نام   ، –ع ،ناتسكيجاط يجيف ،ادنلنف ،نيبلفلا ،اسنرف ،واسيب  

 ، راوفيد توك ،ابوك ،ادنك ،ايدوبمك ،ايتاورك ،نوريماكلا ،ناتسخازاك ،ناتسزيغريق ،رطق ،مان تييف
، م ،ايزيلام ،يلام ،نانبل ،اينيك ،يتابيريك ،تيوكلا ،ايبمولوك ،اكيراتسوك كيسكملا ،برغملا ،رص

 ، اسمنلا ،جيورنلا ،ايبيمان ،قيبمازوم ،سويشيروم ،ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا
 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،ادنلوه ،ايراغنه ،دنهلا ،يتياه ،ادنليزوين ،اوغاراكين ،ايريجين ،رجينلا ،لابين

  .نابايلاو
ةعباتلا ةيلاتلا ةصصختملا تالاكولاو تامظنملاو تائيهلا نم نوبقار م عامتجالا رضح امك  - ١١

ممألا جمانرب ىدل داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعشو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب : ةدحتملا ممألل
ا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو خانملا ريغتنأشبةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقاف تاو ةئيبلل ةدحتملا ةيعانصل  
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قيرفو يملعلا مييقتلا قيرفو لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأو يلودلا كنبلاو 
  .هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

  :ةيلاتلا ةيموكحلا ريغ تاـمظنملاو ةـيلودلا ةـيموكحلا تاـمظنملا عاـمتجالا يف تلثمو  - ١٢
 Alliance for Responsible Atmospheric Policy, American Lung Association, Arysta LifeScience 

Corporation, Australian Rice Growers (Sunrice), Boehinger Inglheim Pharmaceuticals Inc., 
California Cut Flowers, California Strawberry Commission, Campesinos de California, Chemtura, 
Crop Protection Coalition, DOW Agrosciences LLC., Ecuadorian Methyl Bromide Committee, 
Environmental Affairs Council, Environmental Investigation Agency Inc., Environmental 
Solutions Group (LLC), Florida Fruit and Vegetable Association, Florida Tomato Exchange, 
Fumigation Service and Supply Inc., Greenpeace International, Haley and Associates, Industrial 
Technology Research Institute, Institute for Governments and Sustainable Development, 
International Council of Environmental Law, International Pharmaceutical Aerosol Consortium, 
Japan Industrial Conference for the Ozone Layer, Mebrom, Natural Resources Defence Council, 
R&M Consultancy, Inc., Mr. Ranojoy Basu Ray, Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom LLP., 
Tapeco Consultants Inc., Touchdown Consulting SPRL, Trical Inc., United Phosphorous Limited 

and Universidade Presbiteriana Mackenzie.  
  لامعألا لودج رارقإ  -ءاب 

 ةقيثولا يف دراولا تقؤملا لامعألا لودج ساسأ ىلع يلاتلا لامعألا لودج رارقإ مت  - ١٣

UNEP/OzL.Pro/WG.1/26/1.  
  .عامتجالا حاتتفا  - ١
  :ةيميظنت لئاسم  - ٢

  ؛لامعألا لودج رارقإ  )أ(
  .لمعلا ميظنت  )ب(

ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا نع ةئشان اياضق يف رظنلا   - ٣
٢٠٠٦:  

يماعل ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإل ةديدج تانييعت يأ ضارعتسا   )أ(
  ؛٢٠٠٨ و٢٠٠٧

ررقملا بجومب ةبولطملا ةلاحلا تاس ارد تاصاصتخا عورشم ضارعتسا  )ب(
؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ًايئيب ميلسلا ريمدتلانأشب ١٧/١٧    

ررقملا (اهضيفختل ةحاتملا صرفلاو نوبركلا ديرولك عبار ثاعبنا رداصم   )ج(
  ؛)١٦/١٤

  .يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريراقت نع ةئشان ىرخأ اياضق يأ  )د(
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  :ليثيملا ديموربب لصتت اياضق يف رظنلا  - ٤
يماعل ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت ضارعتسا   )أ(

  ؛٢٠٠٨ و٢٠٠٧
ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ ىلإ ةجاحلا لامتحا نع ريرقت   )ب(

تايجيتارتسال ضارعتسا ىلإ ًادانتسا ةلبقملا ةليلقلا تاونسلا ىدم ىلع ليثيملا 
، ب ةرادإ   ؛)١/٤ –إ .د ررقملا نم) د (٩ةيعرفلا ةرقفلا (ةينطولا ليثيملا ديمور

نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلاب ةقلعتملا لئاسملا نع غالبإلا   )ج(
ررقملا نم ٤ةرقفلا ( ةرقفلا ١١/١٣  نيررقملا نم ٨،    ؛)١٧/٩ و١٦/١٠ 

  ؛)١٦/٣رر قملا(ليثيملا ديمورب تامادختسال تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا   )د(
تانوزخم يف لمتحملا راضلا راجتالا عنمل فارطألا اهيف رظنت دق يتلا تارايخلا   )ه(

ضفخني اميف ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ليثيملا ديمورب   
ةرقفلا ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ىدل كالهتسالا  نم ) أ (٩، 

  ؛)١/٤ -إ .د ررقملا(
ةيربتخملا تامادختسالا نع يداصتقالا مييقتلاو ايجو لونكتلا قيرف ريرقت  )و(

  ).١٧/١٠ررقملا (ليثيملا ديموربل ةيليلحتلاو 
ةزهجأل ةعنصملا ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ضعب اههجاوت يتلا تابوعصلا   - ٥  

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مدختست يتلا ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ررقملا ( 
١٧/١٤.(  

نم ١٨٠ةرقفلا (لاثتمالاب ةلصلا تاذ ةنزخملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةجلاعم   - ٦  ،
(UNEP/OzL.Conv.7/7 – UNEP/OzL.Pro.17/11.  

ايجولونكتلا قيرف لثم ةقرفأل ةبسنلاب حلاصملا نع حاصفإلا نأشبةيهيجوت ئدابم   - ٧  
  .هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو

  .لايرتنوم لوكوتورب يف ةحرتقم تارييغت ةيأ ةشقانم  - ٨
  .لايرتنوم لوكوتورب يف ةحرتقم تاليدعت ةيأ ةشقانم  - ٩

  .ىرخأ لئاسم  - ١٠
  .ريرقتلا دامتعا  - ١١
  .عامتجالا ماتتخا  - ١٢

سيئرلا ةوعدب لامعألا لودج نم ٣دنبلا لوانت لبق موقي نأ ىلع لماعلا قيرفلا قفتا   - ١٤  
بسانم تقو يف متي نأ ىلع قفتا امك ،قيرفلا لمع نع ضرع ميدقتل يملعلا مييقتل ا قيرفل كراشملا

ب ةصاخلا تابيترتلانأشبضرع ميدقت ىلإ دنهلا لثمم ةوعد عامتجالا ءانثأ  ، رشع نماثلا فارطألا عامتجا 
يكبشلا اهعقوم ىلع تانايبلا ىلإ لوصولل ةديدجلا ةمدخلا نع ضرع ميدقت ةنامألانم بلطلاو قف تاو.  
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ةيسيئرلا اياضقلا ةشقانمو ديدحتل ادنك هب تمدقت حرتقم و ةلبقملا تاعامتجالا ديعاومثحب ىلع ًاضيأ 
اةمداقلا ةليلقلا دوقعلا لالخ فارطألا اههجاوت دق يتلا  نيصلا راثأ يتلا اياضقلاو فلأ لودجلا  نأشب 

  .١٧/٨ررقملا نم رركم 
  لمعلا ميظنت  -ميج 

لمعلا ميظنت نأشبحرتقملا هضرع لبق كلذو ةيرادإلا لئاسملا ضعب ك راشملا سيئرلا ضرعتسا  - ١٥  
  .لماعلا قيرفلا هدمتعايذلا 

ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا نع ةئشان اياضق يف رظنلا   -ًاثلاث 
٢٠٠٦  

  هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو قيرفلا ريراقت ضرع  -فلأ 
ريرقتلا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل كراشملا سيئرلا ،زربيجوك تربمال د يسلا مدق  - ١٦

ىلإ قيرفلل ةعباتلا تسلا ةينقتلا تارايخلا ناجلل نيكراشملا ءاسؤرلا اعدو ٢٠٠٦ماعل قيرفلل يلحرملا   
هيلإ تلصوت ام ٍميدقت   .ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإجئاتن نم  

  ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل  - ١
تالوادم نع ًاريرقت ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا ،كوكدوو يلشآ ديسلا مدق   - ١٧
  .ةئيهلا هذه

ةيرولفلا ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيساسألا تامادختسالا تانييعت نع ثيدحلا ددصبو   - ١٨
ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألل ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل راشأ٥  كركدوو ديسلا،  نأ ىلإ    

هردق ةيبوروألا ةعامجلل تانييعتب يصوت ا  نم ًايرتم ًانط ٥٣٥ اأو ،كلذ تضرعتسا دق تناك ةنجللا  
 غلابلاةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب صاخلا نييعتلا ب، و٢٠٠٧ماعل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم 

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ًانط٣٨٥ ماعل ةيرولفلا   هنأ ،كلذ عم ،ىرت ةنجللا ن إ لاقو. ٢٠٠٨ 
جاتنإ يف ءدبلا لبق ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاحلا ام   انوزخم امدختسي نأ نيفرطلل يغبني

تامادختسالا ريياعمب ءافولا ىلعفقوتي تاجتنملا عيمجت نأب قيرفلا داقتعا ىلإ كلذك راشأو . ديدج  
تابكرم نم ةيلاخلالئادبلا يف ةرفاوتم تاجتنملا هذه لثم يف ةدوجوملا ريقاقعلا نوكت امنيح ةيرورضلا   

ةزهجأ باسحل تاكرشلا ىلإ تاءافعإ ميدقتب ًالبقتسم يصوي نل قيرفلا نأو ،ةيرولف ةيرولك نوبرك 
نم ةيلاخ قاشنتسا ةزهجأ قيوستب موقت تاكرشلا كلت تناك اذإ ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا 

قوسلا سفن لخادلاعفلانوكملا سفن ىلع يوتحت يتلا ةيرولفلا ةيرولكلا نوبركلا ت ابكرم ةبسنلابو .  
يلكلا مادختسالا يف ةدايز ينعت ةيبوروألا ةعامجلا اهبلطت يتلا تايمكلانأ ىلإ راشأ ،ةيلاحلا تانييعتلل   

خلا نييعتلا نأو،ةيبوروألا ةعامجلا لخاد ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةدحتملا تايالولاب صا  
 بجوتسي الًاعضو قلخي دق هنإف قباسلا ماعلا ىوتسم نع ًاريثك ضفخن ادق ناك نإو ةيكيرمألا 

ىلع نأ ىري قيرفلا نأ ىلإ كلذك راشأو. ٢٠٠٧ماعل ةيرورضلا تامادختسالل يلُكلا صيصختلا   
مادختسا ةرورضو ١٩٩٦ماع لبق ام تانوزخمل ًايباسح ًاريسفت مدقت نأ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا   ،
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ةيا   ةدحتملا تايالولا رطضت دق ٢٠٠٧عم تانوزخملا هذه بحست مل اذإ هنأو ،ًالوأ تانوزخملا هذه  ،
يجيردتلا صلختلا ةرتف ةيا  باقعأ يف ا    .انوزخم نم ةريبك تايمك ريمدتب مايقلا ىلإ

ةنجلل ةكراشملا ةسيئرلا ،بو ت نيليه ةسنآلا تمدق ضرعلا اذهل كوكدوو ديسلا ميدقت بقعو  - ١٩
نوبركلا تابكر مب ةلماعلاةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم لاقتنالا يف زرحملا مدقتلا نع ًاريرقت 

نم ًايرتم ًانط ٢٦٩٩اهردق ةيمك نأ تركذو . ةيرولفلا ةيرولكلا يف تمدختسا دق تابكرملا هذه   
 ٢٠٠٥ماع يف ةيرورضلا تامادختسالا تاءافع إ بجومب ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عينصت
هردق ضافخنابيأ ( نع ةئاملا يف ٥  قاشنتسالا ةزهجأل ًاينقت ةيضرم لئادب كانه نأو )٢٠٠٤ماع    ،

نم تهتنا دق نابايلا نأو ،مادختسالا تائف مظعمل ةبسنلاب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةمدختسملا 
دعوم يف يجيردتلا صلختلاب ًامزتلم يسورلا داحتالا لازي ال نيح ، يف ٢٠٠٥ماع يف يجيردتلا صلختلا 

هلاقتنا لامكتسا يف بعاصملا ضعب هجاوي ناك نإو ىتح٢٠٠٧هتياغ   .  
عينصت نأشب ٥ةداملا فارطأ ضعب اههجاوت يتلا بعاصملاب قلعتي اميفو ًاريخأو   - ٢٠ ةزهجأ  

ضعب نأ ىلإ نيليه ةسنآلا تراشأ ٥ةدا ملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا  ،
ةبسن قيقحتل لاثتمالا نم نكمتت ال دق ٥ةداملاب ةلماعلا ةجتنملا تاهجلا  ةئاملا يف ٨٥رادقمب ضيفخت لا   

يملاعلا صلختلا قيقحت نم نكمتلا يغبني هنأ كلذ عم تراشأو . لوكوتوربلا اهبلطتي يتلا ٢٠٠٧ماع 
ماع لولحب هالعأ اهيلإ راشملاةن نقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأنم  راشتنا عاستا ىلإ رظنلاب ٢٠١٠   

تاجتنملا ثادحتساو ايجولونكتلا لقن قيرط نع تايدحتلا ة   اجم نكمي هنإ ةلئاق تفدرأو ،لئادبلا
 ، ةلصفم ةرادإ تايجيتارتسا فارطألا كلت عضتنأ ةياغلل مهملا نم نإف كلذل تايجيتارتسالا ذيفنتو  

ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نأ حضتا اذإف ،اهنم فرط لك عاضوأ بسح نم نكمتت نل ٥   
ريبك جاتنإب صيخرتلا يرورضلا نم حبصي دق  ٢٠٠٩ماع لولحب ةزهج ألا هذهنم يجيردتلا صلختلا 

جاتنإ حبصي نيح كلذو ٢٠٠٩ماع دعب ةعقوتملا ةيلبقتسملا تاجايتحالا ةيبلتل ةداملا هذ هلةدحاو ةعفد   ،
ةيداصتقالا ةيحانلا نميلمعريغ ةيرورضلا تامادختسالل ةيرولف ةيرولكلا ن وبركلا تابكرم  .  

ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا اههجاوت يتلا تايدحتلا نأشبةلئسأ ىلع ًادرو   - ٢١ اهصلخت يف ٥   
أ ،لئادبلا ةيلعافو ةمالس نامض ىلإ ةجاحلاوةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم يجيردتلا تر ق، 
ةريشم تايدحتلا هذ ةكراشملا ةس يئرلا  ةددحملا تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحلا يف ةنجللا ةبغر ىلإ

حبصت ثيحب ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم رطقلا بسح  لبقتسملا يفًانوع رثكأ  تراشأو .  
ةلماعلا فارطألا نمةنجللا ءاضعأ ددع يف ةدايز ًاضيأ كانه نأ ىلإ ،كلذ ىلإ ةفاضإ ةكراشملا ةسيئرلا   

ةداملا بجومب كلذو ةيركفلا ةيكلملا لاجم يف ةربخلا يوذ نم ًءاضعأ جاردإل تلذب دق ًادوهج نأو ٥   
ةيلاعف ةدايزةيغب ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألاب ةلصلا تاذ اياضقلا لوانت   تدكأ ماتخلا يفو . ٥ 
تتبثأ دق ةيرولفلا ةيرولكلا نوبركلا تابك رمل ةرفاوتملا لئادبلا نأب قيرفلا داقتعا ىلع ةكراشملا ةسيئرلا

ةلاعفو ةنومأم ا أ.  
ن أب ديفت تاجاتنتسا نم ةنجللا هيلإتصلخ امم مغرلاب هنأ اهدافم ةطقن نيلثمملا دحأ زربأو   - ٢٢

بتعالا يف ذخأت مل ا،يجيردتلا صلختلا لاجم يف هليلذت رذعتي ًازجاح لثمينل عارتخالا تاءارب ريثأت   إف را  
هترجأ يذلا ليلحتلا يفةيلمعلاعارتخا ت اءارب ديدج نم ةكراشملا ةسيئرلا تدكأ،كلذىلع ًادرو .     
صلختلا مامأ ةبقع لثمت تابكرملا عارتخا تاءارب نأب دقتعت ال ةنجللا نأ نم مغرلاب هنأ  ةماع ةفصب
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يأب بحرتأاو اهئاضعأملعي ال يلحملا ىوتسملا ىلع اياضق كانه نوكت دق هنأب ترقأ ا . يجيردتلا  ة 
اياضقلا هذهنأشبفارطألا نم تامولعم   .  

ماع نأشبةلئسأ ىلع اهدر يفو   - ٢٣ قاشنتسالا ةزهجأ ىلإ لاقتنالل يئا ٢٠١٠   دعومك  
تايجيتارتسا عضول ةمزاللا دراوملاو ،ةيرولفلا ةيرولكلا نوبركلا تابكر مب ةلماعلاريغ ةننقملا تاعرجلاب 

ريثكلا نإف تزيجُأ دق تاعورشملا ضعب نأ نم مغرلا ىلع هنأ ىلإ ةكر اشملا ةسيئرلا تراشأ ،لاقتنا
  .لمكتسي مل اهنم

ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا عيجشت ةشقانملا ءانثأ نيلثمملادحأ حرتقا   - ٢٤ ةزهجأ داريتسا ىلع ٥   
 نورخآ نولثممراشأو . ةيرولفلا ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب لمعت ال يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا

اذه لمَكت  س ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل لاقتنالاي نأ حجرملا ريغ نم نأ ىلإ ماع لولحب ٥   
يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ مادختسا طامنأ ىلإ رظنلاب ،ةدعاسملا اهل مدقت مل اذإ ٢٠١٠  

  .فارطألا هذه ىدل ةيرولفلا ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب لمعت
ةسيئرلا تدكأ ،ةيعيمجتلا تاجتنملا ىلع ةلبقملا ةقفاوملا تايلمع نأشبلاؤس ىلع ًادرو   - ٢٥  

لبقتسملا يف ةيعيمجتلا تاجتنملل تاءافعإب ةيصوتلا مدع وحن يوق لكشب عرتت ةنجللا نأ ةكراشملا 
تناك اذإ تاجتنملا هذه ىلإ ةجاحلا ىلع يوق ليلد دوجو نم دب ال هنأ هدافم يأر نع تبرعأو 

ا  دق ةفلتخملا ةلاعفلاانوكم تاجتنم يف اهيلع قفوو  ةدعل ةيرولفلا ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخ   
عامتجالا ىلإ كراشملا سيئرلا همدق يذلا زجوملا نأ ،كلذ عم ، تدكأ امك .تاونس هذه نأشب   

يتلا تاجاتنتسالا نم ةوق رثكأ ناك ةلأسملا هريرقت يف قيرفلااهنع برعأ   .  
  ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل  - ٢

ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا يارنايأ ديسلا ضرعتسا   - ٢٦  
ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا اهلمش يتلا  تائفلالك نم تاعوضوم 

نأ ىلإ يأرنايأ ديسلا راشأ عينص تلا لماوعب قلعتي اميفو. ٢٠٠٦ مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو ةنجللا   ،
تاءافعإ ىلع لوصحلل ايكرتو ليزاربلا نم ةَقل  قلعتي اميفو . عمُلا تابلطلا اضرعتسا دق يداصتقالا

مادختسا وه نوبركلا ديرولك عبار مادختسا نأ جتنتسا دق قيرفلا نإف ،ليزاربلا اهفصت يتلا ةيلمعلاب 
ماع يف مادختسالا كلذ نم ًايجيردت تصلخت دق ليزاربلا نأ ىلإ راشأ هنكلو ،عينصت لماعك  ٢٠٠٠ .

 ، هنأ قيرفلا ىأريويح داضم جاتنإل ناثيملا ورولك وموربل ايكرت مادختساب قلعتي اميفو  كالهتسامغر  
ا اهمادختسا نإف ،ةطيسو ةدامك ةداملا هذه نمءزج  ىصوأمث نمو ،عينصت لماعك ناك يسيئرل  

ةفصلا هذ  اهمادختساب . ، ضعب يف نكمي هنأ عينصتلا لماوع تامادختساب قلعتي اميف ركذماتخلا يفو  
ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا تالاحلا ىلعألا ةردقلا تاذ ةيئايميكلا داوملا نم ًالدب   

  .ًايلاح ةمدختسملا نوزوألا دافنتسا ىلع
قيرفلا ىلإ ١٧/١٠ررقملا يف دراولا بلطلا ىلإ ةراشإلا ىدلو   - ٢٧ تامادختسالا يف رظنل ل 

ديمورب نع ةضاعتسالا ةيناكمإ نم مغرلاب هنأ كراشملا سيئرلا ركذ ،ليثيملا ديموربل ةيليلحتلاو ةيربتخملا 
 ، ةضاعتسالا بعصألا نم  نإفليثيملا ديدويأ لثم ةيئايميك داومب ةيربتخملا تامادختسالا ضعب يف ليثيملا
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تامادختسالل ةيلاحلا ريياعملاو تائفلا ةمءالم ثيح نمو . ةيليلحتلا تامادختسالا يف ليثيملا ديمورب نع
سداسلا عامتجالا اهدمتعا يتلا تامادختسالا كلت نأ ىلإ قيرفلا    صُل  خ ،ةيليلحتلاو ةيربتخملا ةيرورضلا

 ، الانكمي ناك نإوليثيملا ديمورب تامادختسا ىلع كلذك بحسنت نأ نكمي فارطألل يف رارمتس  
ليثيملا ديمورب نم ربكأ تايمك ىلع ةجرحلا تامادختسالل ءافعإلا ةيلمعقيبطت قلعتي اميفو ،ًاريخأو .  

ققحت يذلاليئضلامدقت لانم مغرلاب هنأ ىلإ راشأ ،نوزوألل ةدفنتسم ىرخأ داومب  لئادب ىلإ لصوتلا يف    
لاجميف   ، ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ا لمعلانإف  ةيئايميكلا تاسرامملا قيبطتلًايلاح يرجي يذل    

لالخ تامادختسالا هذه يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختسا ىلإ ةجاحلا نم للقي دقءارضخلا   
  .ةمداقلا تاونسلا

يف رارمتسالا نم مغرلاب هنأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ ،ةيبطلا ريغ تالوصوريألاب قلعتي اميفو   - ٢٨
ةلماعلا فارطألا نم ةلق بناج نم تاجتنملا هذه يف ةيرولفلا ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مادختسا 

دجوت ال ٥ةداملا بجومب  ةينقت تابقع،  يجيردتلا صلختلا يغبني هنإ لاقو ،هنم يجيردتلا صلختلا مامأ   
  .لجاعلا بيرقلا يف تابكرملا هذه نم

ميدقتب ،ةنجلل كراشملا سيئرلا ،يب اماي ديسلا ماق ،يار ديسلا همدق يذلا ضرعلا باقعأ يفو  - ٢٩
ررقملا ىلإ هتراشإ ىدلف نوبركلا ديرولك عبارب لصتت اياضق نع ريرقت رمتؤم ناك يذلا ١٦/١٤   

نأ قيرفلا نمهيف بلط دق فارطألا  ةبسنلاب نوبركلا ديرولك عبار نم ةيملاعلا تاثاعبنال ل ًامييقت يرجي 
قرطب يصوي نأو ،عينصتلا لماوعو ةطيسولا داومل ا كلذ يف امب مادختسالا تائف نم ةنيعم تائفل

 ، هارجأ يذلا مييقتلا يف ةمدختسملا تاضارتفالا كراشملا سيئرلا حضوأةلصلا تاذ تاثاعبنالا ضيفخت  
تازيكرتلا نأ ىلإ راشأو ،تاثاعبنالل ةيريدقتلا تالدعملا كلذ يف امب ،ررقملا اذهل ةباجتسا قيرفلا يف  
نكمي يتلا تايوتسملا تقاف ةيعانصلا تاثاعبنالا نأ ىلإ ريشت نوبركلا دي رولك عبار نم يوجلا فالغلا
نم ةبوسحملا ماقرألا نيب توافتلا ردصم ناك نإو مادختسالاو جاتنإلا تاريدقت نم اهصالختسا  

  .حضاو ريغ مادختسالا تاريدقتو يوجلا فالغلا تايوتسم
يئرلا ركذ ،ن–ليبوربلا ديمورب ةدامب قلعتي اميفو   - ٣٠ هذه نم يونسلا كالهتسالا نأ كراشملا س   

ماع يف ةداملا نيب حوارتي امب ردق ٢٠٠٥  تردق تاثاعبنالا نأو ،يرتم نط ١ ٠٠٠٠ و٥ ٠٠٠   
رورمب ن -ليبوربلا ديمورب ةدام مادختسا ضافخنا لامتحا ىلإ راشأ كلذ عمو . ىوتسملا اذه فصنب  

رتملاحئاوللاوةيمسلاب ةقلعتملا لغاوشلا ببسب تقولا    .كلذ ىلع بت 
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يرورض مادختسا ءافعإب ًانييعت نأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأو   - ٣١

ليربأ /ناسين يف يسورلا داحتالا نم درو دق ءاضفلا تامادختسا يف (CFC-113) ١١٣ -ةيرولفلا 
تاونسلا نع ٢٠٠٦ ألارظنت نأ حرتقاقيرفلا نأ ىلإ كلذك راشأو . ٢٠١٠ – ٢٠٠٧  يف فارط  

متي امثير ٢٠٠٧ماعل دحاو ماع ةدمل ءافعإل ا يسورلا داحتالا عم نواعت لاو ًاقمع رثكأ ضارعتساءارجإ  
تاونسلل ةلمتحملا تاءافعإلا نأشبلبقملا ماعلا لالخ   ٢٠١٠ - ٢٠٠٨.  
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ررقملا يف دراولابلطلا ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ ماتخلا يفو   - ٣٢ قيرفلاضرعتسي نأ ب١٧/١٧    
لزاب ةيقافتا كلذ يف امب ،ىرخألا تايقافتالاو لايرتنوم لوكوتورب نيب ةلمتحملا رزآتلابنا وج  نأشب 

ءارجإ قيبطت  نأشبمادرتور ةيقافتاو ،دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا 
ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا  

ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملانأشبملوهكتسا ةيقافتاو  ريمدتلا لاجم يفرزآتلابناج ىلإ هنأ ركذو .   كانه ،   
ةيئايميكلا داوملا مادختسا نم ليلقتلل تاسرامملا لضفأ ذيفنت لاجم يف ةطشنألا يف رزآتلا نم ردقًاضيأ   

اهيلع ءاضقلاو ا    .ايافنو
ي لاؤس ىلعًادرو  - ٣٣ ام ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ ،ليثيملا ديموربل ةيربتخملا تامادختسالاب قلعت  

لاجم يف ثوحبلاب ةطبترملا تامادختسالا ىلع قبطنت ال ةيلاحلا ريياعملاو تائفلا نأ نم قيرفلا هيلإ صلخ 
 تامادختسالا تانييعتل ًاعضاخ لظي تامادختسالا هذه يف ليثيملا ديمورب لوخد ناك نإو ،لئادبلا
  .ةجرحلا

ررقملا اهبلط يتلا ةساردلاب قلعتت ةلئسأ ىلع ًادرو  - ٣٤ حضوأ ،نوبركلا ديرولك عبارل ١٦/١٤   
قودنصلا اهدمتعا يتلا نوبركلا ديرولك عبار جاتنإ عاطق تاقافتا نأب قيرفلا مهف كراشملا سيئرلا 

نأ ىرخأ ةرم كراش ملا سيئرلا دكأو. دمعتملا ريغجاتنإلا تلوانت دق نوكت ال دق فارطألا ددعتم 
اهنع غلبملا تايوتسملاو يوجلا فالغلا يف نوبركلا ديرولك عبار تازيكرت نيب مئاقلا توافتلا ردصم 

قيرفلا ضارتفانإف ،جاتنإلا نم تاثاعبنالا ثيح نمو . فورعم ريغ ةيعانصلا تامادختسالل نأ وه   
و ةئاملا يف١نيب تتوافت تاثاعبنالا  ةئاملا يف٥  الإ  توافتلانأب رقأهنأ  ،  نوكي دق  كلذ نم ىلعأ   يف  

نإ لاقوتالاحلا ضعب   .لبقتسملا يف اياضقلا هذهثحب يف قمعتلا يرج تس ه، 
هجوأ نأشب  ٍلاؤس ىلعًادرو  - ٣٥ سيئرلا دكأ ،ىرخألا تاقافتالاو لوكوتوربلا نيب رزآتلا   

تاءارجإ ذاختا نكمي يتلا عاضوألافشكتسادق قيرفلا نأ كراشملا  اهيف  نم رثكأ ديفت نأ نكميو.    
ةيباجيإلا رزآتلابناوج يف قيرفلا رظن دقو ،فارطألا ددعتم يئيب قافتا  ةيبلسلا هبناوج يف رظني ملوطقف    

  .يملاع رارتحإلكاشم ببست نأ نكمي يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةيضق ءانثتساب كلذو 
  يواغرلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل  - ٣

يواغرلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا وريتنيوك ليجيم د يسلا ضرعتسا  - ٣٦
يف ديازتي نوبركورديهلا يواغر مادختسا نإ لاقو . ٢٠٠٦ماعل ةنجللا ريرقتل ةيسيئرلا تاجاتنتسالا 

تابكرم مدختستو . ةينيتاللا اكيرمأو ايسآ نادلب ربكأ يف ةصاخو ٥ةداملا فارطأ يف تاقيبطتلا 
،تابكرملا هذهلظتو ،ريدصتلا قاوسأ يف صوصخلا هجو ىلع ةيرولفورديهلا ن وبركلا ةماع ةفصب يه ،   

مظعم ةيداملا ةيحانلا نم لعفلاب تلمتكا دقو . تامادختسالا ضعب يف يسيئرلا ءاغرإلا لماع
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمنع لوحتلاتاعورشم  راعسأ لازت الو ،  نم ىلعأ تابكر ملا هذه 

لوحتلا ةيلمع ىلع دعاسي ام وهو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمراعسأ نادلبلا يفو .  
ًادودحم (HCFC 141b) ب ١٤١ -ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا ربتعي ةمدقتملا   

ةيداصتقالاو ةيميظنتلا طوغضلا ترمتسا دقو . ةيسيئرلا قاوسألا يف همادختسا رظح ببسب ةياغلل
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مايقلا تالامتحا نم للقي يذلا رمألا ،يواغرلا لاجم يف تابكر ملا هذهمادختسا نم دحلا يف ةيقوسل او
تايلمع تلاز امو . ًانميهم نوبركورديهلاعضو لظي كلذبو ريصقلا ىدملا يف تارامثتسالا نم ديزملاب 

راشأ ًاريخأو .ةحضاو ةروصب تفلتخا تايوتسملا نكلو ةرمتسم ةزهجألا نم ءاغرإلا لماوع صالختسا  
  .تاثاعبنالابؤبنتل للمعلا رارمتسا ىلإ 

  تانولاهلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل  - ٤
تانولاهلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا لوبشتاك ديفيد ديسلا ضرعتسا   - ٣٧

  .٢٠٠٦سرام /راذآ يف دقع يذلا ةنجللا عامتجال ةيسيئرلا تاجاتنتسالا
لكايه يف تانولاهلا لئادب مادختسال لذبت يتلا دوهجلاو ١٥/١١ررقملاب قلعتي اميف و  - ٣٨  

يف تانولاهلا مادختسا تلوانت ةسارد نم ءاهتنالا مت دق هنأ كراشملا سيئرلا ركذ ،ةديدجلا تارئاطلا 
. يندملا ناريطلل ةيلودلا ةمظنملا نم نيلوؤسم عم هضارعتسا متيس ريرقت عورشم دادعإ متو يندملا ناريطلا

يف ترشن عوضوملا نعةلاقمل يباجيإلا لابقتسالا دعب هنإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو  نوناك يف ةمظنملا ةيرود   
رخاوأ يف اهرشنل ةيناث ةلاقم دادعإ نآلا يرجي ٢٠٠٥ربمسيد /لوألا لئاوأ وأ ٢٠٠٦،   ٢٠٠٧.  

لكاشم هجاوت ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ضعب نأ ركذو   - ٣٩ تلايف    ، تانولاهلا نع لوح
تانولاهلا تانوزخم ثولت يفو اهريغو ةيرولفلا ةيرولكلا ةينوبركلاتابكرملاب    . ، ايقيرفأ بونج تركذف

تانولاهلا تانوزخم نم ةئاملا يف٩٥نأ ،لاثملا ليبس ىلع  تافصاومل ةافوتسم ريغ ةربتخملا ١٣٠١-   
جذامنب تاؤبنتلاو تانولاهلا فرصم يف رمتسم لمعلا نأ ركذ امك . يسايقلا ديحوتلل ةيلودلا ةمظنملا
تانولاهلا عون نمحضتادقو . تاثاعبنالا نأ ثدحملا ١٣٠١-  تاريدقتلا نع لقت هنع ةئشانلا تاثاعبنالا   

ناكتانولاهلا فرصمنإف مث نمو ظوحلم لكشب ةقباسلا  ًاردقم ناك امم ربكأ     .لبق نمهل  
اوت مدعنأشبقلقلا رارمتسا ىلإ ةراشإلا دعبو   - ٤٠ يسورلا داحتالا جراخ ٢٤٠٢-نولاهلا رف   

 ١٣٠١ –نولاهلا نإ لاق ،ديعب دهع ذنم قباسلا يتيفوسلا داحتالا يف ةداع جتنت تناك يتلا تاجتنملل 
لقت راعسأب ١٣٠١ -نولاهلا رفاوت ةيناكمإ نأ ةقيقح ىلإ راظنألا ىعرتساو ةطيسو ةدامك مدختسي   

ىلإًاضيأ راشأو. لئادب ذيفنت ىلع ناريطلا ةعانص عجشي ال دق اهريودت داعملا تانولاهلا نع جاتنإلا نأ    
ةداعإ ىلع ةردقلا رفاوت عم يرورض ريغ حبصي دق ةطيسو ةدامك مادختسالل تانولاهلا نم ديدجلا 

ةيلودلا ءاقنلا ريياعم ىلإ ا  لوصولل ةنزخملا داوملا ةجلاعم.  
دامك مادختسالل١٣٠١ - نولاهلا جاتنإب قلعتي اميفو  - ٤١ جاتنإل عينصتلا تايلمع يف ةطيسوة    

جاتنإلا اذه ضفخل دوهجلا نمديزملا لذب مزتعتهدالب نأ نيلثمملا دحأ ركذ ،تاديبملا  ىلإ   دح ىندأ  
  .نكمم

  ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل  - ٥
ليثيملا ديموربب ةي نعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ةكراشملا ةسيئرلا ونازيب اترام ةديسلا تمدق  - ٤٢

(MBTOC) ماع نع ةنجللا ريرقت دق هنأ تركذو ٢٠٠٦  ةنجلل تدنسأ،  يف امب ،ةيساسأ ةمهم ١٢   
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ريرقت لامكتساو ةراضلا ةراجتلا نع ةروشملا ميدقتو ،ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ضارعتسا كلذ 
  .تاونس عبرأ لك دعي يذلا ريدقتلا

هتسايف يملاعلا ضيفختلا ضارعتسا دعبو  - ٤٣ لماوع ةثالث كانه هنأ تركذ ،ليثيملا ديمورب كال ـ 
ضعب يف ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ نأ ،ًالوأ : يهو مدقتلا رارمتسا ىلع ةروطخ لكشت لازت ال

ةلماعلا فارطألا ىدل نيجتنملل ةبسنلاب كلذكو لئادبلا ضعبل ةيسفانتلا ةردقلل ًافعض قلخت نادلبلا 
لا مت ثيح٥ةداملا بجومب  مادختسال جيورتلا نأ ،ًايناثو ؛لعفلاب ليثيملا ديمورب كالهتسا نم صلخت  

ضافخنا ىلإ يدؤت ليثيملا ديمورب نم ةيملاعلا تادادمإلا ةرفو نأ ،ًاثلاثو ؛ًارمتسم لازي ال ليثيملا ديمورب 
  .٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ضعب ىدل همادختسا ةدايزو هراعسأ 

ديموربل ةبسانم لئادب نع ثحبلا تايلمع ليومت ديفملا نم نوكي د ق هنأ تركذ نأ دعبو  - ٤٤
هنأثيح ةبوطرلا ةيلاع ةجزاطلا رومتلا جاتنإ يف ليثيملا لئادب ديدحت دعب متي مل  ةداملا هذهل   تضرعتسا،  
. ةعارزلا لبق امةبرتلا تامادختسا يف ليثيملا دي مورب لحم لحت نأ نكمي يتلا ةيلاعف رثكألا لئادبلا

و ،نيركبورولكلاوD/pic-1,3ةدام ىلإ ديدحتلا هجو ىلع تر اشأو يف امب ،ةيئايميك ريغ تاينقت ىلإ ، 
 D/pic-1,3 مادختسانوكي تالاحلا ضعب يف هنأ تركذو . ًانامأ رثكألا ريطقتلاب يرلا تاسرامم كلذ
يئانث كلذ يف ا مب اهرايتخا يرجي يتلا ةلمتحملا ةديدجلا لئادبلا تضرعتسا امك. ةيميظنت دويقب ًادودحم

مويدوصلا ديزأونيجنايكو ديفلوسيد، ليثيملا  ،.  
، مب قلعتي اميفو  - ٤٥ يف لئادب مادختسا يف درط ملانكلو ئطب لامدقت لا ىلإ تراشأداصحلا دعب ا

دنع (نيفسوفلاو ،تافآلل ةلماكتملا ةرادإلاو ،ةرارحلا مادختسا كلذ يف امب ،ةيذغألا زيهجت يفو نحاطملا 
يف ديجلا مدقتلاو )ةرارحلا عم وأ هدرفمب(ليروفلوسلا ديرولفو ) تاحتلاب ةقلعتملا لغاوشلا ةرادإ  ،

يتلا ةفيكملاءاوجألاو ،ةدوربلاو ،ةرارحلاو ،عساو قاطن ىلع نيفسوفلا مادختساب (علسلل لئادب مادختسا   
لئادبل ئطبلا مادختسالاو)قطانملا ضعب يف مدختست تاقيبطت،  رجحلا  يحصلا)يعارزلا (  ا .   أ ديب

مظعمو ليثيملا ديمورب ليجست ةداعإ يبوروألا داحتالاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف يرجي هنأ تركذ 
ًاطغض لكشي نأ نكمي نيفسوفلا وأ نيركبورولكلا ىلع ةديدج دويق ضرف وأ نادقف نأو ةليدبلا ةرخبألا 

  .ًارفاوتم لظ اذإ ليثيملا ديمورب ىلإ ةدوعلاب يهتني
ريمدتلاو ريودتلا ةداعإو ،دادرتسالا ةيضقب قلعتياميفو  - ٤٦ نأ ةنجلل ةكراشملا ةسيئرلا تركذ ،   

 ، علسلا ريخبت فرغ يف صوصخلا هجو ىلع قبطت ا   دمتعتايجولونكتلا هذه نأ وأو ةحاتم ايجولونكتلا
نم دحلا ىرج هنأالإ ،نادلب ةدع يف ةيراجتلا تايلمعلا نمض  ىلع ىلوألا ةجردلاب ًادامتعااهمادختسا    

  .نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلاب ةقلعتملا لغاوشلا وأ ةيئيبلا ةيلحملا لغاوشلا
دحأ نم تانايب تدرو ،ليثيملا ديمورب ريمدتو دادرتسا نأشب ١٧/١١ررقملاب قلعتي اميفو   - ٤٧  

ريمدتلا هيلي مث طنأشبفارطألا   شنملا محفلا ىلع دمتعي ماظن مادختسا طبترا دقف يراجتلا ذيفنتلا امأ.    
ةيطغأتحت مادختسالاو فرغلاو تايواحلاب نيلوبراتلا   .  
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، ) يعارزلا(رجحلا تامادختسا ىلإ قرطتلا ىدلو   - ٤٨  مدقنحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا
ام تامادختساو يحصلا )يعارزلا (رجحلاتاجلاعم لمع ةقرفل كراشملا سيئرلا سكناب ناثانوج ديسلا   

اهيلإ لصوت يتلا تاجاتنتسالا نع ًاريرقت يداصتقالا مييقتلاو ايجولو نكتلا قيرفل ةعباتلا نحشلا لبق
تانايبلاو ٢٠٠٤يف نييراشتسالا ءاربخلا دحأ اهارجأ يتلا ةساردلا ىلإ ًاساسأ تدنتسا يتلاو ،قيرفلا   

ىلإ ٢٠٠٢نم ةرتفلا يف هنأ ركذو . ١٥/١٠ررقملل ًاقفو فارطألا نم ةمدقملا ةيفاضإلا  غلب ٢٠٠٤   
رجحلا تامادختسا يف ليثيملا ديمورب نم يونسلاكالهتسالا لبق ام تاجلاعمو يحصلا )يعارزلا (   

وحنب ردقي ام ًافرط ٧٠بناج نم نحشلا  يرتم نط١٠،٦٠٠   يف ٦٥يونسلا مادختسالا ناكو .  
ًاقبط ةئاملا يف ٥٠و لماشلا حسملا جئاتنل ًاقبط ىوتسملا كلذ نم ةئاملا فارطألا نم ةدراولاتانايبلل    
ةددحملا تامادختسالانأشب يرتم نط ١٠٠نع ديزي يونس كالهتسا نع فارطأ ةسمخ غلبأو .    

ةيسيئرلا تامادختسالاب قلعتي اميفو . نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا) يعارزلا(رجحلا تامادختسال 
، )ًاعويش نحشلا لبق ام تامادختسا رثكأ(بوبحلا اهيلي ًاعويش رثكألا يه ةبرتلا تامادختسا تناك 

ةفففيلغتلاداومو ،ةجزاطلا تاجتنملاو ،باشخألاو   ا ةيئاذغلا داوملاو ،ةيبشخلا نأ ركذ هنأ ديب .  
ةياقول ةيلودلا ةيقافتالل ةيبشخلا فيلغتلا داوم ميظنتل ةديدجلا ةيهيجوتلا ئدابملل ةبسنلاب ةساردلا تيقوت 

ةقرف مامأ ةحاتملا تانايبلا لامتكا مدعو )١(،(ISPM 15) تاتابنلا نم صاقتنالا ىلإ يدؤي دق لمعلا  
كالهتسا نع غالبإلا نأ ىلإ لقتسملا ضارعتسالا ةراشإ ىلإ قرطتامك . اهلمع جئاتن ةيقوثوم حاولألا  
لئادبل ةلماش ةشقانم درتس هنأ ركذ ًاريخأو . ريبك دح ىلإ عقاولا نم لقأ ناك ةلماكلا ةيبشخلا لتكلاو

  .٢٠٠٦ماعل ةنجللا ريرقت يف نحشلا لبق ام ت اقيبطتو يحصلا) يعارزلا(رجحلا تامادختسا 
ىدمو ةيئايميكلا لئادبلا نع تامولعملا نم ديزم ىلع لوص حلا بلطىلع لاؤس ىلع ًادر و  - ٤٩

 ، ةنجلل كراشملا سيئرلا راشأةيبناجلا اهراثأو اهتيلاعف فصونأ ىلإ  لئادبلل ًا  ماعل ةنجللا ريرقت يف درو دق  
يف اهثيدحتو اهفصو متيسو٢٠٠٢ ريرقت   ةيئايميكلا لئادبلل كرتشملا مادختسالا نأ ركذ امك . ٢٠٠٦ 

  .ةيلاعف طباوضلا رثكأ لثمي ام ًابلاغ ةيئايميكلا ريغو
لئاسولا ةيلاعف ىدم نأشبلاؤس ىلع ًادرو   - ٥٠ ةرارحلاب ةجلاعملل ةحاتملا  ، ا يف  يهو الأ نحاطمل

ا نارايخلا ام  ةنجللا نأ كراشملا سيئرلا ركذ . نايسيئرلأ ودبي نيذللا يلخادلاو يجراخلا نيخستلا
ًارظن هنأ ىلإ راشأو . ٢٠٠٦ريرقت يف نييسيئرلا نيرايخلا نيذه  نأشبةضيفتسم تاشقانم يرجتس 

ملا ىلع لضفألا رايخلادامتعال عقوملا ساسأ ىلع رايتخالا نوكي نأ نيعتي ،عقوملل ةينقتلاتافصاو   .  
ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا لمعةقرفل كراشملا سيئ رلا حضوأ ،ةلئسألا نم ددع ىلع ًادرو  - ٥١  

لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلاب ةقلعتملا نادلبلا دحأ تانايب جردت مل لمعلا ةقرفنأ نحشلا لبق   
 (ISPM-15) ١٥مقر رايعملا ينبت نأ ركذ امك . ةمدقملا تانايبلا يف تابوعص دوجو ببسب نحشلا

ةدايز دوجو لامتحا نم فواخملا ريثي ام وهو ،ةيرارحلا ةجلاع ملاو ليثيملا ديمورب مادختسا ىلإ جاتحي
مل فارطألا نأل كلذو ،فواخملا كلت ريربت دعب نستي مل هنأ ديب . ليثيملا ديمورب مادختسا يف ةريبك
ًاريخأو . عساو ىدم ىلع رايعملا اذه قيبطت ةرتف يطغت يتلا ةينمزلا ةرتفلا نع تانايب نآلا ىتح مدقت

                                                           
ةيقافتالا ةياعر تحت وافلا نع ردص ،تابنلا ةحص ريبادت ةلسلس نم ةيلودلا ريياعملل ١٥مقر عوبطملا   )١(  
 .تابنلا ةيامحل ةيلودلا
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رجحلا تامادختساب ينعملا لمعلا قيرف عامتجالءاغلإ نم ةريخألا ةظحللا يف ثدح امب قلعتي اميفو   
راشأ ٢٠٠٦سرام /راذآ يف هدقع ررقملا نم ناك يذلاونحشلا لبق ام تاقيبطتو يحصلا   ىلإسيئرلا ، 

ةيفا ك تامولعم اهيدل دجوت ال هنأ ةنجلل نيبت امدنع لاومألا يف تاروفو قيقحتل يغلأ دف عامتجالاهنأ 
ام ضيوعت متيس هنأ لماعلا قيرفلا نأمطو. عامتجالا دقع رربت   .ةيلام رئاسخ نم ءاضعألا هدبكتي 

ةلوارفلاب قلعتي اميف ليثيملا ديمورب مادختسا نأشبةنجللا نم ًادر نيلثمملا دحأ بلطو   - ٥٢ ةفحازلا  
يلمع ضرع ءارجإ ررقملا نم ناك يذلاو ١٧/٩ررقملاب كلذ ةلص ثيح نم  عامتجالا ءانثأ هنأشب   

هنأب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم ديكأت ىلع لوصحلا ىلإ ىعسي لثمملا ناكو . يلاحلا
ىلإ ًاريرقتمدقيس  ضارغأل ةبرتلا ريخبت ةيلاعف نأشب رشع نماثلا فارطألا عامتجا  رجحلا تاقيبطت  

ةرقفلاب ًالمع نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا) يعارزلا( ملا نم٨  ليبق نمو  هنأ لثمملا ركذ. ررق 
، ةمزاللا تابلطتملا لوانتي يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ باطخ لاسرإ متيس ةيفافشلا  

حضاولا مادختس الاكلذكو ،ةجرحلا تامادختسالا تانييعت راطإ يف ريوطتلاو ثوحبلا ةطشنأ فيصوتل 
ردصت يتلا تايصوتلا ةساردل سايق ةمالعاهذا ختاو ٢٠٠٥ماعلا يف ةرداصلا ةيصوتلل ةنجلل ا بناج نم  

و ،تانييعتلا كلتنأشبًالبقتسم  دنع تانوزخم نم دجوي ام اهرابتعا يف ذخأت نأ بةنجللا مايق  ةرورض 
  .ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإب ةيصوتلا

رجحلا تاقيبطت تحت جردنت يتلا ةبرتلا تاجلاعمنأشبةلئسأ ىلع ًادرو   - ٥٣ حصلا)يعارزلا (  ي  
 ، رجحلاب ةينعملا لمعلاةقرف ريرقت نأ بكراشملا سيئرلا حضوأ ،نحشلا لبق ام تاـجلاعمو ) يعارزلا( 

كانه نوكتس هنأو ،فارطألا نم ةمدقملا تامولعملا زاربإ ىلع رصتقأ نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا 
نم ديزم ىلع لو صحلاب قلعتي اميفو. راطإلا كلذ يف ةنيعم تامادختسا جاردإ دنع ةفلتخم تاريسفت

ل يحصلا رجحلا تامادختسانأشبتامولعملا  تقولا يف هنأ كراشملا سيئرلا ركذ ،فارطألا مهف  قيمعت 
نأشلا اذه يف ءاربخلا قيرفل لوخملا ضيوفتلا نإفتامولعملا هذه ىلع لوصحلل دوهجلا هيف لذبت يذلا   

  .ىهتنادق 
  ةيرارحلا تاخضملاو ءاوهلا فييكتةزهجأو ديربتلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل   - ٦

ةزهجأو ديربتلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا لاورجأ يهيدار ديسلا غلبأ   - ٥٤
لاجم يف يجيردتلا صلختلا ةيلمع نأ نم مغرلا ىلع هنأنيلثمملا ةيرارحلا تاخضملاو ءاو هلا فييكت  
بجومب ةلماعلا فارطألا يف ًابيرقت تلمكتسا دق ةديد جلا ءاوهلا فييكت ةزهجأو ديربتلا تادعم عينصت

ةنايصلا تامدخ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مادختسا رمتسا،٥ةداملا  ثحبلا نأ ىلإ راشأو .  
فلتخم يف رمتسم يملاعلا رارتح إلل ةضفخنم تايناكمإ ىلع يوطنت ةديدج ةليدب ديربت لئاوس نع
  .تامادختسالا

يف يسيئرلا ل يدبلا تلاز ام ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم نأ ىلإ راشأ ،لئادبلا ثيح نمو  - ٥٥
، . ةنجللا اهلمشت يتلا تاعاطقلا نوبركورديهلا مادختسا بوص ديازتملا هاجتالا ظحول دقف كلذ عمو

 ، تاذ ةيرولفلا نوبركلا تابكرمو نوبركلا ديسكأ يناثواينومألاو ىلع ةضفخنملا ةردقلا  ثادحإ  
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ةليدبلا ةرودلا مظن مادختسا وحن ديازتملا هاجتالا نع ًالضف تامادختسالا فلتخم يف يملاعلا رارتح إلا
  .تاثاعبنالاو تادربملا نحش نم دحلل

 (HFC-134a)أ ١٣٤ -ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرم نأ ركذ ،يلرتملا ديربتلاب قلعتي اميفو   - ٥٦
ثيحةدئاسلا لئادبلالكشت تلاز ال ن اتويبوزيألاو يسيئرلا فدهلا لثمت ةقاطلا ةءافك نأ  ريشتو .  

لحت يتلا تادحولا ةقاط فصن نم لقأ مدختست ةديدجلا تادحولا نأ ىلإ ةقاطلا ةءافك طسوتم تانايب 
ا ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرم نإف ،ا . اكم  اذب ةمئاقلا ةيراجتلا تادحولا ثيح نمو

تابكرم تناكو . ديربتلا لئاوس اهفصوب ةيسيئرلا تارايخلا تناك امهنيب طئالخلا وأ نوبركورديهلاو
ةلماعلا فارطألا يف حاتملا يسيئرلا رايخلا يه  (HCFC-22) ٢٢ –ةيرولف ةيرولك ورديهلا نوبركلا 

ةطسوتملاو ةريبكلا مظنلا يف ةمدختسملا فيثكتلا تادحول ةبسنلاب٥ةداملا بجومب   يناثذخأ دقو .  
نادلب نم ديدعلا يف مدختسا دقو ةريبكلا ديربتلا مظن يف ًاينقت ًارايخ هرا بتعاب روهظلا يف نوبركلاديسكأ 
مظنلا يف مدختست ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تناك ،لقنلا لئاسو ديربت لاجم يفو . ٥ةداملا 

ديربتلا ةدام يه ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرم تنا كفءاوهلا فييكت ةزهجأ لاجم يف امأ . ةديدجلا
نوبرك ورديهلا مادختسا يرجي و ٢٢ -ةيرولف ةيرولك ورديهلا نوبركلا تابكرم ناكم لحتل ةيسيئ رلا

ىلع ةدمتعملا مظنلا ءاشنإ متيو. ابوروأ يف يرولفةيرولكورديهلا نوبركلاتابكرم   ةدحتملا تايالولا يف ة   
لالحإ تايلمع لصاوتتو ةيلرتملا مظنلا يف ةيكيرمألا ريغ فارطألا يف تادربملا    .٥ةداملا بجومب ةلماعلا  

ًامامت تلح دق  (HFC-134a)أ ١٣٤ -ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرم نأ ىلإ راشأ ًاريخأو   - ٥٧
ةلقنتملا ءاوهلا فييكت مظن يفةيرولفورولكلا ةينوبركلا تابكرملاناكم  يف ا .    ايناكمإ ىلإ رظنلاب هنإ الإ

نوبركلا ديسكأ يناث لثم ا ادختسا يف رظنلا يرجي ،يملاعلا رارتحإلاثادحإ   اكم لحت ىرخأ داوم م
 HFC-134aةلماعلا مظنلا ريوطت يرجي كلذ ىلع ةوالعو ،أ ١٥٢ –ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرمو 

طئالخ نع رثكأ وأ تاكرش ثالث تنلعأ دقو . تاثاعبنالا نم دحلاو ةقاطلا ةءافك قيقحت يف ةدعاسملل
ضفخنمةردقتاذ ةديدج ديربت لئاوس  ةزهجأ يف  HFC-134a ناكم لحتل يملاعلا رارتحإلا ىلع ة 

  .ةلقنتملا ءاوهلا فييكت
ىلع ةدمتعملا ديربتلا تادعم مادختسا نأشبلاؤس ىلع ًادرو   - ٥٨ ورولكلا نوبركلا تابكرم  

ماع دعب ةيرولف هنأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ ٢٠١٠  بجومب ةلماعلا فارطألا عيمج ىدل نوكي يغبني ، 
تاذ تادعملا مادختسا يف رارمتسالا ىلع يوطنت نأ نكمي ديربتلا داوم ةرادإل ططخ ًابيرقت ٥ةداملا   

تانوزخملا مادختساو ريودتلا ةداعإ قيرط نع٢٠١٠ماع دعب ةلصلا  هنأ ىلإ راشأ كلذ ىلع ةوالعو .  
دحأ همدق حارتقا ىلع ًادرو . تادربملاعاطق يف نادلبلا نم ددع يف ةددجتملا لاومألا مادختسا يرجي 

نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولك ورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا طيبثت ىلع لمعلاب نيلثمملا 
ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ ،لئادبلا مادختسا قيرفلا عجشي نأ بو جودزملا لاقتنالا بنجتل ةيرولفورديهلا

ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نيب كرتشملا صاخلا ريرقتلا نأ 
كلذ يف امب ةيئايميكلا داوملا كالهتسا نم دحلل ةمزاللا ريبادتلا ددح دق ٢٠٠٥ماعل خانملا ريغتب   

ددع ةشقانم يرجي فوسو . ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم
يف دقعت فوس ءاربخلل لمع ةقلح يف نوزوألا دافنتساب ةلصلا تاذ ريبادتلا نم زومت٧  . ٢٠٠٦هيلوي / 
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ةدعاسملل تاساردلا نم ددع ءارجإ ىلوتت فارطألا ددعتم قودنصلل ةذفنملا تالاكولا نأ ىلإ راشأو 
قلعتي اميف مدقتلا قيقحتل لئاسولا لضفأ ديدحتنم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نيكمت يف  تابكرمب    

ةيرولف ةيرولك ورديهلا نوبركلا تابكرم لئادب ضارعتسا يرجيس ًا ريخأو. ةيرولفورديهلا نوبركلا
يرجي فوس يتلاو ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهدعي يتلا مييقتلا ريراقت يف ليصفتلاب  

ماع ةيا   ٢٠٠٦يف نوزوألا ةنامأل اهميلست.  
 ٣دنبلا  (٢٠٠٨ و٢٠٠٧يم اعل ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإل ةديدج تانييعت يأ ضارعتسا  -ءاب 

  )لامعألا لودج نم) أ(
دقهنأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ  - ٥٩ ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإل ةديدج تانييعت ةثالث تم   

ةزهجأ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مادختسا نأشبنانييعت : قيرفلا بناج نماهيف رظنلل   
ماعل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ٢٠٠٧ماعل ةيبوروألا ةعامجل ا امهتمدق ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا  

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مادختسال نييعتو ٢٠٠٨  ،- ١١٣ (CFC-113)  تامادختسالا يف
يسورلا داحتالا همدق٢٠١٠ – ٢٠٠٧تاونسلل ةيئاضفلا   .  

ةقيثويفةلصلا تاذ ماسقألا ىلإ مامتهالا ىعرتساو   - ٦٠ ةنامألا    (UNEP/OzL.Pro/WG.1/26/2) 
ةعامجل ا تانييعت ىلع ةلماكلا ةقفاوملاب ىصوأ دق يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ ىلإ راشأو
ضارعتسا ءارجإل يفاكلا تقولا قيرفلا ىدل نكي مل نيح يفو . ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ةيبوروألا

أبيصوُأ ،يسورلا داحتالاب صاخلا نييعتلل قيقد ساسأ ىلع ٢٠٠٧ماعل ءافعإ حنم يف فارطألا رظنت ن    
تاونسلاب قلعتي اميف ٢٠٠٧يف ةقد رثكأ ضارعتسا يرجيس هنأب مهفلا   ٢٠١٠ – ٢٠٠٨.  

ماعل فرطلا تانييعت يف ةدايزلا نأ ةيبوروألا ةعامجلا ةلثمم تحضوأو  - ٦١ نع أشنت مل ٢٠٠٧   
دافنتسال ةجيتن لبةطشنألا يف عسوت   ناك كلذ عمو. يبوروألا داحتالا يف تاكرشلانم ددع تانوزخم  

ا ةيلمع يف يضميو  ،ًامدقت ،ةماع ةفصب ققحي فرطلا أ ىري يتلا تامادختسالا ددع يف ضفخ ثادحإ
ضارعتسا فرطلا مازتعا نع ةلثمملا تبرعأو . ةيساسألا تامادختسالل نييعت ىلع لوصحلل ةلهؤم

و ةثدحملا تامولعملا ساسأ ىلع٢٠٠٧ماع نييعت  اذإ امب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف غالبإ  
  .ةنيعملا ةيمكلا يف ليدعت ءارجإ عقوتملا نم ناك

نم فرطلا تانوزخم تناك اذإ امع تلءاست ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نييعتب قلعتي اميفو   - ٦٢
 ٢٠٠٧ماعل ةيسا سألا تامادختسالا تابلطتم ةيطغتل يفكت فوس ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم

ءافعإ حنم ىلع أدبملا ثيح نم قفاوت نأ نكمي ةيبوروألا ةعامجلا نأ نم مغرلا ىلع هنأ ىلإ تراشأو 
تنيع يتلا ةيمكلل٢٠٠٨ماع  ه  نييعتلا ضرعتس ي نأ لضفألا نم نإف ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ا

  .ةديدجلا تاروطتلا ةاعارم نم نيكمتلل
ل ررقم عورشم دعأ دق هلثمت يذلا فرطلا نأ ىلإتراشأ كلذ ىلع ةوالعو  - ٦٣ قيرفلا هيف رظن ي 

قاشنتسالا ةزهجأ يف فارطألا ةطساوب ةيساسألا تامادختسالا عنم ررقملا عورشم حرتقيو ،لماعلا  
لوماتوبلسلا ىلع يوتحتيتلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع يوتحت يتلا ةننقملا تاعرجلاب  طقف  

ةلماعلا ريغ فارطألا نم فرط يف عيزوتلا وأ عيبلل ةهجوم ةزهجألا هذه تناك اذإ لاعف نوكمك  
. ٥ةداملا بجومب  لبق ١٩٩٦ماع لبق ام تانوزخم مدختست نأ فارطألا نم بلط ي نأ حرتقي امك  
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ررقملا يف ءاج امل ًاقفو كلذو ًاثيدح ةجتنملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تا ـبكرم مادختسا وأ ءارش
نم ةيساسألا تامادختسال ليلحملا صيصختلا رصق ررقملا عورشم حرتقي كلذ ىلع ةو العو. ٤/٢٥

لوبق ىلإ ىعست يتلاو لئادبلا نأشبثوحب ءارجإ يف كراشت ال يتلا تاكرشلا ىلع تابكرملا هذه   
صلختلل ًادعوم نمضتت لمع ةطخ فرط لك مدقي نأ ىلإ ةلثمملا تعدو . لئادبلا كلتل نيمدختسملا

مئالم تقو يف ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يئاهنلا 
  .رشع عساتلا فارطألا عامتجا بناج نم اهيف رظنلل

تامادختسالا نييعت ىلع هقيلعت ضرعم يف ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لثمم حضوأو   - ٦٤
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تايمك ضفخ يف هدلب هققح يذلا مدقتلا ،هلثمي يذلا فرطلل ةيساسألا 

صلختلا لمكتسي فوس فرطلا نأ نيلثمملل دكأو ،ةيساسألا تامادختسالل تاءافعإلل ةنيعملا ةيرولف  
ةيوتحملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ يف ةمدختسملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يئاهنلا 

تانوزخملا ىلع بسانملا دحلا ىلإ فرطلا دمتعيس ،كلذ ء انثأو. ٢٠٠٨ماع يف لوماتوبلسلا ىلع 
هلثمي يذلا فرطلا نأ حضوأ امك . ًاثيدح ةجتنملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمنم ًالدب ةرفاوتملا 

قاشنتسالا ةزهجأ تامادختسا مظعم لئادبب قلعتي اميف ريوطتلاو ثوحبلاتاطاشن ذيفنت ىلع فكعي   
كلا تابكرمىلع ةدمتعملا ماع نم قحال تقو يف فارطألا غلبي فوس ه نأو ةيرولف ةيرولكلا نوبر 

س يذلا دعوملاب٢٠٠٦ هيفأدبت،  دعاوقلا عضو ةيلمع   .  
 نأشبررقم عورشم دعأ دق هدلب نأ ىلإ ةراشإلا ىدل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لثمم حرتقاو   - ٦٥

ضرغب فرطلا هحرتقا يذلا ررقملا ليدعتل ةيبوروألا ةعامجلا عم ةيئانث ةروصب هدلب لمعي نأ، ةلأسملا  
  .لماعلا قيرفلا ىلإ ةديدج ةخسن ميدقت

لئادبلا ةمالس نامض ىلإ ةجاحلا ىلع نيلثمملا دحأ ددش ،كلذ تبقعأ يتلا تاشقانملا لالخو   - ٦٦
اه ريثأت ىلإ رظنلاب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةدمتعملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل

داوملا نأشبتاداهش يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مدقي نأ حرتقاو . ناسنإلا ةحص ىلع رشابملا  
اهتمالسدكؤت دعب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلإ ةجاحلا مييقت ىلع قيرفلا رخآ لثمم ثحو .  

نأ حرتقاو لوكوتوربلا هددح يذلا ٢٠١٠ماع يف اهنم لماكلا صلختلا خيرات  يف فارطألا رظنت  
ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألايف ةيلاقتنالا ةرتفلا عم لماعتلل ةمزاللا لئاسولا   ٥.  

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم تانوزخملا ةيمك نع تامولعملا نم ديزملا رخآ لثمم بلطو   - ٦٧
ةروصب رظنلا نم نكمتلا لجأ نم ةيبوروألا ةعامجلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم لك يف ةيرولف 

يداصتقالاو مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت يف دراولا حارتقالا ىلإ راشأو . نيفرطلا تانييعت يف لضفأ
ةزهجأ يف ةمدختسملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم عيمج نع ةضاعتسالا ناكمإلا يف نأب 

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم بلطو تابكرملا هذه نم ةيلاخ لئادبب ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا 
  .ةلأسملا هذه حيضوت ةدايز يداصتقالا

تابكرمىلإ ةجاحلاب عامتجالا يسورلا داحتالا لثمم غلبأو  - ٦٨   CFC-113عانصلا لا  ا يف تا  
يسورلاةيئاضفلا نادلب اهمدختست يتلا ةيسورلا خيراوصلا ايجولونكت ةيقوثوم ىلع ظافحلا لجأ نم ة   

داحتالا نأ ىلإ راشأو . ةيلودلا ةيئاضفلا ةطحملا ءادأ نامض ىلع تلمعو ملاعلا ءاحنأ ىتش يف ةريثك
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لاجم يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مادختسا نع فقوتلل ةنكمملا ريبادتلا لك ذختي يسورلا 
لصأ نم ةينامثل نوزوألاب ةراض ريغ لئادب ىلع روثعلا صاخ هجوب متو . ةيئاضفلا تاعانصلا
رظني فرطلا نأ امك ،ةيئاضفلا تاعانصلا لاجم يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةعستلا تا مادختسالا

ةجاح تتبثأ دقو . CFC-113 تابكرممادختسا ضفخ ةلصاوم نم نكمتلل ريبادت يف ،كلذ ىلإ ةفاضإ 
ةيجولونكتلا تايلمعلا نم ددع يفCFC-113 تابكرمةيساسألا تامادختسالل ءافعإ ىلإ ايسور   ،.  

نم ديدعلا برعأ ،يسورلا داحتالا بناج نمةيساسألا تامادختسالا نييعتب قلعتي اميف و  - ٦٩  
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف دجي مل يذلا نييعتلا ىلع ةقفاوملا اهنم بلطلا ءازإ قلقلا نع فارطألا 

  .ةقيقد ةروصب هضارعتسال ًايفاك ًاتقو يداصتقالا
٧٠ -   ، اعلا قيرفلاقفتاةشقانملا هذه بقعو هذه نأشبتاررقم عيراشم ةثالث ةلاحإ ىلع لم   ، ةلأسملا 

اهثحبلرشع نماثلا فارطألا عامتجاىلإ ،ريرقتلا اذه قفرم يف نيبملا وحنلا ىلع   .  
ريمدتلا نأشب ١٧/١٧ررقملا بجومب ةبولطملا ةلاحلا تاسارد تاصاصتخ اعورشم ضارعتس ا  - ميج  

  )لامعألا لودج نم) ب(٣ دنبلا(نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ًايئيب ميلسلا 
ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلط ١٧/١٧ررقملا نأ ىلإ دنبلل هميدقت نابإ كراشملا سيئرلا راشأو   - ٧١  

ةطبترملا فيلاكتلاو ايجولونكتلا نأشبةلاح تاسارد ءارجإل تاصاصتخ ادعي نأ يداصتق الا مييقتلاو  
كلذ يف امب ،ةيرولف ةيرولك نوبرك تابكرم ىل ع ةيوتحملا ءاوهلا فييكتو ديربتلا ةزهجأ لادبتسال ةيلمعب
ةطبترملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نمو ةزهجألا هذه نم يئاهنلا صلختلاو لقنلاو دادرتسالا  

الا هذه مدقت نأ ىلع ًايئيب ةميلس قرطب ا دقو . يلاحلا عامتجالا يف فارطألا اهثحبت يكل تاصاصتخ
الا عورشم ىلإ نيلثمملا رظنهجو   . قيرفلا هدعأ يذلا تاصاصتخ 

الا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل مهريدقت نع اوثدحت نيذلا نيلثمملا عيمجبرعأدقو   - ٧٢ يداصتق  
 هجاوت يتلا ةلكشملا مجحىلع مهنم ديدعلا دكأو . تاصاصتخالا عورشم دادعإ يف داجلالمعلا اذهل 

ُالثم ظحول دقف ؛٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطأل ا تابكرم نم ةردقملا ةيمكلا نأ فارطألا د حأ يف 
ىوتسم ًابيرقت لداعت يواغرلاو ةزهجألا يف ةدوجوملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا ساسألا طخ كالهتس ا 
  .هيدل

ةيداصتق الا زفاوحلا كلذ يف امب ،ةيميظنتلا لئاسملاو تاسايسلا ةاعارم ةيمهأ نيلثمملا دحأ دكأو  - ٧٣
الع صلختلاودادرتسالانامضل  ًانأش لقألا ةينقتلالئاسملاىلع ةو   ضعبلادكأ امك.   ليثمتلا ةيمهأ    

حرتقاو ةلاحلا تاسارد يف ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل يفاولا يميلقإلا  لمشينأمهدحأ   ليثمتلا    
ىلإ نورخآ نولثمم راشأو . ضفخنملا كالهتسالا تاذ نادلبلادحأ كلذ يف امب ميلقإ لك يف اهنم نيفرط 

  .اهريمدت دارملا ةيلامجإلا تايمكلل ريدقت دوجو ديفملا نم هنأ اوأرو ،لولحلل ةلمتحملا فيلاكتلا
رصانع ءازإمهقلق نع نيلثمملا ضعب برعأو   - ٧٤ قيرف اهدعأ يتلا تاصاصتخ الانم ةنيعم  

دعبأ وه امل بهذت ا الا مييقتلاو ايجولونكتلا  . ةلاحلا تاسارد نم ةداععقوتي امم أ ودبي يتلاو يداصتق
فارطألل يساسألا بلطلا نم ًابرق رثكأ نوكي ةلأسملانأشبحرتقم ميدقت اهمزع ىلإ ةلثمم تراشأو    .

صاخ هجوب نمضتت ثيحب ةلاحلا تاسارد قاطن عيسوت يغبني هنأ رخآ لثمم ىأر ،كلذ عمو 
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كلا ديرولك عبار نم ةدئازلا تايمكلاو تانولاهلاب ةصاخلا ريمدتلاودادرتسالاتايجولونكت  يتلا نوبر  
ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمعم ةكرتشم ةروصب جتنت   HCFC-22 . نأ نورخآ نولثمم ىأرو
فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافت الا عم ةلمتحملا رزآتلا هجوأو تالخادتلا ًاضيأ يعارت نأ يغبني ةساردلا

  .لزابو مادرتورو ملوهكتسا تايقافتاكلذ يف امب ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا عم لماعتت يتلا ىرخألا 
قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا نأ ةقيقح ىلإ لماعلا قيرفلا مامتهانيلثمملا نم ديدعلا ىعرتسا دقو   - ٧٥  

انأشبةسارد ءارجإ ًاضيأ يونت فارطألا ددعتم  اذ ةلأسملا نولثمم حرتقا ،دوهجلا راركت يشاحتلو .  
وأ نيتساردلا جمد ةيناكمإ ليجأت امبر  قيرف ةسارد نم ءاهتنالادعب ىرجت ثيحب ةيذيفنتلا ةنجللا ةسارد    
  .يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

ثحب ةلصاومل ايلارتسا لثمم ةسائرب لاصتا قيرف ءاشنإ ،ةشقانملا هذه بقع لماعلا قيرفلا ررقو   - ٧٦
  .ةلأسملا

نع ًةباين ًاثدحتم نيلثمملا ددحأ برعأ ،لاصتالا قيرف لخاد تراد يتلا تالوادملا باقعأ يفو  - ٧٧  
ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا مايقل ًارظن هنأ اهدافمو سيئرلا رظن ةهجو نع ،قيرفلا سيئر 

، دحت يف رظنلاب ،هالعأ درو امك ،فارطألا قيرفلا ءاضعأل يغبني ريمدتلا نع ةساردل تاصاصتخا دي
لامعألا ىلإ ةنجللا رظن اوهجوي نأ ةيذيفنتل ا ةنجللا يف ًاضيأ ءاضعأ مه نيذلا ةيوضعلا حوتفم لماعلا

هذه نأشبلماعلا قيرفلا لخاد تزجنُأ يتلا  نع ًاريرقت لاصتالا قيرف سيئر مدق ،كلذل ًاعبتو . ةلأسملا 
ةساردلل تاصاصتخالا دادعإ يف ققحت دقًاسوملمًامدقت نإ لاقو قيرفلا تالوادم  فارطأ تراشأو .  

يف امب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل تاصاصتخالا عورش م رصانعب ظافتحالا ايازم ىلإ ةدع
راطإ يف مظن عم رزآتلا هجوأو جذامنلاو ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا يف تاططخمب ةلصتملا كلذ   

عامتجا بناج نم ةلأسملا لوانت متي نأ ىلع ،كلذل ًاعبت قفتاو . ىرخأ فارطألا ةددعتم ةيئيب تاقافتا
  .رشع نماثلا فارطألا

هذه نأشبررقملا عورشم ةلاحإ ىلع لماعلا قيرفلا قفتا   - ٧٨ ملا وحنلا ىلعةلأسملا  قفرم يف نيب ، 
  .هيف رظنللرشع نماثلا فارطألا  عامتجا ىلإ ،ريرقتلا اذه

اهضفخل ةحاتملا صرفلاو نوبركلا ديرولك عبار تاثاعبنارداصم   - لاد   )لامعألا لودج نم) ج (٣دنبلا ( 
ىلإ ١٦/١٤ررقملا يف بلط رشع سداسلا فارطألا عامتج انأ ىلإ كراشملا سيئر لا راشأ  - ٧٩  

نوبركلا ديرولك عبار نم ةيملاعلا تاثاعبناللمييقتب موقي نأ يداصتق الا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف  
 مييقت عم يلاحلا عامتجالا يف لماعلا قيرفلا ىلإ ًاريرقت عفري نأو ةددحم مادختساتائف نع ةمجانلا 

كلتضفخل ةلمتحملا لولحلل ايجولونكتلا قيرف ريرقت ىلإ نيلثمملا مامتها ىعرتسادقو . تاثاعبنالا    
ديرولك عبارب ةصاخلا تاثاعبنالاوتامادختس الا نم لكل تاريدقت نمضتي يذلاو يداصتقالا مييقتلاو  
  .نوبركلا

هذه نأشبررقملا عورشم ةلاحإ ىلع لماعلا قيرفلا قفتا   - ٨٠ اذه قفرم يف نيبم وه امك ، ةلأسملا 
هيف رشع نماثلافارطألا عامتجاىلإ ،ريرقتلا   .  
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الا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريراقت نع ةئشان ىرخأ اياضقةيأ  - ءاه لودج نم ) د( ٣دنبلا (يداصتق  
  )لامعألا

  عينصتلا لماوع ةمئاق يف تامادختسالا جاردإل تابلط  - ١
جاردإل نيبلط كانه نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتل ا قيرفل كراشملا سيئرلا حضوأ  - ٨١

 ةلأسملاثحب ذنم امهيف تبلا متي مل ايكرتو ليزاربلا نم نيمدقم عينصتلا لماوع ةمئاق يف تامادختسالا 
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ نم مغرلا ىلع هنأ ىلإ راشأ ،ليزاربلا بلطب قلعتي اميفو . ٢٠٠٥ماع 

نع برعأيداصتق الا ، الكشي ليزاربلا هتفصو يذلا مادختس الا نأ هدافم يأر  عينصت لماعك ًامادختس
لكشلا اذ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يأ مادختس انع ًامامت تفقوت ليزاربلا نأ الإ   ٢٠٠٠يف .

اذه نأ يداصتق الا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف دجو دقف ،ايكرت نم حضوملا مادختسالل ةبسنلابو
غلبت هب ةطبترملا تاثاعبنالانأ ىلإ راشأو عينصت لماعك ًامادختس الثمي ما دختسالا ةبوسحم ًانط ١٣   

  .نوزوألا دافنتساتالادب 
الا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفتاجاتنتسابًاملع عامتج الا طاحأ دقو  - ٨٢  هنأ ساسأ ىلع يداصتق 

ت متي مل اذإو رشع نماثلافارطألا عامتجااهيف رظني نأ نكمي  يف اهثحب نكمي عامتجالا كلذ يف اهلوان  
راطإ يف ٢٠٠٧ ةمئاقل نيتنس لك متي يذلا يداصتق الا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ضارعتسا 

  .ةدمتعملا عينصتلا لماوع تامادختسا
  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفب ةقلعتملا ةيرادإلا اياضقلا  - ٢

صاخلا يدنكلا ح ارتقالابًاملع يداصتقال ا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل كراشملا سيئرلا طاحأ  - ٨٣
ضرعتساو ٧ةداملل ًاقبط اهعضو متيس يتلاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف كولس دعاوق ةنودمب   

كلذ يف امب ،لا   ةينقتلا تارايخلا ةنجل لتاءارجإ عضو لتاوط خلاا اذه يف قيرفلا هب ماق يذلا لمعلا
حلاصملا يف براضتلا يشاحتل ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلاةنجلو ةيبطلا نأ ىلإ راشأ نأ دعبو.    

تاونسلا ريراقت نم ليصافت لا نم ربكأ ًاردقمضي يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا 
حيضوتل ةلوذبملا دوهجل اب بحري هنإلاق ،حلاصملا نم اهريغو ءاضعألل ةيلاملا حلاصملا نع ةقباسلا 

ذنم تعضو يتلا تاصاصتخالا يهو ،ربكأ ةروصب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخا  
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةيفافشو ةيعوضومزيزعت يف  لثمتملا يدحتلا دكأو تاونس رشع  

ىلعأ نوكلمي نيذلا ءاربخلا بذج عم ةيفا ضإ ءابعأيأ فارطألا وأ ةنامألا وأ ءاضعألا ىلع ءاقل إلانود 
ينمزلالودجلا ضارعتساب كلذ دعب ماق دقو. تالهؤملا نم ردق ايجولونكتلا قيرف تاعامتجال تقؤملا    

يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا تاعامتجال ةلمتحملا ديعاومل الباقم  ٢٠٠٧ماع يف يداصتقالا مييقتلاو 
تلا قيرف ةجاح ىلإ راشأو٢٠٠٧ماع    .هماهم ءادأل يفاكلا تقولا ىلإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونك 
ىلإ لماعلا قيرفلاةيانع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل كراشملا سيئرلا ىعرتس او  - ٨٤  
ريغ فارطألا نم ءاضعألا رفسل يلام معد ىلإ ةجاحلل يداصتق الا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ديدحت

ةمداقلا ةنسلا يف٥ة داملا بجومب ةلماعلا رظنتس ليومتلاب قلعتت اهفصوب ةلأسملاهذه نأ ةظحالم ىدلو .    
ًاضيأ نكمملا نم نإف ،ليومت ةيضق اهفصوب ،رشع نماثلا فارطألا عامتجا ءانثأ ةينازيملا ةنجل اهيف  
مييقتلا ةقرفألبقتسمل ةبسنلاب ةلمتحملا هتايعادتو يجيردتلا صلختلا ةلاحل ةنامألا ليلحت راطإ يف اهتشقانم  .  
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ىلع ةلأسملابًاملع نولثمملا طاحأ دقو   - ٨٥ نم مدقملا حارتقالا راطإ يف ةيناث اهثحب متي دق هنأ رابتعا   
دنبلا راطإ يف ثحبيس يذلا لوكوتوربلا لبقتسم نع ادنك لامعألا لودج نم١٠   .  

  ليثيملا ديموربب ةلصلا تاذ اياضقلا يف رظنلا  - ًاعبار 
لا قيرفلاأدب  - ٨٦ ةنجلل ناكراشملا ناسيئرلا اهمدق ضورعلا نم ةلسلسب دنبلا اذه رظن لماع  

ةينعملا لمعلا ةقرفل كراشملا سيئرلا همدق يذلا ضرعلا ناك و. ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا
اذ  لصتملا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلاب 

دنبلا تحت هالعأ نيبملاعوضوملا  يف لامعألا لودج نم ٣  اذه نم ثلاثلا لصفلا نم فلأ مسقلا   
 .ريرقتلا

ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا رتروب نايآ ديسلا   - ٨٧   مدق ،ضرعلا اذه يفو
تانييعت نأشبليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت   

قيرف هدعأ يذلا ٢٠٠٦ماعل يلحرملا ريرقتلا يف تدرو يتلاو ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالا   
يماعل ًانييعت ٩٠هعومجم ام ىقلت دق قيرفلا نأ ىلإ ًاريشم ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا   ٢٠٠٧ 

غلابلا اهنم قـفارملا عوـم ٤٧ىلع ةقفاوملاب ةيصوتلا ىلع قيرفلا قفتاو . ٢٠٠٨و  او ،اهنم ًانييعت  
عضوو ،ليثيملا ديمورب نم ًايرتم ًانط ١ ٧٢١ غلابلا هب لصتملا رادقملاو ًانييعت ٣٢  يف ًايرتم ًانط ٧ ٠٤٣   
ةيصوتلا مدعو "همييقت رذعتي"ةئف  اهردق ةيمك نم اهبحاصي امو ًانييعت ١١ نأشب،  ًايرتم ًانط٨٩١  دقو .  

ماعل ًايرتم ًانط ١٥ ٥٤١هعومجم ام ةجرحلا تامادختسالا تانيي عت ضفخنا هعومجم ام ىلإ ٢٠٠٦   
ماعل ًايرتم ًانط ١٠ ٦٣٢ ماع يف تايمكل تانييعتلا نم ةئاملا يف ٩٢ةبسن تناك ًالامجإو . ٢٠٠٧   

ماع يف هيلع تناك امم ًامجح رغصأ ٢٠٠٧  ٢٠٠٥.  
مظعم يف ليثيملا ديمورب مادختسا يف يطوبههاجتا دوجو ىلإ رتروب نايآ ديسلا راشأو   - ٨٨  

ىدل يسيئر عاطق لكو ،عاطق لكو ،فرط لك بسح تاهاجتالل ٍايليلحت ًافينصت ًامدقم ،تاعاطقلا 
ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل فارطألا هيف تبلط يذلا ١/٤ -إ .د ررقملا ىلإ هتراشإ ددصبو. فارطألا  
ىلإ ءانثتسالاب ،ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالل ةي لبقتسملا تاجايتحالل مييقت ءارجإ ليثيملا

ماقرألا ىلع همييقت سيسأت يرورضلا نم نأ دجو دق قيرفلا نأ ىلإ راشأ ،ةينطولا ةرادإلا ططخ 
فارطألا اهتمدق يتلا ةينطولا ةرادإلا ططخ نأل ةجرحلا تامادختسالا تانييعتب ةصاخلا تاهاجتالاو  

نأ ىلإ راشأ امك . تاجايتحالل ةيلبقتسملا تايوتسملا ًايمك ددحت ملو يجيردتلاصلختلل ةلبقملا ديعاوملا 
تارربملا ةيافك مدع ببسب وحنلا اذه ىلع تفن "همييقت رذعتي"ةئف يف ةعوضوملا تانييعتلا   ص دق  ،

دقع . اهتيلاعف تبثت يتلا لئادبلا دامتعا يف ءطبلا ببسب وأ ثحبلا دوهج حوضو مدعو ةينقتلا  ت فوسو
  .لئاسملا هذه حيضوتل كلذو نييعتلاب ةمئاقلا فارطألا عم ةيئانث تاشقانم

ةيضق اهنيب نم ،ةجرحلا تامادختسالا تانييعت مييقت ةيلمع ءانثأ اياضقلا نم ددع رهظو   - ٨٩
رجحلل تامادختساك ةبرتلا ةجلاعم يف ليثيملا ديمورب تامادختسا نم ديدعلل فارطألا ضعب فينصت 

قلعتي اميفو . ةجرح تامادختساك اهمادختسا نم ًالدب نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا) يعارزلا(
تقفاو دق ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نأ ىلإ راشأ ،لئادبلا قيبطتل ةمزاللا ةينمزلا ةرتفلاب 
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تحضوأ دق ت ناك نإو ةلوقعم ربتعت نيح ةجرحلا تامادختسالا تانييعت يف ةددحملا ةينمزلا رطُألا ىلع
ليصاحملل ةبسنلاب لقأ وأ تاونس عبرأ ةرتف لالخ لئادبلل لماكلا دامتعالا تققح دق ةدع ًافارطأ نأ 

ليثيملا ديمورب لئادبل نيٍْيبٍسنلا قاستالاوةيلاعفلا ثحب ًاضيأ مت دقو . نييعتلا يف ةلخادلا كلتب ةهيبشلا  
ةنجل اهتثحب امك ،تانييعتلا يف لوخدلل اهتيح الصو ،ةعارزلا لبق ةبرتلا يف ةنيعم ةيساسأ تامادختسال

 ليلحتلا رهظأ دقو. ةيلودلا ثوحبلا يف قحال ٍليلحت نم ٍءزجك ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا
سارد٢١٠عمج يذلا  نم رثكأف تا  دق تاجلاعملا فلتخم نأ ،ليصاحم ةسمخ تلمش تاجلاعملا نم ١٠٠   

ةئاملا يف٥ىلإ لصت تالغ تققح  ًايراجت ةرفاوتملا ليثيملا ديمورب تاجلاعم اهتققح يتلا تالغلا نم  يفو .  
 ، ةبرتلا يف ةعارزلا لبق ام تامادختسال ةبسنلاب تاثاعبنالا يف مكحتلا تايجولونكتب قلعتي اميفو ،ماتخلا

تاق بطلا مادختسا نأ تدجو دق ةديدع تاسارد ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تدروأو
حوارتت ةبسنب ةمدقملا ليثيملا ديمورب تاعرج تالدعم ضافخنا ىلإ تدأ ةيذافنلا ةضفخنم ًادج ةقيقرلا 

تدعاس دق ةيذافنلا ةضفخنم ًادج ةقيقرلا تاقبطلا نأ ىلإ ةراشإلا مهملا نمو ،ةئاملاب ٦٠ و٤٠نيب   
ررقملا بجومب ا   يف عسوأ لوبقب ىظحتو١١/٦امازتلاب ءافولا ىلع فارطألا ا ،  أ لب ،ملاعلا ءاحنأ عيمج  

نم دحاو ٍفرط ىدل ةيميظنت قئاوع دجوت لازت ال ،تقولا ضعب ذنم ةنيعم ميلاقأ يف ًايمازلإ مدختست 
  .نييعتلاب ةمئاقلا فارطألا

ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ةكراشملا ةسيئرلا توكرام ليشيم ةسنآلا تمدقو   - ٩٠
نيعونلا نع ًاماع ًاضرع تمدقو . داصحلا دعب ام تاجلاعمل ةجرحلا تامادختسالل تانييعتلا نع ًاريرقت
. نادلبلاو تاعاطقلا فلتخم ىدل لئادبلا لاجم يف زرحملا مدقتلا ةلاح نعو تاجلاعملا هذه نم نييسيئرلا

نع لوحتلا يف تاحاجنلا نم ديدعلا قيقحت ىلإ تدأ دق ةجرحلا تامادختسالل نييعتلا ةيلمع نأو 
نيفسوفلاو ليروفلسلا ديرولفب ريخبتلا لثم لئادبلا مادختسا ىلع ًالمتشم ،ليثيملا ديمورب مادختسا 

صصقب ةنامألا غالبإ ىلإ فارطألا توكرام ليشيم ةسنآلا تعد ماتخلا يفو . يوجلا فالغلا ليدعتو
  .لبقتسملا يف اهريراقت يف اهنيمضتل اهيدل تققحت يتلا حاجنلا

بجومب ،ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا يرصب دمحم ديسلا مدقو   - ٩١
ةراضلا ةراجتلا نع ًاريرقت١/٤ -يئانثتسالا عامتجالا ررقم نم ) أ (٩ةيعرفلا ةرقفلا  ةقلعتملا  ديموربب    

زجوأو ةراضلا ةراجتلل ثالثلا ةيسيئرلا تائفلا فصوو ةراضلا ةراجتلل ةنجللا فيرعت ضرعتساو ليثيملا  
يتلا ةراجتلا ا   أب ةراضلا ةراجتلل ةنجللا فيرعت ىلإ ديدحتلاب راشأو هذه عنم ىلإ ةيمارلا تارايخلا
لعفلاب ققحت يذلا ذيفنتلا نع صوكنلاب حمستو ،ةباقرلا ريبادتل فرط يأ ذيفنت ىلع ًاراض ًارثأ ثدحت 

عنمل ةلمتحملا تارايخلا ًاضيأ ضرعتساو .ردصم وأ دروتسم فرط يأ ىدل ةيلحملا تاسايسلل ضهانملا وأ  
بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ليثيملا ديموربب صيخرتلل ىوقأ ٍمظن عابتإ ىلع لمتشت يتلا وةراجتلا هذه 

وأ ،ةنحشلا لاسرإب ردصملا فرطلل حامسلا لبق دروتسملا فرطلل ملع نع ةقبسملا ةقفاوملاو ٥ةداملا   ،
جلاب ةصاخلا ثوحبلا ليومتل ليثيملا ديمورب ةراجتىلع ةبسانملا بئارضلاو موسرلا ضرف   ، لئادبلاو كرام

م ا  ب ـجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ديدحتو ةيبئارض تاليهست ننرتقي امو
  .٥ةداملا 
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  ٢٠٠٨ و٢٠٠٧يماعل ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعتلا ضارعتسا   -فلأ 
نأ ىلإ تاشقانملا يف تاملكلا ءاقلإل بابلاحتف دنع لماعلا قيرفلل كراشملا سيئرلا راشأ   - ٩٢  

تارايخلا ةنجل نيب رواشتلا ةلصاوم ىلإ جاتحت فارطألا اهيلع تقفاو يتلا ةجرحلا تامادختسالا ةيلمع 
رشع نماثلافارطألا عامتجالبق كلذو نييعتلاب ةمئاقلا فار طألاو ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا نأو    ،
مادختسا ىلع جرد لماعلا قيرفلا نأ ىلإ راشأو . عامتجالا اذه شماه ىلع ىرجت فوس تارواشم ةمث

دق يتلا ةماعلا لئاسملا لوانتب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل حامسلل يعرفلا دنبلا اذه 
الا تانييعتل يراجلا ضارعتسالانأشبفارطألا ىدل دجوت    .ةجرحلا تامادختس 

ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ىلإ ركشلا فارطألا عيمج تهجو ،تاشقانملا ءانثأو   - ٩٣
ءابنأ لثمي تانييعتلا يف يطوبهلا هاجتالا نأ ىلع ماع قافتا داسو . قاطنلا ةعساولامعأ نم هب تماق امل 

هقلق نع فارطألا ضعب بارعإ نم مغرلا ىلعةبيط ديمورب مادختسا يف ضافخنالا نوكي ال نأ نم ا ، 
ريخبت تامادختسا ضعب فينصت ةداعإ ىلإ رظنلاب ،هاجتالا هب يحوي دق يذلا ريبكلا مجحلا سفنب ليثيملا 

تارايخلا ةنجل تحضوأو .نحشلا لبق ام ةجلاعمويحصلا رجحلا تامادختسا نم اهرابتعاب ةبرتلا   
نم طقف برقي ام نأ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا نأ نكمي يطوبهلا هاجتالا نم يرتم نط ١ ٦٠٠   ىزعت 

هاجتالا نم طقف ةريغص ةيمك نأ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لثمم حضوأ نيح يف فينصتلا ةداعإ ىلإ 
نوعلطتي م نيلثمملا نم ديدعلا راشأو فينصتلا ىلإ ىزعي نأ نكمي يذلا وه اهنييعت نم يطوبهلا   أ ىلإ

ةبرتلا تامادختسا يف ليثيملا ديمورب ةيلعاف نأشبيداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت رودص ىلإ   
فارطألا ريرقتلا اذه دعاسي نأ لومأملا نمو . ١٧/٩ررقملا يف هركذ دراولا وحنلا ىلع ،ثحبلا لحم 

  .ةلأسملل مهف قيمعت لامتكا ىلع
ىلإ "همييقت رذعتي"ةئف يف عوضوملا ةجرحلا تا مادختسالا تانييعتل ًايبسن ريبكلا ددعلا ىدأ  - ٩٤  ،

مييقتلا ةيلمع ةيفافشنأشبشاقنلا ةراثتسا  تايصوتلا نود لوحت يتلا قئاوعلا نأشبلاؤس حرُط دقو .    
م . ةطيحملا فورظلا ريغتت مل يتلاو ،اهيلع ةقفاوملا تقبس دق تناك يتلا ا أ ىلإ نيلثمملا ضعب راشأو

نم دكأتلا ةيمهأ ىلإ نيريشم ،تاضيفختلا باسحو تايصوتلا ساس أل لضفأ مهف ىلإ نوجاتحي
يجيردتلا صلختلل ةينطولا ةينمزلا لوادجلا كلذ يف امب ،نييعتلاب مئاق فرط لك ىدل ةددحملا فورظلا 

ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نأ ىلإ ،ةلص تاذ ةلئسأ ىلع ًادر ريشُأ دقو . مييقتلا ةيلمع يف لئادبلا رشنلو
يف ةقست ربب  م ةروصب اهتمدختساو لب ا  اباسح لمع يف ةفافش تاضارتفا تمدختسا دق ليثيملا ديمو

ًايرطق ةددحملا تاريغتملا نم ريبك ددع ثحب يعدتست ةجاحلا نأ ىلإ ًاضيأ ريشُأو . تانييعتلا عيمج
ةلاح لك ساسأ ىلع ةيليصفت ةروصب تانييعتلا ةجلاعم يرورضلا نم لعجي يذلا رمألا ًايعاطق ةطبترملاو 

  .ةدح ىلع
لبق ةبرتلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسال قحاللا ليلحتلاب قلعتي اميف ةيفافشلا ةلأسم تريثُأ   - ٩٥

نم لوألا ناكو ،فارطألا نم دودحم ليومتب ،عسوم لمع ءارجإ ليلحتلا اذه عبتتسا دقو . ةعارزلا
ليلحتلا قيبطت عيسوت ةيناكمإ ةيمهأ ن ع بارعألا مت دقو. ثحبلا لحم علسلا ةفئاطل ةبسنلاب هعون
عساو ليلحتلا اذه لثم نإ حيضوت مت دقف كلذ عمو . نيتاسبلا سرغ ةداعإ تامادختسا يف قحاللا
لثمي ليلحتلا اذه نأ فارطألا ضعب تأرو . تاساردلا نم ريبك ددع ىلإو ريبك ٍليومت ىلإ جاتحي قاطنلا

، ليصافتلا نم ديزملا داريإ ىرخأ فارطأ تبلط امنيب ليثيملا ديمورب لئادب مييقت يف امهم ًالخدم  نأشب 
ريغتاساردلا كلذ يف امب هرداصمو ليلحتلا ةيجهنم وأ ليلحتلا يف ةمدختسملا     .اهنع رظنلا فرص يتلا 
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عم ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ا   - ٩٦  لماعتت يتلا ةقيرطلاب قلعتي لاؤس ىلع ًادرو
فارطألا نأ تضرتفا  ةنجللانأ حيضوت مت ،ةجرحلا تامادختسالا تانييعتل اهمييقت دن ع تانوزخملا

ا   .انييعتل اهميدقت دنع تانوزخملا كلت اهرابتعا يف تذخأ
يف ليثيملا ديمورب مادختسال بلطب مدقتلا ىلإ هدلب رطضي نأ لمتحملا نم نأ نيلثمملا دحأ ركَذ   - ٩٧

يذلا لوصحملا وهو  ،زرألا نم هلوصحمل ةيعيبطلا ةلاحلا ةداعتساب طبترت تاجايتحا دسل ئراوطلاتالاح 
  .يلصألا هنييعت ميدقت ءانثأ ًاعقوتم ناك امم ىلعأ هنأ نيبتةدتمم فافج ةرتف دعب 

متو . هرظن تاهجو ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ددع مدق ،تاشقانملا هذه باقعأ يفو  - ٩٨
لامعلا ةحص ىلع هنم ًاررض رثكأ نوكت دق ليثيملا د يمورب لئادب ضعب نأ نم قلقلا نع بارعإلا
، . رطخلل ةئيبلاو نييعارزلا ليثيملا ديمورب نم ةيلاخلا تاسرامملا ىلإ لوحتلل ةينمزلا رطُألاب قلعتي اميفو

دق لوحتلا اذه ناك اذإهنأ ىلإ ريشُأ  تاونس عبرأقرغتسا  طقف  نادلبلا ضعب يف  فارطألا ثح نيعت ي ، 
كلذب   يف عيرسلا ضفخلا نع ةمجانلا نوزوألل ةبسنلاب عفانملا نورخآ زربأو ينمزلا راطإلا ديقتلا ىلع  

ةلجاعلا ةرورضلا ىلعو ليثيملا ديمورب تانوزخم نع غالبإلا ىلإ ةجاحلا ىلع ديكأتلا متو . ليثيملا ديمورب
  .ليثيملا ديمورب ىلع لماكلا ءاضقلل

 ةلأسمضارعتساب ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارا يخلا ةنجل موقت نأ ىلع لماعلا قيرفلا قفتاو  - ٩٩
بناج نم اهلوانت متي نأو ٢٠٠٦ سطسغأ/بآ يف اهعامتجا يف ةجرحلا تامادختسالا تانييعت  

  .رشع نماثلافارطألا عامتجا 
تاونسلا لالخ ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل ةلمتحملا تاجايتحالا نع ريرقت   -ءاب 

  ليثيملا ديمورب ةرادإل ةينطولا تايجيتارتسالا ضارعتسا ىلإ ًادانتسا ةمداقلا ةليلقلا
ررقم يف بلط دق ناك فارطألل لوألا يئانثتسالا عامتجالا نأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ   -١٠٠

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ١/٤ -يئانثتسالا عامتجالا  ءانثأ لماعلا قيرفل ا غالبإ 
لالخ ةجرحلا تامادختسالا يف ليثيملا ديمورب مادختسال ةلمتحملا تاجايتحالانع يراجلا عامتجالا   

 ٣ةرقفلل ًالامعإ تمدق يتلا ةينطولا ةرادإلا تايجيتارتسا ضارعتسا ىلإ ًادانتسا ةمداقلا ةليلقلا تاونسلا 
تمدقيتلا ةينطولا ةرادإلا تايجيتارتسا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ضرعتسا دقو. ررقملا نم   
، أنم ( ، ادنك ،ايلارتس درو دقو ) ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ادنليزوين ،نابايلاةيبوروألا ةعامجلا

يف ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل عامتجا دقع دعوم يف ةيبوروألا ةعامجلا نم ريرقت عورشم 
ىلإ ٣نم ةرتفلا يف كينفوربود  ناسين١١  مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفصلخ دقو . ٢٠٠٦ليربأ /   

ريدقتمدقي نأنكمي ال هنأ ىلإ هريرقت يف يداصتقالا  تاءافعإلا نم ةلمتحملا تاجايتحالل ىزغم اذ ًا  ىلإ  
يقبتملا فرطلا مدقيوتامولعملاعيمج ىلع لصحي نأ  ةيئاهنلا ةطخلاليئارسإ وهو   نأ عقوتملا نم و.  

نعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلثحبت يف دقعيس يذلا عامتجالا ءانثأ ةلأسملا هذه ليثيملا ديموربب ةي  
تقولا يف هضارعتسا ِلامكتساب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف موقي نأو ٢٠٠٦سطسغأ /بآ  ،

  .رشع نماثلا فارطألا عامتجاءانثأ هيف رظنلا نكمي ثيحب بسانملا 
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ةينطولا ا و تانييعتلل ةمدقملا فارطألا نم ديدعلا برعَأو  -١٠١  ايجيتارتسا تمدق دق تناك يتلا
طابش١يف ةرادإلل  كلذب مزتلت مل ىرخُألا نييعتلاب ةمئاقلا فارطألا نأ نم اهفسأ نع ٢٠٠٦رياربف /   

تقو يف اهريرقتل اهميدقتب ا ١/٤ –يئانثتسالا عامتجالا ررقم هددحي يذلا يئاهنلا دعوملا   أ ىلإ ةريشم  
ًاريبك ًادهج تمشجت دقركبم  .  

ةيجيتارتسال اهفرط ميدقت تيقوتب قلعتت ةلئسأ ىلع ًادرو ةيبوروألا ةعامجلا ةلثمم تحضوأ   -١٠٢
ىلإ ا   ليبق ليثملا  ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلدوسم تمدق دق ةيجيتارتسالا كلت نأ ،ةينطولا ةرادإلا

ناسين يف ريخألااهعامتجا تعضو دقو ٢٠٠٦ليربأ /  يف نوزوألا ةنامأ ىلإ تمد ق مثةيئاهنلا اهتغيص ، 
  .٢٠٠٦ ويام/رايأ

ةيجيتارتسالا ميدقت ىلإ رظنلاب هنأ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل لثمم ركذ   -١٠٣
قيرف بناج نم رابتعالا يف ا   ، تدرو يتلا تامولعملا ذخؤت مل ةيبوروألا ةعامجلا بناج نم ةدوسمك

امهدعأ نيذللا زجوملاو ضارعتسالا يفيداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  .  
تانايب مدقت نأ ةيبوروألا ةعامجلا نم اوعقوتي مل م   -١٠٤   لب ةيعيمجتأ ىلإ نيلثمملا نم ديدعلا راشأ

ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تناك اذإ ام نأشبلاؤس اهيلإ هجوو . هدرفمب ٍدلب لك نع تانايب  
ةيجيتارتسالا ةدوسم تمدق امدنع لكشلا اذ نع فرطلا تغلبأ دق ليثيملا   تانايبلا ميدقت ةمءالم ىدم

لثمتي ةنجللا صاصتخا نأ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل لثمم ركذو . ةرم لوأل ةنجللا ىلإ
  .تامولعملا هذه هب مدقت يذلا لكشلا طارتشا مدعو ةمدقملا تانايبلا ضارعتسا يف

طاسب ىلع ةحورطملا ةينطولا ةرادإلا تايجيتارتسا يف ةدراولا تامولعملا نأ ىلإ ةل ثمم تراشأو  -١٠٥
كلت ديحوت نامضل ةيهيجوت ئدابم فارطألا عضت نأ تحرتقاو ،ةعونتم تانايب يه ثحبلا 
تايمك ركذت مل ةيلاحلا ةينطولا ةرادإلا تايجيتارتسا نم ايأ نأ ىلإ ةصاخ ةفصب تراشأو ،تامولعملا 

  .هنم يئاهنلا يجيردتلا صلختلا دعوم الو ًالبقتسم ةمزاللا ليثيملا ديمورب
داقعنا نيحل ةلأسملا هذه ثحب ءاجرإىلع لماعلا قيرفلا قفتا و  -١٠٦   .رشع نماثلا فارطألا عامتجا 

  نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا) يعارزلا(رجحلا لئاسم نع ريراقت دادعإ   -ميج 
ىلإ ١١/١٣ و١٦/١٠نيررقملا يف تبلط دق تناك فارط ألا نأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ  -١٠٧  

 نأشبفارطألا اهمدقت يتلا تانايبلا مييقتل لمع ةقرف ءاشنإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف 
طامنأ ديدحتل نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا ) يعارزلا(رجحلا ضارغأ يف ليثيملا ديمورب مادختسا 

ريبادتب اهنع ةضاعتسالا نكمي يتلاو ،ةعلس لكل ليثيملا ديمورب ةيمك ديدحتو ةيملاعلا تامادختسالا  
ًايداصتقاو ًاينقتةديفمةليدب تاجلاعمو  لمعلا ةقرف ىلإ بلط دق ١٧/٩ررقملا نأ كلذ ىلإ فاضي .    

ةحفاكمل ةبرتلا يف يحصلا )يعارزلا (رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسال لجألا ةليوط ةيلعافلا مييقت  
  .ةيحلا ةيتابنلا داوملا بيصت يتلا تافآلا
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ىلإ يداصتقالا مييقتلاو ايجول ونكتلا قيرفل كراشملا سيئرلا راشأ ،ةريخألا ةلأسملاب قلعتي اميفو  -١٠٨
قيرفلانأ ا تقولا هيدل نكي مل  مييقتلا ريرقت يف ٍدر جاردإ كلذل حرتق اهنأو ةمهملا هذه لامكتسال يفاكل  

لاو٢٠٠٦ماع يف همدقي يذلا  ماعلا كلذ ةيا   راشأ ىلوألا ةلأسملل ةبسنلابو . يف لمكتسي فوس يذ
دق نحشلا لبق ام تامادختساو يحصلا )يعارزلا (رجحلاب ةينعملا لمعلا ةقرف نأ ىلإ كراشملا سيئرلا  
نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا )يعارزلا (رجحلا تامادختسا نع ةمهملا تامولعملا ضعب تغلبأ  

يتلا تابوعصلانعو  قاطن ىلع اهمادختساو ليثيملا ديموربب ةصاخلا لئادبلل يراجتلا لوادتلا ضرتعت  
  .عساو

نواعتلا نأشبةثدحم تامولعم يذيفنتلا نيمألا مدق ،كراشملا سيئرلا همدق يذلا ضرعلا دعبو   -١٠٩  
ىلع ء انب متي يذلا نواعتلا وهو تابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا ةنامأو نوزوألا ةرسأ نيب رمتسملا

قيرفلا اهدقع ةرود يف فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ لثمم كراش دقو . ١٧/١٥ و١٦/١١نيررقملا 
رايأ يف دقع يذلا ةيقافتالل عباتلاتاباغلا لاجم يفيحصلا رجحلاب ينعملا ينقتلا  ًالثمم نأو ٢٠٠٦ويام /   ،

لماعلا قيرفلليراجلا عامتجالا هرودب رضحي تابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا ةنامأل نواعتلا دوهج نأو .  
رجحلا لئاسمنأشبتاربخلاو تامولعملا لدابت ةلصاوم ىلإ يدؤت  لبق ام تاجلاعمو يحصلا )يعارزلا (   

فيلغتلا ضارغأ يف بشخلا مادختسال١٥ةيتابنلا ةحصلل يلودلا رايعملا (ةلأسم كلذ يف امب نحشلا    (
ISPM 15.  

لا ةيقافتالا ةنامأ لثمم  -١١٠   يذلا ٢٠٠٦ويام /رايأ عامتجالًاماع ًاضرع تاتابنلا ةياقول ةيلود مدقو  
ضارغأ يف باشخألا مادختسال ١٥ –ةيتابنلا ةحصلل يلودلا رايعملا حيقنت ةيلمع نم ًاءزج لكش   

يذلا ماخلا بشخلا ةجلاعم يف ليثيملا ديمورب مادختسال ليدب دوجو ىلإ راشأو )ISPM 15(فيلغتلا   
معدلا ميدقتب بلاطو ،ةرارحلاب ةجلاعملا ىلع لمتشي يذلا ISPM 15رايعملا بجو مب فيلغتلا يف مدختسي  
  .رايخلا اذه ذيفنتل ةمزاللا ةيساسألا ةيتحتلا ةينبلا ةماقإ نم اهنيكمتل ةيمانلا نادلبلا ىلإ

امك نآلا ىتح لمعلا ةقرف هب تماق يذلا لمعلل قاطنلا عساو ريدقت نع فارطألا برعأو  -١١١  
تاجلاعمو يحصلا )يعارزلا (رجحلا ضارغأ يف ليثيملا ديمورب مادختسا ةيضق نأ ىلع قافتا كانه ناك  
ءازإ قلقلا نع اوبرعأ اوثدحت نيذلا نيلثمملا مظعم نأ نم مغرلا ىلعو . ةماه ةيضق يه نحشلا لبق ام
جلاعمو يحصلا)يعارزلا (رجحلا تامادختساب قلعتي اميف فارطألا نم ةمدقملا تامولعملا صقن تا ـ 

ىلع ءانب تانايب ميدقت بلطل اوباجتسا دق فارطألا نم ٦٦نأ ىلإ نيلثمملا دحأ راشأ ،نحشلا لبق ام   
هل ةئنهتلا هيجوت بجي هنأو١٦/١٠ررقملا  ريبك دهج نم هب تماق ام ىلعا   .  
ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ بابسأ فارطألا لفغي الأ ةرورض ىلع لثمملا سفن دكأو   -١١٢

ةيامح وه ا   دوصقملا نأ ثيح ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا ضارغأل ليثيملا ديموربل
ةمظنمل لثمم راشأو . لودلا نيب ةراجتلا عجشت تاءافعإلا نأ امك ،ةيزاغلا عاونألا نم ةدروتسملا نادلبلا
تايواحلا ةجلاعمل ليثيملا ديمورب مدختسي ،ماخلا بشخلا نم ةئبعتلا داومب قلعتي اميف هنأ ةيموكح ريغ ةيئيب  

جاتحت الو فيلغتلل صاخ بولسأ اهل تاجتنم نوكت ام ًابلاغ يه يتلا تايوتحملا سيلو ةيبشخلا عطقلاو 
يرورضلا ريغ مادختس الا اذه نع داعتبالل هدييأت نع برعأ راطإلا اذه يفو. ليثيملا ديموربب ةجلاعم ىلإ

ليثيملا ديمورب مادختسا ىلإ ا    .اذ دحب جاتحت ال يتلا علسلا كلتل ةبسنلاب ةيبشخلا حاولألل
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ضارغأ يف ليثيملا ديمورب مادختسا يف ةدايزلا نأشبقلقلا نع نيلثمملا نم ديدعلا برعأ و  -١١٣  
تاريدقتلا ةيموكح ريغ ةيئي ب ةمظنم لثمم لقنو. نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا) يعارزلا(رجحلا 

تدافأ يتلاو هدلب ةموكح يف ةيعارزلا تاطلسلا ا   داوم ةئيه نع رداصلا رايعملل لاثتمالا نأ بردصأ يتلا
ةئبعتلا داوم ضارغأ يف مدختست يتلا ليثيملا ديمورب تايمك نأ ينعي دق ISPM 15ةبلصلا ةيبشخلا ةئبعتلا   

ىرخأ ضارغأ يف ةمدختسملا تايمكلا فاعضأةعبرأ ىلإ لصت نأ نكمي ماخلا بشخلا نم لثمم راشأو .  
  .ليثيملا ديمورب تامادختسا يف ةلمتحملا ةدايزلا يف رظنلا ىلإ لمعلا ةقرف ةوعد ةرورض ىلإ رخآ

ًاماه ًالماع دعت ةفلكتلا نأ نيلثمملا دحأ دكأ ،ليثيملا ديمورب لئادب نع ثحبلاب قلعتي اميفو   -١١٤
  .ثوحبلا ةطشنأب مايقلا ءانثأرابتعالا يف هذخأ ردجي 

اهلمع ةلصاوم لمعلا ةقرف نم بلطت نأ ىلع فارطألا تقفتا ،تاشقانملا باقعأ يفو   -١١٥
 فارطألاعامتجا  ىلإ زرحملا مدقتلا نع ريرقت ميدقت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم بلطلاو
  .رشع نماثلا

  ليثيملا ديمورب تامادختسال تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا  -لاد 
نيعامتجالا ءانثأ اهثحب قبس دق تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا ةيضق نأ كراشملا سيئرلا ركذ   -١١٦

رشع سداسلا عامتجالا يف ًاررقم تردصأ فارطألا نأو ،فارطألل رشع سداسلاو رشع سماخلا 
ماع لالخ ،ناكمإلا ردق ،مايقلاب امادختسالا تاءافعإ دمب يضقي راطإ ةرولبب٢٠٠٦  رثكأل ةجرحلا ت  
قفاو رشع عباسلافارطألا عامتجايف لقثملا لامعألا لودجل ًارظن و. ماع نم ءاجرإ ىلع فارطألا ت   
هذه نأشبًاحارتقا فارطألا ىلع ًاضورعم ناكو . يراجلا عامتجالا ىتح دنبلا اذه ثحب هتمدق ةلأسملا   

  .)UNEP/OzL.Pro/WG.1/26/6(ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا 
تاءافعإلل ايازم ةدع درسو ،هحارتقال ًازجوم ًاضرع ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لثمم مد قو  -١١٧

ةنينأمطلا نم ديزملا ثبو ،لمعلا ءبع فيفخت تلمش ليثيملا ديمورب تامادختسال تاونسلا ةددعتم 
ثوحبللاهئارجإءانثأ لئادب ىلإ لصوتلا ىلع اهعجشي دق يذلا رمألا فارطألا ىدل   نأ ركذ امك.  

تايجيتارتسا ميدقت نأ ا ا   ضعب اهنع تبرعأ يتلا قلقلا رعاشم ضعب ددبتأش نم ةينطولا ةرادإل  
يس امم٢٠٠٥يف فارطألا   ةلصاوم ىلع هلثمي يذلا فرطلا مزع ىلإ راشأو. ةلأسملا هذه ةشقانم رسي 

نماثل  افارطألا عامتجاىلع رمألا ضرعيو يراجلا عامتج الا شماه ىلع ىرخأ فارطأ عم هتارواشم
  .رشع

فارطألا ىدل ليثيملا ديمورب تانوزخ مب ةلمتحملا ةراضلا ةراجتلا عنمل فارطألا اهيف رظني دق تارايخ  -ءاه 
ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا ىدل كالهتسالا ضفخني اميف ٥ةداملاب ةلماعلا   ٥  

،نأ نيلثمملا ناهذأ ىلإ كراشملا سيئرلا داعأ  -١١٨ تبلط دق فارطألا الا ءانثأ  يئانثتسالا عامتج  
يف ةديفم ريبادت نم كانه نوكي دق ام ثحب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم ،فارطألل لوألا 

فارطألا ىلإ ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا نم ليثيملا ديمورب تانوزخم يف ةراضلا ةراجتلا عنم لاجم   
ا ىدل كالهتسالا ضافخنا ىلإ رظنلاب٥ةداملاب ةلماعلا  مامتها ىعرتساو . ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطأل  

هذه نأشبءاربخلا قيرف نع رداصلا ريرقتلا ىلإ لماعلا قيرفلا  ا ةلأسملا  أب ةراضلا ةراجتلا فر  ع يذلا  ،
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ا  أ امك ،فارطألا نم فرط يأ ا  موقي يتلا ةيباقرلا ريبادتلا ذيفنت ىلع ًائيس ًاريثأت رثؤت ةراجت يأ
ةدروتسملا فارطألل ةيلخادلا ةسايسلا عم ضراعتتو ،لعفلاب ققحت يذلا ذيفنتلا نع دادترالاب حمست  
مظن نيسحت تنمضت يتلا ،ةراضلا ةراجتلل يدصتلل ةلمتحملا تارايخلا ريرقتلا د . ةردصملا وأ اهنم  دعو

عيجشت يف ةيبيرضلامظن لامادختساو ،ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ماظن لاخدإو ،داريتسالا صيخارت رادصإ   
ديمورب نم ا ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألل حامسلاو ليثيملا ديموربل لئادب ىلإ لصوتلا   اجايتحا ديدحتب  

ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالل ا  حومسملا تايمكلا نم لقأ نوكت دق يتلاو ،ليثيملا.  
ىلع اودكأو ريرق تلا اذه ىلع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ركشلاب نولثمملا هجوتو  -١١٩
ةداملاب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب ةصاخبو ةلأسملاةيمهأ  يجيردتلا ضيفختلا نم ءاهتنالا مزتعت يتلا ٥،   

دعب هداريتسا لوبقل طوغضل ضرعتت دق يتلاو ٢٠١٥ماع يهو ةددحملا ةلهملا لبق ليثيملا ديموربل   ،
بلطتت دق يتلا حئاوللاو تاعيرشتلا ةل كشم ىلإ نيلثمملا دحأ راشأو. ًايلخاد هنم يجيردتلا صلختلا

ةجاحب فارطألا نأ ركذو ،ةيلودلا ةراجتلا يف لخدت يتلا ةيعارزلا تاجتنملا يفليثيملا ديمورب مادختسا   
  .ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم لثم ىرخأ ةمئالم تامظنم عم لمعلل

ضعبلا برعأو . ةراضلا ةراجتلا عنم يف صيخارتلا رادصإل ةلاعفلا مظنلا ةيمهأ نولثمملا زربأو  -١٢٠
ىلع يوطنت ا    لئاسوأ ثيح ،لماعلا قيرفلا اهشقاني نأ زوجي ال ةيبيرضلا تاسايسلا نأب هداقتعا نع

ةيبيرضلا تاسايسلا نأ حضوأ ثيح رخآ لثمم كلذ ىلع قفاوي ملو . ةينطولا تاسايسلاب قلعتت
نولثمم ركذو . ةيرولفلا ةيرولكلا ةينوبركلا داوملا نم يجيردتلا صلختلل هدلب يف حاجنب تمدختسا

نورخآنأاميف ،ثحبلا نم ديزملا قحتسي ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ماظن نأ نورخآ  مهرارقإ دعب    ،
،ةلاعف صيخرت مظن دوجولةمسا حلاةيمه ألاب ةدروتسملا فارطألا ىدل ةقفاوملا ماظن ةعباتم مدع ةرورض    
  .ملع نع ةقبسملا

حمس ٤/٢٥ررقملل ًاقبط هنأل ،ةمئالم ريغ اهلمكأب ةشقانملا نأ ىلإ ةل ثمم تراشأو  -١٢١ تاءافعإب ي 
كلذ يف امب ،ةيفاك تايمكب ةحاتم ريغ ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تناك اذإ طقف ةيرورضلا تامادختسالا 
دارطتسالا لبق تانوزخملا هذه مجح نع ةيفاك تانايب ىلع لوصحلا نيعتي هنأ تركذو ،تانوزخملا 

ةشقانملايف  .  
نع ىرخأ ةقرو وأ ررقم عورشم ميدقت ىلإ فارطألا ةوعدب ةشقانملا كراشملا سيئرلا متتخاو   -١٢٢
اهيف رظنيل ةلأسملاهذه  رشع نماثلافارطألا عامتجا   .  

ليثيملا ديموربل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا نع يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت  -واو     
هررقم بجومب ماق رشع عباسلا فارطألا عامتجانأ ناهذألا ىلإ كراشملا سيئرلا دا عأ  -١٢٣  

ىتح حامسلاب ١٧/١٠ لوألا نوناك٣١  ةيربتخملا تامادختسالا ءافعإ ةلصاومب ٢٠٠٦ربمسيد /   
ىلع قبطت يتلا ريياعملا سفن مادختسا عم مادختسالا تائف سفنل ليثيملا ديموربل ةجرحلا ةيليلحتلاو 

قيرف موقي نأب ررقملا بلاط امك . نوزوألل ةدفنتسملا ىرخألا داوملل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا
ةيربتخملا تامادختسالاب ةيلاحلا تائفلاو ريياعملا ةقالعىدم ضارعتساب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا   

ماع دعب ام ىلإ ءافعإلا ةرتف ديدمت ةيناكمإ ثيح نم كلذو ،ليثيملا ديموربل ةيليلحتلاو  ٢٠٠٦ .
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 ، ررقملا اذ  ًالمع دعملا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت ىلإ لماعلا قيرفلا مامتها ىعرتساو
ةيربتخم ضارغأل مدختسملا ليثيملا ديمورب نم ةليلقلا تايمكلا نأ ىلإ ،رومأ ةلمج نيب ،صلخ يذلا 

  .ةمئاقلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ريياعم نمض لخدت نأ نكمي ةفورعم ةيليلحتو
ةقرو وأ ررقم عورشم ميدقت ىلإ ةمتهملا فارطألا ةوعدب هثيدحكراشملا سيئرلا متتخاو   -١٢٤  

اهيف رظني يكل ةلأسملانع ىرخأ  رشع نماثلافارطألا عامتجا   .  
ةزهجأب ةعنصملا ٥ةداملا بجو مب ةلماعلا فارطألا ضعب اههجاوت يتلا تابوعصلا  -ًاسماخ  قاشنتسالا  

  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مدختست يتلا ةننقملا تاعرجلاب
ررقملا نأ ىلإ دنبلل هميدقت ىدلكراشملا سيئرلا راشأ   -١٢٥ يف رظنت نأ فارطألا ىلإ بلط ١٧/١٤   

ةداملا بجومب لمعت ةنيعم فارطأ عضول يدصتلل ءارجإ ذاختاةيناكمإ  صلختلا يف تالكشم هجاوت ٥   
ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالاةزهجأ جاتنإ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مادختس ان م يجيردتلا  
هذهىلع دمتعت يتلا ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلط ررقملا نأ نم مغرلا ىلع هنأ ىلإ راشأو . تابكرملا  

 ، ثحب نم نكمتتنل ةنجللا ن إفةلأسملا هذهل يدصتلا تارايخ يف رظنت نأ فارطألا ددعتم قودنصلل  
لماعلا قيرفلل يراجلا عامتج الا بقع هدقع ررقملا نيعبرألاو عساتلا اهعامتجالبق ةيفاو ةروصب ةلأسملا 

ةرشابمةيوضعلا حوتفم   . ، كراشملا سيئرلاراشأهيلع ءانبو ىلإ  دق ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا نأ    
دعوم ىتح ةلأسملل هثحب ليجأت يف بغري رشع نماثلا فارطألا عامتجا  تامولعملا رفاوتت امدنع  
  .ةبسانملا

دق ا ىأركلذ عمو   -١٢٦  أو ةمهم ةلأسملا نأ نولثمملا عامتج الايف تاشقانملا نم تدافتس ا 
يلاملا معدلا نأ ب هداقتعا نع ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم فرط نع لثمم برعأو . يراجلا

ثيحب فاك ريغ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل نهارلا تقولا يف رفاوتملا 
برعأ هنكلو ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالاةزهجأ يف تابكر ملا هذهمادختس انع فقوتلاب هدلبل حمسي   

نأ يفهتقث نع    .ضرم لح ىلإ لصوتلا ىلع رداق فارطألا عامتجا 
ةلصاومل كيسكملا لثمم ةسائرب لاصتا قيرف ءاشنإ ،لماعلا قيرفلا ررق تاشقانملا باقعأ يفو  -١٢٧  

عامتجا اهيف رظنيل لاصتالا قيرف تالوا دم جتاون ةلاحإ متت نأ ىلع كلذل ًاعبت قفتاو. ةلأسملا يف رظنلا
  .ريرقتلا اذقفر ملايف نيبملا وحنلا ىلع ررقم عورشمك رشع نماثلا  فارطألا

قاشنتسالا ةزهجأ ىلإ لاقتنالا ةيلمعل اهتمظنم معد ىلإ ةيموكح ريغ ةمظنمل ةلثمم تراشأو  -١٢٨  
رظح ةرورضب فارطألا تصوأو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا ريغ ةننقملا تاعرجلاب 

وحن ةهجوملا لوماتوبلسلا ىلع ةيوتحملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل تابكر ملا هذهصيصخت 
اشنتسالا ةزهجأ تاجتنملو٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا يف حرطلا    هذ ةلماعلا ةننقملا تاعرجلاب ق

ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ تاكرشو اهنم ةيلاخ تاجتنم تاكرشلا تقلطأ يتلاو تابكرملا  
نوبركلا تابكرمب ةلماعلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ ليكشتةداعإل ةصلخم ًادوهج لذبت ال يتلا   

  .ةيرولف ةيرولكلا
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نوزخملاةجلاعم  -ًاسداس  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تا    لاثتمالاب قلعتي اميف 
خيرات دنبلل هميدقت ىدلكراشملا سيئرلا ضرعتس ا  -١٢٩ دنبلا نع ةنامألا ةركذم مدقو ةلأسملا   

(UNEP/OzL.Pro/WG.1/26/5) . ةقرو نيثالثلاو سماخلا اهعامتج ايف تثحب ذيفنتلا ةنجل نأ ىلإ راشأو
ةدفنتسم داوم اهيف تجتنأ يتلا تالاحلا ضعب نع ذيفنتلا ةنجل غالبإ يغبني هنأ ىلإ تصلخو ةنامألا نم  
اهرابتع اب ةدح ىلع اهنم ةلاح لك ثحبل ىرخأ ةنس يف اهيف فرصتلل اهنيزخت متو ام ةنس يف نوزوألل

ةيلمع تابوعص ببست دق ا انأ ةنجللا تظحال كلذ عمو . لاثتمالا مدعل ةلمتحم تالاح  اجاتنتس
اذه لوانت متي نأ رشع عباسلا فارطألا عامتجاحرتق اكلذ ءو ض ىلعو فارطألل ماهلا عوضوملا " 

  .يلاحلا عامتجالا يف ةيناث ةرم" دقعملاو
ماع لالخ ذيفنتلا ةنجلل ًاسيئر لمع يذلاو ) ادنلوه(توج سام ديسلا كراشملا سيئرلا اعد و  -١٣٠

هذه حرش يف ضيفتسي نأ ةلأسملا هذهل اهتشقانم نابإ ٢٠٠٥ ةنجللا نأ توج ديسلا حرشو . ةلأسملا 
مدعل ةلمتحم تالاح ىلإ يدؤت نأ نكمي نيزختلل ةلمتحم تاهويرانيسعبرأ يف ترظن  . لاثتمالا 
هذه نم  ةثالث يفلاثتمالا مدعل لمتحم عضو أشني نأ نكمي هنأ ىلإ ةتقؤم ةروصب ةنجللا تصلخو 

؛ةيلات ةنس يف ريمدتلل هريدصت وأ ًايلحم هريمد تل ام ةنس يف جاتنإلانيزخت يرجي امدنع ًالوأ : تاهويرانيسلا
هتاذ مادختس الل هريدصت وأ ةطيسو داومك ًايلحم مادختسالل ام ةنس يف جاتنإلانيزخت يرجي امدنع ًايناثو 

ةيلحملا ا يتحا ةيطغتل ةيمان نادلب ىلإ ريدصتلل ةنس يف جاتنإلانيزخت يرجي امدنع ًاثلاثو ؛ةي لات ةنس يف  اجا
ةيلات ةنسيف ةيساسألا  .  

الل اهنيزخت مت ام ةنس يف تادراو ىلع لمتشي ةعبرألا نم دحاوويرانيسكانهو   -١٣١ يلحملا مادختس  
ا . لوكوتوربلا ماكحأ عم ًاقفتم ةنجللا هتربتعاةيلات ةنس يف ةطيسو داومك  أب ةنجللا ترقأ كلذ عمو

هذهل ًاينوناق ًاج ا  ببستت دق اةلأسملاتدمتع  اجاتنتسا نأو راطإ يف فارطألل ةيلمع تابوعص يف    
ثحب ىلإ جاتحت ةلأسملاهذه نأ ب ًاضيأ ةنجللا ترقأو لاثتمالا نامضل اهدوهج بناج نم لمش أقايس يف   

  .فارطألا عامتجاو ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا
تاكرشلل تالكشم ببسي نأ نكمي ةنجللا تاجاتنتس اقيبطت نأ نيلثمملا نم ددع ظحالو   -١٣٢

، . نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةجتنملا جاتنإ تابلط تاكرشلا هذه ىقلتت امدنعلاثملا ليبس ىلعف رخآ يف   
 ، ةيداليملا ةنسلا ةيا  لبق اهيرتشم ىلإ تاجتنملا نحش ىلع ةرداق نوكت ال بلاغلا يف ا  يتلا إف ةنسلا

لوكوتوربلل ًاقبط تانايبلا نع غالبإلل يئاهنلا دعوملالكشت لضفألا نم نوكي دق كلذىلع ةوالع و.    
موقت نأ ًايئيبو ًايداصتق اةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب موقت يتلا نادلبلل 

مث ةديدع تاونسل مادختس الل يفكت ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم تايمك جاتنإب تاكرشلا
  .ةنس لك ةريغص تايمك جاتنإواهليغشت رارمتس انم ًالدب اهعناصم قالغإب كلذ دعب موقت 

لثممراشأو  -١٣٣ ىلإ  نكمي هنأ   جتنت نوزوألل ةدفنتسم داوم ةيأرابتع ا  تانوزخملاو ةدحاو ةنس يف  
يلاتلاب نكميو تاجتنم نم ًالدب تايافن ةقحال تاونس يف ريمدتلا ضارغأل ماكحأل ًاقبط اهتلماعم  ةيقافت ا 
نأو ًادج ةليئض ذيفنتلا ةنجل اهتثحب يتلا تاهويرانيسلانيب تافالتخ الا نأ رخآ لثمم ىأرو. لزاب  
تالاحلالكيف هن إلاقو . ام دح ىلإ ةيمكحت ودبت ةنجللا اهتقاس يتلا تافالتخالا يأ ببسي مل ،   
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نوزوألا ةقبطل ًايفاضإ ًاررضتاهويرانيس ةداملا ةغايصنأ رخآ لثمم ربتعاو .   حمست لوكوتوربلا نم ١   
لا نع فلتخيجاتنإللريسفتب  اذه لظ يف  ،يرورضلا نم سيل هنأو ذيفنتلا ةنجل بناج نم قبطملا ريسفت 

يأ نعتاهويرانيسلا هذه نم يأ ر فسي نأ ،ريسفتلا ةزهجألل يغبني ال هنإ لاقو . لاثتمالامدع ل ةلاح 
ةيذيفنتلا ةنجللاو ذيفنتلا ةنجللثم فارطألا عامتجال ةيعرفلا ذختت نأ  تاسرامملا رييغتل ءارجإ يأ    
عامتج انم ةحضاو تاميلعت امهيلإ ردصت مل  ام فارطألا بناج نم ةليوط ةرتفذنم ةر متسملا
  .فارطألا

ال هنأو ةيذيفنتلا ةنجلل هيجوتلا ميدقتب مازتلالماعلا قيرفلا ىلع نأ نيلثمملا نم ديدعلا ظحالو   -١٣٤  
كلذ ءارجإ نودةنجللا ىلإ ةلأسملاةداعإ ةطاسبب هنكمي   .  

  .ةلأسملاةشقانم ةلصاومل ادنلوه لثمم ةسائرب لاصتا قيرف ءاشنإ ل ماعلا قيرفلا ررق  -١٣٥
ديدحت ىلع قفاو دق قيرفلا نأب ،قيرفلا تالوادم نع ريرقت ميدقت ىدل قيرفلا سيئر حضوأو   -١٣٦

الاب كلذكو ةعبرألاتاهويرانيسلابحضوملا وحنلا ىلع ةلكشملل ذيفنتلا ةنجل  هيلإ تلصوت يذلا جاتنتس  
ىلع لاصتالا قيرف زكر هيلع ءانبو ،لوكوتوربلا ماكحأ عم ًايشمتم ادب عبارلا ويرانيسلان أب ةنجللا  

ةيلمع لولحل تارايخ ةثالث شقانو ىرخأ ةثالثتاهويرانيس  .  
فرطلل نكمي جاتنإلا تايوتسم باسح ىدل هنأ حيضوتلا فارطألا عامتجال نكمي ،ًالوأف   -١٣٧

نوكي نأ ةطيرش ةيلاتلاتاونسلا يف ةطيسو داومك ما دختسالا وأ ريدصتلا وأ ريمدتلل تايمك صيصخت  
ةوجرملا ا  . امادختسا وحن تهجو دق ةصصخملا تايمكلا نأ نامضل يلحم ماظن ينعملا فرطلا ىدل

نيزختلا يف تافارحنا يأ ضرعيف رمتست نأ ةنامألل نكمي هنأ ،ًايناث  اهدصرتس يتلا ذيفنتلا ةنجل ىلع   
دودح زواجتي لكشب ةجتنملا تايمكلا ليجست نكمي ،ًاثلاثو ،فارطألا عامتجا ىلإ اهنع ًاريرقت مدقتو  

 ، ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالل اهريدصت لاح يفو تانايبلا غالبإ راطإ لالخ نم ةنيعم ةنس يف ةباقرلا
 ، ىأرو ةدئاسلا غالبإلا تامازتلا غالبإلل راطإ يأ يعاري نأ يغبنيو ةيلاتلا ةنسلا يف اهمسحب مايقلا

  .ضعبلا اهضعبعم ضراع تتال ةثالثلا تارايخلا نأ ق يرفلا
لبق تانوزخملاب لصتي ًاعضو لوك وتوربلل ةيعرفلا تائيهلا تهجاو ام اذإ هنأ قيرفلا ىأرو  -١٣٨

عامتجالا نكمتي نأ ىلإ ءاغلإلل لباق ريغ ءارجإ يأ ذاختا مدع اهيلعف رشع نماثلا فارطألاعامتجا   ،
عاضوألا يأ ةلكشملاب ةلصتملا رومألا نم ديزملا دوجو قيرفلا كردأ م اتخلا يفو ،تاهيجوتلا ريفوت نم
هل قحي ام ىلإ لصي نأ ٥ةداملا بجو مب لماع فرطل حامسلا ًايئيبو ًايداصتقا أفكألا نم نوكيس يتلا  

ركبم تقو يفجاتنإلا عناصمنالعإ لامكتسا طرشب تاونسلا نم ددعل جاتنإلا تايوتسم نم   .  
ةلماعلا فارطألا ضعب ولثمم بر ـعأ ،لاصتالا قيرف سيئر نم مدقملا ريرقتلا باقعأ يفو  -١٣٩

متي الأ يف لمألا نع ٥ةداملاب  اذهل داريتسالل امنإو بسحف نيزختلا ضارغأل جاتنإلل رابتعالا ءالي إ 
  .ليثيملا ديموربب ةبسنلاب اميس الو ضرغلا

هذه ىلوتينأ ىلع لماعلا قيرفلا قفتا و  -١٤٠   .رشع نماثلافارطأل اعامتجا  ةلأسملا 
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مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لثم ةقرفأل ةبسنلاب حلاصملا نع حاصفإلا نأشبةيهيجوت ئدابم   -ًاعباس   
  هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا

ءانثأ هنأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ  -١٤١ رشع عباسلا فارطألا عامتجا  ًاددحم ًاح ارتقاادنك تمدق  
بملانأشب ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ليبق نم ةقرفأل حلاصملا راهشإل ةيهيجوتلا ئدا  
يف رظني نأ ىلع قفتا ،عامتجالا اذه ءانثأ تقولا قيضل ًارظنو. هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ًةيناث ةلأسملا   

تامولعملا ثدحأب لماعلا قيرفلا ديوزت ىلإ ادنك اعد مث نمو ٢٠٠٦ماع يف   نأشبهتالوادم ةلاح نع  
  .ةلأسملاهذه 
نم درو ام باقعأ يف ةقباس لا ةخسنلا نعحقن دق هنأ ىلإ راشأو هح ارتقاادنك لثمم مدق   -١٤٢

  .يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو فارطألا ضعب نم تاقيلعت
ضعبلا بر عأ حارتقالا اذهل أدبملا ثيح نممه دييأتنع نيلثمملا نم ددع برعأ نيح يف و  -١٤٣

ئدابملا نإف ،يلصألا صنلا عورشم ىلع تيرجُأ يتلا تاحيقنتلا نم مغرلاب هنأ نم مهقلق نع رخآلا 
رئاود نم اميس الو ءاربخلا مامأ تاطبثملا نم ريثكلا حرطتو ةأطولا ةليقث لازت ال ةحرتقملا ةيهيجوتلا 

راشأو ،هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف يف ةكراشملل ةعانصلا 
نيب اميف ةنيعملا حلاصملا تاذ ةفلتخملا رصانعلا نيب نزاوت ةماقإلضفألا نم نوكي دق هنأ ىلإ نيلثمملا دحأ   

طسبأ ءارجإ عابتا نسحتسملا نم نوكي دق هنأ ىلإ رخآ راشأ اميف . ناجللا نم ةنجل لكو قيرفلا ءاضعأ
نأ ىلإ راشأو ،كولسلا ةنودمو ةيهيجوتلا ئدابملا قيبطتب مازتلاىلع ع يقوتلا ءاضعألا ىلإ بلطلا لثم  

وأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ مامضنالانم صخش يأ عنمل دعت مل ةيهيجوتلا ئدابملا   
صنلا عورشم طيسبت نكمملا نم هنأ ىلإ نيلثمملا نم ديدعلا راشأو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجل 

  .مئاقلا
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل كراشملا سيئرلا ،نوسردنأ . وأ نفيتس ديسلا نم بلطلا ىدلو  -١٤٤

ئدابملا نم ةيلاحلا ةخسنلا لبق دق قيرفلا نأ حضوأ ،ةيهيجوتلا ئدابملا ىلع قيلعتلا ،يداصتقالا 
عي ناك نإو ةقباسلا ةخسنلا نع ًانيسحت لثمت ا  ةدايز ناكمإلاب نأدقت أو حاصفإلاب قلعتي اميف ةيهيجوتلا  

ربكألا ةلكشملا نإ ًالئاق فاضأو ةغايصلا يف تاليدعتلا ضعب ءارجإ حرتقاو . ةيهيجوتلا ئدابملا طيسبت
تاكرشلاو تاموكحلا دادعتسا مدععقاولا يف يه يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هجاوت يتلا   

لاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأب ةقلعتملا فيلاكتلالمحت رظن ت نأىلع فارطألا عجشو يداصتقالا مي يقت 
اصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف بلطيفةيباجيإ ةروصب  فسل يفاضإ معدميدقتبيد   ةدايزو تاير   

  .هلمعل يلاملا معدلا
  .ةلأسملا ةشقانم ةلصاومل ادنك لثمم ةسائرب لاصتا قيرف ءاشنإ لماعلا قيرفلا ررقو  -١٤٥
فارطألا نأ نم مغرلاب هنإ ،قيرفلا تالوادم نع ريرقتل هميدقت ى دل قيرفلا سيئر لاقو  -١٤٦

حرتقملل يساسألا موهفملا ت  ءارآلا نم ةعساو ةعومجم تيدبأ ،ديأ دق ةشقانملا يف ةكراشملا لضفأ نأشب   
كلذ يف امب لغاوشلا فلتخم نيب نزاوت قيقحت ىلإ ةجاحلا نأشبءارآلا يف قفاوت داسو . هذيفنتل قرطلا  
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأ ىدل ةيفاكلا تاربخلا دوجو نامض ىلإو ةيفافشلا قيقحت ىلإ ةجاحلا  
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امك . طرفم لكشب ةينضملا تاءارجإلا يفالت ىلإ ةجاحلاو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا
نم هجوم ب لط ىلع ءانبو ،حلاصملا يف يرهاظلاو يلعفلا براضتلا نيب قرف دوجو ىلإ قيرفلا راشأ

ادنكدعت نأ ىلع قفتا، ةلأسملايف رظنلل تقولا نم ديزمل فارطألا نم ريثكلا بناج  ًالدعم ًاحارتقا    
ادنك لثمم ىلإ لدعملا حارتقالا نأشبةيعرف تاقيلعت ةيأ لسرت نأو ةنامألل يكبشلا عقوملا ىلع عضوي   

  .نكمم تقو عرسأب ينعملا
عامتج ا لوانتي نأىلع لماعلا قيرفلا قفتا ،ريرقتلل ل اصتالا قيرف سيئر ميدقت باقعأ يفو  -١٤٧

  .ةلأسملاهذه رشع نماثلا فارطأل ا
لايرتنوم لوكوتورب ىلع ةحرتقم تارييغتةيأ ةشقانم  - ًانماث  ماكحأ ليدعت نأشبادنك حارتقا  (   

يرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةبسنلاب٢ةداملا يف ةدراولا ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا    )ة 
 ،لايرتنوم لوكوتورب ىلع رييغت لاخدإب هدلب حارتقاميدقتل ادنك لثمم كراشملا سيئرل ا اعد  -١٤٨

ةقيثولا يف دري يذلا حارتقالا وهو  UNEP/OzL.Pro/WG.1/26/4 . يذلا حارتقالابلاطيو  ًالمع دعأ 
ةلماعلا ريغ فارطألا يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ ىلع رظح ضرف ب١٧/١٢ررقملل   

الاب ءافولل٥ةداملا بجومب  اذه نايرس أدبي نأ ىلع ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيلحملا تاجا يتح   
يذلا يجيردتلا صلختلل يئاهنلا دعوملا لبق يأ ٢٠٠٨رياني /يناثلا نوناك نم لوألا نم ًارابتعا رظحلا  ،

  .نيتنسب لايرتنوم لوكوتورب هددحي
، بقعأيت لا تاشقانملا ءانثأو  -١٤٩ كلذ حورل اهدييأت نع ةديدع فارطأ تربع  ماد ام حارتقالا   

كانه ناك هنأ ديب . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةريتوبعارسإلا ىلإ فدهي 
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ينالديصلا ىوتسملا جاتنإ ىلع ركبملا ءاضقلا ريثأتب قلعتي اميف ماع قلق 

يتلاو ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا يف ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عاطق ىلع ةيرولف   
ضعبلا اهفصو ةلأسم ا   ةساسح أب   .ةمهمو 

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ ىلع ركبم رظح ضرف نأ هدافم يأر نع برعأو  -١٥٠  
ريثأت هل نوكي دق ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ىدل  ةلماعلا فارطألا يف ةعانصلا ىلع يبلس  

يف عافترا ىلإ ةطاسبب يدؤي دق لئادبلا بايغ يف تادادمإلا ضفخ نأ ساسأ ىلع ٥ةداملا بجومب   
، . كالهتسالا ضفخ ىلإ سيلو راعسألا برعأ نيح يف هنإف ديربتلاو ءاوهلا فييكت تاعاطقل ةبسنلابو
نم تادادمإلا ضيفخت نأ نم هقلق نع نيلثمملادحأ هل نوكيس ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم    

نوبركلا تابكرم جاتنإ ىلع ركبملا ءاضقلا نأ تركذ ىرخأ ةلثمم ن إفنيكلهتسملا ىلع راض دودرم 
. اهدلب يف تاعاطقلا كلت يف تابكرملا هذه نم يجيردتلا صلختلا يف دعاسي فوس ةيرولف ةيرولكلا

ركبملا ءاضقلا ةيلمع نم لعجي نأ نكمي ةيرولف ةيرول كلا نوبركلا تابكرم راعسأ ةدايز نأ ىؤر امك
ةيرورض ريغ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ ىلع    .

،هنأ لثمم ىأرو نكمي هذه يف مدقت قيقحتل    ، ماع يف جاتنإلا ىوتسم ىلع رييغت لاخدإ يف رظنلا ةلأسملا  
جاتنإلا رظح نم ًالدب٢٠٠٨ ًةيلك   .  
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عم لمعلاب ١٧/١٢ررقملا ةعباتمل اهدلب بناج نم ةذختملا تاوطخلا حرشب ةلثمم تماقو   -١٥١  
تادادمإلا نأ نم دكأتلا فد عضولةعانصلا رئاودو ةيبعشلا تاطلسلا   ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ  

نأ ىلإ تراشأو . ٥ةداملا ب جومب ةلماعلا ةدروتسملا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجاحلاب ةقيقحلا يف يفت
نأو ةيعوط تاضيفخت ءارجإب موقت ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةجتنملا تاكرشلا نم ريثك 
فصنب ًابيرقت ردقت اهدلب نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تارداص نم ةيلعفلا تايمكلا 

  .ةررقملا تايوتسملا
ىدل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ ن أ ىلإ ةيموكح ريغ ةمظنم نع لثمم راشأو  -١٥٢

فارطألا هذه ىدل كالهتسالالداعي ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا  رابتعا ىلعو كلذ ءوض ىلعو .  
إ لوحتت نأ نكمي ةيساسألا ةيلحملاتاجايتحالالجأ نم تادراولا نأ  بلاط دقف ،ةعونمم تامادختسا ىل  

حملاتاجايتحالاجاتن إللماك فقوب    .٥ةداملا بجومب ةلماعلا ربغ فارطأل  انم ةيساسألا ةيل 
ثحب ةدايزلادنك لثمم ةسائرب لاصتا قيرف ءاشنإ لماعلا قيرفلا ررق ،تاشقانملا بقعو   -١٥٣  

  .حارتقالا
قيرفلا سيئر لاقو  -١٥٤ اياضقلا نم ددعريثأدق هن إقيرفلا تالوادم نع هريرقتل هضرع  ءانثأ  يتلا    

فارطألاعامتجايف تاشقا نملا نم ديزمل جاتحت تناكو رشع نماثلا   ةاعارم ةيمهأ يه ةيسيئرلا ةلأسملا   
ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا تاجايتحا ىوتسملل بلطلاب قلعتي اميف ةصاخ ةديدش ةيانعب ٥   
ءانبو . ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ ةعانصل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ينالديصلا

نم ينالديصلا ىوتسملا نيب قيرفتلا مهملا نم ناك كلذ ىلع مدختسملا لقألا ىوتسملاو تابكر ملا هذه، 
نوبركلا تابكرم جاتنإ ىلع لماكلا ءاضقلا رذعتملا نم نوكيس هنأ ىلإ ريشأ دقو . بيردتلا عاطق يف

ماع يف ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالابءافولل صصخملا ةيرولف ةيرولكلا  دق هنأ امك٢٠٠٨  نوكي    
نكمملا نم نكلو ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب ًافحجم  ماع يف طسو ةوطخ ذاختا   ٢٠٠٨ 

نم ديزم كلذكو ةساردلا نم ديزم ىلإ ةوطخلا هذه مجح ديدحت جاتحيو ؛ًامدق يضملل ةليسوك 
بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ جاتنإ نأشبتامولعملا  اذل  .٥ةداملا  

لاصتالا قيرف سيئر راشأ قودنصلا ةنامأ ىدل ةرفاوتم تامولعم ةيأ نم ديفتست نأ نكمي ةيلمعلا نأىلإ    
ىدلوأ فارطألا ددعتم نوزوألا ةنامأ   فارطألا ىدل ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عاطق نأشب   

فارطألا عامتجا ليبق فارطألل ت امولعملا هذه ةحاتإ ةنامألا نم بلط، و٥ةداملا بجومب ةلماعلا 
  .رشع نماثلا

لدعم عورشم ةلاحإ ىلع لماعلا قيرفلا قفاو ،لاصتالا قيرف سيئر همدق يذلا ريرقتلا بقعو   -١٥٥
هذ ارتقالل  لا وحنلا ىلع هلاخدإ حرتقملا رييغتلا نع ةيساسأ تامولعم ةقرو عمةلأسملاصاخلا ح يف دراو  

هثحبل رشع نماثلافارطأل اعامتجاىلإ ريرقتلا اذهل قفرم   .  
ةيلمع جاتحتس ًارخؤم ترج يتلا تاساردلا ددعل ًاقبط هنأ ةيموكح ريغ ةمظنم نع لثمم لاقو   -١٥٦

ًالصأ هب أبنتملا نم رثكأ تقولا نم ةئاملا يف٣٣ىلإ نوزوألا ةقبط ةداعتسا  هنأب يأر نع ًاضيأ ربع دقو .  
ةمداقلا ةليلقلا دوقعلا لالخ فقوملا عم لماعتلل لا يرتنوم لوكوتورب ىلع تارييغت لاخدإ يرورضلا نم

  .فعضلاتايوتسم ىلعأ يف ةئيبلا نوكت امدنع 
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  لايرتنوم لوكوتورب ىلع ةحرتقم تاليدعت يأ ةشقانم -ًاعسات 
يلاحلا عامتجالا لالح لايرتنوم لوكوتورب ىلع تاليدعت لاخدإب تاحرتقمةيأ مدقت مل  -١٥٧   .

انمةيأ متت مل هيلع ءانبو   .دنبلا اذه تحت تاشق 
  ىرخأ لئاسم - ًارشاع 

يملعلا مييقتلا قيرفل كراشملا سيئرلا نمضرع  - فلأ    
ريرقت ةلاحنع ًاريرقت يملعلا مييقتلا قيرفل كراشملا سيئرلا نوفاجأ ول  - تيآ ديسلا مدق  -١٥٨  

كلاو ةيئايزيفلا تايلمعلل ةتسلا ةيملعلا تامييقتلا ضرعتسي يذلاو٢٠٠٦ماعل قيرفلا  رثؤت يتلا ةيئايمي  
نم ملاع ٢٠٠نم رثكأ نم تالخدم ىلع يوتحيس يذلا ريرقتلا نأ ىلإ راشأو . نوزوألا ةقبط ىلع  
تاريغتلا نع يناثلاو نوزوألل ةدفنتسملا تازاغلا نع لوألا : ماسقأ ةثالث نم نوكتيس ملاعلا ءاحنأ عيمج

خانملا نيب لعافتلا يطغيس يذلاو –ثلاثلاو نوزوألا ةقبط يف  ةيلبقتسملا تاعقوتلا نع –نوزوألاو    
ةيجسفنبلا قوفةعشألاونوزوألل ةدفنتسملا داوملاو نوزوألل  ةلسلس ىلع ريرقتلا لمتشيس امك .  

ماعلا روهمجل تبتك نوزوألا ةقبطنع ةبوجألاو ةلئسألا نم ةلمكتسم يذيفنتلا زجوملا نمضتيسو .  
موهفملاو ةريخألا ةيسيئرلا جئاتنلا نع ًاماسقأ ٢٠٠٦هيلوي /زومت يف رادصإلل ًازهاج نوكي نأ عقوتملاو  
. تاسايسلا عضو نع ةمجانلا تايعادتلاو ؛ةلصلا تاذ تامولعملاو ةيفاضإ ةيملع ةلدأو ؛يلاحلا يملعلا

 رشع نماثلا فارطألا عامتجايف ريرقتلل ةيسيئرلا جئاتنلا حرشب موقيس قيرفلا نأ ىلإ ماتخلا يف راشأو 
  .٢٠٠٧سرام /راذآ يف ميمعتلل ًازهاج نوكي نأو يئاهنلا ريرقتلا ةعابط عقوتي هنأو

ب ةصاخلا تابيترتلا نع دنهلا لثمم نمضرع  - ءاب    رشع نماثلا فارطألا عامتجا 
، رشع نماثلافارطألا عامتج ال تادادعتسالايف زرحملا مدقتلا نع ًاريصق ًا ضرعدنهلا لثمم مدق   -١٥٩

الاو،ذيفنتلا ةنجلل نيثالثلاو عباسلا عامتجالاو ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجلل نيعبرألاو عساتلا عامتج  
هلدوين يف فرطلا مهفيضتسينأ ررقملا فارطألا نم ي  لوألا نيرشت٢٥  نيرشت ١٠ىلإ ربوتكأ /   
خيراتلا زربأ ًاريصق ًامليف ضرعو عامتج الل ةيتسيجوللا تابيترتلا ىلع دكأ دقو. ٢٠٠٦ربمفون /يناثلا

مب بيحرتلا ىلإعلطتتهتموكح نأ نع برعأ ماتخلا يفو . اهتفاقثو دنهلل يفارغجلا عقوملاو فارطألا يلثم  
  .هدلب يف

يكبشلا اهعقوم ىلع تانايبلا ىلإ ذافنلل ديدجلا بولسألانأشبةنامألا نم مدقم ضرع   -ميج     
لا عقوملا ىلع تامولعملا ىلإ ذافنلل ديدج بولسأ مادختسانأشبًاضرع ةنامألا لثمم مدق   -١٦٠ يكبش  

ةغلبملا تانايبلا نأشبةينورتكلإ تارواشم ءارجإ ةيناكمإ حيتي يذلا ،ديدجلا ماظنلا اذه يدؤيو . ةنامألل  
مالتسا نيب يضاملا يف ثدح يذلا ينمزلا لصافلا ىلع ءاضقلاو ،لوكوتوربلا نم ٧ةداملا بجومب   

تانايبلا ليدعت ةيناكم إ ةمدخلا هذه حيتت كلذ ىلإ ةفاضإلابو. عوبطملا لكشلاب اهرشنو تانايبلا
  .ةفلتخم تارتيماراب مادختساب اهؤارجإ نكميف تانايبلا ةيفصتو ثحبلا تايلمع امأ. ةعجرتسملا

نكمي هنإو ،ةيرسلا اياضق ريثت ال ا تريتخاًايلاح ةدوجوملا تانايبلا نأ ،ةنامألا لثمم ركذو   -١٦١ أل 
  .كلذ فارطألا تررق اذإ عقوملا ىلع تانايبلا نم ديزملا ةحاتإ
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يكبشلا اهعقوم ريوطتل ةنامألا هب تماق يذلا لمعلل هريدقت نع لماعلا قيرفلا برعأدقو   -١٦٢  
  .ةريبك ةروصب هلمع لهسيس تانايبلا ىلإ ذافنلل ديدجلا بولسألا نأ ىلإ ًاريشم

ةل يلقلا دوقعلا يف فارطألا اههجاوتس يتلا ةيساسألا اياضقلا ةشقانمو ديدحتب ادنك نم حارتقا  -لاد 
  ةمداقلا

دعوم لولح عم هنأ ركذو ،لايرتن وم لوكوتورب لبقتسمب قلعتي ًاحارتقاادنك لثمم ضرع   -١٦٣
فارطألاعامتجا يف رشع عساتلا   ىلإ دتمت ةربخ لوكوتوربلا فارطأ ىدل حبصأ دق نوكيس ٢٠٠٧   ،

هيلإ يم ري يذلا فدهلا نأ حضوأو. ةمداقلا ةنس نيرشعلا ىلإ اورظني نأ مهيلع نأو ،ةنس نيرشع
ةعساوو ةليوط ةشقانم مامأ بابلا حتف ىلع دعاست ةلئسألا نم ددع حرط وه حارتقالا ريوطت نأشب   
  .لبقتسملا يف نوزوألا ةقبط ةيامح لجأ نم يرورض رمأ وهو ليوطلا ىدملا ىلع ماظنلا

يف ءاج ي ذلا ماهلا راوحلا اذه لالهتسال ادنك ىلإ ركشلاب ةملكلا اوذخأ نيذلا نولثمملا هجوتو  -١٦٤
لوكوتوربلل ةيلاحلا تاسسؤملاو يلاحلا لكيهلا رارمتسا نيعتي نيح يف هنأ ىلإ ريشأ دقو. هدعوم يف  
يف ةيرولفلا ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم لماكلاب يجيردتلا صلختلا نيحل فارطألا ةمدخ  ٢٠١٠ ،
ةديدجلا تايدحتلا سكعي ا مب ليوطلا ىدملا ىلع ةمءاوملاو ريوطتلا نم ديزملا ىلإ جاتحي دق رمألا نإف
اهققح يتلا تاحاجنلا نم ءاوس سوردلا ملعت يغبنيو . لوكوتوربلا اههجاوي يتلا فورظلاو
نأ نكمي ةشقانملا نأ ىلإ نيلثمملا نم ددع ر اشأو. اههجاو يتلا تابوعصلا نم وأ نآلا ىتح لوكوتوربلا
لايرتنوم لوكوتورب ىلإ رظنت فارط ألا ةددعتم ىرخأ ةيئيب تاقافتال ةبسنلاب ًاضيأ ةميق تاذ نوكت

  .يباجيإ جذومن هنأ ىلع
ةينمزلا لوادجلا كلذ يف امب ،لوكوتوربلا حاجن ءارو ةنماكلا بابسألا ضعب ىلإ نولثمم راشأو   -١٦٥

ىلع ةلاعف ةيلام ةيلآ نم هيدل امو ،ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يجيردتلا صلختلل اهعضو يتلا ةحضاولا 
رودو ،قودنصلا اهمعدي يتلا ةيعاطقلا يجيردتلا صلختلا تايجيتارتساو ،فارطألا د دعتم قودنص ةئيه

لئادب ثادحتسا عيجشت يف هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف 
فارطألا نيب لاعفلا نواعتلاو ،ذيفنتلا ةنجل هبقارت يتلا لاثتمالا مدع ءارجإو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملل 

ةداملاب ةلماعلا فارطألاو ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ  نم نوكيس هنأ بمهداقتعا نع نولثمملا برعأو . ٥ 
  .لبقتسملا يف لوكوتوربلا تاسسؤم هب موقت يذلا رودلا رارمتسا يرورضلا

نع اوبرعأوحارتقالااهحرط يتلا ةلئسألل ًادج ضيرعلا عب اطلاب نيلثمملا نم ديدعلا ملسو  -١٦٦   
اهثحب يف دارطتسالا لبق اهتساردل تقولا نم ديزملا ىلإ نوجاتحي م  هجو ىلع اولاقو . أب مهداقتعا

هناوأل قباس رمأ تارودلا نيب اميف لماع قيرف ءاشنإ حارتقانإصوصخلا  دقع نيلثمملا دحأ حرتقاو .  
، رشع نماثلا فارطألا عامتجالبق ةودن دقع رخآ حرتقاو ،ةحورطملا اياضقلا ثحبل صاخ رمتؤم 

ميدقت فارطألا عيمج نم بلطي نأ ثلاث حرتقاو    .االخادم
قفاو ةلأسملا هذه يف ًامدق كرحتلاب ةصاخلا تارايخلا نم ددعل ةضيفتسملا ةشقانملا بقعو  -١٦٧  ،

لبف ةيسارد ةودنميظنت مدع ىلع لماعلا قيرفلا  كرتي نأ ىلع ةرشابم رشع نماثلا فارطألا عامتجا   
هذه ميظنتدعوم  ماع لالخ تقو يأ يف ًاحوتفم ةودنلا  وعدي نأ ىلع قيرفلا قفاو امك . ٢٠٠٧ 
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يأب ةنامألا ىلإ مدقتت نأىلإفارطأل ا قلعتت تالؤاست وأ اياضق ة  دعوم يف كلذو يدنكلا حارتقالاب   
لوألا نيرشت١٢هتياغ  اهيف رظني يكل اهعيمجتب ةنامألا موقت ثيحب ٢٠٠٦ربوتكأ /  فارطألا عامتجا  

  .رشع نماثلا
ا نع نيصلا ا  -ءاه     ١٧/٨ررقملا يف رركم فلأ لودجل راثأ اياضق

لثممتراثأ  -١٦٨ ررقملا يف ةدراولا عينصتلا لماوع تامادختسال ةتقؤملا ةمئاقلا ةلأسم نيصلا ة   
نم يجيردتلا صلختلل ةلصفم ةطخ فارطألا ددعتم قودنصلا نم معدب ،نيصلا تعضو دقو . ١٧/٨

يغبني هنأ ىلإ ،ةسارد دعب ،اوصلخ اهدلب يف ءاربخلا نإف ،كلذ عمو. عينصتلا لماوع تامادختسا  
ا ١٧/٨ررقملا يف تدرو نوبركلا ديرولك عبارل تامادختسا ةعبس نع لقي ال ام فيصوت  أ ىلع  

ضارعتسالا جئاتن نأ ىلإ كلذك تراشأو . عينصت لماوع تامادختسا سيلو ةطيسو داوم تامادختسا
قيرفهيرجي نأ يغبنييذلا  ررقملا بجومب عاطتسملا ردق ركبم تقو يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا    

فارطألا عامتجال يلاتلا ررقملاو١٧/٦ دعاست فوس  ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ،  ةغايص ىلع ٥   
ةيلخادلا ا   نكمي هنأل اهيلع رظح ضرفي نل ةطيسو ًاداوم تامادختسالا هذه رابتعا ةلاح يفو. اسايس

تامادختسا تربتعا اذإ امأ . وجلا يف تاثاعبنالا ليلقتونوبركلا ديرولك عبار نم ديزملا م ادختسا
ىرخألا فارطألا عم تاشقانم ءارجإ دوت نيصلا نإ تلاقو ،اهيلع رظح ضرف بجيف عينصت لماوع 

نكمم تقو عرسأ يف لماش لح ىلإ لصوتلا نكمي ىتح يراجلا عامتجالا دعب ةلأسملا هذهنأشب  .  
نيصلا بلط ًايوق ًادييأت ديؤي هنإ ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم فرطل رخآ لثمم لاق و  -١٦٩  

هذه سفن راثأ دق هنأ ىلإ ًاريشم ةمئاقلل ًاضارعتسا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف يرجي نأب 
لصألا يف تشقون امدنع ةتقؤملا ةمئاقلا دامتعاب قلعتي اميفلغاوشلا ئطاخلا فين صتلا نإ لاقو.  

ةيلحملا تاسايسلل تالكشم راثأ عينصت لماوع تامادختسا ا   أ ىلع ةطيسولا داوملا تامادختسال
  .ةيعانصلا ةيمنتلا قاعأو

ةلأسملا هذهرشع نماثلا فارطألا عامتجالوانتي نأ ىلع لماعلا قيرفلا قفاوو   -١٧٠  .  
  ةمداقلا تاعامتجالا ديعاوم  -واو 

ىلع لوصحلل فارطألا ىلإ ةلاسرب ثعب دق هنأ ىلإ نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا راشأ  -١٧١  
نيرشعلاو عباسلا عامتجالاو رشع عساتلا فارطألا عامتجال ةحرتقملا ديعاوملا نأشباهرظن تاهجو   

يف لفتحت فوس فارطألا نأ ةاعارم عم تاطاشن نم ام   لصتي امو ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل
نيرشعلا ىركذلاب ٢٠٠٧ ىلإ ،اهدودر يف ،فارطألا مظعم تراشأو . لايرتنوم لوكوتورب ءاشنإل 

ًاديدع نأ ريغ . لوكوتوربلا ءاشنإ ىركذ عم قفاوتت ىتح ربمتبس/لوليأ يف تاعامتجالا دقعل اهدييأت
يتلا ةيئاهنلا ديعاوملا ب ساسملا مدعلاهدهج ىراصق لذبت نأ ةنامألا نم تبلط ىرخألا فارطألا نم 

تدعأ ،ةعجرتسملا تامولعملا هذه ساسأ ىلعو . تاءافعإلا تابلط ميدقتل فارطألا اهيلع تقفاو
ىلإ ىعست يذلا ويرانيسلا وهو ،ةزهجألاو فارطألل بارطضا لقأ ثدحيس هنأ دقتعت ويرانيس ةنامألا  

ة يلاحلا ةيئاهنلا ديعاوملا رابتعالا يف ويرانيسلا ذخأ دقو. لماعلا قيرفلا نم هنع ةعجرتسم تامولعم بلط
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل مزاللا تقولاو ةجرحلا تامادختسالا تانييعتو تانايبلا ميدقتل 
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فارطألاعامتجادقع ةنامألا تأرو . ءافعإلا تابلط ضارعتسال نم رشع عساتلا   ىلإ ١٧   ٢٢ 
نم ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالاو ،٢٠٠٧ربمتبس /لوليأ  ٨ىل  إ٤ 

نم عيباسأ ةتس لبق فارطألا ىلإ ،داتعملا بولسألل ًاقفو ،قئاثولا لسرت فوسو . ٢٠٠٧هينوي /ناريزح
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفب صاخلا لمعلا ريس ريرقت فارطألا ىقلتت فوسو . عامتجا لك

اسأ ةعبرأ لبق ةجرحلا تامادختسالا تانييعتنأشبتقؤملا ريرقتلا كلذ يف امب  قيرفلا عامتجا نم عيب  
نم عيباسأ ةتس لبق ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نأشبيئاهنلا ريرقتلاو ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا   

  .فارطألا عامتجا
عامتجا قفاوتي نأ بوصتسملا نم نأ نيح يف هن إنيلثمملا دحأ لاق ،ةيلاتلا تاشق انملا لالخو  -١٧٢

دعومل ل ةبسنلابعامتجالا تيقوت نإف ،لايرتنوم ل وكوتورب ءاشنإل نيرشعلا ىركذلا عم فارطألا
وهو ٧ةداملا تانايب ميدقتل ددحملا  لوليأ٣٠  ريثي ٢٠٠٧ربمتبس /  يذيفنتلا نيمألا نأ ريغ . بعاصم، 

وحن ٢٠٠٦يف تقلت دق ةنامألا نأ ىلإ راشأ  لولحب تانايب ريرقت ١٠٠  ام بسح هينوي /ناريزح٣٠ 
ل نكميس هنأو١٧/٢٠ررقملا هيلع عجش  . اهعامتجا لالخ ريراقتلا هذه ضرعتست نأ ةيذيفنتلا ةنجل 

تيقوت نأشبفارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ عم نوزوألا ةنامأ لصتت نأ رخآ لثمم حرتقاو   
ميدقت ،ةقيقحلا يف ،يرورض لا نم ناك اذإ امع ةلثمم تلءاست ،ًاريخأو. قفاوتلا نامضل تاعامتجالا

فارطألاعامتجادعوم  ىلإ رشع عساتلا  لوليأ  ىلع ةيفاضإ ءابعأ عضي دق كلذ نأ ىلإ ةريشم ربمتبس / 
رظنلا ةداعإ نوزوألا ةنامأ نم تبلطو . تانايبلا ريراقت يف ناقتإلا مدع رطاخم نم ديزيو فارطألا قتاع

  .ماعلا نم داتعملا تقولا يف فارطألا عامتجا دقعو اهتطخ يف
يأر نع تبرعأ يتلا فارطألا كلت عم ةيئانثل ا تاشقانملاو ةماعلا ةسلجلا يف تاشقانملا بقعو  -١٧٣

ةيداعلا ديعاوملا ميدقت مدع دكأ نأ دعب يذيفنتلا نيمألا حرتقا ،تاعامتجالا ديعاوم ءازإ لغاوش وأ 
، ٧ةداملا بجومب تانايبلا ريراقت ميدقتل  تاءافعإلا تانييعتو دقع ططخ ثحب فارطألا لصاوتنأ    

ىلإ ٤نم ةيوضعلا حوتفم لما علا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالا ناريزح٨  عامتجا  و٢٠٠٧هينوي / 
نم رشع عساتلا فارطألا ىلإ ١٧  لوليأ٢١    .٢٠٠٧ربمتبس / 

رشع عباسلا فارطألا عامتجا لالخ ادنك نم مدقملا ضرعلا عضوب قلعتي لاؤس ىلع ًادرو   -١٧٤
ادنك لثمم راشأ رشع عساتلا فارطألا عامتجاةفاضتسا لامتحال  عم هلمعب زتعي هد لب نأ ىلإ، 

مل رشع ع ساتلا فارطألا عامتجا ةفاضتساب صاخلا رارقلا نأ ىلإ ًاضيأ راشأ هنأ الإ لايرتنوم لوكوتورب
فارطألا عامتجا دقع تررق اذإ فارطألا فقوم مهفتت فوس هتموكح نأ ىلإ راشأو . دعب ذختي

لوكوتوربلاةناكمزاربإ ةدايز لجأ نم رخآ ناكم يف رشع عساتلا   .  
  ريرقتلا دامتعا  - رشع يداح

زومت٦سيمخلا موي ريرقتلا اذه دمتعا   -١٧٥ يف دراولا ريرقتلا عورشم ساسأ ىلع ٢٠٠٦هيلوي /   
ةغيصلا عضو ةمهم نوزوألا ةنامأ ىلإ لكوأو . Add.1 وUNEP/OzL.Pro/WG.1/26/L.1نيتقيثولا 

  .عامتجالا ماتتخا بقع ريرقتلل ةيئاهنلا
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قفاو دق ناتسناغفأ ةيروهمج سيئر نأ ىلإ حايتراب لماعلا قيرفلا را شأ ،ريرقتلا دامتعا بقعو  -١٧٦
نوزوألل ةدفنتسملا داوملانأشبفرطلل ةينطولا دعاوقلا ىلع ًارخؤم   .  

الاماتتخا  -رشع يناث   عامتج 
لماعلا قيرفلل نيثالثلاو سداسلا عامتجالا ماتتخا نلعأ ،ةداتعملا ةلما   -١٧٧  ا تارابع لدابت بقعو

سيمخلا موي رهظ دعب ٦،٣٥ةعاسلا دنع لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ةيوض علا حوتفم  ٦ 
  .٢٠٠٦هيلوي /زومت
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  قفرم

بناج نم رظنللفارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفل ا نم ةمدقملا تاررقملا عيراشم  
  رشع نماثلا فارطألا عامتجا

  :ررقي رشع نماثلا فارطألا عامتجا نإ

[...]  

نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل ةيساسألا تامادختسالا تانييعت : --/١٨ررقملا   - فلأ   
يماعل ةباقرلل ةعضاخلا داوملل لايرتنوم لوكوتورب نم ٥ةداملا    ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ 

تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هزجنأ يذلا لمعلاب ريدقتلا عم ريشيذإ     
،   اهل ةعباتلا ةيبطلا ةينقتلا

نأب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاعقوترابتعالا يف ذخأي ذإو   فقوتي  ةزهجأ جاتنإ    
ماع ةيا   هنأو ٢٠٠٩لبق ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا  ،

ةيئاوهلا بع ا ضرمو وبرلا ةجلاعم ىلإ لاقتنالل دصرو ليلحت نم قيرفلا هارجأ ام ىلإ دانتسالاب  شلا دادسن
ريدقت ىلإ قيرفلا لصوت ،مرصنملا دقعلا لالخ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخ قرطب نمزملا 
نوبركلا تابكرمب ةلماعلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم يملاعلا يجيردتلا صلختلا نأ هدافم 

ماع لولحب هقيقحت نكميةيرولف ةيرولكلا   ٢٠١٠،  
نأب تاجاتنتسا نم يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هيلإ لصوت ام رابتعالا يف ذخأي ذإو    

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ًاينقت ةيضرم لئادب 
تائفلاو ،تالضعلا ءاخرإب ةيوئرلا ةيئاوهلا تارمملا عيسوت ىلع مئاقلا لجألا ريصقلا جالعلل ةرفاوتم  
،ل ىرخألا ةيجالعلا نمزملا ةيئاوهلا بع    شلا دادسنا ضرمو وبرل

ررقملا بجومب هنأ رقي ذإو   نوبركلا تابكرم نم تانوزخم اهيدل يتلا تاكرشلل يغبني ٤/٢٥   ،
تابكرم مادختسا لبق تانوزخملا هذه مدختست نأ ١٩٩٦ماع لبق ام ىلإ دوعت ةيرولف ةيرولكلا   ،

،رولكلا نوبركلا   جاتنإلا ةثيدحلا ةيرولف ةي
ةرقفلا نأ رابتعالا يف عضي ذإو   ررقملا نم ٨  ةيرولكلا نوبركلا تابكرم لقن زيجت ١٢/٢   ،

،   ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عينصت تاكرش نيب اميف ةيرولف
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم كالهتسالاو جاتنإلا نم ةيرورضلا تايوتسملاب نذأي   - ١  

يماعل ةيرولف جاتنإل ةيساسألا تامادختسالا ةيبلتل كلذو ررقملا اذه قفرم يف ةددحملا ٢٠٠٨ و٢٠٠٧   
ةزهجأ فالخ نمزملا ةيئاوهلا بع   شلا دادسنا ضرمو وبرلا ةجلاعمل ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ
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ةداملا نم ١ةرقف لا بجومب لماع ريغ فرط لخاد عيزوتلل وأ عيبلل ةهجوملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا  
لايرتنوم لوكوتورب نم ٥ ديحولا لاعفلانوكملا هفصوب لوماتوبلسلا ىلع يوتحتو ) ٥ةداملا فرط (   
  ؛اهيف

نذأت وأصخرت نأ فارطألل زوجي ال  - ٢   ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل يساسأ مادختساب    
ديحولا لاعفلانوكملا هفصوب لوماتوبلسلا ىلع يوتحت يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةيرولف   

يف تاجتنم رفاوت لاح يف هصصخت وأ  ٥ةداملاب لماع ريغ فرط قوس يف عيبلا وحن ةهجوملاو اهيف 
يوتحت يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل قوسلا 

هيف ديحولالاعفلانوكملا هفصوب لوماتوبلسلا ىلع طقف    ؛ا 
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل يساسأ مادختساب صخرت يتلا فارطألل يغبني   - ٣  

ةزهجأ جاتنإ تاكرش نأ نمضت نأ هصيصخت وأ هب نذأتوأ ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل   
جاتنإلا ةثيدح ةيرولف ةيرولك نوبرك تابكرم مادختسا وأ ءارشب موقت ال ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسا 

ماع لبق ةدوجوملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تانوزخم تمدختسا دق نوكت نأ ىلإ يتلا ١٩٩٦   
ضعب نأ رابتعالا يف ذخألا عم ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأب ةصاخلا ةدوجلا طورشب يفت 

  ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةفلتخم عاونأ نم ًاجيزم مدختست تاكرشلا
نذأت وأصخرت نأ فارطألل زوجي ال  - ٤   ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل يساسأ مادختساب    

ةزهجأ عينصت تاكرش نم ةكرش يأل هصيصخت وأ ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةيرولف 
نم ةيلاخلا لئادبلا نأشبثوحبلا لامكإل ةيلمع تاعقوت اهيدل سيل يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا   

ماع ةيا نوبركلا تابكرم   لبق اهريوطت وأ ا  لوصحلل ٢٠٠٩اجتنمل ةيرولف ةيرولكلا   دجب ىعست الو  ،
قاوسأ يفو ةيلحملا اهقاوسأ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا لئادبلا ىلع ةقفاوملا ىلع 

اخلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تاجتنم نع ًاديعب قاوسألا هذ  ؛اىأنت نأو ريدصتلا  ةص  
نوبركلا تابكرم نم ماجحأل ةيساسأ تامادختساب هل حمس فرط لكل يغبني   - ٥  

تابكرم نم يئاهنلا صلختلل ًادعوم ددحت لمع ةطخ مدقي نأ ،ررقملا اذه بجومب ةيرولف ةيرولكلا 
عامتجا اهيف رظني يكل فاك تقو يف ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 

  .رشع عساتلا فارطألا
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  قفرملا

ةزهجأل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ٢٠٠٨ و٢٠٠٧يماعل ةيساسألا تامادختسالاب تانوذألا   
  )ةيرتملا نانطألاب (رشع نماثلا فارطألا عامتجااهدمتعا يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا 

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  
وأ نيعملا رادقملا   فرطلا

  ًاقباس دمتعملا
يلكلا رادقملا  

 ٢٠٠٧ماعل دمتعملا 
ريداقملا زواجتي (

ررقملا يف ةدمتعملا 
١٧/٥(  

ًاقفو دمتعملا رادقملا   نيعملا رادقملا
يف متي ناث ضارعتسال 

قفاوتي امب ٢٠٠٧ماع   ،
ررقملا نم ٦ةرقفلا عم   

١٥/٥  

  -  -  ]٥٣٥[  ٥٣٥  ةيبوروألا ةعامجلا

  ]٣٨٥[  ]٣٨٥[  ](*)رفص[  ١٠٠٠  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

  -  -  ٢٤٣  ٢٤٣  يسورلا داحتالا

  .٢٠٠٦ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا ىلإ دانتسالاب   (*)
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ةزهجأل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةيساسألا تامادختسالا تانييعت : --/١٨ررقملا   -ءاب 
ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةداملا نم ١  داوملا نأشب ٥   

 ٢٠٠٨ و٢٠٠٧يماعل ةباقرلل ةعضاخلا 

ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هزجنأ يذلا لمعلا ىلإ ريدقتلا عم ريشي ذإ 
،   هل ةعباتلا ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا

مدقتلا ىلإ ريدقتلا عم ريشي ذإو  ، ررقملا دامتعا ذنم هتققح يذلا طألا،١٥/٥  ةلماعلا ريغ فار  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب  ديدحت يف لايرتنوم لوكوتورب نم ٥  نيعم دعوم  ميدقت نع هيف فقوتت   

،لاعفلانوكملا وه لوماتوبلسلا نوكي يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل تانييعت  اهيف ديحولا    
ررقملا نم ٦ةرقفلا ىلإ ريشي ذإو  جيردتلا صلختلابةقلعتملا ١٥/٥  نوبركلا تابكرم نم ي  

 لاعفلانوكملا وه لوماتوبلسلا نوكي ال يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةيرولف ةيرولكلا 
،   اهيف ديحولا

ةيبلتل ٢٠٠٨ و٢٠٠٧يماعل كالهتسالاو جاتنإلا نم ةيرورضلا تايوتسملاب نذأي   - ١  
نم ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهج أل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةيساسألا تامادختسالا

دادسناضرمو وبرلا ةجلاعم لجأ  شلا ةفاضإلاب ررقملا اذه يقفرم يف ددحملا وحنلا ىلع نمزملا ةيئاوهلا بع  
ررقملا يف ا   ؛١٧/٥حومسملا تايوتسملا كلت ىلإ  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل يغبني   - ٢ لايرتنوم لوكوتورب نم٥    
 ا نذألاوأ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإ صيخرتب اهمايق ىدل 

لبق ةدوجوملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم تانوزخملا رابتعالا يف ذخأت نأ ،ةعنصم ةهجل اهصيصختب وأ 
ةرقفلا يف نيبملا وحنلا ىلع ١٩٩٦ماع دعبو  ال ثيحب ٤/٢٥ررقملا نم ) ب (١  ةهجلا كلت ظفتحت  

؛ةدحاو ةنس ةدمل ةيليغشت تادادمإ نم رثكأب ةع    نصملا
  فلأ قفرملا

ةزهجأل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ٢٠٠٧ماعل ةيفاضإلا ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإ   
  )ةيرتملا نانطألاب (رشع نماثلا فارطألا عامتجانم ةدمتعملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا 

  
  فرطلا

٢٠٠٧  
  نيعملا رادقملا

  
  دمتعملا رادقملا

  *[  ]  ٥٣٥  ةيبوروألا ةعامجلا

دعب اميف رادقملانأشبتبلا متي   *  .  
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  ءاب قفرملا
ةزهجأل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ٢٠٠٨ماعل ةيساسألا تامادختسالا تانييعت   

  )ةيرتملا نانطألاب( رشع نماثلا فارطألا عامتجانم ةدمتعملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا 

  
  فرطلا

٢٠٠٨  
  نيعملا رادقملا

  
  دمتعملا رادقملا

  ٣٨٥  ٣٨٥  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
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نم ١١٣-ةيرولف ةيرولكلا نوبركلاتابكر مل يساسأ مادختسا ءافعإ نييعت: --/١٨ررقملا   -ميج   
ىلإ ٢٠٠٧تاونسلل يسورلا داحتالل يجراخلا ءاضفلا تاقيبطت لجأ   ٢٠١٠  

ريدقتلا عم ريشيذإ  حلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هب ماق يذلالمعلا ىلإ  ةن  
  ،هل ةعباتلا ةيئايميكلا داوملاب ةينعملاةينقتلا تارايخلا 

مل يساسأ مادختسا ءافعإل ًانييعتمدقيسورلا داحتالا نأ ركذتسي ذإو  نوبركلا تابكر  
ىلإ ٢٠٠٧تاونسلل يسورلا داحتالا يف يجرا خلا ءاضفلا تاقيبطت لجأ نم ١١٣-ةيرولف ةيرولكلا  

٢٠١٠،  
و يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفىدل نكي مل هنأرابتعالا يف ذخأي ذإو  تارايخلا ةن جل 

،هل ةعباتلا ةيئايميكلا داومل اب ةينعملاةينقتلا    ليصفتلاب نييعتلا ضارعتسال ٍفاك تقو
ةينع ملاةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتل او ايجولونكتلا قيرفلريدقتلا نع برعي ذإو 

ءاربخلا قيرف نيب تارواشملاو ةءانبلا تاشقانملاو ةلأسمللمامتها نم ه ادنسأ امل هل ةعباتلاةيئايميكلا داومل اب  
،   ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا ءانثأ يسورلا داحتالا دفوو

يسورلا داحتالا يف يجراخلا ءاضفلاةعانص يفهنأب ملسي ذإو   :  
؛نوزوأللةدفنتسملا داوملا كالهتسا ضيفخت ىلإ ةجاحلل كاردإو مهفت دجوي  ) أ(    
  ؛نوزوأللة دفنتسملا داوملا ىلع بلطلا ضيفختل ةنكمملا ريبادتلا عيمج ذختت  )ب(
متي ام ببسب رمتسم صقانت يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ةمدختسملا ةيمكلا نأ  )ج(  

  ؛نوزوألاب ةراض ريغ ةديدج تايجولونكتو داوم ىلإ لوحتلا ببسبو ثوحب نم هؤارجإ
دق  ١١٣-ةيرولف ةيرولكلا نوبركلاتابكر م نم اهمادختسا يرجي يتلا ةيمكلا نأ  )د(

ىلإ ٢٤١نم تضفخو ًايلمع كلذ نكمأ امثيح تضفخ  ماع يف ًايرتم ًانط ١٦٠    ؛٢٠٠٦ 
ةديدج ةليدب داوم ىلع روثعلا ضرغب ة رمتسمريوطتلاو ثوحبلا ةطشنأ نأ   )ه(

  ؛١١٣-ةيرولف ةيرولكلا نوبركلاتابكر م مدختست لازت ال يتلا تايجولونكتلا يف اهمادختسال
تايجولونكت هتققح يذلا ةيقادصملل عيفرلا ىوتسملا يمحي بولطملا ءافعإلا حنم نأ   )و(

  ؛ةيسورلا ءاضفلا
ىرخأ ةزهجأو ةيسور ةيعانص رامقأ قالطإ يف مدختست ةيسورلا عفدلا خيراوص نأ  )ز(  

ءاضفلا ةطحم ءادأ نمضتو ،ىرخأ ندلب ةدع نم ةزهجأو تاودأ بناج ىلإ ،ضرألا لوح رادم يف 
  ؛اهماهمل ةيلودلا

ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم ةمدقملا تاهيجوتلا رابتعالا يف ًاذخآو 
ةيئايميكلاداوملاب ةينعملاةينقتلا تارايخلا  هل ةعباتلا   ،  
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يف  ١١٣-ةيرولف ةيرولكلا نوبركلاتابكر مل ةيساسألا تامادختسالل ةددحملا ةجاحلاب ًارارقإو
،   ةياغلل ةمدقتملا تاينقتلا ةيقادصم نامضل ءاضفلا ةعانص

م نم ًايرتم ًانط١٥٠جاتنإل ًءافعإ يسورلا داحتالا حنمي   - ١ ةيرولكلا نوبركلا تابكر  
  ؛٢٠٠٧ماع يف يسورلا داحتالا يف ءاضفلا ةعانص يف يرور ضلا مادختسالل ١١٣-ةيرولف

داوملاب ةينعملا  ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي  - ٢
م نميساسألاما دختسالل تاءافعإ نييعتب فرطلا بلط ثحب ةلصاومهل ةعباتلا ةيئايميكلا  تابكر  

لل١١٣-ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا ىتح ٢٠٠٨تاونس   ىلع يسورلا داحتالا ةقفاوم راطإ يف٢٠١٠   :  
ةينع ملاةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف عم قيثولا نواعتلا   )أ(

هل ةعباتلاةيئايميكلا داوملاب   ؛ 
ةينق تلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تابلطتمل ًاقفو ،مايقلا  )ب(

م تامادختسال ةينقتلا ليصافتلا ميدقتبهل ةعباتلا ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةيرولكلا نوبركلا تابكر ، 
  ؛ةيراجتلا تامولعملاو ةيرسلا ةيمسرلا تامولعملا وأ يموقلا نمألاب ةقلعتملا لئاسملا ءانثتساب، ١١٣-ةيرولف

بركلا تابكرمتانوزخم نم ةيبنجأ رداصم مادختسا ثحب  )ج(  ١١٣-ةيرولف ةيرولكلا نو 
داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لبقنم اهديد حت مت يتلا  
ةيحصلاو ةيئيبلا حئاوللاو ريياعملا تابلطتمب يبلت رداصملا هذه نأ تماد ام هل ةعباتلا ةيئايميكلا  

تايقافتال ًاقبط بسانملا تقولا يف اهميلست نكمي ةبولطملا تايمكلا نأب دكأتلا عم ،ةيحاحصإلاو  
  ؛ةيلود ةيموكح

ةيرولكلا نوبركلا تابكر مل ةديدجلا لئادبلا نم يأ مادختسا لاخدإ ةيناكمإ ثِِِحب  )د(
ةحاتم حبصت دق يتلا١١٣-ةيرولف حئاوللاو ريياعملا عم ىشمتت نأ طرشب كلذل ينمزلا لودجلاو ،   
  . يسورلا داحتالاب ةصاخلاو هالعأ ةروكذملا
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فارطألا يف ١٧/١٧ررقمل ل ًالامعإةلاحلا تاسارد ءارجإ تاصاصتخا : -- /١٨ررقملا   -لاد   
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا   ٥  

ررقملا يف تقفتا دق فارطألا نأب ًاملع طيحي ذإ   نأ ىلع١٧/١٧   :  
تاصاصتخا دعي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي   - ١"

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ةلاح تاسارد ءارج إل عم ،لوكوتوربلل ٥   
 ، لحم لالحإلا ةيلمعب ةطبترملا فيلاكتلاو ايجولونكتلا فيلاكت نأشبيميلقإلا ليثمتلا ةاعارم  

كلذ يف امب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع لمتشملا ديربتلاو ءاوهلا فييكت تادعم 
تابكرم نمو ،ةروكذملا تادعملا نم يئاهنلا صلختلاو لقنلاو ًايئيب ةميلسلا ةد اعتسالا
  "؛ةلصلا تاذ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا

نم يتلا اهريغو ةيداصتقالا زفاوحلا فاشكتساب تاساردلا هذه موقت نأ   - ٢"
ةدفنتسملا داوملا نمو تادعملا نم يجيردتلا صلختلا ىلع نيمدختسملا دعاست نأ ا   أش
نادلبلا ىدل ريمدت قفارم ءاشنإ فيلاكتو ةمالس كلذكو تاثاعبنالا نم للقت نأو ،نوزوألل 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  يميلقإ ليلحت ىلع تاساردلا هذه لمتشت نأ ةرورضو ٥   
  "؛اهريمدتو اهلقنو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ةرادإب قلعتي

هجوأ ضارعتسا يداصتقالا مييقتلاو ايجولون كتلا قيرف ىلإ كلذك بلطي نأ  - ٣"
لقن يف مكحتلا نأشبلزاب ةيقافتا لثم ىرخألا تاقافتالا عم ةلمتحملا يطاشنلا قفاوتلا   

ةقفاوملا ءارجإ قيبطت نأشبمادرتور ةيقافتاو ،دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا   
، ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ  

؛ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملانأشبملوهكتسا ةيقافتاو   "  
رشؤملا دمتعي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ   - ٤"

لماعلا قيرفلا ىلإ مدق يذلاو قيرفلا ريرقت يف حرتقملا ريمدتلاو ةداعتسالا ةءافكل يرايعملا 
دنع هقبط يذلا يرايعملا رشؤملا هتفصب )١(نيرشعلاو سماخلا هعامتجا ءانثأ ةيوضعلا حوتفم  
  "؛هيلاع اهيلإ راشملا ةحرتقملا ةساردلاب مايقلا

يراشتسا فيظوتب ةنامألا موقت ،ةروكذملا تاصاصتخالا ساسأ ىلع ،هنأ   - ٥"
ىلإ اهجئاتن مدَق   نماثلا ف ارطألا عامتجات فوس يتلاو ،ركذلا ةفنآ ةلاحلا تاسارد ريوطتل

ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجت ةداعإ دنع هل ةمزاللا لاومألا ريبدت متي فوس يتلاو رشع  
  ."٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرتفلل فارطألا 

                                                           
دل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفريرقت   )١( يواغرلا اياضقب ةينعملا لمعلا ةقرف ريرقت ٣، ا ةرود ةياهنب ، 

 ).٢٠٠٥ويام /رايأ(ةايحلا 
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ددعتم قودنصلا ةنامأ ] [يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف] [نايكلا[ىلع نيعتي   - ١
ررقملا اهيلإ اعد يذلا ةلاحلا تاسارد ءارج إل اهرايتخا/هرايتخا متي يذلا] ةدقاعتملا ةهجلا] [فارطألا

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا يف ةلاحلا تاسارد يرجي نأ، ١٧/١٧ ةداملا نم ١   ٥ ، لوكوتوربلا نم  
 ، فييكت ةزهجأو ديربتلا تادعم لادبتسا ةيلمعب ةطبترملا فيلاكتلاو ايجولونكتلا نأشبيميلقإلا ليثمتب  

صلختلاو اهلقنو تادعملا هذه ةداعتساو ،ىرخأب ةيرولف ةيرولكلا نوبر كلا تابكرم ىلع ةيوتحملا ءاوهلا
اهنميئاهنلا كلذ يف امب ،ا    ةطبترملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نمو ًايئيب ةميلس ةقيرطب  

  ؛ريمدتلاو حالصتسالا تايلمع
  :اهيلإ راشملا ةلاحلا تاسارد ءارجإ ىدل هرايتخا مت يذلا نايكلل يغبني  - ٢

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا براجت ضارعتسا   )أ[(   لاجم يف ٥   
و تادربملل ةبسنلاب اهريمدتو اهحالصتساو نوزوألل ةدفنتسملا داوملادادرتساتايجولونكت  لماوع وأ / 

 )ةلصلا تاذ تايقافتالا كلذ يف امب(لقنلاو تايلمعلا تاقاطنو عاونأ ىلإ ةددحملا ةراشإلا عم ءاغرإلا 
  ]؛صلختلاو نيزختلا اياضقو

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نم فارطأ ] ةثالث[ىلإ فرط رايتخا   )أ(  ٥ 
ةيلعفلا تاربخلل ةيفصو ةلاح تاسارد ءارجإ ضرغل ] ةيداصتقا ةقطنم] [ميلقإ[لك يف لوكوتوربلا نم 

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةيوتحملا ءاوهلا فييكت ةزهجأو ديربتلا تادعم لادبتساب ةطبترملا 
تابكرم نمو ًايئيب ةميلس ةروصب اهنم يئاهنلا صلختلاو اهلقنو تادعملا هذه دادرتساو ىرخأب  

؛ا  ةطبترملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  
نع ليصافت نيمضتب ) أ(ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةلاحلا تاسارد ءارجإ ىدل ،مايقلا   )ب(  

تابكرم ىلع ةيوتحملا ءاوهلا فييكت ةزهجأو ديربتلا تادعم لادبتساب ةطبترملا فيلاك تلاو تايجولونكتلا
 ، ةميلس ةروصب اهنم يئاهنلا صلختلاو اهلقنو تادعملا هذه دادرتساوىرخأب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  

يتلا تادعمل ا نم ةعقوتملا تايمكلا نع ًالضف[ةطبترملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نمو ًايئيب ا 
  ؛]يئاهنلا صلختلاو ةداعتسالا ضارغأل اهراضحإ لمتحي

) ب(و) أ(نيتيعرفلا نيترقفلل ًالامعإ ةدعملا ةلاحلا تاسارد ىلإ ًادانتسا ،فصو ميدقت   )ج[(  
نم يجيردتلا صلختلا ىلع عجشت يتلا زفاوحلا نم اهريغو ] تاسايسلاب ةقلعتملا] [ةيداصتقالا[زفاوحلل 

ىلإ يدؤت يتلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةيوتحملا ءاوهلا فييكت ةزهجأ و ديربتلا تادعم
؛ا    ]اثاعبنا ضفخ

ىلع )ب(و) أ(نيتيعرفلا نيترقفلل ًالامعإ ةدعملا ةلاحلا تاسارد ىلإ ًادانتسا ،مايقلا   )د(    ،
، ] تايصوت] [ليلحت[ميدقتب يميلقإلا ىوتسملا  ةيرولكلا نوبرك لا تابكرم لقنو] حالصتسا[ةرادإل

ءاوهلا فييكت ةزهجأو ديربتلا تادعم نم ا ] مادتسملا[اهريمدتو ] ةمداقتملا[ةيرولف   داعتسا تمت يتلاو
نادلبلا يف اهفيلاكتو ريمدتلا قفارم ةماقإ ةحص لامتحا ىدم كلذ يف امب تابكرملا هذه ىلع ةيوتحملا 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  اقم لوكوتوربلا نم٥    ]؛ًايلاح ةمئاقلا ريمدتلا قفارم مادختساب ةنر 
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ىلإ دنتستجذامن ةماقإ  )ه[(   قيقحتل ةمساحلا لماوعلاو اياضقلا زاربإو ةسوردم ةيقيقح ةلثمأ    
  ]؛حاجنلا

اهقيقحت لمتحي يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ةيونسلا ضيفختلا تايوتسم ديدحت   )و[(  
يتلا ةءافكلاو ريمدتلاو ةداعتسالا ريياعم ،ًامئالم ناك امثيح ،مادخ تساب تارايخلا فلتخم ذيفنت لالخ نم

ةرود ةياهنب يواغرلا اياضقب ةينعملا لمعلا ةقرف ريرقت يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهحرتقا 
ا    ]؛)٢٠٠٥ويام /رايأ(ايح

دادمإلاو لقنلا تايلمعو ةيتحتلا ىنبلا مادختسا دئاوفو تالامتحا فاشكتسا   )ز[(  
لقنلاو ةداعتسالا تايلمع نأشبتاجايتحالا ةيبلتل اهتماقإ عمزملا وأ لعفلاب ةمئاقلا ) تايتسيجوللا(  

لقن يف مكحتلا نأشبلزاب ةيقافتا ليبق نم ةلص تاذ ىرخأ تايقافتا يف ةدراولا يئاهنلا صلختلاو   
نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ة قلعتملا مادرتور ةيقافتاو دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا

ملوهكتسا ةيقافتاو ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع 
؛ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملانأشب  [  
ىلإ يلحرم ريرقت ميدقت ،ًايلمع نكمملا دحلا ىلإ ،ةساردلا ءارجإ ىلإ ةيعادلا تاهجلل يغبني   - ٣[
هعامتجا نم لقألا ىلع عيباسأ ةتس لبق كلذو ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ ،اهلالخ نمو ةنامألا  

ىلإ ،اهقيرط نعو ةنامألا ىلإ يئا   لبق كلذو رشع عساتلا فارطألا عامتجاريرقتو ،نيرشعلاو نماثلا  ،
  .]رشع عساتلا فارطألا عامتجاداقعنا نم لقألا ىلع عيباسأ ةتس 
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اهضفخل ةحاتملا صرفلاو،نوبركلا ديرولك عبار ثاعبنا رداصم: -- /١٨ررقملا   - ءاه     

ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم ةمدقملا تامولعملا ريدقتلا عم ظحالي ذإ    
  ،٢٠٠٦ويام /رايأ خرؤملا يلحرملا هريرقت يف هل ةعباتلا ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا

ةداملل ًاقبط ةباقرلا ريبادت ذيفنت ةلافكب ةصاخلا تامازتلالا هرابتعا يف عضي ذإو   نم لاد ٢   
 ،   نوبركلا ديرولك عبار كالهتساو جاتنإب قلعتي اميف لايرتنوم لوكوتورب

ةيساسألا زيكرتلا تايوتسم ىلإ تاثاعبنالا ضفخ يفهنم ةبغرو   لئادبلل ركبملا ينبتلا عيجشتو ،   
،ح عضوو نوزوألل ةبسنلاب ةنمآلا   ةيلاقتنالا ةرتفلا لالخ مادختسالا ءانثأ ثدحت يتلا تاثاعبنالل دود

مت يتلا ةيوجلا تازيكرتلاو ،ةغلبملا تاثاعبنالا نيب ريبكلا ضقانتلا لايح قلقلا نع برعي ذإو    
ريثكب لقأ ماجحأب اهريدقت يرجي يعانصلا طاشنلا نم تاثاعبنالا نأ ىلإ حوضوب ريشت يتلاو ،اهدصر 

مقر لوح رودت تاثاعبنالا هذه لازت ال ٢٠٠٢ماعل ًاقبط ف(عقاولا نم  نط ٧٠٠٠٠،  ضقان وأ دئاز ( 
نط٦٠٠٠  ((،  

ةيملاعلا تاثاعبنالل همييقت لصاوي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي   - ١  
ملا لثم ةلصلا تاذ ىرخألا تاررقملاو،١٦/١٤ررقملا يف درو امبسح نوبركلا ديرولك عبار نم  ررق  

ةرقفلا ١٧/١٩ يلي امل صاخ مامتها ءاليإ عم٦،   ،:  
ىلع ءاضقلا نم نيكمتلل ةيعانصلا تاثاعبنالل ةبسنلاب لضفأ تانايب ىلع لوصحلا   )أ(  

  ؛ةيوجلا تاسايقلا نيبو اهنيب ريبكلا ضقانتلا
نوبركلا ديرولك عبار جاتنإب ةقلعتملا اياضقلا نأشبقيقحتلا ةلصاوم   )ب(   كلذ يف امب ( 

  ؛)هريمدت وأ هريودت ةداعإ وأ هنيزخت وأ قحاللا همادختساو يوناث جتنمك هجاتنإ
  ؛تايافنلا نفادم لثم ىرخألا رداصملا نم تاثاعبنالا ريدقت  )ج(  
ديرولك عبارب ةصاخلا ةباقرلا ريبادتل ةبسنلاب ةيفاضإ تايجيتارتسإو طورش ضرف   )د(  

  ؛نوبركلا
يئاًاريرقت دعي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي  - ٢     مييقتلا نع ًا  

قو يف١ةرقفلا يف هيلإ راشملا  ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالل بسانم ت   
  .٢٠٠٧ يف رشع عساتلا فارطألا عامتجاهثحبي يكل 
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تابكرم نم ةيلا خلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ ىلإ لوحتلا ريسيت: -- /١٨ررقملا   -واو 
ةرقفلا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا ةداملا نم ١   ٥  

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ضفخت نأ ةرورضب ِْرُقي ْذإ ةداملا نم ١  ) ٥ةداملا فارطأ  (٥ 
ىلوألا ةعوم   ةيرولكلا نوبرك لا تابكرم(ا فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم كالهتسالا

هاصقأ دعوم يف ا ٨٥ةبسنب ) ةيرولف  صاخلا ساسألا طخ نم ةئاملا يف صلختلا لامكتساو ،٢٠٠٧   
هاصقأ دعوم يف ىلوألا ةعوم   نوناك ١ا فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يجيردتلا  

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كلذ يف امب٢٠١٠رياني /يناثلا قاشنتسالا ةزهجأ يف ةمدختسملا ،   
  ،نمزملا ةيئاوهلا بعشلا دادسنا ضرمو وبرلا ءاد جالعل ةننقملا تاعرجلاب

ررقملا نم ٧ةرقفلل ًاقفو هنأ هرابتعا يف عضي ذإو  ةيساسألا تامادختسالا طباوض نإف ٤/٢٥   ،
نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع قبطنت نل  ديعاوم نايرس ىتح ٥ةداملا   يجيردتلا صلختلا  

  ،فارطألا كلت ىدل
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلإ نآلا ىتح جاتحت لازت ال ةمدقتملا نادلبلا نأ ىلإ ريشي ذإو 

تابلطلا هنيبت يذلا وحنلا ىلع ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ جاتنإل ةينالديصلا ةبترلا نم ةيرولف 
يتلاةيساسألاتامادختسالا تاءافعإل ةيلاحلا  فارطألا اهحنمت   ،  

 ةبترلا نمةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادادمإب طيحت يتلا ةلمتحملا كوكشل اب يعيذإو 
مل اذإ ةيلحملا لامعألا تاعورشمو رشبلا ةحص ىلع عقي يذلا ريثأتلاو ،بيرقلا لبقتسملا يف ةينالديصلا 

  ،اهرفاوتب ؤبنتلا نم داوملا كلت تادراو ىلع دمتعت يتلا ةينطولا عناصملا نكمتت
كرد   ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم يجيردتلا صلختلا لمتكي نأ لمتحملا نم نأ ي ْذإو

نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فار ـطألا ىدل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مدختست يتلا  
يجيردتلا صلختلل يئاهنلا دعوملا لولحب٥ةداملا  مظعم نأو ،  ىدل ىضرملا اهمدختسي ةزهج ألا هذه 

نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نم اهداريتسا متي ٥ةداملا    ١ةرقفلا  
  ،٥ةداملا نم 

تايجيتارتسا تدمتعا دق ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ضعب نأب رقي ذإو   نع لوحتلا 
نأ ىلإ ريشي ناك نإو ١٢/٢ررقملا اهيلع ث حي يتلا ةروصلابو ،ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ  ،

نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا مظعم  وأ ةينطو ْلو ٥ةداملا   ح ت تايجيتارتسا عضت نأ اهيلع  
هذه نم ءاهتنالا نم نكمتت نل ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسا ةزهجأ جتنت يتلا فارطألا نأو ةيميلقإ 

  ،ةينطولا اهططخ يف يجولونكتلا لوحتلا جاردإ متي مل ام تايجيتارتسالا
،كردي ذإو  نم ةيلاخلا تاجالعلا ىلإ لاقتنالا رسيت يتلا ريبادتلا نم ديزمل ةجاح كانه نأ كلذل  

ةلماعلا فارطألا ىدل نمزملا ةيئاوهلا بعشلا دادسنا ضرمو وبرل ل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
ةرقفلا بجومب نم١  ةداملا    ٥،  
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وه تالاحلا ضعب يف نوكي دق لوحتلا لايح يجيتارتسا ج عابتا نأيعي ْذإو    اهرثكأ
  ة،ءافك

وعدي ١٧/١٤ررقملا نإ هرابتعا يف ذخأي ذإو  ذاختا يف رظنلا ىلإ رشع نماثلا فارطألا عامتجا   
نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا اههجاوت يتلا باعصلا لوانتي ررقم  دنع ٥ةداملا    نع لوحتلا 

  ،ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ
ةيولوأ دنستنأ فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي   - ١ ليومتل ديازتم   

نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ] ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ جاتنإ[يف تاعورشملا   
عرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نع لوحتلا رسيت نأ ا٥ةداملا   أش نم يتلا تابكرم مدختست يتلا ةننقملا تا  

قودنصلل ةيلاحلا تاعورشملا قافتاو ةيهيجوتلا ئدابملا قايس يف كلذو [ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 
  ؛]فارطألا ددعتم

ضارعتسا رمأ يف رظنت نأ فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي   - ٢
يلاحلا يئاهنلا دعوملاب قلعتي اميف ١٧/٧اهررقم  قاشنتسالا ةزهجأب ةصاخلا لوحتلا تاعورشم ثحبل  

ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عاطق يف يجولونكتلا مدقتلا ةعرس ةقيقح ءوض يف ةننقملا تاعرجلاب 
؛ةينالديصلاةبترلا نمةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادادمإب طيحت يتلا ةلمتحملا كوكشلاو     

ةلاح يف رظنلا ٢٠١٠ماع ىتح فارطألا عامتجاو ذيفنتلا ةنجل ليجأت ةرورض   - ٣  ،
نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا لاثتما  ريراقت عم ًاليلد نوزوألا ةنامأ ىلإ مدقت يتلا ٥ةداملا    

ةداملا بجومب ةمدقملا ا   لك كالهتسال ةفدهتسملا ماقرألا نع فارحنا يأ نأ نيبت ٧ةصاخلا تانايبلا  
جاتنإ يف تابكرملا هذه مادختسا ببسب ثدح دق ،ةيرولف ةيرولكلا نو بركلا تابكرمل اهنم دحاو
  ؛ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ

  وأ
ضرتعت يتلا ةلمتحملا باعصلا يف رظنت نأ ذيفنتلا ةنجل نمفارطألا عامتجا بلط ينأ   - ٣  

نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا لاثتما  ملا نع ةجتانلاو٥ةداملا ،  ملالدع  كالهتسال ًايبسنعفتر  نم  اه 
تارايخ حارتقاو ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عاطق يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم 

  ؛فارطألا هذه عم لماعتلا
حيضوت ،هيدل نوزوألا لمع جمانرب راطإ يف ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم بلط ي  - ٤

مدختست يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم لاقتنالا يف امدق يضملل ةمزاللا تاوطخلا 
تاقلح لخاد ثحبلا طاسب ىلع ةحورطملا تاعوضوملا دحأك ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم 

  ؛٢٠٠٧يف اهدقع ررقملا ةيميلقإلا يلمعلا بيردتلا 
ةيرورض تامادختسال صيخارت ىلع لصحي فرط لك نمبلط ي  - ٥ ةزهجأ عينصتل [ 

فارطألا ىلإ اهريدصتل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مدختست يتلا ةننقملا تا عرجلاب قاشنتسالا
نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  عينصتل ةيليصفت لاقتنا ةطخ ،دروتسم فرط لكل مدقي نأ ] ٥ةداملا  
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فوس يتلا تاوطخلاو ،عينصت ةهج لك اهذختت يتلا ريبادتلا ًاددحم ،عينصت ةهج لكل ةبسنلاب تارداصلا 
نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ ىلإ ا ختت  ارداصب لوحتلل اهذ
  ؛رطخلل ىضرملا ةحص ضرعت ال ةروصبو نكمي ام عرسأب ةيرولف ةيرولكلا

ىلع ،عينصت ةهج ىدل تارداصلا عينصت يف لوحتلا ططخ لمتشت نأ ةرورض  - ٦  
تاعرجلاب قاشنتسا زاهج لكلو عينصتلا ةه جب ةصاخلاريدصتلا قاوسأ نم قوس لكل ةددحم ليصافت 

  :ثيح نم لاعفلا نوكملا بسح ةننقملا
تابكرم نم ةيلاخلا لئادبلا قيوست تابلطب ةيحصلا ةطلسلا ىلإ مدقتلا تيقوت   )أ(

ةمدختسملا تاجتنملا وجتنملا بحسو قاوسألا يف حرطلاو ةعقوتملا ةقفاوملاو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 
  ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل

ايجولونكتلا لقن وأ /و صيخرتلا تابيترتو يريسيتلا ريعستلا نع ةيراشإ تامولعم  )ب(
  ؛اهثحب يراجلا

ةحصلا تاطلسو ،ةيحصلا ةياعرلاب نيصصختملا ةيعوت جمارب يف ةكراشملاو ةمهاسملا   )ج(
كلا تابكرم نم ةيلاخلا تاجالعلا ىلإ لاقتنالانأشبىضرملاو ةيموكحلا  وبرلا ءادل ةيرولف ةيرولكلا نوبر  

  ؛نمزملا ةيئاوهلا بعشلا دادسنا ضرمو
ةرقفلاو ٤/٢٥ررقملا عم ًايشمت   - ٧ ررقملا نم ٤  هيلإ راش نمبلط ي، ١٢/٢   م فرط لك  
تامادختسالا تايمك نييعت يف تبلا دنع يعاري نأ ررقملا اذه نم ٥ةرقفلا يف  عينصت ةهجل ةيساسألا   

ىراصق لذبت عينصتلا ةهج تناك اذإ ام عينصت ةهجل ةيرورضلا تامادخت سالا صيخارت حنم وأ/و
ةزهجأ ىلإ لاقتنالا يف لضفألا وحنلا ىلع مهستو ا   ارداص عينصتل ليوحتلا ةطخ ذيفنتل اهدهج

؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا ةننقملا تاعرجلاب     قاشنتسالا
ايجولونكتلا قيرف ىلإ ةنس لك مدقي نأ ٥ةر قفلا يف هيلإ راشم فرط لك نم بلطي  - ٨  

ططخ زجوي ًاريرقت ةيساسألاتامادختسالل فرطلا اذه تانييعت نم ءزجك يداصتقالا مييقتلاو   ،
  ؛ةيرس تامولعم يأ ةيامح ةاعارم عم ةمدقملا تارداصلا عينصت يف لوحتلا

همييقت دنع ريراقتل ا هذه يف رظني نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي  - ٩
؛فرط لكلةيساسألاتامادختسالا نييعتل     

مدقي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفنمبلط ي  - ١٠ ةجاحلا نع ًاريرقتو ًامييقت    
قاشنتسالا ةزهجأل ةيرصح ةروصب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةدحاو ةعفد دودحم جاتنإ ىلإ  
نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فا رطألا ىدل ةننقملا تاعرجلاب بجومب ةلماعلا ريغ فارطألاو٥ةداملا     

ةداملا نم ١ةرقفلا  اهنم ا٥   ىصوملا تايمكلاو هل يلاتلا تيقوتلاو كلذ ىودجو  ،.  
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لايرتنوم لوكوتورب ليدعت:-- /١٨ررقملا       

 بناجن م ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نم يجيردتلا صلختلا دعوم ميدقت  -ياز 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا  ةيبلتل لايرتنوم لوكوتورب نم ٥   

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا  لوكوتوربلا نم٥    :
فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملانأشبتاليدعت    

ررقملا ىلإ ريشيذإ    تابكرمل رمتسملا جاتنإلل يدصتلا نأشبفارطأل ا نع رداصلا ١٧/١٢   
بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا بناجنم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  نم ١ةرقفلا   لوكوتورب نم ٥ةداملا    

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل لايرتنوم  نم ٥   
  ؛لوكوتوربلا

ءارجإ يف رشع نماثلا اهعامتجا يف رظنت نأ فارطألا نم بلط ١٧/١٢ررقملا نأ ظحال يذإ     
لوكوتوربلا نم فلأ ٢ةداملاب ةدراولا ةينمزلا لوادجلاب ليجعتلل ليدعت  نم يجيردتلا صلختلا نأشب   

بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ 
ةداملا نم ١ةرق فلا ؛لوكوتوربلا نم٥     

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نم يلاحلا يجيردتلا صلختلا لود ج ظحالي ذإو  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالاب ءافولل  لوكوتوربلا نم ٥   

ةداملاب نيبم وه امل ًاقفو ٢٠١٠ماع لولحب  نم فلأ ٢،    ؛لوكوتوربلا 
كلذكظحاليذإ و   نم ةحاتم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيفاك تادادمإ كانه نأ    

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ةدوجوملا جاتنإلا قفارم  كلذكو ،لوكوتوربلا نم ٥   
بجومب ةلماعلا فارطألل ةي ساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل اهدادرتساو اهريودت داعُملا تانوزخملا نم

ةداملا نم ١ةرقفلا  ؛لوكوتوربلا نم٥     
  :يلاتلا وحنلا ىلع لايرتنوم لوكوتورب لدعي  

فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملانأشبتاليدعت     
فلأ٢ةداملا   -فلأ    ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم:  

ةرقفلا ةيلاتلا ةرابعلا قبست  - ١ ةداملا نم ٨  لوكوتوربلا نم فلأ٢   :  
يف أدبت يتلا ًارهش رشع ىنثالا ةرتفل ةبسنلاب ،نمضي نأ فرط لك ىلع" يناثلا نوناك١  رياني / 

داوملا نم هجاتنإل بوسحملا ىوتسملا نأ ،كلذ دعب ًارهش رشع ينثا ةرتف لك يفو ٢٠٠٨  ،
جايتحالا دسل ،فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم  ةيساسألا ةيلحملا تا ا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل  ىدعتي ال ٥   ،]--[.  
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  قفرملا
ادنك ا ةيساسأ تامولعم ةقرو   يف ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل جاتنإ ىلإ ةجاحلا نع دعأ

  ٢٠١٠- ٢٠٠٥ةرتفلا 
ناك ثيح ،لايرتنوم لوكوتورب روطت يف ةيسيئر لوحت ةطقن٢٠٠٥ماع لثمي  يذلا لوألا ماعلا وه    

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا هيف تمزلأ  لوكوتوربلا نم ٥  لاثتمالاب ) ٥ةداملا فارطأ ( 
نم لك كالهتسا ضيفخت كلذ يف امب ،نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نم د يدعلل ةرمتسملا تاضيفختلل

ديرولك يعابر كالهتسا ضيفختو ،ةئاملا يف ٥٠ةبسنب تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم   
ةبسنب ليثيملا ديمورب كالهتسا ضيفختو ،ةئاملا يف ٨٥ةبسنب نوبركلا  ةئاملا يف٢٠  مظعم نأ ودبيو .  

دوجول ةجيتن ،ةفدهتسملا كالهتسالا ضفخ تايلمع حاجنب يفت ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا   
، ا تادعاسمللو ةلاعف ةيلحم تاسايسو طباوض فارطألا ددعتم قودنصلا تاعورشم قيرط نع ةمدقمل

، و نيتنجرألانم لك يف نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ يف ترج يتلا تاضيفختلاو  دنهلاو ،نيصلا
ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلوأ كيسكملا تحبصأ ٢٠٠٥ماع يفو . اليورتفو كيسكملاو يتلا ٥   

، تابكرم جاتنإ نع ًايلك تفقوت  فارطألا ددعتم قودنصلا نم ةدعاسمب ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
  .ملاعلا ىوتسم ىلع مدقت نم لايرتنوم لوكوتورب هققح امل زراب ملعم وهو

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا كلذك تدأ دقو  لوكوتوربلا نم ٥  ريغ فارطألا ( 
جاتنإ مجح ضيفختو ،فارطألا ددعتم قودنصلا ىلإ تا مهاسملا ميدقتب اهرود) ٥ةداملا بجومب ةلماعلا 

ماكحأ بجومب ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا ىلإ ةردصملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم   ،
ةيبوروألا ةعامجلا نع ةباين ايلاطيإ تنلعأ لعفلابو . ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالاب ةصاخلا لوكوتوربلا

نم ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ج اتنإ يف ةيعوط تاضيفخت نع
يف تاضيفختلا نم ديزملا ءارجإ نع نلعُأ امك ،ةيبوروألا ةعامجلا نادلب لخاد نيجتنم ةدع بناج 

جاتنإ ضفخنا تانيعستلا رخاوأ ذنمو . رشع عباسلا فارطألا عامتجاءانثأ ةيبوروألا ةعامجلا نادلب 
نم ةيبوروألا ةعامجلا نادلب يف ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل ةيرولف ةيرولكلا نوبر كلا تابكرم

ىلإ نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٢٧٠٠٠ يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ١٣٠٠٠   
  .ارمتسم جاتنإلا ضفخ يف ركبملا هاجتالا اذهلا ز امو. ٢٠٠٤ماع 

يف ،ةيباجيإ ةراشإ ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل جاتنإلا يف ةيعو طلا تاضيفختلا هذه لثمت اميفو
ماع لولحب ةئاملا يف ٨٥ةبسنب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ ضفخ فده راطإ   ٢٠٠٧ ،

نأ مئالملا نم نإف ٢٠١٠ماع لولحب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا فدهو   ،
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نم يجيردتلا صلختلا دعوم ميدقت ةيناكمإ يف فارطألا رظنت 

قيرف نإف ،تيرجُأ يتلا ةيعوطلا تاضيفختلا نم مغرلا ىلعف . ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل
ماع يف متيس هنأب ردّق   نم برقي ام ريدصتو جاتنإ ٢٠٠٥ي يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  ٩٤٠٠ 

نادلبلا نم ليلق ددع نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوس حم نط
ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا ىلإ ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ  جاتنإ ٢٠٠٦ماع يف عقوتي امك . ٥،   وحن 

دسل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط٨٥٠٠ تاجايتحالا    
ىلإ يونسلا جاتنإلا ضفخني نأ ٢٠٠٩ و٢٠٠٨، و٢٠٠٧ماوعألا يف عقوتي اميف ،ةيساسألا ةيلحملا   



UNEP/OzL.Pro/WG.1/26/7  

56 

قيرف تاريدقت بسح كلذو ًايونس نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٣٠٠٠نم ليلقب رثكأ  
فارطألا نم ديدعلا ركذدقو . ًاضيأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا جاتنإ نأ قيقحتلل ةي ئيبلا ةلاكولاو 

ضافخنالا رارمتسا يف مهسأ دق ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم 
ةيمارلا مهدوهج لقرع امم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا نم ديدعلا يف تابكرملا هذه راعسأ يف يبسنلا   

ذيفنت يف حاجنلا صخألا ىلعو ،ةيرولف ةيرولك لا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم يجيردتلا صلختلا ىلإ
ددعتم قودنصلا اهمعدي يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ريودت ةداعإو دادرتسا تاعورشم 

  .فارطألا
، ٢٠٠٤ماعل هريرقت يف ، لعفلاب مقي مل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ نم مغرلا ىلعو 

وأ ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل تابكرملا جاتنإ ضفخ ةدايزل لاير تنوم لوكوتورب ليدعتب ةيصوتلاب
مل هنأو ،ةديكأ تاجاتنتساب جورخلل يفكت ال ةحاتملا تانايبلا نأ ىلإ ريرقتلا راشأ دقف ،اهيلع ءاضقلا 

 ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم راعسأ يف ةدايز ةيأ ظحالت 
  .ًايبسن ةريبك لازت ال تابكرملا هذه ةيمك نأ ىرخأ تايمكب تابكرملا هذه يف صقنل ةجيتن

ةدايز دوجو مدع نإف ٢٠١٠ و٢٠٠٧يماع فادهأ غولب نم فارطألا هيف برتقت يذلا تقولا يفو   ،
تابكرملا هذه ةيرثكأ نأ ثيح قلقلا ريث   ي نأ بجي ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم راعسأ يف ةظوحلم

. فييكتلاو ديربتلا تامدخ عاطقب قلعتت، ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا يف كلهتست لازت ال يتل ا
نم ًاريبك ًاءزج نإف ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نم ريثكلا براجت نم ًايلمع نيبتي امكو   ،

اهريودتو ةدرتسملاةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم هتيبلت نكمي عاطقلا اذه تاجايتحا   
لئاوأ يف تثدح دقو . ةحبرم ةطشنألا هذه نأ نمضت ةيفاك ةيرعس زفاوح تدجو املاط ،اهحالصإو

فارطألا مظعم ىدل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم راعسأ يف ًادج ةداح ةدايز لعفلاب تانيعستلا 
دم لالخ تابكرملا هذه جاتنإ ىلع ءاضقلل ةجيتن٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ  دقو . ًايبسن ةريصق ة، 

لئادبب اهلادبتساو ديربتلا مظنل يثيدحتلا ليدعتلل ةمخض دوهج لذب ىلإ راعسألا يف ةدايزلا هذه تدأ 
 حالصتساوريودتو دادرتسا ةداعإ كلذ رسي امك ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخ 

نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارط ألا ةلاحل ةبسنلابو. ريبك لكشب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  
يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا حبصي نأ نكمملا نم نإف ،ىرخأ ةيحان 

متي مل هنأ املاط ،ةروطخلا غلاب ًايدحت ةمدخلا عاطق ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ ضفخ ةدايز  
  .ةيرولف
تابكرم راعسأ يف ةظوحلم ةدايز قيقحتل ديحولا ليبسلا لثم تي نأ حجرملا نمنإ ، فلماوعلا هذهل ًارظنو

فقو يف ريكبتلا يف ،تامدخلا عاطق يف يجيردتلا صلختلا ريسيت يلاتلابو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 
اذه يدؤيسو . ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسب قلعتملا مكحلا بجومب جتنت يتلا تابكرملا هذه جاتنإ
ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا فقوت ىلإ حرتقملا ليدعتلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نع مات لكشب ٥   

بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل ،فلأ قفرملا يف ةدراولا ،ةيرولف ةيرولكلا 
لولحب كلذو ٥ةداملا  يناثلا نوناك١،  بجومب بولطملا دعوملا نم نيتنس لبق وأ٢٠٠٨رياني /   ، 

  .يلاحلا لايرتنوم لوكوتورب
___________  


