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لامعأ نأشب لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل ريرقت  
نيثالثلاو عبارلااهعامتجا    

  عامتجالاحاتتفا   - ًالوأ 
الا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجلل نوثالثلاو عبارلاعامتجالادقع   - ١ لايرتنوم لوكوتوربل لاثتم   

زومت٢م وييلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم رقمب لايرتنوم يف    .٢٠٠٥هيلوي / 

  ةيحاتتفالا تانايبلا  -فلأ 
قئاقد سمخو ةرشاعلا ةعاسلا مامت يف عامتجالا ةنجللا سيئر) ادنلوه(توغ سام ديسلا حتتفا   - ٢  

زومت٢موي حابص  قودنصلا يلثممو ةيذيفنتلا ةنجللا سيئرو ،ةنجللا ءاضعأب بحرو ٢٠٠٥هيلوي /   
  .ذيفنتلا تالاكوو فارطألا ددعتم
. سيئرلا بيحرت ىلإ هبيحرت ،زلازنوغ وكرام ديسلا نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا فاضأ  - ٣
ب اهمازتلا ىلع لدي يذلا اهلمع ةرادإل ًايراكتبا ًاجأنهو  اهدامتعا ىلع ذيفنتلا ةنجل اهتقو مادختسا   
ًاديقعت رثكألالاثتمالا اياضقل فاك مامتها ىلوي نأ نكمي ثيحب ةيجيتارتسا ةروصب  .  
م ١٢٠نم رثكأ غلبأ   - ٤ انايب ًافرط ةداملا بجومب  ماع نع ٧  ةديازتملا ةءافكلا تناكو ؛ ٢٠٠٤ 

دامتعا ىلإ جاتحت يتلا تايصوتلا كلت نيب زييمتلل ةنجللا هعبتت يذلا جهنلا تلعج دق تانايبلا غالبإ يف 
ًاددع ةنامألا تثدحتسا ةنجللا ةدعاسملو. تيقوتلا ديج ًاراكتبا ينف ثحبل جاتحت يتلا كلت نيبو لماش  ،

ىلإ ا  مآ ًايكبش ًاعقوم تمدقو ةنجللاامدخ نيسحت ىلإ ةيمارلا تاديدجتلا نم ةنجللا قئاثو عضول ًان  
فرط لك ساسأ ىلع تامولعملا زيزعتل عامتجالاقئاثو ليكشت ةداعإب كلذك ةنجللا تماقو . هيلع  
  .ةددعتم قئاثو ىلإ ةراشإلا ىلإ ةجاحلا ةيندت لجأ نم ةدح ىلع
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UNEP/OzL.Pro/ImpCom/34/6 

2 

 روضحلا  -ءاب 
، نوريماكلا ،زيلب ،ايلارتسأ: عامتجالاةيلاتلا ةنجللا ءاضعأ ولثمم رضح   - ٥ ايجروج ،ايبويثإ  ،

يسورلا داحتالاو ادنلوه ،لابين)ررقملاو سيئرلا بئان(ندرألا ،الاميتاوغ   ،.  
ناريإ ةيروهمج ،يجيف ،يليش ،كسرهلاو ةنسوبلا ،شيدالغنب ،ناجيبرذأ ولثمم كلذك رضحو   - ٦

لامعألا لودج نم٩دنبلا اهثحب ءانثأ ةنجللا نم ةوعدب ،لاموصلاو ةيمالسإلا   .  
لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر كلذك عامتجالارضحو   - ٧  
ممألا جمانرب : قودنصلل ةعباتلا ذيفنتلا تالاكوو فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ ولثممو ،لايرتنوم
درتو . يلودلا كنبلاو ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ،يئامنإلا ةدحتملا
  .ريرقتلا اذهل يناثلا قفرملا يف نيكراشملاب ةلماكلا ةمئاقلا

  لمعلا ميظنتو لامعألا لودج رارقإ  -ًايناث 
  .عامتجالاحاتتفا   -١
  .لمعلا ميظنتو لامعألا لودج رارقإ  -٢
  .لاثتمالا مدع ءارجإ نأشب ةنامألا نم ضرع  -٣
  .تانايبلا نع ةنامألا ريرقت  -٤
  :نم تامولعم  -٥

ريسيتل ةيذيفنتلا ةنجللا ا تاذ تاررقم يأ نأشب قودنصلا ةنامأ   )أ(   لاثتماردصأ ةلص
؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا نأشب ا    امازتلال ةلثتمملا ريغ فارطألا

، (ذيفنتلا تالاك و  )ب( ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب
نم هب تعلطضا ام نأشب ) يلودلا كنبلاو ،ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو

لايرتنوم لوكوتوربل ةلثتمملا ريغ فارطألالاثتماريسيتل ةلصلا ةقيثو ةطشنأ   .  
الا ةلاحضارعتسا  -٦ تاررقمللاثتم  الا مدع نأشب فارطألل ةددحم    :لاثتم 

ماع نع تانايبلا نع غالبإلل لاثتمالا مدع  )أ(   ):١٦/١٧ررقملا  (٢٠٠٣ 
  ؛اناوستوب  ‘١‘
  ؛وتوسيل  ‘٢‘
  ؛ايربيل  ‘٣‘
  ؛)٢٠٠٢ و٢٠٠١تانايب نع كلذكو (ةدحوملا ايزينوركيم تايالو   ‘٤‘
  ؛وروان  ‘٥‘
  ؛يسورلا داحتالا  ‘٦‘
  ؛ناميلس رزج  ‘٧‘
  ؛ناتسنامكرت  ‘٨‘
  ؛ولافوت  ‘٩‘
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بجومب لمعت ا لاثتمالا مدع  )ب(  أب اتقؤم ةفنصم فارطأل ةبسنلاب تانايبلا نع غالبإلل  
ةداملا نم ١ةرقفلا  لايرتنوم لوكوتورب نم ٥    ):١٦/١٨ررقملا ( 

  ؛ناتسناغفأ  ‘١‘
  ؛كوك رزج  ‘٢‘

لمع ططخ وأ تاريسفت مدقت نأ فارطألا ىلإ بلطت يتلا ةقباس لاتاررق ملاةعباتم   )ج(
مازتلالا ىلإ ا    :دوع نأشب

  ؛)١٦/٢٠ررقملا (شيدالغنب   ‘١‘
  ؛)١٦/٢٠ررقملا (كسرهلاو ةنسوبلا   ‘٢‘
  ؛)١٦/٢٢ررقملا (يليش   ‘٣‘
  ؛)١٦/٢٠ررقملا (روداوكإ   ‘٤‘
  ؛)١٦/٢٣ررقملا (يجيف   ‘٥‘
  ؛)١٦/٢٠ررقملا (ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج   ‘٦‘
  ؛)١٦/٢٦ررقملا (ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا   ‘٧‘
  ؛)١٦/١٩ررقملا (لاموصلا   ‘٨‘

فارطألا لاثتمانأشب ذيفنتلا ةنجلل تايصوتو فارطألل ةقباس تاررقم ةعباتم   )د(  
الل ا  لوكوتوربل لاثتمدوع نأشب ةدمتعملا اهلمع ططخ يف ةدراولا تامازتلالل  

  :لايرتنوم
ةيصوتلاو ١٥/٢٦ررقملا (اينابلأ   ‘١‘   ؛)٣٣/١ 
  ؛)١٦/٢١ررقملا (ناجيبرذأ   ‘٢‘
  ؛)١٤/٣٣ررقملا (زيلب   ‘٣‘
  ؛)١٥/٢٩ررقملا (ايفي لوب  ‘٤‘
  ؛)١٥/٣٠ررقملا (كسرهلاو ةنسوبلا   ‘٥‘
ةيصوتلاو ١٥/٣١ررقملا (اناوستوب   ‘٦‘   ؛)٣٣/٣ 
  ؛)١٥/٣٢ررقملا (نوريماكلا   ‘٧‘
  ؛)١٥/٣٤ررقملا (الاميتاوغ   ‘٨‘
  ؛)١٦/٢٤ررقملا (واسيب اينيغ   ‘٩‘
  ؛)١٥/٣٥ررقملا (سارودنه   ‘١٠‘
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ةيصوتلاو ١٣/١٩ررقملا (ناتسخازاك   ‘١١‘   ؛)٣٣/٦ 
  ؛)١٦/٢٥ررقملا (وتوسيل   ‘١٢‘
  ؛))ب(٣٣/٤ةيصوتلا  و١٦/٢٣ و١٥/٣٦ ناررقملا(ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا   ‘١٣‘
  ؛)١٥/٣٧ررقملا (فيدلم   ‘١٤‘
  ؛)٣٣/٢٠ةيصوتلا (قيبم ازوم  ‘١٥‘
  ؛)١٥/٣٨ررقملا (ايبيمان   ‘١٦‘
  ؛)١٦/٢٧ ررقملا(لابين   ‘١٧‘
  ؛)١٤/٣٠ررقملا (ايريجين   ‘١٨‘
  ؛)١٦/٢٩ررقملا (ناتسكاب   ‘١٩‘
  ؛)١٥/٤٠ررقملا (ةديدجلا اينيغ اوباب   ‘٢٠‘
  ؛)١٦/٣٠ررقملا (نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس   ‘٢١‘
ةيصوتلاو ١٣/٢٠ررقملا (ناتسكيجاط   ‘٢٢‘  ؛)٣٣/١٠ 
  )١١/٢٥ررقملا (ناتسن امكرت  ‘٢٣‘
ةيصوتلاو ١٥/٤٣ررقملا (ادنغوأ   ‘٢٤‘   ؛)٣٣/١١ 
  ؛)١٥/٤٤ررقملا (ياوغوروأ   ‘٢٥‘

تانايبلا ريراقت نع ةئشانلالاثتمالا اياضق يف رظنلا  -٧  :  
  ؛تانايبلا غالبإ  )أ(
ةباقرلا ريبادتللاثتمالا  )ب(  .  

ساسألا طخ تانايب رييغت تابلط نأشب تامولعملاضارعتسا  -٨   .ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج:  
  .ذيفنتلا ةنجل نم ةوعد ىلع ءانب ةمدقم فارطأل الاثتمانع تامولعم   -٩

راذآ٣١لبق ةنامألا ىلإ فارطأل ا ضعب نم ةمدقملا ةافوتسملا تامولعملا يف رظنلا  -١٠ سرام / 
ررقملل اقفو ٢٠٠٥ ةداملا بجومب نيجيب ليدعتب فارطألا تامازتلا (١٥/٣  لوكوتورب نم ٤   

  ).ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نأشب لايرتنوم
ةداملا نم ٤ةرقفلا (صيخرتلل امظن تأشنأ يتلا فارطألا نأشب ةنامألا ريرقت يف رظنلا   -١١ ءاب  ٤ 

  ).لايرتنوم لوكوتورب نم
  .ىرخأ لئاسم  -١٢
  .عامتجالاريرقت دامتعا   -١٣
  .عامتجالاماتتخا   -١٤
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  لاثتمالا مدع ءارجإ لوح ةنامألا نم ميدقت  -ًاثلاث 
ءاضعألا ةعفنمل لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل لاثتمالا مدع ءارجإ نوزوألا ةنامأ لثمم ضرعتسا  - ٩  

  .٢٠٠٥ماعل ةنجللا يف ددجلا 

  تانايبلا نع ةنامألا ريرقت  - ًاعبار 
فارطألا اهتمدق دق يتلا تامولعملا نع ةنامألا ريرقت ىلإ هابتنالا نوزوألا ةنامأ لثمم هجو   - ١٠

ةدراولاو ،لوكوتوربلا نم٧ةداملا بجومب  تانايبلا نع اهريرقت يف  ةقيثولا يف    
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/34/3 . تقداص دق ًابيرقت فارطألا فصن نإف قيدصتلا ةلاحب قلعتي اميفو

  .لايرتنوم لوكوتورب ىلع تلخدأ يتلا تاليدعتلا ىلع
، ١٩٨٦(ساسألا ماع تانايب نع غالبإلا تابلطتمب قلعتي اميفو   - ١١ فلأ قفرملا داومل  ١٩٨٩ 
ءاه قفرملا داومل١٩٩١ماعو ،ميجو ءاب نيقفرملا د اومل لا ىلع)  اـترقفلا٧ةداملا هبجوت يذلا وحن ،   ١ ن، 
نإف ٢و كلذل لماكلاب تلثتما دق ًافرط١٨٤،    . ، كوك رزجو ،ناتسناغفأ يه فارطأ ةسمخ كانهو
  .اهيدل ساسألا ماع تانايب لك وأ ضعب دعب غلبت مل وروانو يتابيريكو ،ايرتيرإو

قفرملا داومل ١٩٩٧ – ١٩٩٥تاونسلا طسوتم ثيح (ساسألا طخ تانايب ةلاح يف ا مأ  -١٢  
تاونسلاو ،ءاب قفرملا داومل ٢٠٠٠ – ١٩٩٨تاونسلاو ،فلأ  ءاه قفرملا داومل١٩٩٨ – ١٩٩٥   ( ،

ةداملا بجومب ًالماع ًافرط ١٤٠نإف  نيبتي امك اهيدل ساسألا طخ تانايب عيمج لماكلاب تغلبأ دق ٥   
تانايبلا ريرقتل عساتلاو نماثلانيقفرملا نم لبجلاو برصلاو ،ايرتيرإو ،كوكلا رزجو ،ناتسناغفأ امأ .  
اهيدل ساسألا طخ تانايب لك وأًاضعب دعب غلبت ملف ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو دوسألا تناكو .  

، ترهظ دقو ءاب قفرملا داومل ةبسنلاب ساسألا طخ تانايبل ًاحيقنت تبلط دق ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج  
  .UNEP/OzL.Pro/ImpCom/34/2ةقيثولا نم داص عرفلا يف ةينعملا تايمكلا 

نإف٢٠٠٤ماعلل تانايبلا نع يونسلا غالبإلاب قلعتي اميف   - ١٣ نم رثكأ،  لصأ نم ًافرط ١٢٠    
ةئاملا يف٦٤ (١٨٩ ءابو فلأ تاقفرملا يف تانايبلا تجردأ دقو ،لعفلاب كلذ تلعف دق فارطألا نم )  

 ٣٠ىتح ةغلبملا فارطألا ددع يف ةريبك ةدايز تثدح ةريخألا تاونسلا يفو . تانايبلا ريرقت نمميجو 
ةبسنلابو . ماعلا لالخ ًاركبم غالبإلل فارطألا هتقلت يذلا عيجشتلل ةجيتن كلذو ،هينوي/ناريزح

لصأ نم ًافرط ١٨٣نإف كلذ لبق يتلا تاونسلل  ًافرط ١٨٤  لما كلاب تلثتما دقغالبإلاب ةبلاطم  
اترقفلا٧ةداملا بجومب اه يدل تانايبلا غالبإ تابلطتمل نع ولافوت ىوس دحأ رخأتي ملو . ٤ و٣ن ، 

  .٢٠٠٣ماع نع تانايبلا غالبإ 
ةباقرلا ريبادتل لمتحملالاثتمالا مدعب قلعتي اميفو  - ١٤ ةداملا بجومب ةلماع ريغ فارطأ ةسمخ نإف ،   ٥ 
دوجو نعتفشك تانايبلا تغلبأ دق تناك حنا  جاتنإلا وأ كالهتسالا نع ةباقرلا لوادج نع تافار   

نيلودجلا يف كلذ جردأ دقو. ٢٠٠٤ماعل اهيدل  تانايبلا ريرقت نم١١ و١٠  ري غ نافرط كانه ناكو.  
نكي مل ثيحب ةرخأتم تلصو دق ٢٠٠٣ماع نع امهنم ةمدقملا تانايبلا تناك  ٥ةداملا بجومب نيلماع   
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 نعةباقرلا لوادج نع تافارحنا نيبت تانايب نع اغ لبا دق ٢٠٠٤ماع يف اهضارعتسا نكمملا نم 
نع جاتنإلاو كالهتسالا لودجلا يف ناجردم نافرطلا ناذهو ،٢٠٠٣ماع   ةقيثولا يف١٤   .  

ةلماع فارطأ ةعبس لثملاب كانهو  - ١٥ تافارحنا نع فشكت تانايب غلبأ دق ناك ٥ةداملا بجومب    
تنإلا وأكالهتسالا ىلع ةباقرلا لوادج نع لودجلا يف فارطألا هذه تجردأ دقو ٢٠٠٤ماعل جا    ١٢ 
نع هتانايب ًارخأتم غلبأ دق ناك  ٥ةداملا بجومب لماع دحاو فرط كانه ناكو . تانايبلا ريرقت نم

ىلع ةباقرلا لوادج نع تافارحنا نع فشكت تانايب غلبأ دق  ١٠٠٤ماع نع ةقباسلا تاونسلا 
نع كالهتسالا ةقيثولا نم١٣لودجلا يف فرطلا اذه جردأ دقو تاونس لا كلت   .  

ممألا جمانرب ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب (ذيفنتلا تالاكوو قودنصلا ةنامأ نم تامولعم   -ًاسماخ 
ةذفنملا ةطشنألا نع ) يلودلا كنبلاو ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ،ةئيبلل ةدحتملا

مدع ةلاح يف ةدوجوملا فارطألا لاثتماريسيتل  لايرتنوم لوكوتوربللاثتما     
فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ يف نيفظوملا ريبك نإف ةنجللا اهيلع تقفتا يتلا تابيترتلل ًاقبط   - ١٦

 بجومب ةلماعلا فارطألا نع تامولعم ًامدق م لامعألا لودج نم دنبلا اذه نع ةكرتشم ةملك ىطعأ
ةدوجوملا كلت ىلإ ةفاضإلاب لوكوتوربلا نم ٥ةداملا  ضيفخت لوادج نع تا فارحنالانع ةنامألا ريرقت يف  

نيتقيثولا يف ةدراولا تانايبلا ريراقت تابلطتمو لوكوتوربلل ةعباتلا جاتنإلاو كالهتسالا  
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/34/2و UNEP/OzL.Pro/ImpCom/34/2/Add.1 . ىلإ ةفاضإلاب تامولعمو

ريرقت كلذك مدقو . UNEP/OzL.Pro/ImpCom/34/5ةقيثولا يف ةدراولا صيخارتلا مظن نأشب تانايبلا 
يف لوكوتوربلا نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا تاعقوتو ةلاح نع فارطألا ددعتم قودنصلا   

ةقيثولا يف ةدراولاو ،لايرتنوم لوكوتورب اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا قيقحت  
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/34/INF/1 . تانايب تزواجت يتلا فارطألا ةطشنأ ةلاح نع ًاريرقت مدقو

لايرتنوم لوكوتوربل ةباقرلا ريبادت٢٠٠٤ماع نع اه كالهتسا  .  
ةدراولافارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ نم ةاقلتملا تانايبلا ىلإ ًادانتساو  - ١٧ ةلماعلا فارطألا نم    

لوكوتوربلا نم٥ةداملا بجومب  سنلاب تانايبلا هذهل ةنامألاضارعتسا و،  بجومب فارطألا تاما زتلال ةب 
ريبادت ذاختامزلي هن إف ،لوكوتوربلا  لاثتمالا قيقحت ىلع لاموصلاو ناتسزيغريق نم لك ةدعاسمل ةيفاضإ 
نم يجيردتلا صلختلل لاثتمالا قيقحتل ادنغوأو نويلاريسو لابينو ،تانولاهلا نم يجيردتلا صلختلل  
غلبأو.نوبركلا ديرولك عبار هنأ نيفظوملاريبك   روداوكإ ةلاح يف  صاخلا يلودلا كنبلا عورش مل نكمي ، 
نوبركلا ديرولك عبار كلذك يطغينأ ليثيملا مروفورولكب ةنامأ ىلإ ةمدقملا تانايبلا ىلإ ًادانتساو  . 
كانه لازي ال هنإف ،قودنصلا ةردقم ًانط ١٦ ٣٧٢  فوس يتلا داوملا نم نوزوألا دافنتسا تالادب   
ـلا نع ريبك ضيفخت كانهو .ةيذيفنتلا ةنجللا اهلوانتت نط فلأ ٢٣  غلبأ يتلا نوزوألا دافنتسا تالادب   
ذيفنتلا ةنجلل يضاملاعامتجالل اهنع عيمج ذيفنتلا تالاكول  ٢٠٠٥ماع نع لمعلا ططخ تلوانت دقو .  

نع وأ ةعمزم وأ ةيراج ةطشنأ ةطساوب تقولا كلذ يف اهديدحت مت يتلا يجيردتلا صلختلا تاجايتحا 
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب هاعري يذلالاثتمالا ةدعاسملا جمانرب قيرط  .  
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ةقفاوملاب هنإف(CFCs)ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب قلعتي اميفو   - ١٨ تادربملا ةرادإ ةطخ ىلع    
عيمج نوكت ةيذيفنتلا ةنجلل نيعبرألاو عباسلا عامتجالاىلإ اهميدقت ررقملا نيدان يرغو تنسنف تناسل  
فارطألا ددعتم قودنصلا نم ةدعاسم تقلت دقلاثتمامدع ةلاح يف يتل ا فارطألا نأ ظحول دقو .  

دح زواجتت ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ًاكالهتساتغلبأ دق ةيداحتالا ايزينوركيم تايالو   
ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل اهيدل يريدقتلا ساسألا طخ نأ ىلإ راشأ دق فرطلا اذه نكلو ،ديمجتلا 

اهصوأ دق ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نأو أطخ ناك ةيرولف ساسألا طخ تانايب يف ًارييغت بلطت نأ امإ   
الا ىلإ ا١٤/١٩ررقملا ماكحأ بجومب   دوعت ةديدج لمع ةطخ عضت نأ وأ   .لاثتم 

دوجونع ايكرت تغلبأ  - ١٩ نط ١٦،٤   نم نوزوألا دافنتسا تالادب  ليثيملا ورولكومورب كالهتسا   
اذه لثمل ًابلط تجردأ دق ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم نأ امك اهنم يجيردتلا صلختلا ب جي

نأ ىلإ راشأ دق ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا نإف كلذ عمو . ٢٠٠٦ماعل اهل امعأةطخ يف عورشملا 
لبق اذإ هنأو ،ةط يسو ةدامك هتئف ديدحت يغبني نيلسيماتلسلا جاتنإ يف مدختسملا ليثيملا ورولكومورب
هيلع ةقفاوملل ًالهؤم حبصي ال حرتقملا عورشملا نإف كلذ فارطألل رشع عباسلاعامتجالا  .  

تاونسلا نع ٧ةداملا تانايب ىلإ ًادانتساو   - ٢٠ ال ةمئاقلا ةقاطلا نإف٢٠٠٤ – ١٩٩٤   كالهتس، 
تغلب لوكوتوربلا نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل تانولاهلا  نط ٣٠٠٠٠٠   دافنتسا تالادب 

يف ةدوجوملا فارطألا عيمج نإف ،ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلاو لاموصلاو ناتسزيغريق ءانثتسا بو. نوزوألا
ةصاخ ةدعاسم تقلت دق لوكوتوربلل ةعباتلا تانولاهلا كالهتساىلع ةباقرلا ريبادت ل لاثتمامدع ةلاح   

لمع ةطخ يف تانولاهلا نزخل عورشم جردأ دقف. تانولاهلا نزخب ةيبرعلا ةيريهامجلل ةبسنلاب ٢٠٠٥   
 ٢٠٠٤ كالهتسانأب فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ غلبأ دق ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ناكو ،ةيبيللا 

نط ٠،٧٥غلب ناتسزيغريقل ةبسنلاب تانولاهلا نم  نم ًالدب نوزوألا دافنتسا تالادب  نط ٢٠،٤   
نوزوألادافنتسا تالادب طخ نأ ثيح لمتحم لاثتمامدع عضو يف كلذ عم ناتسزيغري ق عضي اذهو.    

رفص وه ا  صاخلا ساسألا.  
يتلاو لوكوتوربلا نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا عيمج نإف ،فارطأ ةعبرأ ءانثتسابو   - ٢١  

ليثيملا ديمورب نم ٢٠٠٤ماع يف اه كالهتسازواجت  تمربأ اهيدل لمعلا ططخ وأ ساسألا طوط خل ًاقفو 
يف ديمجتلا قيقحت ىلع اهدعاست نأ ا تا   كالهتساأش نم تاعورشم وأ ةيذيفنتلا ةنجللا عم تاقاف

يجيفو اينيمرأ يه تاءانثتسالا هذه تناكو . ٢٠٠٥ماعل ىخوتملا ضيفختلا قيقحتو ليثيملا ديمورب 
  .سنوتو ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلاو

يملا مروفورولككالهتسال تالاح كانه نكت ملو  - ٢٢ لالخ نم ةيذيفنتلا ةنجللا اهلوانتت مل ليث  
لجأ نم ةدعاسملا جمانرب وأ ذيفنتلا تالاكو لامعأ ططخ يف اهتطشنأ وأ تاعورشملا ىلع اهتقفاوم 

نم ديدعلا نأ الإ ٢٠٠٥يف ضفخنا لوألا ةباقرلا ريبدت نإف نوبركلا ديرولك عبار ةلاح يفو . لاثتمالا  
ةئاملا يف٨٥ هتبسن غلبت يذلا ضيفختلاقيقحتل ة يفاضإ ريبادت ىلإ جاتحت دق فارطألا لك تقلت دقو .  

لامعأ ةطخ يف عورشم اهل جردأ يتلا يوبابمز ءانثتساب ةيذيفنتلا ةنجللا نم ةدعاسم فارطألا هذه 
نوبركلا ديرولك عباركالهتساةبقارمل صيخارت ماظن اهيدل روداوكإ نأ كلذك رك ُذ دقو. ٢٠٠٥  ، 

ةدعاسملا جمانرب ةطشنأ قيرط نع تادعاسم ىقلتت ادنغوأو نويلاريسو لابين ن أو ،ليثيملا مروفورولكو
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلالاثتمالا لجأ نم  .  
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نم ٢٠٠٤ماع تانايب ضعب تقلت دق قودنصلا ةنامأ نأ نع ةياهنلا يف غالبإلا مت دقو   - ٢٣  
نكت مل لوكوتوربلا نم٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا  نوزوألا ةنامأ ىلإ دعب تغلبأ دق  راشأ دقو .  

نط ١٦٣،٧٣اه كالهتساغلب دق كسرهلاو ةنسوبلا نأ ىلإ كلذ  تابكرم نم نوزوألا دافنتسا تالادب   
ًانط ١٦٧ردقت يتلا اهلمع ةطخ تاجايتحا نم لقأ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  ، دافنتسا تالادب  نوزوألا  

للا ةيبرعلا ةيريهامجلاكالهتسانأو  ًانط ٤٥٩غلب ةيبي   نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا تالادب   
  .اهلمع ةطخ تابلطتم يواسي ام وهو ةيرولف ةيرولكلا

تقفاوو . ةذفنملاو ةعوضوملا صيخارتلا مظن نع تامولعم كلذك ذيفنتلا تالاكو تمدقو  - ٢٤
صيخرتلا نأ بغلبأ دق ةئيبلل ةدحت ملا ممألاجمانرب نأ ءانثتساب نوزوألا ةنامأ اهتغلبأ يتلا تانايبلا ىلع 

غلبأ يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب نأو ،٢٠٠٤يف لاشرام رزج يف عضو دق نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب   
لازت ال مظنلا هذه نكلو نويلاريس يف هذيفنت مت دق نوزوألل ةدفنتسملا داوملا صيخرتو ميظنت مظن نأ 

لخدت امدنع غالبإلا مدع ببسب ًانايحأ ثدحي طلخلا نأ نوز وألا ةنامأ لثمم ظحالو. عيقوتلا رظتنت
مظن عضوب طقف سيل نوزوألا ةنامأ غالبإ مهملا نم نأ ىلع ددشو . ليغشتلا ةلحرم صيخرتلا مظن
  .ليغشتلا زيح اهلوخد تقوب ًاضيأ نكلو صيخارتلا

امل ذيفنتلا ةلاكو و نوزوألا ةنامأو فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ ىلإ ركشلا ةنجللا تهجوو  - ٢٥
  .زاتمم لمع نم هب تماق

الا ةلاحضارعتسا  -ًاسداس  الا مدع نأشب فارطألل ةددحم تاررقمللاثتم    لاثتم 
ماع تانايبلا غالبإل لاثتمالا مدع  -فلأ  بب قلعتي اميف٢٠٠٣  تايالو ،ايربيل ،وتوسيل ،اناوست و، 

ولافوتو ناتسنامكرت ناميلس رزج ،يسورلا داحتالا ،وروان ،ةيداحتالا ايزينوركيم   )١٦/١٧ررقملا (، 
ةداملا بجومب ةلماع ا  مللاثتمالا مدع  -ءاب   أ ىلع ًاتقؤم ةفنصملا فارطألل ةبسنلاب تانايبلا غالبإ تابلطت

ةرقفلا ٥ كوك رزجو ،ناتسناغفأب قلعتت ،لايرتنوم لوكوتورب نم ١،    )١٦/١٨ررقملا ( 
نأشب لمع ططخ وأ تاحيضوت ميدقت فارطألا نم بل طت يتلا ةقباسلا تاررقملا نأشب ةعباتم  -ميج 

الا ىلإ ا  ةيروهمج ،يجيف ،روداوكإ ،يليش ،كسرهلاو ةنسوبلا ،شيدالغنب كلذ صخيو لاثتمدوع  
  لاموصلاو ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ،ةيمالسإلا ناريإ

فارطألا لاثتما نأشب ذيفنتلا ةنجل تايصوتو فارطألا نع ةرداصلا ةقباسلا تاررقملل ةعباتم  -لاد   
الا ىلإ ا  قلعتتو لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمدوعل ةدمتعملا اهلمع ططخ يف ةدراولا تامازتلالل  

 –اينيغ ،الاميتاوغ ،نوريماكلا ،اناوستوب ،كسرهلاو ةنسوبلا ،ايفيلوب ،زيلب ،ناجيبرذأ ،اينابلأب 
، بيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ،وتوسيل ،ناتسزيغريق ،سارودنه ،واسيب ايبيمان ،قيبمازوم ،فيدلم ،ةي
سنف تناس ،ةديدجلا اينيغ اوبابناتسكاب ،ايريجين ،لابين ، يرغو تن،  ناتسكيجاط ،نيدان
  ياوغوروأو ادنغوأ ،ناتسنامكرت

  .هاندأ ًاعسات لصفلا رظنأ  - ٢٦
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تانايبلا ريرقت نع ةئشانلالاثتمالا اياضق ثحب  -ًاعباس     
  تانايبلا غالبإ  -فلأ 
ةباقرلا ريبادتللاثتمالا  -ءاب     

  .هاندأ ًاعسات لصفلا رظنأ  - ٢٧
ساسألا طخ تانايب يف تارييغت لاخدإ تابلط نأشب تامولعملاضارعتسا  - ًانماث  ناريإ ةيروهمج :  

  ةيمالسإلا
  .هاندأ ًاعسات لصفلا رظنأ  - ٢٨

ذيفنتلا ةنجل نم ةوعد ىلع ءانب ةرضاحلا فارطألالاثتمانأشب تامولعم   -ًاعسات     
ىلع تقفتا اهنكلو ينمز بيترتب لامعألا لودج نم ٩ و٦نيدنبلا ثحب ةنجللا ترر ق  - ٢٩  
  .يدجبأ بيترتبو فرط لك بسح ةلصلا تاذ تايصوتلا دامتعا

لودج يف زييمتلا وأ تائفلا عيزوت ةداعإ نكمملا نم ناك اذإ امع ةنجللا ءاضعأ دحأ لءاست   - ٣٠
مل تعضخ يتلا فارطألا كلت نيبعامتجالالامعأ  داوملا نم يجيردتلا صلختلل ينمز راطإ تاذ تاررق  

الا ىلإتداع كلذ دعب اهنكلو نوزوألل ةدفنتسملا جاردإل ًايلاح عبتملا جهنل ل نكميو. لوكوتوربلل لاثتم 
ًاعابطنا نايحألا ضعب يف يطعي نأ لامعألا لودج يف فارطألا هذه لثم  ، فارطألا كلت نأ عم أطخ  
ا ،لاثتمالا ىلإ دعت مل أو سيئرلا بئان عم رواشتلا ىلع ةنجللا سيئر قفاوو . ةلثتمم ءاقبلل دجب لمعت ال 
  .لبقتسملا يف لامعألا لودج دادعإل ةفلتخم ةقيرط نأشب ةنامألاو

  ناتسناغفأ  -فلأ 
الا مدع نأشب١٦/١٨ررقملا يف جردأ هنأل ثحبلل ناتسناغفأ مسا جردأ دقو   - ٣١ تابلطتمل لاثتم   
  .تانايبلا غالبإ

١٦/١٨ررقملا نأب ةنامألا لثمم حضوأو   - ٣٢ ص فرطلا اذه نأب ركذ دق لماع هنأ ىلع ًاتقؤم فن  
تانايب يأ غلبأ دق نكي مل هنأل ٥ةداملاب  مدع عضو يف هعضو امم ةنامألا ىلإ جاتنإ وأ كالهتسا،   لاثتما 

الإ قداصت مل ناتس ناغفأ نأ كلذك ررقملا ظحالو. لوكوتوربلا اهبتري يتلا تانايبلا غالبإ تامازتلا عم
جمانرب راطإ يف ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم لمعلا ىلع فرطلا اذه ثحو لوكوتوربلا ىلع ًارخؤم 

خأ ذيفنت تالاكو عمولاثتمالا لجأ نم ةدعاسملا تانايبلا غالبإل فارطألا ددعتم قودنصلل ةعبات ىر ، 
نيثالثلاو سماخلااهعامتجاءانث أ ذيفنتلا ةنجل اهضرعتست يكل ةنامألا ىلإ نكمي ام عرسأب  .  

ةنامألا ىلإ جاتنإ وأكالهتسايأ نع تانايب يأ نآلا ىتح فرطلا اذه غلبي ملو   - ٣٣ مدق هنكلو ،   
اههجاوي يتلا بعاصملا نأبو ،لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل ناتسناغفأ ىدل ةيوق ةيسايس ةدارإ سكعي ًانايب 

ومب هتامازتلاللاثتمالا يف فرطلا ىلع رخأتملا هقيدصت ن ع ريبك دح ىلإ تجتن لوكوتوربلا بج 
،،نوزوألا تايقافتا ًارخؤم اهدهش يتلا تابارطضالل ةجيتنو عضوي طيطختلاو لذبت دوهجلا نأو    
  .لوكوتوربل للاثتمالا قيقحتل
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هنأو ةينطو نوزوأ ةدحو تأشنأدق ناتسناغفأ نأب ةنجللا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب غلبأ   - ٣٤  
نأنم قثاو هتياغ دعوم يف نوزوألا ةنامأ ىلإ ةرخأتملا هتانايب غالبإ نم نكمتي فوس فرطلا اذه    ٣٠ 
  .٢٠٠٥ ربمتبس/لوليأ

طخ تانايب ميدقتل فرطلا اذه دوهج ةصاخ ةفصب ةظحالم تامولعملا هذه ةنجللا تذخأ و  - ٣٥
جمانرب نم ةينقت ةد عاسمب ًارخؤم لمكتسا حسم قيرط نع تعمج يتلا تانايبلا ليلحت قيرط نع ساسألا
تاذ اياضقلا ثحب هناوأل قباسلا نم نوكي تانايبلا هذه ميدقت متي امثير هنأو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا  
داوملا نم يجيردتلا صلختلا لجأ نم لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل ناتسناغفأ لاثتماب ةلصلا  
  .نوزوألل ةدفنتسملا

  :ىلع ةنجللا تقفتا اذكهو  - ٣٦
يتلا ا   )أ(  امازتلا بجومب تانايبلا ميدقتو عمجل ناتسناغفأ دوهج ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ

  ؛اهيلع لوكوتوربلا اهبتري
ررقملا بجومب تانايبلا ميدقت لجأ نم هدوهج ةلصاوم ىلع فرطلا اذه ثحي   )ب(

دنع رخأتي ال ثيحبو نكمم تقو عرسأ يف ةنامألا ىلإ ١٦/١٨ نكمي ثحب ٢٠٠٥ ربمتبس/لوليأ ٣٠،   ،
ءانثأ ةنجللا ةطساوب تانايبلا هذه ضارعتسا نيثالثلاو سماخلااهعامتجا   .  

  ٣٤/١ةيصوتلا 
  اينابلأ  -ءاب 

وه فارطألل قباس ررقم ببسب ثحبلا ةمئاق يفاينابلأ مسا جردأ   - ٣٧ نيب يذلا ) ١٥/٢٦ررقملا ( 
ابكرم ىلع ةباقرلا ريبادتللاثتمالا ىلإ ةدوعلل فرطلا اذه لمع ةطخ يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا ت  

اهدوهج ةلصاوم ىلع اينابلأ تثح يتلا ) ٣٣/١ةيصوتلا (ةنجلل ةقباس ةيصوتو ،لوكوتوربلا اهبتري 
تادراو ىلع رظح ضرفو صصحو صيخارت ماظن ثادحتساب اهلمع ةطخ يف دراولا مازتلالا ذيفنتل 

تامازتلالا كلت ةلاح نع اهريرقت نيبو . ٢٠٠٤ماعلا نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةمدختسملا تادعملا 
ماعب يئاهنلا دعوملاب فت مل ا ٣٣/١ةيصوتلا بجومب   أ كلذ عم حبصي نأ عقوتي ناك نإو ٢٠٠٤   ،

تادراولا ىلع رظحو ٢٠٠٥هينوي /ناريزح لولحب ليغشت ةلحرم يف اهيدل صصحلاو صيخارتلا ماظن  
  .٢٠٠٦رياني /يناثلا نوناك يف
لاتقفتااذكهو   - ٣٨   :ىلع ةنجل 

صلختلل اهلمع ةطخ ذيفنت يف اينابلأ هزرحت يذلا مدقتلا ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(
نوبركلا تابكرم ىلع ةباقرلا ريبادتل لصاوتملا ا هلاثتماو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا
  ؛لوكوتوربلا اهبتري يتلا ةيرولف ةيرولكلا

خلااهعامتجاءانثأ ثحبت نأ   )ب( ءوض يف ٣٣/١ةيصوتلا ىلع اينابلأ در نيث الثلاو سما   
ماع لولحب أشنت نأب ١٥/٢٦ررقملا يف اهمازتلا  و صيخارتلل ًاماظن٢٠٠٤  داوملا ريدصتو داريتسا   

ةدفنتسملا داوملل ةمدختسملا تادعملا تادراو ىلع رظحو صصح كلذ يف امب نوزوألل ةدفنتسملا  
  .نوزوألل

  ٣٤/٢ةيصوتلا 
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  اينيمرأ  -ميج 
تانايبلا غالبإ نع ةئشانلالاثتمالا اياضقببسب ثحبلا ةمئاق يف اينيمرأ مسا جردأ   - ٣٩  .  
هردق كالهتسانع تغلبأ اينيمرأ نأب ةنامألا لثمم حضوأ   - ٤٠ نط ١،٠٢٠   دافنتسا تالادب 

رطلا مازتلا نع فارحنا ةباثمب ناككالهتسالا اذه نأو. ٢٠٠٤ماع يف ليثيملا ديمورب نم نوزوألا  ف  
نع اينيمرأ تغلبأو . رفص وهو ساسألا طخ ىوتسم دنع هكالهتساديمجتب لوكوتوربلا بجومب 

هردق كالهتسا نط ٤،١٤١  ماع يف ليثيملا ديمورب نم نوزوألا دافنتسا تالادب  تغلبأ نكلو ٢٠٠٢   
كلذ دعب نيتنس لك نع رفص هردقكالهتسا ناريزح١٥ةخرؤم ةلاسر يفو .   تناك ٢٠٠٥هينوي /   

  .فارحنالااذهل ًاحيضوت مدقت نأ اينيمرأ ىلإ تبلط دق ةنامألا 
ينطو يراشتسا هنع فشك دقو عقوتم ريغ ناك ليثيملا ديمورب كالهتسانأ اينيمرأ ت حضوأ  - ٤١  
دمتعتامنيب هنأو. تانايبلا عمج يف لمعي تانايب ىلع لوصحلا نكمملا ريغ نم هنإف ةيبيرقت تانايب اينيمرأ    
نأ اينيمرأ تفاضأو.ماعلا كلذ نع ةقد رثكأ يف اهفرط نم تانايبلا غالبإ ةقد نسحتت نأ عقوتملا نم    

  .ماعلا كلذ يف هثادحتسا متيس نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب صاخ عيرشتل ةجيتنكلذو  ٢٠٠٥ماع 
نيب ا م ةرتفلا يف ليثيملا ديمورب نم اهكالهتسانع غلبت مل اينيمرأ نأب ةنجللا ءاضعألا دحأ غلبأ   - ٤٢

يبلت تناك ا٢٠٠٤ و٢٠٠٢ بلط أل اهيدل ةدوجوم تانوزخم نم ليثيملا ديمورب نم اا   . دقو نآلا امأ
رمتسي نأ لمتحملا نم نإف ،تانوزخملا هذه تدفنتسا ليثيملا ديمورب نم فرطلا اذهكالهتسا  راشأو .  
داوملا نم يجيردتل ا صلختللةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم فرطلا اذه اه اقلت يتلا ةدعاسملا نأ ىلإ كلذك وضع

اينيمرأ عم لمعلا يف ءدبلل ةذفنم ةلاكو ىلإ تابلط مدق هنأو ،ليثيملا ديمورب لمشت مل نوزوألل ةدفنتسملا 
يجيردتلا صلختلا ىلع ا  ةلهؤم اينيمرأ تناك اذإ امب اهيلع ريشت نأ يغبني قودنصلا ةنامأ نأو ،دعاسمل  

مأ فارطألا ددعتم قودنصلا نم ةدعاسملا يقلتل   .ال 
داوملا نم يجيردتلا صلختلل اينيمرأ جمانرب نأب فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ لثمم حضوأ   - ٤٣

طخ هيدل ناك فرطلا نأل ليثيملا ديمورب ىلع لمتشي مل ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل عباتلا نوزوألل ةدفنتسملا 
ددعتم قودنصلا نم ةدعاسمل ا ميدقت ةلأسم لوانتت مل ةيذيفنتلا ةنجللا نإف كلذكو. رفص هرادقم ساسأ

 ًاجمانرب لعفلابمدق ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نأ نيح يف ةيلبقتسملا يجيردتلا صلختلا ةطشنأل فارطألا 
ةنجللا ىلع ةلأسملاهذه ضرعت فوس كلذ عمو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختل ل  

نيعبرألاو سداسلااهعامتجايف ةيذيفنتلا   .  
يف هجمانرب ذيفنت يف تاريخأتلا ضعب تثدح هنأ يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ل ثمم حضوأ  - ٤٤
اذه نإف كلذ عمو . أدبي نأ لبق ندنل ليدعت ىلع اينيمرأ قداصت ىتح رظتني نأ هيلع ناك هنأل اينيمرأ
  .نآلا راج عورشملا

حم سايق تامالعب اهلمع ةطخل اينيمرأ ميدقت بقع هنأ ىلع ةنجللاتقفاو  - ٤٥ ىلإ ةدوعلل ةينمز ةدد  
ةحاتملا صرفلا ةيضق يف رظنلا ديعت فوس ا لاثتمالا  أف ىلع لوصحلل اهمامأ،    .ةدعاسملا 
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ىلع ةنجللاتقفتاكلذ ىلع ءانبو   - ٤٦  :  
غلبملا كالهتسالا نع اهفارحنال اينيمرأ هتمدق يذلا حيضوتلا ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ  )أ(  

ءاه قفرملا داوم نم ٢٠٠٤يف هنع    ؛)ليثيملا ديمورب( 
ن ـع ديزي ال تقو يفو تقو عرسأ يف ةنامألا ىلإ مدقت نأ اينيمرأ ىلإ بلطي نأ  )ب(

لوليأ٣٠ فرطلا اذه ةدوع نامضل ًاينمز ةددحم سايق تامالع تاذ لمع ةطخ ٢٠٠٥ربمتبس /   
  ؛لاثتمالا ىلإ ةزجانلا

ةنجلل نيثالثلاو سماخل  اعامتجالاىلإ لثمم لاسرإ ىلإ ،رمألا مزل اذإ ،اينيمرأ ةوعد   )ج(
  ؛ةلأسملا هذه ةشقانمل

ةقفاوملالمع ةطخ ميدقت مدع ةلاح يف  )د( ىلإ بلطلا ىلع ،  رشع عباسلا عامتجالا   
دامتعال عامتجالاكلذ ىلإ هتلاحإب كلذو هالعأ ) ب(يف دراولا بلطلا ىلع قداصي نأ فارطألل   

ريرقتلااذه نم) فلأ عرفلا(لوألا قفرملا يف دراولا ررقملا عورشم   .  
  ٣٤/٣ةيصوتلا 

  ناجيبرذأ  -لاد 
ررقملا (وه فارطألا نع رداص قباس عورشم ببسب هثحبل ةمئاقلا يف ناجيبرذأ مسا جردأ   - ٤٧
١٦/٢١.(  
يجيردتلا صلختلا لامكتساب هاضتقمب ناجيبرذأ مزلا ١٦/٢١ررقملا نأب ةنامألا لثمم حضوأ   - ٤٨  ،
يناثلا نوناك نم لوألالولحب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم تانايبلا نأ ريغ ٢٠٠٥رياني /   ،

ىلإ تراشأ ٢٠٠٤ماع نع ةغلبملا  هردق كالهتسا  نط ٦٩،٩  ماع نع نوزوألا دافنتسا تالادب   
نع رادقم نع ةظوحلم ةدايز لثمي ام يأ ٢٠٠٤ نط ١٠،٢،  يف هنع تغلبأ نوزوألا دافنتسا تالادب   

وبهلا هاجتالا نم ضيقنلا ىلعو٢٠٠٣ماع  غلبأ دقو . ةيضاملا عبرألا تاونسلا لالخ ثدح يذلا يط، 
، كالهتسايف ةدايز نع قباسلا يف  ةديدج ةكرش روهظ ىلإ ىزع ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  

كانهتناك اذإ ام حضاولا نم نكي مل نكلو نم يجيردتلا صلختلل ذختت تاءارجإ   تا مادختسا 
ررقملا يف ةدراولا فرطلا مازتلال ةبسنلابو .ةكرشلا كلتبناج نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم   

صلختلا دعوم معدل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادراو ىلع رظح ثادحتساب ١٦/٢١  
غلبأ ٢٠٠٥رياني /يناثلا نوناك نم لوألا يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يلكلا يجيردتلا  ،
رخأتل ةنامألا ىلإهفسأ فرطلا ت نعه  عم رواشتلاو ثحبلا ةيلمع نأ ىلإ ًاريشم ،رظحلا اذه ذيفن   
ةلأسملا هذه ثحبل تئشنأ دق لمع ةقرفأ نأو،ةيراج لازت ال تناك ةينعملا تامظنملا  .  

ةئيبلا قفرم نم ناجيبرذأ اهتقلت يتلا ةدعاسملل ًارخؤم مت مييقت ىلإ كلذك ةنامألا تراشأ   - ٤٩
ا مييقتلا وهو،ةيملاعلا نأو ،تزجنأ دق ةمزتعملا جئاتنلا نم ريثكلا امنيب نأ هادؤم جاتنتساىلإ صلخ يذل    
اذه بجومب ئشنأ يذلا ينوناقلا راطإلا نأو ،ةيفاك ةروصب لمعت دعت مل ةينطولا نوزوألا ةدحو  
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تاردقلا ءانب ةردابم ةلاح لوح ةروشملا ةنامألا بلط ىلع ًادرو . نيسحتلا نم ديزم ىلإ جاتحي عورشملا
قفرم ةنامأ نإف ،تاردقلا ءانب ةدايزل يجيتارتسالا جهنلا وهو ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرم سلجم ىدل ةيسيئرلا  

ريوطت ةلصاوم نع تامولعم ميدقتل ةسارد دادعإب موقي يلودلا كنبلا نأ تركذ دق تناك ةيملاعلا ةئيبلا 
عورشم دعي ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب امنيب،يجيتارتسالا جهنلا هنلا ذيفنتلًا    .يجيتارتسالا ج 

ةلئسألا ىلع باجأو ناجيبرذأ لثمم رضح،ةنجللا نم ةوعد ىلع ءانبو  - ٥٠ نأب ةنجللا غلبأو .  
نم يجيردتلا صلختلا يف تحجن دق ٢٠٠٢ماع يف ةيرامثتسا تاعورشم  نوبركلا تابكرم كالهتسا   

ال ناك يذلاكالهتسالا وهو ،ةدحاو ءانثتساب تاكرشلا عيمج ىدل ةيرولف ةيرولكلا دق نوكي نأو دب  
تابكرم تادراو نم ريبكلا مجحلا نأو . ٢٠٠٥رياني يناثلا نوناك نم لوألا يف لماكلاب فقوت 

وه هنم دصقلا نوكي نأ نكمي ال ٢٠٠٤يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  كلت بناج نم ه مادختسا 
ماقرأ نأ نم هككشت نع برعأ دقف كلذ عمو . نيزختلا وه ضرغلا نأ كلذل ضرتفاو ،تاكرشلا
ىلع ةقباسلا تاونسلا لالخ رهظي يذلا ردقلاب ةضفخنم تناك داريتسالا ةنامألا تركذ امك٢٠٠٤    .
الا نأ ىلع قفاو،رخآ لاؤس ىلع ًادرو هضعب طلتخا دقمادختسالاماقرأو  كالهتس    .ضعبب ا 

نيثالثلاو ثلاثلاعامتجالاءانثأ ةضرتفملا ةديدجلا ةكرشلا نع عمس دق ناك هنإ لاقو   - ٥١   ، ةنجلل  
ا ظحالو . أشب تامولعم ىلإ لوصولا عطتسي مل ناجيبرذأ يف ءارظنلا نيب اميف يرحتلا دعب هنكلو

ةنايص تامدخ ىلإ جاتحت ترمتسا يتييفوسلا دهعلا ذنم ةميدق ديربت تادعم هيدل هدلب نأب كلذك 
نكمي تاجايت حالا نأ ىلع قفاو لاؤس نع هدر دنعف كلذ عمو. ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب
  .لعفلاب ًايلاح ةيراجلا ريودتلا ةداعإو دادرتسالا ةيلمع قيرط نع اهدس
ذيفنت ىلإ ةجاحلاب ناجيبرذأ يف ءارزولا سلجم تغلبأ دق ةرازو نإف داريتسالا رظحب قلعتي اميف  - ٥٢  
يناثلا نوناك نم لوألا لولحبداريتسالا ىلع رظح ناجيبرذأ تامازتلا عم ًايشمت٢٠٠٥رياني /  نكلو    

تاموكحلا تارازو عم رواشتلاب عضولا نع تاسارد ءارجإ ةرازولا ىلإ تبلط نأب تدر ةموكحلا 
  .لوصولا ىلع كشوي ةموكحلا نم ًادر نأ فاضأو. نأشلا يوذ ةحلصملا باحصأو ىرخألا

داوملا نم يجيردتلا صلختلا دنع هدلب اههجاو يتلا لكاشملا نم ريثكلا ناجيبرذأ لثمم ظحال   - ٥٣
زيزعتلل ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم يتأت تناك يتلا ةيلاملا ةدعاسملا ءاهتنا ىلإ ىزعت تناك نوزوألل ةدفنتس ملا
ةدحولا فئاظو نإ لاقو . ةينطولا نوزوألا ةدحو لامعأ فقوت ىلإ اهعاطقنا ىدأ يتلاو ،يسسؤملا
نإف كلذكو ،لاومألا ةلقو نيفظوملا ةلق نم كشي كلذب صاخلا عرفلا نأ ريغ ،هترازو يف نآلا تجمدأ  

  .رفصلا نم ديدج نم نآلا أدبي مسقلا نإف مث نمو مهلامعأ اوكرت دق نيقباسلا نيفظوملا عيمج
زيزعتلل همدقي ناك يذلا معدلل ةيملاعلا ةئيبلا قفرم بحس نأ ىلع ةنجللا ءاضعأ دحأ قلع   - ٥٤

مب ا  سلجم ررقم ناكو  .لاقتنا ةلحراداصتقا رمت يتلا نادلبلا مظعم ىدل لكاشم ىلإ ىدأ دق يسسؤملا
تابو ،ةيئانثتسا لاومأ يأ درت مل هنأ ريغ ،بيحرت لحم ةديدجلا ةدعاسملا ميدقتب ةيملاعلا ةئيبلا قفرم 

يف فارطألا دكؤت نأ ديفملا نم هنأ ذيفنتلا تالاكو ىدحإ لثمم فاضأو . ًالجاع نآلا فقوملا
فارطألا كلت نيكمتل ةدعاسملل ةيملاعلا ةئيبل ا قفرم ميدقت رارمتسا ةرورض ىلع لايرتنوم لوكوتورب
  .يجيردتلا صلختلا يف حاجنلا نم
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اههجاوت يتلا ةمخضلا تالكشملاب ترقأو . ةيرس ةسلج يف اهتشقانم ةنجللا تمتتخا  - ٥٥
دافنتسا نأشب هدلب لمع أدبي وه امن إ ةنجللا ةوعد ىلع ءانب رضح يذلالثمملا نأ ةقيقحبو ،ناجيبرذأ 

كلذ عمو . لمعلا نع ةينطولا نوزوألا ةدحو اهلالخ تفقوتو تاونس ثالث ماد بايغدعب نوزوألا 
ًاحوضو ةحضاو نكت مل CFCةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا يف ةدايزلا بابسأ نإف   

ا   .أشب تاحيضوت ىلع لوصحلا ةنجللا دوت تالؤاستلا نم ديزملا راثآ لثمملا ميدقت نأ امك ،ًالماك
يجيتارتسالا جهنلا ليعفت يف ةعلاضلا ذيفنتلا تالاكو يفاوت نأ يف اهلمأ نع ةنجللا تب رعأ  - ٥٦
  .تاروطتلا ثدحأب نوزوألا ةنامأ ةيملاعل اةئيبلا قفرمل عباتلا

ىلع ةنجللاتقفاواذكهو   - ٥٧  :  
تابكرم كالهتسا يف ةدايز نع تغلبأ دق ناجيبرذأ نأ ىلإ قلقلا عم ريشت نأ   )أ(

فرطلا همدق يذلا يهفشلا حيضوتلا ىلإ كلذك ريشت نأ نكلو ٢٠٠٤ماع ةيرولف ةي رولكلا نوبركلا  
  ؛ةدايزلا هذه نع

رظح ثادحتسا قيرط ىلع مدقتت ا   )ب(  أ نم ناجيبرذأ ىلإ حصنلاب كلذك ريشت نأ
رظح ثادحتسا مدع ىلإ قلقلا عم كلذك ريشت نكلو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادراو ىلع 

لامكتساو ١٦/٢١ررقملا يف ةدراولا هتامازتلاب ءافولا ىلع فرطلا ةردق فعضي دق امم تا دراولا ىلع  ،
  ؛٢٠٠٥رياني /يناثلا نوناك نم لوألا لولحب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا

بلطت نأو ،لجاع رمأك رظح ثادحتسال اهدوهج ةلصاوم ىلع ناجيبرذأ ثحت نأ   )ج(
حرشل ىرخأ ةيريرحت تامولعم مدقت نأو ددصلا اذه يف اهمدقت نأشب ةنامألا غلبت نأ  ناجيبرذأىلإ 
 ٢٠٠٣نيب اميف ةيرولف ةيرولكلا ن وبركلا تابكرم نم اهكالهتسا يف هنع غلبملا ةدايزلا بابسأ
يف كلذ ثحب نم ةنجللا نكمي تقو يف ٢٠٠٤و ؛نيثالثلاو سماخلااهعامتجا،     

مدع نم لبق نم اهرظح ناك فارطألا عامتجان أ ىلإ ناجيبرذأ رّكذت نأ  )د( ا هلاثتما 
ررقملا يف ةدراولا ا   دق فارطألا نإف ١٦/٢١امازتلاب ءافولا نم اهنكمت مدع ةلاح يف هنأو لوكوتوربلل  

لوكوتوربلللاثتمالا مدع ءارجإ ريبادتل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ميج دنبلا عم قفتت ريبادت ثحبت لمتشتو .  
اهدادمإ مدع نامض لثم لوكوتوربلا نم ٤ةداملا اهزجت تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ىل ع ريبادتلا هذه  

فارطألا حبصت ال ثيحب اهفقوب ) لاثتمالا مدع عوضوم يأ(ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب 
  ؛لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةمهاسم ةداملا هذهل ةردصملا

ىلع لوصحلل بلط ميدقت ىلع ذيفنت لا تالاكو عم لمعلا ىلع ناجيبرذأ عيجشت  )ه(
 لاثتمالا ىلإ ةدوعلل اهدوهج معدل كلذو ،تاردقلا ءانبل ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم ةيفاضإ ةدعاسم
  .ًاينمز ةبسانم ةروصب لوكوتوربلل

  ٣٤/٤ةيصوتلا 
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  شيدالغنب  -ءاه 
ررقملا (و ه فارطألا نع رداص ًاقباس ًارارق نأل ثحبلا ةمئاق ىلع شيدالغنب مسا جردأ  - ٥٨
الا ىلإ ا) ١٦/٢٠  يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمدوعل لمع ةطخ وأ ًاحيضوت مدقت نأ اهيلإ بلط دق ناك  
  .ليثيملا مروفورولك ىلع لوكوتوربلا اهضرفي

مدع ةلاح يف شيدالغنب نأ ضرتفا دق ١٦/٢٠ررقملا نأ ةنامألا لثمم حضوأ   - ٥٩ ريبادتل لاثتما   
كالهتسا نع غلبأ دق فرطلا نأل ٢٠٠٣ماعل ليثيملا مروفورولك ىلع لوكوت وربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا  
ىلإ بلط ررقملا نإف كلذلو . هب صاخلا ديمجتلا ىوتسم زواجتي ماعلا كلذل ليثيملا مروفورولك نم

تامالع تاذ لمع ةطخ عم كالهتسالل هزواجتل ًاحيضوت اذه ةنجللا عامتجاىلإ مدقي نأ فرطلا   
الا ىلإ اًاينمز ةددحم سايق  دوع نامضل   .لاثتم 

ماعل ليثيملا مروفورولك نم كالهتسا نع كلذك غلبأ هنكلو ةبولطملا تامولعملا فرطلا مدق   - ٦٠
هردق ٢٠٠٤ الا ىلإ اهديعي امم ،نوزوألا دافنتسا تالادب نط٠،٥٥  قباس عضو يف اهعضوو لاثتم   

ا اهجردأ يتلا٢٠٠٥ماعل ًاينمز ةددحملا سايقلا تامالع ىلع    .هلمع ةطخ يف فرطل 
نع تأشن يتلا ةلئسألا ىلع باجأو عامتجالا شيدالغنب لثمم رضح ،ةنجللا نم ةوعدبو  - ٦١  
ماظن ىلع لمتشي شيدالغنب يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملل صيخارتلا ماظن نأ حضوأو. لمعلا ةطخ  
ماعل اهكالهتسا ٢٠٠٥ماع يف زواجتت نأ يونت ال شيدالغنب نأو ًالعف صص حلاب نم ٢٠٠٤   
ةطخ يف ةدراولا ًاينمز ةددحملا سايقلا تامالع قيقحتب هدلب مازتلا كلذك رركو . ليثيملا مروفورولك

ةيذيفنتلا ةنجللا ا  نأب كلذك ئبنتو . دمتعا يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلل ةينطولا
يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم رد قو. ٢٠١٥وهو هيلع قفتملا دعوم رخأ لبق يجيردتلا صلختلا متي 

مهملا نم هنأ ءاضعألا ةنجللا سيئر رّكذو . ٢٠٠٦ماع يف ًارفص هردق كالهتسا ىلإ لصيس دلبلا نأب 
قفتم رخآ يجيردت صلخت لودج يأو لوكوتوربلا هعضو يذلا يجيردتلا صلختلا لودج نيب زييمتلا 

ذيفنتلا ةنجل ضارعتساتاصاصتخا نع جراخ ريخ ألا نأ ثيح ،ةيذيفنتلا ةنجللاو فرطلا نيب هيلع  
  .لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب

ىلع ةنجللاتقفاوكلذلو   - ٦٢  :  
ليثيملا مروفورولك نم كالهتسا نع تغلبأ دق شيدالغنب نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(
الا ىلإ تداع ا٢٠٠٤ماع يف   أ ىلع لدي كوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتللاثتم  كلت ىلع لو  

  ؛زاجنإلا اذه ىلع شيدالغنب ئنهي نأو ،ةداملا
كالهتسا نم يجيردتلا صلختلل لمع ةطخ شيدالغنب ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )ب(

  ؛١٦/٢٠ررقملا بجومب اهيدل ليثيملا مروفورولك 
لمت شا يذلاو ريرقتلا اذهل) ءاب عرفلا(لوألا قفرملا يف دراولا ررقملا عورشم ليحي نأ   )ج(

هدامتعال فارطألل رشع عباسلاعامتجالا ىلإ شيدالغنب لمع ةطخ ىلع  .  
  ٣٤/٥ةيصوتلا 
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  زيلب  -واو 
) ١٤/٣٣ررقملا (وه فارطألا نع رداص قباس ررقم ببسب ثحبلل جردأ دق زيلب مسا ن اكو  - ٦٣
الا ىلإ ةدوعلل فرطلا لمعةطخ ىلع لمتشا يذلا اقرلا ريبادتللاثتم  ىلع لوكوت وربلا اهضرفي يتلا ةب 
  .ةيرولف ةيرولكلا تابكرم

قيقحت يف ةمدقتم نوكت نأ يف ترمتسا زيلب نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ ىلع ةنجللا تقفاو   - ٦٤
ررقملا يف دراولا وحنلا ىلع ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب ا    ١٤/٣٣امازتلا

  .لوكوتوربلا اهفصي يتلا
  ٣٤/٦ةيصوتلا 

  ايفيلوب  -ياز 
وه فارطألا نع رداص قباس رارق ببسب ثحبل ا ةمئاق ىلع عضو دق ايفيلوب مسا ناك  - ٦٥

اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلل فرطلا لمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا) ١٥/٢٩ررقملا (  
  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع لوكوتوربلا

ماع نع ا ثحت نأ ىلع ةنجللا تقفتا   - ٦٦  عرسأ يف ةنامألا ىلإ ٢٠٠٤انايب مدقت نأ ىلع ايفيلوب  
لوليأ٣٠ هتياغ دعوم يفنكمم تقو  يف ةنجللا نكمتت يكل ٢٠٠٥ربمتبس /  سماخلا اهعامتجا،   

ليلقتب ١٥/٢٩ررقملا يف ةدراولا ،هتامازتلال فرطلا ذيفنت مييقت نم نيثالثلاو  تابكرم نم ه كالهتسا 
نط ٤٧،٦ىلإ ةي رولف ةيرولكلا نوبركلا ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب   ٢٥٠٠٤.  

  ٣٤/٧ةيصوتلا 
  كسرهلاو ةنسوبلا  -ءاح 

قباس رارق ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع كسرهلاو ةنسوبلا مسا جردأ  - ٦٧ وه فارطألا نع رداص  
ىلع ةباقرلا ريبادت ىلإ لاثتمالا ىلإ ةدوعلاب فرطلا تامازتلا ىلع لمتشي يذلا) ١٥/٣٠ررقملا ( ديمورب  

ررقملا (وه رخآ ررقم ىلعو ،لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمو ليثيملا 
ةباقرلا ريبادت ىلإ هتدوعل لمع ةطخ وأ ،ًاحيضوت مدقي نأ فرطلا ىلإ بلط دق ناك يذلا ) ١٦/٢٠
  .ليثيملا مروفورولك ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا

كسرهلاو ةنسوبلا مازتلا ىلإ ريدقتلا عم راشأ دق ناك ١٥/٣٠ررقمل ا نأ ةنامألا لثمم حضوأ  - ٦٨  
 ٢٤٣،٦نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اه كالهتساليلقتب ىرخأ رومأ بناج ىلإ مايقلاب 

ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادبنط  ىلإ ٢٠٠٢  ًانط ١٦٧  ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب   ٢٠٠٤ ،
لولحب صصحلا كلذ يف امب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولا صيخارتل ماظن ءاشنإو 

  .هيدل بعصلا يسايسلا عضولل ةجيتن كلذ نم نكمتي مل فرطلا نإف كلذ عمو. ٢٠٠٤ماع 
تغلبأ دق كسرهلاو ةنسوبلا تناك عامتجالاقئاثو ريضحت ذنمو   - ٦٩ تابكرم نم ًا كالهتسا 
نط ١٨٧،٩ىل إ لصي ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا ماعل نوزوألا دافنتسا تالادب  مغرلا ىلعو . ٢٠٠٤ 
يه ةيمكلا نإف يلاقتنالا داصتقالاب قلعتت بابسأل لاثتمالل هتامازتلاب ءافولا نم نكمتي مل فرطلا نأ نم  

نط ٤٢،١هردق ضافخنا  ماع يف ىوتسملا نع نوزوألا دافنتسا تالادب   ٢٠٠٣.  
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نأ ضرتفا دق ١٦/٢٠ررقملا ناك   - ٧٠ يتلا ةباقرلا ريبادت عم لاثتمامدع ةلاح يف كسرهلاو ةنسوبلا    
تغلبأ دق تناك امك ٢٠٠٣ماعل ليثيملا مروفورولك ىلع لوكوتوربلا اهضرفي  نم ًا كالهتسا، 

نط ٣،٦غلبي ماعلا كلذل ليثيملا مروفورولك  ىوتسم ىدعتي ام وهو ،نوزوألا دافنتسا تالادب   
 اهعامتجاءانثأ ةنجللا ىلإ مدقت نأ كسرهلاو ةنسوبلا ىلإ بلط د ق ررقملا ناكو. صاخلا ديمجتلا ا

راطإ تاذ تارشؤمو لمع ةطخ بناج ىلإ كالهتسالا اهزواجتل ًاحيضوت يلاحلا نامضل ددحم ينمز  
الا ىلإ ةزجانلا ا    .لاثتمدوع
ررقملاكالهتسالل اهزواجت نع تغلبأ دق كسرهلاو ةنسوبلا تناكو  - ٧١ يذلا  اشتكا ىلإ عجري  ف  
ناكو . ةينطولا يجيردتلا صلختلا ةطخ دادعإ ءانثأ ًادوجوم ناك ليثيملا مروفورولك مدختسي عنصم

لامكتسا عاطتسملا يف نكي مل هنأ فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ غلبأ دق يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب 
ةينعملا عناصملا نأل ةبولطملاةعرسلاب ةطخلا نم ليثيملا مروفورولك نوكم  ةصخصخ ةلاحب رمت تناك  

تاشقانمب مايقلا متي مل هنأو ،عورشملا دامتعا بقع ماع نم يناثلا فصنلا فصتنم لولح ىتح ةينقت   
٢٠٠٤.  

نأ غلبأ دق هنإف لاثتمامدع ةلاح يف لازي ال فرطلا نأ نم مغرلا ىلعو   - ٧٢ مروفورولك كالهتسا   
ىلإ ضفخنا دق ٢٠٠٤ماع يف ليثيملا  نط ٢،٤٤  نأب تغلبأ دق ةنامألا نأبو نوزوألا دافنتسا تالادب   

ةبسانم ةروصب مدق دق ةداملا هذه نم يجيردتلا صلختلاب ةصاخلا ةينطولا اهتطخل ةينقتلا ةدعاسملا نوكم 
ماع ةيا لاثتمالا ىلإ ةدوعلا نم نكمتتس كسرهلاو ةنسوبلا نإف ًاينمز  لولحب  ٢٠٠٥.  

ةلئسألا ىلع تباجأوعامتجالاكسرهلاو ة نسوبلا نم ةلثمم ترضح ،ةنجللا نم ةوعدبو  - ٧٣   .
ممعملا يريرحتلا اهلكش يف لمتشت ليثيملا ديمورب نم ةحقنملا يجيردتلا صلختلا ةطخ نأب تحضوأو 

ماعل نوزوألا دافنتسا تالادبنانط  أ٦وهو فدهتسملا مقرلا نأشب ءاطخ أ ىلع ةنجللا ىلإ  ٢٠٠٥ .
، أشن أطخلا كلذ نأو يباسحلا مقرلا ريودت نع يلصألا همازتلا زاجنإب رمألا ةقيقح يف مزتلم فرطلا نأو  

نط ٥،٦وهو  ماعل نوزوألا دافنتسا تالادب  ررقملا يف دراولا وحنلا ىلع ٢٠٠٥   ،١٥/٣٠.  
تحضوأ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةحقنملا يجيردتلا صلختلا ةطخب قلعتي اميفو   - ٧٤
لضانت تناك يجيردتلا صلختلل كرتشملا ليومتلاب موقت نأ ضرتفملا نم ناك يتلا تاكرشلا نأ ةلثمملا  
 لاثتمالاب ةصاخلا هتامازتلاب ءافولاب كلذ عم مزتلم لازي ال فرطلا نأو. اهلمع ةسرامم يف ءاقبلا لجأ نم

صاخلا ساسألا طخل ديدشلا ضافخنالا ببسب دقعم عضولا نأ ىلع تددشو . ٢٠٠٩ماع ةيادب لولحب 
كلذ عم ٢٠٠٦ماعل ةبسنلابو . يققحت ءارجإ دوجو مدعو برحلا دعب امعضو سكعي يذلا فرطلاب   

  .تامدخلا عاطق يف طقف مدختست فوس ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نإف
ةيرس ةسلج يف ااشقانم ةنجللا تمتتخا  - ٧٥  . ةقلعتملا ةحرتقملا لمعلا ةطخ نأ ىلع تقفتاو

ةي   اب رعشتتناك نإوضرم ليثيملا مروفورولكب يجيردتلا صلختلا هب ريسي يذلا مدقتلا لدعم ءازإ قلقل  
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةصاخلا اهلمع ةطخ نأ عمو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم

عم طقف نيماع ذنم ا قافتالا متدق   أشب ا عامتجا  أ لعفلاب ودبت كسرهلاو ةنسوبلا نإف ،فارطألا  
صلختلا لمع ةطخ نأب ةنامألا نم بقارم ظحالو . اهيف ةجردملا سايقلا تامالع حيقنت يف بغرت
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مدع ةلاح يف دوجوملا فرطلا اذهل ةبسنلاب فارطألا عامتجابناج نم اهيلع قفتملا يجيردتلا    مللاثتما 
تقو يأيف اهحيقنت متي دعب  اهعضو    ، ًادج قلقلل ةريثم ةقباس لكشي دق نآلا كلذ لمع يف ءدبلا نأو  ،
الا ىلإ ةدوعلا يف بعاصم تهجاو اذإ فارطألا نأىلإ ًاريشم سايقلا تامالع حيقنت ىلإ أجلت دق لاثتم   
  .ًادمع

م مهفت نأ ىلإ جاتحت اهنأ ىلع ةنجللا تقفتاو  - ٧٦  إف لمعلا ةقيرط ريرقت يف تبلا لبق بابسأ ًايل  
كسرهلاو ةنسوبلاةردق مدع ةعقوتملا  الل  الاثتم  امازتلال مامأ كلذو ،  وحنلا ىلع فارطألا  عامتجا 

الا ىلإ اكلذو ، ١٥/٣٠ررقملا يف دراولا   لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمدوع نامضل  
 قيرط نع فرطلا اذه عم راوخلا نم ديزملا ءارجإ نأ امك. ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع
هذه ىلإ ةنجللا دوعت نأ لبق ًايرورض نو كي فوس اهعم لمعت يتلا ذيفنتلا تالاكو عم ،ةيذيفنتلا ةنجللا

نيثالثلاو سماخلااهعامتجايف ةيضقلا   .  
ىلع ةنجللاتقفتاكلذل   - ٧٧  :  

الا اهزواجتلًاحيضوتكسرهلاو ةنسوبلا ميدقت ىلإ ريدق تلا عم ريشت نأ  )أ( نم كالهتس   
اهعضوو ٢٠٠٣ماع يف  ليثيملا مروفورولك نامضل د دحم ينمز راطإ تاذ تارشؤم تاذ لمع ةطخل 

الا ىلإ ةزجانلا ا    ؛لاثتمدوع
هثحبت يكل فرطلا لمع ةطخ نمضتي ررقم عورشم دعت نأ ةنامألا ىلإ بلطت نأ   )ب(

؛نيثالثلاو سماخلااهعامتجاءانثأ ةنجللا     
ةنسوبلا مازتلا اهنيب نم ءايشأ ةدع ىلع لمتشا يذلا ١٥/٣٠ررقملا ىلإ ريشت نأ   )ج(  

بجومب ا ايقلا تامالعب ءافولاب كسرهلاو  ادهعتب مازتلالا ىلإ ةدوعلل ددحملا ينمزلا راطإلا تاذ س
فلأ قفرملاب ىلوألا ةعوم   ةيرولكلا نوبركلا تابكرم (ا داوم نم يجيردتلا صلختلل لوكوتوربلا

نم يجيردتلا صلختلا يف فرطلا هزرحي يذلا مدقتلا ضارعتسايف تقولا سفن يف ةلصاوملاو ) ةيرولف  
  ؛كلت سايقلا تارشؤم ءوض يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم

تابكرم نم كالهتسانع تغلبأ دق تناك كسرهلاو ةنسوبلا نأ ىلإ ريشت نأ   )د(  
ماعلا كلذل ددحملا ينمزلا راطإلا يذ سايقلا رشؤم عم قفاوتي ال ٢٠٠٤ماعل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا   

تكملا تاحاضيإلا ءوض يف هنأو١٥/٣٠ررقملا يف دراولا و ديعت نأ ،فرطلا اهمدق يتلا ةيهفشلاو ةبو ، 
نم رفاوتت دق ةلص تاذ تامولعم يأ ةاعارم عم ةنجلل نيثالثلاو سماخلا اهعامتجاءانثأ ةيضقلا ثحب   

؛لوكوتوربلا هيلع صني يذلالاثتمالا مدع ءارجإ نم) و (٧ةرقفلا بجومب ةيذيفنتلا ةنجللا بناج     
دراولا اهمازتلا ققحت نأ ٢٠٠٥ماع ةياهنب عقو تت كسرهلاو ةنسوبلا نأ ىلإ ريشت نأ  )ه(  
نأ فرطلا ىلإ بلطت نأو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملل صيخارتو صصح ماظن ءاشنإب ١٥/٣٠ررقملا يف   

ةنجللا نكميت يقوتيف كلذب مازتلالا ةلاح نأشب ًالامكتسا ةنامألا ىلإ مدقي  ءانثأ هثحب نم   اهعامتجا 
  .نيثالثلاو سماخلا

  ٣٤/٨ةيصوتلا 
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  اناوستوب  -ءاط 
ررقملا يف تدرو ا   - ٧٨  ةلاح يف ا ١٦/١٧أل ثحبلا ةمئاق يف اناوستوب مسا جردأ  أ ساسأ ىلع  

ماع نع تانايبلا غالبإ تابلطتمل لاثتمامدع  فارطألا نع رداص قباس ررقم ببسب كلذكو ٢٠٠٣   ،
ا ريبادتللاثتمالا ىلإ ةدوعلل فرطلا لمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا) ١٥/٣١ررقملا (وه  ىلع ةباقرل  
  .لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ليثيملا ديمورب

ليثيملا ديمورب كالهتساليلقتب اناوستوب تمزتلا لمعلا ةطخ بجومب هنأ ةنامألا نم لثمم حضوأ   - ٧٩  
نط ٠،٤ىلإ  ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب  نط ٠،٢ و٢٠٠٣  ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب   

غلبت مل اهنكلو ٢٠٠٤ داقعنا تقو ٢٠٠٣ماع تانايب   ةنجلل نيثالثلاو ثلاثلاعامتجالا  تغلبأ دقو .  
ناكو ٢٠٠٤ و٢٠٠٣نم لكل اه كالهتساتانايبب نآلا اناوستوب  نع ريثكب لقي اه كالهتسا 
و فرطلا كلذل ا  صيخارتلا ماظن ذيفنت نأشب اهنم بلط امك غلبت مل اهن كلحومسملا تايوتسملا

  .صصحلاو
ىلع ةنجللاتقفتايلاتلابو   - ٨٠  :  

ماع نع ةرخأتملا ا   )أ(  ًاقبط ٢٠٠٣انايبل اناوستوب ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ  ،
  ؛١٦/١٧ررقملل 

عضو يف هتعضو دق فرطلل ٢٠٠٣ماع تانايب نأ ىلإ كلذك ريدقتلا عم ريشت نأ   )ب(  
رقملا يف دراولا وحنلا ىلع ليثيملا ديموربكالهتساليلقت تامازت لال لاثتما نع ا ١٥/٣١ر    انايب امنيب  ،

الا ىلإ ادق  ٢٠٠٤ماع     ؛ليثيملا ديمورب ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمداعأ
يف زرحملا اهمدقت نع ةلمكتسم تامولعم ةنامألا ىلإ مدقت نأ ىلع اناوستوب ثحت نأ   )ج(

ال اميفو ،نكمم تقو عرسأ يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب صاخ صصحلاو صيخارتلل ماظن ءاشنإ 
لوليأ٣٠زواجتي  ءانثأ ةنجللا نكمتت ثيحب ٢٠٠٥ربمتبس /  ذيفنت مييقت نم نيثالثلاو سماخلا اهعامتجا   

  .١٥/٣١ررقملا يف دراولا همازتلال فرطلا 
  ٣٤/٩ةيصوتلا 

  نوريماكلا  -ياز 
طألا نع رداص قباس ررقمىلع ءانبثحبلل جردأ دق نوريماكلا مسا ناك   - ٨١ ررقملا (وه فار  
اهعضي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلل فرطلا لمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا) ١٥/٣٢  
  .تانولاهلا ىلع لوكوتوربلا

ماع نع كالهتساتانايب غلبأ دق ناك نوريماكلا نأ ةنامألا لثمم حضوأ   - ٨٢ تانولاهلا نع ٢٠٠٤   
نم لثمم حضوأ ،ةنجللاب وضع نم بلط ىلع ًادرو. اهلمع ةطخ يف اهل هب حومسملا ىوتسملا نع لقت  

ماعلا نم ركبم تقو يف تغلبأ يتلا ةقيقدلا ريغ تانايبلا ىلإ ًادانتسا هنأب فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ 
ةبسنب ءافولل ةدعاسملا نم ديزملا ىلإ جاتحت دق يتلا فارطألا ةمئاق يف تجرد ُأ دق تناك نوريماكلا نإف
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خت ةئاملا يف٥٠ـلا  لوكوتوربلا اهبلطتي يتلا تانولاهلاكالهتسا يف ًاضيف  تححص دق تانايبلا نأو .  
نم لعفلاب للق دق نوريماكلا نأ ىلإ ريشت ا    يف ٥٠ىلع ديزت ةبسنب تانولاهلا نم ه كالهتساأو نآلا

  .ةمئاقلا نم همسا ةلازإ ىلإ ىدأ امم ةئاملا
ةرمتسم تلاز ام نوريماكلا نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ ىلع ةنجللا تقفتا كلذ ىلع ءانبو   - ٨٣

ررقملا يف دراولا وحنلا ىلع تانولاهلا نم يجيردتلا صلختلا يف ا    ١٥/٣٢امازتلا ىلع مدقتلا يف
  .لوكوتوربلا بجومب ةررقملاو

  ٣٤/١٠ةيصوتلا 
  يليش  -فاك 

يذلا ) ١٦/٢٢ررقملا (وه فارطألا نع ردص ررقم ببسب ثحبلا ةمئاق يف يليش تجردأ   - ٨٤
ملا نم ىلوألا ةعومكالهتساغلبأ دق فرطلا نأ ىلإ ر اشأ  نوبرك لاتابكرم (ءاب قفر ا داوم نم ًا
ماعل ليثيملا مروفورولكو ليثيملا ديمورب )ىرخأ ةنجلهلا ةلماك ةيرولف ةيرولكلا ةلاح يف اهتعضو ٢٠٠٣،   

داوملا كلت ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمامدع  اهيلإ ررقملا بلطو . ماعلا كلذ لالخ 
الا ىلإ ا    .لاثتمدوعل لمع ةطخ وأ ًاحيضوت مدقت نأ

ثيح ١٦/٢٢ررقملل تباجتسا يليش نأب ةنامألا لثمم حض وأ  - ٨٥ نم اه كالهتسانأ تركذ ، 
ءاب قفرملا يف ىلوألا ةعوم   لصو دق٢٠٠٣ماع يف ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا داوم لعفلاب    

يليش ىدل ةينطولا كرامجلا ةرئاد تماق ،فارطألل رشع سداسلا عامتجالابقعو . رفص ىلإ  
داومل يكرمجلا زمرلا نيرق اهتمرب لبق نم تغلبأ يتلا ةيمكلا نأ ىلإ تراشأو ا ضارعتساب  الجس  

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم يهو ءاب قفرملا نم ىلوألا ةعوم  ١١٢ –ا (CFC-112) ي غبني ناك
  .HFC-143aـل يكرمجلا زمرلا لباقم اهعضوب ةقيقحلا يف فنصت نأ 

نأب يليش تحضوأ ٢٠٠٣ماع يف ليثيملا مروفورولكب قلعتي اميف فرطلا فارحنال ةبسنلاب   - ٨٦  ،
تاكرشلا نأ ثيح ماع ىلإ ماع نم بذبذتت تذخأ نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا كلت نم ا   ادراو

نوزوألل ةدفنتسملا داوملانم ًادج ةريغص تايمك تمدختسا يلاتلابو ،  حبصأ نأ ىلإ ا تلجأ   ادراو  
غلبأ دق فرطلا نأب ةنجللا كلذك ةنامألا تغلبأو . ًايكرمج اهصيلختفيلاكت ريربتل ةيفاك ةيمك اهيدل 

ماع لالخ ليثيملا مروفورولكل كالهتساتانايب نع دعب اميف  ردق ٢٠٠٤  نط ٣،٦٠٥   دافنتسا تالادب 
ليثيملا مروفورولك ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ فرطلا داعأ امم نوزوألا  
  .ماعلا كلذ نع

نأ تحضوأ يليش نإف ٢٠٠٣ماع لالخ ليثيملا ديمورب نأشب فرطلا فارحناب قلعتي اميف   - ٨٧  
٢٠٠٣ماع يف ا هلاثتمامدع  ي نأ نكمي اهعاطق يف ث يثحلا ومنلا لثم لماوعلا نم ةعومجم ىلإ ىزع 

غلبأ دق فرطلا ناكو . فيعض يميظنت راطإ دوجوو هكاوفلاو ةلوارفلا تاتابن جاتنإ ةصاخبو ،يعارزلا
يهو ٢٠٠٤ماع ليثيملا ديمورب نم ه كالهتساتانايب  نط ٢٦٢،٨٧  يتلا ،نوزوألا دافنتسا تالادب   
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يليش مايقب يضقت يتلا لوكوتوربلاتابلطتم ىلع ديزت لازت ال تناك  ديمورب نم اه كالهتسا ديمجتب 
  .٢٠٠٣ماع نع اه كالهتسانع ًاضافخنا لثمي ال هنكلو اهساسأ طخ نع ليثيملا 

 مادختسايوني فرطلا نأ هيف ءاج يذلا ةنجلل يليش ميدقت ىلإ كلذك ةنامألا تراشأو   - ٨٨
اهمدقي يتلاةدعاسملاو ةيميظنتلا ريبادتلا نم ةعومجم ىلإ ةدوعلل فارطألا ةددعتم قودنصلا  الا   لاثتم 
سرام /راذآ يف هنأو. ليثيملا مروفورولكو ليثيملا ديمورب ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل

يجيردتلا صلختلل ةينمز لوادج عضوب تايحالص يطعي نوناق ناملربلا يف ثدحتسا دق نا ك٢٠٠٥  
ربلا هعضو يذلا ضيفختلاب صاخلا ينمزلا لودجلللاثتمالا نامضل صصحو رظحو اميفو . لوكوتو 

يف ةبرتلا ريخبتل ليثيملا ديمورب تادراو قلع هنأ كلذك فرطلا غلبأ دقف ليثيملا ديمورب قلعتي 
ماعلا ةياىتح ٢٠٠٥ليربأ /ناسين  .  

تدمتعا دق نيعبرألاو سماخلا اهعامتجاءانثأ تناك ةيذيفنتلا ةنجللا نأ ىلإ ةنجللا تراشأ   - ٨٩  
 كالهتسايف ةيونس ةرمتسم تاضيفخت قيقحتب فرطلا هيف مزتلا يلي شل ليثيملا ديمورب نأشب ًاقافتا

اهريرقت يف تركذ دق يليش نأو .٢٠١٣هتياغ دعوم يف لماك يجيردت صلخت قيقحتو ليثيملا ديمورب   
قافتالا كلذ لوبق يف رمتست نأ نكمي ال ا  ًاملع ةنجللا تذخأو . أ ذيفنتلا ةنجل ىلإ هتمدق يذلا

  .١٦/٢٢ررقملا ىلع يليش در ساسأ ىلع هتدعأ دق ةنامألا تنا ك يذلا ررقملا عورشمب
ةزربم عامتجالامامأ اهريرقت تزجوأو يليش نع ةلثمم ترضح ةنجللا نم ةوعد ىلع ءانبو   - ٩٠  

ةيجيتارتسا ذيفنتو ميمصت يف ءدبلاب ٢٠٠٤رخاوأ يف تماق ةموكحلا نإف ليثيملا ديمورب قلعتي اميف هنأ   
ليثيملا ديموربكالهتسانم يجيردتلا صلختلل  مت صصحو صيخارت نأشب نوناق عورشمب قلعتي اميفو .  

ماعل ليثيملا ديمورب نم تادراولا نم ديزملا ىلع تقؤم رظح ضرفو ةينطولا عيرشتلا تائيه ىلإ هميدقت 
الا ىلإ يليش ةدوعل ةيفاك ريبادتلا كلت نوكت نأ يف اهلمأ نع تبرعأ٢٠٠٥ ماع يف لاثتم،   ٢٠٠٥.  

تامالع ىلع تابيوصت لاخدإ يليش تحرتقا ،ةنامألا هتدعأ يذلا ررقملا عورشمب قلعتي ا ميف  - ٩١
ثيحب ليثيملا ديموربو ليثيملا مروفورولكل ةبسنلاب ررقملا كلذ يف ةدراولا ددحملا ينمزلا راطإلا تاذ سايقلا 

ملا كلت نم يجيردتلا صلختلل فرطلا ىدل ةينمزلا لوادجلاهذه سايقلا تامالع سكعت وحنلا ىلع داو  
لوكوتوربلاهبلطتييذلا  ثادحإ ةيناكمإ ىلإ يدؤت نأ نكمي تابيوصتلا نأ ىلإ يليش ةلثمم تراشأو .  

فورولك نم فرطلا كلذكالهتسايف ةريغص ةدايز  ىلع ًاسايق ٢٠٠٥ماع يف ليثيملا مرو   نم هكالهتسا   
ماع يف ةداملا هذه تركذو .٢٠٠٤  ةدعاسملا نأليرورض قرافلا اذهنأ ب  نم فرطلا اهاقلتي يتلا    

ًايرامثتسا ًاعورشم سيلفارطألا ددعتم قودنصلا  ةينقت ةدعاسم عورشموه امنإويجيردت لاصلخت لل    .
نأب تركذ يليش ىدل صصحلاو صيخارتلا ماظن ثادحتسال عقوتملا خيراتلا ةيضقب قلعتي اميفو 

ديدحت ةيناكمإ مدع ينعت يليش ىد ل ينطولا عيرشتلا ةدايس نأ الإ ،نكمي ام عرسأب ذفني فوس عيرشتلا
  .دعب كلذل دعوم
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ىلع ةنجللاتقفتايلاتلابو   - ٩٢  :  
ةعوم كالهتسانع ةحقنملا تانايبلاب يليش ريرقت ىلإ ريدقتلا عم ةراشإلا   )أ(  ا داوم  

يتلا ٢٠٠٣ماع نع ) ةنجلهلا ةلماك ىرخألا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ءاب قفرملا نم ىلوألا   
داوملا كلتل ةبسنلاب لايرتنوم لوكوتورب اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتماةلاح يف فرطلا نأ ىلع تلد   

  ؛ماعلا كذ لالخو
اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادت نع ا   )ب(  افارحنال يليش حاضيإ ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ

قتو٢٠٣ماع لالخ ليثيملا ديموربو ليثيملا مروفورولك ىلع لوكوتوربلا  نامضل لمع ةطخل اهميد ، 
ررقملا عم قفتي امب ،كلت ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةزجانلا ةدوعلا ىلع رظح كلذ يف امب ١٦/٢٢   

  ؛٢٠٠٥ربمسيد /لوألا نوناك ىتحليثيملا ديمورب تادراو 
ىلإ ًاضيأ ريدقتلا عم ريشت نأ   )ج( ا ٢٠٠٤نع ا انايبل يليش ميدقت أ ىلع تلد يتلا  

الا ىلإتداع ؛ماعلا كلذ لالخ ليثيملا ديمورب ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتللاثتم     
يذلا ،ريرقتلا اذهل ) ميج عرفلا(لوألا قفرملا يف دراولا ررقملا عورشم ليحي نأ   )د(

هدامتعال فارطألل رشع عباسلاعامتجالاىلإ ةمدقملا يليش لمع ةطخ ىلع لمتشي   .  
  ٣٤/١١ةيصوتلا 

كوكرزج  -مال     
الا مدع نأشب١٦/١٨ررقملا يف ًاجردم ناك هنأل ثحبل ا ديق كوك رزج مسا جردأ  - ٩٣  لاثتم، 

يأ نع تانايب يأ غلبت مل ا   ةنامألا ىلإ جاتنإ وأكالهتساأ ثيح تانايبلا غالبإ تابلطتمل  .  
ىلع ةنجللاتقفاودقو   - ٩٤  :  

لماع فرطك اهعضو تبثأ تانايبل كوك رزج ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(
؛لوكوتوربلا نم٥ةداملا بجومب     

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع اهيدل ساسألا طخ تانايب ميدقت ىلع كوك رزج ثحت   )ب(
ةصاخلا ١٩٨٦ماعل ساسألا طخ تانايب كلذكو لوكوتوربلا نم ءاهو ءاب ،فلأ تاقفرملا يف ةدراولا   

مييقت ةنجلل نكمي ىتح كلذو ٢٠٠٥ربمتبس/لوليأ ٣٠زواجتي ال امبو نكمم تقو عرسأب فلأ قفرملاب   ،
ءانثأ كلذكو لوكوتوربلل فرطلا لاثتماىدم  نيثالثلاو سماخلااهعامتجا   .  

  ٣٤/١٢ةيصوتلا 
  روداوكإ  -ميم 

اهيلإ بلط دق ناك يذلا ) ١٦/٢٠ررقملا (فارطألا ررقم ببسب رظنلل روداوكإ مسا جردأ   - ٩٥
ا اللدوعل لمع ةطخ وأ ًاحيضوت مدقت نأ ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتم   

  .ليثيملا مروفورولك
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مدع ةلاح يف روداوكإ نأ ضرتفا دق ١٦/٢٠ررقملا نأ ةنامألا لثمم حضوأ دقو   - ٩٦ ريبادتل لاثتما   
تغلبأ ا ٢٠٠٣ماع لالخ ليثيملا مروفورولك ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا   أ ثيح ًا كالهتسا 

اهل ررقملا ديمجتلا دح زواجتي ليثيملا مروفورولكنم  اهعامتجاءانثأ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ هريرقت يفو .  
ناريزح٦خيراتب نيعبرألاو سداسلا  تجردأ دق فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ تناك ٢٠٠٥هينوي /   ،

ررقملا اهنم اهبلط لمع ةطخ مدقت نأ مزتعت تناك روداوكإ نإ لوقت يلودلا كنبلا نم ةدراو تامولعم 
صصح ماظن ىلع تلمتشا ةطخلا نأبو ٢٠٠٥ويام /رايأ يف نوزوألا ةنامأ ىلإ مدقملا نأو داريتسا   

رايأ١٤ذنم لمعي ماظنلا  امك نييئاهنلا نيمدختسملا ةينقت ةيلمع بيردت تاقلحو ٢٠٠٤ويام /   ،
سا عورشم مايق ىلإ ةجاحلا مييقتل يلود ريبخ ا  عاطقلا اذه يف يرامثتموقي ةرايز ىلع تلمتشا.  

در نم ةخسن نوزوألا ةنامأ ىلإ مدق دق يلودلا كنبلا ناك ،ذيفنتلا ةنجلل عامتجالااذه ءانثأو   - ٩٧  
رايأ يف ةنامألا ىلإ لسرأ ةينابسإلاب ًابوتكم١٦/٢٠ررقملا ىلع روداوكإ  عمو . هاقلتتمل نكلو ويام / 

كمتلل٢٠٠٤ماع نع هتانايب مدقي مل فرطلا نإف كلذ   لاثتمالا وحن كرحتلل هدوهجل مييقت ءارجإ نم ني 
. ررقملا كلذل ًاقبط رضحي مل هنكلو ةنجللعامتجاروضحل فرطلا يع د دقو  .  

تابكرم كالهتسايف يدعاصتلا هاجتالا ءارو ببسلا مهفب همامتها ىلإ ةنجللاب وضع راشأ   - ٩٨  
  .٢٠٠١ماع ذنم روداوكإ هنع غلبت يذلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 

ىلعتقفاوةنجللا نإف يلاتلابو   - ٩٩  :  
ىلع روداوكإ در تقلت دق تناك نيثالثلاو عبارلا اهعامتجاءانثأ هنأ ىلإ ريشت نأ   )أ(  

حيضوتل بلطلا ميدقت ةرورضب ١٦/٢٠ررقملا يف دراولا بلطلا  زواجت بابسأ  نم ررقملا دحلل ه كالهتسا 
شت لمع ةطخ وأ٢٠٠٣ماع يف ليثيملا مروفورولك  ددحم ينمز راطإ تاذ س ايق تامالعىلع لم ت 

الل ةزجانلاهتدوع نمضي   ؛لاثتم 
ةينابسإلا نم فرطلا در ةمجرتل فاك تقو دجوي ال هنأ ثيح ىلإ كلذك ريشت نأ   )ب(

ءانثأ فرطلا همدق يذلا ريرقتلا ثحبت فوس ا ،ىرخألا تاغللا ىلإ  إف ؛نيثالثلاو سماخلااهعامتجا     
ىلإ لثمم لاسرإل روداوكإ دكأ  )ج( هذه ةشقانمل ةنجلل نيثالثلاو سماخلا عامتجالا   

  .ةلأسملا
  ٣٤/١٣ةيصوتلا 

  ةيداحتالا ايزينوركيم تايالو  -نون 
ررقملا يف جردأ دق ناك هنأ ببسب ثحبلا ةمئاق يف ةيداحتالا ايزينوركيم تايالو مسا جردأ  -١٠٠  
مدع ةلاح يف ا ١٦/١٧  وكل نع تانايبلا غالبإ تابلطتمل لاثتما    .٢٠٠٣ و٢٠٠٢، ٢٠٠١ ماوعألا 
ىلع ةنجللاتقفاو  -١٠١  :  

، ٢٠٠١تاونسلا نع ةرخأتملا تانايبلا غلبأ دق فرطلا نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(
ررقملل ًاقبط ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ ماع نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانايب كلذك غلبأ دق هنأو ١٦/١٧   ،
  ؛٢٠٠٤



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/34/6 

24 

رطلالاثتماىدم يف رظنلا ئجرت نأ   )ب( يتلا ةباقرلا ريبادتل تاونسلا كلت لالخ ف  
تايالول حيتا يذلا تقولا رصقل رظنلاب كلذو ،نيثالثلاو سماخلا اهعامتجاىتحو لوكوتوربلا اهضرفي   

نع اهتمدق يتلا تانايبلا نع ةنامألا ا ضارعتسال ةيداحتالا ايزينوركيم  دلو يتلا تانايبلا ريرقت  ماوعألا 
ىتح ٢٠٠١ ىلع درلاو ،٢٠٠٤  نم اهنم ب ولطملا نع ةرهاظلا تافارحنالا نعةدافإلاب ةنامألا بلط  

فلأ قفرملا ،ىلوألا ةعوم كالهتساديمجت ثيح   ا داوم طخ دنع ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم( 
  .تاونسلا كلت لالخ اهل ررقملا ساسألا

  ٣٤/١٤ةيصوتلا 
  يجيف  -نيس 

يذلا ) ١٦/٢٣ررقملا (وه فارطألا نع رداص ر ارق ببسب ثحبلا ةمئاق يف يجيف مسا جردأ  -١٠٢
الا ىلإ ات ميدقت اهيلإ بلط دق ناك  اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادت ىلإ لاثتمدوع نأشب لمع ةطخ وأ حيضو  
  .ليثيملا ديموربل ةبسنلاب لوكوتوربلا

تغلبأ دق يجيف نأ ىلإ راشأ دق ناك ١٦/٢٣ررقملا نأب ةنامألا لثمم حضوأ   -١٠٣ نع تانايب  
مدع عضو يف اهتعضو تانايبلا كلت نأو ٢٠٠٣ماع يف ليثيملا ديمورب نم اه كالهتسا ةبسنلاب لاثتما   
ىلإ تمدق دق ررقملا يف يجيف نم تبلط يتلا لمعلا ةطخ نأو . لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل
مدعل هديدحت قبس يذلا ببسلا جالعل نآلا ىتح ةذختملا ةطشنألل فصو بناج فرطلالاثتما  نأو .   
ديمورب كالهتسال فرطلا حيقنت ىلإ ىدأ امم هلامكتسا مت دق ليثيملا ديمورب تانايبب صاخلا ءاصقتسالا  

نم ٢٠٠٤ماع ليثيملا  نط ٢،١٠٠  ىلإ نوزوألا دافنتسا تالادب  نط ١،٦٠٩   دافنتسا تالادب 
رارقفرطلا ذاختا ىلإو ،نوزوألا ا ساسألا طخ تانايب حيقنتل يعسلا مدعبًا  دقو . ليثيملا ديموربل صاخل 
نم يجيردتلا صلختلا ةطخ ذيفنتو ريوطت ىلع فارشإلل ليثيملا ديموربب ينعم ينقت ماع قيرف دقعنا  
يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب نم ةدعاسمب ةطخلا ريوطت أدبي فوسو . يجيف ىدل ةينطولا ليثيملا ديمورب
يف ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ ريرقت ميدقت مازتعا عم ٢٠٠٥هيلوي /زومت يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو  
نيعبرألاو عباسلااهعامتجا ضارغألل ليثيملا ديمورب تادراول صصحلل ماظن عورشم دادعإ مت دق و.  

ينقتلا لماعلا قيرفلا ىلإمدق ثيحنحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا ريغ  اذه ذيفنت عقوتملا نمو ،   
  .٢٠٠٦رياني /يناثلا نوناك لولحب ماظنلا

ينمز راطإ تاذ سايقتامالعىلع ةطخلا تلمتشا   -١٠٤ الا ىلإ ةدوعلل ددحم  ةددحملاثتم  ةطشنألا    
تامالع نأو . ةدح ىلع سايقةمالع لك قيقحت ىلع هدعاست ل فرطلا اهذختينأ عقوتملا نم يتلا 

هذهسايقلا الا ىلإ هديعت نأ ا   أش نم ماع يف لاثتم   ٢٠٠٨.  
ةلئسألا ىلع باجأوعامتجالايجيف نم لثمم رضح ةنجل لا نم ةوعدبو  -١٠٥ نأب ةنجللا غلبأو .   
ًالماعًاقيرف تأشنأ دق هتموكح ًاينعم  يملا ديموربب  ةعانصلا و ةموكحلا نم ءاضعأ نم فلأتي ليث 

يف تجردأ يتلا سايقلا تامالع نإف ،تمت يتلا ةعساولا تارواشملل ةجيتنو. نيمدختسملاونيدروتسملاو   
كلذ يف اهققحت نأ يجيفل نكمي تامالع لضفأو ةيعقاو سايق تامالع يه لمعلا ةطخ عورشم  
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تايصوت ءوض يف اه ضارعتسامت فوس كلت سايقلا تامالع نأ ىلع ددش كلذ عمو . تقولا
ةطخ دادعإ ىلع فرطلا اذه ةدعاسمل ٢٠٠٥هيلوي /زومت يف يجيف روزي نأ ررقملا نم يذلا يراشتسالا  
داقعنا لبق ةنامألا قيرط نع ةنجللا غالبإب دهعتت يجيف نأو . ليثيملا ديمورب نم ةينطو يجيردت صلخت
ةحرتقملا سايقلا تامالع يف رييغت ثدح اذإ نيثالثلاو سماخلااهعامتجا  .  

ىلع ةنجللاتقفاوكلذ ىلع ءانب   -١٠٦  :  
ا ٢٠٠٤ماع نع يجيف اهتمدق يتلا ليثيملا ديمورب تانايب ىلإ ريشت نأ   )أ( أ ثيح نم  

نع تغلبأ ا ناك  هردق كالهتساأو ةحقنم ت نط ١،٦٠٩  ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب   ٢٠٠٤ ،
ىوتسم دنع ليثيملا ديمورب نم ه كالهتساديمجتب فرطلا مازتلا نع ًافارحنا لثمي كلذ نأ ىلإ ريشت نأو 

نط ٠،٦٧١وهو هب صاخلا ساسألا طخ  ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب    ؛٢٠٠٤ 
تاذ لمع ةطخ تمدق دق يجيف نأ ىلإ ،ريدقتلا عم ريشت نأ دو ت كلذ عمو  )ب(

ديمورب ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلل ًاينمز ةددحم سايق تامالع  
  ؛١٦/٢٣ررقملل ًاقبط ليثيملا 

ي ذلا ريرقتلا اذه نم) لاد عرفلا(لوألا قفرملا يف دراولا ررقملا عورشم ليحت نأ   )ج(
فرطلا غلبي مل اذإ هدامتعال فارطألل رشع عباسلا عامتجالل كلذو يجيف لمع ةطخ ىلع لمتشا  

ةددحملا سايقلا تامالع يف رظنلا ةداعإ يف بغري هنأب نيثالثلاو سماخلا اهعامتجاماتتخا لبق ةنجللا   
  .ررقملا عورشم يف ةدراولاً اينمز

  ٣٤/١٥ةيصوتلا 
  الاميتاوغ  -نيع 

ررقملا (وه فارطألا نع رداص قباس ررقم ببسب ثحبلا ةمئاق يف الاميتاو غ مسا جردأ  -١٠٧
نم يجيردتلا صلختلا تامازتلال لاثتمالا ىلإ ةدوعلل فرطلا لمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا) ١٥/٣٤  
  .لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمو ليثيملا ديمورب

ىلع ةنجللاتقفتا  -١٠٨  :  
الا وحن مدقت نم الاميتاوغ هتزرحأ ام ىلإ ريدقتلا عمريشت نأ  )أ( تامازتلالل لاثتم   

  ؛١٥/٣٤ررقملا يف اهيلإ راشملاو لمعلا ةطخ يف ةدراولا 
  )ب( رظحب ١٥/٣٤ررقملا يف دراولا همازتلاب فرطلا رك َذت نأ ةلمتشملا تادعملا داريتسا،   

ىلإ بلطت نأو٢٠٠٥ماع لولحب نوزوألل ةدفنتسم داوم ىلع  ةلاح نع ًاريرقت دعت نأ الاميتاوغ ،   
يف ةنجللا ىلإ ةنامألا قيرط نع لاثتمالا نيثالثلاو سماخلااهعامتجا،   .  

  ٣٤/١٦ةيصوتلا 
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واسيب-اينيغ   -ءاف     
وه فارطألا نع رداص قباس رارق ببسب ثحبلا ةمئاق يف واسيب –اينيغ مسا جردأ   -١٠٩ ررقملا ( 
تابكرمل يجيردتلا صلختلا تامازتلا ىلإ ةدوعلل فرطلا لمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا) ١٦/٢٤  
  .لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا

ىلع ةنجللاتقفتادقو   -١١٠  :  
نع تانايب تغلبأ دق واسيب –اينيغ نأ ريدقتلا عم ظحالت نأ   )أ( داوم نم اه كالهتسا 

فلأ قفرملا ،ىلوألا ةعوم  ةمدقتم ا ٢٠٠٤ماع يف ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا  أ تنيب يتلاو  
الا ىلإ فرطلا تداعأ يتلاو١٦/٢٤ررقملا يف دراولا اهمازتلا نع  تابكرم ىلع ةباقرلا ريبادتل لاثتم   

  ؛لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
صيخارتلل ماظن ءاشنإ نع غلبأ دق فرطلا اذه نأ ىلإ كلذك ريدقتلا عم ريشي نأ   )ب(

ررقملا عم ىشمتي امب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتساو   ؛١٦/٢٤ 
ال اميفو نكمم تقو عرسأ يف ةنامألا ىلإ مدقت نأ ىلع واسيب –اينيغ ثحت نأ   )ج(  

لوليأ٣٠زواجتي  ررقملا يف ةدراولا ا ٢٠٠٥ربمتبس /   امازتلا ةلاح نع ًاريرقت ماظن ثادحتسال ١٦/٢٤   
ماع ةياةد فنتسملا داوملل صصح  هثحب نم ةنجللا نكمتت ثيحب٢٠٠٤ لولحب نوزوألل ءانثأ    اهعامتجا 
  .نيثالثلاو سماخلا

  ٣٤/١٧ةيصوتلا 
  انايغ  -داص 

ماع تانايب ريرقت نع ةئشانلا لاثتمالا اياضق ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع انايغ مسا جردأ  -١١١  
ةداملا بجومب انايغ هتمدق يذلا ٢٠٠٤ لوكوتوربلا نم٧   .  
ردقي كالهتسانع تغلبأ دق انايغ نأب ةنامألا لثمم حضوأ و  -١١٢ نط ٦،٣٠٠   دافنتسا تالادب 

ءاب قفرملا ،ىلوألا ةعوم   ةلماك ىرخألا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم (ا داوم نم نوزوألا
قحت لوكوتوربلا بجومب فرطلا مازتلا نع ًافارحنا لثميكالهتسالااذه نأو . ٢٠٠٤ماع يف ) ةنجلهلا قي  

ةئاملا يف٢٠هردق ضيفخت  صاخلا ساسألا طخ ىوتسم نع ا،   رفصغلبييذلا   ةرملا تناك كلت نأو ًا   ،
ءاب قفرملل ىلوألا ةعومكالهتسايأ نع انايغ اهيف تغلبأ يتلا ىلوألا   ا داومل  .  

هردق كالهتسانع ًاضيأ تغلبأ دق انايغ تناكو   -١١٣ نط ٠،٠٨٥  نم نوزوألا دافنتسا تالادب   
هساسأ طخ ىوتسم دنع ه كالهتساديمجتب فرطلا مازتلا نع ًافارحنا لثمي ام وهو ليثيملا مروفور ولك

ماع ذنم ليثيملا مروفورولكل كالهتسايأ نع انايغ اهيف غلبت ةرم لوأو ،رفصلا وهو  يفو . ١٩٩٦ 
ناريزح١٨ةخرؤم ةلاسر  هذه نع تاحيضوت مدقت نأ انايغ ىلإ ةنامألا تبلط ٢٠٠٥هينوي /   ،

  .تافارحنالا
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اهن يرق عضو دق تادراولا نأ تدجو تانايبلا يف رظنلا ةداعإ دنع هنأب ةنامألا انايغ تغلبأ  -١١٤
اهنع غالبإلا نوكي كلذ ىلع ءانبو ،ةئطاخ ةيكرمج زومر نوزوألل ةدفنتسم داومكأطخ  نأو .  

م قفرملا نم ىلوألا ةعو ا داوم وأ ليثيملا مروفورولك كلهتسي مل فرطلا نأ ىلع تلد ةحقنملا تانايبلا
ةدفنتسملا داوملا ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لثتمم هنإف يلاتلابو ٢٠٠٤ماع يف ءاب   ،

  .ماعلا كلذ لالخ نوزوألل
ماع نع ةحقنم تانايب تمدق انايغ نأ ىلإ ريشت نأ ىلع ةنجللا تقفتا  -١١٥ حيحصتل ٢٠٠٤   

ءاب قفرملا نم ىلوألا ةعومجملل ةعبات داومك ليثيملا مروفورولكك تادراولل ئطاخلا فينصتلا تابكرم ( 
ةلاح يف فرطلا عضت ةحقنملا تانايبلا نأو )ةنجلهلا ةلماك ىرخأ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  لاثتما، 

  .٢٠٠٤ماع يف لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل 
  ٣٤/١٨ةيصوتلا 

  سارودنه  -فاق 
وه فارطألا نع رداص قباس ررقم ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع سارودنه مسا جردُأ  -١١٦ ررقملا ( 
نم يجيردتلا صلختلا تامازتلال لاثتمالا ىلإ ةدوعلل فرطلا لمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا) ١٥/٣٥  
  .لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ليثيملا ديمورب

ماع نع ا تقفاو  -١١٧  انايب ميدقت ىلع سارودنه ثحت نأ ىلع ةنجللا امألا ىلإ٢٠٠٤  عرسأ يف ةن  
لوليأ٣٠زواجتي ال اميف نكمم تقو  ءانثأ اهرظن ةنجلل نكمي ثيحب ٢٠٠٥ربمتبس /  سماخلا اهعامتجا   

  .١٥/٣٥ررقملا يف ةدراولا هتامازتلال فرطلا ذيفنت مييقت متي نأو نيثالثلاو 
  ٣٤/١٩ةيصوتلا 

  ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج  -ءار 
وه فارطألا نع رداص ررقم ببسب ثحبلا ةمئاق ى لع ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج مسا جردأ  -١١٨

ةباقرلا ريبادتل مازتلالا ىلإ ا ) ١٦/٢٠ررقملا (  دوعل لمع ةطخ وأ ،ًاحيضوت مدقت نأ اهيلإ بلط يذلا
طخ تانايب يف تاليدعت ءارجإ اهيلإ بلط هنألو ،ليثيملا مروفورولك ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا 

ولكل ةبسنلاب ا  نوبركلا ديرولك عبارو ليثيملا مروفورصاخلا ساسألا.  
ةدوجوم ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج نأ ضرتفا دق ناك ١٦/٢٠ررقملا نأب ةنامألا لثمم حضوأو   -١١٩  

ماع ليثيملا مروفورولك ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا مدععضو يف   ٢٠٠٣ 
تغلبأ دق ا   ةيصوتلا تناكو . ديمجتلل اهاوتسم زواجتي ليثيملامروفورولك نم ًا كالهتساأ ثيح

ةيجهنملا بجومب تامولعملا نم ًالامتشا رثكأ ةمزح مدقي نأ فرطلا ىلإ تبلط دق ) ب (٣٣/٢٨
ةصاخلاو ساسألا طخ تانايب يف تارييغت ليدعت ءارجإل اهبلط معدت يتلاو ١٥/١٩ررقملا يف ةحضوملا   

  .ا
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راطإب ةددحم سايق تامالعب لمع ةطخ ميدقتب تدر دق ةي مالسإلا ناريإ ةيروهمج تناكو  -١٢٠
تامالع تناك نأو ،اهحيقنت متي فوس ا   ةصاخلا ساسألا طخ تانايب نأ ضارتفا ىلع دنتست ينمز

نم ققحتلا ةيلمع يف لازت ال ا ،لاثتمالا ىلإ ناريإ دعت مل سايقلا  أب ةنامألا تغلبأ دقف لاح ةيأ ىلعو  
  .ةبولطملا ماقرألا

ساسألا طخ تانايب حيقنتل هبلط معدل فرطلا اهمدق يتلا ًالومش رثكألا تامولعملا ةمزح تدأ   -١٢١
طخ تانايب قيقحتو عمج يف تمدختسا يتلا ةيجهنملاب قلعتت يتلا ةلئسألا نم ةلسلس ءوشن ىلإ هب صاخلا 

قئاثولا رفاوت نإ ؛ UNEP/OzL.Pro/ImpCom/34/2ةقيثولا يف لماكلاب ةدراولا ةحرتقملاو ةيلصألا ساسألا 
رخآ لاؤسو ،اهجئاتنو ةحرتقملا ساسألا طخ تانايب قيقحتو عمجل تمدختسا يتلا تاءارجإلا ديؤت يتلا 
لك نع ةلماك ليصافت ريفوت ىلإ تانايبلا عمج ءاصقتسا ىلع تاكرشلا دودر تدأ ىدم يأ ىلإ لوح 

  .ةمدختسملا ةيئايميكلا داوملا تائف نم ةئف
، ةمظنم لثمم باجأ   -١٢٢ ةمعادلا قئاثولا رفاوتب قلعتملا لاؤسلا ىلع ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا

نأ ىلإ كلذك لثمملا راشأو . ٢٠٠٠ماع دعب ام ةرتفلا نع طقف ةرفاوتم مئاسقلا نأ ىلإ ًاريشم 
نم نأو تلمكتسا دق ةحرتقملا ليثيملا ديموربب صاخلا ساسألا طخ تانايبل قيقحت ءارجإ تاصاصتخا 

سماخلا اهعامتجايف ةنجللا ىلع اهجئاتن ضرع حيتي تقو يف ةيلمعلا هذه لمكتست نأ عقوتملا   
  .٢٠٠٥ربمسيد /لوألا نوناك يف دقعي يذلا نيثالثلاو

ةلئسأ نع باجأو عامتجالاةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج لثمم رضح ،ةنجللا نم ةوعد ىلع ءان بو  -١٢٣  
كانه نأب كلذك ةنجللا غلبأو . UNEP/OzL.Pro/ImpCom/34/2ةقيثولا يف ةزجوملا كلت كلذ يف امب 

لماع دق هدلب نإ لاقو . ساسألا طخ تانايب يف رييغت ءارجإ بلطل لمتحملا حيقنتلا نأشب مهف ءوس
الا يف ةدايزلا ىلإ رظن هدلب نأو ،ا٢٠٠٢ماع تانايب   تمدق يتلا ةروصلاب تاونسلا لالخ مادختس   

سحل ًايعجر ءارقتسا ىرجأ مث،ةيلاتلا ساسألا طخ تانايب نأو . ةيريدقتلا ساسألا طخ تانايب با 
ش لعفت مل ا  ماع نع ةغلبملا تانايبلا راركت ءوس ًائيأ ثيح ،ةقيقد اهرابتعا نكمي ال ةيلاحلا  ١٩٩٨ 

  .٢٠٠٠ و١٩٩٩نييرخألا ساسألا طخ يماع لالخ 
نإف ،ءاصقتسالالمع لالخ ةدح ىلع ةكلهتسم ةكرش لك ةرايز متي مل هنأ نم مغرلا ىلع و  -١٢٤  

ةكرش ٣٠٠نم رثكأ ىلإ ةباتكلا ت مت دقو ،ةلوقعم ةيليثمت تانيع ىلع تاسارد ىلإ تدنتسا ريراقتلا  
نكي ملو . ةمدقملا تانايبلا ةقد نم دكأتلل ًايفتاه دودرلا نم ريثكلا ةعباتم تمتو. دودرب اهمظعملسرأ 

زومرلا ىلإ ًادانتسا داريتساتانايبب جورخلا عاطتسملا يف  اهغلبت مل تانايبلا هذه نأ ثيح ةيكرمجلا  
نكميو كرامجلا عم اهنم دكأتلا مت ءاصقتسالا اهارجأ يتلا تاريدقتلا نكلو . اهسفن كرامجلا تاطلس
نيسرمتم نييلود ءاربخ ةطساوب يرجأ دق ءاصقتسالا نأ ،كلذ ىلإ فاضي . لوقعم ردقب ةقيقد اهرابتعا

و ءاربخ ةطساوبو نوزوألادافنتساةيضقب  يف قباسلا يف اوكراش امك تاعاطقلا هذ    نيسرمتم نيينط
ىلع دامتعالا ناكمإ يف ةريبك ةقث نع لثمملا برعأو .فارطألا ددعتم قودنصلا نم ةلومم تاعورشم  
  .اهتقد ىلعو تانايبلا كلت
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 يف كالهتساك تبسح دق نيزختلا لجأ نم تادراولا تناك اذإ امع رخآ لاؤس ىلع ًادرو  -١٢٥
ةنس يفكي يذلا كالهتسالا نم رثكأ ًابلاغ دروتست تاكرشلا نأب لثمملا قلع، ساسألا طخ تاونس  
تاطبارلاو نيعزوملاو ،تاكرشلا نم ًاريبك ًاددع ىطغ دق ءاصقتسالا نأو . ةدحاو ةعفد ةدحاو
نم ةقث ىلع هنأو نييئاهنلا نيمدختسملا كلذكو ةيراجتلا   .ةقيقد ةغلبملا ةيونسلا ماقرألا نأ، 

طخ تانايب يف ةبولطملا تارييغتلاب قلعتي اميفو . ةيرس ةسلج يف اهتشقانم ةنجللا تمتتخا  -١٢٦
نأب ةنجللا ةنامألا ترّكذ ،ساسألا صخلي نأ ةرورضب ررق دق ناك فارطألل رشع سداسلا عامتجالا   

مهفت نأ فارطألا عيمجل نكمي ثيحب ينعم فرط لك اهمدقي يتلا ةمعادلا تامولعملا ةنجللا ريرقت 
  .تابلطلا ىلع ةقفاوملا يف ةنجللا هيلإ تدنتسا يذلا ساسألا

ةصاخ ةفصب وكلذ يف امب تامولعملا نم ديزملا ىلإ ةجاح كانه نأ ىلع ةنجللا ءاضعأ قفتا و  -١٢٧
مهل حامسلل كلذو ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم اهيرجت يتلا تانايبلا نم ققحتلا ةيلمع جئاتن 

ئا  ساسألا طخ تانايب تارييغت تابلط نأشب يرارق ىلإ لصوتلاب.  
ىلع ةنجللاتقفتاكلذ ىلع ءانبو   -١٢٨  :  

ةيصوتلاو ١٦/٢٠ررقملل ًاقبط ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج ميدقت ىلإ ريشت نأ   )أ(  ٣٣/٢٨ 
  ؛)ب(

لوألا نوناك يفأشنأ دق هنأ نم فرطلا هركذ ام ىلإريدقتلا عم ريشت نأ   )ب( ربمسيد / 
ادصإل ًاماظن٢٠٠٤ يف عمز ي هنأو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملانم تارداصلاو تادراولا صيخارت ر  

ع صصح ماظن ءاشنإ٢٠٠٥ربوتكأ /لوألا نيرشت مروفورولك نم هتادراو ديمجتل كلذو تادراولا ىل   
ماع ءانثأ ةدئاس تناك يتلا كالهتسالا تايوتسم دنع ليثيملا   ؛٢٠٠٣ 

صاخلا ساسألا طخ تانايب حيقنت يف ةيم السإلا ناريإ ةيروهمج بلط ثحب ديعت نأ  )ج(
ءانثأ ا  ةيصوتلل ًاقبط فرطلا ريرقت ءوض يف ةنجلل نيثالثلاو سماخلا عامتجالا ًاقبطو )ب (٣٣/٢٨   ،

تانايب نم ققحتلل يرجت يتلا ةيلمعلا جئاتنو نيثالثلاو عبارلا اهعامتجاءانثأ فرطلا عم ةنجللا راوحل   
 ؛ليثيملا مروفورولكل ةبسنلاب فرطلا امدقت يتلا ةحرتقملا ساسألا طخ  

عرسأ يف ةنامألا ىلإ كلذو تانايبلا قيقحت ةيلمع جئاتن ميدقت ىلع فرطلا ثحت نأ   )د(
لوليأ٣٠زواجتي ال تقو يفو نكمم تقو    ؛٢٠٠٥ربمتبس / 

ذيفنتلا ةنجل ىلإ مدقت نأ ةعرسلا هجو ىلع ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج ىلإ بلطي نأ   )ه(
راطإ تاذ سايق تامالع تاذ ةحقنم لمع ةطخ نيثالثلاو سماخلا اهعامتجاءانثأ ث حبلا لجأ نم  

الا ىلإ ةزجانلا ا  مروفورولك ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمدوع نامضل ددحم ينمز  
ينمزلا راطإلا تاذ سايقلا تامالع نأ ةظحالم عم١٦/٢٠ررقملا يف بولطملا وحنلا ىلع ليثيملا   ، 

الل ا    .لاثتمداعإل يفكت ال ةيلاحلا اهلمع ةطخ يف ةدراولا ددحملا
  ٣٤/٢٠ةيصوتلا 
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  ناتسخازاك  - نيش
يذلا ) ١٣/١٩ررقملا (وه فارطألل قباس ررقم ببسب ثحبلا ةمئاق يف ناتسخازاك تجردأ   -١٢٩

وتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتللاثتمالا ىلإ ةدوعلل فرطلا لمع ةطخ ىلع لمتشا داوم ىلع لوك  
ةلصاوم ىلع ناتسخازاك ثحت يتلا ) ٣٣/٦ةيصوتلا (يه ةنجللا نم ةقباس ةيصوتو ،ءابو فلأ نيقفرملا 

ةدفنتسملا داوملا مدختست يتلا تادعملا تادراو رظحب ١٣/١٩ررقملا يف دراولا اهمازتلا ذيفنتل كلذ   
  .نكمي ام عرسأب نوزوألل

ةداملا بجومب لماع ريغ فرط يهوناتسخازاك نأب ةنامألا لثمم حضوأو   -١٣٠ تمزلأ دق ٥   ،
ةيرولكلا نوبركلا تابكرمو ليثيملا ديمورب كالهتسانم يجيردتلا صلختلاب اهلمع ةطخ بجومب اهسفن   

يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مدختست يتلا تادعملا نم تادراولا رظحو ٢٠٠٤ماع لولحب ةيرولف   ،
الا نع تانايب غلبت مل ا،ةيريكذتلا تاركذملا نم مغرلا ىلعو. ٢٠٠٣هتياغ دعوم   إف ماع نع كالهتس   

رظحب اهمازتلا ةلاح نع وأ ٢٠٠٤ نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةمدختسملا تادعملاداريتسا  نإف كلذ عمو .  
 هدامتعا متي فوسو تادعملا تادراو رظحل ةحئال عضو يرجي هنأ غلبأ دق ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
مغرلا ىلعكلذو الا ببسب ًاقاعم ودبي رظحلا نأ نم  ةدفنتسملا داوملا نم ريبكلا كالهتس  نم نوزوألل   
ةيداصتقالا فورظلا ببسبو،فرطلا بناج ةيملاعلا ةئيبلا قفرم اهمدق يتلا ةيعجرملا نئارقلا تراش أو.  
ةدحتملا م مألا جمانربو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةطساوب اهذيفنت يرجي ةطشنألا نم ديدعلا نأ ىلإ

ليثيملا ديموربو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمكالهتسانم يجيردتلا صلختلل يئامنإلا   .  
نمو ،نجاهنبوك ليدعت ىلع دعب قداصت مل ناتسخازاك نأ كلذ عم ةنجللا ءاضعأ دحأ ركذ   -١٣١

نأو . ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختللةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم ةدعاسملا يقلتل ةلهؤم نوكت ال مث 
عم فقوملا صحفت دق هنأو . ةحيحص ريغ ةراشإ يه ةنامألا ريرقت يف ةدعاسملا هذه لثم ىلإ ةراشإلا
ناتسخازاك نم نوزوألاةفظوم يتلا   ًايأ قلتي ملو ةدعاسملا هذه يلقتل ًابلط مدقي مل اهدلب نأ تدكأ  
ريرقت يف أ طخلاب ًاملع ةنجللا تذخأو. يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم ةلوقملا هذه دكأ دقو ،اهنم
  .ةنامألا

ماع نع ا تقفتا  -١٣٢  انايب ةنامألا ىلإ مدقت نأ ىلع ناتسخازاك ثح ىلع ةنجللا ريرقتو٢٠٠٤   ًا 
ال دعوم يفو ،نكمي ام عرسأب نوزوألل ةدفنتسم داومل ةمدختسملا تادعملا داريتسارظح ةلاح نع   

لوليأ٣٠زواجتي  يحب٢٠٠٥ربمتبس /  ذيفنت نيثالثلاو سماخلا اهعامتجاءانثأ ميقت نأ ةنجلل نكمي ث ،   
  .١٣/١٩ررقملا يف ةدراولا هتامازتلال فرطلا 

  ٣٤/٢١ةيصوتلا 
  ناتسزيغريق  - ءات

ماع تانايب ريرقت نع ةئشانلا لاثتمالا اياضق ببسب ثحبلل ناتسزيغريق مسا جردأ  -١٣٣  ٢٠٠٤ 
توربلا نم٧ةداملا بجومب فرطلا همدق يذلا    .لوكو 
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هردق كالهتسانع تغلبأ دق تناك ناتسزيغريق نأ ةنامألا لثمم حضوأ   -١٣٤ نط ٢٤٠٠   تالادب 
ماع يف تانولاهلا نم نوزوألا دافنتسا ًافارحنا لثمي ناك كالهتسالا اذه نأو. ٢٠٠٤  فرطلا مازتلا نع  

، هب صاخلا ساسألا طخ ىوتسم دنع تانولاهلا نم هكالهتساديمجتب لوكوتوربلا بجومب  رفصلا وهو  
نعفرطلا اهيف غلبأ يتلا ىلوألا ةرملا تناك كلت نأو يأ   قالطإلا ىلع تانولاهلا نمكالهتسا  يفو .  

ناريزح ١٣ةخرؤملا ةلسارملا  ًاحيضوت مدقت نأ ناتسزيغريق ىلإ تبلط دق ةنامألا تناك ٢٠٠٥هينوي /   ،
  .فارحنالااذه ببس نع 

ةقلح لالخ تبستكا يتلا تانايبلا عمجل ةديدجلا تار اهملا نأب ةنامألا ناتسزيغريق تغلبأو  -١٣٥
. ةرم لوأل ةيركسعلا تامادختسالا نع تانايبلا عمج نم فرطلا تنكم دق ةريخألا ةيلمعلا بيردتلا
ةيجراخلا ةراجتلا ةراز و ىلإ غلبت وأ كرامجلا تاءارجإل ةعضاخ تسيل ةيركسعلا تادادمإلا نأو
مج تايلمع يف لخدت مل اأو ةعانصلاو ةقباسلا تانايبلا ع.  

 ركذفرطلا اذه ىدل يرطقلا جمانربلا نأب تغلبأ دق قودنصلا ةنامأ نأ ةنامألا لثمم حضوأو   -١٣٦
ىدل تانولاهلل ةمدختسملا تادعملا نحش ةداعإل ةيلمع بيردت تاقلح الو قفارم دجوت ال هنأ 

نأو ،ناتسزيغريق داريتسا  ح دق تانولاهلا وأ ١٩٩٤ماع يف رظ   ةدحتملا ممألا جمانرب غلبأو . ١٩٩٥ 
ربمفون /يناثلا نيرشت يف هنأو صيخارتلا رادصإل اهماظن حيقنت ةداعإب موقت ناتسزيغريق نأ كلذك ةئيبلل

ترظح دق تناك ٢٠٠٤ يف ةجردملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع ةيوتحملا تادعملا ريدصت وأ داريتسا   
نواعتيةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نأو. لوكوتوربلا نمءابو فلأ نيقفرملا  فرطلا عم ةقيثو ةفصب    

  .لاثتمالا ىلإ ةدوعلل لمع ةطخ رادصإ ىلع هتدعاسمل
ىلع ةنجللاتقفاوكلذ ىلع ءانبو   -١٣٧  :  

نم اه كالهتسايف اهفارحنا ببسل ناتسزيغريق حرش ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(
؛هيدل تانايبلا عمج ةيلمع نسحت ىلع فرطلا ئن٢٠٠٤ما ع يف هنع غلبملا تانولاهلا  نأو    

 ٣٠زواجتي ال امبو نكمي ام عرسأب ةنامألا يفاوت نأ ناتسزيغريق ىلإ بلطت نأ   )ب(
ىلإ ةزجانلا فرطلا ةدوع نامضل ةينمز ةددحم سايق تامالع تاذ لمع ةطخب ٢٠٠٥ربمتبس /لوليأ  
  ؛لاثتمالا

ةنجلل نيثالثلاو سماخلا عامتجالاىلإ لثمم لاسرإل رمأل ا مزل اذإ ناتسزيغريق ةوعد  )ج(  
  ؛ةلأسملا هذه ةشقانمل

رشع عباسلا عامتجالاىلإ بلطت نأ ،لمع ةطخ ميدقت مدع ةلاح يف ،قفاوت نأ   )د(  
يف بلط ىلع قداصي نأ ىلإ فارطألل عرفلا (لوألا قفرملا يف دراولا  ررقملا عورشم ةلاحإل هيلاع) ب( 
ىلإ ريرقتلا اذهل) ءاه هدامتعالعامتجالا   .  

  ٣٤/٢٢ةيصوتلا 
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  وتوسيل  -ءاث 
ةلاح يف وتوسيل نوكل ١٦/١٧ررقملا يف جردأ هنأل ثحبلا ةمئاق ىلع وتوسيل مسا جردأ   -١٣٨  
ماع نع تانايبلا غالبإ تابلطتمل لاثتمامدع  فارطألل قباس ررقم رودص وه رخآ ببسلو ٢٠٠٣   ،

الا ىلإ ةدوعلل فرطلالمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا) ١٦/٢٥ررقملا ( اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتم   
  .تانولاهلا ىلع لوكوتوربلا

ىلع ةنجللاتقفاو  -١٣٩  :  
ماع نع ةرخأتملا ا   )أ(  نع ا ٢٠٠٣انايبل وتوسيل ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ  انايبو  

ا ٢٠٠٤ماع  امازتلا ىلع ةمدقتم ا  أ ىلع ةريخألا تامولعملا تلد يتلاو نم يجيردتلا صلختلاب ةصاخلا  
الا ىلإ تداع دق ا٢٠٠٤ماعل تانولاهلا   أو اهلمع ةطخ يف ةدراولا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتم   

  ؛تانولاهلا ىلع لوكوتوربلا
 داريتسالا صيخارتل ًاماظن تأشنأ دق وتوسيل نأب ديفت يتلا تامولعملا ىلإ ريشت نأ  )ب(

؛ةيرولف ةيرولكلانوبركلا تابكرملو تانولاهلل    
لوليأ٣٠زواجتي ال امب تقو عرسأب ةنامألا غلبت نأ ىلع وتوسيل ثحت نأ   )ج( ربمتبس / 
ررقملا يف دراولا اهمازتلا ةلاح نع ٢٠٠٥ رظحب ١٦/٢٥  تانولاهلل ةمدختسملا تادعملا داريتسا   

تلمتشا دق تان ولاهلا صيخارت حنم تابيترت تناك اذإ امع كلذكو ،تانولاهلل ةمدختسملا ةزهجألاو
  .١٦/٢٥ررقملا يف دراولا اهمازتلال ًاقبط صصح ماظن ىلع 

  ٣٤/٢٣ةيصوتلا 
  ايربيل  -ءاخ 

مدع ةلاح يف ا ١٦/١٧ررقملا يف اهدوجو ببسب ثحبلا ةمئاق يف ايربيل مسا جردا   -١٤٠  أ ىلع  
ماع نع تانايبلا غالبإ تابلطتمل لاثتما  ٢٠٠٣.  

عم ريشت نأ ىلع ةنجللا تقفاو  -١٤١ ررقملل ًاقبط ةرخأتملا ا      .١٦/١٧انايبل ايربيل ميدقت ىلإ ريدقتلا
  ٣٤/٢٤ةيصوتلا 

  ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا  -لاذ 
فارطألا نع رداص قباس ررقم ببسب ثحبلا ةمئاق يف ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا مسا جردأ   -١٤٢
ىلع ةباقرلا ريبادتل لاثتمالاىلإ ةدوعلل فرطلا لمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا ) ١٥/٣٦ررقملا (وه   

ةنجللا نم ةقباس ةيصوت ساسأ ىلعو لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم 
ماظن ءاشنإب١٥/٣٦ررقملا يف در اولا همازتلاب فرطلا ترّكَذ يتلا)) ب (٣٣/٤ةيصوتلا ( صصحلل    
و نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ريدصتلاوداريتسالا صيخارتلو وه رخآ رارق ناكو . هتلاح نع غالبإلا 
الا ىلإ هتدوعل لمع ةطخ وأ ،ًاحيضوت مدقي نأ كلذك هيلإ بلطدق) ١٦/٢٦ررقملا ( ريبادتل لاثتم   
  .تانولاهلا ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا
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ضيفختب فرطلا مازتلا ىلع لمتشا ١٥/٣٦ررقملا نأ ةنامألا لثمم حضوأ   -١٤٣ نم ه كالهتسا 
نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نط ٩٨٥،٠  ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب  ىلإ ٢٠٠١   

نط ٦١٠،٠ ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب  الا صيخارتل ًاماظن ءاشنإو٢٠٠٤  تارداصلاو داريتس   
  .٢٠٠٤هتياغ دعوم يف صصحلا كلذ يف امب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم 

ريدقتلا عم نيثالثلاو ثلاثلا اهعامتجاءانثأ ةنجللا تراشأو   -١٤٤ دق ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا نأ  ىلإ 
هردق ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم كالهتسانع تغلبأ  نط ٧٠٤،١  نوزوألا دافنتسا تالادب   

الا سايق تامالع عم ىشمتي امب٢٠٠٣ماع نع  ررقملا اهبجوي يتلا كالهتس،  امم ،ماعلا كلذل ١٥/٣٦   
الاىلإ اهديعي اهررقي يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا تامازتلال لاثتم   
تانايب كلذ دعب تمدق دق ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم نأ ىلإ ةنجللا تراشأو . لوكوتوربلا

فرطلا اهضرعتسي يكل ةنامألا ةطساوب دعب جلاعت مل تانايبلا كلت نأو٢٠٠٤ماعل فرطلا   .  
دادعإ مت هنأ ىلإ ةريشم ) ب (٣٣/٤ةيصوتلا ىلإ كلذك ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا تاباجتسا   -١٤٥

صصحلا صيصختل ةيلآ ىلع لمتشا ماظنلا اذه نأو . صيخارت ماظن ءاشنإل ةيميظنت حئاول عورشم
ا ريدصتوداريتساب قلعتت ماكحأ ىلع لمتشيو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يجتنمو يدروتسمل تاجتنمل  
اذه ىلع دمتعينأ فرطلا عقوتو . داوملا كلت ىلع ةلمتشملا   .٢٠٠٥ماع يف ذفني نأو ماظنلا  

نع تغلبأ دق ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا نأ ظحال دق ١٦/٢٦ررقملا ناك   -١٤٦ نم كالهتسا   
مدع عضو يف اهعضو امم ،ا ٢٠٠٣ماع يف تانولاهلا   صاخلا ديمجتلا طرش زواجتي تللاثتما  ريباد  

ىلع لمع ةطخ ميدقت بلطل فرطلا باجتسا دقو . تانولاهلا ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا
مل هنأ ىلإ فرطلا راشأو . لاثتمالا ىلإ فرطلا ةداعإل ًاينمز ةددحم سايق تامالع تاذ ةعرسلا هجو
هتطخ فارطألا ددعتملا ق ودنصلل ةعباتلا ةيذيفنتلا ةنجللا دمتعت امثير ةبولطملا لمعلا ةطخ دادعإ عطتسي
نيعبرألاو سماخلا اهعامتجا يف ةيذيفنتلا ةنجللا تناكو. تانولاهلا نم يجيردتلا صلختلاب ةصاخلا  
ةدعاسمل ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمل ًاليومت تدمتعا دق ٢٠٠٥ليربأ /ناسين يف دوقعملا  

تلا صلختلل ةطخ دادعإىلعةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا  مدقي نأ عقوتي فرطلا نأو ،تانولاهلا نم يجيرد  
يف نيعبرألاو عباسلا اهعامتجاءانثأ اهدامتعال ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ تانولاهلا نم يجيردتلا صلختلا ةطخ   

  .٢٠٠٥ربمفون /يناثلا نيرشت
ىلع ةنجللاتقفتاكلذ ىلع ءانبو   -١٤٧  :  

ءاشنإل اهمازتلا ةلاح نأشب ةيبيللا ة يبرعلا ةيريهامجلا ريرقت ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ  )أ(
ةداف إ ىلإ ريشت نأو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولل صصحو صيخارت ماظن

تاذ لمع ةطخ دادعإ ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ىلإ بلط يذلا ١٦/٢٦ررقملا ذيفنتب قلعتت يتلا فرطلا   
نلا ا  لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةزجادوع نامضل ًاينمز ةددحم سايق تامالع  

  ؛تانولاهلا ىلع
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ىلإ اهمدقت نأو ،ةبولطملا لمعلا ةطخ دادعإ ىلع ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ثحت نأ  )ب(  
لوليأ٣٠زواجتي ال اميفو ،نكمم تقو عرسأ يف ةنامألا  اهثحبي يكل ٢٠٠٥ربمتبس /   عامتجالا 

فوس فارطألل رشع عباسلا عامتجالاوه و عامتجالاكلذ نأ ىلإ ةريشم ،ةنجل ل نوثالثلاو سماخلا  
؛ةيذيفنتلا ةنجلل نيعبرألاو عباسلاعامتجالابقع دقعي     
نأشب ًالامكتسا ةنامألا ىلإ مدقت نأ ىلع كلذك ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ثحي نأ   )ج(

يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تار داصو تادراوب صاخ صصحو صيخارت ماظن ءاشنإب اهمازتلا ةلاح
لوليأ٣٠هتياغ دعوم  الل نكمي ثيحب٢٠٠٥ربمتبس /  ؛اهثحبي نأ ةنجلل نيثالثلاو سماخلاعامتج،     

 عامتجالاىلإ لثمم لاسرإ ىلإ ةرورضلا تعد اذإ ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا وعدي نأ   )د(
ةلأسملا هذه ةشقانمل ةنجللنيثالثلاو سماخلا  .  

  ٣٤/٢٥ةيصوتلا 
  فيدلم  - داض

وه فارطألا نع رداص قباس رارق رودص ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع فيدلم مسا جردأ   -١٤٨
يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ فرطلا ةداعإل فرطلا لمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا) ١٥/٣٧ررقملا (  
  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع لوكوتوربلا اهضرفي

ىلع ةنجللاتقفاو  -١٤٩ اهلمع ةطخ ذيفنت يف فيدلم هزرحت يذلا مدقتلا ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ    
رارمتساو ١٥/٣٧ررقملا يف ةدراولا  تابكرم ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل ا هلاثتما، 

  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
  ٣٤/٢٦ةيصوتلا 

  قيبمازوم  -فلأ فلأ 
يه ةنجللا نع ةرداص ةقباس ةيصوت ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع قيبمازوم مسا جردأ  -١٥٠ ةيصوتلا ( 
ةمزاللا تامولعملا عيمج قيبمازوم مدقت نأب ةنجلل قباس بلط ىلع ديدج نم تدكأ يتلا ) ٣٣/٢٠
نع ليثيملا ديمورب كالهتسال اهزواجت بابسأ حيضوتل نأ فرطلا ىلإ كلذك بلط يذلاو ٢٠٠٢   
  .كالهتسالا كلذ نم دحلل اهذختا يتلا ريبادتلا حضوي

بلطت نأ ىلع تقفتا دق تناك نيثالثلاو ثلاثلا اهعامتجاءانثأ ةنجللا نأ ةنامألا لثمم حضوأ   -١٥١  
الا ىلإ ا  صلختست نأ ةنجلل نكمي ثيحب ةعرسب لاثتمتداع يتلا ةيفيكلا حضوت نأ قيبمازوم ىلإ  

نإف ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يطعأ ًايهفش ًاحيضوت نأ نم مغرلا ىلع نكلو ،اهتبرجت نم ًاسرد  
  .دعب ةنامألا ىلإ دري مل بولطملابوتكملا حيضوتلا 

نإف كلذ عمو ،بوتكم حيضوت يأ يقلت متي مل هنأب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم دكأ  -١٥٢  
ديمورب كالهتسال ينطو ءاصقتسا ءارجإل فرطلا كلذل ةدعاسملا مدقي ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  

 ، عقوتيليثيملا ي ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نأو ،ًادج ًابيرق هجئاتن ردصت نأ ةثعبدافيإ ًاضيأ عمز  ىلإ    
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درجمبو . ةينطو يجيردت صلخت ةطخ ةغايص ىلع فرطلا ةدعاسمو ءاصقتسالا جئاتن مييقتل قيبمازوم
  .بلطلا ىلع يمسر در لصي فوس ةيلمعلا هذه ءاهتنا

نأ ىلع ةنجللاتقفتاكلذ ىلعو   -١٥٣ مدقت نأ ىلع قيبمازوم ثحت  ةيصوتلا يف ةبولطملا تامولعملا   
اهبلط يرجي يتلا تامولعملا نأ ةظحالم نكمي ام عرسأب ةنامألا ىلإ ،٣٣/٢٠ مهف نيسحت لجأ نم يه  
ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلل فرطلا اهذختا يتلا ريبادتلل ةنجللا  
ًاينمز ةبسانم ةروصبوليثيملا ديمورب  .  

  ٣٤/٢٧ةيصوتلا 
  ايبيمان  -ءاب ءاب 

يذلا ) ١٥/٣٨ررقملا (وه فارطألل قباس ررقم ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع ايبيمان مسا جردأ   -١٥٤
ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلل فرطلا لمع ةطخ ىلع لمتشا  
  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم

صلختلا ثيح نم ا تقفتا  -١٥٥  امازتلا ىلع مدقتت ايبيمان نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ ىلع ةنجللا  
هب يضقي يذلاو ١٥/٣٨ررقملا يف دراولا وحنلا ىلع ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا   

  .لوكوتوربلا
  ٣٤/٢٨ةيصوتلا 

  وروان  -ميج ميج 
لثتمم ريغ فرطك ١٦/١٧ررقملا يف اهدوجو ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع وروان مسا جردأ   -١٥٦  

  .٢٠٠٣ماع نع تانايبلا غالبإ مازتلال 
ىلع ةنجللاتقفتاو  -١٥٧  :  

  ؛١٦/١٧ررقملل ًاقبط ةرخأتملا تانايبلل وروان ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(
، سألا ماع تانايب نكمي ام عرسأ يف ةنامألا ىلإ مدقت نأب وروان ركذت نأ  )ب( ةرخأتملا سا

ةداملا نم ٢ و١نيترقفلا نأب ةركذم  صنت لوكوتوربلا نم٧  تاريدقت لضفأ فارطألا مدقت نأ ىلع نا   
  .ةرفاوتم ةيلعف تانايب كانه نكت مل اذإ ساسألا ةنس تانايبل

  ٣٤/٢٩ةيصوتلا 
  لابين  -لاد لاد 

) ١٦/٢٧ررقملا (و ه فارطألا نع رداص قباس ررقم ببسب ثحبلا ةمئاق يف لابين مسا جردأ  -١٥٨
ًانط ٢٧نع جارفإلا ةرادإل فرطلا لمع ةطخ ىلع لمتشي يذلا  نم نوزوألا دافنتسا تالادب   

  .لابين اهيلع تلوتسا نأ قبس يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
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ةدراولا اتقفتا  -١٥٩  امازتلا ذيفنت يف مدقت نم لابين هزرحت ام ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ ىلع ةنجللا   
  .١٦/٢٧ررقملا يف 

  ٣٤/٣٠ةيصوتلا 
  ايريجين   -ءاه ءاه 

ررقملا (وه فارطألا نع رداص قباس ررقم رودصل ثحبلا ةمئاق يف ايريجين مسا جردأ   -١٦٠
لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالل ةدوعلل فرطلا لمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا) ١٤/١٣  
  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع

ماع نع ةنامألا ىلإ ا   -١٦١  عرسأ يف ٢٠٠٤انايب ميدقت ىلع ايريجين ثحت نأ ىلع ةنجللا تقفتا  
لوليأ٣٠هتياغ دعوم يفو نكمم تقو  ٢٠٠٥ربمتبس /  دود يف ةنجللا نكمتت ثيحب نيثالثلاو سماخلا ا  

  .١٤/٣٠ررقملا يف ةدراولا هتامازتلال فرطلا ذيفنت مي قت نم
  ٣٤/٣١ةيصوتلا 

  ناتسكاب  -و او واو
ررقملا (وه فارطألا نع رداص قباس ررقم ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع ناتسكاب مسا جردأ   -١٦٢
اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلل فرطلا لمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا) ١٦/٢٩  
  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع لوكوتوربلا

ناتسكاب ثح ىلع ةنجللا تقفتا  -١٦٣ ماع نع ا    ام عرسأب ٢٠٠٤انايب ةنامألا ىلإ مدقت نأ ىلع  
لوليأ٣٠هتياغ دعوم يفو ،نكمي  ءانثأ ةنجلل نكمي ثيحب ٢٠٠٥ربمتبس /  نيثالثلاو سماخلا اهعامتجا،   

  .١٦/٢٩ررقملا يف ةدراولا هتامازتلال فرطلا ذيفنت مييقت نأ 
  ٣٤/٣٢ةيصوت لا

  امنب  -ياز ياز 
نع تانايبلا غالبإ نع تأشن يتلا لاثتمالا اياضق ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع امنب مسا جردأ  -١٦٤  
ةداملا بجومب فرطلا اهمدق يتلا ٢٠٠٤ماع  لوكوتوربلا نم٧   .  
ادب ٢٠٠٤ماع نع ليثيملا ديمورب نم ًا كالهتساتغلبأ دق تناك امنب نأ ةنامألا لثمم حضوأ   -١٦٥  

نأ فرطلا حضوأ ،حيضوت بلطل ةب اجتساو. هكالهتساديمجتب فرطلا مازتلا نع فارحنا هنأ 
نأو نحشلا لبق امو يحصلا رجحلا ريبادت نع ربعي ةقيقحلا يف هنأو ،ةئطاخ ةروصب غلبأ دق كالهتسالا  

ماع يف ليثيملا ديمورب نم كالهتسااهيدل سيل امنب  الل٢٠٠٤    .ةباقرلل ةعضاخلا تامادختس 
نب نأ ىلإ ريشت نأ ىلع ةنجللاتقفاوكلذ ىلع ءانبو   -١٦٦ ماع نع ا     ٢٠٠٤انايب تمدق دق ام

يحصلا رجحلا ضارغأ يف ةمدختسملا ليثيملا ديمورب تادراو نع ةقباسلا ا   انايب تححصو
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ريبادت عم لاثتماةلاح يف فرطلا تعضو ةحقنملا تانايبلا كلت نأو ،نحشلا لبق ام تا مادختساو  
  .٢٠٠٤ماع يف لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا 

  ٣٤/٣٣ةيصوتلا 
  ةديدجلا اينيغ اوباب  -ءاح ءا ح

وه فارطألا نع رداص قباس ررقم ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع ةديدجلا اينيغ اوباب مسا جردأ   -١٦٧
اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلل فرطلا لمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا) ١٥/٤٠ررقملا (  
  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع لوكوتوربلا

ذيفنت يف ةديدجلا اينيغ اوباب هتزرحأ يذلا مدقتلا ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ ىلع ةنجللا تقفاو  -١٦٨  
ريبادتل لاثتمالا يف اهرارمتسالو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل اهلمع ةطخ  
  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع لوكوتربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا

  ٣٤/٣٤ةيصوتلا 
  يسورلا داحتالا  - ءاط ءاط

ماظنل لاثتمالا مدع ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع يسورلا داحتالا مسا جردأ  -١٦٩ نع تانايبلا غالبإ   
ماعل تانايبلا غالبإ نع ةئشانلا مازتلالا اياضق ببسب كلذكو ٢٠٠٣ماع  فرطلا اهمدق يتلا ٢٠٠٤،   

لوكوتوربلا نم٧ةداملا بجومب   .  
ىلإ ١٦/١٧ررقملا راشأ نأ دعب هنأ ة نامألا لثمم حضوأ  -١٧٠ ماع تانايب غلبي مل يس ورلا داحتالا نأ 

ماق٢٠٠٣ نأ ىلع لد امم ةرخأتملا تانايبلا غالبإب فرطلا ،  نع نوبركلا ديرولك عبار جاتنإو كالهتسا   
غلب ٢٠٠٣ماع  نط ٤٠،٣٧  نوزوألادافنتسا تالادب  نع نيفارحنا الثم كالهتسالاو جاتنإلا نأبو.    

  .داوملا هذه نم لماكلايجيردت لاصلخت لا ةيلمع يف رارمتسالابفرطلا ماز تلا
ةصاخلا ةردابملا نم ةدعاسملا يقلت لصاوي يسورلا داحتالا نأ ىلإ كلذك ةنامألا لثمم راشأ   -١٧١
مئادلا قالغإلا قيرط نع لاثتمالا ىلإ هتدوع ترسي يتلا ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ قالغإل  

ريشت تلظ ةيونس ةعباتم تاثعب نأو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمو تانولاهلا جاتنإ ىلعهتاردقل 
هنأو اهيلع قفتملا قالغإلا ةطخ لماكلاب تذفن دق ةصاخلا ةردابملا يف ةعلاضلا تاكرشلا عيمج نأ ىلإ 

  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم وأ تانولاهلا جاتنإ ىلع لدت نئارق كانه سيل
نط ٤٠،٣٧كانه نأ ةنجللاب وضع وهو يسورلا داحتالا لثمم حضوأ   -١٧٢  دافنتسا تالادب 

متو ٢٠٠٣ماع جتنأ يوناث جاتنإ ةرابع يه نوبركلا ديرولك عبار نم نوزوألا  ماعلا يف ه كالهتسا 
عينصت ةدامك٢٠٠٤يلاتلا  جاتنإلا زواجت فينصت ءاسأ دق هنأ دقتعي فرطلا نإف كلذ ىلع ءانبو .  

يوناثًاجتان ناك ماعلا لاوط فرطلا هجتنييذلا نوبركلا ديرولك عبار نأو . كالهتسالاو لمعتسيو ًا   
يسورلا داحتالا اهيلإهردصي يتلا فارطألا ةطساوب وأ ةيلحملا تاعورشملا ةطساوب عينصت لماعك ءانبو .  
ناك ،هيلع ل دبال  جتانك ماع لك ةيا يف نوبركلا ديرولك عبار نم ةيمك هيدل ىقبت ت نأيسورلا داحتال  
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هيلي يذلا ماعلا لولح لبق ةطيسو ةدامكاهمادختسانكمي ال يوناث  هذه نأب ةنجللا لثمملا غلبأو .  
  .ةنامألا ىلإ دعب ًايمسر غلبت مل تامولعملا

ىلع ةنجللاتقفتاكلذ ىلع ءانبو   -١٧٣  :  
نع رداصلا ١٤/٣٥ررقملا نأ ىلإ ةراشإلا   )أ( فارطألل رشع عبارلا عامتجالا  يف  
ماع نع هتانايب غلبأ دق يسورلا داحتالا نأ ريدقتلا عم ظحال دق ٢٠٠٢ لاو٢٠٠١  صلختلا دكؤت يت  

؛ءابو فلأ نيقفرملا يف ةجردملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملاكالهتساو جاتنإنم لماكلا يجيردتلا     
ررقملل ًاقفو ٢٠٠٣تانايب مدق دق يسورلا داحتالا نأب ةطاحإلا   )ب(   ؛١٦/١٧ 
يف ةجردملا داوملا جاتنإو كالهتسانع غلبأ دق يسورلا داحتالا نأب قلقلا عم ةطاح إلا  )ج(  

ةيناثلا ةعوم   ثودح ىلإ ريشت يتلا تانايبلا يهو ٢٠٠٣ماع نع ) نوبركلا ديرولك عبار(ا ءاب قفرملا  
  ؛لماكلا يجيردتلا صلختلا قيقحتب لوكوتوربلا ىضتقمب فرطلا تامازتلا نع فارحنا

 ٣٠زواجتي ال دعوم يفو نكمم تقو عرسأ يف مدقي نأ فرطلا نم بلطلا   )د(
ًاريسفت ٢٠٠٥ربمتبس /لوليأ ًالضف نوبركلا ديرولك عبار كالهتساو جاتنإب قلعتي اميف هتافارحنالًايمسر    

لمع ةطخ مدقي نأو ٢٠٠٤ماع نع ًاضيأ هتانايب نعو نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةقلعتملا هتانايب نع   ،
؛ًابسانم كلذ ناك اذإلاثتمالا ىلإ ةيروفلا هتدوع نامضل ًاينمز ةددحم سايق تامالعب ةدوزم    

سماخلا عامتجالاىلإ هل لثمم لاسرإ ىلإ ،رمألا ىضتقا اذإ ،يسورلا داحتالا ةوعد   )ه(  
  ؛عوضوملا ةشقانمل ةنجلل نيثالثلاو

، كالهتساليمسر ريسفت رفاوت مدع ةلاح يف ،ةقفاوملا   )و( دئازلا فرطلا  ىلإبلطلا ىلع  
يف دراولا بلطلا ىلع ةقفاوملا فارطألل رشع عباسلا عامتجالا عورشم ،ةقفاوملل مدقي نأب هالعأ ) د( 

ريرقتلا اذ  قفرملا نم ميج مسقلا يف دراولا ررقملا.  
  ٣٤/٣٥ةيصوتلا 

  نيدانيرغو تنسنف تناس  -ءاي ءاي 
ثحبلا ةمئاقىلعنيدانيرغو تن سنف تناس مسا جردأ  -١٧٤ وه فارطأللقباس ررقم ب بسب    

تابكرم ىلع ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلل فرطلا لمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا) ١٦/٣٠ررقملا (  
  .لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا

ىلع ةنجللاتقفتادقو   -١٧٥  :  
سنفتناس ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ  )أ( تلد يتلاو  ٢٠٠٤تانايبل نيدانيرغو تن  
نم ليلقتلاب ةصاخلا ٢٠٠٤ماعل سايقلا تامالع عم قفتي اه كالهتسانأ ىلع  تابكرم كالهتسا   

  ؛١٦/٣٠ررقملا يف دراولا وحنلا ىلع ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 
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يف دراولا اهمازتلا ذيفنتل اهدوهج ةلصاوم ىلع نيدانيرغو تن سنف تناس عيجشت  )ب(
صصح ماظن ثادحتسال١٦/٣٠ررقملا  نم لوألا عبرلا لولحب نوزوألل ةدفنتسملا داوملل    ٢٠٠٤ 

لوليأ٣٠هتياغ دعوم يف اهتلاح نأشب ةنامألا غالبإو نكمي ام عرسأب  نكمتت ثيحب ٢٠٠٥ربمتبس /   ،
نيثالثلاو سماخلااهعامتجايف كلذ ثحب نم ةنجللا   .  

  ٣٤/٣٦ةيصوتلا 
  نويلاريس  -فاك فاك 

تانايب ريرقت نع ةئشانلا لاثتمالا اياضق ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع نويلاريس مسا جردأ  -١٧٦  
ةداملل ًاقفو فرطلا همدق يذلا ٢٠٠٤ لوكوتوربلا نم٧   .  
ىلع ةنجللاتقفتا  -١٧٧  :  

دعوميفو نكمي ام عرسأ يف ةنامألل مدقت نأ نويلاريس ىلإ بلطلا  )أ( هتياغ    ٣٠ 
ًاحيضوت ٢٠٠٥ربمتبس /لوليأ ماع يف هنع تغلبأ يتلا تانولاهلا نم اهكالهتسا يف فارحنالل،   ٢٠٠٤ 

ىلإ ةزجانلا فرطلا ةدوع نامضل ًاينمز ةددحم سايق تامالع تاذ لمع ةطخ ميدقت كلذ بسانت اذإو 
  ؛لاثتمالا

ةرورضلا تعد اذإ،نويلاريس ةوعد  )ب( ىلإ لثمم لاسرإ ىلإ ،  نيثالثلاو سماخلا عامتجالا   
  ؛ةلأسملا هذه ةشقانمل ةنجلل

ىلإ بلطت نأ كالهتسالا دح زواجتل حيضوت ميدقتمدع ةلا ح يف هنأ ،قفاوت امك  )ج(  ،
يف دراولا بلطلا ديؤي نأ فارطألل رشع عباسلا عامتجالا يف دراولا ررقم عورشم ةلاحإب هالعأ ) أ( 

هدامتعالعامتجالاىلإ ريرقتلا اذهل ) ياز عرفلا(لوألا قفرملا   .  
  ٣٤/٣٧ةيصوتلا 

  ناميلس رزج  -مال مال 
ررقملا يف اهجاردإ ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع ناميلس رزج مسا جردأ  -١٧٨ ةلاح يف ا ١٦/١٧   وكل  
ماع نع تانايبلا غالبإ تابلطتم عم لاثتمامدع   ٢٠٠٣.  
ررقملا بجومب ةرخأتملا ا   -١٧٩  انايبل ناميلس رزج ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ ىلع ةنجللا تقفتا
١٦/١٧.  

  ٣٤/٣٨ةيصوتلا 
  لاموصلا  -ميم ميم 

دق ناك يذلا ) ١٦/١٩ررقملا (فارطألا ررقم ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع لاموصلا مسا جردأ   -١٨٠
الا ىلإ ا  لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمدوعل لمع ةطخ وأ ،ًاحيضوت مدقت نأ اهيلإ بلط  

  .تانولاهلا ىلع
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لبأ لاموصلا نأ ىلإ راشأ دق١٦/١٩ررقملا نأ ةنامألا لثمم حضوأ   -١٨١ تانولاهلا كالهتسانع تغ    
اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادت عم لاثتمامدع ةلاح يف اهعض و كلذ نا و٢٠٠٣ و٢٠٠٢يماعل   

، . لوكوتوربلا كلذ تلعف دق ا  اأو ًاحيضوت مدقت نأ اهيلإ بلط دق لاموصلا نأو تزع أ امك  
ةمصاعلا يف قئارحلا ثداوح ددع ىلإ تانولاهلا نمكالهتسالا دحل اهزواجت يتلاو ،دلبلا ءاحنأ عيمجو    

تانولاهلل ةمدختسملا قيرحلا نم ةياقولا تادعممادختسايف عسوتلا ىلإ تدأ  تادراو نم تدازو ،   
كلذكتانولاهلا امك ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع صصح ضرفل ماظن ءاشنإ عمزت لاموصلا نأو.    

رظحل حرتقم ةغايصب موقت ا  ملا تادعملاو تاجتنملاداريتساأ ناعرس ا ،تانولاهلا ىلع ةدمتع   أو قبطت س 
ساسألا طخ تايوتسم دنع تانولاهلا كالهتسادمجيو تادراولا ىلع ًاصصح ضرفي ًاتقؤم ًاريبدت   

  .لوكوتوربلا هضرفي يذلا يجيردتلا صلختلل ينمزلا لودجلا معديو
ماظن نأ دكأو. ةلئسألا ىلع باجأو لاموصلا نم لثمم رضح ةنجللا نم بلط ىلع ءانبو  -١٨٢  

نم امهدامتعا مت دق تانولاهلل ةمدختسملا تادعملا ىلع رظحلاو عمزملا تادراولا صيخارتو صصحلا 
نأو . ٢٠٠٥ربمسيد /لوألا نوناك يف امهثادحتسا عقوتملا نمنأ  و،فرطلا ىدل ةيذيفنتلا ةئيهلا بناج

ح لبق مدقت فوس٢٠٠٤ماع نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةصاخلا تانايبلا  ربمتبس /لوليأ لول 
ةلقو ةيلهألا برحلا ةرتف لواطت ببسب تانايبلا عمج يف باعصب ترم دق لاموصلا نإ لاقو . ٢٠٠٥

نيتريخألا نيتبقعلا ىلع بلغتلل ةدعاسملا تبلط ا  . أو ،ةينقتلاو ةيلاملا دراوملاو نيبردملا نيفظوملا دوجو
زوألل ةدفنتسملا داوملاكالهتسايف ةدايز كانه نإ لاقو  ةدفنتسملا داوملا نأو مالسلا ةداعتسال ًارظن نو  

  .اهدودح ىلع طباوضلا دكؤت نأ نم ةموكحلا نكمتت نأ لبق اهداريتسامت دق نوزوألل 
بجومب ةيميلقإلا تاكبشلا عم بنج ىلإ ًابنج لاموصلا لمعت نأ ةنجللا نم وضع حرتقا   -١٨٣

ملا ممألا جمانربل عباتلالاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب اهيفظوم تاردق ءانب يف دعاست نأو ،ةئيبلل ةدحت  
. نيينقتلا تادربم ةرادإ ةطخو يرطق جمانرب مدق ي نأ عقوتملا نم نأب ةنجللا قودنصلا ةنامأ لثمم غلبأو

نيعبرألاو عباسلااهعامتجاءانثأ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ لاموصلل  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم فاضأو .  
،لاموصلل يسسؤملا زيزعتلل ماع هتد م ًاجمانرب نأ ةكبش يف وضعك طشن دق فرطلا نأبو هذيفنت يرجي  
  .ةيميلقإ

ىلع ةنجللاتقفتاكلذلو   -١٨٤  :  
نم نأب ا ١٦/١٩ررقملا ىلع لاموصلا در ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(  دافإ كلذ يف امب  ،

ع ةدمتعملا تادعملاداريتساىلع حرتقملا اهرظح لخدت نأ عقوتملا  صصحل تقؤملا اهماظنو تانولاهلا ىل  
  ؛٢٠٠٥ربمسيد /لوألا نوناك لولحب تادراولا

مدقت نأ تقؤملا تادراولل صصحلا ماظن ثادحتسا باقعأ يف ،لاموصلا ىلإ بلطلا   )ب(
تامولعملا كلت نأ ىلإ ةراشم ،ماظنلا يف ةدراولا ًاينمز ةددحملا سايقلا تامالع نعليصافت ةنامألا ىلإ   

ناك يتلا لاثتمالا ىلإ ةدوعلل ًاينمز ةددحم سايق تامالع ديدحتل ةبولطم رشع سداسلا عامتجالا   
  ؛اهلمع ةطخ يف اهجاردإ لاموصلا نم بلط دق فارطألل
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ىلع فرطلا كلذ ثحت كلذ عمو لاموصلا اهلظ يف لمعت يتلا قئاوعلا ىلإ ريشت نأ   )ج(
ماع نع ا   هتياغ دعوم يف ٢٠٠٤انايب ةنامألا ىلإ مدقي يكل هدوهج لضفأ لذب لوليأ٣٠  ربمتبس / 

ءانثأ لاموصلا عضو ثحب ىلع ةنجللا ةدعاسمل ٢٠٠٥ نيثالثلاو سماخلااهعامتجا،   .  
  ٣٤/٣٩ةيصوتلا 

  ارسيوس  -نون نون 
تانايب ريرقت نع ةئشانلا لاثتمالا اياضق ببسبثحبلا ةمئاق ىلع ارسيوس مسا جردأ   -١٨٥  ٢٠٠٤ 

نم٧ةداملا بجومب فرطلا همدق يذلا  لوكوتوربلا   .  
نأ ىلع ةنجللاتقفتا  -١٨٦ ثحب لجأ نم ه  لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل فرطلا لاثتما   

داقعنا متي امثير ٢٠٠٤ماع لالخ  يذلا قيضلا تقولا ءوض يف نيثالثلاو سماخلاعامتجالا  ىلع ناك ،   
يب نم ةنامألا ا  ماع نع ةمدقملا ا دلو يتلا تانايبلا ريراقت هلالخ ضرعتست نأ ارسيوس  نأو ٢٠٠٤انا  

ا  ةرهاظلا افارحنا نع تامولعم ميدقتب ةنامألا بلطل بيجتست صلختلا ىلع ظافحلا بلط م نع
  .ماعلا كلذ لالخ ليثيملا مروفورولك نمو نوبركلا ديرولك عبار نم لماكلا يجيردتلا

  ٣٤/٤٠ةيصوتلا 
  ناتسكيجاط  - نيس نيس

ثحبلل ناتسكيجاطجاردإ مت   -١٨٧ نمضتي يذلاو ) ١٣/٢٠ررقملا (فارطألل قباس ررقمل ًاقبط  
نيقفرملا داومل ةبسنلاب لوكوتوربلاب ةصاخلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالاىلإ ةدوعلا لجأ نم فرطلا لمع ةطخ   

  .ءابو فلأ
ماعلل ا تقفتادقو   -١٨٨  انايب ةنامألا ىلإ مدقت نأب ناتسكيجاط ىلإ بلطت نأ ىلع ةنجللا  ٢٠٠٤ 

لوليأ٣٠هتياغ دعوم يفو ،نكمم تقو عرسأب  يف ةنجلل نكمي ثيحب ٢٠٠٥ربمتبس /   اهعامتجا، 
  .١٣/٢٠ررقملاب ةدراولا هتادهعتل فرطلا ذيفنت ىدم مييقت نيثالثلاو سماخلا 

٣٤/٤١ةيصوتلا   
  ايكرت  - نيع نيع

ماع تانايب ريرقت نم تزرب يتلا لاثتمالااياضق ببسب ثحبلل ايكرت جاردإ مت   -١٨٩ يذلا ٢٠٠٤   
لوكوتوربلا نم٧ةداملل ًاقبط فرطلا همدق   .  

ناثيمورولكوموربلا نم ًا كالهتسانيبت تانايب تمدق ايكرت نأ ةنامألا ةلثمم تحضوأ دقو   -١٩٠
ةبوسحم نط ٤٤,١٦هردق  ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب  مت ةداملا نأب فرطلا دافأ دقو . ٢٠٠٤ 

ةبوسحم نط ٠٤,١٤ مادختسامت ثيح ، )١(نيلليسيماتلاسلا جاتنإل اهداريتسا نوزوألا دافنتسا تالادب   
عمزملا نم ناكو ٢٠٠٤يف ضرغلا اذهل  يف ضرغلا سفنل يقابلا مادختسا  نأ ىلإ تراشأ دقو . ٢٠٠٥ 

                                                           
  ".نيسيلليماتلاس"مسإب فرطلل ةيلصألا ةلاحإلا يف تدرو   )١(
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ايجولونكتلا قيرف ريرقت ثحبب نيرشعلاو سماخلا هعامتجايف ماق ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا   
نيب يذلاو يداصتقالامييقتلاو  تسيل نيلليسيماتلاسلا جاتنإ يف ةمدختسملا ناثيمورولكوموربلا ةدام نأ  

دعب ةنامألا غلبت مل ايكرت نأو ،ةطيسو ةدامك ًا مادختسادعت اهنكلو ،عينصتلا لماوع تا مادختسانم 
  .ةداملا كلتب قلعتي اميف فرطلا تانايب ريرقت ةعجارم اهيلع نيعتي ناك اذإ ام

كرتداريتساراثأ دقو   -١٩١ ةطيسو ةدامك حضاولا مادختسالل ناثيمورولكوموربلا ةدامل اهسيدكتو اي   
نع فارحناللحاضيإك سيدكتلا نم عونلا اذه ميدقت مت ىتمو ،امع ًامومع رثكأ ًالؤاست ةيلاتلا ةنسلا يف   

بت نأ ةنامألا ىلع متحتي ناك اذإ امو ،لوكوتوربلاب ةصاخلاكالهتسالا وأ جاتنإلا ىلع ةباقرلا ريبادت غل  
مدع ةلاح ا فارحنالااذه نأشب ةنجللا   أ ىلع لمتحملاثتما  نأشب ةنجللا نم هيجوتب ةنامألا بحرتسو .  

  .ةلأسملا هذه
ىلإ تبلطو نيثالثلاو سماخلا اهعامتجالامعأ لودج ىلع ةيضقلا عضت نأ ةنجللا تررق دقو   -١٩٢  

  .عامتجالاكلذ لبق عوضوملا اذه نأشب ةيمالعإ ةقيثو ممعت نأ ةنامألا 
ىلع ةنجللاتقفتاامك   -١٩٣  :  

ةبسنلاب ةباقرلا لوادج نع اهفارحنابقلعتي اميف ايكرت ةروشم ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(  
تامولعملا نأ ىلإ ًاضيأ ريشت اهنكلو ٢٠٠٤يف ناثيمورولكوموربلا ةدام نم هنع غلبملا اه كالهتسال  

قبط فرطلاتامازتلاو فارحنالانيب قفوت مل ةمدقملا  ةدامل ةبسنلاب لوكوتوربلاب ةصاخلا ةباقرلا ريبادتل ًا  
  ؛ناثيمورولكوموربلا

ىلإ ةريشم فارحنالااذه ريسفتل تامولعملا نم ًاديزم مدقت نأ ىلإ ايكرت وعدت نأ   )ب(  ،
ايجولونكتلا قيرف ضارعتسا ب صاخلايداصتقالا مييقتلاو  جاتنإ يف ناثيمورولكوموربلل اه مادختسا 

نم ًا مادختساسيلو ةطيسو ةدامك ًا مادختساربتعي قيبطتلا اذه نأ ىلإ صلخ يذلاو نيلليسيماتلاسلا 
  ؛عينصتلا لماوع تامادختسا

ىلإ اهنع ًالثمم دفوت نأ ىلإ ءاضتقالابسح ،ايكرت وعدت نأ   )ج( سماخلا عامتجالا،   
  .ةلأسملا هذه ةشقانمل ةنجلل نيثالثلاو

٣٤/٤٢ةيصوتلا   
  ناتسنامكرت  - ءاف ءاف

ررقملاب اهجاردإ ببسب ثحبلل ناتسنامكرت جاردإ مت  -١٩٤ مدع ةلاح يف ا ١٦/١٧   وكل  لاثتما 
فارطألل قباس ررقم ببسب كلذكو ٢٠٠٣ماعلا نع تانايبلا غالبإ تابلطتمل  ) ١١/٢٥ررقملا (، 

لوكوتوربلاب ةصاخلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالاىلإ ةدوعلا لجأ نم فرطلا لمع ةطخ نمضتي يذلاو   
  .ءابو فلأ نيقفرملا داوملةبسنلاب 
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لماع ريغ فرطك ساسألا يف اهفينصت مت يتلا ،ناتسنامكرت نأ ةنامألا ةلثمم تحضوأ دقو   -١٩٥
ررقملل ًاقبط اهيلع قفتملا اهلمع ةطخ بجومب لمعت تناك ٥ةداملا بجومب  تنمضت يتلاو ١١/٢٥،   ،

ةغلبملا تانايبلا تنيب دقو . ٢٠٠٣ ماع لولحب ءابو فلأ نيقفرملا داوم نم لماك صلخت قيقحتب ًادهعت
ةبوسحم نط ٣٩,٤٣هردق ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ًا كالهتسا ٢٠٠٣ماع نع   تالادب 

دهعتلا كلذ عم قستي الام وهو ،نوزوألادافنتسا ، عامتجالايفف ،كلذ عمو .   فارطألل رشع سداسلا  
ةلاح مييقت متيس هنأ ينعي امم ،٥ةداملا بجومب لماع فرطك ناتسنامكرت فينصت ةداعإ مت  ًاقبط اهلاثتما   

ةبسنلاب  ،اهلاثتماةلاح نإف ،كلذ عمو . ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع ةقبطملا صلختلا لوادجل 
يغبني ٢٠٠٤ و٢٠٠٣يماعل  اهلمع ةطخ يف اهيلع قفتملا خيراوتلل ًاقبط اهمييقت يف رارمتسالا،   

  .ةقباسلا
ميدقت ًارخؤم طقف اهنم بلط دق ناتسنامكرت نأ ثيح هنأب ةنجللا ترقأ دقف ،كلذ عمو  -١٩٦  

ماعلا نع ا فارحنالاناشب حاضيإ   انايب يف ةلاح ثحب ًامئالم نكي مل هنإف اذل ٢٠٠٣  فرطلا لاثتما،   
طسوو ةيقرشلا ابوروأل ةيميلقإلا ةكبشلا نأ ىلإ ةنجللا ءاضعأ دحأ راشأدقو . عامتجالااذه يف  ايس آ 

نأ فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ لثمم فاضأ دقو . ناتسنامكرت ةدعاسمل ًاصاخ ًالماع ًاقيرف تأشنأ
ةطساوب هثحب متيس ام وهو ،يسسؤملا زيزعتلاب ةصاخ ةدعاسم ىلع لوصحلل بلطب مدقت دق فرطلا 

ريغي نأ نكميو ،يلاتلا عوبسألا يف دقعاهعامتجايف ةيذيفنتلا ةنجللا   يس يذلاو ،نيعبرألاو سداسلا ًاضيأ    
  .ذيفنتلا ةنجل لبق نم بلطلا اذه ثحب متي ثيحب عضولا نم

ىلع ةنجللاتقفتادقف يلاتلابو   -١٩٧  :  
ماعلا نع ةرخأتملا ا   )أ(  ًاقبط ٢٠٠٣انايبل ناتسنامكرت ميدقت ىلإ ريدقتلاب ريشت نأ  ،

  ؛١٦/١٧ررقملل 
يف فرطلا لاثتمايف رظنلا ئجرت نأ   )ب( ىلإ دهعتلا كلذ عم ٢٠٠٣  سماخلا اهعامتجا   

تامولعم ميدقتب ةنامألا بلطل ةباجتساللناتسنامكرت مامأ حاتملا دودحملا تقولا ءوض ىلع ،نيثالثلاو   
ماع يف حضاولا فارحنالانأشب  ررقملا يف دراولا اهدهعت نع ٢٠٠٣  نم يلك صلخت قيقحتب ١١/٢٥   

  ؛٢٠٠٣رياني /يناثلا نوناك نم لوألا لولحب ءابو فلأ نيقفرملا داوم
هتياغ دعوم يفو ،نكمم تقو عرسأب ةنامألا ىلإ مدقت نأ ناتسنامكرت ىلإ بلطت نأ   )ج(

لوليأ٣٠ اذه نأشب ًاحاضيإ ٢٠٠٥ربمتبس /  ماعلا نع ا فارحنالا،   انايب كلذك مدقت نأو  ،٢٠٠٤ ،
يف فرطلا لاثتماةلاح مييقت ةنجلل ىنستي ىتح  ؛نيثالثلاو سماخلااهعامتجا     

ةداملا بجومب لماع ريغ فرطك اهفينصت نأب ناتسنامكرت ركذت نأ  )د( ةبسنلاب ٥   
بلطتي ٢٠٠٤ و٢٠٠٣نيماعلل  ةلاحل ةنجللا ضارعتسا  ىلإ عوجرلاب نيتنسلا نيتاه يف فرطلا لاثتما   

  ؛١١/٢٥ررقملا يف ةدراولا تادهعتلا 
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ب ةنجللا موقتس١٦/٣٩ررقملل ًاقبط هنأ ،ركذت نأ   )ه( ةلاح ضارعتسا،   لاثتما 
ةلماعلا فارطألا ىلع ةقبطملاو لوكوتوربلاب ةصاخلا ةباقرلا ريبادت ىلإ عوجرلاب ٢٠٠٥ يف ناتسنامكرت  ،

نم ناتسنامكرت ضفخت نأ بلطتت يتلاو ٥ةداملا بجومب  ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اه كالهتسا، 
ىلإ لصتل ٢٠٠٥ماع يف ةيرولف  هردق كالهتسا  ةبوسحم نط ٦٦٦,١٨  يكل نوزوألا دافنتسا تالادب   

ةنسلا هذه يفلاثتمالا ققحت  .  
٣٤/٤٣ةيصوتلا   

  ولاڤوت  - داص داص
مدعل ١٦/١٧ررقملاب اهدورو ببسب ثحبلل ولا ڤوت جاردإ مت  -١٩٨ تانايبلا غالبإ تابلطتمل ا هلاثتما 

  .٢٠٠٣ماعلا نع 
وت نأ ىلإ فسألا عم ريشت نأ ىلع ةنجللاتقفتادقو   -١٩٩ ماع نع ا ڤ   امك ٢٠٠٣انايب غلبت مل ولا  

هذه مدقي نأ فرطلا ىلإ بلطت نأ ىلعو ،فارطألل رشع سداسلا عامتجالاةطساوب اهنم بل ُط  
هتياغ دعوم يفو ،نكمم تقو عرسأب ةنامألا ىلإ ٢٠٠٤ماع نع هتانايب كلذكو ،تامولعملا   ،٣٠ 

ةنجلل نكمي ثيحب٢٠٠٥ربمتبس /لوليأ ةلاح مييقت ،  يف فرطلا لاثتما  نيثالثلاو سماخلااهعامتجا   .  
٣٤/٤٤ةيص وتلا  

  ادنغوأ  - فاق فاق
ةطخ نمضتي يذلاو ) ١٥/٤٣ررقملا (فارطألل قباس ررقمل ًاقبط ثحبلل ادنغوأ جاردإ مت   -٢٠٠

، لاثتمالا ىلإ ةدوعلا لجأ نم فرطلا لمع ليثيملا ديموربل ةبسنلاب لوكوتوربلاب ةصاخلا ةباقرلا ريبادتل  
اهذيفنت نأشب ريرقت عفرب اهدهعتب ادنغوأ ركذ ت يتلاو) ٣٣/١١ةيصوتلا (ةنجلل ةقباس ةيصوتل ًاقبطو 

نوزوألل ةدفنتسم داومل ةمدختسملا تادعملا نم تادراولا رظحب١٥/٤٣ررقملا يف دراولا اهدهعتل   .  
اهلمع ةطخ ذيفنت يف رمتسملا ادنغوأ مدقت ىلإ ريدقتلاب ريشت نأ ىلإ ةنجللا تقفتادقو   -٢٠١  

تادعملا نم تادراولا ىلع رظح قيبطتب اهدهعت ذيفنت كلذ يف امب ،ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلل  
ةيصوتلاو ١٥/٤٣ررقملا نم لط يف بلُط امك ،نوزوألل ةدفنتسم داومل ةمدختسملا   ٣٣/١١.  

٣٤/٤٥ةيصوتلا   

  ياوغوروأ  - ءار ءار
ةطخ نمضتي يذلاو ) ١٥/٤٤ررقملا (فارطألل قباس ررقمل ًاقبط ثحبلل ياوغوروأ جاردإ مت   -٢٠٢

ليثيملا ديموربل ةبسنلاب لوكوتوربلاب ةصاخلا ةباقرلا ريبادتللاثتمالا ىلإ ةدوعلل فرطلا لمع  .  
هردق كالهتسانع ياوغوروأ تغلبأ   -٢٠٣ ةبوسحم نط ١,١١  ديمورب نم نوزوألا دافنتسا تالادب   

عضو يف كالهتسالا نم ىوتسملا كلذ ناك دقو. ٢٠٠٤ماعلا نع ليثيملا  تابلطتم عم لاثتما   
دنع ٢٠٠٤ماع يف ليثيملا ديمورب نم اه كالهتساىوتسم ياوغوروأ ديمجت بوجوب لوكوتو ربلا  

هردق ساسأطخ ىوتسم  ةبوسحم نط ٢٠٢,٢  عم ًاقستم نكي مل هنكلو ،نوزوألا دافنتسا تالادب   
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ماع يف ليثيملا ديمورب نم هكالهتساديزي الأب هلمع ةطخب دراولا فرطلا دهعت  نع ٢٠٠٤  نانطأ ٤   
الا يف ةدايز كلذك لكشتو نوزوألادافنتسا تالادبةبوسحم  ماعب ةنراقم كالهتس   ٢٠٠٣.  
حرشب فرطلا موقي نأب ةنامألا بلطل ةباجتساو  -٢٠٤ يف ةدايزلاو حضاولا هفارحنا  ديمورب كالهتسا   

يف اهديدحت مت يتلا ليثيملا ديمورب لئادب نم ًاضعب نأب ياوغوروأ تدافأ ٢٠٠٣ماعب ةنراقم ليثيملا   ،
فارطألا ددعتم قودنصلا فارشإ تحت ذفن ألا  ي يذلاو يجيردتلا صلختلاب صاخلا اهعورشم يف ساس
ةلباق ريغ ا كالهتسا لادبتسال  أ تتبثأ نيتاسبلا ةحالف عاطق يف مدختسملا ليثيملا ديمورب نم اه
لانملا ةبعص تناك وأ يبلس دودرم تاذ تناك وأ ،تالاحلا عيمج يفمادختسالل نم لئ ادبلا نأ امك.  

الل اهليجست دعب متي مل ةرشبم جئاتن تققحو ًايناديماهرابتخامت يتلا ةيئايميكلا داوملا   يف مادختس 
قاوسألا عم مءالتتل مهداصح ديعاوم اوقفاودق نيعرازملا ضعب نأ ىلإ فرطلا راشأ امك . ياوغوروأ  
. ةحورطملا لئادبلل بولطملا ةجلاعملا تقو عم ةقفتم ريغ ةديدجلا داصحلا ديعاوم تناك دقو. ةديدجلا
 لاثتمالا ىلع ياوغوروأ ةردقم مدع يف ةلوقعم راعسأب ليثيملا ديموربل يمانتملا رفاوتلا مهاس امك

ةبوسحم نانطأ ٤ىلإ ليثيملا د يمورب نم اهكالهتساضفخب اهدهعتل  ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب   
٢٠٠٤.  
كلذ يف امب ،ريبادتلا نم ةلسلس ذاختايف فرطلا  رمتسأدقف ،فقوملا اذهل يدصتلا ةدواعملو   -٢٠٥  

زرحملا مدقتلا معدل كلذو تابوعصلا لك تزرب ثيح ةقطنملا يف نيتاسبلا ةحالف ةطبار عم ةقالعلا زيزعت 
لئابلل ليجستلا ةيلمع ريسيتو ؛لئادبلا رارقإ يف مدقتلا ةلصاومو ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا يف 

دصر ماظن زيزعتو ؛قاوسألا يف اهريفوتو ةيداشرإلا براجتلا يف ةرشبم جئاتن ت طعأ يتلا ةيئايميكلا
ةعارزلا ةرازو عم قيسنتلاب كلذو ،نوزوألا ةدحو هتأشنأ يذلا ليثيملا ديموربداريتسا  .  

ءارج نم نآلا ىتح تققحت يتلا ةئيسلا جئاتنلا ءوض ىلع ا   -٢٠٦   مادختساأ ياوغوروأ تدافأ امك
بولطملا عقوتملا تقولا عضو عمو ،ةددحملا يناتسبلا جاتنإلا تالاجم دحأ يف ةحورط ملا لئادبلا ضعب

بيردتلاو ميلعتلا لامكتسالبولطملا تقولا كلذكو ةديدج لئادب رارقإو يراجتلا حرطلاو ،ليجستلل   
يف لئادبلا هذ   يف ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ ًابلط فرطلا مدق دقف رابتعالانيطبترملا خلااهعامتجا،  سما  

ةنجللا عماهقافتايف ةدراولا ةددحملا خيراوتلا ةعجارمب ،يلاتلا عوبسألا يف هدقع عمزملاو ،نيعبرألاو   .  
ديمورب نم يجيردتلا صلختلل ياوغوروأ تامازتلاعم ةقفتم ةحقنملا خيراوتلا تناك دقو   -٢٠٧  

اتلالبق لماكلا صلختلل فرطلا قيقحت ىلإ يدؤتسو لوكوتوربلل ًاقبط ليثيملا  لوكوتوربلل ًاقبطاماز   .
ذيفنت نأشب لماك ريرقت ميدقتب ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم عم اهسفن ياوغوروأ تمزلأ دقو 

ماع يف ،ياوغوروأ يف ةرفاوتملا ليثيملا ديمورب لئادب نأشب ةلاح ريرقت عم ،حقنملا قافتالا عم ٢٠١٠   ،
م لماكلا صلختلاءاهتنالاةيناكمإ يف رظنلا    .٢٠١٣ماع لبق ليثيملا ديمورب ن  

ىلع ةنجللاتقفاودقو   -٢٠٨  :  
غلبملا ليثيملا ديمورب نم ياوغوروأ كالهتساقفتي امنيب ،هنأ ىلإ قلقلا عم ريشت نأ   )أ(  

ديمجتب لوكوتوربلا تابلطتم عم ٢٠٠٤ماعلا نع هنع  ساسألا طخ ىوتسم دنع فرطلا كالهتسا   
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ررقملا يف ةدراولا كالهتسالا ضفخبهتادهعت عم قفتي ال هنأ الإ ،هتصاخ  يف ةدايز لثميو ١٥/٤٤   ،
ماعب ةنراقم كالهتسالا   ؛٢٠٠٣ 

 يف فارحنالانأشب حاضيإب عيرسلا ياوغوروأ مدقت ىلإ ،كلذ عم ،ريدقتلاب ريشت نأ   )ب(
؛فقوملا اذهل يدصتلا ةدواعمل اكالهتسا  ةمئاقلا ريبادتلل فصوو ليثيملا ديمورب نم اه  

هتياغ دعوم يفو ،نكمم تقو عرسأب ةنامألا ىلإ مدقت نأ ياوغوروأ ىلإ بلطت نأ   )ج(
لوليأ٣٠ ررقملا يف ةدراولا ةطخلا لحم اهلالحإل ةحرتقملا ةحقنملا اهلمع ةطخ ٢٠٠٥ربمتبس /   ،١٥/٤٤ ،

؛نيثالثلاو سماخلااهعامتجايف اهثحب ةنجلل نكمي ثيحب     
ضفخب اهمايق بلطتت لوكوتوربلاب ةصاخلا ةباقرلا ريبادت نأب ياوغوروأ ركذت نأ   )د(

يف ةئاملا يف ٢٠ةميقب ليثيملا ديمورب نم اه كالهتسا ةرقفلا نأو ٢٠٠٥  ررقملا نم ٥  ىلع صنت ١٥/٤٤   
يغبني هنإف ،ا اهمازتلاولوكوتو ربلا يف ةددحملا ةباقرلا ريبادت ذيفنت يف ياوغوروأ مدقت بسح هنأ  
يتلا ةقيرطلا سفنب اهتلماعم يف رارمتسالا ًاضيأ فرطلا ريذحت عم ،ديجلا عضولا وذ فرطلا ا    لماع ي
عم ةقفتملا ريبادتلا يف رظنتس فارطألا نإف ،بسانملا تقولا يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا يف هلشف ةلاح يف هنأب  
دقو . لاثتمالا مدعل ًاقبط فارطألا رمتؤم اهذختي نأ نكمي يتلا ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا
ةيناكمإ ريبادتلا هذه نمضتت ةداملل ًاقبط تاءارجإ ذاختا  ديمورب نم تادادمإلا فقو ةلافك لثم ٤   ،

مدع ةلاح رارمتسايف ةردصملا فارطألا مهاست ال ىتح ) لاثتمالا مدع عوضوم ةداملا ،يأ(ليثيملا   
  .لاثتمالا

٣٤/٤٦ةيصوتلا   
  تانايبلا غالبإ  - نيش نيش

ةقيثولاب دراولا تانايبلا ريرقت ةنامألا ةلثمم تمدق ،لامع ألا لودج نم) أ(٦دنبلل ًاقبط   -٢٠٩
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/34/3 . هابتنا تعرتسادقو ، ةصاخ ،ريرقتلا يف ةدراولا اياضقلا ىلإ ةنجللا  

الا مدع كلذكو ساسألا ةنس تانايب غالبإ تابلطتمللاثتمالا مدع طخ تانايب غالبإ تابلطتمل لاثتم   
  .ساسألا

مدع ةلاح يف يتلا فارطألا ركذت نأ ةنامألا ىلإ بلطت نأ ىلع ةنجللا تقفاودقو   -٢١٠  لاثتما 
يفو ،نكمم تقو عرسأب ةرخأتملا م تامازتلال  انايب اومدقي نأب لوكوتوربلل ًاقبط م  انايب نع غالبإلا  

لوليأ٣٠هتياغ دعوم  يف اهثحب ةنجلل ىنستيل ٢٠٠٥ربمتبس /  نيثالثلاو سماخلااهعامتجا،   .  
٣٤/٤٧ةيص وتلا  
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ررقملل ًاقبط ةنامألا ىلإ فارطألا ضعب نم ةمدقملا ةثّ   -  ًارشاع د  تامازتلا (١٥/٣حُملا تامولعملا ثحب
تابكرمب قلعتي اميف لايرتنوم لوكوتورب نم ٤ةداملا بجومب نيجيب ليدعتل فارطألا   

  )ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا
دقعنملا ،نيرشعلاو سماخلا هعامتجايف   -٢١١ ىلإ ٢٧نم   ناريزح٣٠  قيرفلا راشأ ٢٠٠٥هينوي /   ،

يتلا تامولعملا ثحبيس عامتجالاكلذ نأ ىلإ لايرتنوم لوكوتورب فارطأل ةيوضعلا حوتفم لماعلا   
ذنم ١٥/٣ررقملل ًاقبط ةنامألا ىلإ تمدُق  ةنجلل نيثالثلاو يناثلاعامتجالا  تقولل ةجيتنو ،كلذ عمو .  

ةنامألا ىلإ ةنجللا تبلط ،حاتملا دودحملا يعئاقو نايب ريرقتلا اذ   دروت نأ ، تامولعملا كلت نأشب  
يف ةيضقلا ثحب ةداعإ ىلع تقفتاو لاو سماخلااهعامتجا  لفسأبيعئاقولا نايبلا اذه دريو. نيثالث   .  

حلطصملا قيبطت متي الأب ١٥/٣ررقملا نم ) ج( ١ةرقفلا حمست   -٢١٢ يف فرط ريغ ةلود " 
يليدعت ىلع قدصت مل يتلا لوكوتوربلا نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ري غ فارطألا ىلع" لوكوتوربلا  

دعوم ىتح (HCFCs)ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم يف ةراجتلا نأشب نيجيبو نجاهنبوك   
نم تارقفلا يف اهيلإ راشملا تامولعملا ًالوأ فرطلا مدق اذإ فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ) ١( )ج(١ 

راذآ٣١هتياغ دعوم يف ررقملا نم ) ٣( )ج(١ىلإ  كلت ثيدحتب كلذ دعب ماق مث ٢٠٠٤سرام /   ،
راذآ٣١هتياغ دعوم يف تامولعملا  ، )٣( )ج(١ -)١( )ج(١ةيعرفلا تارقفلا صنتو . ٢٠٠٥سرام / 

  :نأ فرط لك ىلع ،يلي ام ىلع
ق وأ هيلإ   مامضنالاوأ ،نيجيب ليدعت ىلع قيدصتلا يوني هنأب ةنامألا رطخي نأ             ‘١‘ يف هلوب   

  ؛نكمم تقو برقأ
داوملل لماك    لاثتماةلاح يف هنأ تبثي نأ        ‘٢‘ لوكوتوربلا نم   ٤و ياز  ٢-فلأ ٢، و ٢   

  ؛نيجيب ليدعت يف لدعملا وحنلا ىلع
هيلاع‘٢‘و‘ ١‘نيترقفلا نع تانايب ةنامألا ىلإ مدقي نأ   ‘٣‘  .  

ررقملا نم ٣ةرقفلل ًاقبطو   -٢١٣ يف ةنجللا تلاحأ ١٥/٣  ثلااهعامتجا،  يف دقعنملا ،نيثالثلاو ينا  
يف تمدق يتلا فارطألا كلت نأشب ا ٢٠٠٤هيلوي /زومت  اقيلعت ةرقفلل ًاقبط تامولعم ٢٠٠٤،  ) ج(١ 

ىلإ تمدُق يتلاو ١٥/٣ررقملا نم  ةقيثولا يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا،   UNEP/OzL.Pro.16/9.  
زومت يف ،نيثالثلاو يناثلااهعامتجايفو   -٢١٤ ، ٢٠٠٤هيلوي /  ايلارتسا نم ًالك ةنجللا تددح  ،

 ، ا داحتالاولاغتربلاو ،ادنلوبو ،ناتسخازاكو ،ايلاطيإو ،نانويلاو أ ودبي فارطأك ايناركوأو يسورلا  
عباسلا فارطألا عامتجادعوم ىتح " لوكوتوربلا يف فرط ريغ ةلود"فيرعتلا نم جورخلل اهقيرط يف   

راذآ٣١لبق فارطألا هذ ه نم تمدُق يتلا تامولعملا ساسأ ىلع ،رشع نأب ديفت يتلاو ٢٠٠٤سرام /   ،
لولحب ةنامألا ىلإ م   الاحإ اوثّ د راذآ٣١ح دق فارطألا هذه ررقملل ًاقبط ٢٠٠٥سرام /  دعبو . ١٥/٣ 

  :عامتجالا
  ؛نيجيب ليدعت ىلع ايلاطيإ تقدص  )أ(
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،   )ب( لاغتربلاو ،ادنلوبو ،نانويلاو ،ايلارتسا تَثّ د و يسورلاداحتالاحو م   الاحإ ايناركوأ
راذآ٣١لبق  ةنامألا فرط لك رطخأ دقف )٢)(ج(١و) ١)(ج(١نيترقفلل ًاقفوو . ٢٠٠٥سرام /   ،

ليدعت يف لد لاثتماتبثأو نيجيب ليدعت ىلع قيدصتلا همزعب   ع ام وحن ىلع لوكوتوربلل لماكلا ه
ايلارتسا نم لك تمدق )٣( )ج( ١ةرقفلل ًاقبطو . نجاهنبوك يسورلاداحتالاو،  دكؤت ،ةَثّ   دح م تانايب  
الا ةيضق تزربأ اهنكلو ،نجاهنبوك ليدعتل لماكلالاثتمالا نأشب هركذ فلاسلا تابثإلا اميف لاثتم   

نيثالثلاو سماخلااهعامتجايف ذيفنتلا ةنجل لبق نم ه ضارعتسامتيس ام وهو يناثلا ليدعتلاب قلعتي    .
ةَثّ  دح نأ ىلإ اتراشأ دقو كالهتسالا تانايب امدقت مل نيح يفم جاتنإ تانايب لاغتربلاو نانويلا تمدقو  ،

تانايبلا ةيبوروألا ةعامجلا تمدق دقو . ةيبوروألا ةعامجلا قيرط نع اهغالبإ مت دق امهكالهتساتانايب 
دعب لوكوتوربلا نم ٧ةداملل ًاقبط  راذآ٣١  ال تانايبلا هذهو٢٠٠٥سرام /  ةطساوب ةجلاعملا ديق لازت   

يف ةنامألا ىلإ تمدق اهنكلو ،ةَثّ ت مل امك.ةنامألا د ناريزح ٦حُملا اهتلاحإ عم تانايب يأ ايناركوأ مدق  
ماع نع تانايب ٢٠٠٥ ةداملل ًاقبط ٢٠٠٤  تابثإ دكؤت يتلاو ،لوكوتوربلا نم ٧  ايناركوأ لاثتما   

؛نجاهنبوك ليدعت يف لد    ع ام وحن ىلع لوكوتوربلل لماكلا
هتلاحإ ناتسخازاك ثِّد  )ج( ح   .ات مل

زومت يف دقعنملا ،نيثالثلاو يناثلااهعامتجايفو   -٢١٥ ، ٢٠٠٤هيلوي /  اسمنلا نم ًالك ةنجللا تددح  ،
ا يجاطو ،ايفتالو ،ادنلريأو ،اكيجلبو ،سوراليبو ،ناجيبرذأو أ ودبي فارطأك ناتسكبزوأو ناتسك

ا " لوكوتوربلا يف فرط ريغ ةلود"فيرعت اهيلع قبطني نأ ىلإ اهقيرط يف  ةنامألا ىلإ مدقت مل أ ثيح
لبق ١٥/٣ررقملا نم ) ج(١ةرقفلا يف ةحضوملا تامولعملا  راذآ٣١    :عامتجالادعبو . ٢٠٠٤سرام / 

  ؛نيجيب ليدعت ىلع ايفتالو اسمنلا تقدص  )أ(
فرطك فارطألل رشع سداسلا عامتجالاةطساوب ناتسنامكرت فينصت ةداعإ مت   )ب(  

ةرقفلا ٥ةداملا بجومب لماع  توربلا نم١،    ؛لوكو 
نإف ،كلذ عمو ؛ )ج( ١ةرقفلل ًاقفو تامولعم ناتسك يجاطو ادنلريأ نم لك تمدق  )ج(

راذآ٣١لبق تمدُق يتلا يه طقف ناتسك يجاط تامولعم ادنلريأ نم لك ترطخأ دقو . ٢٠٠٥سرام / 
و حن ىلع لوكوتوربلل لماكلا امهلاثتمااتتبثأو نيجيب ليدعت ىلع قيدصتلا امهمزعب ةنامألا ناتسك يجاطو

نجاهنبوك ليدعت يف لِد  ررقملا نم ) ٣( )ج( ١ةرقفلل ًاقبط تانايب ناتسك يجاط مدقت ملو. ع ام
تانايب نأ تركذ ،نوزوألل ةدفنتسم داومل ةجتنم ريغ ةلود يهو ،ادنلريأ نأ نيح يف ١٥/٣  ،
؛ةيبوروألا ةعامجلا ةطساوب تغلكالهتسا    بأ دق اه

تناك ناتسكبزوأو اكيجلبو ،سوراليبو ،ناج     يبرذأ نإف ،ةيقابلا فارطألا نيب نمو       )د(
بآ ١١يف لاـيرتنوم ليدـعت يف ًافرط تحبصأ يتلا ،ةيبوروألا ةعامجلا يف ءاضعأ ًالود                سطـسغأ  / 

٢٠٠٤.  
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نم ٤ةرقفلا ،ءاب ٤ةداملا (صيخارت مظن تأشنأ يتلا فارطألا نأشب ةنامألا ريرقت ثحب   - رشع يداح  ،
  )لايرتنوم لوكوتورب

ىلإ دنبلا اذه ةشقانم ليجأت ىلع ةنجللا تقفاو  -٢١٦ قيض ببسب نيثالثلاو سماخلا اهعامتجا   
  .تقولا

  ىرخأ لئاسم  -رشع يناث
رارغ ىلع ،ةقيثو دادعإ ثحب ةنجللا ىلع نيعتي هنأ ايلارتسا لثمم حرتقا  -٢١٧ يتلا " ةيديهمتلا ةقيثولا" 

ة نجلل ةيليغشتلا تاءارجإلاو رود حضوتو حرشت ،فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجلل تدعُأ
مامأ ةحورطملا اياضقلل ةفافشلاو ةقستملا ةجلاعملا نامض ىلع ةقيثولا كل ت لثم ةقيثو دعاستسو. ةيذيفنتلا
اذ . ددجلا ءاضعألل ًاضيأ ةنيعم نوكت نأ يغبنيو ،ةنجللا  لثمم قفاوو حارتقالاةنجللا تبحر دقو  ،
يف ةنجللا اهثحبت يكل ،ةنامألا عم نواعتلاب ،ةيض قلا هذه نأشب ةشقانم ةقرو دادعإ ىلع ايلارتسا
نيثالثلاو سماخلااهعامتجا  .  

ريرقت دامتعا  - رشع ثلاث   عامتجالا 
مايقلا ةنامألا ىلإ دهعت نأ ىلع تقفاوو . تايصوتلا عورشم صن ترقأو ةنجللا ثحب  -٢١٨

سيئرلا بئان عم رواشتلاب لمعت نأ ىلععامتجالاريرقتل ةيئاهنلا ةغايصلاب  سفن يف لمعي يذلا ،   ،
  .سيئرلا عم كلذكو ،ررقمك تقولا

  عامتجالا ماتتخا  - رشع عبار
سيئرلا نلعأ ،ةداتعملا ةلما   -٢١٩  نم فصنلاو ةعساتلا يف عامتجالا ماتتخاا تارابع لدابت دعبو  

 ، زومت٢تبسلا موي ءاسم  .٢٠٠٥هيلوي / 
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لوألاقفرملا    
ىلع ةضورعملا تاررقملا تاعورشم ألاعامتجا  رشع عباسلافارط  اهيف رظنلل     

ب قلعتي اميف٢٠٠٤ يف لاثتمالا مدع  -/١٧ررقملا   -فلأ  قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا   
  لمع ةطخ بلطو اينيمرأ بناج نم) ليثيملا ديمورب(ءاه 

نيرشت ١يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص دق اينيمرأ نأ ىلإ ريشي نأ   - ١  
ةرقفلا بجومب لماع فرط ا  ١٩٩٩ربوتكأ /لوألا  ةداملا نم ١أ ىلع فنصتو لوكوتوربلا نم٥    .

ةيملاعلا ةئيبلا قفرم سلجم دمتعادقو  الا نم اينيمرأ نيكمتل رالود نويلم٠٩,٢    ؛لاثتم 
ةدفنتسملا داوملا نم يونسلا كالهتسالا نع تغلبأ دق اينيمرأ نأ ىلإ كلذك ريشي نأ  - ٢  

غلابلاو ٢٠٠٤ماعل ) ليثيملاديمورب (ءاه قفرملاب نوزوألل  نط ٠٢٠,١  وهو ،نوزوألا دافنتسا تالادب   
نط رفص غلابلاو فرطلل هب حومسملا كالهتسالا ىوتسمل ىصقألا دحلا زواجتي ام  دافنتسا تالادب 

 ، تاحاضيإلا نم ديزملا رفاوت مدع لاح يف هنأو ،ماعلا كلذل ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كلت نم نوزوألا
؛لوكوتوربلا بجومب ةباقرلا ريبادتللاثتمامدع ةلاح يف ا ينيمرأ ربتعتس    

لالخ رظنلل ،ذيفنتلا ةنجل ىلإ ،لجاع وحن ىلع ،مدقت نأ اينيمرأ نم بلطي نأ   - ٣
الل ًاريسفت ،مداقلااهعامتجا ًاينمز ةددحم سايق تامالعب ةدوزم لمع ةطخ ىلإ ةفاضإلاب دئازلا كالهتس   
عضو لمعلل اهتطخ يف جردت نأ يف رظنلا يف اينيمرأ بغرت دقو . لاثتمالا ىلإ ةيروفلا ةدوعلا نامضل
قيقحت يف مدقتلا نمضت ةيميظنت كوكصو تاسايسو ،صلختلل ينمزلا لودجلا معدل داريتسالل صصح  
  ؛صلختلا ةيلمع

نم يجيردتلا صلختلاب قلعتي اميف اينيمرأ هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٤
، ). ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا داوم  اهذفنيو لوكوتوربلا يف ةباقرلا ريبادت وحن لمعي فرطلا نأ املاطو

ديج عضو يف يذلا فرطلا ا  اذه يفو . لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب هعم لماعتلا يف رارمتسالا يغبني
ًاق فو تامازتلالا كلت قيقحت نم اهنيكمتل ةيلودلا تادعاسملا يقلت يف اينيمرأ رمتست نأ يغبني ،ددصلا

مدعب قلعتي اميف فارطألا عامتجااهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل   
ةمئاقلا نم ءاب دنبلل ًاقفو هنأب ،ررقملا اذه لالخ نم ،اينيمرأ رذحي فارطألا عامتجانأ ريغ . لاثتمالا  
رظنيس ،بسانملا تقولا  يفلاثتمالا ىلإ ةدوعلا يف لشفلا ةلاح يف هنأ نم ،ريبادتلل ةيراشإلا  عامتجا 
ريبادتلا هذه لمشت دقو . ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم قستت يتلا ريبادتلا يف فارطألا

ءاه قفرملا داوم نم تادادمإلا فقو نامض لثم ٤ةداملا بجومب ةحاتملا تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ   
مهاست ال ثيحب) لاثتمالا مدع عوضوم) (ليثيملا ديمورب( مدع عضو رارمتسا يف ةردصملا فارطألا  
  .لاثتمالا



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/34/6 

51 

لايرتنوم لوكوتوربل شيدالغنبلاثتمامدع   -/١٧ررقملا   - ءاب    
 ٢يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص دق شيدالغنب نأب ًاملع طيحي نأ   - ١

ةرقفلا ىضتقمب ًالماع ًافرط اهرابتعاب تفنصو ١٩٩٠سطسغأ /بآ ةداملا نم ١،  ربلا نم٥  لوكوتو  
ةنجللا تقفاو امك ١٩٩٤ربمتبس /لوليأ يف ةيذيفنتلاةنجللا هيلع تقفاو دق يرطقلا اهجمانرب نأو 

ًارالود١ ٨٥٢ ٥٥٢ىلع ةيذيفنتلا  الا نم نيكمتلل فارطألا ددعتم قودنصلا نم  ًاقفولاثتم  ةداملل   ٢٠ 
  ؛لوكوتوربلا نم

يف ةباقرلل ةعضاخلا داو ملل ةبسنلاب شيدالغنبل ساسألا طخ نأب كلذك ظحالي نأ  - ٢
ةثلاثلا ةعوم   نط ٠،٨٦٦٧غلبي ) ليثيملا مروفورولك(ا ءاب قفرملا نوزوألادافنتسا تالادب  نأل ًارظنو .  

غلبي فرطلا هنع غلبأ يذلا كالهتسالا نط ٠،٨٩٢  رولك نم نوزوألادافنتسا تالادب  يف ليثيملا مروف و 
مدع ةلاح يف ا ٢٠٠٣  إف ومب اهمازتلاللاثتما،  ؛لايرتنوم لوكوتورب نم ءاه٢ةداملا بج      

ىلإ ةيروفلا ا مضل لمع ةطخ شيدالغنب ميدقتب ريدقتلا عم ًاملع طيحي نأ  - ٣  دوع نا
ةطخلا كلت بجومب ،شيدالغنب نأ ظحالي نأو . لوكوتوربلا يف ليثيملا مروفورولك ةباقر ريبادت للاثتمالا

 ،   :يلي امب ديدحتلا هجو ىلع مزتلتلوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا ةيلمعب رارضإ نودو
رولككالهتساضفخ   )أ( نط ٠,٥٥٠نم ليثيملا مروف و  يف نوزوألا دافنتسا تالادب   
يلاتلا وحنلا ىلع٢٠٠٤  :  

نط ٠,٥٥٠ىلإ   ‘١‘ يف نوزوألا دافنتسا تالادب    ؛٢٠٠٥ 
نط ٠،٢٦٠٠ىلإ   ‘٢‘ يف نوزوألا دافنتسا تالادب    ؛٢٠١٠ 
بولطملا وحنلا ىلع ٢٠١٥يف نوزوأل  ادافنتسا تالادبنط رفص ىلإ   ‘٣‘  

قفاوت دق يتلا ةيساسألا تا مادختسالا ءانثتساب ،لايرتنوم لوكوتورب بجومب
كلذ دعبفارطألا اهيلع   ؛ 

ةدفنتسملا داوملا نم تا رداصلاو تادراولا صيخارت حنمل يلاحلا ماظنلا دصري نأ  )ب(
  ؛داريتسالا صصح لمشي يذلاو نوزوألل

نم لعفلاب شيدالغنب تنكم دق هالعأ ٣ةرقفلا يف ةجردملا ريبا دتلا نأ ظحالي نأ  - ٤  
مروفورولك نم يجيردتلا صلختلاب لوكوتوربلا نم ءاه ٢ةداملا بجو مب، ٢٠٠٤ يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا  

 ، ةينعملا ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع شيدالغنب ثحو ،زرحملا مدقتلا نأشب شيدالغنب ةئن ليثيملا و
يف ةدراولا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسانم يجيردتلا صلختلاو لمعلا ةطخ نم يق بتملا ذيفنتل  

؛ةثلاثلا ةعوم    ا ءاب قفرملا
لمعلا ةطخ ذيفنتب قلعتي اميف شيدالغنب هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٥

لوكوتوربلا يف ةباقرل ا ريبادت وحن لمعي فرطلا نأل ًارظنو. ليثيملا مروفورولك نم يجيردتلا صلختلاو
ديج عضو يف يذلا فرطلا ا  يفو . لمعي يتلا ةقيرطلا سفنب هعم لماعتلا يف رارمتسالا يغبني ،اهذفنيو
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تامازتلالا كلت قيقحت نم اهنيكمتل ةيلودلا تادعاسملا يقلت يف شيدالغنب رمتست نأ يغبني ،ددصلا اذه 
مدعب قلعتي اميف فارطألا عامتجااهذختي نأ نكمي يت لا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل ًاقفو  
ةمئاقلا نم ءاب دنبلل ًاقفو هنأب ،ررقملا اذه لالخ نم ،شيدالغنب رذحت فارطألا نأ ريغ . لاثتمالا
نم ميج دنبلا عم قستت يتلا ريبادتلا يف فارطألا رظنتس لاثتمالا مدع ةلاح يف هنأ نم ،ريبادتلل ةيراشإلا  ،

لثم ٤ةداملا بجومب ةحاتملا تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا هذه لمشت دقو . ةيراشإلاريبادتلا ةمئاق   
يف ةردصملا فارطألا مهاست ال ثيحب ) لاثتمالا مدع عوضوم(ليثيملا مروف ورولك تادادمإ فقو نامض
  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا

لايرتنوم لوكوتوربل يليشلاثتمامدع   -/١٧ررقملا   - ميج    
راذآ٢٦يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص دق يليش نأب ًاملع طيحي ن أ  - ١ سرام / 
ةرقفلا بجومب لمعي فرطك تفنصو ١٩٩٠ ةداملا نم ١،  ةنجللا تقفاوو ،لوكوتوربلا نم ٥   

يرطقلا اهجمانرب ىلع١٩٩٢هينوي /ناريزح يفةيذيفنتلا   ١٠ ٣٨٨ ٤٥١ةيذيفنتلا ةنجللا تقفاوو .  
عتم قودنصلا نمًارالود ةداملل ًاقفو لاثتمالا نم اهنيكمتل فارطألا دد  ؛لوكوتوربلا نم١٠     

قفرملا ةثلاثلا ةعوم   - ٢  ا يف ةباقرلل ةعضاخلا ةداملل يليشل ساسألا طخ نأ ىلإ ريشي نأ
ًانط ٦٤٤٥وه ) ليثيملا مروفورولك(ءاب  ةعضاخلا ةداملل اهساسأ طخ نأو ،نوزوألا دافنتسا تالادب   

انط ٢١٢ ٥١٠وه ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةباقرلل  نوزوألادافنتسا تالادب  فرطلا نأ ثيحو .  
هردق كالهتسانع غلبأ  ًانط ٦٩٦٧  و ليثيملا مروفورولك نم نوزوألادافنتسا تالادب  نط ٢٧٤ ٣٠٢   

مدع ةلاح يف ناك هنإف ٢٠٠٣يف ليثيملا ديمورب نم  ةداملا اهبترت يتلا تامازتلالل لاثتما  املاو ءاه٢   ٢ةد  
  ؛ماعلا كلذ يف لايرتنوم لوكوتورب نم ءاح

الا ىلإ ةيروفلا ا  - ٣   لاثتمدوع نامضل لمع ةطخ يليش ميدقت ريدقتلا عم ظحالي نأ
ةيلمعب رارضإ نودو ،ةطخلا هذهل ًاقبط هنأب ًاملع طيحي نأو . لوكوتوربلا يف ليثيملا ديمورب ةباقر ريبادتل
  :يلي امب صوصخلا هجو ىلع يليش مزتلت ،لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا

نم ليثيملا مروفورولك كالهتسا ةحوارمب  )أ( نط ٣٦٠٥  يف نوزوألا دافنتسا تالادب   
يلاتلا وحنلا ىلع٢٠٠٤  :  

نط٤،٢١٥ىلإ   ‘١‘ ةبوسحم ًا  يف نوزوألا دافنتسا تالادب    ؛٢٠٠٥ 
يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط ١،٩٣٤ىلإ   ‘٢‘   ؛٢٠١٠ 
نطرفصىلإ   ‘٣‘ ةبوسحم ًا  يف نوزوألا دافنتسا تالادب  يناثلا نوناك١  رياني / 

الا ءانثتساب٢٠١٥ فارطألا امادختس   كلذ دعب صخرت دق يتلا ةجرحلا تا  
  ؛خيراتلا
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نم ليثيملا ديمورب كالهتساليلقت   )ب( ًانط ٢٦٢ ٧٧٦  يف نوزوألا دافنتسا تالادب   
يلاتلا وحنلا ىلع٢٠٠٤  :  

ًانط ١٧٠ىلإ   ‘١‘ يف نوزوألا دافنتسا تالادب    ؛٢٠٠٥ 
لولحب نوزوألا دافنتسا تالادبرفصلا ىلإ   ‘٢‘ يناثلا نوناك١  ، ٢٠١٥رياني / 

كلذ دعب فارطألا ا مادختسالا ءانثتساب  صخرت دق يتلا ةجرحلا تا
  ؛خيراتلا

صيخارتلوصصحل نسحمماظن قيبطت   )ج( نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع تادراولا   ذنم  
ةيميظنتلا ريبادتلا دامتعاب كلذو ةيلاقتنالا ةرتفلا ءانثأ لاثتمالا نامضو نوناقلا ىلع ناملربلا ةقفاوم ةظحل  
  ؛اهقيبطت ةموكحلا قح نم يتلا

ىلإ تداع دق ا ٢٠٠٤ماع نع تانايب تغلبأ يليش نأ ىلإ ريشي نأ   - ٤  أ ىلإ ريشت  
ةداملا بجومب ا لاثتمالا  امازتلال دتلا صلختلاب لوكوتوربلا نم ءاه٢  نأو ،ليثيملا مروفورولك نم يجير  
ذ بنتل ةصتخملا ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع فرطلا ثحي نأو ،هتزرحأ يذلا مدقتلا ىلع يليش ئنهي
  ؛ليثيملا مروفورولك نم ماتلا صلختلا قيقحتل لمعلا ةطخ نم يقبت ام

م يليش نكمت فوس هالعأ٣ةرقفلا يف ةجردملا ريبادتلا نأب ًاملع طيحي نأ   - ٥ ةدوعلا ن  
ةداملا بجومب ا  لاثتمالا ىلإ  ليثيملا ليمورب نم يجيردتلا صلختلل لوكوتوربلا نم ءاه ٢امازتلال لولحب  

صلختلاو لمعلا ةطخ ذيفنتل ةينعملا ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع يليش ثحي نأو ٢٠٠٥ماع   ،
  ؛ليثيملا ديموربنم لماكلا يجيردتلا 
لمعلا ةطخ ذيفنتب قلعتي اميف يليش هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ  - ٦  

لوكوتوربلا يف ةباقرلا ريبادت وحن لمعي فرطلا نأل ًارظنو . ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلاو
ديج عضو يف يذلا فرطلا ا  يفو . لمعي يتلا ةقيرطلا سفنب هعم لماعتلا يف رارمتسالا يغبني ،اهذفنيو

تامازتلالا كلت قيقحت نم اهنيكمتل ةيلودلا تادعاسملا يقلت يف يليش رمتست نأ يغبني ،ددصلا اذه 
مدعب قلعتي اميف فارطألا عامتجااهذختي مأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل ًاقفو   

ةيراشإلا ةمئاقلا نم ءاب دنبلل ًاقفو هنأب ،ررقملا اذه لالخ نم ،يليش رذحت فارطألا نأ ريغ . لاثتمالا
ةمئاق نم ميج دنبلا عم قستت يتلا ريبادتلا يف فارطألا رظنتس لاثتمالا مدع ةلاح يف هنأ نم ،ريبادتلل  ،
نامض لثم ٤ةداملا بجومب ةحاتملا تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا هذه لمشت دقو . ةيراشإلا ريبادتلا  

رارمتسا يف ةردصملا فار طألامهاست ال ثيحب ) لاثتمالا مدع عوضوم(ليثيملا ديمورب تادادمإ فقو 
  .لاثتمالا مدع عضو

لايرتنوم لوكوتوربل يجيفلاثتمامدع   -/١٧ررقملا   -لاد     
نيرشت ٢٣موي لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص يجيف نأ ىلإ ريشي نأ   - ١  

موي لوكوتوربلل نجاهنبوك ليدعت ىلعو ١٩٨٩ربوتكأ /لوألا رايأ١٧  ةفنصم ا ٢٠٠٠ويام /   أو  ،
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ةداملا نم ١ةرقفلا بج ومب لماع فرطك هتدمتعا يذلا ًايرطق ًاجمانرب اهيدل نأو لوكوتوربلا نم ٥   
تارالود ٥٤٢ ٩٠٨غلبم تدمتعا دق ةيذيفنتلا ةنجللا نأو . ١٩٩٣هينوي /ناريزح يف ةيذيفنتلا ةنجللا  
ةداملا بجومب لاثتمالا ىلع فرطلا اذه ةدعاسمل فارطألا ددعتم قودنصلا نم ؛لوكوتوربلا نم١٠     

قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا ةداملل يجيفب صاخلا ساسألا طخ نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٢
نانطأ ٠،٦٧١٠وه ) ليثيملا ديمورب(ءاه  نوزوألادافنتسا تالادب  نع غلبأ دق فرطلا نأ ثيحو .  

هردق ليثيملا ديمورب كالهتسا نانطأ ١،٥٠٦  ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب  نانطأ ١،٦٠٩ و٢٠٠٣   
ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب مدع ةلاح يف نوكي هنإف ٢٠٠٤  ةداملا بجومب تامازتلالل لاثتما   ٢ 
  ؛ناماعلا ناذه لالخ لايرتنوم لوكوتورب نم ءاح

الا ىلإ ةزجانلا ا  - ٣   لاثتمدوع نامضل لمع ةطخل يجيف ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ
نودبو ةطخلا بجومب هنأ ىلإ ريشي نأو ،ليثيملا ديمو رب ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل
  :يلي امب ًاديدحت اهسفن مزلت يجيف نإف لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا لمعب رارضإلا

نم ليثيملا ديمورب كالهتساليلقت   )أ( نانطأ ١،٦٩٩  ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب   
يلاتلا وحنلا ىلع٢٠٠٤  :  

ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادبنط ] ١،٥[ىلإ   ‘١‘   ؛٢٠٠٥ 
ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادبنط ] ١،٣[ىلإ   ‘٢‘   ؛٢٠٠٦ 
ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادبنط ] ١،٠[ىلإ   ‘٣‘   ؛٢٠٠٧ 
ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادبنط ] ٠،٥[ىلإ   ‘٤‘   ؛٢٠٠٨ 

دفنتسملا داوملا نم ريدصتلاوداريتساصيخارت رادصإل يلاحلا اهماظن ةعباتم   )ب( ة  
  ؛نوزوألل

ماع يف ليثيملا ديمورب داريتساصصح ماظن ذيفنت ءدب   )ج(   ؛٢٠٠٦ 
ةدوعلا ىلع يجيف دعاست نأ يغبني هيلاع ٣ةرقفلا يف ةجردملا ريبادتلا نأ ىلإ ريشي نأ   - ٤  

ماع يف لاثتمالا ىلإ ةطخ ذيفنتل ةلصلا تاذ ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع يجيف ثحت نأو ٢٠٠٨   ،
نم يجيردتلا صلختلاو لمعلا ؛ليثيملا ديموربكالهتسا     

يجيردتلا صلختلاو اهلمع ةطخ ذيفنتب قلعتي اميف يجيف مدقت بسك نع دصري نأ   - ٥
، . ليثيملا ديمورب نم لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا ىلع فرطلا لمع رادقمبو

رط ا  نأ يجيفل يغبني ماقملا اذه يفو . ةعمسلا نسح فلماعي يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم ةلصاوم بجي
ةمئاقلا نم فلأ دنبلا بجومب تامازتلالا كلتب ءافولا ىلع ا   دعاسمل ةيلودلا ةدعاسملا يقلت لصاوت

الا مدع نأشب فارطألاعامتجااهذختي دق يتلا ريبادتلل ةيراشإلا  اذه لالخ نمف كلذ عمو . لاثتم 
اهرارمتسا مدع ةلاح يف هنأ ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ءاب دنبلل ًا قبط هنأ يجيف فارطألا رظحت ررقملا

نأو ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ميج دنبلا عم ىشمتت ريبادت ذاختا يف رظنت فوس فارطألا نإف ةلثتمم 
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يثيملا ديمورب تادادمإ فقو نامض لثم٤ةداملا اهزجت تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ لمشت دق ريبادتلا هذه  ل  
  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةردصملا فارطألامهاست ال ثيحب ) لاثتمالا مدع عوضوم ةداملا يأ(

ماع يف لاثتمالا مدع  -/١٧ررقملا   -ءاه  يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا كالهتسال ةبسنلاب ٢٠٠٤   
ةيناثلا ةعوم     لمع ةطخ بلطو ،ناتسزيغريق ةطساوب) تانولاهلا(ا ،فلأ قفرملا

رايأ٣١يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص دق ناتسزيغريق نأ ىلإ ريشي نأ   - ١ ويام / 
ةرقفلا بجومب لمعي فرط ا ٢٠٠٠  أ ىلع تفنصو ةداملا نم ١  ةنجللا تقفاوو ،لوكوتوربلا نم ٥   

ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعادقو . ٢٠٠٢هيلوي /زومت يف يرطقلا اهجمانرب ىلع ةيذيفنتلا  ١ ٢٠٦ ٧٣٢ 
الا نم نيكمتلل فارطألا ددعتم قودنصلا نمًارالود ةداملل ًاقفو لاثتم  ؛لوكوتوربلا نم١٠     

داوملا نم يونسلا كالهتسالا نع تغلبأ دق ناتسزيغريق نأ ىلإ كلذك ريشي نأ  - ٢  
ةيناثلا ةعوم   غلابلاو ٢٠٠٤ماعل ) تانولاهلا(ا ،فلأ قفرملاب نوزوألل ةدفنتسملا نط ٤٠,٢   تالادب 

رفص غلابلاو فرطلل هب حومسملا كالهتسالا ىوتسمل ىصقألا دحلا زواجتي ام وهو ،نوزوألا دافنتسا  
ديزملا رفاوت مدع لاح يف هنأو ،ماعلا كلذل ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كلت نم نوزوألا دافنتسا تالادب ًانط  

ربلا بجومب ةباقرلا ريبادتللاثتمامدع ةلاح يف ناتسزيغريق ربتعتس ،تاحاضيإلا نم    ؛لوكوتو 
لالخ رظنلل ،ذيفنتلا ةنجل ىلإ ،لجاع وحن ىلع ،مدقت نأ ناتسزيغريق نم بلطي نأ   - ٣

لااهعامتجا سايق تامالعب ةدوزم لمع ةطخ ىلإ ةفاضإلاب دئازلا كالهتسالل ًاريسفتنيثالثلاو سداس    
يف جردت نأ يف رظنلا يف ناتسزيغريق بغرت دقو. لاثتمالا ىلإ ةيروفلا ةدوعلا نامضل ًاينمز ةددحم  
نم تادراولا ىلع رظح ضرفو ،صلختلل ينمزلا لودجلا معدل داريتسالل صصح عضو لمعلل اهتطخ  

قيقحت يف مدقتلا نمضت ةيميظنت كوكصو تاسايسو نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةمدختسملا تادعملا 
  ؛صلختلا ةيلمع

يجيردتلا صلختل اب قلعتي اميف ناتسزيغريق هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ  - ٤
فلأ قفرملا ،ةيناثلا ةعوم   يف ةباقرلا ريبادت وحن لمعي فرطلا نأ املاطو ). تانولاهلا(ا داوم نم

يف يذلا فرطلا ا   لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب هعم لماعتلا يف رارمتسالا يغبني ،اهذفنيو لوكوتوربلا
نم اهنيكمتل ةيلودلا تادعاسملا يق لت يف ناتسزيغريق رمتست نأ يغبني ،ددصلا اذه يفو. ديج عضو

 عامتجااهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل ًاقفو تامازتلالا كلت قيقحت 
، عامتجانأ ريغ . لاثتمالا مدعب قلعتي اميف فارطألا ررقملا اذه لالخ نم ،ناتسزيغريق رذحي فارطألا  
تقولا يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا مدع ةلاح يف هنأ نم ،ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ءاب دنبلل ًاقفو هنأب  

ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم قستت يتلا ريبادتلا يف فارطألاعامتجارظنيس ،بسانملا  دقو .  
نم تادادمإلا فقو نامض لثم ٤ةداملا بجومب ةحاتملا تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا هذه لمشت   

ةيناثلا ةعوم ا داوم  فارطألا مهاست ال ثيحب ) لاثتمالا مدع عوضوم) (تانولاهلا(ا ،فلأ قفرمل
  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةردصملا
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ب قلعتياميف ٢٠٠٤ يف لاثتمالا مدع لامتحا  -/١٧ررقملا   - واو يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا   
ةيناثلا ةعوم     لمع ةطخ بلطو يسورلا داحتالا بناج نم) نوبركلا ديرولك عبار(ا ،ءاب قفرملا

نيرشت ١٠يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع قداص دق يسورلا داحتالا نأ ىلإ ريشي نأ   - ١  
ةرقفلا بجومب لماع ريغ فرط هنأ ىلع فنصيو ١٩٨٨ربوتكأ /لوألا ةداملا نم ١  ؛لوكوتوربلا نم٥     

نع رداصلا ١٤/٣٥ررقملا نأ ركذتسي نأ   - ٢ يف فارطألل رشع عبارلا  عامتجالا 
تانايب نع غلبأ دق يسورلا داحتالا نأ ريدقتلا عم ظحال ٢٠٠٢ نم لماكلا هصلخت دكؤت يتلا ٢٠٠١   

؛ءابو فلأ نيقفرملا يف ةجردملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملاكالهتساو جاتنإ    
 ةدامللةيونس تانايب نع غلبأ دق يسورلا داحتالا نأ قلقب كلذ ىلع ءانب ظحالي نأ   - ٣

ةيناثلا ةعوم   يتلاو ٢٠٠٤ماعل ) نوبركلا ديرولك عبار(ا ،ءاب قفرملا يف ةجردملا نوزوألل ةدفنتسملا  
الا ءانثتساب جاتنإلاوكالهتسالا نم لماكلا يجيردتلا صلختلا تابلطتم ىلع ديزت تناك تا مادختس 

نم ديزملا رفاوت مدع لاح يف هنأو ،ةيرورض ا   كلذك ضرتفي ،تاحاضيإلا أ ىلع فارطألا قفاوت يتلا
؛لوكوتوربلا بجومب ةباقرلا ريبادتللاثتمامدع ةلاح يف يسورلا داحتالا نوكي نأ     

رظنلل ،ذيفنتلا ةنجل ىلإ ،لجاع وحن ىلع ،مدقي نأ يسورلا داحتالا نم بلطي نأ   - ٤
، اهعامتجالالخ  ًاريسفت نيثالثلاو سداسلا ب هيدل نيدئازلا جاتنإلاوكالهتساللًايمسر   ةطخ ىلإ ةفاضإلا  

، لاثتمالا ىلإ ةعيرسلا ةدوعلا نامضل ًاينمز ةددحم سايق تامالعب ةدوزم لمع لمعلل هتطخ دادعإ ىدلو  ،
فقول ةصاخلا ةردابملا "لالخ نم فرطلل ةمدقملا تادعاسملاب ةناعتسالا ىلع يسورلا داحتالا عجشي 

لاز امو ١٩٩٨ربوتكأ /لوألا نيرشت يف تعقو يتلا" يسورلا داحتالا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ  
  ؛ًايراج اهذيفنت

لمعلا ةطخ ذيفنتب قلعتي اميف يسورلا داحتالا هزرحي يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٥
يف ةباقرلا ريبادت وحن لمعي فرطلا نأل ًارظنو . نوبركلا ديرولك عبار نم يجيردتلا صلختلاو
عم لماعتلايف رارمتسالا يغبني ،اهذفنيو لوكوتوربلا لا فرطلا ااعي يتلا ةقيرطلا سفنب هـ   يذ ـلم
، . هيلع رابغ ال كلذوةيلودلا تادعاسملا يقلت يف يسورلا داحتالا رمتسي نأ يغبنيفددصلا اذه يفو   

اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل ًاقفو تامازتلالا كلت قيقحت نم هنيكمتل 
ارطألاعامتجا اذه لالخ نم ،يسورلا داحتالا رذحت فارطألا نأ ريغ . لاثتمالا مدعب قلعتي اميف ف 
فارطألا رظنتس لاثتمالا مدع ةلاح يف هنأ نم ،ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ءاب دنبلل ًاقفو هنأب ،ررقملا  ،
ذاختا ةيناكمإ ريبادت لا هذه لمشت دقو. ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم قستت يتلا ريبادتلا يف

نوبركلا ديرولك عبار تادادمإ فقو نامض لثم ٤ةداملا بجومب ةحاتملا تاءارجإلا  مدع عوضوم ( 
  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةردصملا فارطألامهاست ال ثيحب ) لاثتمالا
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يف لمتحملا لاثتمالا مدع  -/١٧ررقملا   - ياز ب قلعتي اميف٢٠٠٤  عضاخلا داوملاكالهتسا  يف ةباقرلل ة  
ةيناثلا ةعوم    لمع ةطخ بلطو نويلاريس بناج نم) تانولاهلا(ا ،فلأ قفرملا

بآ٢٩يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص دق نويلاريس نأ ىلإ ريشي نأ   - ١ سطسغأ / 
ةرقفلا بجومب لمعي فرط ا ٢٠٠١  أ ىلع تفنصو ةداملا نم ١  ةنجللا تقفاوو ،لوكوتوربلا نم ٥   

يرطقلا اهجمانرب ىلع ةيذيفنتلا يذيفنتلا ةنجللاتدـمتعاو .٢٠٠٣ربمسيد /لوألا نوـناك يف   ةـ 
ًارالود٦٦٠ ٠٢١ الا نم نيكمتلل فارطألا ددعتم قودنصلا نم  ةداملل ًاقفو لاثتم  نم ١٠   

  ؛لوكوتوربلا
داوملا نم يونسلا كالهتسالا نع تغلبأ دق نويلاريس نأ ىلإ كلذك ريشي نأ  - ٢  

غلابلاو ٢٠٠٤ماعل ) تانولاهلا(نوزوألل ةدفنتسملا  نط ١٨،٤٥  ام وهو نوزوألا دافنتسا تالادب   
غلابلاو فرطلل هب حومسملا كالهتسالا ىوتسمل ىصقألا دحلا زواجتي ًانط ١٦،٠٠   دافنتسا تالادب 

 ، تاحاضيإلا نم ديزملا رفاوت مدع لاح يف هنأو ،ماعلا كلذل ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كلت نم نوزوألا
مدع ةلاح يف نويلاريس نوكت نأ ضرتفي ؛لوكوتوربلا بجومب ةباقرلا ريبادتللاثتما     

لالخ رظنلل ،ذيفنتلا ةنجل ىلإ ،لجاع وحن ىلع ،مدقت نأ نويلاريس نم بلطي نأ   - ٣
الل ًاريسفت ،مداقلااهعامتجا ًاينمز ةددحم سايق تامالعب ةدوزم لمع ةطخ ىلإ ةفاضإلاب دئازلا كالهتس   
عضو لمعلل اهتطخ يف جردت نأ يف رظنلا يف نويلاريس بغرت دقو . لاثتمالا ىلإ ةيروفلا ةدوعلا نامضل
ةمدختسملا تادعملا نم تادراولا ىلع رظح ضرفو ،صلختلل ينمزلا لودجلا معدل داريتسالل صصح  
  ؛صلختلا ةيلمع قيقحت يف مدقتلا نمضت ةيميظنت كوكصو ةسايسو نوزوألل ةدفنتسملا داوملل

نم يجيردتلا صلختلاب قلعتي اميف نويلاريس هزرحت يذلا مدقتلا بث ك نع دصري نأ  - ٤
فلأ قفرملا ،ةيناثلا ةعوم   لوكوتوربلا يف ةباقرلا ريبادت وحن لمعي فرطلا نأ املاطو ). تانولاهلا(ا داوم

 ، يذلا فرطلا ا اعي يتلا ةقيرطلا سفنب هعم لماعتلا يف رارمتسالا يغبنيفاهذفنيو  هيلع رابغ تللم .
كلت قيقحت نم اهنيكمتل ةيلودلا تادعاسملا يقلت يف نويلاريس رمتست نأ يغبني ،ددصلا اذه يفو 

اميف فارطألا عامتجااهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل ًاقفو تامازتلالا   
نم ءاب دنبلل ًاقفو هن أب ،ررقملا اذه لالخ نم ،نويلاريس رذحت فارطألا نأ ريغ. لاثتمالا مدعب قلعتي
ميج دنبلا عم قستت يتلا ريبادتلا يف فارطألا رظنتس لاثتمالا مدع ةلاح يف هنأ ،ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا  ،
ةداملا اهزيجي يتلاتاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا هذه لمشت دقو . ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم لثم ٤   

الا مدععوضوم(تانولاهلا تادادمإ فقو نامض  رارمتسا يف ةردصملا فارطألا مهاست ال ثيحب ) لاثتم 
  .لاثتمالا مدع عضو
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E-mail: vassily@odsget.dol.ru 

 ةنجللا لبق نم ةوعدملا ةكراشملا فارطألا  -ءاب 
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1010 Sherbrooke West Suite 710 
Montreal H3A 2R7 
Canada 
Tel: (+514) 499-0405 
Fax: (+514) 499 8914 
E-mail: pablo.romero@qc.aira.com  
 
Mr. Hugo Martinez 
National Deputy Director 
Agrarian Studies and Policies Bureau 
(ODEPA) 
Teatinos 40, 8th floor 
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Santiago 
Chile 
Tel: (+562) 397 3008 
Fax: (+562) 671 0953 
E-mail: hmartine@odepa.gob.cl 
 
Mr. Arturo Correa 
Jefe Subdepartamento Plaguicidas y 
Fertilizantes  
Servicio Agricola y Ganadero 
Avenida Bulnes 140, Tercer Piso 
Santiago 
Chile 
Tel: (+562) 695 0805 
Fax: (+562) 687 9607 
E-mail: arturo.correa@sag.gob.cl 
 
Ms. Ana Zuniga 
Ozone Program Coordinator 
Department of Pollution Control 
Comisión Nacional de Medio Ambiente 
(CONAMA) 
Teatinos 254 
Santiago 
Chile 
Tel: (+562) 240 5700 
Fax: (+562) 241 1824 
E-mail: azuniga@conama.cl 
 
Fiji 
Mr. Epeli Nasome 
Director of Environment 
Department of Environment 

Ministry of Local Government, Housing and 
Squatter Settlement and Environment 
P.O. BOX 2131  
Government Buildings 
Suva  
Fiji 
Tel: (+679) 3311 699 
Fax: (+679) 3312 879 
E-mail: enasome@govnet.gov.fj 

 
Iran (Islamic Republic of) 
Mr. Fereidoun Rostami-Nasfi 
OLPU 
Department of the Environment 
Environmental Research Centre 
Pardisan Park, Hemmat Highway 
Tehran 
Iran (Islamic Republic of) 
Tel: (+98 21) 826 1116 
Fax: (+98 21) 826 1117 
E-mail: ozone@accir.com 
 
Somalia  
Mr. Qasim Hersi Farah 
Director General 
Ministry of Environment and Disaster 
Management 
C/O UNDP Somalia through Nairobi Office 
P.O. BOX 28832-0020 
Nairobi 
Kenya 
E-mail: qasimhersi@yahoo.com 

  ذيفنتلا تالاكوو فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ  -ميج 
United Nations Development Programme 
(UNDP) 
Mr. William Kwan  
Deputy Chief 
Montreal Protocol Unit/EEG/BDP 
UNDP 
304 East 45th Street, Room FF968A  
New York, NY 10017  
USA 
Tel: (+1) 212 906 5150  
Fax: (+1) 212 906 6947 
E-mail: william.kwan@undp.org 
 
Mr. Jacques Van Engel 
Programme Coordinator 
Montreal Protocol Unit/EEG/BDP 
304 East 45th Street FF-972  
New York, New York 10017 
Tel: (212) 906 5782 
Fax: (212) 906 6947 
E-mail: Jacques.van.engel@undp.org 

 
 

United Nations Environment Programme 
(UNEP)  
Mr. Suresh Raj  
Capacity Building Manager 
OzonAction Programme 
Division of Technology, Industry and 
Economics (DTIE) 
Tour Mirabeau, 39-43 quai André Citroën 
75739 Paris, Cedex 15, France 
Tel: (33 1) 4437 7611 
Fax: (33 1) 4437 1474 
E-mail: suresh.raj@unep.fr 
 
Mr. Rwothumio Thomiko  
Regional Network Coordinator 
OzonAction Compliance Assistance 
Programme 
P.O. Box 47074 
Nairobi 00100  
Kenya 
Tel: (+254) 20 62 4293 
Fax: (+254) 20 62 3928/3165 
E-mail: Rwothumio.Thomiko@unep.org 
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Mrs. Emma Mario 
Climate Change Section 
Assistant Project Officer 
Ozone depleting substances Project 
South Pacific Regional Environment 
Programme 
Box 240 Apia, Samoa 
Tel: (685) 21929 
Fax: (685) 20231 
E-mail: 
emmas@sprep.org.ws/mario_emfj@yahoo.com 
 
United Nations Industrial Development 
(UNIDO) 
Mrs. Rana Ghoneim 
Consultant 
Multilateral Environmental Agreements 
Branch 
Wagramerstr. 5, POB 300 
A-1400 Vienna 
Austria. 
Tel: (43-1) 26026 4356 
Fax: (43-1) 26026 6804 
E-mail: R.Ghoneim@unido.org 
 
World Bank  
Mr. Steve Gorman  
GEF Executive Coordinator and Team 
Leader 
Environment Department  
Environment/Montreal Protocol 
World Bank 
1818 H St., NW, Room mc4-10y 
220 Washington, DC 
United States of America  
Tel: (+1 202) 473 5865 
Fax: (+1 202) 522 3258 
E-mail: sgorman@worldbank.org  

 
Mr. Erik Pedersen 
Senior Environmental Engineer 
Environment Department  
Montreal Protocol Unit 
World Bank 
1818 H St., NW 
20433 Washington, DC 
United States of America  
Tel: (+1 202) 473-5877 
Fax: (+1 202) 522-3258 
E-mail: epedersen@worldbank.org 
 
Mr. Viraj Vithoontien 
Sr. Regional Coordinator 
Montreal Protocol Operations 
World Bank 

1818 H. St., NW, Washington, DC 20433 
United States of America 
Tel: (+1 202) 473-6303 
Fax: (+1 202) 522-3258 
E-mail: vvithoontien@worldbank.org 
 
Secretariat of the Multilateral Fund for 
the Implementation of the Montreal 
Protocol 
Ms. Maria Nolan  
Chief Officer, Multilateral Fund for the 
Implementation of the Montreal Protocol 
1800 McGill College Avenue 
27th Floor, Montreal Trust Building 
Montreal, Quebec, Canada H3A 3J6 
Tel: (1 514) 282 1122 
Fax: (1 514) 282 0068 
E-mail: maria.nolan@unmfs.org 
 
Mr. Andrew Reed 
Senior Programme Management Officer 
Multilateral Fund for the Implementation 
of the Montreal Protocol 
1800 McGill College Avenue 
27th floor, Montreal Trust Building 
Montreal, Quebec H3A 3J6 
Canada 
Tel: (+1 514) 282 1122 Ext. 224 
Fax: (+1 514) 282 0068 
E-mail: areed@unmfs.org 
 
Mr. Eduardo Ganem 
Senior Project Management Officer 
Multilateral Fund for the Implementation 
Chief Officer of the Montreal Protocol 
1800 McGill College Avenue 
27th floor, Montreal Trust Building 
Montreal Quebec H3A 3J6 
Canada 
Tel: (+1 514) 282 7860 
Fax: (+1 514) 282 0068 
E-mail: eganem@unmfs.org 
 
Chairman of the Executive Committee 
Mr. Paul Krajnik 
Chairman of the Executive Committee 
Federal Ministry of Agriculture, Forestry 
Environment  
And Water Management 
A1010 Vienna 
Austria 
Tel: +431 515 22 2350 
Fax: +431 515 22 7334 
E-mail: paul.krajnik@lebensministerium.at 
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  نوزوألا ةنامأ  -لاد 
Mr. Marco González 
Executive Secretary 
Ozone Secretary, UNEP 
P.O. Box 30552 
Nairobi, Kenya 
Tel: (254 20) 623885 
Fax: (254 20) 62 4691/4692/4693 
E-mail: Marco.Gonzalez@unep.org  
 
Mr. Gilbert M. Bankobeza 
Senior Legal Officer 
Ozone Secretariat, UNEP 
P.O. Box 30552 
Nairobi, Kenya 
Tel: (254 20) 623 854 
Fax: (254 20) 62 4691/4692/4693 
E-mail: Gilbert.Bankobeza@unep.org 

Mr. Gerald Mutisya 
Database Manager 
Ozone Secretariat, UNEP 
P.O. Box 30552 
Nairobi, Kenya 
Tel: (254 20) 62 4057 
Fax: (254 20) 62 4692/4693 
E-mail: Gerald.Mutisya@unep.org 
 
Ms. Tamara Curll 
Monitoring and Compliance Officer 
Ozone Secretariat, UNEP 
P.O. Box 30552 
Nairobi, Kenya 
Tel: (254 20) 62 3430 
Fax: (254 20) 62 4691/4692/4693 
E-mail: Tamara.Curll@unep.org

_________  


