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

  عامتجالا حاتتفا  - ًالوأ 
وثالثلاو سماخلا عامتجالا دق  - ١ لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجلل ن ع

، ةرتفلا يفلاغنسلا ،راكادب نايدريم قدنف يف لايرتنوم نم   ىلإ ٧  لوألا نوناك٩    .٢٠٠٥ربمسيد / 
حاتتفالاتانايبلا  -فلأ    ةي 

موي حابص نم ١٠،٢٥ةعاسلا يف عامتجالا ) ادنلوه(يتوج سام ديسلا ،ةنجللا سيئر حتتفا   - ٢  
لوألا نوناك٧ ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلا يلثممو ةنجللا ءاضعأب ًابحرم ٢٠٠٥ربمسيد /   ،
  .ةنجللا ةوعدل ةيبلت ترضح يتلا فارطألاو ةذفنملا تالاكولاو ،لايرتنوم لوكوتورب
نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا ،سيلازنوغ وكرام ديسلا بحر ،سيئرلا بيحرت ىلع ةوالعو   - ٣
انييف ةيقافتا نم ًالك نأ ىلإ هتراشإ ىدلو. عامتجالا ةفاضتسا ىلع لاغنسلا ةموكح ركشو نيكراشملاب  
امهنمالك نأ ىلإ راشأ ،جالعلل سيلو ةياقولل لصألا يف امه لايرتنوم لوكوتوربو أدبملا نع مني    

ناكصلا مستي نأب ضرتفا ،كلذ ىلع ةوالعو . ةنيابتم نكت نإوةكرتشملا تايلوؤسملا أدبمو يطوحتلا 
نجل ةيلوؤسم د. ةريغتملا فورظلا عم امءاوتي نأونينرم انوكي نأ ، فيكتلا ىلع ةردقلاو ةنورملاب عة تو
ىلإ تايصوتلا هذه دنتست نأ نيعت و. ةنجللا تايصوتل ةلمتحملا تاريثأتلا ببسب ،ةدقعمو ةقيقد ذيفنتلا

 (ODS)نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب تاسايسلاب ةصاخلاو ةيميظنتلا فرط لك ريبادتل لماك مهف 
                                                           

 .ةينف بابسأل اهرادصإ ديعأ  *

 مـمألا
 EP ةدحتملا

 UNEP/OzL.Pro/ImpCom/35/10∗ 

Distr.: General 
2 February 2006 

Arabic 
Original: English 

   

  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
 

لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل 
  لايرتنوم لوكوتوربل
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 ٧ و٤نيتداملل ًاقبط ةغلبملا تامولعملا ىلإ كلذ لك قوفو ،داوملا هذه نم يجيردتلا صلختلا ةطشنأو 
فرط١٨٢مدق ،هليجست مت تانايبلا نع غالبإلا تايوتسم نم ىوتسم ىلعأ يفو . لوكوتوربلا نم  ًا 

ماع نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب م   نّكمي يذلارمألا. ٢٠٠٤انايب ا ةنجل  ةافاوم نم ذيفنتل  
ارطألا لاثتما نع ًالومش رثكأ ةروصب فارطأللعباسلا عامتجالا صلختلل لوكوتوربلا ريبادتل ف  

قودنصلا دراوم ديدجت ةداعإ نأشب ةكيشولا تاشقانملا يف ةمهاسملاو نآلا ىتح داوملا هذه نم يجيردتلا 
تططخ ذيفنتلا ةنجل نأ ىلإ ةراشإلا ىدلو. فارطألا ددعتم يف اهئادأ نيسحت تاردابم يف رظنل ل 

نت يفةنجللةنامألا معد ىلع دكأ ،يلاحلا عامتجالا    .ةبسانم اهارت يتلا تاردابملا كلت نم يأ ذيف 
  روضحلا  -ءا ب 

ءاضعأ ولثمم عامتجالا رضح  - ٤ سيئرلا بئان (ندرألا ،ايبويثأ ،يسورلا داحتالا : نييلاتلا ةنجللا 
زيلبو ايلارتسأ،)ررقملاو ادنلوهو لابين ،نوريماكلا ،الاميتاوغ ،ايجروج     ).سيئرلا(، 
كسرهلاو ةنسوبلا ،ياوغوروأ ،روداوكإ ،ناجيبرذأ نم لك نم نولثمم رضح امك   - ٥
  .ةنجللا نم ةوعدب ناتسزيغريقو
، ح امك  - ٦ لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ نع نولثمم عامتجالا رض
ددعتم قودنصلل ةذفنملا تالاكولا نع نولثممو فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر بئانو  
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب (UNDP)يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب : فارطألا  ،(UNEP)، ممألا ةمظنم  

يلودلا كنبلاو(UNIDO)ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا  اذ هلثلاثلا قفرملاب نيكراشملاب ةلماك ةمئاق درتو . ، 
  .ريرقتلا

لمعلا ميظنتو لامعألا لودجرارقإ  -ًايناث     
ودج ةنجللاترقأ  - ٧ مسرب هميمعت مت يذلا تقؤملا لامعألا لودج ىلإ ًادانتسا ،يتآلا لامعألا ل  

  :UNEP/OzL.Pro/ImpCom/35/1ةقيثولا 
  .عامتجالا حاتتفا  - ١
  .لمعلا ميظنتو لامعألا لودج رارقإ  - ٢
لايرتنوم لوكوتورب نم٧ةداملا بجومب تانايبلا نأشب ةنامألا ريرقت   - ٣  .  
ةلصلا ةقيثو ةيذيفنتلا ةنجللا تاررقم نأشب قودنصلا ة نامأ نم ةمدقم تامولعم  - ٤

ةذفنملا تالاكولا ا   تعلطضا يتلا ةطشنألا نأشبو) ، يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب
) يلودلا كنبلاو ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
  .فارطألا لاثتما ريسيتل

اياضقلا نأشب ذيفنتلا ةنجل تايصوتو فارطألا ا لا تاررقملا ةعباتم  - ٥  ذختا يتلا ةقباس
  :لاثتمالا مدعب ةلصتملا
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  :تانايبلا نع غالبإلا تامازتلا  )أ(
ةيصوتلاو ١٦/١٨ررقملا (ناتسناغفأ   ‘١‘   ؛)٣٤/١ 
ةيصوتلاو ١٦/١٨ررقملا (كوك رزج   ‘٢‘   ؛)٣٤/١٢ 
ةيصوتلاو ١٦/١٧ررقملا (وروان   ‘٣‘   ؛)٣٤/٢٩ 
ةيصوتلاو ١٦/١٧ررقملا  (ولافوت  ‘٤‘   ؛)٣٤/٤٤ 

  :لاثتمالا ةلاح ىلإ ةدوعلل ةمئاقلا لمعلا ططخ  )ب(
ناتيصوتلاو ١٥/٢٦ررقملا (اينابلأ   ‘١‘   ؛)٣٤/٢ و٣٣/١ 
ةيصوتلاو ١٦/٢١ررقملا (ناجيبرذأ   ‘٢‘   ؛)٣٤/٤ 
ناتيصوتلاو ١٥/٢٩ررقملا (ايفيلوب   ‘٣‘   ؛)٣٤/٧ و٣٣/٣ 
ةيصوتلاو ١٥/٣٠ررقملا (كسرهلاو ةنسوبلا   ‘٤‘   ؛)٣٤/٨ 
ةيصوتلاو ١٥/٣١ررقملا (اناوستوب   ‘٥‘   ؛)٣٤/٩ 
ةيصوتلاو ١٥/٣٤ررقملا (الاميتاوغ   ‘٦‘   ؛)٣٤/١٦ 
ةيصوتلاو ١٦/٢٤ررقملا (واسيب اينيغ   ‘٧‘   ؛)٣٤/١٧ 
ةيصوتلاو ١٥/٣٥ررقملا (سارودنه   ‘٨‘   ؛)٣٤/١٩ 
يصوتلاو١٣/١٩ررقملا (ناتسخازاك   ‘٩‘   ؛)٣٤/٢١ و٣٣/٦نات  
ةيصوتلاو ١٦/٢٥ررقملا ( وتوسيل  ‘١٠‘   ؛)٣٤/٢٣ 
يصوتلاو١٦/٢٦ و١٥/٣٦نا ررقملا(ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا   ‘١١‘ نات  

  ؛)٣٤/٢٥و) ب (٣٣/٤
ةيصوتلاو ١٤/٣٠ررقملا (ايريجين   ‘١٢‘   ؛)٣٤/٣١ 
ةيصوتلاو ١٦/٢٩ررقملا (ناتسكاب   ‘١٣‘   ؛)٣٤/٣٢ 
وتلاو١٦/٣٠ررقملا (نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس   ‘١٤‘ ةيص  

  ؛)٣٤/٣٦
ةيصوتلاو ١٣/٢٠ررقملا (ناتسك يجاط  ‘١٥‘   ؛)٣٤/٤١ 
ةيصوتلاو ١٦/٣٩ و١١/٢٥نا ررقملا(ناتسنامكرت   ‘١٦‘   ؛)٣٤/٤٣ 
ةيصوتلاو ١٥/٤٤ررقملا (ياوغوروأ   ‘١٧‘   ؛)٣٤/٤٦ 
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  :لاثتمالا ةلاح ىلإ ةدوعلل لمع ططخ عيراشم  )ج(
ةيصوتلاو ١٦/٢٠ررقملا (شيدالغنب   ‘١‘   ؛)٣٤/٥ 
ةيصوتلاو ١٦/٢٢ررقملا (يليش   ‘٢‘  ٣٤/١١(  
ةيصوتلاو ١٦/٢٠ررقملا (روداوكإ   ‘٣‘   ؛)٣٤/١٣ 
ةيصوتلاو ١٦/٢٣ررقملا (يجيف   ‘٤‘   ؛)٣٤/١٥ 

  :لاثتمالا نأشب ىرخأ تاررقم  )د(
ةيصوتلاو ١٦/٢٠ررقملا (ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج   ‘١‘   ؛)٣٤/٢٠ 
ةيصوتلاو ١٦/١٩ررقملا (لاموصلا   ‘٢‘   ؛)٣٤/٣٩ 

لاثتمالا نأشب ىرخأتايصوت  )ه(  :  
  ؛)٣٤/٣ةيصوتلا (اينيمرأ   ‘١‘
  ؛)٣٤/١٤ةيصوتلا (ةدحتملا ايزينوركيم تايالو   ‘٢‘
  ؛)٣٤/٢٢ةيصوتلا (ناتسزيغريق   ‘٣‘
  ؛)٣٤/٢٧ و٣٣/٢٠ناتيصوتلا (قيبمازوم   ‘٤‘
  ؛)٣٤/٣٥ةيصوتلا (يسورلا داحتالا   ‘٥‘
  ؛)٣٤/٣٧ةيصوتلا (نويلاريس   ‘٦‘
  ؛)٣٤/٤٠ةيصوتلا (دنليزاوس   ‘٧‘
  ؛)٣٤/٤٢ةيصوتلا (ايكرت   ‘٨‘

  .تانايبلا ريرقت نع ةئشانلا ىرخألا لاثتمالا مدع اياضق يف رظنلا  - ٦
طخ تانايب يف تارييغت لاخدإل ةمدقملا تابلطلا نأشب ةدراولا تامولعملا ضارعتسا  - ٧  

  .ساسألا
  .لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدعب ةلصلا ةقيثولا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نيزخت  - ٨
  .ذيفنتلا ةنجل نم ةوعد ىلع ءانب ةرضاح فارطأ لاثتما نع تامولعم  - ٩

بجومب نيجيب ليدعت يف فارطألا تامازتلا  (١٥/٣ررقملل ًاقفو ةافوتسم تامولعم   - ١٠
ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلإ ةبسنلاب لايرتنوم لوكوتورب نم ٤ةداملا   

  ).ةيرولف
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صيخرتلل ًامظن تأشنأ يتلا فارطألا نع ةنامألا ريرقت يف رظنلا  - ١١ ةداملا نم ٤ةرقفلا (   
  ).لايرتنوم لوكوتورب نمءاب  ٤

  .ىرخأ لئاسم  - ١٢
  .عامتجالا ريرقت دامتعا  - ١٣
  .عامتجالا ماتتخا  - ١٤

نمضتيس "ىرخأ لئاسم"، ١٢دنبلا نأ ىلإ سيئرلا راشأو   - ٨ حرتقم ،اهنيب نمًارومأ،  نم ًا   
باتكل زجوم عورشم ؛ذيفنتلا ةنجل تايصوتديحو تنأشب ايلارتسا يف رظنلاو ؛ذيفنتلا ةنجلل يديهمت    

ماعلا يعولاو ريوطتلاو ،ثوحبلا نأشب لايرتنوم لوكوتورب نم ٩ةدامل ا راطإ يف تريثُأيتلا لئاسملا   
  .تامولعملا لدابتو
فتسالا لجأ نم هنأ ىلع ةنجللا تقفاو ،سيئرلا نم حارتقا ىلعًءانبو  - ٩ تقولا نم ىوصقلا ةدا  
ضيقنلا ىلع ا ًالك ،نادلبلا عضوب ةصاخلا تاررقملا عيراشم نأشب لمعلا دنع  إف ،ةدح ىلع ناك ا مم 

 اورداغينأ فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأو ةذفنملا تالاكولا يلثمم ىلإ بلطت نل ،يضاملا يف متي 
ًاركح نوكت تاررقملا عيراشم ىلإ ةيدؤملا ت الوادملا نأ نيكراشملا ةفاكل ًاموهفم نوكيس هنكلو ،ةعاقلا

  .ةيرسلاب مستتوطقف ةنجللا ءاضعأ ىلع 

لايرتنوم لوكوتورب نم٧ةداملا بجومب ةمدقملا تانايبلا نأشب ةنامألا ريرقت   -ًاثلاث     
ًاقبط فارطألا نم ةمدقملا تامولعملا نأشب ةنامألا ريرقت ىلإ هابتنالا نوزوألا ةنامأ لثمم ت فل  - ١٠
نيتقيثولا يف ريرقتلا اذه دريو ،لوكوتوربلا نم ٧ةدا ملل  UNEP/OzL.Pro.17/6 
  .UNEP/OzL.Pro.17/6/Add.1و

ىلإ ةنامألا لثمم راشأ دقف ،قيدصتلا تايلمعب قلعتي اميف عضولا ًاضيأ يط غي ريرقتلا نأ ثيحو  - ١١
نآلا ىتح لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص دق ًافرط١٨٩نأ  ملا سفنضارتفابو.   عقوتي هنإف لدع  

ةمداقلا تاونس عبرألا وأ ثالثلا نوضغ يف ةئاملا يف١٠٠ىلإ قيدصتلا ةبسنب لوصولا ةيناكمإ  امك .  
فرط١٠١ هعومجمام لوكوتوربلا تاليدعت ىلع قدص   .  

نيترقفلا ٧ةداملل ًاقبط ساسألا ةنس تانايب نع غالبإلاب صاخلا بلطملاب قلعتي اميفو   - ١٢  ٢ و١، 
،١٩٨٦ ماعل ةبسنلاب( فلأ قفرملا داومل ماعو    ١٩٨٩، ميجو ءاب نيقفرملا داومل ماعو  قفرملا داومل ١٩٩١    
كانه نإف )ءاه فرط١٨٨،  بلطملا اذهل لماك لاثتما ةلاح يفًا  يتلاو  ،ايرتيرإ(طقف دحاو فرط كانهو .  
اخ ساسألا ةنس تانايب نع دعب غلبي مل)٢٠٠٥سرام /راذآ يف الإ لوكوتوربلا ىلع قدصت مل   .هتص 

داومل ١٩٩٧ – ١٩٩٥تاونسلا طسوتم نع ةرابع يه يتلاو (ساسألا طخ تانايبل ةبسنلابو   - ١٣  
سوتمو ،ءاب قفرملا داومل٢٠٠٠ – ١٩٩٨تاونسلا طسوتمو ،فلأ قفرملا   ١٩٩٨ – ١٩٩٥تاونسلا ط  

غلبأ )ءاه قفرملا داومل فرط١٤٣،  ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ًا  مج نع ةلماك ةروصب٥  تانايب عي  
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ةقيثولل عساتلاو نماثلا نيقفرملا يف نيبم وهامك ،مهتصاخ ساسألا طخ   UNEP/OzL.Pro.17/6 . دقو
ةقيثول ل ةيئاهنلا ةغيصلا عضودع باهتصاخ ساسألا طخ تانايب نع ةدح تملا ةيبرعلا تارامإلا تغلبأ

UNEP/OzL.Pro.17/6  دوسألا لبجلاوبرصلاوايرتيرإ غلبت مل اميف نايب نع   دعب اا.  
ءارجإ ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج تبلطو  - ١٤ يعابرل ا ل حيقنت   ةصاخلا ساسألا طخ تانايب

اهتصاخ ساسألا طخ تانايب حيقنتءارجإ كيسكملا تبلطو ،ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك   
نيتقيثولاب ةنيعملاتايمكلا درتو . نوبركلا ديرولك يعابرل ةبسنلاب  

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/35/3/Rev.1و UNEP/OzL.Pro/ImpCom/35/3/Rev.1/Add.1.  
نإف ٢٠٠٤ماع نع تانايبلل يونسلا غالبإلاب قلعتي اميفو   - ١٥ فرط١٨٣،  نيب نم ًا  فرط١٨٨   ًا 

ةئاملا يف٩٧(غالبإلا اهنم بولطم  غالبإلابتماق)   ةقباسلا ةنسلا نع ماقرألا يف ًانسحت كلذ لثميو .  
و ،ةئاملا يف٩٣ةبسنب  هقيقحت مت غالبإلا نم ىوتسم ىلعأ عقاولا يفوه  نم ةغلبملا تانايبلا درتو .  

لوألا تاقفرملاو ءاه ءزجلاب ٢٠٠٤ماع نع فارطألا  لوألا )أ(  ةقيثولا نم ) ج(لوألاو ) ب(، 
UNEP/OzL.Pro.17/6 ،ةقيثولل لوألا قفرملاو ءاه ءزجلاب اهلامكتسا مت امبسح  

UNEP/OzL.Pro.17/6/Add.1 . فارطأ ةتس غلبت مل رضاحلا تقولاىتحو  ) ، ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج
ةداملا بلطت امك ٢٠٠٤ماع تانايب نع ) وروانو قيبمازوم ،اكياماج ،ايبماغ ،كوك رزج ناترقفلا ٧   ،
لوكوتوربلا نم٤ و٣  .  

لا ثتمالا مدع تالاح جاردإ متو. ٢٠٠٤ماعل ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ةنامألا ريرقت يطغي امك   - ١٦
لودجلا يف ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نم ةلمتحملا  ةقيثولا نم ،٥   UNEP/OzL.Pro.17/6 .

،و إ بقعفكالهتسالل ةبسنلاب   ، ناجيبرذأ نم لك لظت ،نابايلاو ةيبوروألا ةعامجلا اهتمدق تاحاضي
إ بقعوجاتنإللةبسنلابو . لاثتما مدع ةلاح يف طقف ناتسنامكرتو ،ناتسخازاكو نم تمدُق تاح اضي، 

ىلع ،لاثتما مدع ةلاح يف طقف ادنلوه ىقبت ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ،نابايلاو ،نانويلاو ،اسنرف 
تايالولاو ،نانويلا نم ةمدقملا تاحاضي إلا نأشب تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلا ةرورض نم مغرلا
  .ةيكيرمألا ةدحتملا

 ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب ةباقرلا ريبادت ل ةلمتحملا لاثتمالا مدع تالاح درتو  - ١٧
لودجلاب ٢٠٠٤ماعل  ةقيثولا نم ٧   UNEP/OzL.Pro.17/6 . فارطألا نم ًافرط ١٣كانه لازي الو  

ةلاح يف ٥ةداملا بجومب ةلماعلا  ، (لاثتما مدع   يجيف ،روداوكإ ،يليش ،كسرهلاو ةنسوبلا ،اينيمرأ
لاموصلا ،ةروفاغنس ،نويلاريس ،ةدحوملا ايزينوركيم تايالو ،ةيبيللا ةي برعلا ةيريهامجلا ،ناتسزيغريق
ياوغوروأو ةروفاغنس نم لكنم تاحاضيإلا نم ديزمبولطمو ). ياوغوروأو   . ، كلذ ىلع ةوالعو

 ، ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلاو سارودنهو ،نيصلا نم كالهتسالا نأشب ةبولطملا تاحاضيإلا دعب لصت مل
صوصخبو . تاحاضيإلا هذه بلط ذنم ةباجتسالل ةددحملا ةثالثلا روهشلا ةرتف دعب ضقنت مل هنأ الإ

 يماع تانايب ميدقت يف رخأتلا ةدحوملا ايزينوركيم تايالو نإف٢٠٠٣ و٢٠٠٢  يسورلا داحتالاو ،،   
  .لمتحم لاثتما مدع عضو يف ناتسنامكرتو
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نأشبو ةلصلا تاذ ةيذيفنتلا ةنجللا تاررقم نأشب قودنصلا ةنامأ نم ةمدقملا تامولعملا   - ًاعبار 
ةذفنملا تالاكولا ا ةطشنألا  تعلطضا يتلا ممألا جمانرب ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ( 
  فارطألا لاثتما ريسيتل) يلودلا كنبلاو ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ،ةئيبلل ةدحتملا

ًاحضوم ،لامعألا لودج نم دنبلا اذه نأشب ًا ريرقت فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ لثمم مدق  - ١٨
عباسلا ىلإ نيعبرألاو عبارلا نم ا   اعامتجا يف ةيذيفنتلا ةنجللا ا  ذختا يتلا تاررقملا ةهج نم يطغيس هنأ

 ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا فقوم ىرخأ ةهج نمو ،لاثتمالا اياضقب قلعتي اميف نيعبرألاو 
قيقحت نأشب  تاعقوتللةبسنلاب وأ لايرتنوم لوكوتوربب ةصاخلا ةباقرلا ريباد تل لاثتمالا قيقحتل ةبسنلاب
  .لاثتمالا اذه

ةرمتسم ةروصبةيذيفنتلا ةنجللا تماق دقو  - ١٩ دصرب   ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ةلاح   ٥ 
ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا قيقحتنأشب تاعقوتلاو نم ًارابتعا ا.    عامتجالا اعامتجا نم عامتجا لك يفو  
ناك ،نيعبرألاو عباسلا عامتجالا ىلإ نيعبرألاو عبارلا ةطخ يف جردت نأ ةذفنملا تالاكولا ىلإ بل ُط 

متي دلب يأ نإف كلذ ىلعو ،ةدعاسملا ىلإ جاتحت يتلا نادلبلا عيمج ٢٠٠٧ – ٢٠٠٥ةرتفلل اهلامعأ   
ةيفاضإ تاعورشم ميدقتب هل حمسفصوب هديدحت  يتلا نادلبلا نإف ،كلذ ريغو . ي ةدعاسم ىلإ ةجاح يف ه

جمانرب ةلظم تحت ةصاخ تاردابم قيرط نع ا   دعاسم ًاضيأ نكمي ،لاثتمالا ىلإ اهتجاح ديدحت مت
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا لاثتمالا ىلع ةدعاسملا

تايجيتارت سا اهلامعأ ةطخ يف يقبت نأ ةيذيفنتلا ةنجللا تررق ،نيعبرألاو عبارلا اهعامتجا يفو  - ٢٠
تاليومت يف ةيقحأ اهل سيل يتلا نادلبلا يف (MDI)ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأب ةصاخلا لوحتلا   

تاذ نادلبلل ليثيملا ديمورب وأ ليثيملا مروفورولك وأ ،نوبركلا ديرولك يعابرل تاعورشمو ،ةيقبتم 
  .كالهتسالا نم ضفخنملا ىوتسملا

صلختلا ةرادإ ططخو تادربملاةرادإ ططخل ًاليومت تبلط يتلا نادلبلا لك تقلت دقو   - ٢١  ،
ليومتلا ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل تاقافتا وأ ةيئاهنلا يجيردتلا  
تاقافتا هدامتعابو .كلذب فورظلا حمست امدنع لاموصلا ىلإ اهميدقت متيس تاعورشم عم ،بولطملا  
نوبركلا ديرولك يعابرو ليثيملا ديمورب جاتنإل ةبسنلابو ،اينام وريف ةباقر لل ةعضاخلا داوملا جاتنإ عاطقل
  .نادلبلا عيمج يف جاتنإلا عاطقل تاقافتا ىلإ فارطألا ددعتم قودنصلا لصوت ،نيصلا يف
، ١٧ىقلت   - ٢٢ نيتنسلا تاديدجت نم ًالدب يسسؤملا زيزعتلا تاعورشمل ةدحاو ةنسل تاديدجت ًادلب  
دصرةحاتإ لجأ نم نع لاثتمالا   ةينعملا نادلبلا نألبثك  تناك،  ريبادتل ءاوس لاثتما مدع ةلاح يف    
  .تانايبلا غالبإ تامازتلال وأ ةباقرلا

٢٣ -   ، تانولاهلا كونبللامكتسا تاعورشم ميدقت ةنجللا تزاجأ نيعبرألاو عبارلا عامتجالا يفو  
يكيرمأ رالود ٥٠ ٠٠٠نم لقأ تقلت يتلا نادلبلل  ولاهلاكونبل  اهعامتجا يف ةنجللا تلوخ دقو . تان 

هتميق ةغلابلاساسألا طخ تاذ نادلبلا نيعبرألاو عباسلا اهيدل نكلو رفص   در جلاتالجس نم ليلقلا  
يكيرمأ رالود٥٠ ٠٠٠و ٢٥ ٠٠٠ نيب اهاوتسم حوارتيتاعورشم مدقت نأ تانولاهلل ةقثو ملا  .  
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٢٤ -   ، يف ليثيملا ديمورب يمدختسمل ةينقتلا ةدعاسملا مدقت نأ ةنجللا تررقعامتجالا سفن يفو  
لوادج ليدعت تابلط لبقمعامتجا ىلإ لجؤت نأو ؛الاميتاوغو سارودنه كلذ يف امب ،ىطسولا اكيرمأ   

سارودنهل ةحقنملا ًاينمز ةددحملا سايقلا تامالع نأشب فارطألا تاررقم ىلإ ًادانتسا يجيردتلا صلختلا 
نم ل ماكلا صلختلل ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلل يجيردتلا صلختلل تاعورشم رقت نأو ؛ياوغوروأو

ا ا    .لاثتمالا مدعل يدصتلأش نم تانولاهلاو ليثيملا ديمورب
ليثيملا مروفورولك وأ نوبركلا ديرولك يعابرل ةبسنلاب ساسألا طخ تاذ نادلبلا نأ ررقت دقو   - ٢٥

ةدعاسملا بلطت نأ اهنكمي نوزوألا د افنتسا تالادب ةبوسحمنينط نع هنع غلبم كالهتسا رخأ لقي يتلا 
ه ذهل بولطملا ليومتلا حوارتيو ،ةمادتسالا نامضل وأ صلختلا لامكتسال ةيعيرشت ريبادت دادعإ يف

كالهتسالا مجحل ًاقبط ،يكيرمأ رالود٤٠ ٠٠٠ و٢٠ ٠٠٠نيب ةدعاسملا  نادلبلا هذه ىلع ناكو .  
لالخ لقألا ىلع ةدحاو ةرم ليثيملا مروفورولك وأ نوبركلا ديرولك يعابر نم اهكالهتسا نع غلبت نأ 

ليومتللةقباسلا تاونس ثالثلا ةرتف  .  
ديرولك يعابر وأ ليثيملا ديموربل ةبسنلاب رفص غلابلا ساسألا طخ تاذ نادلبلل ةبسنلاب و  - ٢٦
 ةلظم تحت ةدعاسملاب اهديوزت نكمي لاثتمالا يف تابوعص هجاوت يتلاو ليثيملا مروفورولك وأ نوبركلا

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلع ناكو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب 
ىلإ بلُط دقو . مداقلا اهعامتجا يف ةيذيفنتلا ةنجللا اهيف رظنتل نادلبلا كلتلةيجيتارتسا ةطخ ميدقت 

مظن ذيفنتو عضول معدلا مدقت نأ يئاه نلا صلختلا ةرادإ ططخل ةدعاسملا مدقت يتلا ةذفنملا تالاكولا
  .نادلبلا هذهل ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك يعابرو ،ليثيملا ديموربل ةبسنلاب صيخارتلا حنمل

ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ةلاحيطغي يذلاو ،هضرعل يناثلا بناجلا ىلإ ةدوعو   - ٢٧ ةبسنلاب ٥   
لثمم حضوأ ،كلذ قيقحت نأشب تاعقوتلاوأ لايرتنوم لوكوتوربب ةص اخلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا قيقحتل  
ةروص يفو . ةيذيفنتلا ةنجللا بناج نم رارقلا ذاختاو مهفلا ريسيتل ةديدج ةرامتسا دامتعا مت هنأ ةنامألا

 ، اياضق هيدلدلب لك نيبي ةيلودج هلكالهتسا رخأو ،ساسألا طخ عم ،لاثتما  لاث تمالاب صاخلا ررقملاو،  
يف هذاختا مت يذلا   .٢٠٠٤ماع ل ةفدهتسملالمعلا ةطخ  و٢٠٠٤ 

ضفخلا تاوطخو ديمجتلا ًايلاح نادلبلا ا لودج نيبيو   - ٢٨  زواجتت يتلا ةيوئملا بسنلا رخآ
داوملا تائف نم ةئف لكل ةبسنلاب عضولا لوادجلا نم ىرخأ ةعومجم نيبتو . يلاوتلا ىلع ،ةفلتخملا
  .ةددحم ةيوئم بسنب كلذ زواجتت يتلا نادلبلا ددع عم ،نوزوألل ةدفنتسملا

نادلبلا لك وأ ةيبلاغ نإف ،ةيلاحلا ةباقرلا ريبادتل ةبسنلاب هنأ ىلإ حوضوب لوادجلا ه ذه ريشتو  - ٢٩
، ًابولطم لازي ال يتلا تاوطخلل ةبسنلاب هنأ نيح يف ،لاثتمالا ةفاح ىلع وأ ،لاثتما ةلاح يف ربتعت اهقيقحت  
  .ددصلا اذه يف قاشلا لمعلا نم ريبك مك ةنيعم نادلب مامأ نإف

، ديدجلاو  - ٣٠ ًاضيأ لكل ةبسنلاب ،اهيف نيبيو دلبلا اهدادعإب موقي لوادجلا نم ةعومجم كانه نأ  
. ةئزجتلا رعسل ردقملا طسوتملا عم ،ةرداصلا ريدصتلا وأ داريتسالا صيخارت ددع ،ةباقرلل ةعضاخ ةدام
. هيف رارمتسالا وأ لاثتمالا وحن هجوتلا يف دلبلا ةيحجرأ ًاضيأ عفترت ةئزجتلا رعس عافترا عم هنأ عقوتيو

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تايمكو ،نيبردملا نيينفلا وأ كرامجلا يفظوم ددع ىرخألا لوادجلا نيبتو 
  .كلذ هباش امو اهمادختسا داعملاوةصلختسملا 
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ايصوتو فارطألا ا  -ًاسماخ   اياضقلا نأشب ذيفنتلا ةنجل ت ذختا يتلا ةقباسلا تاررقملا ةعباتم
  لاثتمالا مدعب ةلصتملا

  تانايبلا ريرقت نع ةئشانلا لاثتمالا مدع اياضق يف رظنلا  -ًاسداس 
طخ تانايب يف تارييغت لاخدإل ةمدقملا تابلطلا نأشب ةدراولا تامولعملا ضارعتسا   -ًاعباس 

  ساسألا
ذيفنتلا ةنجل نمةوعد ىلع ءانب ةرضاح فارطأ لاثتما نع تامولعم  - ًانماث    

دامتعا ىلع تقفاوو ًاعم لامعألا لودج نم ٩ و٧، ٦، ٥دونبلا يف رظنلا ةنجللا تررق   - ٣١  
  .يدجبألا بيترتلا بسح ،فرط لكب ةطبترملا تايصوتلا

  ناتسناغفأ  -فلأ 
ةيصوتلاو ١٦/١٨ررقملا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع ناتسناغفأ جاردإ مت   - ٣٢ راشأ دقو . ٣٤/١ 

ةرقفلا بجومب ةلماع ةلودك ًاتقؤم اهفينصت مت ناتسناغفأ نأ ىلإ ١٦/١٨ررقملا  ةداملا نم ١  ثيح ٥   ،
 ، ةنامألا ىلإ جاتنإ وأ كالهتسا تانايب يأ نع غلبت مل ا ةبسنلاب لاثتما مدع ةلاح يف اهعضي امم أ

ىلع قدصت مل ناتسناغفأ نأ ىلإ ررقملا راشأ امك . تانايبلا غالبإب ةصاخلا لوكوتوربلا تامازتلال
نم اهضارعتسال نكمم تقو عرسأب ةنامألا ىلإ ا ىلع اهثحوًارخؤم الإ لوكوتوربلا   انايب غلبت نأ  

عمج يف ناتسناغفأ دوهج ىلإ ريدقتلاب ٣٤/١ةيصوتلا تراشأو . مداقلا اهعامتجا يف ذيفنتلا ةنجل بناج  
فرطلا ثحو، ١٦/١٨ررقملل ًاقبط تانايبلا ميدقتو  ىلإ هتانايب ميدقتو دوه جلا هذه ةلصاومىلع  

  .ةنامألا
نم ٥ةداملا بجومب لمعي فرطك هعضو ىلع ًادكؤم هتانايب كلذ دعب فرطلا مدق دقو   - ٣٣  

ىرخألا ةرخأتملا تانايبلا لك ىلإ ةفاضإ١٦/١٨ررقملل ًاقبط ،لوكوتوربلا  نأ ىلإ تانايبلا ريشتو . ، 
. نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمجل ةبسنلاب لوكوتوربلاب ةصاخلاةباقرلا ريبادتل لاثتما ةلاح يف ناتسناغفأ 

ناتسناغفأ نم ةمدقملا تانايبلاريرقت دكأامك  ًاددجم    ، نوزوألا ةقبط ةيامحب اهدهعت ةموكحلا نأ ب دافأو 
لوكوتوربلا هاجت ا    .امازتلا عيمجب ءافولل ةيفاضإ ًادوهج لذبتس

قتلا عم ريشت نأ ىلع كلذ ىلع ءانب ةنجللاتقفاو  - ٣٤ تانايبلا عيمجل ناتسناغفأ ميدقت ىلإ ريد  
دكؤي يذلاو ،فارطألل رشع سداسلا عامتجالا نع رداصلا ١٦/١٨ررقملل ًاقبط كلذو ةرخأتملا   

لوكوتوربلا نم٥ةداملا بجومب لمعي فرطك اهتيعضو   .  
  ٣٥/١ةيصوتلا 
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  اينابلأ  -ءاب 
او١٥/٢٦ررقمل ا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلعاينابلأ جاردإ مت   - ٣٥ ىلإ تراشأ يتلاو ٣٤/٢ةيصوتل    ،

اهدوهجو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل اهلمع ةطخ ذيفنت يف اهمدقت 
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةبسنلاب لوكوتوربلاب ةصاخلا ةباقرلا ريبادتللاثتماللةرمتسملا  دقو .  

 مازتلالل فرطلا ةباجتسانيثالثلاو سماخلا اهعا متجا يف ثحبت نأ ىلع ةنجللا قافتا ةيصوتلا تلجس
ةدفنتسملا داوملل ريدصتلاو داريتسالا صصح ديدحتو صيخارتلا حنمل ماظن ءاشنإب ١٥/٢٦ررقملاب دراولا   

  .٢٠٠٤ماع لولحب نوزوألل ةدفنتسم داوم مدختست يتلا تادعملا داريتسا ىلع رظح ضرف عم نوزوألل 
نوزوألا ةقبط ةيامح نأشب اهئارزو سلجم رارق رودصب هنأ كلذ دعب ة نامألا اينابلأ تغلبأ دقو  - ٣٦
زومت٧يف  ماظن ذيفنت مت ٢٠٠٥هيلوي /  تادعملا داريتسا رظح كلذكو صصحلا ديدحتو صيخارتلا حن مل، 
  .نوزوألل ةدفنتسم داوم مدختست يتلا

اظنل اينابلأ ءاشنإ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ ىلع كلذ ىلع ةنجللاتقفاو  - ٣٧ صصحو صيخارت م  
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مدختست يتلا تادعملا تادراو ىلع رظح ضرفو نوزوألل ةدفنتسملا داوملل 

  .١٥/٢٦ررقملا يف ةدراولا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم لمع ةطخل ًاقبط كلذو 
  ٣٥/٢ةيصوتلا 

  اينيمرأ  -ميج 
حاضيإلا ىلإ ريدقتلاب تراشأ يتلا ٣٤/٣ة يصوتلا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلعاينيمرأ جاردإ مت   - ٣٨  ،

ماع يف ليثيملا ديمورب كالهتسا يف فارحناللاهنم مدقملا  ةطخ مدقي نأ فرطلا ىلإ تبلطو ٢٠٠٤   ،
بسح ،اينيمرأ ةيصوتلا تعد امك . لاثتمالا ىلإ ةدوعلل ًاينمز ةددحم سايق تامالعب ةعوفشم لمع
امتجالا ىلإ اهنعًالثمم لسرت نأ ،ءاضتقالا مدع لاح يفو. ةلأسملا هذه ةشقانمل ةنجلل نيثالثلاو سماخلا ع   
،ب مايقلا راولا ررقملا عورشم ليحت نأ ىلع ةنجللا قافتا ةيصوتلاتدروأ لمعلا ةطخ ميدقت فلأ ءزجلاب د  
  .فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا نم

هردق كالهتسا نع اينيمرأ تغلبأ  - ٣٩ ديمورب نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ن  ط١،٠٢ 
هكالهتسا ديمجت يف رارمتسالاب لوكوتوربلل ًاقبط فرطلا مازتلا نع ًافارحنالثمي امم ، ٢٠٠٤يف ليثيملا   

يحأ ،نيثالثلاو عبارلا اهعامتجايفو. رفص غلابلاو هتصاخ ساسألا طخ ىوتسم دنع ًاملع ةنجللا تط  
نأ ةقيقح نم أشنفارحنالانأب  ىلع ةباقرلل ةيميظنت ةطلس تقولا كلذ يف اهيدل نكي مل اينيمرأ    
يف ليثيملا ديمورب نم كالهتسا يأ عقوتي نكي مل فرطلاو. نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تادراو  ٢٠٠٤ ،

يف تانايبلا عمجب موقيل هكارشإ مت ينطو يراشتسا ريبخ قيرط نع كالهتسالا اذه فاشتكا مت هنأو 
اينيمرأب حمقلاوقيقدلا جاتنإ عاطق نع تغلبأ اينيمرأ نأب عامتجالا ةنجللا ءاضعأ دحأ غلبأ دقو .  

نم هتيطغت مت ةنسلا هذه يف بلطلا نأل ًارظن ٢٠٠٣يف ليثيملا ديمورب نم رفص هردق كالهتسا   
  .نآلا تذفن يتلاو ،دلبلا لخاد ةدوجوملا تانوزخملا
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ةدحتملا ممألا ةمظنم نأ تغلبأ اهنكلو ٣٤/٣ةيصوتلل ةباجتسا لمع ةطخ اينيمرأ مدقت مل   - ٤٠  ،
عقوتي امك . نكمم تقو عرسأ يف ةطخلا هذه دادعإ يف اهدعاست نأ ىلع تقفاو ةيعانصلا ةيمنتلل

ماع ةياهنب ذافنلا زيح لخدتس داريتسالا صيخارت حنمل ماظن ءاشنإ بلطتت يتلا تاعيرشتلا نأ فرطلا 
ليومت يأ نمضتت مل  (GEF)ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم اين يمرأ اهتقلت يتلا ةدعاسملا نآل ًارظنو. ٢٠٠٦

 ةنجللا ىلإ ًابلط ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم تمدق ،ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلل
باينيمرأ يف يعولا ءاكزإلو بيردتلل لمع تاقلح ذيفنتل مزاللا ليومتلا ىلع لوصحلل ةيذيفنتلا   نجتل

جمانرب نأ ىلع نيعبرألاو عباسلا اهعامتجا يف ةيذيفنتلا ةنجللا تقفتا دقو. ليثيملا ديمورب مادختسا  
ا يف اينيمرأ دعاسي نأ يغبني ةئيبللةدحتملا ممألا نم ليثيملا ديمورب نم صلختلل ا    لال خامازتلاب ءافول
  .لاثتمالا ىلع ةدعاسملاب صاخلا هجمانرب

يلي ام ىلع كلذ ىلع ءانب ةنجللاتقفتا  - ٤١  :  
ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلل اهلمع ةطخ مدقت مل اينيمرأ نأ ىلإ فسألا عم ريشت نأ   )أ(

نأو ٣٤/٣ةيصوتلل ًاقبط ،لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ليثيملا ديمورب ىلع ةباقرلا   ،
لاثتمالا وحن ًامدق كرحتلل تاوطخ كلذ عم تذختا دق اينيمرأ نأ ًاضيأ ظحالت 

  ؛ةبولطملا لمعلا ةطخ دادعإل اهدوهج نع تامولعم تمدقو
لوألا قفرملانم فلأ مسقلا يف دراولا ررقملا عورشم ليحت نأ  )ب( ىلإ ةقيثولا هذ هل  

  .هثحبل فارطألل رشع عباسلا عامتجالا
  ٣٥/٣ةيصوتلا 

  ناجيبرذأ  -لاد 
نأ ىلإ قلقلا عم تراشأ يتلا ٣٤/٤ةيصوتلا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع ناجيبرذأ جاردإ مت   - ٤٢  ،

رطخلل ضرعي دق امم ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم هكالهتسا يف ةدايز نع غلبأ دق فرطلا 
نوبركلا تابكرم نم صلختلا نم ءاهتنالاب ١٦/٢١ررقملاب دراولا همازتلاب ءافولا ىلع فرطلا ةردق   

 ىلإ ةيصوتلا تراشأ امك. ٢٠٠٥رياني /يناثلا نوناك نم لوألا هتياغ دعوم يف ةيرولف ةيرولكلا
تابكرمل نيمدختسملا نيزخت ىلإ ىزعتنأ نكمي اهنع غلبملا ةدايزلا نأب ناجيبرذأ نم مدقملا حاضيإلا   

كالهتسالاو مادختسالا تانايب نيبلخادتلا ىلإامبرو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  ةيصوتلا تراشأو .  
نوبركلا تابك رم داريتسا ىلع رظحلا ضرف ةلأسم يف ًامدقت ققحي هنأبفرطلا ريرقت ىلإ كلذك 

نم ًاديزم ًةباتك مدقي نأو ددصلا اذه يف هدوهج لصاوي نأب فرطلا تبلاطو ةيرولف ةيرولكلا 
 ٢٠٠٤ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم هكالهتسا يف اهنع غلبملا ةدايزلا نأشب تامولعملا 

دق هنأب ناجيبرذأةيصوتلا ترِّكذ دقو. نيثالثلاو سماخلا اهعامتجا يف ةنجللا اهثحبت يكل قبس    
تابكرم تادادمإ نأ نم دكأتلا يف رظنت دق فارطألا نأب فارطألا عامتجا بناج نم اهريذحت 
مدع ةلاح رارمتسا يف ةردصملا فارطألا مهاست ال يك تفقوت دق ناجيبرذأل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 

بلط ميدقتل ةذفنملا تالاكولا عم لمعلا ىلع ناجيبرذأ ةيصوتلا تعجش ًاريخأو. ناجيبرذأ يف لاثتمالا  
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لاثتمالا ىلإ ةدوعلل اهدوهج معدل ،تاردقلا ءانبل ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم ةيفاضإ ةدعاسم ىلع لوصحلل 
  .بسانملا تقولا يف
حقنت تانايبلا غالبإل ةيمسر تارامتسا كلذ دعب تمدق ناجيبرذأ نأ ةنامألا لثمم حضوأو   - ٤٣

سملا داوملا نأشب ا  كلهتسا فرطلا نأ ىلإ تانايبلا هذه ريشتو ٢٠٠٤ماعل نوزوألل ةدفنت انايب  ،١٥،١ 
ماع يف ةيرولف ةيروكلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط سيلو ٢٠٠٤   ،

يف أطخلا ببسب ،نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٦٩،٩غلبت يتلاو لبق نم اهنع غلبملا ةيمكلا   
تابكرمب صاخلا كرامجلا زمرب  ،(HCFCs)ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابك رم نع غالبإلا
يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادراو نأ ىلإ تانايبلا تراشأ امك . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا

تغلب ٢٠٠٣ و٢٠٠٢يماع  ، ٧٦،٤٧ و٨٢،٦٤  يلاوتلا ىلع نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط  
ةبوسحم ًانط ١٢ و١٠،٢تناك يتلاو نيتنسلا نيتا هيف ًايمسر اهنع غلبملا تايمكل ا نع فلتخت يهو  
نم ةمدقملاو تانايبلا نع غالبإلل ةحقنملا ةيمسرلا تارامتسالا نإف ،كلذ عمو . نوزوألا دافنتسا تالادب

  .٢٠٠٣ و٢٠٠٢نيتنسلا نع ةحقنم تانايب نمضتت ال ناجيبرذأ 
تابكر م داريتسا ىلع رظح ضرف ةلأسم يف ناجيبرذأ هزرحت يذلا مدقتلاب قلعتي اميفو  - ٤٤
ئا مدقملا ريرقتلاصن ي ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  ًاي ـًارارق دعب ذختت مل ةموكحلا نأ نيح يف هنأ ىلع

داوملا ريدصتو داريتسا ةيلمع مظنت نأب ةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلا ةرازو رمأي يسائر موسرم ردص هنأ الإ 
ىلع ًارظح ضرفت نأب ةرازولل حمسيو داوملا هذه ىلع يوتحت يتلا تاجتنملاو نوزوأل ل ةدفنتسملا

ماع ةيا . CFC-12 وCFC-11ـلا ريدصتو داريتسا   يرجيو ٢٠٠٥ىتح ًايراس رظحلا اذه ناك دقو  ،
ناجيبرذأ تدكأ دقو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم يدروتسم عم قلطم رظح نأشب ضوافتلا

سا ا  رظح لبق كالهتسا نع ةغلبم ٢٠٠٥يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تكلهت أ ىلع  ،
نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٢١،٣هتميق داريتس الا   ، ىلوألا ةعوم  ا ،فلأ قفرملا داوم نم
يذلا خيراتلا ةلجاع ةروصبو مدقي نأ فرطلا ىلإ ةنامألا تبلطو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
بلاط دقو . ناجيبرذأ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمداريتسا ىلع قلطملا رظحلا قيبطت هيف أ دبيس

كارشإو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يدروتسمو كرامجلا يفظوم بيردتل ةيلام ةدعاسمب هريرقتيف فرطلا   
يروفمجرتم مألا جمانرب اهعفر يتلا ةيصوتلا عم قستي هنأ ةنامألا تأر بلط وهو  ىلإ ةئيبلل ةدحتملا م ، 

ةصاخ تادعمب كرامجلا بتاكم ديوزتل يلاملا معدلا ىلإ جاتحي دلبلا نأب ةنجلل نيثالثلاو عبارلا عامتجالا 
  .يعولا ءاكزإو بيردتلا ةطشنأ يف رارمتسالاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع فشكلل

دع فاشتكا متهنأبةنجللا ةنامألا لثمم رِّكذو   - ٤٥ لاثتما م  ةباقرلا ريبادتل ةرم لوأل ناجيب رذأ 
يف تدهعت دقو . ١٩٩٦يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسال ةبسنلاب لوكوتوربلاب ةصاخلا 

نم لوألا لولحب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم لماكلا صلختلا ققحت نأب ١٠/٢٠ررقملا   
ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ناكو ٢٠٠١رياني /يناثلا نوناك ىلإ ناجيبرذأ ةداعإ ضرغب ةدعاسم دمتعا دق ، 

يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب نم لك اهذفن ،ةيميلقإو ةينطو جمارب كلذ يف امب ١٩٩٨يف لاثتمالا   ،
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حنم مظن ذافنإو ذيفنت نأشب ةيميلقإ لمع تاقلحو ،يسسؤملا زيزعتلل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو 
تاعورشمو ،ديربتلا عاطق تاسسؤملةيجولونكتلا تالوحتلاو ن وزوألل ةدفنتسملا داوملل صيخارتلا  

اهريودت ةداعإوتادربملاةداعتسا  يينف بيردتو ةينقتلا ةدعاسملاو  لاجمب،  اهنم ءاهتنالا مت يتلاو ،ديربتلا    
رشع سماخلا عامتجالا دمتعا ،جماربلا هذه يف تاحاجنلا ضعب قيقحت نم مغرلا ىلعو . دعب اميف

نوبركلا تابكرم نم صلختلاب اهمازتلاب فت مل ناجيبرذأ نأ ىلإ ريشي يذلا ١٥/٢٨ررقملا فارطألل   ،
رشع سداسلا عامتجالا دمتعا امنيب ٢٠٠١رياني /يناثلا نوناك نم لوألا لولحب ةيرولف ةيرولكلا  ،

اهمازتلاب فت مل ناجيبرذأ نأ ىلإ ريشي يذلا ١٦/٢١ررقملا فارطألل  ررقملا يف دراولا،  نأب ١٥/٢٨   
رياني /يناثلا نوناك نم لوألا لولحب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم لماكلا صلختلا ققحت

رطلا دهعت لجسيو٢٠٠٣ يناثلا نوناك نم لوألا لولحب لماكلا صلختلا قيقحتبًاقحال ف  رياني / 
رظح ضرفبو٢٠٠٥ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادراو ىلع   .  
 ءاهتنادرجمب هنأ نيثالثلاو عبارلا اهعامتجا يف ةنجللا فرطلا  رطخأ ،فقوملل هحرش نابإو  - ٤٦

زومت يف ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نمةمدقملا يسسؤملا زيزعتلاةدعاسم  نوزوألا ةدحو تفقوت ٢٠٠٢هيلوي /   ،
دراوملاو ةئيبلا ةرازو نمض ًارخؤم ةدحولا فئاظو جمد مت نيح يف هنأو ،ةيلاعفب لمعلا نع دلبلل ةينطولا 

نيفظومب رفصلا نم لعفلاب أدبي هنأو ليومتلا ةلقو نيفظوملا ةلق نم يناعي ينعملا مسقلا نإف ،ةي عيبطلا
يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم ةدعاسملا ميدقتب ضرعل ةباجتساو . حجرألا ىلع ددج مهلك
طلا بلط ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم ةدعاسملل رخآ عورشم كلذ يف امب٢٠٠٥هينوي /ناريزح  ًايمسر فر، 
ام ضارعتسالو ،هتصاخ ةينطولا نوزوألا ةدحو شاعنإ ةداعإل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم ةدعاسملا  

،  ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ةياعرب هذيفنت متي يذلا ريودتلا ةداعإو ةداعتسالا عورشم يف تاحاجن نم ققحت
يف يسسؤملا زيزعتلا عورشم هبعل ي نأ نكمي يذلا رودلا يف رظنلاو تانايبلا غالبإ ةيلمع نيسحتو

قيسنتو ذيفنت ةلصاوم لجأ نم فرطلل ينطولا خانملا زكرمل عباتلا ينطولا يسسؤملا لكيهلا ةدعاسم 
ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب راشأ دقو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا ةطشنأ

ةصاخلا ةدعاسملا ديدجتل ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل حرتقم عورشم يف ناجيبرذأ جردي نأ هنكمي هنأ ناجيبرذأ 
طنملا يف نادلبلا ضعبل يسسؤملازيزعتلاب   .ةق 

يلودلا كنبلا نم ةروشم راظتنا يف نوزوألا ةنامأ تناك ،يلاحلا عامتجالا داقعنا تقو يفو   - ٤٧
ءانبل ةيسيئر ةردابم ر يوطت ةلصاوم نع غالبإلل ةيملاعلا ةئيبلا قفرملاهدادعإب موقت ةسارد ةعيبط نأشب 

جهنلاو ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرم سل   يف ةنامألا تناك امك . تاردقلا ءانب زيزعتل يجيتارتسالاتاردقلا
دعي ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ناك اذإ ام نأشب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم تامولعم راظتنا 

كلذو ،هميدقتل عقوتملا خيراتلاو تاعورشملا كلت نم عورشم يأ ةعيبطو ،ةيجيتارتسالا ذيفنتل ًاعورشم  
نوزوألا ةنامأ ىلإ ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ةنامأ نم حرتقم ىلعًءانب  .  
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٤٨ -   ، هتامازتلال فرطلا لاثتماب ضوهنلل ةنجللا ا  موقت نأ نكمي يتلا ةلمتحملا تاوطخلا رظن ءانثأو
ضرف لثم ريبادتضرف يف عرستت الأ ةنجللا ءاضعألا دحأ دشان  تابكرم نم تارداصلا ىلع رظح  

نم اهتبلط يتلا ةدعاسملاب اهنكمي ناجيبرذأ نأب دافأو ،ىرخأ ف ارطأ ىلع ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
ا اذإ ًانيزحنوكيس هنأب رخآ دافأو . امازتلاب يفت نأ ةيملاعلا ةئيبلا قفرمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  

رخآ رايخ كانه نكي مل اذإالإ ةضورفم ريبادتلا هذه ىأر  .  
ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم غلبأ ،ةذفنملا تالاكولا بناج نم تالخدم ميدقتل بلطل ةباجتساو   - ٤٩

هيف كراشت نأ عقوتييسسؤملا زيزعتلل مجحلا طسوتم يميلقإ عورشم عضوب موقي جمانربلا نأ ةئيبلل   
 ، ةيملاعلا ةئيبلا قفرملباقي نأ عقوتيوناجيبرذأ تب    .باحر 

 يف هنأ ةنجللا غلبأ دقو. تالؤاستلا ىلع باجأو ناجيبرذأ لثمم رضح ،ةنجللا ةوعدل ةيبلتو  - ٥٠
لوليأ١٢ ضرف اهنيب نم رومأ ةدع ىلع نمضت ًايذيفنت ًارمأ ناجيبرذأ سيئر عقو ٢٠٠٥ربمتبس /   ،
داريتسا عنمب مايقلاب ةينطولا كرامجلا تاطلس غالبإ مت هنأو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا داريتسا ىلع رظح  
دالبلا ىلإنوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تاءافعإب تابلط ميدقت نيدروتسملل نكمي هنأ ًاضيأ حضوأ دقو .  

تابلط يأ يقلت متي مل نآلا ىتحو . ةنامألا عم كلذ يف رواشتلا ناجيبرذأ ىلع نوكياهدنعو ،رظحلا 
صوصخب مهريغو كرامجلا يفظوم بيرد ت ىلع دمتعيس رظحلا حاجن نأ ىلع دكأ دقو. تاءافعإب

يف هدالب نإ لاقو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع فرعتلاب ةقلعتملا ىرخألا لئاسملاو ةيكرمجلا زومرلا 
ةجلاعم ةداعإو ريودت ةداعإب قلعتي اميف ةيلاملا ةدعاسملا ىلإو بيردتلا اذه ءارجإل ةدعاسملا ىلإ ةجاح 

تقولا يف ناجيبرذأل نكمي ال هنأ ىلإ راشأ دقو . ماع هجوب ةيقافتالل لاثتمالاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا
 متييتلا ةيكرمجلا زومرلا وأ ،دالبلا لخدت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةيمكو عون نم نقيتت نأ يلاحلا 

  .ةراجتلا هذه ليجستل اهمادختسا
يلي ام ىلع كلذب ةنجللاتقفاو  - ٥١  :  

نأ ًاديدحتو ،ناجيبرذأ اهتمدق يتلا ةيفاضإلا تامولعملا ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(
ةعضاخلا داوملا داريتسا ىلع ًارظح ٢٠٠٥ربمفون /يناثلا نيرشت يف ضرف دق فرطلا  

فلأ قفرملاب ىلوألا ةعوم     ؛)ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا نم ةباقرلل
نيررقملا يف ةدراولا ا لا نم ناجيبرذأ نكمت مدعل ةباجتسا هنأ ىلإ ريشت نأ  )ب(  امازتلاب ءافو

يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم لماكلا يجيردتلا صلختلا قيقحتل ١٥/٢٨ و١٠/٢٠  
هتياغ دعوم يف فلأ قفرملاب ىلوألا ةعوم  يناثلا نوناك١ا نوناك ١ و٢٠٠١رياني /   

رقملا فارطألل رشع سماخلا عامتجالا دمتعا ،يلاوتلا ىلع٢٠٠٣رياني /يناثلا ر  
داوملا هذه نم يجيردتلا صلختلا لامكإب ناجيبرذأ دهعت ىلإ راشأ يذلا ١٦/٢١  

نوناك ١هتياغ دعوم يف ةباقرلل ةعضاخلا    ؛٢٠٠٥رياني /يناثلا 
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تدروتسا دق ناجيبرذأ نأ ىلإ قلقلا عم كلذب ريشت نأ   )ج(

ماع يف لوألا قفرملاب ىلوألا ةعوم   رظحلا ضرفب اهمايق ليبق ٢٠٠٥ا نم ةيرولف  
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ًارظن داريتسالا رظح ذافنإ نم اهنكمت لايح تاظفحت تدبأو ،تادراولا ىلع 
  ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف راجتالا بقعت لاجم يف ةربخلل يلاحلا اهراقتفال

جمانرب عم نواعت يف فرطلا هذختا يذلا ءارجإلا ىلإ ريدقتل ا عم كلذ عم ريشت نأ  )د(
يدصتلل ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم ةدعاسملا نم ديزملا سامتلا نأشب ةئيبلل ةدح تملا ممألا

يذلا بلطلا ةلاح نع ةنامألا غلبت نأ ناجيبرذأ نم بلطلاو ،نهارلا عضولا اذهل 
فاك تقو يف ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم ةدعاسملا نم ديزملا ىلع لوصحلل هتهجو 

؛لبقملا اهعامتجايف هيف رظنلا اهل ىنستي يكل ةنجلل ةبسنلاب    
قفرملا نم ءاب مسقلا يف دراولا ررقملا عورشم ليحت نأ  )ه( ىلإ ،ةقيثولا هذهل لوألا  

  .هيف رظنلل فارطألل رشع عباسلا عامتجالا
  ٣٥/٤ةيصوتلا 

  شيدالغنب  -ءاه 
نأ ىلإ ريدقتلاب تراشأ يتلاو ٣٤/٥ةيصوتلا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع شيدالغنب جاردإ مت   - ٥٢  ،
لاثتمالا ىلإ تداع ا ٢٠٠٤ماع يف ليثيملا مروفورولك نم كالهتسا نع تغلبأ شيد الغنب  أ ىلإ ريشي  
ىلإ ريدقتلاب ةيصوتلا تراشأ امك . زاجنإلا اذه ىلع فرطلا تأنهو لوكوتوربلاب ةصاخلا ةباقرلا ريبادتل
، ١٦/٢٠ررق ملل ًاقبط ليثيملا مروفورولك كالهتسا نم يجيردتلا صلختلل لمع ةطخل فرطلا ميدقت

قفرملا نم ميج ءزجلاب دراولا ررقملا عورشم فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ليحت نأ ىلع تقفاوو 
هيف رظنلل شيدالغنب لمع ةطخ مضييذلاو ،ريرقتلا اذهل لوألا ديكأت لا اهتقو ةيصوتلا تداعأ دقو.  
  .ررقملا عورشم دييأت ىلع

  ايفيلوب  -واو 
ةيصوتلا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلعايفيلوب جاردإ مت   - ٥٣ ماعلا نع ا ٣٤/٧   انايب ميدقتب اهتبلاط يتلا  ،

ررقملاب دراولا اهمازتلاب ءافولاو ٢٠٠٤ ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا ضفخت نأب ١٥/٢٩   
يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٤٧،٦ىلإ ةيرولف  تانايب نأب ةنامألا ةلثمم تدافأ دقو . ٢٠٠٤ 

ةغلابلاو ٢٠٠٤يف فرطلا كاله تسا فرطلا نأ نيبت نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط  ٤٢،٣٦٦ 
ًاقبط هتامازتلا نعو ةنسلا كلت نع هلمع ةطخ يف دراولا هكالهتسا ضفخب همازتلا نع ًامدقتم ربتعي 

تادامتعا نيعبرألاو عباسلا اهعامتجا يف تدمتعا ةيذيفنتلا ةنجللا نأ ىلإ ًاضيأ تراشأو. لوكوتوربلل  
نوبركلا تابكرم نم يئاهنلا صلختلا ةرادإل ةطخ دادعإ يف ايفيلوب ةدعاسم نم ادنك نيكمتل ةيلام 

جمانرب هذيفنتب موقي يذلا فرطلل يسسؤملا زيزعتلاعورشمل ديدمت بلط ىلإ ةفاضإ ،ةيرولف ةيرولكلا   
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا
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هكالهتسا يف ةدايز عم ةصاخو هتامازتلاب ءافولاب فرطلا تاعقوت ىلع تاقيلعت ميدقت بلط عم  - ٥٤  
نم نانطأ ١٠اهردق ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم  ىلإ ٢٠٠٣  جمانرب لثمم راشأ ٢٠٠٤   ،

نيسحتو كرامجلا يفظوم بيردت ىلإ ىضفأ ٢٠٠٤يف ًاعيرشت رقأ فرطلا نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا   
ةطخ دادعإل مزاللا ليومتلا دامتعا مت هنأ ىلإ فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ لثمم راشأو. ذافنإلا  
يقبت عم ،نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط ٢١نم لعفلاب صلختلا مت دقو . يئاهنلا صلختلا  ٢٠ 

يف ذيفنتلا ديق ةدمتعم تاعورشم قيرط نع اهنم صلختلا متيس نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط 
  .يلاحلا تقولا

صلختلاب ا تقفاو  - ٥٥  امازتلا قابتسا لصاوت ايفيلوب نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ ىلع كلذب ةنجللا  
بجومب ةضورفملاو ١٥/٢٩ررقملا يف ةدراولا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا   ،

  .لوكوتوربلا
  ٣٥/٥ةيصوتلا 

  كسرهلاو ةنسوبلا  -ياز 
ريدقتلاب تراشأ يتلاو ، ٣٤/٨ةيصوتلا ببسب ثحبل ا ةمئاق ىلعكسرهلاو ةنسوبلا جاردإ مت   - ٥٦

ةطخو ٢٠٠٣ماع يف ليثيملا مروفورولك نم هكالهتسا يف ةدايزلا نأشب ًاحاضيإ مدق فرطلا نأ ىلإ   
نم ةنجللا تبلط يتلاو ،لاثتمالا ىلإ ةزجانلا هتدوع نامضل ًاينمز ةددحم سايق تامالعب ةعوفشم لمع 

نأ ىلإ ةيصوتلا تراشأ امك . عامتجالا اذه يف ةنجللا هيف رظنت يكل ررقم عورشم يفاهجاردإ ةنامألا 
غلابلا ٢٠٠٤ماعلا نع ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم هكالهتسا نع غلبأ فرطلا  نط ١٨٧،٩   
هكالهتسا ضفخب ١٥/٣٠ررقملاب دراولا همازتلا عم ضراعتي ام وهو ،نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم   

ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نط١٦٧  يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًا  نأو ٢٠٠٤   ،
ررقملاب دراولا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا لودج حيقنت بلط فرطلا 

١٥/٣٠.  
يف فرطلا هزرحي يذلا مدقتلا ضارعتسا لصاوت نأ ىلع ةنجللا قافتا ةيصوتلا تلجسو   - ٥٧
نأو يلاحلا تقولا يف  ١٥/٣٠ررقملا ءوض يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيرد تلا صلختلا
امك . رابتعالا يف ةلص تاذ ةيفاضإ تامولعم يأ ذخأ عم ،يلاحلا عامتجالا يف رمألا اذه يف رظنلا ديعت

اظن ئشني نأب١٥/٣٠ررقملاب ةدراولا هتامازتلاب ءافولا فرطلا عقوت ىلإ ةيصوتلا تراشأ  حنمل ًام،   
كسرهلاو ةنسوبلا ىلإ ةيصوتلا تبلط دقو نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةبسنلاب صصحلا ديدحتو صيخارتلا 

  .ةنجلل مداقلا عامتجالا ىلإ عوضوملا اذه نأشب ًالامكتسا مدقت نأ
صيخارتلا حن ملماظن ءاشنإب همازتلال ةبسنلاب عضولا نأشب ًالامكتسا كلذ دعب فرطلا مدق دقو   - ٥٨
عم ٣٤/٨ةيصوتلل ًاقبط ،صصحلا ديدحت كلذ يف امب ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداصو تادرا ول  ،

يف ةلصلا تاذ تاعيرشتلا دامتعا يف رظنلاب ءارزولا سلجم مايق نيحل رخأتي دق ماظنلا ذيفنت نأب ةدافإلا 
لوألا نوناك نم ًالدب٢٠٠٦رياني /يناثلا نوناك   .٢٠٠٥ربمسيد / 



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/35/10* 

17 

تابكرم نم ةيونس تادراو ددحيس صيخارتلا حنمل حرتقملا هماظن نأب ةنامألا فر طلا غلبأو  - ٥٩
، ١٥/٣٠ررقملاب ةدراولا ًاينمز ةددحملا سايقلا تامالع عم قفاوتت تايوتسمب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 

ىلإ كرامجلا يفظوم بيردت لالخ نم مدقملا معدلا بناج ىلإ ماظنلا اذهذافنإ يدؤي نأ عقوتي هنأو   
هتامازتلال لاثتمالاةفاح ىلإفرطلا ةداعإ  نم صلختلا يف ىرخألا ةدايزلانأ ىلإ ًاضيأ راشأ امك .    

فرطلا ةطخ يف ةدراولا ةفلتخملا ريبادتلل كرتشملا ريثأتلا ىلع دمتع تس ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممأل ا ةمظنم اهذيفنتب موقت يتلاو ،داوملا هذه نم يجيردتلا صلختلل ةينطولا
فلتازاجإلاو صيخارتلا حنمل جمارب نمضتت يتلاو فارطألا ددعتم قودنصلا ةياعرب ميلعتو ،ديربتلا ي ين 

كولس ةنودم ءاشنإو ،ماعلا يعولا ءاكز إلةفداه ةطشنأو ،نيدوجوملاو ددجلا تامدخلا يينف بيردتو 
  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختسا ةداعإل ماظنو ديربتلا يينفل

تالؤاستلا ىلعتباجأو عامتجالا كسرهلاو ةنسوبلا ةلثمم ترضح ،ةنجللا ةوعدلةيبلتو   - ٦٠   .
ةحات إل ًايرورض ناك صصحلا ديدحتو ،صيخارتلا حنم ماظن ذيفنت يف ريخأتلا نأ ةنجللا ترطخأ دقو
يفاكلاتقولا ا اذه يف رظنلا اهيلع يغبني يتلا ةفلتخملا تارازولا مامأ  اذه ضارعتساب موقت يكل ماظنل  

عم ةينطولا ةيكرمجلا ةفيرعتلا ديحوت يرورضلا نم ناك هنأل كلذكو ،هيلع تاقيلعتلا ءادبإو ماظنلا 
فرطلا ناكو ،تاعيرشتلا نمض تارازولا تاقيلعت جمد مت دقو . يبوروألا داحتالل ةيكرمجلا ةفيرعتلا
  .٢٠٠٦رياني /يناثلا نوناك لولحب ذافنلا زيح لخديس ماظنلا نأ نم نيقي ىلع

  :ىلع كلذب ةنجللا تقفاو دقو  - ٦١
عبارلا اهعامتجا ءانثأ ذيفنتلا ةنجل ىلإ كسرهلاو ةنسوبلا لثمم ريرقت نأ ىلإ ريشت نأ   )أ(

ررقملا يف دراولا اهمازتلاب فت مل ا   ضيفختب ١٥/٣٠أ هيف ءاج يذلا نيثالثلاو  
فلأ قفرملاب ىلوألا ةعوم دراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم اهكالهتسا  ا يف ة
ىلإ )ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم( ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ًانط ١٦٧   

راطخإلا ىلإ كلذك ريشت نأو ،لاقتنالا تاداصتقاب قلعتت بابسأل كلذو ٢٠٠٤  ،
ماعنم ًارابتعا هنأ هدافمو لثمملا همدق يذلا مادختسا رصتقي فوس ٢٠٠٦    
تالاكو ريرقتو ،دلبلا يف ةنايصلا عاطق ىلع ةيرولف ةيرولكلا نوبر كلا تابكرم

تاعورشم نأ نم نيعبرألاو سداسلا اهعامتجا ءانثأ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ ذيفنتلا 
ةلحرم تغلب فرطلا ىدل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا 

  ؛ةظوحلم ةروصب ةمدقتم
ضيفختب صاخلا همازتلاب في مل فرطلا نأ نم مغرلا ى لع هنأ ىلإ كلذك ريشت نأ  )ب(

كسرهلاو ةنسوبلا نإف ٢٠٠٤ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا   ،
تابكرم ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا وحن لمعلا تلصاو 

تالادب ًان  ط٢٣٠نم اهكالهتسا ضيفخت قيرط نع كلذو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 
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ىلإ ٢٠٠٣ماع يف نوزوألا دافنتسا  ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ١٨٧،٩   
  ؛٢٠٠٤

تابكرم نم يجيردتلا صلختلا يف فرطلا هققحي يذلا مدقتلا ضارعتسا لصاوت نأ   )ج(
ةدراولا ًاينمز ةددحملا رطُألا تاذ سايقلا تامالع ءوض يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 

  ؛١٥/٣٠ررقملا يف 
نع تانايبلل ًالامكتسا تمدق كسرهلاو ةنسوبلا نأ ىلإ ريدقتلا عم ًاملع طيحت نأ   )د(

صصحو صيخارت ماظن ءاشنإب يضقي يذلاو ١٥/٣٠ررقملا يف دراولا اهمازتلا ةلاح   
ةيصوتلل ًاقفو نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ررقملا عورشم نأ ىلع تدكأ امك ٣٤/٨   ،
فرطلا لمع ةطخ ةقدب مضي ةقيثولا هذهل لوألا  قفرملا نم لاد مسقلا يف دراولا
  ؛لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ليثيملا مروفورولك ىلع ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلل

نم لاد ءزجلا يف دراولا ررقملا عورشم ليحتنأ   )ه( ىلإ ةقيثولا هذ هل لوألا قفرملا 
  .هيف رظنلل فارطألل رشع عباسلا عامتجالا

  ٣٥/٦ةيصوتلا 
  اناوستوب  -ءا ح

تانايب نأ ىلإ تراشأ يتلا ٣٤/٩ةيصوتل ا ببسبثحبلا ةمئاق ىلع اناوستوب تجردُأ   - ٦٢  ،
نم اهكالهتسا ضفخب ةصاخلا ا ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣نيماعلا نع اناوستوب   امازتلال لاثتما ةلاح يف اهلعجت  

قرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ اهديعتو١٥/٣١ررقملاب ةدراولا ليثيملا ديمورب  ةبسنلاب لوكوتوربلاب ةصاخلا ةبا  
زرحملا مدقتلا ن أشب ةثدحم تامولعم مدقت نأب اناوستوب ةيصوتلا تبلاط امك. ٢٠٠٤يف ليثيملا ديموربل 

  .١٥/٣١ررقملل ًاقبط نوزوألل ةدفنتسملا داوملل صصحلا ديدحتو صيخارتلا حنمل ماظن ءاشنإ يف 
نأ ىلع تقفاو ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا مم ألا ةمظنم نأب لبق نمملع ىلع ةنجللا تناكو   - ٦٣

لالخ نم اناوستوب ةدعاسمب لعفلاب موقت ا   أو ةيرورضلا تاعيرشتلا لامكتسا فد  ةدعاسملا مدقت
لوألا نوناك يف هنمءاهتنالاعقوتي ناك يذلاو ،ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلل عورشم  ربمسيد / 

يتلا تاعيرشتلا ديدحت يف اناوستوب دعاس ةئيبلل ةدحتملا م مألا جمانرب نأب ًاضيأ تملع دقو. ٢٠٠٥
نأو ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإل نوناق عضو يرجي هنأو نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةصاخلا تاعيرشتلل عستت 
يوحتس يتلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةصاخلا تاعيرشتلا لخدت نأ عقوتي ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 

لوألا نوناك لولحب ذافنلا زيح ،داوملا هذهل صصحلا ديدحتو صيخارتلا حنملًاماظن . ٢٠٠٥ربمسيد / 
  .اناوستوبل يسسؤملا زيزعتلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب مدقي امك
ةمظنم نم ةمدقملا ةدعاسملا راظتنا يف لازت ال ا   - ٦٤  أ نوزوألا ةنامأ اناوستوب تغلبأ ،كلذ عمو

داوملاب ةصاخلا تاعيرشتلا نأ اهيدل نيينوناقلا ءاربخلا نم تملع دق ا ةدحتملا ممألا   أو ةيعانصلا ةيمنتلل
  .اهيدل دوجوملا ةيئايميكلا داوملا ةرادإ نوناق لالخ نم اهضرف نكمي ال نوزوألل ةدفنتسملا
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دعاسملا ميدقت نم نكمتت مل ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم نأ كلذ دعبررقتو  - ٦٥ ة  
نم فرطلل لبق نم اهدامتعا مت ةدعاسملا هذه نأل فارطألا ددعتم قودنصلا ةياعرب اناوستوبل ةبولطملا 

ةلاكولا يهو ،ينقتلا نواعتلل ةيناملألا ةلاكولا تناكو. تادربملاةرادإل هتطخب صاخلا لامكتسالا لالخ   
نأب لبق نم ًاملع فرط لا تطاحأ دق تادربملاةرادإل اناوستوب ةطخب صاخلا لامكتسالل ةذفنملا 

داوملاب ةصاخلا ا   اعيرشت ةغايصل اهمادختسا نكمي لامكتسالا اذهل اهدامتعا مت يتلا تادامتعالا
نكمي يسسؤملا زيزعتلا ةينازيم نأ اناوستوب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب غلبأ امك . نوزوألل ةدفنتسملا
نم بحسلا ددصب ا وستوب تدكأ نيحلا كلذ ذنمو. ضرغلا اذهل اهنم بحسلا  أ ًةباتك ةنامألا ىلإ انا
ًاعورشم فرطلا مدق امك . ةرخأتملا تاعيرشتلا ةغايصو عضول يسسؤملا زيزعتلل ةدمتعملا اهتينازيم

اهيلع ا    .اقيلعت ءادبإل ةنامألا ىلإ تاعيرشتلا هذهل ةحرتقملا تانوكملل
  :ىلع يلاتلابةنجللا تقفاو دقو   - ٦٦

صيخارتلل ًاماظن دعب ئشنت مل ا قتب ًاملع ذخأت نأ  )أ(  أب ديفي يذلا اناوستوب رير
ثيح ١٥/٣١ررقملل ًاقبط صصحلا كلذ يف امب ،ليثيملا ديمورب تارداصو تادراول   

ةلاكو نم ةدعاسملا ىلع لوصحلا رظتنت ا  ؛ةذفنمأ  
ماظن ذيفنت عيرستل تاوطخ تذختا دق اناوستوب نأب كلذ عم ًاملع طيحت نأ   )ب(

  ؛ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم ةدعاسمب اهيدل صصحلاوصيخارتلا 
صصحلاو صيخارتلل ماظن ةماقإ ىلع ةصتخملا ةذفنملاتالاكو لاعم اناوستوب ثحت نأ   )ج(  

تقو يف مازتلالا اذه ةلاح نع ًاريرقت ةنامألا ىلإ مدقت نأو ،ةيولوأ تاذ ةلأسمك 
نأ ةنجلل نكمي ثيحب نيثالثل او سداسلا اهعامتجا يف ةنجللا بناج نم هثحبل بسانم
يق ١٥/٣١ررقملا يف ةدراولا هتامازتلال فرطلا ذيفنت م ت.  

  ٣٥/٧ةيصوتلا 
  يليش  -ءاط 

اهميدقت ىلإ ريدقتلاب تراشأ يتلا ٣٤/١١ةيصوتل ا ببسبثحبلا ةمئاق ىلع يليش جاردإ مت   - ٦٧  ،
 نوبركلا تابكرم (ىلوألا ةعوم ا ،ءاب قفرملاب ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا نع ةحقنم تانايبل

ماعلا نع)ىرخألا ةنجلهلا ةلماك ةيرولف ةيرولكلا فرطلا نأ نيبت يتلاو ٢٠٠٣   ريبادتل لاثتما ةلاح يف،   
نأشب حاضيإل اهميدقت كلذكو ،ةنسلا كلت يف داوملا هذهل ةبسنلاب لايرتنوم لوكوتوربب ةصاخلا ةباقرلا 

اب ةصاخلا ةباقرلا ريبادت نعفارحنالا يف ليثيملا ديموربو ليثيملا مروفورولك نم لكل ةبسنلاب لوكوتوربل  
ررقملل ًاقبط ،ريبادتلا هذهل لاثتمالا ىلإ ةعيرسلا ا ٢٠٠٣  دوع نامضل لمع ةطخل اهميدقتو  ،١٦/٢٢ ،

تراشأ امك . ٢٠٠٥ربمسيد /لوألا نوناك ىتح ليثيملا ديمورب داريتسا ىلع رظح ضرف كلذ يف امب
ماع تانايبل يليش ميدقت ىلإ ريدقتلاب ةيصوتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ تداع ا ٢٠٠٤   أ نيبت يتلاو  ،
ىلع ةنجللا قافتا ةيصوتلا تلجس امك . ةنسلا هذه يف ليثيملا مروفورولكل ةبسنلاب لوكوتوربلاب ةصاخلا
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ةطخ ًانمضتم ،ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا نمءاه ءزجلاب دراولا ررقملا عورشم ةلاحإ ىلإ ،يليش لمع    
  .هيف رظنلل فارطألل رشع عباسلا عامتجالا

تغلبأو ررقملا عورشمب ةدراولا تامازتلالا ذيفنت ىلع اهتقفاوم ىلع ديكأتلا يليش تداعأ دقو   - ٦٨
نم ةيونسلا تادراولا نم ا   حومسملا تايوتسملل ىصقألا دحلا ددحت يتلا ةمئاقلا نأ كلذ دعب ةنامألا

ةريخألا لحارملا يف ،لوكوتوربلا اهعضو يتلا يجيردتلا صلختلا لو ادجل ًاقبط نوزوأللةدفنتسملا داوملا 
، ٢٠٠٥ليربأ /ناسين يفليثيملا ديمورب داريتسا ىلع رظح ضرف مت هنأ ًاضيأ يليش تغلبأو . دامتعالل

لوألا نوناك٣١ىتح هرارمتسا ررقمو  يثيملا ديمورب نم يليش كالهتسا نم دح امم٢٠٠٥ربمسيد /  ل ، 
ىصقألا دحلا نم لقأ وهو ،نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط١٦٨،٢ىلع هرصقو  ىوتسمل    

غلابلاو ٢٠٠٥ماعل هب حومسملا كالهتسالا  نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط١٧٠,٠٠٨   .  
ًاريسفت اهريسفت ىلإ يدؤت نأ نكمي ررقملا عورشمل ةيلاحلا ةغايصلا نأ ةنامألا تظحال دقو   - ٦٩
يليش ةدوع دهش ٢٠٠٤ماع نأ ةقيقح ًاحوضو رثكأ ةروصب زربتل اهليدعت نكمي هنأ تحرتقاو ًا ئطاخ  

ىوتسم دنع ليثيملا مروفورولك نم اهكالهتسا ديمجتب لوكوتوربلا هددح يذلا بلطملل لاثتمالا ىلإ 
 ، يف دوعتس ا اهتصاخ ساسألا طخ  كوتوربلاب ةصاخلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ٢٠٠٥أو ةبسنلاب لو  

نع ديزي ال ثيحب اهكالهتسا ضفخ قيرط نع ليثيملا ديموربل ساسألا طخ ىوتسم نم ةئاملا يف ٢٠   
  .ةنسلا هذه يف ليثيملا ديموربل اهتصاخ
يف دراولا ررقملا عورشم نأب ةيصوتلا ىلع ديدج نم دكؤت نأ ىلع كلذب ةنجللا تقفتا  - ٧٠  
لوألاقفرملا نم ءاه مسقلا ي ةقيثولا هذهل    .هثحبل فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ هتلاحإ يغبن 

  ٣٥/٨ةيصوتلا 
  نيصلا  -ءاي 

ةعضاخلا داوملا نم اهكالهتسا يف ةحضاولا ةدايزلا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع نيصلا جاردإ مت   - ٧١
ىلوألا ةعوم   تغلب يتلاو )ىرخألا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا ،ءاب قفرملاب ةباقرلل  ،

فنتسا تالادب ةبوسحم نط٢٠,٥٣٩ ع ديزت ثيح٢٠٠٤يف نوزوألا دا   نأب لوكوتوربلا هبلط تي ام، 
فرطلل ساسألا طخ نم ةئاملا يف٨٠زواجتي ال ثيحب كالهتسالا ضفخ متي  ىلإ ةنامألا تبلطو .  

يقلت متي مل نكلو ،لوكوتوربلل ًاقبط ا  يأ امازتلا نع حضاولا فارحنالا اذهل ًاحاضيإ مدقت نأ نيصلا  
  .دعب ةباجإ

لوألا قفرملا نم واو مسقلا يف دراولا ررقملا عورشم ليحت نأ ىلع كلذب ةنجللا تقفتا  - ٧٢ هذ هل 
  .هثحبل فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ةقيثولا

  ٣٥/٩ةيصوتلا 
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  كوك رزج  -فاك 
لاب تراشأ يتلا٣٤/١٢ةيصوتلاب اهجاردإل ثحبلا ةمئاق ىلع كوك رزج جاردإ مت   - ٧٣ ىلإ ريدقت ، 

تبلاطو ،لوكوتوربلا نم ٥ةداملا بجومب لمعي فرطك هعضو ىلع تدكأ تانايبل فرطلا ميدقت   
فلأ تاقفرملاب ةدراولا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةبسنلاب هتصاخ ساسألا طخ تانايب ميدقتب فرطلا 

اب١٩٨٦ماعلا نع هتصاخ ساسألا ةنس تانايب نع ًالضف ،لوكوتوربلا نم ءاهو ءابو  قفرملا داومل ةبسنل  
تانايبلا لك كلذ دعب فرطلا غلبأ دقو . لوكوتوربلل فرطلا لاثتما مييقت ةنجلل نكمي ثيحب ،فلأ

ماعلا نع هتانايب مدقي مل نكلو ٣٤/١٢ةيصوتلاب ةبولطملا   ،٢٠٠٤.  
يلي ام ىلع كلذب ةنجللاتقفتا  - ٧٤  :  

ةدفنتسملا داوملا نع ساس ألا طخ تانايبل كوك رزج ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ  )أ(
فلأ اهقفرم كلذكو لوكوتوربلا نم ءاهو ءابو فلأ تاقفرملا يف ةدراولا نوزوألل 

  ؛٣٤/١٢ةيصوتلل ًاقبط كلذو ) ١٩٨٦(ساسألا ةنس تانايبل 
هذهل لوألا قفرملا نم ياز مسقلا يف دراولا ررقملا عورشم يف كوك رزج جردت نأ   )ب(

 ٢٠٠٤ماع نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع هتان ايب دعب مدقي مل فرطك ،ةقيثولا
فرطلا غيلبت مدع ةلاح يفو ،لايرتنوم لوكوتورب نم ٧ةداملا هب يضقت امل ًاقبط   

بناج نم ررقملا عورشم دامتعا لبق ةرخأتملا تانايبلل رشع عباسلا عامتجالا   
  .فارطألل

  ٣٥/١٠ةيصوتلا 
 روداوكإ  -مال 

ءانثأ هنأ ىلإ تراشأ يتلا ٣٤/١٣ةيصوتلا ببسب ثحبلا ة مئاق ىلع روداوكإ جاردإ مت  - ٧٥  ،
فرطلا نأب ١٦/٢٠ررقملا يف دراولا بلطل لروداوكإ ةباجتسا ةنجللا تقلت ،نيثالثلاو عبارلا اهعامتجا   

لمع ةطخ وأ ٢٠٠٣يف ليثيملا مروفورولك نم هكالهتسا يف ةدايزلا نأشب ًاحاضيإ مدقي نأ يغبني   
ىلإ ةيصوتلا تراشأ امك . لاثتمالا ىلإ ةعيرسلا هتدوع نامضل ًاينمز ةددحمسايق تامالع ىلع يوتحت 

موقتس ،ىرخألا تاغللا ىلإ ةينابسألا نم فرطلا ةباجتسا ةمجرتل فاك تقو دوجو مدعل ًارظن هنأ 
هنع ًالثمم لسرت نأ روداوكإ تعدونيثالثلاو سماخلا اهعامتجا يف ةباجتسالا هذه ثحبب ةنجللا ىلإ ا ، 
  .ةلأسملاهذه ةشقانمل عامتج الا اذه

يف فارحنالا نأ تحضوأ يتلاو ،كلذ دعب فرطلا ةباجتسال ةيزيلجنإلا ةمجرتلا ريفوت مت دقو   - ٧٦
دحت يكل ةينوناقلا ةطلسلا ٢٠٠٣يف اهيدل نكي مل ةموكحلا نأ ببسب جتن ليثيملا مروفورولك كالهتسا   

حنمل ماظن ذيفنت لالخ نم ةيناث عضول  ااذهليدصتلا مت نيحلا كلذ ذنمو . ةداملا هذه داريتسا نم
رايأ٢٧يف ،صصحلا ديدحت كلذ يف امب ،صيخارتلا  ماعب ةصاخلا ةصحلا ديدحت متو ٢٠٠٤ويام /   ،

ةميقب ٢٠٠٥ ماكحأل الاثتما ،ليثيملا مروفورولك نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ١،٤   
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ءاكزإو دالبلل ةيلاحلا تامادختسالا د يدحتل لمع تاقلح لمعلا ةطخ تنمضت دقو. لوكوتوربلا
يرامثتسا عورشم دادعإ ىلإ ةجاحلا مييقت مت ،لمعلا تاقلح جئاتن ىلإ ًادانتساو . لئادبلا نأشب يعولا
لوكوتوربلاب ةصاخلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ لمعلا ةطخ اهديعت نأ روداوكإ عقوتتو . عاطقلا اذهل

  .٢٠٠٥يف ليثيملا مروفورولكل ةبسنلاب 
تانايب روداوكإ تمدق امك . ررقم عورشم يف روداوكإ لمع ةطخ جمدب ةنامألا تماق دقو  - ٧٧

هردق كالهتسا ىلإ ريشت يتلاو ٢٠٠٤ماع  نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٢،٥٥٩،  نم  
دع   ذلا فرطلا مازتلا نع ةدايز هنكلو٢٠٠٣ماع كالهتسا نع ًاضافخن اي امم ليثيملا مروفورولك ي ، 

صاخ ساسألا طخ ىوتسمدنع هكالهتسا ديمجتب لوكوتوربلا هضرفي غلابلاو هت  ةبوسحم نط ١،٩٩٧   
نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ١،٣٩٧٩مقرلا ةنامألا تجردأ امك . نوزوألا دافنتسا تالادب  

مقرلا نم ًالدب ،ررقملا عورشم يف ٢٠٠٥ماع كالهتسال  وألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط١،٤  نوز  
هب حومسملا كالهتسالا ىوتسمل ىصقألا دحلا لثمي هنأل ،روداوكإ نم ةمدقملا ةلاحإلا يف روكذملا 

، . لوكوتوربلاب ةصاخلا ةباقرلا ريبادتل ًاقبط روداوكإل روداوكإ نم رييغتلا اذه ىلع ًاديكأت تبلط دقو
  .دعب ةباجإ قلتت مل اهنكلو

نأ بحضوأو . تالؤاستلا ىلع باجأو روداوكإنع لثمم رضح ،ةنجللا نم ةوعدل ةيبلتو   - ٧٨
نكلو ،صيخارتلا حنم ماظن ذيفنت ترخأ ةيضاملا رشعلا تاونسلا لالخ هدالب يف ةيسايسلا تابارطضالا 

ا ةبوسحم نط ٠,٨١٧الإ داريتسا متي مل ،ةقيقحو . امازتلاب ءافولا وحن قيرطلا ىلع نآلا يضمت روداوكإ  
وهف اذل ٢٠٠٥ماع نم ىلوألا ةرشعلا روهشلا يف ليثيملا مروفو رولك نم نوزوألا دافنتسا تالادب  ،
مقر نأ ىلع دكأ دقو . هب حومسملا ىوتسملا نم ًاريثك لقأ كالهتسالل يئاهنلا مقرلا نوكي نأ عقوتي

ماع كالهتسال نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ١،٣٩٧٩ لمعلا ةطخ يف ًالوبقم دعي٢٠٠٥   .  
كلذب ةنجللاتقفتا  - ٧٩ يلي ام ىلع   :  

حيضوتل ١٦/٢٠ررقملا بجومب ريرقتل روداوكإ ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(  
كالهتسا ديمجتب لوكوتوربلا هضرفي يذلا مازتلالا نع ٢٠٠٣ماع يف اهفارحنا   

؛ا  صاخلا ساسألا طخ ىوتسم دنع ليثيملا مروفورولك  
ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلل لمع ةطخل فرطلا ميدقت ريدقتلا عم كلذك ظحالت نأ   )ب(

يتلا ةقحاللا تاحيضوتلاو ليثيملا مروفورولك ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا 
؛ةطخلا هذ  قلعتي اميف روداوكإ اهتمدق  

قفرملا نم ءاح ءزجلا يف دراولا وحنلا ىلع ،لمع ةطخ نمضتي ررقم عورشم ليحت نأ   )ج(
  .هيف رظنلل فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ،ةقيثولا هذهللوألا 

  ٣٥/١١ةيصوتلا 
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  ايرتيرإ  -ميم 
نع غالبإلاب ةصاخلا ا   - ٨٠  امازتلال لمتحملا لاثتمالا مدع ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع ايرتيرإ جاردإ مت
ا ٣٤/٤٧ةيصوتلا تبلط دقو . تانايبلا امازتلال لاثتما مدع ةلاح يف يتلا ايرتيرإ ركّذت نأ ةنامألا ىلإ  
نيثالثلاو سماخلا اهعامتجا يف ةنجللا اهثحبت يكل ةرخأتملا اةصاخلا  انايب مدقت نأ تانايبلا غالبإب  .  

راذآ١٠يف لايرتنوم لوكوتورب يف ًافرط ايرتيرإ تحبصأ   - ٨١ لك يف ًافرطو ٢٠٠٥سرام /   
زومت٥يف لوكوتوربلا تاليدعت  تغلبأ د ق ايرتيرإ نكت مل ،ةنجلل ريخألا عامتجالا لبقو. ٢٠٠٥هيلوي / 

غالبإب ةصاخلا ا   امازتلال لاثتما مدع ةلاح يف اهعضي امم ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب تانايب يأ
ىلإ جاتحي هنأ ىلإ لصوت هنكلو ةرخأتملا هتانايب غالبإل هدوهج كلذ دعب فرطلا لذب دقو . تانايبلا
هنأ ةنامألا فرطلا غلبأ دقو . ةيقادصملاو ةقدلاب مستت اهعيمجت متي يتلا تانايبلا نأ نم دكأتلل ةدعاسملا

ةدعاسملا ىلع لوصحللو . ٢٠٠٦ماع نم لوألا عبرلا زواجتي ال دعوم يف ةرخأتملا هتانايب مدقيس 
دادعإل مزاللا ليومتلا ىلع لوصحلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ ًابلط ايرتيرإ تمدق ،تانايبلا عمجب ةصاخلا 

نيعبرألاو عباسلا اهعامتجا يف ةنجللا هتدمتعا ام وهوتادربملاةرادإل ةينطو ةطخو ينطو جمانرب   .  
داوملا نأشب تانايب يأ غالبإ مدع ثيح نم ايرتيرإ ةلكاش ىلع يتلا فارطألا ةلاح يفو   - ٨٢
ةداملا بجومب لمعي فرطك اهعضو ديكأت عنمت يلاتلابو ،نوزوألل ةدفنتسملا نم ،لوكوتوربلا نم ٥   
ةنجللا يصوت نأ تالاحلا هذه لثم يف داتعملا اذه نأ ىلإ ريشي ًاررقم فارطألا عامتجا دمتعي نأ ب 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لمعي فرطك ةتقؤم ةروصب فنصي فرطلا  مدقي نأ فرطلا ىلإ بلطيو ٥   
عامتجالا يف اهضارعتسال ةلجاع ةروصب ،ةنامألا ىلإ ةرخأتملا هتانايب ةنجلليلاتلا،   .  

ي ام ىلع كلذب ةنجللاتقفتا  - ٨٣   :يل 
غالبإب ةصاخلا ا   )أ(  امازتلا بجومب ةرخأتملا ا  انايب ميدقتب ايرتيرإ مازتلا ىلإ ريشت نأ

عبرلا هتياغ دعوم يف ٣٤/٤٧ةيصوتلا عم ًايشمتو لوكوتوربلا اهضرفي يتلا تانايبلا   
  ؛٢٠٠٦ماع نم لوألا 

نم ءاط مسق لا يف دراولا ررقملا عورشم فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ليحت نأ  )ب(
  .هثحبل ةقيثولا هذهللوألا قفرملا 

  ٣٥/١٢ةيصوتلا 
  ةيبوروألا ةعامجلا  -نون 

مروفورولك نم لمتحملا دئازلا كالهتسالا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع ةيبوروألا ةعامجلا جاردإ مت   - ٨٤
هنأ تغلبأ يتلاو٢٠٠٤يف ليثيملا  غلب،  نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط٠،٢٠٠   فرطلا دا فأ دقو.  

هذه ةعيبط حضوي مل هنكلو ،ةيرورضلا تامادختسالل هداريتساو هجاتنإ متي ليثيملا مروفورولك نأ ب
  .تامادختسالا
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تامادختسالا نأ ةيبوروألا ةعامجلا تحضوأ ،ةنامألا هتحرطرخآ لؤاست ىلإ ةباجتساو   - ٨٥  
ةيرورضلا تامادختسالل يملاعلا ءاف عإلا اهيطغي يتلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالالثمت ةيرورضلا 

نم ةمدقملا تامولعملا نأشب ةنامألا ريرقتل ةميمض يف حاضيإلا اذه داريإمت دقو . ةيليلحتلاو ةيربتخملا  
لايرتنوم لوكوتورب نم ٧ةداملل ًاقبط فارطألا   (UNEP/OzL.Pro.17/3) متيسو يف كلذك هداريإ،   

يلاحلاعامتجالا ريرقت  .  

  ةدحوملا ايزينوركيم تايالو  -نيس 
يتلا ٣٤/١٤ةيصوتلا ببس بثحبلا ةمئاق ىلع ةدحوملا ايزينوركيم تايالو جاردإ مت   - ٨٦  ،

ًاقبط ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و٢٠٠١ماوعألا نع ةرخأتملا هتانايب مدق فرطلا نأ ىلإ ريدقتلاب تراشأ  ررقملل  
ماع تانايب غلبأ امك ١٦/١٧ ةلاح يف رظنلا ل يجأت ىلع ةنجللا قافتا ةيصوتلا تلجس امك. ٢٠٠٤ 

، ىتحلوكوتوربلاب ةصاخلا ةباقرلا ريبادتل ماوعألا هذه يف فرطلا لاثتما  يلاحلا عامتجالا  قيضل ًارظن 
ةنامألا اهتجرختسا يتلا تانايبلا ريراقت ضرعتست يكل ةدحوملا ايزينوركيم تايالو مامأ حاتملا تقولا 

ماوعألا نع ةمدقملا ا   تست يكلو٢٠٠٤ – ٢٠٠١انايب نم نع تاحاضيإ ميدقتب صاخلا بلطلل بيج  
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا ديمجت نأش ب اهنم بولطملا نع ةحضاولا تافارحنالا
ماوعألا هذهلاهتصاخ ساسألا طخ دنع  .  

تانايب نيبت ٢٠٠٤ – ٢٠٠١ماوعألا نع ةحقنم تانايب كلذ دعب فرطلا مدق دقو   - ٨٧  
يهوتاونسلا هذه نع ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم كالهتسالا  ١،٨٧٦و ١،١٠٦  
ع نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط١،٤٥١ و١،٦٩١و يف ًافارحن اتانايبلا هذه لثمتو . يلاوتلا ىل 
ىوتسم دنع هكالهتسا ديمجتب لوكوتوربلل ًاقبط فرطلا مازتلإ نع ٢٠٠٤ و٢٠٠٣و ٢٠٠٢ماوعأل ا  

ادب ةبوحسم نط١،٢١٩غلابلاو هتصاخ ساسألا طخ  نم ب لطل ةباجتساو. نوزوألا دافنتسا تال 
داريتسا ميظنتل نيناوق يأ دوجو مدع ىلإ دوعت تافارحنالا هذه نأ فرطلا حضوأ ،كلذ دعب ةنامألا 

لمعلا ةطخ نمضتتو . دالبلا يف يعولل ضفخنملا ىوتسملاىلإ و ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
، بتامازتلا فرطلا نم ةمدقملا  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادراو ىلع ةباقرلل نيناوق رارقإ

عم رواشتلاو روهمجلافيقثتو ميلعتل مالعإلا لئاسو مادختساو ،كرامجلا يفظومل بيردتلا ريفوتو   
داهشتسالا مت دقو . دالبلا يف نييساسألا اهيمدختسمو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم يدروتسم

رزج نادلب يف لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالل ةيميلقإلا ةيجيتارتسالا يف فرطلل ةرمتسملا ةكراشملاب ًاضيأ 
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم لك اهذفنيو فارطألا ددعتم قودنصلا اهمعدي يتلاو ئداهلا طيحملا 

لاثتمالا ىلإ ةدوعلل فرطلا دوهج يف ةمهاسمكايلارتسا ةموكحو ا سايقلا تامالع قيقحتنإ.   ةددحمل  
 ، نأ هنأشنملمعلا ةطخب ةدراولا ًاينمز ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدحوملا ايزينوركيم تايالو ديعي    

  .٢٠٠٦يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةبسنلاب لوكوتوربلاب ةصاخلا 
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يلي ام ىلع كلذب ةنجللاتقفتا  - ٨٨  :  
ا ينوركيم تايالو ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ  )أ( افارحنا حيضوتل ريرقتل ةدحوملا ايز

ديمجت بجومب اهمازتلا نع ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ و٢٠٠٢ماوعألا يف تثدح يتلا   
ةعوم   ا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ىلع لوكوتوربلا اهيلع هضرفي يذلا كالهتسالا

ساسألا طخ ىوتسم دنع ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(فلأ قفرملل ىلوألا 
  ؛صاخلا ا

ريبادتل لاثتمالا ىلإ هتدوعل لمع ةطخل فرطلا ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ًاضيأ ريشت نأ   )ب(
  ؛داوملا كلت ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا

ءاي مسقلا يف دراو ررقم عورشم هثحبل فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ليحت نأ   )ج(
  .ةقيثولا هذهللوألا قفرملا نم 

  ٣٥/١٣ةيصوتلا 
  يجيف  - نيع

تانايب نأ ىلإ تراشأ يتلا ٣٤/١٥ةيصوتلا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع يجيف جاردإ مت   - ٨٩  ،
يف اهتمدق يتلا ليثيملا ديموربلةحقنملا كالهتسالا ديمجتب اهمازتلا نع ًافارحنا رهظت ٢٠٠٤ماعلا نع ي ج   

ا تالادب ةبوسحم نط٠،٦٧١غلابلاو اهتصاخ ساسألا طخ ىوتسم دنع اهكالهتسا  . نوزوألا دافنتس 
ًاينمز ةددحم سايق تامالعب ةعوفشم لمع ةطخ تمدق يجيف نأ ىلإ ريدقتلاب ةيصوتلا تراشأ ،كلذ عم 

لاثتمالا ىلإ ا  ءزجلاب دراولا ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع ةنجللا قافتا ًاضيأ ةيصوتلا تلجس دقو . داعإل
رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ،ي جيف لمع ةطخ نمضتي يذلاو ،ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا نم فاك

 ، نع نيثالثلاو عبارلا اهعامتجا ءاهتنا لبق ةنجللا غالبإب فرطلا مايق مدع ةطيرشهدامتعال فارطألل  
ررقملا عورشم يف ةدراولا ًاينمز ةددحملا سايقلا تامالع ىلإثحب ةدواعميف هتبغر   .  

رييغت يف بغرت نكت مل يجيف نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب دكأ ،قودنصلا ةنامأعم ًاقفاوتو   - ٩٠  
حرتقمءوض يف ًاينمز ةددحملا سايقلا تامالع ليثيملا ديمورب نم لماكلا صلختلاب اهعورشم   .  

اهتيصوت ًاددجم دكؤت نأ ىلع كلذب ةنجللا تقفتا  - ٩١ ررقملا عورشم ةلاحإب يضقت يتلا ٣٤/١٥   
  .هثحبل فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإةقيثولا هذهل لوألا قفرملا نم فاك مسقلا يف دراولا 

  ٣٥/١٤ةيصوتلا 
  اسنرف  -ءاف 

٩٢ -   ، تانولاهلا نم اهجاتنإ يف ةلمتحملا ةدايزلا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع اسنرف جاردإ مت
ماعيف ليثيملا ديموربو ليثيملا مروفورولكو ةبوسحم نط ٤٠٠٠جاتنإ نيبت تانايب تمدق دقو . ٢٠٠٤    
، ألا دافنتسا تالادب مروفورولك نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط  ٠،١وتانولاهلا نم نوزو
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ليثيملا ديمورب نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط١ ١١٣،٩٠و ليثيملا لماع ريغ فرطكو .  
تانولاهلا جاتنإ نم لماكلا صلختلا ىلع ظافحلا اسنرف ىلع نإف ،لوكوتوربلا نم ٥ةداملا بجومب   

 ءانثتساب، ٢٠٠٤يف ليثي ملا مروفورولكو فارطألا نم ةدمتعملا ةيساسألا تامادختسالل صصخم وه ام  
لوكوتوربلا ماكحأل ًاقبط ا   ةيلحملاةيساسألا تاجايتحالاب ةقلعتملاحومسملا وأ ىلع ،كلذ ىلإ ةفاضإو .  

ساسألا طخ نم ةئاملا يف ٣٠زواجتي ال ثيحب ليثيملا ديمورب نم اهجاتنإ ضفخت نأ اسنرف  ، ـتصاخ  اه
نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط٧٥٥،١٠وهو الأ   .  

ا تامادختسالل هجاتنإ متي ليثيملا مروفورولك نأاسنرف تغلبأ  - ٩٣ ةعيبط ددحت مل اهنكلو ،ةيساسأل  
لثمي جاتنإلا اذه نأ اسنرف تحضوأ ،ةنامألا نم بلط ىلإ ةباجتساو . تامادختسالا هذه
ةيليلحتلاو ةيربتخملاتامادختساللحونمملا يملاعلا ءافعإلا اهيطغي يتلا ةيلي لحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا   
  .ةيساسألا

 هنع غالبإلا يغبني ثيح ،تانولاهلا جاتنإ نع غالبإلا يف أطخ كانه نأ اسنرف تحضوأ امك  - ٩٤
  .ةافعم ةطيسو داومل جاتنإك

ةيساسألا ةيلحملا تاجاحلاب ء افولل هجاتنإ متي ليثيملا ديمورب نأ اسنرف تحضوأ ،ًاريخأو  - ٩٥
ليوحتل ًاقبط كلذك جاتنإلاو لوكوتوربلا نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل  جاتن إلا نم ردق 

لوكوتوربلا نم٢ةداملا بسح ،اسنرف ىلإ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم يونس لا  .  
يف تلج   - ٩٦  تلةميمضس تاحاضيإلا هذه نأ ىلإ ةنجللا تراشأ كلذ ىلعو نأشب ةنامألا ريرق  
ةداملل ًاقبط فارطألا نم ةمدقملا تامولعملا لايرتنوم لوكوتوربل ٧   (UNEP/OzL.Pro.17/3) لجس  تسو  
  .يلاحلا ريرقتلا يف ًاضيأ

  نانويلا  -داص 
نوبركلا تابكرم نم اهجاتنإ يف ةلمتحملا ةدايزلا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع نانويلا جاردإ مت   - ٩٧
نط٢٧٩٣هردق جاتنإ نع نانويلا تغلبأ دقو . ٢٠٠٤ ماع يف ةيرولف ةيرولكلا تالادب ةبوسحم ًا   
ماعيف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا اهنم بولطملا نم رثكأ وهو  ٢٠٠٤  
تابكرم نم اهجاتنإ لك نأ نانويلا تغلبأ ،كلذ عمو . داوملا هذه نم لماكلا يجيردتلا صلختلاب

ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجاحلاب ءافولا لجأ نم ناك ٢٠٠٤يف ةي رولفةيرولكلا نوبركلا   
لوكوتوربلا نم٥ةداملا بجومب  هنع غلبملا جاتنإلا يلامجإ نم نانطأ ١٥٠٣نأ ىلإ فرطلا راشأ امك .    

 نانويلا يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإل عنصم نيب يعانص ديشرت هنأ ىلع هريسفت نكمي
  .ةدحتملا ةكلمملا يف رخآو

اهنع غلبملا ةلوحملا ةيمكلا نأ ةنجللا تظحالو  - ٩٨ دافنتسا تالادب ةبوسحم نانطأ ١٥٠٣ اهردقو   
يتلا ا نمضربتعت نانويلا ىلإ ةدحتملا ةكلمملا نم نوزوألا   حومسملا ةيمكلل ىصقألا دحلا نم ناك  

ىلإ ةدحتملا ةكلمملا اهلوحت نأ نكمملا ةداملل ًاقبط ٢٠٠٤ ما عيف نانويلا  عمو ،لوكوتوربلا نم ٢،   
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ةدافإلل نانويلا نم هجوملاباطخلا نإف ،كلذ    راذآ٢٩خيراتب ناك ،ليوحتلا اذ دعب ٢٠٠٥سرام /   ،
اذ   ةنامألا اهيف رطخت ةدحتملا ةكلمملا ةموكح نم ةدافإ ةنامألا تالجس نمضتت ملو ،ليوحتلا ثودح

هيف رطخت ،ليوحتلا لبق ،نانويلا ةموكح نم تالسارم ةيأ تالجسلا هذه نمضتت ملكلذكو . ليوحتلا  
ثودحلا كيشولا رمألا اذةنامألا   . هذه عضو نأشب ريسفت ميدقت نانويلا ىلإ ةنامألا تبلط دقو
ةرقفلا نأ ىلإ ةريشم تاراطخإلا ةداملا نم ٧،  يف ةكراشملا فارطألا نأ ىلع صنت لوكوتوربلا نم ٢   
  .ليوحتلا تقو دنع ةنامألا راطخإ اهيلع يغبني نوزوألل ةدفنتسم داوم جاتنإ تاصصخمل ليوحت ةيلمع

ةرقفلا ،فلأ ٢ةداملا نأ ىل إةنامألا تراشأ امك   - ٩٩ ع صنت لوكوتوربلا نم٥  ، ٢٠٠٤يف هنأ ىل  
جتنت نأ نانويلل نكمي تابكرم نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًان ط١١٦٨ ىلإ هتميق لصت ًارادقم   
غلبتو . ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيل حملا تاجاحلاب يفت يكل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
حتملا ةكلمملا نع ةباين ةجتنملا ةيمكلا مصخ دعب نانويلل هنع غلبملا جاتنإلا يلامجإ نم ةيقبتملاةيمكلا ةد ـ 
نط١٢٩٠هتميق ام نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحمًا  بوسحملا ىوتسملا نم ربكأ ة يمكلا هذه ودبتو.  
ماعل ةيساسألا ةيلحملا تاجاحلا ةيبلتل نانويلا جاتنإل  ٢٠٠٤.  

١٠٠-  ، يف ةنامألا اهتقلت يتلا نانويلا ةباجتسا لوانتت مل لوألا نوناك٦  لؤاست ٢٠٠٥ربمسيد /   ،
ليوحتب قلعتي اميف ةدحتملا ةكلمملاو نانويلا نمتاراطخإدوجو مدع نأشب ةنامألا  نم  اصصخم  نم ت  

ةباجتسالا هذه تراشأ ،كلذ عمو . ليوحتلا اذه خيرات لبق ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ
نط١٦٤١ليوحت ىلإ  ، ًا  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم  راثأ امم 

ناك اذإ امع تالؤاست لحم مقرلا اذه لحي نأ ررقملا نم  راولانانطأ ١٥٠٣  ةقباسلا نانويلا ةلاسر يف د  
نط١٢٩٠مقر لاحيحصت فرطلا ةباجتسا تبلط امك . ةنامألا ىلإ نكمي هنأ ةنامألا تضرتفايذلا  ًا  نأ  

مت هنأ ىلإ ةريشم ،ةيساسألا ةيلحملا تاجاحلل فرطلاب ةصاخلا جاتنإلا  تايوتسملًاقبط هجاتنإ مت دق نوكي 
نط١١٥٢مادختسا  ـلا نم طقف ًا  نط١١٦٨  ملاًا    ،  نع جاتنإلا نم ىقبت ام أشن اميففرطلل ةصصخ

حاضيإلا نم ديزملا بلطت يكل ةنامألل ةصرفلا حتت ملو . ةدحتملا ةكلمملا نم جاتنإلا تاصصخم ليوحت
  .فرطلا نم

  :يلي ام ىلع كلذب ةنجللا تقفتا  -١٠١
اهماز تلإ نع رهاظلا فارحنالل نانويلا هتمدق يذلا حيضوتلا ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ  )أ(

ةباقرلل ةعضاخلا داوملا جاتنإ نم لماكلا يجيردتلا صلختلا ةلصاومب ٢٠٠٤ماع يف   
 ، فلأ قفرملا ،ىلوألا ةعوم  تامادختسالل اهنم صصخم وه ام ءانثتسابا يف ةدراولا  

ةيلحملا تاجايتحالاب ةقلعتملا لوكوتوربلا ماكحأل ًاقفوو اهيلع قفاوملا ةيساسألا 
  ؛ةيساسألا

ةرقفلل هذيفنتب قلعتي اميف فرطلا نم بولطم تاحيضوتلا نم ديزملا نأ ىلإ ريشت نأ  )ب(  
ةداملا نم ٧ نيب ا ٢   حومسملا تايمكلا لقنل طورشلا ضرفت يتلا لوكوتوربلا نم  
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فارطألا موقت نأب طارتشالا كلذ يف امب ،نوزوألل ةدفنتسم داوم جاتنإل فارطألا 
؛لقنلا دعوم زواجتي الدعوم يف هذه لقنلا ةيلمعب ةنامألا راطخإب    

يكل ٍفاك تقو يفو نانويلا نم تاحيضوتلا نم ديزملا سامتلا ةنامألا نم بلطت نأ   )ج(
  .لبقملا اهعامتجا يف اهيف رظنلا ةنجلل ىنستي

  ٣٥/١٥ةيصوتلا 
  الاميتاوغ  -فاق 

ىلإ ريدقتلاب تراشأ يتلا٣٤/١٦ةيصوتلا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع الاميتاوغ جاردإ مت   -١٠٢  ، 
طخب ةدراولا احنالاميتاوغ هتزرحأ يذلا مدقتلا   ، ١٥/٣٤ررقملاب ةجردملا اهلمع ة امازتلاب ءافولا و

اهمازتلاب اركذو  ٢٠٠٥ماع لولحب نوزوألل ةدفنتسم داوم مدختست تادعم داريتسا ىلع رظح ضرف ب 
اهعامتجا يف ةنجللا ىلإ مازتلالا اذه عضو نأشب ًاريرقت عفرت نأ الاميتاوغ ىلإ ةيصوتلا تبلط دقو  
  .نيثالثلاو سماخلا

ةنجللا غلبأ دق ناك ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نكلو ٣٤/١٦ةيصوتلا ىلع الاميتاوغ درت مل   -١٠٣  ،
ءاوهلا فييكتو ديربتلا ةزهجأ داريتسا ىلع ًارظح ذفنت الاميتاوغ نأ نيثالثلاو عبارلا اهعامتجا يف 

ءارجإب نوموقي ةئيبلا ةرازو يفظوم نأ بًاضيأ دافأ امك . نوزوألل ةدفنتسم داوم مدختست يتلا ةلمعتسملا
ماعلا يعدملا بتكم نأو نوزوألل ةدفنتس ملا داوملا يمدختسمو يدروتسم لوانتت شيتفت ةيلمع
ةدفنتسملا داوملاب ةصاخلا تاعيرشتلا ذافنإل ريبادت ٢٠٠٣ماع نم يناثلا فصنلا لالخ  ثادحتسا  
ةيذيفنتلا ةنجلل نيعبرألاو عباسلا عامتجالا ىلإ فارطألا ددعتم قودنصلا ةنام أ ريرقت راشأو. نوزوألل

، ترقأالاميتاوغ نأ ىلإ  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلإ دنتست يتلا تاناقتلا داريتسا رظحل ًانوناق  
ترتلا نم اهريغو ةيكرمجلا ةفيرعتلا زومر عضو متينأ لبق هذافن أدبيال نوناقلا اذه نكلو  تابي  

اذ   فرطلا نم ةيمسر ةلاسر ىقلت هنأ ًارخؤم ةنامألا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب غلبأ دقو ،ةيرادإلا
  .صوصخلا

عيمجتب تماق هتموكح نأ ةنجللا الاميتاوغ لثمم غلبأ ،ةنجللا ءاضعأ دحأ بلط ىلع ًالوزنو  -١٠٤  
يح ،نوزوألل ةدفنتسم داوم اهيف مدختس  ت يتلا تالا  ةراجتلاو ةئيبلا ةرازو اهتمدختسا ث اب ةمئاق

رظحلل ذفنملا عيرشتلا نأ غلبأ امك . نوزوألل ةدفنتسم داوم مدختست يتلا تادعملا ىلع رظحلا ذافنإل
روهش ةتس ىلإ ةعبرأقرغتست ةرتفلالخ هنايرس عقوتي   .  

  :يلي ام ىلع ةنجللا تقفتا كلذل  -١٠٥
ةلاح نع ٣٤/١٦ةيصوتلل ًاقبط تغل بأ دق الاميتاوغ نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ  )أ(  ،

داوملا مدختست يتلا تادعملا تادراو رظح نأشب ١٥/٣٤ررقملا يف دراولا اهمازتلا   
نأشب فرطلا راطخإ كلذ يف امب ٢٠٠٥ماع هتياغ دعوم يف نوزوألل ةدفنتسملا   ،

ءدبهعقوت عبرألا ةرتف لالخ رظح ضرف  تسلا ىلإة  ؛ةيلاتلاروهش ة     



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/35/10* 

29 

نم ديزملا ،ةيولوأ تاذ ةلأسمك ،ةنامألا ىلإ مدقت نأ ىلع ال اميتاوغ ثحت نأ  )ب(
ءانثأ اهثحب ل فاكتقو يف اهيدل تادراولا رظح ةلاح نع ةلمكتسملا تامولعملا 

  .ةنجلل نيثالثلاو سداسلا عامتجالا
  ٣٥/١٦ةيصوتلا 

واسيب-اينيغ   -ءار     
ةيصوتلا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع واسيب –اينيغ جاردإ مت   -١٠٦ ىلإ ريدقتلاب تراشأ يتلا ٣٤/١٧   ،

هنأ نيبت يتلاو ٢٠٠٤يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا تانايب غلبأ فرطلا نأ   ىلع مدقتي 
ةبسنلاب لوكوتوربلاب ةصاخلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ داع هنأو، ١٦/٢٤ررقملاب ةدراولا ،هتامازتلا   

صيخارت ماظنل هئاشنإ نع غلبأ فرطلا نأ ىلإ ريدقتلاب ة ريشم ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل
ًاريرقت مدقي نأ فرطلا تدشانو ١٦/٢٤ررقملل ًاقبط ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا   ،

ررقملاب ًاضيأ دراولا مازتلالا ةلاحنأشب  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا صصح ديدحتل ماظن عضوب ١٦/٢٤   
  .٢٠٠٤ماع ةياهنب 

 ةقلعتملاةدعاسمل اعورشم نيعبرألاو عباسلا اهعامتج ا يف ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعا دقو  -١٠٧
اينيغ اهنيب نم يتلاو ايقيرفأ يف ةيلاغتربلاب ةقطانلا نادلبلل تاسايسلاب واسيب–  ًاضيأ فرطلا دافأ دقو .  
نأشبيميلقإلا نود ىوتسملا ىلع ةدحوم نيناوق ىلع قفاو هنأ ةقطانلا نادلبلل نوزو ألل ةدفنتسملا داوملا  

زومت٤يف اهدامتعا مت يتلا نيناوقلا يهو ،ايقيرفأ يف ةيسنرفلاب  نم ةلود لك ىلع ضرف ت و٢٠٠٥هيلوي / 
 –اينيغ نأ نم مغرلا ىلعو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا داريتسال ةيونس صصح ديدحت ءاـضعألا لودلا
ه ديدحتل ةينطولا تابيترتلا دعب عضت ملواسيب امدنع كلذب موقت نأ عقوتي هنأ الإ ،ةيونسلا صص حلا هذ 

يناثلا نوناك١يف ذافنلا زيح ةيميلقإلا نود نيناوقلا لخدت    .٢٠٠٦رياني / 
يلي ام ىلعةنجللاتقفتا ،كلذل   -١٠٨  :  

ةيصوتلل ًاقبط تغلبأ دق واسيب –اينيغ نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ( نع ، ٣٤/١٧ 
داوملاب ةصاخلا صصحلا ديدحتل ماظن ميدقتب ١٦/٢٤ررقملاب دراولا اهمازتلا ةلاح   

ءاشنإ هعقوت نأشب فرطلا راطخإ كلذ يف امب ٢٠٠٤ماع ةياهنب نوزوألل ةدفنتسملا   ،
يناثلا نوناك١هتياغ دعوم يف صصحلا ماظن    ؛٢٠٠٦رياني / 

تامولعملا نم ديزملا ،ةلجاع ةروصب ،ةنامألا ىلإ مدقت نأ ىلع واسيب –اينيغ ثحت نأ   )ب(  
تقو يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تادراولا صصح ماظن ةلاح نع ةلمكتسملا 

نيثالثلاو سداسلا اهعامتجا يف اهيف رظنلا ةنجللىنستي يكل فاك  .  
  ٣٥/١٧ةيصوتلا 
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  سارودنه  - نيش
يتلا ٣٤/١٩ةيصوتلا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع سارودنه جاردإ مت   -١٠٩ مدقت نأ ىلع اهتثح ، 
اع نع ا  ت مييقت نم ةنجللا نكمتت ثيحب٢٠٠٤م انايب ررقملا يف ةدراولا هتامازتلال فرطلا ذيفن   
ريدقتلاب ررقملااذه راشأو . ١٥/٣٥ ىلإ ةعيرسلا ا ىلإ    دوع نامضل سارودنه نم ةمدقملا لمعلا ةطخ

 كالهتسايف ًاضفخ نمضتت يتلاو ،ليثيملا ديموربل ةبسنلاب لوكوتوربلاب ةصاخلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا 
نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط٤١٢،٥٢نم ليثيملا ديمورب  ىلإ ٢٠٠٢ يف   ةبوسحم نط ٣٠٦،١   

  .٢٠٠٤ يف نوزوألا دافنتسا تالادب
 ٢٠٠٤ماعل ليثيملا ديموربل كالهتسا تانايب نع تغلبأ سارودنه نأ ةنامألا لثمم حضوأو   -١١٠

،٣٤٠،٨اهردق  نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ا  امازتلا نع ديزت ةميق يهو  سارودنه تمدقو.  
فارطألا عامتجا نم تبلطوفارحنالا اذهل ًاحاضيإ  لاثتمالا ىلإ ا ىلع قفاوي نأ    ماع  نمدوع ليجأت

امك ٢٠٠٥ ررقملا يف بولطم وه،  ىلإ١٥/٣٥  ماع،  ا ٢٠٠٨   دوع نامضل ةيجيتارتسا ىلإ ةفاضإ  ،
ماعيف لاثتمالا ىلإ ديمورب كالهتسا نأ ةقيقح سارودنه نم ةمدقملا تالاحإلاتزربأ دقو . ٢٠٠٨    

كالهتسا نم ةئاملا يف٩٩نم رثكأ لثمي خيطبلا عاطق يف ليثيملا  ماع  ضفخ يف حاجنلا دعب ٢٠٠٤    ،
  .ىرخأ تاعاطق يف هكالهتسا

ددعتم قودنصلا همعدي ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلل يرامثتسا عورش مةياعر تحتو   -١١١
عاطق يف لئادب لا نم ريبك مك رابتخا مت ،ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم هذيفنتب موقتو فارطألا
، . خيطبلا يتلا لماعملاو داشرإلا تامدخ دوجو مدع كلذ يف امب ،ةينقت لكاشم ةهجاوم تمتكلذ عمو  
نيصصختملا نيلواقملاو  ،ةبرتلا ربع ةلوقنملا ضارمألا ديدحتل تابنلا ضارمأ ءاربخ يف صقنلاو اهيلع لوعي
عقت يتلا عرازملا نم ريثك خيطبلا جاتنإل نيتكرش ربكأ ىدلو . ةليدبلا ةيئايميكلا داوملا مادختسا يف
دجويثيح ،ةقطنملا جراخ  ، يلاتلابو ،ةيئيبلا فورظلاو ةبرتلا يف ريبك عونت فلتخت  تايوتسم   نم  

ةبرتلاةطساوب ةلوقنملا تافآلا اهضرفتيتلا طوغضلا  ىرخألا تالكشملاىدحإ لثمتتو.   ةيافك مدع  يف   
  .معطملا خيطبلا لوصحم ةرادإو ةمعطملا تالتشلا جاتنإل لامعلاو ءاردملا بيردتل حاتملا تقولا

اوزرحأو ،ليثيملا ديمورب لئادبل ةيناديملا براجتلل لماكلا ليومتلاب خيطبلا وجتنم ماق دقو   -١١٢
يماعيف كالهتسالا ضفخ يف ًاديج ًامدقت نكلو ٢٠٠٢ و٢٠٠١   بولطملا تقولا ريدقت يف نينقتلا،   

، ءارضخلا ةيجاجزلا تويبلابيكرتل  دالبلا يف ةفلتخم عقاوم ةثالث يف ةدقعملا لتاشملا تادعمو ةمخضلا  
لك ،ةليدبلا تاناقتلا ضعب ذيفنت يف ةمدختسملا تاماخلا نم ةبولطملا تايمكلا يف صقنلا ىلإ ةفاضإ 

يماعيف يجيردتلا صلختلا ةيلمع ءاطبإ ىلإ ىدأ كلذ تربتعا ،كلذ ءوض ىلعو . ٢٠٠٤و ٢٠٠٣  
ررقملاب ةدراولا تامازتلالاسارودنه  ررقملاو فارطألل رشع سماخلا عامتجالل ١٥/٣٥  ةنجلل ٤٢/١٤   

  .ةياغللةحومط ةيذيفنتلا 
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، لح مت   -١١٣ لجاعلا بيرقلا يف رخآلا ضعبلا لح متي دق نيح يف ،ةينقتلا تالكشملا ضعب
نواعتلاب ىظحي ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلل يرامثتسالا عورشملا نأ ىلإ سارودنه تراشأو 

عمو . غبتلاو زوملاو ،خيطبلا يجتنمو كرامجلاو ةعارزلاو ،ةئيبلا تارازوو ،ةيموكحلا تائيهلا نملماكلا 
ديموربل ةبسن لاب ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلا نامضل نييرخأ نيتنس رمألا بلطتي نأ عقوتي كلذ
تامالع تمدقو ،لاثتمالا ىلإ ا تبلطيلاتلابو . ليثيملا  دوعل ددحملا يلصألا خيراتلا ليجأت سارودنه  

يف لاثتمالا ىلإ ا   دوع ققحتس ،نيينعملا ةحلصملا باحصأ لك اهيلع قفاو ،ةحقنم ًاينمز ةددحم سايق
نأ ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم تدك أو ،لاثتمالا ىلإ ةدوعلا هذهل ةيجيتارتسا تمدُقو. ٢٠٠٨

سايقلا تامالعب ءافولل فارطألا ددعتم قودنصلا نم ةيلاملا ةدعاسملا نم ًاديزم بلطي مل فرطلا  
  .كلت ةحقنملا

و ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملاممألا ةمظنم ريرقت ميدقت مت امك  -١١٤ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ سارودنه ريرقت  
، لا اهعامتجا يف ررقملا نأ ثيحنيعبرألاو عباس ةنجلل٤٢/١٤  دمتعا،  نم يجيردتلا صلختلل تامازتلا    

سارودنه نع ةباينو ،كلذ ىلعو . ١٥/٣٥ررقملا يف ةدراولا تامازتلالا سكعت يتلا ليثيملا ديمورب 
يجيرد تلا صلختلا تامازتلا حقنت نأ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم تبلط

ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ىلإ بلطت نأ ةيذيفنتلا ةنجللا تررق دقو . ٤٢/١٤ررقملاب ةدراولا 
سايقلا تامالع حيقنتب صاخلا بلطل ا يففارطألا عامتجا رظن دعب بلطلا ميدقت ديعت نأ ةيعانصلا 

  .١٥/٣٥ررقملاب ةدراولا ًاينمز ةددحملا 
هنع لثمم لاسرإ سارودنهنم بلطو  -١١٥ مل نكلو ةلئسألاىلع ةباجإلل ةنجللا عامتجا ىلإ ا    ،

  .روضحلا نم لثمم يأ نكمتي
يلي ام ىلعةنجللاتقفتا ،كلذل   -١١٦  :  

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب ا عم ريشت نأ   )أ(  انايب تمدق سارودنه نأ ىلإ ريدقتلا
ةيصوتلل ًاقبط ٢٠٠٤ماع نع    ؛٣٤/١٩، 

،   )ب( نع تغلبأ سارودنه نأ نم مغرلا ىلع هنأ ىلإ كلذ عم ،قلقلا عم ريشت نأ
ماع نع غلبملا اهكالهتسا نع لقي ناك  ٢٠٠٤ماع نع ليثيملا ديموربل كالهتسا 

ررقملاب دراولا فرطلا مازتلا عم قفاوتم ريغ لازي ال كالهتسالا اذه نإف ٢٠٠٣  ،
ىلإ ليثيملا ديمورب نم هكالهتسا ضفخب ١٥/٣٥ تالادب ةبوسحم نط ١,٣٠٦   
  ؛٢٠٠٤يف نوزوألا دا فنتسا

نم مغرلاب هنأ ىلإ ريش ي يذلاسارودنه هتمدق يذلا حيضوتلا كلذك ظحالت نأ   )ج(
صلختلاب ةعانصلا رئاودو ةموكحلا يف ةحلصملا باحصأ عيمج تامازتلارارمتسا   

ضفخب فرطلا مايق نود تلاح ةينقتلا بعاصملا نإف ،ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا 
ماعل ١٥/٣٥ررقملا يف دراولا همازتلال ًاقفو ليثي ملا ديموربل هكالهتسا   ؛٢٠٠٤ 
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اهيدل ةحلصملا باحصأ ءاقب نأشب سارودنه ةدافإبريدقتلا عم ًاملع طيحت نأ   )د(  
 ، ة دافإىلإ كلذ عم ريشت نأ وليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلاب نيمزتلم

اهميدقتو ،ةين قتلا بعاصملا ىلع بلغتلل نيتيفاضإ نيتنسىلإ ةجاحلاب سارودنه 
ريبادتل لاثتمالا ىلإ فرطلا  ةدوعل ددحم ينمز راطإو ةحقنم ةيعجرم سايق تامالعل

؛لوكوتوربلا اهضرفي يتلا٢٠٠٨ماع يف ليثيملا ديمورب ةباقر     
لوألا قفرملانم مال ءزجلا يف نيبملا ررقملا عورشم ليحت نأ  )ه( كلذ يف امب ةقيثولا هذ هل  

عباسلا عامتجالا ىلإ ،دد حملاينمز لاراط إلاتاذ ةحقن ملاة يعجرملاسايق لاتامالع 
  .هيف رظنلل فارطألل رشع

  ٣٥/١٨ةيصوتلا 
  ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج  -ءا ت

تراشأ يتلا ٣٤/٢٠ةيصوتلا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج جاردإ مت   -١١٧  ،
ةيصوتلاو ١٦/٢٠ررقملل ًاقبط اهنم ةبولطملا تالاحإلل اهميدقت ىلإ  ىلإ تبلط يتلا )ب (٣٣/٢٨،   ،

هتداعإل لمع ةطخو ٢٠٠٣يف ليثيملا مروفورولك نم هكالهتسا يف ةدايزلل ًاحاضيإ مدقي نأ فرطلا   
نوناك يف تأشنأ ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج نأ ىلإ ريدقتلاب ةيصوتلا تراشأ امك . لاثتمالا ىلإ
داريتسا صيخارت حنمل ًاماظن٢٠٠٤ربمسيد /لوألا ءاشنإل تططخو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو    

ليثيملا مروفورولك تادراو ديمجت ل ٢٠٠٥ربوتكأ /لوألا نيرشت يف داريتسالاصصح ديدحتل ماظن 
ةحقنم لمع ةطخ مدقي نأ فرطلا ةيصوتلا تدشانو . ٢٠٠٣ماع كالهتسا تايوتسم دنع 

ديعت نل ةيلاحلا هلمع ةطخ يف ةدراولا ًاينمز ةد دحملا سايقلا تامالع نأ ساسأ ىلع ،ليثيملا مروفورولكل
  .لاثتمالا ىلإ فرطلا

طخ تانايب حيقنت بلطل فرطلا ميدقت نم مغرلا ىلع هنأ ىلإ ًاضيأ ةيصوتلا تراشأ دقو   -١١٨
اذه يف فرطلا ىلإ تبلط دقف ،نوبركلا ديرولك يعابرو ليثيملا مروفورولكل ةبسنلاب هتصاخ ساسألا 

تامولعملا نم ًالومش رثكأةمزح مدقي نأ نأشلا ثحب ةداعإ ىلع ةنجللا قافتا ةيصوتلا تلجس امك .  
سماخلا عامتجالا يف هتصاخ ساسألا طخ تانايب حيقنتل فرطلا نم مدقملا بلطلا   ، ةنجلل نيثالثلاو

ةنجللا هترجأ يذلا راوحلاو ) ب (٣٣/٢٨ةيصوتلل ًاقبط فرطلا نم ةمدقملا ةلاحإلا ءوض ىلع كلذو 
ةدحتملا ممألا ةمظنمو فرطلا هب موقي يذلا لمعلا جئاتنو نيثالثلاو عبارلا اهعامتجا يف فرطلا عم 

ساسألا طخل ةحرتقملا هتانايبنم ققحتللةيعانصلا ةيمنتلل   .  
 نم ققحتلاةيلمع جئاتن الو ةحقنملا لمعلا ةطخ دعب ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج مدقت ملو   -١١٩
ا عامتجا يف فرطلا لثمم ىلإ تهجو يتلا تالؤاستلا ىلع ةبوتك  مًادودرتمدق ،كلذ عمو . انايب

طخ تانايب حيقنتل فرطلا نم مدقملا بلطلا يفي نأ نامض اهنم دصقملا ناك يتلاو ريخألاةنجللا   ،
ةدراولا بلاطملاب نوبركلا ديرولك يعابرو ليثيملا مروفورولك نم لكل ةبسنلاب هتصاخ ساسألا 

  .١٥/١٩ررقملاب ةدراولاو ،ساسألا طخ تانايب حيقنت بلطل فارطأل ا بناج نم ةدمتعملا ةيجهنملاب
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نأ ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج ىلإ ةنجللا تبلط ١٥/١٩ررقملا نم ‘ ١‘) أ (٢ةرقفل اب ًالمعو  -١٢٠  ،
ةنس لكل ةحرتقملا ةديدجلا ماقرألا مدقت نأو ةحيحص ريغ ا   انايب ربتعت يتلا ساسألا طخ تاونس ددحت

قر طقف تمدق فرطلا ةلاحإ نإفكلذ عمو. اهنم نم فرطلل ر دقملا كالهتسالل ًاطسوتم لثمي ًام، 
ءارقتسا نم هيلع لوصحلا مث ،ساسألا طخ ةرتف لالخ ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك يعابر 

عم ٢٠٠٢ماع تانايب  ةلصلا تاذ ةيعانصلا ةيعرفلا تاعاطقلا ومن لدعملثميل هليدعت،  مل يلاتلابو .  
ددصلا اذه يف١٥/١٩ررقملا بلاطمب ةيمالسإلا ناريإ ةيرو همج فت  .  

نأ فرطلا ىلإ ةنجللا تبلط ١٥/١٩ررقملا نم ‘ ٢‘) أ (٢ةرقفلا يف دراولا بلطملل ًاقفوو   -١٢١  ،
ساسألا تاونسل ةيلاحلا تانايبلا ربتعت اذامل حضوي كلذ يف امب ،ةحيحص ريغ ٢٠٠٠ و١٩٩٩و ١٩٩٨   
دقو . ةمعادلا قئاثولا ىلإ ةفاضإ ،اهنم ققحتلاو تانايبلا هذه عمج يف ةمدختسملا ةيجهنملا نع تامولعم
لل ريخألا عامتجالا يف هلثمم نممدقملا نايبلا فرطلا ةلاحإ تدكأ رداصم دوجو مدعل ًارظن هنأب ةن ج 
ة سارديف اهعيمجت مت يتلا تانايبلا طقف رركت ساسألا طخ تاونسل ةيلاحلا تان ايبلا نإف ،تانايبلل ةليدب
راذآ نم ةرتفلا يفتيرجأ ةيحسم   .١٩٩٨ربمسيد /لوألا نوناك ىلإ سرام/ 

ناريإ ةيروهمج ىلإ ةنجللا تبلط ١٥/١٩ررقملا نم ‘ ٣‘) أ (٢ةرقفلاب دراولا بلطملل ًاقبطو   -١٢٢  ،
ةيجهنملا نع تامولعم كلذ يف امب ،ةحيحص ةبولطملا تارييغتلا ربتعت نأ يغبني اذامل حضوت نأ ةيمالسإلا 

ةقد ديكأتل تاحاضيإلا نم ًاددع ةنامألا تبلطو . اهنم ققحتلاو تانايبلا هذه عمج يف ةمدختسملا
طخل ةحرتقملا تانايبلا اهيلإ تدنتسا يتلا ٢٠٠٢ماعب ةصاخلا تانايبلا عمج يف ةمدختسملا ةيجهنملا   ،

  .دودرلا نم ةلماش ةعومجم ةنامألا تقلت دقو ،ساسألا
هتانايب مدقي نأ فرطلا ىلإ ةنامألا تبلط ،ةيمالسإلا ناريإ ةيروه مج نم ةمدقم ةلاحإ ءوض يفو  -١٢٣

‘ ١‘) أ (٢ةرقفلل ًاقبط ،ةحيحص ريغ اهربتعي يتلا ساسألا طخ تاونس نم ةنس لكل ةحرتقملا ةديدجلا 
ًادر مدقت نأ يف بغرت دق ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج نأ ًاضيأ ةنامألا تحرتقا دقو . ١٥/١٩ررقملا نم 

رخآ لاؤسلًابوتكم  ةنجلل نيثالثلاو عبارلا عامتجالا يفريثُأ  ريرقتلاب دراولا نايبلا عامتجالا ظحالو .  
ليثيملا مروفورولكو ،نوبركلا ديرولك يعابر نأب ٢٠٠٢ماع تانايب ل ةيحسملا ةساردلابصاخلا   

ناك يلاتلاب و ةفلتخم فانصأو ءامسأب تابيذملا عاطقلاهد اريتسا مت ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمو
ااهعبتت بعصلا نم  ةفورعملا ةيئايميكلاارصتخمب  نع تامولعمعامتجالا بلط ،نايبلا اذه ءوض يفو .  

يف تكراش يتلاو تابيذملل ةمدختسملا تآشنملا نأ فرطلا ا   دق ةيحسملا ةساردلانمض يتلا ةيفيكلا  
تغلبأو تف  ةلصفنم ةروصب ليثيملا مروفورو لكو نوبركلا ديرولك يعابر نم تابيذملا كالهتسا نعرع

  .نوزوألل ةدفنتسملا ريغ داوملا نم تابيذملا كالهتساو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نع
هجوملاهباطخ يفو. ةنامألا ةلاسر ىلع ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج دعب درت ملو  -١٢٤ خرؤملا ةنامألا ىلإ    
رايأ٢٩ م عم نواعتلاب هنأ فرطلا ركذ٢٠٠٥ويام /  مايقلا متيس ،ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظن ، 
متيس ليثيملا مروفورولكل ةحقنم لمع ةطخ نأو ٢٠٠٥هيلوي /زومت يف تانايبلا نم ققحتلا تايلمعب  

اهؤا لوألا نيرشت يفإ ماعلا نع ا . ٢٠٠٥ ربوتكأ/   انايب ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج تمدق ،كلذ عمو
نم كالهتسا نع تغلبأو، ٢٠٠٤ تايوتسملل ٍواسم ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك يعابر  

  .يلاوتلا ىلع ،نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٣٨٦،٨و ٢١٦٩،٢ يأ ٢٠٠٣ماع نع ةغلبملا 
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نأ ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ةلثمم تدكأ ،يلاحلا عامتجالا تالؤاست ىلع ًادرو   -١٢٥
ةيلمع ءا قحتلاإ يناثلا نوناك يف ةحاتم نوكت نأعقوتتاهنكلو ،ًاليلق ر خأتدق ق   ، يف ٢٠٠٦رياني / 
  .ةنجلل نيثالثلاو سداسلا عامتجالا بناج نم اهثحب حيتي ديج تيقوت

يلي ام ىلعةنجللاتقفتا ،كلذل   -١٢٦  :  
ًادييأت ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج نم ةمدقملا ةيفاضإلا تامولعملا ىلإ ريدقتلاب ريشت نأ   )أ(

يعابرو ليثيملا مروفورولكل ةبسنلاب اهتصاخ ساسألا طخ تانايب حيقنتب اهب لطل
  ؛نوبركلا ديرولك

ةصاخلا هتيلمع نأب نيثالثلاو عبارلا اهعامتجا يف ةنجللا غلبأ فرطلا نأ ىلإ ريشت نأ   )ب(
متيس هنأو ٢٠٠٥هيلوي /زومت يف اهنم ءاهتنالا متيس ساسألا طخ تانايب نم ققحتلاب  

ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ فرطلا ةداعإل ةحقنم لمع ةطخل ةيئاهنلا ةغيصلا عضو 
  ؛٢٠٠٥ربوتكأ /لوألا نيرشت يف ليثيملا مروفورولكل ةبسنلاب لوكوتوربلاب ةصاخلا

تانايب نم ققحتلا ةيلمع جئاتن مدقي مل فرطلا نأ ىلإ قلقلا عم ،كلذ عم ،ريشت نأ   )ج(
امم ٣٤/٢٠ةيصوتلل ًاقبط ،ليثيملا م روفورولكل ةحقنم لمع ةطخ وأ ساسألا طخ  ،

لوكوتوربلاب ةصاخلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ فرطلا ةدوع رخأت ةدايز ىلإ يدؤي 
مييقت ىلع ةنجللا ةردق ىلع كلذ رثؤي نأ نكمي امك ،ليثيملا مروفورولكل ةبسنلاب 

ةئاملا يف ١٥ىلإ نوبركلا ديرولك يعابر نم هكالهتسا ضفخب همازتلال فرطلا لاثتما   
 ٧٠ىلإ ليثيملا مروفورولك نم هكالهتسا ضفخو ،هتصاخ ساسألا طخ ىوتسم نم 

ماعيف هتصاخ ساسألا طخ ىوتسم نم ةئاملا يف   ؛٢٠٠٥  
نأ ،ىلعأب ) ج(ةيعرفلا ةرقفلا ماكحأل ًاقبط ،ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج ىلإ بلطت نأ   )د(

ي ال دعوميفو ةعرسلا هجو ىلع ،ةنامألا ىلإ مدقت عامتجالا ل بق عيباسأ ةتسلا زواجت 
ةعوفشم ةحقنم لمع ةطخو اهتصاخ قيقحتلا ةيلمع جئاتن ،ةنجلل نيثالثلاو سداسلا 
ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةعيرسلا فرطلا ةدوع نامضل ًاينمز ةددحم ةيعجرم سايق تامالعب 

ةصاخلا ت انايبلا ىلع ةوالع ،ليثيملا مروفورولكل ةبسنلاب لوكوتوربلاب ةصاخلا ةباقرلا
ريغ ا   أ ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج دقتعت يتلا ساسألا طخ ةرتف تاونس وأ ةنسب

بوتكمًادرو ،ةحيحص نأ نم دكأتي فرطلا تلعج يتلا ةيفيكلا نع لاؤسلا ىلع ًا   
تددح دق ةيحسملا ةساردلايف تكراش يتلاو تابيذملل ةمدختسملا تاسسؤملا   

ةلصفنم ةروصب ليثيملا مروفورولكو نو بركلا ديرولك يعابر كالهتسا نع تغلبأو
  ؛نوزوألل ةدفنتسملا ريغ داوملاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل اهكالهتسا نع

هتامازتلال لاثتمالا ىلإ فرطلاب ةدوعلا لجأ نم لمعلا ءاجرإ نم ديزمل ل ًايفالت هنأ  )ه(
ةنجللالمعتنأ ،ليثيملا مروفورولك نم يجيردتلا صلختلاب  ىلع   ثحب نم ءاهتنالا   

يعابرل ةبسنلاب اهتصاخ ساسألا طخ تانايب حيقنتب ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج بلط 
عيمج ىلإ ًادانتسا ،مداقلا اهعامتجا يف ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك 

  .ذئنيح ةحاتملا تامولعملا
  ٣٥/١٩ةيصوتلا 
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  نابايلا  -ءاث 
يعابر لاهجاتنإو اهكالهتسا يف ةحضاولا ةدايز لا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع نابايلا جاردإ مت  -١٢٧

الادب ةبوسحم نط١٩،٨هردق كالهتسا نع نابايلا تغلبأ دقو . ٢٠٠٤يف نوبركلا ديرولك  دافنتسا ت  
نط٢٠،٧٩جاتنإو نوزوألا  كلت يف نوبركلا ديرولك يعابر نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم    

هبحومسملا دحلا نع ديزي وهو ،ةنسلا متي نوبركلا ديرولك يعابر نأ نابايلا تغلبأو . رفص وهو اهل  
  .تامادختسالا هذه ةعيبط ددحت مل اهنكلو ،ةيساسألا تامادختسالل هجاتنإ

تامادختسالا لثمت ةيساسألا تامادختسالا نأ نابايلا تحضوأ ،ةنامألا نم لؤاست ىلع ًادرو   -١٢٨
مت دقو . ةيليلحتلاو ةيربتخملا ةيساسألا تامادختسالل يملاعلا ءافعإلا اهيطغي يتلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا

ةداملل ًاقبط فارطألا نم ةمدقملا تامولعملا نأشب ةنامألا ريرقتل ةميمضلايف حاضيإلا اذه ليجست   ٧ 
متيسو (UNEP/OzL.Pro.17/3)لايرتنوم لوكوتورب نم  عامتجالا اذه ريرقت يف ًاضيأهداريإ   .  

  ناتسخازاك  -ءاخ 
نأب فرطلا تبلاط يتلا ٣٤/٢١ةيصوتلا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع نا تسخازاك جاردإ مت  -١٢٩  ،

ةدفنتسم داوم مدختست تادعم داريتسا هرظحب صاخلا عضولا نأشب ًاريرقتو ٢٠٠٤ماع نع هتانايب مدقي   
اذه راشأو . ١٣/١٩ررقملاب ةدراولا هتامازتلال فرطلا ذيفنت ىدم مييقت ةنجلل نكمي ثيحب ،نوزوألل 

 ،٢٠٠٠ – ١٩٩٨ماوعألل ةبسنلاب لاثتما مدع ةلاح يف اهعضت تانايب تمدق ناتسخازاك نأ ىل إ ررقملا
تابكرم نم اهكالهتسا ضفخ اهنيب نم رومأ ةدع قيرط نع لاثتمالا ىلإ ةدوعلاب اهمازتلا ىلإو  

يناثلا نوناك نم لوألالولحبرفصلا ىلإ ليثيملا ديموربو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  ضرفو  ٢٠٠٤رياني / 
رياني /يناثلا نوناك نم لوألا لولحب نوزوألل ةدفنتسم داوم مدختست يتلا تادعملا داريتسا ىلع رظح

٢٠٠٣.  
ماعلا نع ا   -١٣٠  نم صلختلاب اهمازتلا عم ةقفاوتم تناك يتلاو ٢٠٠٤انايب ناتسخازاك تمدق  ،

الهتسا ضفخباهمازتلا عم ةقفاوتم نكت مل اهنكلو ليثيملا ديمورب كالهتسا نوبركلا تابكرم نم اهك  
فارحنالا اذه حاضيإب ةنامألا بلط ىلع ناتسخازاك درت ملو . ٢٠٠٤يف رفص لا ىلإ ةيرولف ةيرولكلا
داريتسالا رظحب صاخلا عضولا نأشب ريرقت عفرب وأرهاظلا  .  

  :يلي ام ىلع كلذب ةنجللا تقفتا  -١٣١
ا ا  )أ(  ةدفنتسملا داوملاب ةصاخل انايب تمدق دق ناتسخازاك نأ ىلإ ريدقتلاب ريشت نأ

ةيصوتلل ًاقبط ٢٠٠٤ماعلا نع نوزوألل    ؛٣٤/٢١، 
داوملل كالهتسا نع ناتسخازاك تغلبأ امنيب ،هنأ ىلإ قلقلا عم ،كلذ عم ،ريشت نأ   )ب(

ةدراولاةباقرلل ةعضاخلا ىلوألا ةعوم    ا ،فلأ قفرملاب ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ( 
هتسا نم لقأ٢٠٠٤ماع نع ) ةيرولف ماعيف هنع تغلبأ يتلا اهكال  اذه نإف ٢٠٠٣    ،
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قيقحتب ١٣/١٩ررقملا يف دراولا فرطلا مازتلا عم قفاوتم ريغ لازي ال كالهتسالا   
ماعيف داوملا كلت نم لماكلا يجيردتلا صلختلا   ؛٢٠٠٤  

،   )ج( مدقي  ملوفارحنالا اذهل بولطملا ريسفتلا مدقي مل فرطلا نأ ىلإ قلقلا عم ريشت نأ
ررقملاب دراولا همازتلاب صاخلا عضولا نأشبًاريرقت داريتسا ىلع رظح ضرفب ١٣/١٩    
  ؛نوزوألل ةدفنتسم داومل ةمدختسملا تادعملا

عامتجالا ىلإ ةقيثولا هذهل لوألا قفرملا نم ميم مسقلاب دراولا ررقملا عورشم ليحت نأ   )د(
  ؛هثحبل ةئطوت فارطألل رشع عباسلا

عامتجالا ىلإ اهنع ًالثمم لسرت نأ ،ءاضتقالا ب سح ،ناتسخازاك ىلإ بلطت نأ  )ه(
  .ةلأسملا هذه ةشقانمل ةنجلل نيثالثلاو سداسلا

  ٣٥/٢٠ةيصوتلا 
  يتابيريك  - لاذ

غالبإب ةصاخلا ا يتابيريك جاردإ مت   -١٣٢  امازتلال لمتحملا اهلاثتما مدع ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع
ركذت نأ ةنامألا ىلإ ذيفنتلا ةنجلل نيثالثلاو عبار لا عامتجالا نم ٣٤/٤٧ةيصوتلا تبلط دقف . تانايبلا
يتلا فارطألا امازتلال لاثتما مدع ةلاح يف ايبلا غالبإب ةصاخلاا  نأ لايرتنوم لوكوتورب بجومب تان  
مدقت انايب ل ةرخأتملاا    .نيثالثلاو سماخلا اهعامتجا يف ةنجللا اهثحبت يك 

 ٩يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع نجاهنبوك و ندنل يليدعت يف ًافرط يتابيريك تحبصأ  -١٣٣
سا سألا ةنس تانايب غالبإب يتابيريك مقت مل ،ةنجلل قباسلا عامتجالا لبقو. ٢٠٠٤سطسغأ /بآ
لاثتما مدع ةلاح يف تناك يلاتلابو ءاهو ميجو ءاب تاقفرملاب ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ةبسنلاب اهتصاخ  

تانايبلا نع غالبإلاب ةصاخلا ا  ا ٣٤/٤٧ةيصوتلل ًاقبطو . امازتلال امازتلاب يتابيريك ةنامألا تركذ  ،
  .ةرخأتملا هتانايب عيمج فرطلا مدق نيحلا كلذ ذنمو ،تانايبلا غالبإب ةصاخلا

ًاقبط ةرخأتملا ا   - ١٣٤  انايب عيمجل يتابيريك ميدقت ىلإ ريدقتلاب ريشت نأ ىلع ةنجللا تقفتا اذكهو
كوتوربلا ىلع ةبترتملا ا    .٣٤/٤٧ةيصوتلل ًاقبطو ،تانايبلا نع غالبإلاب لو امازتلال

  ٣٥/٢١ةيصوتلا 
  ناتسزيغريق  - داض

تراشأ يتلا ٣٤/٢٢ةيصوتلا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع ناتسزيغريق جاردإ مت   -١٣٥ ىلإ ريدقتلاب ، 
ماعلا نع هنع غلبملا تانولاهلا نم اهكالهتسا يف فارحنالاببسل ناتسزيغريق حيضوت  تأنهو ،٢٠٠٤   

مدقت نأ ناتسزيغريق ىلإ ةيصوتلا تبلط امك . تانايبلا عمجب ةقلعتملا هتيلمع يف نسحتلا ىلع فرطلا
تعدو ،لاثتمالا ىلإ ةعيرسلا فرطلا ةدوع نامضل ًاينمز ةددحم سايق تامالعب ةعوفشم لمع ةطخ 
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هذه ةشقان مل ةنجلل نيثالثلاو سماخلا عامتجالا ىلإ اهنع ًالثمم لسرت نأ ،رمألا مزل اذإ ،ناتسزيغريق
  .ةلأسملا

يف لاثتمالا ىلإ ا  -١٣٦  ماعداعإل لمع ةطخ كلذ دعب ناتسزيغريق تمدق دقو لالخ نم ٢٠٠٨    
 يف رظح ضرفو كرامجلا يفظوم بيردت ةطخلا نمضتت امك. تانولاهلا نم تادراولا ىلع رظح ضرف
تانولاه ىلع ةيوتحملا تادعملا داريتسا ىلع٢٠٠٦ ماع هئاشنإ نع لبق نم غلبأ دق فرطلا ناكو .  

، . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتساب ةصاخلاصيخارتلا حنمل ماظنل  ةنامألا نم بلط ىلع ًادرو
 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦، ٢٠٠٥ماوعألل تانولاهلا نم يونسلا كالهتسالا دودح ًاضيأ ناتسزيغريق تمدق 

ديدحتل ماظن لاخدإل الخ نم اهمعد متيس كلت ًاينمز ةددحملا سايقلا تامالع نأ ىلع تدكأو  
ماع لئاوأ يفتانولاهلا داريتساب ةصاخلا صصحلا  يف تانولاهلا لئادب ذيفنت لالخ نمو ٢٠٠٦   ،

لئادب نأشب ةماعلا ةيعوتلل تالمح قالطإو تانولاهلا كونبءاشنإ لالخ نمو ،ةلصلا تاذ تاعاطقلا   
  .نوزوألا ةقبط ىلع تانولاهلل ةيبلسلا تاريثأتلاو تانولاهلا

١٣٧-   ، ةنجللاتطيحأريخألا اهعامتجا يفو ًاملع  تانولاهلا نم كالهتسا نع تغلبأ ناتسزيغريق نأ ب  
رفص غلابلا اهتصاخ ساسألا طخ ىوتسم دنع اهكالهتسا ديمجتب اهمازتلا زواجتي٢٠٠٤ماع يف    .

يف مادختسالل عافدلا ةرازو بناج نم٢٠٠٤ماع يف اهداريتسا مت تانولاهلا نأ فرطلا حضوأ دقو    
 عضختال ةيركسعلا تادادمإلا نأ ثيحو . يندملا ناريطلا يف كلذكو تابابدلا تادحوو ةيوجلا تاوقلا

نم اهرصح متي مل اذل ،ةعانصلاو ةيجراخلا ةراجتلا ةرازول اهنع غالبإلا متي وأ ةيكرمجلا تاءارجإلل 
ا مجنأ ناتسزيغريق تحضوأ امك . فرطلا ىدل تانايبلا عمجل ةيلصألا ةيلمعلا لالخ ادعم عي

اهتنايص متت ناريطلاب ةصاخلا قيرحلا ةحفاكم تادعم نأو يسورلا داحتالا نم ةدروتسم ةيركسعلا 
، . يسورلا داحتالاو ناتسخازاك يف ،دالبلا جراخ ريخألا اهعامتجا يف ةنجللا ىلإ ةمدقملا هتلاحإ يفو

تانولاهلالادبتساوةنايص نأ بًاضيأ فرطلا حضوأ  ىرخأ داومب  م مظن يف   ناقرغتسيس قيرحلا ةحفاك 
  .تاونس نامث

ةلكاش ىلع يتلا فارطألا نأ نيعبرألاو عباسلا اهعامتجا يف ةيذيفنتلا ةنجللا تررق   -١٣٨
اهنكمي تانولاهلا نم ضفخنم ىوتسم وأ رفص يواسي تانولاهلل ساسأ طخ اه يدل يتلاو ناتسزيغريق

انولاهلا نم املاتاحرتقم مدقت نأ   ةنجلل ةتقؤملا ةيهيجوتلا ئدابملل ًاقبط ت انوزخم ةرادإل عيراش
تانولاهلاكونببةصاخلا ةيذيفنتلا  نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإةنجللا تبلط ررقملا اذه ءوض يفو .    

ىلإ لبق نم هميدقت مت يذلا تانولاهلا نم يجيردتلا صلختلل عورش ملا حرتقمميدقت ديعي نأو حقني 
قودنصلا ةنامأ لثمم دكأ ،ةنجللا ءاضعأ دحأ نم لاؤس ىلع ًادرو . ناتسزيغريق نع ةباين عامتجالا

دصر ةيفيك كلذ يف امب ،حيضوتلا ىلإ جاتحت عورش ملا حرتقميف اياضقلا نم ًاددع نأ فارطألا ددعتم 
ام وهو ،ب ولطملايلامج إلو تاونسلا ددعتم عورشملاب صاخلا حرتقملا ناك اذإ امو لمعلا ةطخ ذيفنت
عونلا اذهل ةيذيفنتلا ةنجللا اهيلع تقفاو يتلادودحلا زواجتي نم  تاعورشملا   .  
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تانولاهلا عوننأشب ًالاؤس يلودلا كنبلا لثمم راثأ دقو  -١٣٩ يذلا  دروتست  ناتسزيغريقه  ناك اذإف .  
دت ةداعإ نكمي هنإف ،ةقطنملا يف ةيركسعلا تادعملا يف مدختسي يذلا٢٤٠٢ –نولاهلا  نأل ًارظن ،هريو ، 

ةداملا اذه عينصتنع فقوتيسور لا داحتالا ريدصت وأ داريتسا نإف ٤/٢٤ررقملا ماكحأ بجومبو .    ،
  .كالهتسالا ةلابق هباسح متي ال ةلمعتسمو اهريودت داعم ةباقرلل ةعضاخ داوم

ناتسزيغريق لثمم رضح ،ةنجللا نم ةوعد ىلع ًءانبو  -١٤٠ تالؤاستلا ىلعدرو  مت هنأ ىلع دكأو .  
م نط٢يلاوح داريتسا  هذه تناك ثيح ،ةيركسعلا تامادختسالل ٢٠٠٤ يف ٢٤٠٢ –نولاهلا ن    

. يتيفوسلا داحتالا نع ةلودلا اهتثرو يتلا تادعملا يف قيرحلا ةحفاكم ةزهجأءلم ةداعإل ةبولطم ةداملا 
ىتحوأ ،ةحلسملا تاوقلا لخاد تانولاهلا كالهتسا ةباقرو دصر يف ةبوعص كانه تناك دقو  يف  
لازي الو . داريتسالا تانايب ىلع لوصحلل رهشأ ةينامث رمألا قرغتسا دقو ،اهنع تامولعم ىلع لوصحلا

يذلا ٢٤٠٢ –نولاهلا رمع وه ام وأ هنم ةداملا داريتسا مت يذلا ناكملا  وأ مادختسالا روط يف لازي ال  
ةحلسملا تاوقلا ةطساوبهنيزخت مت حضاو ريغ ًارمأ  عافدلا ة رازو عم لمعت ةئيبلا ةرازو نإف ،كلذ عمو.  
ضرف مت دقو . تانولاهلا مادختسال يجيردتلا ضفخلل ةطخ عضو يرجيو ،يرازولا نود ىوتسملا ىلع

فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا دامتعا لاح يفو ،تانولاهلا نم ىرخألا تادراولا ىلع رظح 
، نم ديزملا ذيفنت نكمي هنإف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم مدقملا تانولاهلاب صاخلا عورشملا حرتقمل  

يراجلا ررقملا عورشمل ناتسزيغريق لوبق ىلع دكأ دقو . لئادبلا ميدقتو نيفظوملا بيردت لثم ،لامعألا
  .ةنجللا بناج نم هثحب

  :يلي ام ىلع كلذب ةنجللا تقفتا  -١٤١
ةيصوتلل ًاقبط ،ناتسزيغريق مايقىلإ ريدقتلاب ريشت نأ   )أ( لمع ةطخ ميدقتب ، ٣٤/٢٢ 

  ؛لوكوتوربلاب ةصاخلا تانولاهلا نأشب ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلل
عورشم ،هيف ثحبلل فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ليحت نأ ىلع قفاوت نأ   )ب(

لمع ةطخ نمضتي يذلاو ،ةقيثولا هذ هل لوألاقفر ملانم نون مسقلاب دراولا ررقملا 
  .ناتسزيغريق

  ٣٥/٢٢ةيصوتلا 
  وتوسيل  -فلأ فلأ

اهميدقت ىلإ ريدقتلاب تراشأ يتلا ٣٤/٢٣ةيصوتلا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع وتوسيل تجردُأ   -١٤٢  ،
ماع تانايبو ٢٠٠٣ماع نع ةرخأتملا تانايبلل  يتلا ٢٠٠٤  ةمدقتم ا أ،   ا ىلعأ ترهظ امازتلا  

تأشنأ وتوسي ل نأ ىلإ ةيصوتلا تراشأ امك. ١٦/٢٥ررقملاب ةدراولا تانولاهلا نم يجيردتلا صلختلاب 
نأ وتوسيل ةيصوتلا تدشانو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمو تانولاهلا داريتسا حيراصت حنمل ًاماظن 

تادعملا داريتسا ىلع رظح ضرفب ١٦/٢٥ررقملاب دراولا اهمازتلا عضو نأشب ةنامألا ىلإ ًاريرقت عفرت   
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ةصاخلا حيراصتلا حنم تابيترت ت ناك اذإ ام ىلإ ريشت نأوتانولاهلا ىلع دمتعت يتلا ةمظنألاو 
  .صصحلا ديدحتل ًاماظن نمضتت تانولاهلاب

نواعتلل ةيناملألا ةلاكولا نأ الإ ٣٤/٢٣ةيصوتلا ىلع درت مل وتوسيل نأ نم مغرلا ىلعو   -١٤٣  ،
يف ًايمسر اهدامتعا حجرملا نم صصحلا ديدحتو داريتسالا حيراصت حنم مظن نأ ةنامألا ترطخأ ينقتلا 

عم قافتا ىلإ وتوسيل ىدل ةينطولا نوزوألا ةدحو تلصوت ،ةتقؤ ملا ةرتفلا يفو. بيرقلالبقتسملا 
  .تانولاهلا داريتسا فقول تانولاهلل ديحولا مدختسملا

  :يلي ام ىلع كلذب ةنجللا تقفتا  -١٤٤
اهمازتلا ةلاح نأشب ٣٤/٢٣ةيصوتلل ًاقبط ،غلبت مل وتوسيل نأ ىلإ قلقلا عم ريشت نأ   )أ(  ،

امو تانولاهلا ىلع ةيوتحملا ةمظنألاو تادعملا داريتسا رظحب ١٦/٢٥ررقملاب ةدراولا   
ديدحتل ًاماظن تنمضت دق تانولاهلا صيخارت حنمب ةصاخلا ا   ابيترت تناك اذإ

  ؛ررقملا تاذب دراولا اهمازتلال ًاقبط صصحلا
نأب ينقتلا نواعتلل ةيناملألا ةلاكولا نم ةمدقملا تامولعملا ىلإ ،كلذ عم ،ريشت نأ   )ب(

ةديحولا ةهجلا نأو لجاعلا بيرقلا يف عقوتم صصحلا ديدحت ماظنل يمسرلا رارقإلا 
تقؤم ءارجإك –تقفتا دق وتوسيل ىدل تانولاهلل ةمدختسملا  فقو ىلع –   

  ؛تانولاهلا داريتسا
اهيلإ راشملا تامولعملا ،ةلجاع ةروصب ةنامألا ىلإ مدقت نأ ىلع وتوسيل ثحت نأ   )ج(

اهعامتجا يف ةنجللا لبق نم اهثحبب حمسي تقو يف ،ىلعأب ) أ(ةيعرف لا ةرقفلاب
  .نيثالثلاو سداسلا

  ٣٥/٢٣ةيصوتلا 
  ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا  -ءاب ءاب 

تراشأ يتلا ٣٤/٢٥ةيصوتلا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا تجردُأ   -١٤٥  ،
اهمازتلا ةلاح نأشباهريرقت ىلإ ريدقتلاب ريدصتو داريتسا صصح ديدحتو صيخارتلا حنمل ماظن ءاشنإب    

ررقملا ذيفنتب قلعتي اميف ا   ةيريهامجلا ىلإ بلط يذلا ١٦/٢٦دافإ كلذكو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا  
ىلإ ةعيرسلا ا تامالعب ةعوفشم لمع ةطخ دعت نأ ةيبيللا ةيبرعلا   دوع نامضل ًاينمز ةددحم سايق

ةيبرعلا ةيريهامجلا ةيصوتلا تدشان امك . تانولاهلا ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا
اهلمع ةطخ يف دراولا اهمازتلا ةلاح نأشب ًالامكتسا مدقت نأو ةبولطملا لمع لاةطخ دعت نأ ةيبيللا 

داريتسال صصحلا ديدحتو صيخارتلا حنمل ًاماظن ئشنت نأب ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةبسنلاب 
  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو
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قبسي ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم كالهتسا نع ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا تغلبأ دقو   -١٤٦
مدع ةلاح يف اهيقبي ٢٠٠٤يف تانولاهلا نم كالهتسا نع تغلبأ امك . ١٥/٣٦ررقملاب دراولا اهمازتلا   

كالهتسالا ديمجتب اهمازتلا نع ًافارحنا لثمي٢٠٠٤يف ليثيمل ا ديمورب نم كالهتسانع و لاثتما  .  
حنمل ماظن ءاشنإل بولطملا عيرشتلا نس عقوتي هنأ ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا تغلبأ امك   -١٤٧

نوناك رهش ةيا ريدقت لقأ ىلع ريدصتلاو داريتسالاب ةصاخلا صصحلا ديدحتو صيخارتلا   لولحب
ا نأو٢٠٠٦رياني /يناثلا . داريتسالا حيراصت حنمل ةتقؤم تابيترت ذيفنتب يلاحلا تقولا يف موقي فرطل، 
يف ليثيملا ديمورب نم اهكالهتسا يف ةدايزلا نأ ًاضيأ ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا تحضوأو عجرت ٢٠٠٤   

لوليأ ىتح نجاهنبوك ليدعت ىلع تقداص دق نكت مل ا  نكت مل ا ٢٠٠٤ربمتبس /أ ةقيقح ىلإ  إف اذل  ،
ةعوفشم لمع ططخ فرطلا مدق دقو . ليثيملا ديموربكالهتسا ىلع ةباقر يأ ضرفب ًاين قت ةمزلم

ديمورب ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل مازتلالا ىلإ هتداعإل ًاينمز ةددحم سايق تامالعب 
ليثيملا ديمورب كالهتسا نم لماكلا صلختلا قيقحتلو ٢٠٠٧يف تانولاهلاو ليثيملا   ٢٠١٠ماع لولحب ، 

ًامدقتم ٢٠٠٨ماع لولحب تانولاهلاو  لوكوتوربلا تابلطتمىلع،   .  
  :يلي ام ىلع كلذب ةنجللا تقفتا  -١٤٨

ا   )أ( امازتلا قابتسا يف ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا رارمتسا ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ
، ١٥/٣٦ررق ملاب ةدراولا ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب
اهيلعصوصنملاو ؛لوكوتوربلا يف     

صاخلا عضولا نأشب فرطلا اذه اهمدق يتلا ةلمكتسملا تانايبلاب ًاضيأ ًاملع طيحت نأ   )ب(
صصحلا ديدحتل ماظن ءاشنإب يضاقلا ١٥/٣٦ررقملاب دراولاو ،همازتلاب  تادراو ل 

يف نايرسلا زيح ماظنلا اذه لوخدب هتاعقوت كلذ يف امب ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا  
يناثلا نوناك٣١هتياغ دعوم    ؛٢٠٠٦رياني / 

 نعهفارحنا بابسأل فرطلا اذه همدق يذلا حيضوتلا ىلإ ريدقتلا عم كلذك ريشت نأ   )ج(
ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلل هلمع ططخو ٢٠٠٤يف ليثيملا ديمورب كالهتسا   

  ؛تانولاهلاو ليثيملا ديمورب ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا
يف دراولا ررقملا عورشم ،هيف رظنلل فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ليحت نأ   )د(

طخ مضي يذلاو ةقيثولاهذهل لوألاقفر ملانم نيس ءزجلا  فرطلا لمعط   .  
  ٣٥/٢٤ةيصوتلا 

  كيسكملا -ميج ميج 
خ ساسألا طخ تانايب حيقنتل كيسكملا بلط ىلإهابتنالاةنامألا ةلثمم تتفل   -١٤٩ ةبسنلاب اهتصا  

نم ‘ ١‘) أ (٢ةرقفلا عم قفتت ةلاحإلاب ةدراولا ةيجهنملا نأ ىلإ تراشأو . نوبركلا ديرولك يعابرل
هربتعت يتلا ساسألا طخ تاونس ددحت نأ فارطألا ىلإ بلطت يتلاو١٥/١٩ررقملا  يب نأ  اا  ريغ ان  
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بلط فرطلا نأ ةنام ألا تدكأ ،كيسكملا عم ةرواشم بقعو. ةليدبلا ماقرألا مدقت نأو ةحيحص
ـب ١٩٩٨ماعل رفص غلبت يتلاو ةيلاحلا نوبركلا ديرولك يعابر كالهتسا تانايب لادبتسا   ٢٠٢،٧٥٢ 

نوزوألا دافنتسا تالادبةبوسحم نط ساسألا يتنس تانايب رييغت يف بغرت كيسكملا نكت مل و.  
نأ تغلبأ يتلاو٢٠٠٠و ١٩٩٩نييرخألا  اهكالهتسا  بركلا ديرولك يعابر نم  رفصلا غلبنو   .  

تانايب رابتعا ببس حضوت نأ فارطألا ىلإ ١٥/١٩ررقملا نم ‘ ٢‘) أ (٢ةرقفلا تبلطو   -١٥٠  
تانايبلا هذه عمج يف ةمدختسملا ةيجهنملا نع تامولعم كلذ يف امب ،ةحيحص ريغ ةيلاحلا ساسألا طخ 

اهتلاحإ نم هؤارقتسانكمي اممو. ةمعادلا قئاثولا ىلإ ةفاضإ ،اهنم ققحتلاو نأ كيسكملا تحضوأ    ،
ورولك ،نيدروتسملا دحأ نأل ًارظن ةحيحص ريغ ربتعت ١٩٩٨ماعل ةبسنلاب ةيلاحلا ساسألا طخ تانايب   

ا كيبيتناويتيد  أ رابتعا ىلع ةنسلا كلت يف نوبركلا ديرولك يعابر نم هتادراو نع أطخلا قيرطب غلبأ  ،
لا يف تناك ا  صالختسال عينصت لماوعك مادختسالل عقاو أ امنيب ،ةطيسو داومل ةافعم تامادختسا

لالخ ةموكحلا قيرط نع أطخلا فاشتكا مت دقو . رولكلا جاتنإ نم ةفلختملا تازاغلا يف ديرولكلا
ماعيف نوبركلا ديرولك يعابر داريتسال ةكرشلا تامادختسال اهضارعتسا   ٢٠٠٥.  

مييقتلاو ايجولونكتلا قير ف عم رواشتلا بلطتيس رمألا نأ ىلإ ًاضيأ كيسكملا تراشأ دقو  -١٥١
تاقيبطت دحأ ناك نوبركلا ديرولك يعابر مادختسا نأب ةموكحلا هيلإ تلصوت ام ديكأتل يداصتقالا 

دهعتو . جاتنتسالا اذهكلذ دعب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف دكأ دقو . عينصتلا لماوع
ةيلاحلا ساسأل ا طخ تانايب نم ققحتلاوعمج يف ةمدختسملا ةيجهنملل ًابوتكم ًافصو مدقي نأب فرطلا 

امك ١٩٩٨ماع نع  ةرقفلا  يفبولطم وه،  ةمعادلا قئاثولا ىلإ ةفاضإ١٥/١٩ررقملا نم ‘ ٢‘) أ (٢   ،.  
اهلعجي يذلا ببسلا حضوت نأ فارطألا ىلإ بلُط ١٥/١٩ررقملا نم ‘ ٣‘) أ (٢ةرقفلا يفو   -١٥٢  ،
تارييغتلا عمج يف ةمدختسملا ةيجهنملا نع تام ولعم كلذ يف امب ،ةبولطم تارييغت يأ ةحصب مزجت
قئاثولا ميدقت١٥/١٩ررقملا نم ‘ ٤‘) أ (٢ةرقفلا بلطتتو . اهتقد نم ققحتلاو ةحرتقملا تبثت يتلا    
  .تاءارجإلا هذه جئاتنو ققحتلاو عمجلا يف ةمدختسملا تاءارجإلا ةحص

غلابلاو نوبركلا ديرولك عبارل حرتقملا ديدجلا مقرلا رابتعا يغبني هنأ كيسكملا تحرتقاو   -١٥٣
ةلماعلا تآشنملل ةيونسلا ريراقتلل ةموكحلا ضارعتسا ىلإ ًادانتسا ،هنأل ًاحيحص يرتم نط ١٨٤،٣٢  

مدختست يتلا كيسكملا يف ةديحولا ةكرشلا يه كيبيتناويت يد ورولك تناك ،ةيئايميكلا تاعانصلا يف 
يف ةطيسو داومك مادختسالا ريغ تامادختسا يف نوبركلا ديرولك يعابر  ١٩٩٨ . ، ةنسلا كلت يفو

نوبركلا ديرولك يعابر نم يرتم نط٣٠٠ ىلإ لصي امداريتسال صيخرت ىلع ةكرشلا تلصح  عمو .  
هذه نم طقف يرتم نط ١٨٤،٣٢مادختسا مت ،ةموكحلا ىلإ ةكرشلا نم ةلاسر يف دري امكو ،كلذ   

لوصحلل فرطلل ديحولا ردصملا لثمت تاد راولا نأ ىلإ ًاضيأ كيسكملا تراشأو. ١٩٩٨ماع يف ةيمكلا 
ةيئايميكلا ةداملا هذه جتنت ال ا    .أ ثيح ،نوبركلا ديرولك يعابر ىلع

ررقملا نم ‘ ٣‘) أ (٢ةرقفلل ًاقبط بولطملا حاضيإلا ًةباتك مدقت نأ بكيسكملا تدهعت دقو   -١٥٤
نم مغرلا ىلع ،ةيرورضلا قئاثولا ىلإ ةفاضإ١٥/١٩ ةظحالم،  نوكي دق هنأ  ىلع روثعلا بعصلا نم    
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مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم ةروشملا بقرتت ةنامألا تناكو . ليوط تقو رورمل ًارظن قئاثولا هذه
ا  أ ىلع ينقتلا ريرقتلا يف ا  دهشتسملا نوبركلا ديرولك يعابر تايمك تناك اذإ ام نأشب يداصتقالا

مجحلا اذلا تايمكلا عم قفتت عينصتلا لماوع تاقيبطت يف مدختست  ةكرش اهيلإ جاتحت ام ةداع يت.  
ةباقرلل ةعضاخلا نوبركلا ديرولك يعابر ةدام نم كالهتسا نع ًارخؤم كيسكملا تغلبأ دقو   -١٥٥

ةعضاخلا نوبركلا ديرولك يعابر ةدام نم كالهتسا نع غلبت مل ،ةنسلا هذه لبقو ٢٠٠٢ماع يف   ،
ماع ذنم ةباقرلل صاخلا ساسألا طخ ريغي فوس كيسكملا نم بولطملا رييغتلا دامتعاو. ١٩٩٣   

دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٦٧،٤٦٦٧ىلإ رفص نم فرطلل نوبركلا ديرولك يعابر كالهتساب   
  .نوزوألا

  :يلي ام ىلع ةنجللا تقفتا ،كلذل  -١٥٦
ساسألا طخ تانايب ةعجارم نأشب كيسكملا هتهجو يذلا بلطلاب ًاملع طيحت نأ   )أ(

برل ا  رولكيعاصاخلا   ؛نوبركلا دي 
اذه معد لهخيرات ىتح كيسكملا اهتمدق يتلا تامولعملا ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأو   )ب(

ددحي يذلا ١٥/١٩ررقملل ًاقبط بلطلا  ريشت نأو تابلطلا هذه لثم مييقتل طورشلا   
 ١٥/١٩ررقملا اهطرتشي ةنيعم تامولعم مدقي مل فرطلا نأ ىلإ كلذ نم مغرلا ىلع 

  ؛لبقملا اهعامتجا يف اهثحبب ةنجلل حمسي تقو يف تامولعملا هذهميدقت هيلإ بلطيو 
نأ كيسكملانم كلذك بلطت نأ   )ج( ، اهتقرو يف نمضت  ةنجلل لبقملا عامتجالا ىلإ  

نيتنسلا يف نوبركلا ديرولك يعابر تادراو دوجو مادعنا بابسأ  ٢٠٠٠ و١٩٩٩ 
  .رولكلا جاتنإ يف ةبسرتملا تازاغلا نم ديرولكلا ةداعتسال عينصت لماوعكمادختسال ل

  ٣٥/٢٥ةيصوتلا 
  قيبمازوم  -لاد لاد 

نأ ىلع فرطلا تثح يتلا ٣٤/٢٧ةيصوتلا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع قيبمازوم تجردُأ   -١٥٧  ،
نأ ىلإ ةراشإلا عم٣٣/٢٠ةيصوتلا يف ةبولطملا تامولعملا ةنامألا ىلإ مدقي  بلط نم ضرغلا،  هذه    

 ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلل فارطألا اهذختت يتلا تاءارجإلل ةنجللا مهف نيسحت وه تامولعملا
ًابلط ٣٣/٢٠ةيصوتلا ترركو . بسانملا تقولا يف ليثيملا ديموربل ةبسنلاب لوكوتوربلا اهضرفييتلا   

يف ليثيملا ديمورب نم اهكالهتسا يف ةدايزلا حيضوتل ةبولطملا تامولعملا قيبمازوم مدقت نأب ةنجلل ًاقباس 
  .كالهتسالا اذه نم دحلا لجأ نم اهذختا يتلا ريبادتلا حرشب ًاضيأ فرطلا موقي نأ تبلطو ٢٠٠٢
نم اهكالهتسا يف ةدايزلا نأ تدافأ ثيح ٣٤/٢٧ةيصوتلا ىلإ قيبمازوم تباجتسا دقو   -١٥٨  ،

ريغ ةراجتلا عنمل ميظنتلا ةديج ةيموكحلا ةيساسألا ةينبلا يف صقن نع تجتن٢٠٠٢يف ليثيملا ديمورب    
ةطقنك قيبمازوم عقومةراجتلا هذه ىلع عجش دقو ،ىرخألا علسلاو ليثيملا ديمورب يف ةعورشملا   

ةيلحاسلا ريغ نادلبلا نم ا  ،. اريجل رباعلا رورملل نع اهلاثتما مدع ةلاح قيبمازوم تجلاع كلذ عمو  
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يف ذافنلا زيح نين اوقلا هذه تلخد دقو ،تافآلا تاديبمل ةيلاعفب اهذيفنت متي ةديدج نيناوق عضو قيرط
ماعلا نع قيبمازوم نع تغلبأتانايب رخأ ريشتو . ٢٠٠٣سرام /راذآ يضمت ا ٢٠٠٣  ا ق أ أو ًامد

نع دعب غلبت مل اهنكلو ،ةنسلا كلت يف ليثيملا ديمورب ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادت قبست 
  .٢٠٠٤تانايب 
يلي امىلعةنجللا تقفتا   -١٥٩  :  

تاءارجإ نم هتذختا امل قيبمازوم هتمدق يذلا حيضوتلاب ريدقتلا عم ًاملع ط يحت نأ  )أ(
يف ةدراولا ليثيملا ديموربنأشب ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةعرسلا هجو ىلع اهديعت   

ماعل ا   ىلع ظوحلم لكشب ةمدقتم ا ٢٠٠٣انايبلو ،لوكوتوربلا  أ ىلإ ريشت يتلا  
  ؛ماعلا كلذ يف ليثيملا ديموربب ةقلعتملا ةيباقرلا لوكوتوربلا ريبادت

هذهل لوألا قفرملا نم ياز مسقلا يف دراولا ررقملا عورشم يف قيبمازوم نمضت نأ   )ب(
ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةقلعتملا هتانايبدعب مدقي مل ًافرط اهفصوب ةقيثولا   

ةداملل ًاقفو ٢٠٠٤ لا مايق مدع لاح يف ،لايرتنوم لوكوتورب نم٧،  غالبإب فرط  
رشع عباسلا عامتجالا بناج نم ررقملا عورشم دامتعا لب قةرخأتملا هتانايب 

  .فارطألل
  ٣٥/٢٦ةيصوتلا 

  وروان  -ءاه ءاه 
ميدقت ىلإ ريدقتلاب تراشأ يتلا ٣٤/٢٩ةيصوتلا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع وروان جاردإ مت   -١٦٠  ،

ررقملل ًاقبط ةرخأتملا ا   ١٦/١٧انايبل وروان ركذو ساسألا ةنس نع ةرخأتملا ا،   دقو . انايب مدقت نأب ا
  .٢٠٠٤ماع تانايب دعب مدقت مل اهنكلو ،ةرخأتملا ساسألا ةنس تانايب دعب اميف وروان تمدق 

يلي ام ىلعكلذبةنجللا تقفتا   -١٦١  :  
ًاقفو ساسألا ةنس صخت ةرخأتم تانايب نم وروان هتمدقامب ريدقتلا عم ًاملع ةطاحإلا   )أ(  

  ؛٣٤/٢٩ة يصوتلل
،   )ب( ةقيثولا هذهل لوألا قفرملا نم ياز مسقلا يف دراولا ررقملا عورشم يف وروان نيمضت

ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب تانايبميدقتب دعب مقي مل ًافرط اهفصوب   ٢٠٠٤ ،
هتانايب غالبإب فرطلا مايق مدع لاح يف ،لايرتنوم لوكوتورب نم ٧ةداملل ًاقفو   

فارطألل رشع عباسلا عامتجالا بناج نم ررقملا عورشم دامتعالبق ةرخأتملا  .  
  ٣٥/٢٧ةيصوتلا 

  ادنلوه  -واو واو 
اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادت نع هتغلبأ يذلا فارحنالا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع ادنلوه تجردُأ   -١٦٢

ىلوألا ةعوم   ةيرولك نوبرك تابك رم(ا ،ءاب قفرملاب ةباقرلل ةعضاخلا داوملا جاتنإ ىلع لوكوتوربلا
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داوم نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٢جاتنإ نع ادنلوه تغلبأو . ٢٠٠٤يف ) ىرخأ ةيرولف  
يف ةباقرلل ةعضاخلا ىلوألا ةعوم   رارمتسالاب فرطلا مازتلا نع ًافارحنا لثمي وهو ٢٠٠٤ا ،ءاب قفرملا  ،

نامألا بلط ىلع ًادرو.داوملا هذه نم لماكلا صلختلا يف ، ـه رسفي حاضيإ ميدقتب ة  فارحنالا اذ
عينصت ءانثأ يوناث جتنمك اهجاتنإ مت لاؤسلا لحم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نأ بفرطلا دا ـفأ

CFC-11و CFC-12.  
، CFC-12 وCFC-11وجتنم ماق ،ةينطولا نيناوقلل ًاقبطو   -١٦٣ ءاب قفرملا داوم نم تاثاعبنالا رسأب  
ةعضاخلا ىلوألا ةعوم ريمدتلل ايناملأ ىلإ اهريدصتب اوماقو ةباقرللا ةريغصلا ةيمكلل ًارظنو ،كلذ ىلعو .  

يف ةيمكلا هذه نيزخت مت دقف ٢٠٠٤يف اهرسأ مت يتلا  يف ريمدتلل اهريدصت متي نأ ىلع ٢٠٠٤،   
ريمدتلاو لقنلا فيلاكت نمىندألا دحلا ىلإ ليلقتلل، ٢٠٠٥ ه ذه نيزخت ناك ،ةقباسلا تاونسلا يفو.  

  .ريمدتلا قفارمل ةدودحملا ةعسلا ببسب ًايرورض ةيوناثلا تاجتنملا
ةخرؤم ةلاسر يف ًادهع اهسفن ىلع تذخأ ا   -١٦٤  نيرشت ١٥أ ةنامألا ادنلوه تركذ دقو  

قلغت نأب ٢٠٠١ربوتكأ /لوألا لبق اهيدل CFC-12 وCFC-11جاتنإ عناصم   لوألا نوناك٣١  ربمسيد / 
يف ةباقرلل ةعضاخلا ىلوألا ةعوم نع فقوتلا متيس ،كلذ ىلعو . ٢٠٠٥  ا ،ءاي قفرملا داوم جاتنإ
ةنسلا كلت يف ريمدتلل ةردصملا ةيوناثلا تاجتنملا لك عم٢٠٠٥  ،.  
لصتي نوزوألل ةدفنتسم داومل هنيزخت ىلع ًادهاش نمضتي فرطلا عضو نأ ةنجللا تربتعا دقو   -١٦٥

لامعألا لودج نم٨دنبلل ًا قبط ةنجللا هتلوانت ام وهو ،لوكوتوربلل لاثتمالا مدعب ةشقانملا درتو .  
دنبلا اذءزج يف عوضوملا اذه نأشب ةنجلل ةماعلا   صاخ ريرقتلا اذه نم.  

  :يلي ام ىلع كلذب ةنجللا تقفتا  -١٦٦
 ٢٠٠٤ماع يف اهفارحنا نأشب ادنلوه هتمدق يذلا حيضوتلاب ريدقتلا عم ًاملع ةطاحإلا   )أ(

ةعضاخلا داوملا نم رفص هتميق جاتنإب ظفتحت نأب يض قت يتلا لوكوتوربلا تابلطتم نع
ةعوم )CFCsىرخألا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم (ةباقرلل   ا يف ةدراولا  ،

ةباثمب وه دئازلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ نأب دافأ يذلاو ،ءاب قفرملا ،ىلوألا 
قفو اهرسأ مت يذلاCFC-12 وCFC-11عينصتل يوناث جتان  نأو ،ةينطولا حئاولل ًا ، 

ماع يف ريمدتلا ضرغب هريدصتل ٢٠٠٤ماع يف هنيزخت مت دق دئازلا جاتنإلا   ٢٠٠٥ 
؛ريمدتلاو لقنلا فيلاكت ةيندت لجأ نم٢٠٠٤ماع نم ًالدب   ،  

لبق مايقلاب ،تمزتلا دق ادنلوه نأ ىلإ ريشت نأ  )ب( لوألا نوناك٣١،   ٢٠٠٥ربمسيد / 
ةعوم ةلوؤسملا جاتنإلا ةيلمع فقوب   ا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا جاتنإ نع

  ؛)ىرخألا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ءاب قفرملا ،ىلوألا 
ت ءاجرإب٣٥/٤٦ةيصوتلا ءوض يف ،موقت نأ   )ج(  ٢٠٠٤ماع يف ادنلوه لاثتما مييق ، 

ل ، ا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نأشب ةيباقرلا لوكوتوربلا ريبادت ىلوألا ةعوم
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يف رظنلا نم نكمتت نأ ىلإ ) ىرخألا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ءاب قفرملا 
اميف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا هدمتعي دق ررقم يأ ءوض يف فرطلا عضو 

  .٣٥/٤٦ةيصوتلاب قلعتي 
  ٣٥/٢٨ةيصوتلا 

  ايريجين -ياز ياز 
ا ٣٤/٣١ةيصوت لا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع ايريجين تجردُأ  - ١٦٧ انايب مدقت نأ ىلع اهتثح يتلا  ،

ررقملاب ةدراولا هتامازتلال فرطلا ذيفنت مييقت نم ةنجللا نكمتت ثيحب ٢٠٠٤ماع نع  ناكو . ١٤/٣٠ 
ضفخت نأب اهسفن اهيف تمزلأ يتلاو ،ايريجين نم ةمدقملا لمعلا ةطخ ىلإ ريدقتلاب راشأ دق ررقملا 

نط٣٦٦٦نم ةيرولف ةيرول كلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا ىلإ نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًا   
ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٣٢٠٠ ع اق دقو. ٢٠٠٤   ن انايب دعب اميف ايريجين تمد

هردق كالهتسا نع تغلبأو، ٢٠٠٤ماع  نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٢١١٦،٠٩   
  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم

ا بةنجللا تقفتا   -١٦٨ امازتلا ىلع مدقتلا يف ةرمتسم ايريجين نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ ىلع كلذ
امكو ١٤/٣٠ررقملا يف دراولا وحنلا ىلع ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب   ،

  .لوكوتوربلا بجومب ضورفم وه
  ٣٥/٢٩ةيصوتلا 

  ناتسكاب  -ءاح ءاح 
ا ٣٤/٣٢ةيصوتلا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع ناتسكاب جا ردإ مت  -١٦٩ انايب مدقت نأب اهتبلاط يتلا  ،

ررقملاب ةدراولا هتامازتلال فرطلا ذيفنت مييقت نم ةنجللا نكمتت ثيحب ٢٠٠٤ماع نع  دق و .١٦/٢٩ 
اهتمدق يتلا لمعلا ةطخ ىلإ ريدقتلاب ررقملا اذه راشأ تمالا ىلإ ةعيرسلا ا   لاث دوع نامضل ناتسكاب
ضفخب ناتسكاب دهعت ةطخلا تنمضت دقو . تانولاهلا ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل

يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط١٥نم اهيدل تانولاهلا كالهتسا  ماع  ىلإ ٢٠٠٣   نط ١٤،٢   
ماع يف تانولاهلا نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم تسكاب تمدق يلاتلابو٢٠٠٤  ماع نع ا ،   انايب نا

هردق تانولاهلل كالهتسا نع تغلبأو ٢٠٠٤ نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط٧،٢   .  
صلختلاب ا   -١٧٠  امازتلا ىلع ةمدقتم ناتسكاب نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ ىلع كلذب ةنجللا تقفتا

دق ا ١٦/٢٩ررقملا يف دراولا وحنلا ىلع ،تانولاهلا نم يجيردتلا   أ ىلإو ريبادتل لاثتمالا ىلإ تداع ، 
  .تانولاهلا نأشب ةيباقرلا لوكوتوربلا

  ٣٥/٣٠ةيصوتلا 
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  يسورلا داحتالا  -ءاط ءاط 
ررقملا ىلإ تراشأ يتلا ٣٤/٣٥ةيصوتلا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع يسورلا داحتالا جردُأ   -١٧١  ،
ماع نع هتانايب غلبأ يسورلا داحتالا نأ ىلإ ريدقتلاب راشأ يذلا ١٤/٣٥ هصلخت دكؤت يتلاو ٢٠٠١،   
ىلإ ًاضيأ ةيصوتلا تراشأو . ءابو فلأ نيقفرملاب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتساو جاتنإ نم لماكلا

ررقملل ًاقبط ٢٠٠٣ماع تانايب يسورلا داحتالا ميدقت  داحتالا نأ ىلإ قلقلا عم تراشأو ١٦/١٧،   ،
يف نوبركلا ديرولكيعابر جاتنإو كالهتسا نع غلبأ يسورلا ماع   ريشي٢٠٠٣  تافارحنا ثودح ىلإ نا   
ىلإ ةيصوتلا تبلط اذل . ةداملا هذه نم لماكلا صلختلا ققحي نأب لوكوتوربلا ىضتقمب فرطلا مازتلا نع

ةطخ رمألا مزلتسا اذإو ٢٠٠٤ماع نع هتانايب كلذكو ،فارحنالا اذ هلًاريسفت مدقي نأ يسورلا داحتالا   
 ةيصوتلا تقفاو دقو. لاثتمالا ىلإ ةعيرسلا هتدوع نامضل ًاينمز ةددحم سايق تامالعب ةعوفشم لمع
يف ةدايزلل يمسر ريسفت دوجو مدع ةلاح يف ،فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ بلطت نأ ىلع  
  .ةنجلل نيثالثلاو عبارلا عامتجالا ريرقت يف دراولا ررقملا عورشم دمتعي نأ ،فرطلا كالهتسا

كالهتسا يف ةدايزلا نأ نيثالثلاو عبارلا اهعامتجا يف ةنجللا ىلإ يسو رلا داحتالا لثمم حضوأ دقو  -١٧٢
ةغلابلاو ٢٠٠٣يف نوبركلا ديرولك يعابر جاتنإو  لثمت نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٤٠،٣٧   

همادختسال ةنسلا كلت يف هنيزختو يوناث جتنمك ٢٠٠٣يف هجاتنإ   ، ةدامك ٢٠٠٤ ةيلاتلا ةنسلا يف  
نم ةيقبتم ةيمك ًامئاد هيدل نوكيس هنأ يسورلا داحتالا عقوتي ،ةرمتسم ةيلمعلا ه ذه نألًارظنو . ةطيسو
ماعلا يف الإ ةطيسو ةدامك اهمادختسا نكمملا نم نوكي نل ماع لك ةيا يعابر  يف نوبركلا ديرولك  
عم هل عام تجا يف ريسفتلا اذه ىلع ًايمسر يسورلا داحتالاب ةيعيبطلا دراوملا ريزو قداص دقو. يلاتلا

لوألا نيرشت١٨يف ةنامألا    .٢٠٠٥ربوتكأ / 
ريرقتيسورلا داحتالامدق امك   -١٧٣ ماع نع هتانايب   يعابر جاتنإ مادختسا دروأ يذلاو، ٢٠٠٤   
تادراو وأ تارداص دوجو مدع نيبو ،ةطيسو ةدامك مادختسالا ضارغأل لماكلاب نوبركلا ديرولك  
يف ةيجذومنلا ا معلا نأ ودبي هنإف ،اذل. ةداملا هذه نم  رود عبتت مل نوبركلا ديرولك يعابر جتنت يتلا ةيل

ديرولك يعابر ةدام جاتنإو كالهتسا نم ةبوسحملا تايوتسملا نأ ثيحو ،كلذ عمو . ٢٠٠٤ماع 
يواست ٢٠٠٤ماع يف يسورلا داحتالا يف ةباقرلل ةعضاخلا نوبركلا  ةلاح يف ربتعي فرطلا نإف ،رفص لا 

  .ةنسلا هذه يف لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما
ًاضيأ تامولعملا هذه مدق يذلا ،يسورلا داحتالا نم ةنجللا وضع تامولعملا هذه دكأ دقو   -١٧٤

هنم بلط    .ت ىرخأ تامولعم يأ ميدقت هدعسيس هنأ ركذو ،ًةباتك
لصتت نوزو ألل ةدفنتسم داوم هنيزخت ىلع ًادهاش نمضتي فرطلا عضو نأ ةنجللا تربتعاو  -١٧٥

لامعألا لودج نم٨ دنبلا راطإ يفةنجللا هتلوانت ام وهو ،لوكوتوربلل لاثتمالا مدعب  ةشقانملا درتو .  
يلاحلا ريرقتلا يف دنبلا اذ  قلعتملا ءزجلا يف عوضوملا اذه نأشب ةنجلل ةماعلا.  
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  :يلي ام ىلع كلذب ةنجللا تقفتا  -١٧٦
ةيصوتلل ًاقفو ًايمسر ًاريسفت مدق دق يسورلا داحتالا نأب ريدقتلا عم ًاملع ةطاحإلا  )أ(  

ىلع هئاقبإب ةيضاقلا لوكوتوربلا تاطارتشا نع هفارحنال ،٣٤/٣٥ تايوتسم  
قفرملا ،ةيناثلا ةعوم   ا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملل رفص اهتميق جاتنإو كالهتسا

نوبركلاديرولك يعابر(ءاب  الا نأب دافأ يذلاو٢٠٠٣ماع يف )   جاتنإلاو كالهتس ، 
عينصتلا ةيلمع ءارج نم ًايوناث ًاجاتنإ نالكشي نوزوألل ةدفنتسملا داوملل نيدئازلا 

ماع ةيا غب ءافولا وحن اههيجوت رذعتي يتلاةلصاوتملا   لبق داتعملا ةطيسولا داوملا ضر
ماع يف ةطيسولا داوملا تامادختسال ن ٢٠٠٣ زخ  ت كلذبو   ؛٢٠٠٤، 

يسورلا داحتالا تانايب ريرقت نأ ريدقتلا عم كلذك ظحالت نأ  )ب( نأ ىلإ راشأ ٢٠٠٤   
نوبركلا ديرولك يعابر جاتنإو كالهتسال ةيباقرلا ريبادتلل لاثتما ةلاح يف وه فرطلا  
  ؛ماعلا كلذ يف نوزوألل ةدفنتسم ةباقرلل ةعضاخ ىرخأ داومو

لا داحتالا لاثتما مييقت ءاجرإب٣٥/٤٦ةيصوتلا ءوض يف ،موقت نأ   )ج( ريبادتل يسور ، 
ةعوم   ا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملل كالهتسالا نأشب ةيباقرلا لوكوتوربلا

 ، نوبركلا ديرولكيعابر(ءاب قفرملا ،ةيناثلا عضو يف رظنلا نم نكمتت نأ ىلإ )   ،
قلعتي اميف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا هدمتعي دق ررقم يأ ءوض يف فرطلا 

  .٣٥/٤٦ةيصوتلاب 
  ٣٥/٣١ةي صوتلا

  نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس  -ءاي ءاي 
يتلا ٣٤/٣٦ةيصوتلا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس جاردإ مت   -١٧٧  ،

ةلصاوم ىلع نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس عيجشت اهنيب نم رومأ ةدع ىلع ةنجللا قافتا تلجس 
صلختلل اهلمع ةطخب ةدراولا ا  ، امازتلا ذيفنتل اهدوهج ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا  

لولحب نوزوألل ةدفنتسملا داوملل صصحلا ديدحتل ماظن ءاشنإب ١٦/٣٠ررقملاب ةدوجوملا ةطخلا يهو   ،
نيثالثلاو سماخلا اهعامتجا يف ةنجللا اهثحبت يكل اهتلاح نع غلبت نأو٢٠٠٤ماع نم ريخألا عبرلا   .  

ًاماظن تأشنأ دق ا و تنسنف تناس تباجتسا دقو  -١٧٨  أ ةدكؤم ،ةنجللا ةيصوت ىلإ نيدانيرغ رزج
  .هذيفنت تأدبو صصحلا ديدحتل

دق نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ ىلع كلذب ةنجللا تقفاو  -١٧٩  
 ٣٤/٣٦ةيصوتلا يف هيلع صوصنم وه امل ًاقفو ،هقيبطت ىلعو صصحلل ماظنل اهثادحتسا ىلع تدكأ 

  .١٦/٣٠رر قملاو
  ٣٥/٣٢ةيصوتلا 
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  دوسألا لبجلاو برصلا  -فاك فاك 
ا   -١٨٠ امازتلال لمتحملا اهلاثتما مدع ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع دوسألا لبجلاو برصلا جاردإ مت

مدع ةلاح يف يتلا فارطألا ركذت نأ ةنامألا ىلإ ٣٤/٤٧ةيصوتلا تبلط دقو . تانايبلا غالبإب ةصاخلا  
خلا ا  اهثحبت يكل ةرخأتملا ا امازتلال لاثتما  انايب مدقت نأب لوكوتوربلا اهضرفي يتلا تانايبلا غالبإب ةصا

  .نيثالثلاو سماخلا اهعامتجا يف ةنجللا
 ٢٢يف لايرتنوم لوكوتورب تاليدعت لك يف ًافرط دوسألا لبجلاو برصلا تحبصأ   -١٨١

تغلبأ دق دوسألا لبجلاو برص لا نكت مل ،ةنجلل نيثالثلاو عبارلا عامتجالا لبقو. ٢٠٠٥سرام /راذآ
ةيناثلاو ،ىلوألا ةعوم   ا ،ءاب قفرملاب ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ةبسنلاب ساسألا طخ تانايب نع

ًاقبطو . تانايبلا غالبإب ةصاخلا هتامازتلال لاثتما مدع ةلاح يف فرطلا عضي امم ،ءاه قفرملاب وأ ةثلاثلاو
صلا ةنامألا تركذ٣٤/٤٧ةيصوتلل  تانايبلا غالبإب ا،     .امازتلاب دوسألا لبجلاو بر
لبجلاو برصلا ةلكاش ىلع يتلا فارطألل ةبسنلاب و. ةيصوتلا هذهل دعب فرطلا بجتسي مل  -١٨٢

 ، يصوت نأ داتعملا نإف، اهلاثتما مييقت نود لوحت يلاتلابوساسألا طخ تانايب مدقت مل يتلا ،دوسألا  
هذه نأ ىلع ديكأتلا عم ،هتانايب مدقي مل فرطلا نأ ىلإ ريشي ًارر قم فارطألا عامتجا دمتعي نأب ةنجللا

بولطملا تاليدعتلا ىلع قدصي مل فرطلا نأب رارقإلاو ،فرطلا لاثتما ةلاح ديدحتل ةيرورض تانايبلا 
، ىلعفرطلا ثحو ًارخؤم الإ تانايبلا هذه اهل  ةنامألا ىلإ نكمم تقو عرسأب ةرخأتملا هتانايب مدقي نأ  

  .يلاتلا اهعامتجا يف ةنجللا اهضرعتست يكل
ىلع ةنجللاتقفاوكلذلو   -١٨٣  :  

صاخلا ساسألا طخ تانايب مدقت مل دوسألا لبجلاو برصلا نأب ًاملع ةطاحإلا ا   )أ(
هيلع صنت امل ًاقفو ،ءاهو ءاب نيقفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نأشب ةرخأتملا 

  ؛٣٤/٤٧ةيصوتلا 
نم نيعمسقلا يف دراولا ررقملا عورشم يف فرطلا نيمضت ىلع ةقفاوملا   )ب( لوألا قفر ملا 

  .هيف رظنلل فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ررقملا عورشم ةلاحإو ،ةقيثولا هذهل
  ٣٥/٣٣ةيصوتلا 

  نويلاريس  -مال مال 
نأ نويلاريس ىلإ تبلط يتلا٣٤/٣٧ةيصوتلا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع نويلاريس تجردًأ   -١٨٤  ، 

لمع ةطخ ،نكمأ نإ و، ٢٠٠٤ماع يف تانولاهلا نم هنع غلبملا اهكالهتسا يف فارحنالل ًاريسفت مدقت 
ىلع ةيصوتلا تقفاو امك . لاثتمالل ةعيرسلا فرطلا ةدوع نامضل ًاينمز ةددحم سايق تامالعب ةعوفشم

عباسلا عامتجالا ىلإ بلطت نأ ،فرطلا كالهتسا يف ةدايزلل يمسرلا ريسفتلا ميدقت مدع ةلاح يف هنأ 
  .ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا نم ءاف ءزجلاب دراولا ررقملا عورشم دمتعي نأ فارطألل رشع
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صقن نع تجتن تانولاهلا كالهتسا يف ةدايزلا نأ ًةحضوم ،ةيصوتلل نويلاريس تباجتسا دقو   -١٨٥
ةنيدميف ءابرهكلا يف ةيئابرهك تادلوم بيكرت ىلإ ىدأ امم ،ةمصاعلا ،نواتيرف  نكاسملا لك    
نم كلذ بحاص امىدأ دقو. تاسسؤملاو نيزخت   يف ةدايز ىلإ هرودب تادلوملا هذه ليغشتل دوقول ل 
هنأ فرطلا غلبأ دقو . قيرحلا ةحفاكمل تانولاهلل ربكأ بلط يلاتلابو ،ةنيدملا لخاد قئارحلا ثداوح
كالهتسا يف ةدايزلا فقول لمع ةطخ عضول ةموكحلا عم لمعي نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ بلط  

نم هكالهتسا ضفخل ا موقي يتلاةطشنألا نم ةلسلس فرطلا ددحو ،لاثتمالا ىلإ هتداعإو تانولاهلا   
  .تانولاهلا

ىلع ةنجللاتقفاوكلذلو   -١٨٦  :  
نم ضئافلا اهكالهتسال ريسفت نم نويلاريس هتمدق امب ريدقتلا عم ًاملع ةطاحإلا   )أ(

صيخرت ماظن نمضتت حئاول عضول ةلوذبملا دوهجلابو ،٢٠٠٤ماع يف تانولاهلا   
  ؛تانولاهلا نم يجيردتلا صلختلا لاجم يف مدقتلا قيقحت نمضي امم صصح ماظنو

ىلإ ةقيثولا هذ هل لوألاقفر ملانم فاق مسقلا يف دراولا ررقملا عورشم ةلاحإ   )ب(
  .هيف رظنلل فارطألل رشع عباسلا عامتجالا

  ٣٥/٣٤ةيصوتلا 
  ةروفاغنس  -ميم ميم 

اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادت نع حضاولا اهفارحنا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع ةروفاغنس تجردًأ  -١٨٧  
نط ٤٢,٦٢٠هردق كالهتسا نع ةروفاغنس تغلبأ دقف . ليثيملا ديمورب كالهتسا ىلع لوكوتوربلا  

نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط٢٥،٥٧٢(يرتم  ًافارحنا لثمي ا ، مب٢٠٠٤يف ليثيملا ديمورب نم )  
ساسألا طخ ىوتسم دنع ليثيملا ديمورب كالهتسا ديمجت نأش ب لوكوتوربلا هضرفيام ع ًاحضاو

نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط٤،٩٦٥غلابلاو اهتصاخ  ريسفت ميدقتب ةنامألا ب لطل ةباجتساو.  
، ل فارحنا يأ عقاولا يف دجوي ال هنأب اهرظن ةهجوب ةروفاغنستلدأكلذ تلجس ا و.    أ تحضوأ

ريغ تامادختسا يف ليثيملا ديمورب نم طقف يرتم نط١،٣٨٨مادختسا  تامادختسا  يحصلا رجحلا    
هذه يف كالهتساك طقف ةيمكلا هذه باسح يغبني اذهلو ٢٠٠٤ماع يف نحشلا لبق ام تاجلاعمو   

ًانهر اهنيزخت مت ٢٠٠٤ يف تدروتسايتلاو ليثيملا ديمورب نم ةيقبتملا ةيمكلا نأ ىلإ تراشأو . ةنسلا  
يف مدختستس ةيمكلا هذه تناك اذإ ام نأشب٢٠٠٥ماع يف رارق رودصب  تاقيبطت  يحصلا رجحلا    

  .نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسا ريغ يف مأ نحشلا لبق ام تاجلاعمو
ىوتسم تبسح ا اهتهجوةلاسر يف ةنامألا تحضوأ دقو   -١٨٨  أ ةروفاغنس ىلإ كلذ دعب  

هردق ٢٠٠٤ماع يف  كالهتسالا يرتم نط ٤٢,٦٢٠  دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٢٥،٥٧٢(   
اهنم ًاحورطم يرتم نط ١٠٩،٥٨٥يواست يتلاو فرطلا نع ةغلبملا تادراولا ساسأ ىلع ) نوزوألا  



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/35/10* 

50 

نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختساو ،يرتم نط ٢١،٢٥يلاوحب اهنع غلبم تارداص   
ةداملاو ١ةداملا ىلإ باسحلا اذه دنتسيو ،يرتم نط  ٤٥،٧١٥يلاوحب  لايرتنوم لوكوتورب نم ءاح٢   .  
ال يتلا ليثيملا ديمورب كالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا لايرتنوم لوكوتورب نم ءاح ٢ةداملا ددحت   -١٨٩  

ىلع ءاح ٢ةداملا صنتو . ةددحم ةينمز ةرتف يف اهزواجت فرطلا ىلع يغبني يه ةددحملا تارتفلا نأ   ١٢ 
يناثلا نوناك١نم أدبت ،ةرودلا يف ًارهش  ةداملا نم ٦ةرقفلا صنت امك . رياني/  نأ ىلع ءاح ٢   

يف فرطلا اهمدختسي يتلا تايمكلا نمضتت الأ يغبني ليثيملا ديمورب كالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا 
ةرقفلا ١ةداملا فرعتو . نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلاتاقيبطت  ا نم٦،  لوكوتوربل  

  ".ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم تارداصلا صقان تادراولا دئاز جاتنإلا"هنأ ىلع كالهتسالا 
دق ا   -١٩٠  مت يذلا ليثيملا ديمورب نأ ينعت ماكحألا هذه نأ تمهف تأ فرطلا ةنامألا ترطخأ دقو

، قرلل ةعضاخلا فرطلا كالهتسا تايوتسم باسح يف هجاردإ يغبني ام ةنس يف هداريتسا ةنسلا هذهل ةبا
تاقيبطتيف ةمدختسملا تايمكلا جاردإ يغبني ال امنيب هذه يف نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا    
يف ليثيملا ديمورب نم ةبوسحملا فرطلا كالهتسا تايوتسم زواجتت الأ يغبني ،كلذ ىلإ ةفاضإو . ةنسلا

ةداملا يف ةددحملاتايوتسملا ةنسلا هذه  يواست يتلاو ،ءاح ٢  ىدل ساسألا طخ ٢٠٠٤ماعل ةبسنلاب    
  .فرطلا

يتلا ةقرولا يف رظنيس ةنجلل يلاحلا عامتجالا نأ ةروفاغنسةنامألا ترطخأ امك   -١٩١ ا   ةنامألا دعأ
اهعامتجا يف ةنجللا نم بلط ىلع ًءانب ناك اذإ ام ةلأسم نأشب ريخألا  تايوتسم نع فارحنالا   
ضوي امدنع لاثتمالا مدعل ةلمتحم تالاح ربتعت لوكوتوربلااهددحي يتلا ةبوسحملا جاتنإلاو كالهتسالا  ح 

ةباجتساو . ةلبقمةنس يف ددحم مادختسال اهنيزخت مت دق جاتنإلا وأ كالهتسالا يف ةدايزلا نأ ينعملا فرطلا 
ىلع ءاقبإلا نأ "ىلإ ةريشم ،اهتلاح ثحب يف ةنجللا ةدعاسمل ىرخأ تامولعم ةروفاغنس تمدق كلذل 

لمعلا رارمتسا نامضلو ةعانصلا ر ئاودل ةحلملا تابلطلا ديوزتل نيعم تقو يأ يف ًاحاتم نوكي ديصر
ا ". ةروفاغنس يف ةداتعملا تاسرامملا نموه  غلبأ يتلا ارداص حيقنتب ةروفاغنس تماق ،كلذ ىلع ةوالعو
الهتسا نم ضفخي امب ،ليثيملا ديمورب نمًاقباس اهنع ماعيف ليثيملا ديمورب نم اهك  ن  م٢٠٠٤  

ىلإ نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ن ط٢٥،٥٧٢ ،  ط١٦،٩٠٢  نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ن
يف اهكالهتسا دمجت نأب لوكوتوربلا هضرفي يذلا اهمازتلا نع ًادئاز دعي كلذ نأ نم مغرلا ىلع ماع  

دنع ٢٠٠٤ نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط٤،٩٦٥   .  
لصتت نوزوألل ةدفنتسم داوم نيزخت ىلع ًادهاش نمضتي فرطلا عضو نأ ةنجللا تربتعا دقو  -١٩٢  

لامعألا لودج نم٨دنبل ا راطإ يفةنجللا هلوانتتس ام وهو ،لوكوتوربلل لاثتمالا دعب  تاشقانملا درتو .  
يلاحلا ريرقتلا نم دنبلا اذ  قلعتي يذلا ءزجلا يف عوضوملا اذهل ةنجلل ةماعلا.  

ىلع ةنجللاتقفاوكلذلو   -١٩٣  :  
ليثيملا ديمورب نم اهكالهتسال ًاريسفت تمدق ةروفاغنس نأب ريدقتلا عم ًاملع ةطاحإلا   )أ(

داوملا نم اهكالهتسا دمجت نأب لوكوتوربلا تاطارتشا زواجتي يذلا ٢٠٠٤ماع يف   
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ساسألا طخ ىوتسم دنع ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا 
؛نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط٤،٩٦٥غلابلا و صاخلا ا    

ماع يف دروتسملا ليثيملا ديمورب لثمي هنأب دئازلا هكالهتسا رسف فرطلا نأ ىلإ ةراشإلا   )ب(
يحصلا رجحلا تامادختسا يف لمتحملا همادختسا لجأ نم هنيزخت مت يذلاو ٢٠٠٤  

  ؛ةلبقم ةنس يف نحشلا لبق ام تاجلاعمو
ماع يف ةروفاغنس لاثتما مييقت ءاجرإ مث نمو ٣٥/٤٦ ةيصوتلا ىلإ كلذ عم ةراشإلا  )ج(  ،

ةعضاخلا داوملل ةبسنلاب لوكوتوربلا يف ةدراولا كالهتسالا ةباقر ريبادتل ٢٠٠٤  
يف فرطلا ةلاح يف رظنلا متي نأ ىلإ )ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل   ،

  .٣٥/٤٦ةيصوتلا نأشب فارطألل رشع عباسلا عامتجالا هدمتعي دق ررقم يأ ءوض 
  ٣٥/٣٥ةيصوتلا 

  لاموصلا  -نون نون 
ىلإ ريدقتلا عم تراشأ يتلا ٣٤/٣٩ةيصوتلا ببسب اهعضو يف رظنلل لاموصلا تجردأ   -١٩٤  ،

يماع يف نولاهلا كالهتسا نع ا   ررقملل ًاقفو ٢٠٠٣ و٢٠٠٢افارحنال اهريسفت كلذ يف امب ١٦/١٩   
نولاهلا ىلع اهلمع دمتعي يتلا تادعملا داريتسا ىلع ًارظح ضرفت نأ عقوتملا نم هنأ نأشب ةروشملا 

نم ةيصوتلا تبلط دقو . ٢٠٠٥ ربمسيد/لوألا نوناكلولحب تادراولا صصحل تقؤم ماظن لاخدإو 
سايقلا تامالع نع ليصافتب ةنامألا دوزت نأ تادراولا صصحل تقؤملا ماظنلا لاخدإ دعب لاموصلا 

تامالع ديدحت لجأ نم ةبولطم تامولعملا نأ ىلإ ةريشم ماظنلا يف ةدراولا ددحملا ينمزلا راطإلا تاذ  
ةيصوتلا تراشأ امك . ١٦/١٩ررقملل ًاقفو لمعلا ططخ يف اهجاردإل ددحملا ينمزلا راطإلا تاذ سايقلا 

هعسو يف ام ىصقأ لذب ىلع فرطلا اذه تثح اهنكل اهلظ يف لمعت لاموصلا تناك يتلا دويقلا ىلإ 
يلاحلا اهعامتجا ءانثأ لاموصلا عضول اهتسارد يف ةنجللا ةدعاسمل٢٠٠٤نع تانايب ميدقتل   .  

ماعل ا   -١٩٥  هردق نولاهلل كالهتسا نع تغلبأو ٢٠٠٤انايب نيحلا كلذ ذنم لاموصلا تمدقو  
نط ٢٣،٣٧٠ امك . ٢٠٠٣ماعب ةنراقم كالهتسالا يف ضافخنا وهو نوزوألا دافنتسا تالادب  ةبوسحم 

ىلع رظح ضرفل مزاللا يناملربلا ءارجإلا ىلع لوصحلا نأشب حرتقم ميد قت مت دق هنأب لاموصلا تدافأ
تادراولا صيخرتل ماظنو صصحلل تقؤم ماظنو نولاهلا ىلع اهلمع دمتعي يتلا تادعملا داريتسا 

ةيسايسلا لكاشملل ًارظن دعب حرتقملا يف رظنلا متي مل هنأ ديب . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو
ناسين ذنم عامتجالا نم نكمتي مل ا. ةيلخادلا  ليربأ /صاخلا ناملربلا نأب ةنامألا لاموصلا تغلبأو

بيرقلا لبقتسملا يف كلذ لعفي نأ عقوتملا ريغ نم هنأو٢٠٠٥ لاموصلا تبلط ساسألا اذه ىلعو .  
  .لمع ةطخ ميدقتو ةيميظنت ريبادت عضوب فرطلا مايق ةيضق نأشب ةنجللا لبق نم ءارجإ يأ ءاجرإ

يف تاضيفختل ددحم ينمز راطإ تاذ سايق تامالعب لمع ةطخ لاموصلا تمدق كلذ عمو   -١٩٦
ذيفنت نأ ىلإ تراشأو ٢٠٠٣ماعل هنع غلبملا نولاهلا كالهتسا نم ةيوئم ةبسنك ةبوسحم نولاهلا كالهتسا   
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فارطألا ددعتم قودنصلا ةدعاسمب ريبك لكشب ن  د دع نأشب تاحيضوت ةنامألا تسمتلاو. ري ةطخلا
. اهتحرتقا يتلا سايقلا تامالعل اهتيبلت نامضل لاموصلا اهذختت يتلا ريبادتلا كلذ يف امب اياضقلا نم

صلختلا يف ةدعاسملا نأشب لاموصلا بلط يف دعب رظنت مل ةيذيفنتلا ةنجللا نأ ةنامألا تظحال امك 
تالاكولاو ةيئانثلا تال اكولا نم بلط اهل عامتجا رخآ يف ًاررقم تدمتعا اهنكل نولاهلا نم يجيردتلا

ةرتفلل اهلامعأ ططخ يف نم  ض نولاهلا نم يجيردتلا صلختلا ةطشنأ ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ت نأ ةذفنملا  
ةباجتسا ةيأ يقلت متي ملو . دلبلا يف ةمادتسم ةطشنأب مايقلل ةيتاؤم فورظلا نوكت نيح كلذو لاموصلل
  .هخيرات ىتح

ىلع ةنجللاتقفاوكلذلو   -١٩٧  :  
ررقملا نم ٤ةرقفلل ًاقفو ،غلبأ دق لاموصلا نأب ريدقتلا عم ًام لع ةطاحإلا  )أ(  ١٦/١٩ ،

يف هنع غلبملا هكالهتسا ىوتسم نع لقي ٢٠٠٤ماع يف تانولاهلا نم كالهتسا نع   
كالهتسا ةباقر ريبادتل لاثتمالا بوص كرحتي فرطلا نأ نيبي امم ٢٠٠٣ماع   ،

  ؛لوكوتوربلا يف ةدراولا تانولاهلا
، لع ةطاحإلا  )ب( اهلظ يف فرطلا لمعي يتلا دويقلا نع ًامغر هنأ كلذك ريدقتلا عم ًام

ةدوعلا لجأ نم نمزلا ةددحم سايق تامالعب ةعوفشم لمع ةطخ ميدقتب ًاضيأ ماق هنإف 
  ؛ًاضيأ ررقملا سفنل ًاقفو كلذو ،لاثتمالا ىلإ

حيض وت ميدقت بلط ىلع دري مل لاموصلا نأب ،كلذ عم ،فسألا عم ًاملع ةطاحإلا  )ج(
دق يتلا ريبادتلا نم اهريغو ةيميظنتلا ريبادتلا صخي ام كلذ يف امب ،هلمع ةطخ نأشب 

؛تانولاهلا كالهتسا ضيفخت نأشب ةحرتقملا سايقلا تامالعل ًامعد فرطلا ا  علطضي  
تامولعملاب ،لاجعتسالا هجو ىلع ،ةنامألا ديوزت ىلع ةدشب لاموصلا ثحتست نأ   )د(

نيثالثلاو سداسلا عامتجالا مايقب حمسي تقو يف ،ًافنآ ) ج (ةرقفلا يف اهيلإ راشملا
  .اهيف رظنلاب ةنجلل

  ٣٥/٣٦ةيصوتلا 
  ارسيوس -نيس نيس 

ةنجللا ةقفاوم تدروأ يتلا ٣٤/٤٠ةيصوتلا ببسب اهعضو يف رظنيل ارسيوس تجردأ دقو   -١٩٨  ،
نوبركلا ديرولك عبا ر نأشب لوكوتوربلل ةيباقرلا ريبادتلل ارسيوس لاثتما يف رظنلا ءاجرإ ىلع

ارسيوس مامأ حاتملا تقولا قيضل ًارظن كلذو نيثالثلاو سماخلا اهعامتجا ىتح ليثيملا مروفورولكو 
  .٢٠٠٤ماعل تانايبلا تاميدقت نم ةنامألا نع ةرداصلا تانايبلا ريراقت ضارعتسال 

مروفورولكو نوبركلا ديرولك عبار كالهتسا نأ تدروأو ةيصوتلا هذهل ارسيوس تباجتساو   -١٩٩
ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل يملاعلا ءافعإلا هلمش٢٠٠٤ماع يف ليثيملا   .  
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نأشب ارسيوس هتمدق يذلا حيضوتلاب ريدقتلا عم ًاملع ةطاحإلا ىلع ةنجللا تقفاوكلذلو   -٢٠٠  
ت يف لاثتما ةلاح يف فرطلا نأب دكؤي يذلاو٢٠٠٤ماع يف نوبركلا ديرولك عبار نم اهكالهتسا  كل  

  .لوكوتوربلا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل ةنسلا
  ٣٥/٣٧ةيصوتلا 

  ناتسكيجاط  -نيع نيع 
ميدقت ىلع اهتثح يتلا ٣٤/٤١ةيصوتلا ببسب اهعضو يف رظنلل ناتسكيجاط تجردأ دقو   -٢٠١  ،

ماعل ا   ررقملا يف ةدراولا هتامازتلال فرطلا ذيفنت ىدم مييقت ةنجلل ىنستي يكل كلذو ٢٠٠٤انايب  
ةلاح يف اهتعضو ١٩٩٩ماعل تانايب نع تغلبأ دق ناتسكيجاط نأ ىلإ ررقملا اذه راشأ دقو . ١٣/٢٠  

اهنيب نم رومأ لالخ نم لاثتمالا ةلاح ىلإ ةدوعلل ا   امازتلالو لوكوتوربلل ةيباقرلا ريبادتلل لاثتما مدع
يناثلا نوناكنم لوألا لولحب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم لماكلا صلختلا رياني / 

فارطألا ا٢٠٠٤  تنذأ يتلا ةيساسألا تامادختسالا ءانثتساب  .  
ماعل ا   -٢٠٢  نوبركلا تابكرم كالهتسا نأ ةديفم ٢٠٠٤انايب ناتسكيجاط تمدق ،كلذل ًاعبتو  

  .١٣/٢٠ررقملا يف دراولا اهمازتلا عم قفاوتي امب رفص غلبي ةيرولف ةيرولكلا 
، ٢٠٠٤ماعل ناتسكيجاط تانايب ريرقتب ريدقتلا عم ًاملع ةطاحإلا ىلع ة نجللا تقفاوكلذلو   -٢٠٣

ررقملا يف ةدراولا ا   تابكرم كالهتسا نم يجيردتلا صلختلاب ١٨/٢٠امازتلال اهلاثتما نيبي يذلا  
ريبادتل لاثتمالا ىلإ ًاضيأ ا ٢٠٠٤رياني /يناثلا نوناك لوألا لولحب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  دوعو  ،
  .لايرتنوم لوكوتورب يف ةدراولا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةباقرلا

  ٣٥/٣٨ةيصوتلا 
  ايكرت  -ءاف ءاف 

ىلإ ريدقتلا عم تراشأ يتلا ٣٤/٤٢ةيصوتلا ببسب اهعضو يف رظنيل ايكرت تجردأو   -٢٠٤  ،
نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط١٦،٤٤هتميق امل اهكالهتساب قلعتملا اهريرقت  ورولكومورب    

نع فرطلا فارحنا ةيوست ىلع لمعت مل تامولعملا نأ ىلإ ًاضيأ تراشأ اهنكل ٢٠٠٤ماعل ناثيملا   
ريسفتل تامولعملا نم ديزملا ميدقت ىلإ ايكرت ةيصوتلا تعدو . ةداملا نم لماكلا صلختلا نأشب هتامازتلا
مادختسال يداصتقالا مييق تلاو ايجولونكتلا قيرف هارجأ يذلا ضارعتسالا ىلإ ةريشم اهفارحنا

ةطيسو ةدامل مادختسا وه مادختسالا نأ ىلإ صلخ يذلاو نيليسيماتلوسلا جاتنإ يف ناثيملا ورولكوموربلا 
دافيإ ىلإ كلذل ةرورضلا تعد ام اذإ ًاضيأ ايكرت نم ةيصوتلا تبلطو . عينصت لماعل مادختسا سيلو
  .ةلأسملا ةشقانمل ةنجلل نيثالثلاو سماخلا عامتجالا ىلإ اهنع لثمم

 ١٤،٠٤هتميق ام مادختسا مت دق هنأب ةنامألا ايكرت تغلبأ ،ةنجلل ريخألا عامتجالا ليبقو   -٢٠٥
جاتنإ يف عينصت لماعك ٢٠٠٤ماع يف ناثيملا ورولكومورب نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم   

سماخلا هعامتجا يفو . ٢٠٠٥ماع يف هسفن ضرغلل ةيقبتملا ةيمكلا مدختست نأ ىلع نيليسيماتلوسلا
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مادختسا نأب قيرفلا حرتقم ىلع لايرتنوم لوكوتوربل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا قفاو نيرشعلاو 
  .ةطيسو ةدامل ًامادختسا ربتعي نأ بجي نيليسيماتلوسلا جاتنإ ضارغأل ناثيملا ورولكوموربل ايكرت

م قفتت ال ا٣٤/٤٢ةيصوتلل ايكرت تباجتساو   -٢٠٦  أب تدافأو مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مييقت ع ، 
ةروصب نيليسيماتلوسلا جاتنإ يف مدختسي ناثيملا ورولكومورب نأب هيأر ًاددجم فرطلا دكأو يداصتقالا 

ةداملا نم طقف ةئاملا يف ٩،٢ةبسن نأ اهيأر يفو . ةئيبلا يف ةرشابم ثعبني هنأو عينصت لماعك ًابيرقت ةيلك  
ةينقت تامولعمب ًابوحصم فرطلا در ناكو . ةطيسو ةدامك تمدختسا جاتنإلا ةيلمع يف ةمدختسملا
  .هثحب ةلصاومل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ تليحأ ةيفاضإ ةمعاد

ىلع ةنجللاتقفاوكلذلو   -٢٠٧  :  
نم اهكالهتسا نأشب ايكرت نم ةمدقملا ةيفاضإلا تامولعملاب ريدقتلا عم ًاملع ةطاحإلا   )أ(

ىلإ تامولعملا هذه ةلاحإ تمت هنأ ىلإ ةراشإلاو ٢٠٠٤ماع يف ناثي ملا ورولكومورب  ،
  ؛اهيف رظنلل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف

ىلإ ناثيملا ورولكومورب نأشب لوكوتوربلا يف ةباقرلا ريبادتل ايكرت لاثتما مييقت ءاجرإ   )ب(
رشع عباسل ا عامتجالا تاجاتنتسا ءوض يف فرطلا ةلاح يف رظنلا رسيتي نأ

تامولعملل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هيرجي يذلا مييقتلا نأشب فارطألل 
  .ايكرت نم ةمدقملا ةيفاضإلا

  ٣٥/٣٩ةيصوتلا 
  ناتسنامكرت -داص داص 

ىلإ ريدقتلا عم تراشأ يتلا ٣٤/٤٣ةيصوتلا ببسب اهعضو يف رظنلل ناتسنامكرت تجردأ   -٢٠٨  ،
ررقملل ًاقفو ٢٠٠٣ماع نع ةرخأتم تانايبل اهميدقت  ىلع ةنجللا ةقفاوم ةيصوتلا تركذ امك . ١٦/١٧ 

ررقملا يف دراولا همازتلال ٢٠٠٣ماعل فرطلا لاثتمال اهتسارد ءاجرإ  يئاهنلا صلختلا قيقحتل ١١/٢٥   
ىدل رفوت يذلا تقولا قيضل رظنلاب ٢٠٠٣ماع لولحب ءاب قفرملاو فلأ قفرملا داومل لماكلا   

نع ٢٠٠٣ماع يف يرهاظلا فرطلا فارحنا نع تامولعملا نأشب ةنامألا بلطل ةباجتس الل ناتسنامكرت  
ا . مازتلالا اذه انايبو يرهاظلا فارحنالا اذهل ًاريكذت مدقت نأ ىلع ناتسنامكرت ةيصوتلا تثح امك

ريغ فرطك هفينصت نأب فرطلا ترّكذو فرطلا لاثتما ةلاح مييقت ةنجلل ىنستيل كلذو ٢٠٠٤ماعل   
ةداملا بجومب لماع يماعل ٥  هذه يف فرطلا لاثتما ةلاح ضارعتسا ةنجللا نم بلطتي ٢٠٠٤ و٢٠٠٣   

ًاقفو هنأ كلذ عم ةيصوتلا تركذ امك . ١١/٢٥ررقملا يف ةدراولا هتامازتلا ىلإ عوجرلاب تاونسلا 
ماع يف ناتسنامكرت لاثتما ةلاح ةنجللا ضرعتستس ١٦/٣٩ررقملل  ريبادتلا ىلإ عوجرلاب ٢٠٠٥   

ناتسنامكرت نم بلطتت يتلاو ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع ةيراسلا لوكوتوربلل ةيباقرل ا  
ىلإ ٢٠٠٥ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا ضفخ  ةبوسحم نط ١٨،٦٦٦   

  .ماعلا كلذ يف لاثتمالا قيقحتل نوزوألا دافنتسا تالادب
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نوبركلا تابكرمل كالهتسا نع تدافأو ٢٠٠٤ماعل تانايب ل ناتسنامكرت تمدق كلذل ًاعبتو  -٢٠٩  
كالهتسالا نع ةدايز يهو ،نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٥٨،٤١٢اهردق ةيرولف ةيرولكلا   

اهردقو ٢٠٠٣ماعل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل هنع غلبملا  تالادب ةبوسحم نط ٤٣،٣٩٠   
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ضئافلا اهكالهتسا نأ نا تسنامكرت تحضوأ دقو. نوزوألا دافنتسا

داوملا داريتسا نم دحلل ةيميظنت ةطلس اهيدل دجاوتي مل هنأ ةقيقح ىلإ ىزعي ٢٠٠٤ و٢٠٠٣يماع يف   
 ٢٠٠٥ليربأ /ناسين يف كلذ عم ةيضقلا هذهل يدصتلا مت دقو. تاونسلا كلت يف نوزوألل ةدفنتسملا

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا تانايب ىلإ ًادانتساو . تادراولاصصح ماظن لاخدإ ىدل كلذو 
ماع يف ددحملا تباثلا ىوتسملا زواجتي نأ فرطلا عقوتي مل ٢٠٠٥ماعل ًايلاح ةحاتملا ةيرولف   ٢٠٠٥ 

  .٥ةداملاب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب 
نم ديزملا ىلإ جاتحي فرطلا نأب ضرتفت يتلا نا تسنامكرت عم ةقباسلا تالسارملا ءوض يفو  -٢١٠

هضرف يذلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل ينمزلا لودجلا مهفل ةدعاسملا 
دق ا ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع لوكوتوربلا   أب ًاديكأت ناتسنامكرت نم ةنامألا تسمتلا  ،

هتميق امب ٢٠٠٥ماعل ةيرولف ةيرولكلا نوبر كلا تابكرم نم تادراولا صصح تددح نط ١٨،٦٦٦   
نوبركلا تابكرم كالهتسا نأب يضاقلا طرشلا عم قفاوتي امب ،نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم 

زواجتي ال ٢٠٠٥ماع يف فرطلا اذه نم ةيرولف ةيرولكلا  هب صاخلا ساسألا طخ نم ةئاملا يف٥٠    .
  .هخيرات ىتح كلذ نأشب تاراسفتسا ةيأ يقلت متي ملو

ىلع ةنجللاتقفاوكلذلو   -٢١١  :  
اهريسفتبو ٢٠٠٤ماع نع تانايبل ناتسنامكرت ميدقتب ريدقتلا عم ًاملع ةطاحإلا   )أ(  ،

ررقملا يف دراولا همازتلا نع ٢٠٠٣ةنس يفو ةنسلا كلت يف فرطلا فارحنال   ١١/٢٥ 
نم ىلوألا ةعوم يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم مات يجيردت صلخت قيقحتب  ا

  ؛٢٠٠٣ماع لبق فلأ قفرملا 
صصحل مظنب لمعلا تلخدأ ناتسنامكرت نأب ًاضيأ ريدقتلا عم ًاملع ةطاحإلا   )ب(

ماعل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم تادراولل ةصح تددحو تادراولا 
ةريشم ،ةنسلا كلت يف فرطلا لاثتما ىلإ ةدوعلا هنم فدهتسي ىوتسم دنع ٢٠٠٥  

ةبوسحم نط ١٨،٦٦٦نع ديزي ال امب ةصحلا ديدحت بلطتي دق كلذ نأ ىلإ ركذ لاب  
  ؛نوزوألا دافنتسا ةلادب

ناتسنامكرت فينصت داعأ يذلا ١٦/٣٩ررقملل ًاقفو ،موقتس ةنجللا نأ ىلإ ةراشإلا   )ج(  
ماع يف ناتسنامكرت لاثتما ةلاح ضارعتساب ٥ةداملا بجومب لماع فرطك   ،٢٠٠٥ 

ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع ةقبطنملا لوكوتوربلا يف ةباقرلا ريب ادت ىلإ ةلاحإلاب
ررقملا يف ةدراولا تامازتلالا ىلإ ةلاحإلاب سيلو ٥ فدهتست تناك يتلا ١١/٢٥   
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ةلماعلا ريغ فرطألا ىلع ةقبطملا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ناتسنامكرت ةداعإ 
  ؛٥ةداملا بجومب 

  .١١/٢٥ررقملل ناتسنامكرت لاثتما دصر نأشب رخآ ءارجإ يأ ذاختا مدع   )د(
  ٣٥/٤٠ةيصوتلا 

  ولافوت -فاق فاق 
مل ا ٣٤/٤٤ةيصوتلا ببسب اهتلاح يف رظنلل ولافوت جاردإ مت   -٢١٢  أ ىلإ فسألا عم تراشأ يتلا  ،

ماعل ا   دقت ىلع اهتثحو فارطألا رمتؤمل رشع سداسلا عامتجالا هبلط امل ًاقفو٢٠٠٣انايب نع غلبت مي  
ةنامألا ىلإ٢٠٠٤ماع تانايبو تامولعملا هذه  ريشت يتلاو ةرخأتملا تانايبلا ولافوت تغلبأ كلذل ًاعبتو .  

يماع يف لوكوتوربلل ةباقرلا ريبادت عم لاثتما ةلاح يف تناك ا     .٢٠٠٤ و٢٠٠٣أ ىلإ
نايب نع تغلبأ ولافوت نأب ريدقتلا عم ًاملع ةطاحإلا ىلع ةنجللاتقفاوكلذلو   -٢١٣ ةداملا نع ا   ا

ةيصوتلل ًاقفو ٢٠٠٤ و٢٠٠٣يماعل ةبسنلاب نوزوألل ةدفنتسملا  ًالثتمم ناك فرطلا نأبو ٣٤/٤٤   ،
  .نيتنسلا نيتاه يف لوكوتوربلا يف ةباقرلا ريبادتل

  ٣٥/٤١ةيصوتلا 
  ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا  -ءار ءار 

ا رظن اهعضو يف رظنلل ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا جاردإ مت  -٢١٤ امازتلال اهلاثتما مدع لامتحال ًا
مدع ةلاح يف يه يتلا فارطألا ركذت نأ ةنامألا نم ٣٤/٤٧ةيصوتلا تبلط دقو . تانايبلا غالبإب  

اهيف رظنت يكل ةرخأتملا ا   انايب ميدقتل لوكوتوربلا بجومب تانايبلا غالبإب ةقلعتملا ا  امازتلاب لاثتما
  .نيثالثلاو سماخلا اهعامتجا يف ةنجللا

 ١٦يف لايرتنوم لوكوتوربل نجاهنبوك ليدعت يف ًافرط ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا تحبصأ دقو   -٢١٥
ساسألا طخ تانايب غلبأ دق فرطلا نكي مل ،ةنجلل ريخألا عامتجالا لبقو . ٢٠٠٥رياربف /طابش
 ٣٤/٤٧ةيصوتل ل ًاقفوو. تانايبلا غالبإب تامازتلال لاثتما مدع ةلاح يف هعضو امم ليثيملا ديموربل

تانايبلا غالبإب ا  لمحت ةنجلل قباسلا عامتجالا ذنمو . امازتلاب ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةنامألا ترّكذ
ليثيملا ديموربل١٩٩١ماعل ساسألا طخ تانايب غالبإب مازتلالا ةيلوؤسم ًاضيأ فرطلا   .  

ا ا  -٢١٦  لاثتما ةلاح يف اهعضو امم ةرخأتمل انايب عيمج ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا تغلبأ كلذل ًاعبتو
لوكوتوربلل ةيباقرلا ريبادتلاو تانايبلا غالبإب ا    .امازتلال

عيمجل ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ميدقتب ريدقتلا عم ًاملع ةطاحإلا ىلع ةنجللا تقفاوكلذلو   -٢١٧  
ومبو لوكوتوربلا بجومب تانايبلا غالبإب ا    .٣٤/٤٧ةيصوتلا بج امازتلال ًاقفو ةرخأتملا تانايبلا

  ٣٥/٤٢ةيصوتلا 
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  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا -نيش نيش 
ضعب حيضوت ىلإ ةجاحلل ًارظن كلذو اهعضو ثحبل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تجردأ   -٢١٨

هردق كالهتسا نع ةدحتملا تايالولا تغلبأ ٢٠٠٤ماعل ةبسنلابف . ةنامألا ىلإ اهتمدق يتلا تانايبلا  
حم نط١٣٤٠،٣٣٦ جاتنإو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوس  
جاتنإو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط  ٦٩٩،٢٨١
ةبوسحم نط  ١٠،٦٤٥١و نوبركلا ديرولك عبارل نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ١٠،٨٢٨٤

كالهتسا نع تغلبأو . ةدمتعم ةيساسأ تامادختسال ليثيملا مروفورولكل نوزوألا دافنتسا تالادب
تالادب ةبوسحم نط  ١٢،٠٣٥جاتنإو نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط  ٩،٣٥٦هردق يلامجإ 

هردق ليثيملا مروفورولكل يلامجإ جاتنإو كالهتساو نوبركلا ديرولك عبار نم نوزوألا دافنتسا 
نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط  ١٢٤،٧٩٨و نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ١١،٠٨٠

دافنتسا تالادب ةبوسحم نط  ٦٣٥٣،٣٠٩هردق ليثيملا ديموربل يلك جاتنإو كالهتساو يلاوتلا ىلع 
  .يلاوتلا ىلع نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٧٧١٨،١٨٢و نوزوألا

ىلإ بلط٥ةداملا بجومب لماع ريغ ًافرط اهفصوبو   -٢١٩ ماع يف ةدحتملا تايالولا ،  ةلصاوم ٢٠٠٤   
ديرولك عبارو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتساو جاتنإ نم لماكلا يجيردتلا صلختلا 
وأ فارطألا نم ةدمتعم ةيساسأ تامادختسال دعم وه ام ءانثتساب ليثيملا مروفورولكو نوبركلا 

يتحالاب ةقلعتملا لوكوتوربلا ماكحأ بجومب ا  اهكالهتسا ضفخو ،ةيساسألا ةيلحملا تاجا حومسم
ديموربل ا ٣٠نع ديزت ال ةبسنب ليثيملا ديمورب نم اهجاتنإو   ةصاخلا ساسألا طوطخ نم ةئاملا يف  

  .ليثيملا
ماع يف تماق دق ا   -٢٢٠  نم ةيلاتلا تايمكلا داريتساو جاتنإب ٢٠٠٤أ ةدحتملا تايالولا تركذو  

نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط  ٥٨٤،٢٣٣تجتنأ : ةيساسأ تامادختسال ةباقرلل ةعضاخلا داوملا
؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط  ٩٢٦،٦٧تدروتساو 

 ١٠،٦٤٥١و نوبركلا ديرولك عبار نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ١٠،٨٢٤٨تجتنأو 
هذه عيمج ةعيبط ددحت مل ا نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط   أ ديب ليثيملا مروفورولك نم

  .تامادختسالا
تجتنأ دق ا ٧ةداملا تانايب ريرقت راشأ دقو   -٢٢١  أ ىلإ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل نط  ٠،٥٣٣١ 
دافنتسا تالادب ةبوسحم نط  ١٩٨٦،٢و ليثيملا مروفورولك نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم
ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلإ ةلبقم ةنس يف ريدصتلل ٢٠٠٤ماعل ليثيملا دي مورب نم نوزوألا نم ٥   

  .ةصاخلا ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل كلذو لوكوتوربلا ا
يبساحملا راطإلا نأ ةنامألا تظحال ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تانايبب قلعتي اميفو   -٢٢٢

يساسألا تامادختسالل٢٠٠٤ دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط ٩٢٧نأ دروأ دق فرطلا نم مدقملا ة    
دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط ١٨٧نأو اهداريتسا مت دق ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا   
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ررقملا بجومب ةافعملا ةيساسألا تامادختسالل ٢٠٠٤ماع يف تجتنأ دق نوزوألا  امك . ١٤/٤ 
تالادب ةبوسحم نط  ١٢٦،٢اهردق ىرخأ ةيمك ىلإ ريشي ةدحتملا تايالولا تانايب ريرقت نأ تظحال 

ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاـجايتحالا ةيبلتل ٢٠٠٤ماع يف تجتنأ دق نوزوألا دافنتسا   
  .٥ةداملاب 
ليث يملا مروفورولكلو نوبركلا ديرولك عبار جاتنإو داريتسال اهنع غلبملا تايلمعلاب قلعتي اميفو  -٢٢٣

ةعضاخلا داوملا هذه جاتنإو كالهتسال يساسألا مادختسالا ءافعإ حنم دق فرطلا نأ ةنامألا تظحال 
كالهتسالا وأ جاتنإلا تايلمع لك وأ ضعب نأب ًاملع ،لوكوتوربلا ماكحأل ًاقفو ٢٠٠٤ماع يف ةباقرلل   

ةيربتخملا تاما دختسالل يملاعلا يساسألا مادختسالا ءافعإب ًالومشم ًامادختسا لكشت دق هذه
  .ةيليلحتلاو

نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط  ٠،٥٣٣١يرهاظلا جاتنإلاب قلعتي اميفو   -٢٢٤
 ٢٠٠٤ماع يف ليثيملا ديمورب نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط  ١٩٨٦،٢و ليثيملا مروفورولك

ربلا نم٥ةداملا بجومب ةلماع فارطأل ةلبقملا تاونسلا يف اهريدصتل  ةيلحملا ا    اجايتحاب ءافولل لوكوتو
داوملا نيزخت ةيضق نع ةقرو يف يلاحلا اهعامتجا يف رظنت ةنجللا نأ ىلإ ةنامألا تراشأ ،ةيساسألا 

  .لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدع لباقم نوزوألل ةدفنتسملا
يف بغرت دق ى رخأ تاقيلعت ةيأب ءالدإلا ىلإ ةدحتملا تايالولا ةنامألا تعد كلذل ًاعبتو  -٢٢٥

يف اهريدصتل ٢٠٠٤ماع يف ليثيملا ديموربو ليثيملا مروفورولكل اهنيزختو اهجاتنإب قلعتي اميف اهميدقت   
كلذ ىلإ ةفاضإو . ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالاب ءافولل ةلبقم تاونس 

ماع يف اهجاتنإل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم ًاريسفت ةنامألا تسمتلا هتميق امل ٢٠٠٤   
تاجايتحالا ةيبلت ريغ ضارغأل ليثيملا ديمورب نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط  ٥٢٢٦،٩٠٤٨

فرطلا جاتنإل هب حومسملا ىصقألا ىوتسملا نأ ىلإ ةريشم ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا   ،
حملا تاجايتحالا فالخ ضارغأل٢٠٠٤ماع يف  هردق ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيل    

  .نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٥٠٧٢،٤٠٠
تاباسح يف أطخ زاربإ ىلع ةنامألاو فرطلا نيب تراد يتلا ىرخألا تارواشملا تلمع دقو   -٢٢٦

تاجاي تحالا ةيبلت فالخ ضارغأل ليثيملا ديمورب جاتنإل فرطلل هب حومسملا ىصقألا ىوتسملل ةنامألا
تايالول لتاليوحتلا رابتعالا يف ذخألا ىدلف . ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا 

يف فرطلل هب حومسملا ىصقألا جاتنإلا ىوتسم غلب ليثيملا ديموربل بوسحملا يونسلا جاتنإلل ةدحتملا 
ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلت فالخ ضارغأل ٢٠٠٤ماع  تالادب ةبوسحم نط  ٥٥٠٢،٨٩٥٨ 

جاتنإلا نع ةرهاظلا فارحنالا تالاحل ةباجتسا مدقتس ا . نوزوألا دافنتسا  أب ةدحتملا تايالولا تدافأو
  .نكمم تقو برقأ يف كالهتسالاو
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مدعل ةبسنلاب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نيزخت ةلاح نمضتي فرطلا عضو نأ ةنجللا تأرو   -٢٢٧
لامعألا لودج نم٨دنبلا راطإ يف ةنجللا ه تلوانت يذلاو لوكوتوربلل لاثتمالا ةماعلا ةشقانملا درتو .  

دنبلا اذ  قلعتملا ريرقتلا اذه نم ءزجلا يف عوضوملا اذهل ةنجلل.  
ىلع ةنجللاتقفاوكلذلو   -٢٢٨  :  

نع ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا اهتمدق يتلا تاريسفتلاب ريدقتلا عم ًاملع ةطاحإلا   )أ(
لماكلا صلختلا ىلع ةظفاحملاب ٢٠٠٤ماع يف هتامازتلا نع ةره اظلا فرطلا تافارحنا  

ىلوألا ةعوم   تابكرم (ا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا جاتنإو كالهتسا نم
ءاب قفرملا نم ةيناثلا ةعوم ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  عبار (او فلأ قفرملا يف
اب قفرملا نم ةثلاثلا ةعوم) نوبركلا ديرولك  ةبسنلاب الإ )ليثيملا مروفورولك(ء او  ،

تاجايتحالا ماكحأل ًاقفوو فارطألا اهيلع قفاوت يتلا ةيرورضلا تامادختسالل 
هتامازتلا نع ةرهاظلا فرطلا تافارحنا نعو ،لوكوتوربلا يف ةدراولا ةيساسألا ةيلحملا 

فرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم هجاتنإو هكالهتسا ضيفختب٢٠٠٤ماع يف  ءاه ق  
كلتل هساسأ طخ نم ةئاملا يف ٣٠لداعي ٍوتسم نع ديزي ال امب ) ليثيملا ديمورب(  
  ؛لوكوتوربلا يف ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ماكحأ عم قفتي امب الإ ،ةداملا

جاتنإلا ادع اميف ،هنأ نيبت يتلا تاريسفتلا كلتب كلذك ريدقتلا عم ًاملع ةطاحإلا   )ب(
نم٢٠٠٤ماع يف مت يذلا  ءاه قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا   ) ليثيملا ديمورب( 

ءاب قفرملا نم ةثلاثلا ةعوم   ةيساسأ ةيلحم تاجايتحا لجأ نم ) ليثيملا مروفورولك(او
جاتنإو كالهتسا نم ىرخألا تانوكملا نإف ،ةنسلا كلت لالخ اهريدصت متي ملو 

ملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم٢٠٠٤ماع يف فرطلا  ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفر  
ءاب قفرملا نم ةثلاثلا ةعوم   ءاب قفرملا نم ةيناثلا ةعوم ) ليثيملا مروفورولك(او  او

بجومب كلذ فالخب ةانثتسم وأ ا ) نوبركلا ديرولك عبار(  ًاحومسم ناك
  ؛لوكوتوربلا

كال هتسا نأشب فرطلا نم رخآ حيضوت ىلإ ةجاح ةمث نأب كلذ عم ًاملع ةطاحإلا  )ج(
فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم   تابكرم (ا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا جاتنإو

نم ةبولطملا تامولعملا سمتلت نأ ةنامألا ىلإ بلطتو )ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  ،
  ؛يلاتلا اهعامتجا يف اهيف رظنلاب ةنجلل حمسي تقو يف ةدحتملا تايالولا

ةئشانلا ٢٠٠٤ماع يف فرطلا كالهتسا تافارحناب قلعت ي اميف ،ًاضيأ ًاملع ةطاحإلا  )د(  
نم ةثلاثلا ةعوم ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخ داومل هجاتنإ نع   او

ةيساسأ ةيلحم تاجايتحاب ءافولل ٢٠٠٤ماع يف ) ليثيملا مروفورولك(ءاب قفرملا   
صت متي ملو ،لوكوتوربلا نم٥ةرقفلا بجومب لمعت فارطأل    ، ةنسلا كلت يف اهريد

نأو ،ةيراجتلا ريدصتلا تابيترت تيقوت نع جتن ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كلت نيزخت نأب 
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ةباقرلل ةعضاخلا داوملا هذه جتنت يتلا تاكرشلا بلاطت ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا 
داوملا نم ةجتنملا تايمكلا نأ ىلع للدت تالجسب مراص كاسمإ ىلع لمعلاب 

اذهل رمألا ةيا رلل ةعضاخلا  يف اهريدصت مت ةيساسأ ةيلحم تاجايتحا لجأ نم ةباق
  ؛طارتشالا اذه كاهتنا ىلع عقوت ةماه تاءازج ةمث نأو ،ضرغلا

ةدراولا ةباقرلا ريبادتل ٢٠٠٤ماع يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لاثتما مييقت ءاجرإ   )ه(  ،
ءاب قفرملا نم ةثلاثلا ةعوم اقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا نأشب لوكوتوربلا يف  ا يف ةب
ىلإ ٣٥/٤٦ةيصوتلا ءوض يف ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملاو ) ليثيملا مروفورولك(  ،

عامتجالا هدمتعي دق ررقم يأ ءوض يف فرطلا ةلاح يف رظنلا نم نكمتلا نيح 
  .٣٥/٤٦ةيصوتلا نأشب فارطألل رشع عباسلا 

  ٣٥/٤٣ةيصوتلا 
  ياوغوروأ  -ءات ءات 

نم رومأ ىلإ قلقلا عم تراشأ يتلا ٣٤/٤٦ةيصوتلا ءوض يف اهثحبل ياوغوروأ تجردأ   -٢٢٩  
ديمجت تابلطتم عم ًاقفاوتم ناك ٢٠٠٤ماعل هنع غلبملا ليثيملا ديمورب كالهتسا نأ نم مغرلاب هنأ اهتلمج   

كالهتس الا ضفخب اهمازتلا عم ًاقفاوتم نكي مل هنإف لوكوتوربلل ساسألا طخ ىوتسم دنع كالهتسالا
ماعب ةنراقم كالهتسالا يف ةدايز لثمي يذلاو ١٥/٤٤ررقملا يف دراولا  عم ةيصوتلا تراشأ دقو . ٢٠٠٣ 

فصوو ليثيملا ديموربل اهكالهتسا يف فارحنالا حرشل يروفلا ياوغوروأ ميدقت ىلإ كلذ عم ريدقتلا 
لمع ةطخ ميدقت ىلإ ياوغوروأ نم ةيصوتلا تبلط دقو. عضولا اذهل يدصتلل اهذختت يتلا ريبادتلا  

ةنجللا اهيف رظنت يكل١٥/٤٤ررقملا يف ةدراولا ةطخلا لحم لحتل ةحرتقم ةحقنم   .  
ًالودج فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ترقأ نيعبرألاو سداسلا اهعامتجا يفو   -٢٣٠

ةنجللاو ياوغوروأ ةم وكح نيب مربملا ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا قافتال ذيفنتلل ًاحقنم ًاينمز
دقو . فارطألل رشع عباسلا عامتجالا نع ردصي لمتحم ررقمل عضاخ هنأ ساسأ ىلع ةيذيفنتلا

ررقملا يف ةدراولا ةطخلا لحم لحتل ةحقنم لمع ةطخ تمدقو ٣٤/٤٦ةيصوتلل ياوغوروأ تباجتسا   ،
حقنملا ينمزلا لودجلا عم ةيشامتم تناك يتلا ١٥/٤٤ ةيذيفنتلا ةنجللانمطورشم لكشب دمتعملاو    .  
ةطشنألا نأ تدكأو ةلئسألا ىلع تدرو ياوغوروأ ةلثمم ترضح ةنجللا نم ةوعد ىلع ًءانبو   -٢٣١

موقت يذلا ررقملا عورشم نأو ،فرطلا تامازتلا عم ًايشمت ليثيملا ديمورب كالهتسا ضفخل لعفلاب ةيراج 
  .ياوغوروأ ىدل لوبقم وه ةنجللا هثحبب

للاتقفاوكلذلو   - ٢٣٢   :ىلع ةنج 
نم يجيردتلا صلختلل ةحقنم لمع ةطخل ياوغوروأ ميدقتب ريدقتلا عم ًاملع ةطاحإلا   )أ(

  ؛٣٤/٤٦ةيصوتلل ًاقفو ليثيملا ديمورب 
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نم داص عرفلا يف دراو ةحقنم لمع ةطخ ىلع يوتحي يذلا  ررقملا عورشم ةلاحإ  )ب(
  .هيف رظنلل فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ةقيثولا هذهل لوألا قفرملا

  ٣٥/٤٤ةيصوتلا 
  تانايبلا غالبإ  -ءاث ءاث 

، Add.1و UNEP/OzL.Pro/ImpCom/35/2 نيتقيثولا يف دراولا تانايبلا ريرقت ىلإ ريشي ذإ  -٢٣٣
كلت ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا نم ياز مسقلا يف دراولا ررقملا عورشم يف لخدت نأ ةنجللا تقفاو 

 ةداملا بجومب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب ٢٠٠٤ماعل ا انايب دعب مدقت مل يتلا فارطألا نم ٧   
  .فارطألل رشع عباسلا عامتجالا بناج نم ررقملا عورشم دامتعا لبق لايرتنوم لوكوتورب

  ٣٥/٤٥ةيصوتلا 
  لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدعب ةلصلا تاذ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نيزخت - ًاعسات

تدجو نينسلا ىدم ىلع هنأ ًاحراش اهدعأ يتلا ةركذملا زجوأو دنبلا اذه ة نامألا لثمم مدق  -٢٣٤
يتلا تايوتسملا تزواجت تايوتسم ةنيعم ةنس يف جاتنإ وأ كالهتسا نع فارطألا اهيف تغلبأ تالاح 

داوملا نيزخت متي نيح ،ًالوأ : ةيلاتلا ةعبرألا عاضوألا ىلإ كلذ ىزعيو ةنسلا كلتل لوكوتوربلا اهضرف
ةنس يف ريمدتلا وأ ريدصتلا وأ يلحملا ريمدتلا ضارغأل ةنيعم ةنس يف تجتنأ يتلا نوزوألل ةدفن تسملا

ةطيسولا داوملا تامادختسال ةنيعم ةنس يف ةجتنملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نيزخت متي نيح ،ًايناث ؛ةقحال 
يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ني زخت متي نيح ،ًاثلاث ؛ةقحال ةنس يف مادختسالا كلذل ريدصتلا وأ ةيلحملا

نيح ،ًاعبارو ؛ةقحال ةنس يف ةيمانلا نادلبلل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل ريدصتلا ضارغأل ام ةنس 
ةنس يف ةيلحملا ةطيسولا داوملا تامادختسال ةنيعم ةنس يف ةدروتسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نيزخت متي 

  .ةقحال
نأ هدافم ام ىلإ ةنامألا تصلخ ،فارطألا تاررقمو لوكوتوربلا ماكحأل ليلحت ىلإ ًادانتساو   -٢٣٥

مادختسال ةنيعم ةنس يف ةدروتسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نيزخت هيف متي يذلا طقف ريخألا عضولا 
ت سمتلا جاتنتسالا اذه ءوض يفو. لوكوتوربلا تابلطتم عم قفاوتي ةلبقم ةنس يف ةيلحملا ةطيسولا داوملا

يتلا تانايبلا ريراقت يف ءوضلا ءاقلإ لبقتسملا يف اهيلع ناك اذإ ام نأشب ةنجللا نم تاهيجوتلا ةنامألا 
تالاح اهفصوب ىرخألا ةثالثلا عاضوألا يف نيزختلا تالاح لوكوتوربلا نم ٧ةداملاب ًالمع هدعت   

ا نع فارحنا تالاح نع رفست ا    .لوكوتوربلل ةيباقرلا ريبادتلأ املاط لوكوتوربل لاثتمالا مدع ةيناكمإل
يعدتستو ةدقعم ةلأسم يه نيزختلا ةلأسم نأ ىلع ةنجللا تقفتا كلذ ىلت يذلا شاقنلا يفو  -٢٣٦  

ةيضقلل ًاميلس ًاليلحت لثمت ا. قيقدلا ليلحتلا  رذحو . أ ىلع تقفاوو ةنامألا ةركذم ىلع ةنجللا تنثأو
راشأ اميف . ةيلومشلا هذه يف رظنلا يرورضلا نم هنإف ةلأسملا ةبوعصل ًارظن هنأ نم كلذ عم رخآ وضع
ليلحتلا نأ يأترأو . ةركذملا يف ةدراولا تاجاتنتسالا رابتخال تقولا هل رفوتي مل هنأ ىلإ رخآ لثمم
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اميف اميس الو ةيليلحتو ةيقطنم قاستا مدع هجوأ راثأ هنأ ىلإ ًابئاص نوكي دق ةركذملا يف دراولا ينوناقلا 
هالعأ٢٣٤ةرقفلا يف نيحورشملا نيزختلل عبارلاو يناثلا نيعضولا ع م لماعتلاب قلعتي  .  

يف ًالثم قباسلا يف ةنجللا لبق نم ةلثامم عاضوأ عم لماعتلا مت دق هنأ ىلإ ءاضعألا دحأ راشأ   -٢٣٧
ةدحاو ةنسل ةمزاللا تايمكلا نع ديزت تايمكب نوزوألل ةدفنتسم داوم تدروتسا يتلا فيدلم ةلاح 

مادختسا فد داوملا نم ةيمك ترداص يتلا ،لابين نأ وه ،رخآ لاثم ةمثو . لوطأ ةينمز ةدمل اه
ةنجللا تماقو ةدحاو ةنس يف هكالهتسا اهنكمي امع ديزي لكشب ةعورشملا ريغ نوزوألل ةدفنتسملا 

  .لمتحم لاثتما مدعل نيتلاحك امهيتلك نيتلاحلا عم لماعتلاب
وأ لبقتسملا يف ةطيسو تامادختسال نيزختلاب حمس ام اذإ هنأ ىلإ ءاضعألا نم ددع راشأ  -٢٣٨  

اهمادختسا وحن هجوت ةنوزخملا داوملا نأ نامضل يبساحم راطإ ءاشنإ يرورضلا نم نوكي دقف ريمدتلل 
تاقافتال ةيهيجوت ئدابم اهيدل فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ نأ ىلإ ريشأ راطإلا اذه يفو ىخوتملا 

ةنجللا دوت دق يتلاو تانوزخملاو جاتنإلا نم ققحتلل ًاماكحأ ن مضتت فارطألا عم جاتنإلا نأشب
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطلا نكمي هنأ ىلإ ريشأ امك . ةيضقلا ثحبب اهمايق ىدل اهتسارد

راطإ دوجو ىلإ وعدي ام ةمث نأ ىأر ام اذإو تاهيجوتلا نم ديزملا ريفوتو ةيضقلا ليلحت يداصتقالا 
  .كلذب صن عورشم دعي نأ يبساحم

رابتعالا يف ذخأي نأ يغبني ةيضقلا نأشب ثحبلا نم ديزملا ءارجإ نأ يلودلا كنبلا لثمم حرتقا   -٢٣٩
ةنس لك ةيا   يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ةدصرأ اهلوانتم يف نأ دجت نادلبلا نم ريثكلا نأ ةقيقح

ةنسلا ةيالا ىلإ رظنلاب يتلا داوملا جاتنإ يف كارتشالل ةجيتن ةنيعم  راشأو . يف رمدت ال دق ةيلمعلا دويق
يتلا قاطنلا تاداصتقا نم ةدافتسالا ىلإ ةجاحلا ًالثم نيزختلل ةيلمع زفاوح ةمث نأ ةنجللا ءاضعأ دحأ 

  .ةدحاو ةنسل بولطم وه ام قوفت تايمكب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ يعدتست
ام كلذ يف امب ةلكشملا مجح مييقت مهملا نم هنأ ىلإ ف ارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ لثمم راشأ  -٢٤٠

مغرلاب هنأ ىلإ ةنجللا ءاضعأ دحأ راشأو ،ا آةلكشم تناك اذإ   اذ دحب يدرتلا يف وأ نسحتلا يف ةذخ
طورشو فارطألا عامتجا لبق نم ةنجللا ىلإ تدنسأ دقف ةيضقلا قاطن مهفل ةيلعفلا ةيمهألا نم 

ةريغص وأ ةريبكتناك ءاوس لاثتمالا مدع تالاح عم لماعتلا ةمهم لوكوتوربلا ام اذإف كلذل ًاقفوو .  
هذه عيمجل ةنجللا ىدصتت نأ يرورضلا نم هنإف لوكوتوربلل لاثتما مدع ةلاح لثمي نيزختلا نأ ررقت 

ءارج نم لاثتما مدع ةلاح يف يه يتلا فارطألاف . ىرخألا لاثتمالا مدع تالاح يف لمعت امك تالاحلا
يغبني هنأ ىلع ةنجللا تقفاوو . لاثتمالا ةلاح ىلإ ةدوعلل لمع ططخ ضرعت نأ اهل يغبني نيزختلا

ريبادتلا نع ةليئضلا تافارحنالل ةيخيراتلا تالاحلا كلذ يف امب ةيضقلل ليلحتلا نم ديزملا ءارجإ ةنامألل 
  .ةيمانلا نادلبلا يف اميس الو لوكوتوربلل ةيباقرلا

يذلا جهنلا عابتا يغبني هنإف ةيضقلا نأشب ربكأ ةروصب تبلا متي امثير هنأ ءاضعألا دحأ حرتقا  -٢٤١  
نع ةئشانلا لوكوتوربلل ةيباقرلا ريبادتلا نع فارحنالا عم لماعتلاب قلعتي اميف يأ ةنامألا هتحرتقا 

لوكوتوربلل لاثتما مدع تالاح اهفصوب هالعأ٢٣٤ةرقفلا يف ةدراولا ثلاثلاو يناثلاو لوألا عاضوألا   .  
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ىلع ةنجللاتقفاوكلذ لو  -٢٤٢  :  
ةقرو دعت نأ نيثالثلاو عبارلا اهعامتجا يف ةنامألا ىلإ تبلط ةنجللا نأ ىلإ ةراشإلا   )أ(

تاونسلا يف تزواجت يتلا فارطألا اهيف تماق يتلا تالاحلا نأشب اهيف رظنت يكل 
ن أ ريسفتب ةباقرلل ةعضاخ ةنيعم داوم جاتنإ وأ كالهتسال ةررقملا تايوتسملا ةقباسلا
  :لثمت كالهتسالا وأ جاتنإلا يف تازواجتلا كلت
ا )١(اهنيزخت مت ةنسلا كلت يف نوزوألل ةدفنتسم ةدامل ًاجاتنإ  ‘١’ دابإ لجأ نم  

؛ةقحال ةنس يف ا    دابإ لجأ نم ريدصتلا وأ ًايلحم
اهمادختسا لجأ نم اهنيزخت مت ةنسلا كلت يف نوزوألل ةدفنتسم ةدامل ًاجاتنإ   ‘٢’

  ؛ةقحال ةنس يف مادختسالا اذه لجأ نم ريدصتلا وأ ًايلحمةطيسو ةدامك 
ريدصتلا لجأ نم اهنيزخت مت ةنسلا كلت يف نوزوألل ةدفنتسم ةدامل ًاجاتنإ   ‘٣’

  ؛ةقحال ةنس يف ةيمانلا نادلبلل ةيساسأ ةيلحم تاجاح ةيبلتل
اهمادختسال اهنيزخت مت ةنسلا كلت يف ةدروتسم نوزوألل ةدفنتسم ةدام   ‘٤’

  .ةقحال ةنس يف ًايلحم ةطيسوةدامك 
،   )ب( بلطلا اذه ىلع ءانب ةنامألا ا  دعأ يتلا ةقرولاب ريدقتلا عم ًاملع ةطاحإلا

ماكحأل يملع ليلحت ىلع يوتحت يتلاو ،ةقيثولا هذهل يناثلا قفرملا يف ةخسنتسملاو 
عبرألا تالاحلا تناك نإ اميف تبلاب ةلصلا ةقيثولا فارطألا تاررقمو لوكوتوربلا 

  ؛ال مأ لوكوتوربلا عم قفتت ةفنآلا
نأ ةنامألل يغبني هنأ ىلإ ،ينقتلا ليلحتلا اذه ىلإ ًَادانتسا ،ةلحرملا هذه يف صلخت نأ   )ج(

يف ةباقرلا ريبادت نع تافارحنالا كلت ،لاثتمالا مدع نم تالاحك ،ةنجلل زربت 
‘ ١’تارقفل ا يف ةلصفملا تالاحلا نع تأشن دق نوكت يتلا ةنيعم ةنس يف لوكوتوربلا

ةلاح اهيف رظنلا ىلع فارطألاو ةنجللا ةدعاسم ةيغب ًافنآ ) أ(ةرقفلا نم ‘ ٣’ىلإ 
  ؛ةلاحب

نع تافارحنالا نأ ىلإ ،ينقتلا ليلحتلا ىلإ ًادانتسا ،ةلحرملا هذه يف ًاضيأ صلخت نأ   )د(
 ةلصفملا تالاحلا نع تأشن دق نوكت يتلا ةنيعم ةنس يف لوكوتوربلا يف ةباقرلا ريبادت

  ؛لوكوتوربلا ماكحأ عم قستت" ٤) "أ(ةرقفلا يف 

                                                           
اهلمكأب ةيصوتلا هذهيف " نيزخت"و " ةنزخملا"ناحلطصملا مدختسي   )١( يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلإ ةراشإلل   
نم ةمدقملا تاريسفتلا مدختست الو . اهيف تدروتسا وأ تجتنُأ يتلا ةنسلا يف اهنم فدهتسملا وحنلا ىلع مدختست مل
ريشي تاريسفتلا هذه عباط نأ ديب . صاخ هجوب نيحلطصملا نيذه اهجاتنإ وأ اهكالهتسا يف تافارحنالا نأشب فارطألا
 .نيزختلا اذه ثودح ىلإ
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) د(و) ج(نيتيعرفلا نيترقفلا يف ةدراولا تاجاتنتسالا كلتب ذخألا نأب ًامامت رقت نأ   )ه(
نم هلذبت اميف فارطألل ةيلمع تابوعص لثمت دق ينقتلا ليلحتلا ىلإ ةدنتسملاو هيلاع 

ءاليإ يف فارطألا عامتج ا بغري دقف كلذلو ،لوكوتوربلل لاثتمالا ةلافكل دوهج
  ؛ةيضقلا هذهل رظنلا نم ديزم

ىلإ بلطت نأو ،ةنجللا تاصاصتخا يف لخدت ام ردقب رظنلا ديق ةيضقلا هذه ءاقبإ   )و(
ثيحب ،ةيمانلا نادلبلا يف ةلثامم كالهتسا تالاح نع ليلحتلا نم ًاديزم ميدقت ةنامألا 

يف ةباقرلا ريبادت نع م جحلا ةريغص تافارحنا نم ةيخيرات تالاحل ًالجس لمشي
  .رومألا كلت يف فارطألا رظن طيسبت نأشب تارايخلا حارتقاو ،لوكوتوربلا

  ٣٥/٤٦ةيصوتلا 

ةداملا بجومب نيجيب ليدعت يف فارطألا تامازتلا ( ١٥/٣ررقملل ًاقفو ةلمكتسم تامولعم   - ًاعسات
رولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب قلعتي اميف لايرتنوم لوكوتورب نم٤   )ةي 
، UNEP/OzL.Pro/ImpCom/35/6ةقيثولا يف ةدراولا تامولعملا ىلإ هابتنالا ةنامألا لثمم ىعرتسا   -٢٤٣

يليدعت ىلع قدصت مل يتلا لوكوتوربلا نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ةلماعم يطغت يتلا   
اهفصوب ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم يف راجتالا ضارغأل نيجيبو نجاهنبوك ريغ ًالود " 
ةرقفلا يفو ١٥/٣ررق ملايف مدختسا حلطصملا اذه نأ ثيح " لوكوتوربلا يف فارطأ ةداملا نم ٩  نم ٤   
قيدصتلاب قلعتي اميف ةنيعم فارطأ ةلاحب ةقلعتملا تامولعملا ةقيثولا هذه تلمكتسا دقو . لوكوتوربلا
دعب فارطألا اهتمدق يتلا تامولعملا نم ديزملا ةنامألا تضرع امك. تانايبلا ميدقت وأ تاليدعتلا ىلع  
  .ةقيثولا نم ءاهتنالا

نجاهنبوك تاليدعت ىلع قيدصتلا ددص يف يه هدلب ةموكح نأ يسورلا داحتالا لثمم نلعأ  -٢٤٤  
لبق ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىدل قيدصتلا كوكص عاديإ متي نأ عقوتملا نم هنأو لايرتنومو نيجيبو 

  .يسورلا داحتالا نالعإب ةنجللا تبحرو. يلاتلا عوبسألا يف فارطألا عامتجا ءاهتنا
  :فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ةيلاتلا تاقيلعتلا ةلاحإ ىلع ةنجللا تقفاو كلذلو  -٢٤٥

حلطصم قابطنا مدعب ١٥/٣ررقملا نم ) ج (١ةرقفلا تحمس   - ١ يف ًافرط تسيل ةلود " 
ةرقفلا بجومب لماع ريغ فرط ىلع" لوكوتوربلا اذه قدص دق نوكي ال لوكوتوربلا نم ٥   

نوبركلا تابكرم يف ةراجتلا ضرغب لوكوتوربلا ىلع نيجيبو نجاهنبوك يليدعت ىلع 
فرطلا مدق ام اذإ فارطألل رشع عباسلا عامتجالا داقعنا نيح ىلإ ةيرولف ةيرولكورديهلا 

راذآ٣١لبق ررقملا اذه نم ‘ ٣ ’–‘ ١’) ج (١ةرقفلا يف ةددحملا تامولعملا   يف ٢٠٠٤سرام / 
راذآ٣١لبق تامولعملا هذه ثيدحت ىلع كلذ دعب لمعيو ىلوألا ةلاحلا  . ٢٠٠٥سرام / 

ةيعرفلاتارقفلا صنتو ماق دقفرط لكل ةبسنلاب يلي ام ىلع‘ ٣ ’–‘ ١’) ج (١    :  
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وأ هيلإ مامضنالا وأ نيجيب ليدعت ىلع قيدصتلا يوني هنأب ةنامألا راطخإ ب  ‘١’"
  ؛نكمم تقو برقأ يف هلوبق

فلأ ٢ و٢داوملل لماك لاثتما ةلاح يف هنأ تابثإب   ‘٢’ ةداملاو ياز ٢ –  نم ٤   
  ؛نيجيب ليدعت يف لدعملا وحنلا ىلع لوكوتوربلا

 ٣١يف اهؤافيتسا متي ةنامألا ىلإ هيلاع ‘ ٢’و‘ ١’نيترقفلا نع تانايب ميدقتب   ‘٣’
  ".٢٠٠٥سرام /راذآ

ررقملا نم ٣ةرقفلل ًاقفو   - ٢ تماق١٥/٣  دوقعملا نيثالثلاو يناثلا اهعامتجا يف ةنجللا ،   
ىلع ا ةلاحإب ٢٠٠٤هيلوي /زومت يف  اقيلعت ماع يف تامولعم تمدق يتلا فارطألا كلت   ٢٠٠٤ 

يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ تمدق يتلاو ١٥/٣ررقملا نم ) ج (١ةرقفلل ًاقفو   ،
  ؛UNEP/OzL.Pro.16/9ةقيثولا 

ررقملل ةبسنلاب ةلاحلا تناك ،فارطألل رشع سداسلاعامتجالا ذنمو   - ٣  يف ١٥/٣ 
يلاتلا وحنلا ىلع ذيفنتلا ةنجلل نيثالثلاوسماخلاعامتجالا داقعنا تقو   :  

لوكوتورب نم ةلصلا ةقيثولا تاليدعتلا يف نيفرط نايلاتلا نافرطلا حبصأ   )أ(
  ؛ادنلريأو ايلارتسأ: ًارخؤم اهيلع اقدص وأ ،لايرتنوم

لوكوتورب نم ةلصلا ةقيثولا تاليدعتلا ىلع دعب ةيلاتلا ًافرط ١١قدصت مل   )ب(  
داحتالاو لاغتربلاو ادنلوبو ناتسخازاكو نانويلاو اكيجلبو سوراليبو ناجيبرذأ : لايرتنوم
  ؛ناتسكبزوأو ايناركوأو ناتسكيجاطو يسورلا

 اذه يف ًافرط تسيل ةلود"فيرعت نع جرخت ةيلاتلا ةثالثلا فارطألا نأ ودبي   )ج(
يذلا حيضوتلا نأ ضارتفاب (نانويلاو اكيجلب : ١٥/٣ررقملا ضارغأل ةبسنلاب " لوكوتوربلا

ريبادت نع رهاظلا فرطلا فارحنا يوسي ٣٥/١٥ةيصوتلا يف دراولاو ،ذيفنتلا ةنجل هتسمتلا   ،
ةمدقملا تاقرولا ثيدحتب فارطألا هذه تماق دقو . لاغتربلاو) لوكوتوربلا يف جاتنإلا ةباقر
راذآ٣١ل بق اهنم ةرقفلا تاطارتشا ءافو ٢٠٠٥سرام /  ررقملا نم ‘ ٣ ’–‘ ١’) ج (١ 

  ؛١٥/٣
يف ًافرط تسيل ةلود "فيرعت نع جرخت ةيلاتلا ةعبرألا فارطألا نأ ودبي   )د(

ةروكذملا بابسألل١٥/٣ررقملا ضارغأل ةبسنلاب " لوكوتوربلا اذه لاثتمالا مدع (ناجيبرذأ :  
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب قلعتي اميف لايرتنوم لوكوتوربل  

ناتسكبزوأو سوراليب )١٦/٢١ررقملا يف دراولا وحنلا ىلع  ةبولطم تامولعم يأ امدقت مل (، 
ناتسخازاكو )١٥/٣ررقملا نم ‘ ٣ ’–‘ ١’) ج (١تارقفلا بجومب  لاثتمالا مدع (، 

ررقملا يف دراولا وحنلا ىلع ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل 
  ؛)١٣/١٩
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يف ًافرط تسيل ةلود "فيرعت نع جرخت ةيلاتلا ةعبرألا فارطألا ن أ ودبي  )ه(
تاطارتشال ءافو ةثدحم تامولعم تمدق ا ١٥/٣ررقملا ضارغأل ةبسنلاب " لوكوتوربلا اذه أل 

راذآ٣١لبق ‘ ٣ ’–‘ ١’) ج (١ةرقفلا  ت مل ا٢٠٠٥سرام /   أ نم مغرلا ىلع تانايب مدق ، 
راذآ٣١دعب ‘ ٣ ’–‘ ١’) ج (١ةرقفلل ًاقفو ةافوتسم  ناتسكيجاطو ادنلوب : ٢٠٠٥سرام / 

  .ايناركوأو يسورلا داحتالاو
يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا داقعنا دنع هنايرس يهتني ١٥/٣ررقملا ذيفنت نإ   - ٤  

يتلا لايرتنوم لوكوتور ب نم) ٨ (٤ةداملا ىلإ اذه ءوض يف ةراشإلاو ،لايرتنوم لوكوتورب 
  :ىلع صنت

راشملا تارداصلاو تادراولاب حامسلا زوجي ةداملا هذه ماكحأ نع رظنلا ضغب "  ،
ىلإ ١تارقفلا يف اهيلإ  اذه يف فرط ريغ ةلود يأ نم ةداملا هذه نم ًاثلاث ٤   

ًالاثتما لثتمت ةلودلا هذه نأ اهل عامتجايف فارطألا تررق اذإ اهيلإ وأ لوكوتوربلا   
اوملاو٢ةداملا ماكحأل ًالما ك ىلإ فلأ ٢د   ةداملا هذه نم ءاط٢  تانايب تمدق ا    أو  ،

ةداملا يف ددحم وه امك ىنعملا اذ  ٧". 

  ٣٥/٤٧ةيصوتلا 

ةداملا نم ٤ةرقفلا (صيخارتلل ًامظن تأشنأ يتلا فارطألا نع ةنامألا ريرقت يف رظنلا   -  ًارشاع ءاب ٤   
  )لايرتنوم لوكوتورب نم

نأ ىلإ راشأو UNEP/OzL.Pro/ImpCom.35/5ةقيثولا ضرعتساو دنبلا اذه ةنامألا لثمم مدق   -٢٤٦  
ةداملا نم ٤ةرقفلل ًاقفو فارطألا تاعامتجا نم عامتجا لك يف شقون دق دنبلا اذه  نم ءاب ٤   

نع اهتغلبأ دق يتلا فارطألا نم ةمئاقب ةنجللاو فارطألا ديوزت ةنامألا نم بلطتت يتلا لوكوتوربلا 
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسالل اةلاح   هذهل لوألا قفرملا يوتحيو . ةصاخلا صيخارتلا مظن

تماقو صيخارتلل ًامظن تأشنأ يتلا لوكوتوربلل لايرتنوم ليدعت يف فارطألاب ةمئاق ىلع ةقيثولا 
مظنلا هذه ل ـثم تأشنأ يتلا ليدعتلا يف فارطألا ريغب ةمئاق ىلع يناثلا قفرملا يوتحيو اهليغشتب
وحنلا ىلع فارطألا صيخارت م ـظنل لاصتالا طاقن ثلاثلا قفرملا يف جردت اميف اهليغشتب موـقتو

 .٩/٨ررقملا ن ـ م٢ةرقفلا يف هيلإ وعدملا 
ادنلريأو ابوك امأ ؛صيخارتلل ًاماظن تأشنأ دق ا   -٢٤٧  أب ناتوب تدافأ ةقيثولا عيزوتو دادعإ بقعو

مل يتلا ناتسكبزوأو ،لايرتنوم ليدعت يف نيفرط اتحبصأ دقف صيخارتلل ًاماظن ل عفلاب اتأشنأ دق ناتللا
تامولعم فارطألا نم ددع مدق ،كلذل ةفاضإو . صيخارتلل ماظن ءاشنإب تماق ليدعتلا يف ًافرط نكت
ةناعتسالابو . ةنامألل يكبشلا ناونعلا ىلع اهعضو مت يتلا صيخارتلا مظن لاصتا طاقن نع ةلمكتسم
ًامظن تأشنأ لايرتنوم ليدعت يف فارطألا نم ١٠٧نأ ةنامألا لثمم ركذ ةلمكتسملا تامو لعملاب  

مظنلا هذه لثم تأشنأ دق ليدعتلا يف فارطألا ريغ نم٣٧نأو صيخارتلل  ةنامألا ميدقت دعبو .  
  .دنبلا اذه نأشب ررقملا عورشم ماكحأ ليصفتلا نم ردقب سيئرلا ضرعتسا
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لع ةنجللاتقفاوكلذلو   -٢٤٨ دراولا ررقملا عورشم فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ليحت نأ ى  
  .هيف رظنلل ةقيثولا هذهل لوألا قفرملا نم فاق عرفلا يف

  ٣٥/٤٨ةيصوتلا 
  ىرخأ لئاسم   - رشع يداح 

ذيفنتلا ةنجل ا  -فلأ     رظن يتلا لاثتمالا لئاسم جلاعت ةغايصلا ةدحوم تايصوت
بتنالا ايلارتسأ لثممىعرتسا  -٢٤٩ ، UNEP/OzL.Pro/ImpCom/35/7ةقيثولا يف دراولا حرتقملا ىلإ ها  

. ةقباسلا عبرألا تاونسلا لالخ ذيفنتلا ةنجل يف وضعك ايلارتسأ ةبرجت ساسأ ىلع موقي هنأ ًاحضوم
فلتخت دق تايصوت رادصإ ىلإ تدأ دق ًايرهاظ ةقباطتم اياضق نأ فرطلا ظحال تقولا كلذ لالخو 

ريغ صاخشأ لبق نم ةنيابتملا تاريسفتلا وأ طلخلا ىلإ يدؤي دق نكلو ةغايصلا ثيح نم ًاليئض ًافالتخا  
نكمي يتلا ةغايصلا ةدحوملا تايصوتلاب ةمئاق ةنامألا ردصت نأب حرتقا يلاتلابو تاشقانملا ىلع نيعلطم 

  .ةفافشو ةقستم ةقيرطب اهقيبطت
ىلع ةنجللاتقفاواذلو   -٢٥٠  :  

ةداتعملا ةيئارجإلا رومألا ةجلاعم لجأ نم ةغايص لا ةدحوم تايصوت عضو يف رظنلا  )أ(
  ؛لاثتمالا مدع نأشب

 ١٥لبق ةيضقلا هذه ىلع ةنامألا ىلإ تاقيلعت ميدقت ىلإ ةنجللا ءاضعأ ةوعد   )ب(
  ؛٢٠٠٦رياربف /طابش

تاقيلعت يأ اهرابتعا يف ةذخآ ةيضقلا هذه نع ًاريرقت دعت نأ ةنامألا ىلإ بلطلا   )ج(
، لع ،ءاضعألا نم ةمدقم ةغايصلا ةدحوملا تايصوتلا نأشب تاحرتقم لمشي نأ ى
  .يلاتلا اهعامتجا يف ةنجللا اهيف رظنت يكل

  ٣٥/٤٩ةيصوتلا 
  ذيفنتلا ةنجلل يديهمتلا ليلدلا  -ءاب 

حرتقمل اهمعد نع تبرعأ دق نيثالثلاو عبارلا اهعامتجا يف ةنجللا نأ ىلإ ةنامألا لثمم راشأ   -٢٥١
فدهلاو . ةصاخلا ةيليغشتلا تاءارجإلاو ةنجللا رود حيضوتو حرشل ةقيث او دادعإب ايلارتسأ نم مدقم

ريفوت كلذكو ةنجللا ىلع ةضورعملا اياضقلل ةفافشلاو ةقستملا ةجلاعملا نامض ىلع ةدعاسملا وه هنم 
تاقيلعت ةيأ نأ ىلإ سيئرلا راشأو . ماع لك ةنجللا نيوكت رييغت عم ددجلا ءاضعألا ةدعاسمل تامولعملا

عامتجالا هضرعتسيس يذلا لوألا صنلا عورشم يف اهنيمضت بجي زجوملا عورشم نأشب تاحارتقا وأ 
  .ةنجلل نوثالثلاو سداسلا

عيمجل عساولا حرشلا نم ديفتسيس هنأ ىلإ ريشأو زجوملا صنلا عورشمب ةنجللا تبحر   -٢٥٢
لكب ةلصتملا تامازتل الل ليصفتلا نم ربكأ ردق ىلع فصوو ؛ةنجللا ةيالو نمض عقت يتلا تامازتلالا

داوم فلتخمب ا ) كلذ وحنو صيخارتلا مظن ،تانايبلا غالبإ(ةينقتلا اياضق لانم ةيضق   اقالعو
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نأب ةنامألا لثمم حضوأو . هخيرات ىتح ةنجللا تايصوت لكل لصاوتملا عيمجتلاو ؛لايرتنوم لوكوتورب
جوم وهو٢٠٠٠ماع ىتح ةدتمملا تاونسلا تطغ دق هذه عيمجتلا تايلمع  هديدحت نكميو لعفلاب دو  

  .رضاحلا تقولا ىتح
رمألا يعدتسي اميف ًاتباث لظيس يديهمتلا ليلدلا ىوتحم ضعب نأ ىلإ ةنجللا تراشأ امك   -٢٥٣
مدقت نيح ةنيعم ةيضقل ىدصتتس ةنامألا نأ ىلإ سيئرلا راشأو . ةنس لك هنم ىرخأ ءازجأ ثيدحت
ةنجلل نيثالثلاو سداسلاعامتجالا ىلإ يديهمتلا ليلدلل لوألا صنلا عورشم  .  

، تقفاوكلذلو   -٢٥٤ يديهمتلا ليلدلا عورشم عضو لمكتست نأ ةنامألا ىلإ بلطت نأ ىلع ةنجللا  
  .يلاتلا اهعامتجا يف ةنجللا هيف رظنت يكل ،ةنجللا ءاضعأ تاقيلعت اهرابتعا يف ذخأت نأ ىلع

  ٣٥/٥٠ةيصوتلا 

نم ٩ةداملا بجومب ةمدقملا فارطألا ريراقت ب قلعتت ةنامألل ةلص تاذ تاحرتقمو تاظحالم  -ميج   
  تامولعملا لدابتو ةيريهامجلا ةيعوتلاو ريوطتلاو ثحبلا نأشب لايرتنوم لوكوتورب

ةداملا نأ ىلإ راشأو . UNEP/OzL.Pro/ImpCom/35/9ةقيثولا ىلإ هابتنالا ةنامألا لثمم ىعرتسا   -٢٥٥
نواعتلا ىلإ فارطألا وعدت لايرتنوم لوكوتورب نم ٩ ريوطتلاو ةيمنتلاو ثاحبألا ةطشنأ فلتخم يف  

ةرتف لك تانامألا ىلإ ةطشنألا هذه نع ًازجوم ًاريرقت مدقت نأو تامولعملا لدابتو ةيريهامجلا ةيعوتلاو 
نم مغرلاب درطم لكشب صقانتلا يف ذخآف ريراقتلا هذه لثم مدقت تناك يتلا فارطألا ددع امأ . نيتنس

  .٩ةداملا فده ةيبلتو تامولعملا مساقتو نواعتلا لاجم يف عقاولا يف رهاظلا مدقتلا 
يف رظنلا ًاينمز بسانملا نم نوكي دقف ةنجللا قتاع ىلع ةاقلملا ةليقثلا لمعلا ءابعأ ىلإ رظنلابو   -٢٥٦

نأو ينوناق مازتلا ىلع يوتحت ٩ةداملا نأ كلذ عم ةنجللا ءاضعأ ظحالو . ريراقتلا هذه لثم ميدقت فقو  
اهميدقت يف رارمتسالا بجيو ةميق ىلعيوطنت ريراقتلا  .  

دراولا ررقملا عورشم فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ليحت نأ ىلع ةنجللا تقفاو كلذلو  -٢٥٧  
  .هيف رظنلل ةقيثولا هذهل لوألا قفرملا نم ءار عرفلا يف

  ٣٥/٥١ةيصوتلا 
رشع يناث   عامتجالا ريرقت دامتعا  -  

عامتجالا ريرقت ءا عورشم صن ترقأو ةنجللا تثحب  -٢٥٨  إ ةمهم دانسإ ىلع تقفاوو تايصوتلا  
  .سيئرلا عمو ،ًاضيأ ررقملا رودب موقي يذلا سيئرلا بئان عم رواشتلاب ةلماع ةنامألا ىلإ

رشع ثلاث   عامتجالا ماتتخا  -  
ةعاسلا يف عامتجالا ماتتخا سيئرلا نلعأ ،داتعملاك ةلما   -٢٥٩  رهظ ١٢،٠٥ا تارابع لدابت دعبو  

، موي ةعمجلا   .٢٠٠٥ ربمسيد/لوألا نوناك ٩ 
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لوألاقفرملا    

  فارطألل رشع عباسلا عامتجالا اهيف رظنيل تاررقم عيراشم

  لمع ةطخ بلطولايرتنوم لوكوتوربل اينيمرأ  لاثتمامدع   :- /١٧ررقملا   - فلأ 
نيرشت ١يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص دق اينيمرأ نأ ىلإ ريشي نأ   - ١  

ةرقفلا بجومب لماع فرط ا ١٩٩٩ربوتكأ /لوألا  أ ىلع فنصتو ةداملا نم ١  لوكوتوربلا نم٥    .
؛لاثتمالا نم اينيمرأ نيكمتل رالود٢ ٠٩٠ ٠٠٠ةيملاعلا ةئيبلا قفرم سلجم دمتعا دقو     

ةعضاخلا داوملا نم يونسلا كالهتسالا نع تغلبأ دق اينيمرأ نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٢
غلابلاو ٢٠٠٤ماعل ) ليثيملاديمورب (ءاه قفرملاب ةباقرلل  وـهو ،نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٠٢٠,١   

دافنتسا تالادب نط رفص غلابلاو فرطلل هب حومسملا كالهتسالا ىوتسمل ىصقألا دحلا زواجتي ام 
ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف كلذل ربتعت اينيمرأ نأو ،ماعلا كلذل ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كلت نم نوزوألا 

  ؛لوكوتوربلا بجومب ةباقرلا
ةدوزم لمع ةطخ ،ذيفنتلا ةنجل ىلإ ،لجاع وحن ىلع ،مدقت نأ اينيمرأ ىلإ بلطي نأ   - ٣

دقو ،مداقلا اهعامتجا لالخ اهيف رظنلل لاثتمالا ىلإ ةيروفلا ةدوعلا نامضل ًاينمز ةددحم سايق تامالعب 
ينمزلا لودجلا معدل داريتس الل صصح عضو لمعلل اهتطخ يف جردت نأ يف رظنلا يف اينيمرأ بغرت
  ؛يجيردتلا صلختلا ةيلمع قيقحت يف مدقتلا نمضت ةيميظنت تاودأو تاسايسو ،يجيردتلا صلختلل

نم يجيردتلا صلختلاب قلعتي اميف اينيمرأ هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٤
ام ردقب فرطلا عم لماعتلا يف رارمتسالا يغبنيو ). ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملاب ةباقرلل ةعضاخلا داوملا 

ال يذـلا فرطلا ا   لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب ،اهذيفنتو لوكوتوربلا يف ةباقرلا ريبادتب ءافولا وحن لمعي
قيقحت نم اهنيكمتل ةيلودلا تادعاسملا يقلت يف اينيمرأ رمتست نأ يغبني ،ددصلا اذه يفو . هيلع رابغ
فارطألا عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيداشرتسالا ةمئاق لا نم فلأ دنبلل ًاقفو تامازتلالا كلت
دنبلل ًاقفو هنأب ،ررقملا اذه لالخ نم ،اينيمرأ رذحي فارطألا عامتجا نأ ريغ . لاثتمالا مدعب قلعتي اميف
، انملا تقولا يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا يف لشفلا ةلاح يف هنأ نم ،ريبادتلل ةيداشرتسالا ةمئاقلا نم ءاب بس
دقو . ريبادتلل ةيداشرتسالا ةمئاقلا نم ميج دنبلا عم قستت يتلا ريبادتلا يف فارطألا عامتجا رظنيس

نم تادادمإلا فقو نامض لثم ٤ةداملا بجومب ةحاتملا تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا هذه لمشت   
فارطألا مهاست ال ثيحب لا ثتمالا مدع عوضوم) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملاب ةباقرلل ةعضاخلا داوملا 

  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةردصملا
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لايرتنوم لوكوتوربلناجيبرذأ لاثتمامدع   :- /١٧ررقملا   -ءاب     
ندنل يليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص ناجيبرذأ نأ ىلإ ريشي نأ   - ١

ناريزح٢١يف نجاهن بوكو يف لايرتنوم ليدعت ىلعو ١٩٩٦هينوي /  لوليأ٢٨،  ا ٢٠٠٠ربمتبس /  أو  ،
ةداملا بجومب لمعي ال فرط ا   لوكوتوربلا نم٥أ ىلع ةفنصم ةيملاعلا ةئيبلا قفرم سلجم رقأ دقو .  

؛لاثتمالا نم ناجيبرذأ نيكمتل رالود نويلم٦،٨٦٧صيصخت     
داريتسا ىلع رظحب لمعلا لاخدإ تدكأ ناجيبرذأ نأب ريدقتلا عم ًاملع طيحي نأ   - ٢

فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم لل ةعضاخلا داوملا  ًاقفو )ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا يف ةباقر  ،
نم لماكلا يجيردتلا صلختلا زجني مل فرطلا نأب قلقلا عم ًاضيأ ًاملع طيحي هنأ الإ ١٦/٢١ررقملل   ،

؛ررقملا اذهل ًاقفو٢٠٠٥رياني /يناثلا نوناك لوأ لبق ةباقرلل ةعضاخلا داوملا    
ذافنإ ىلع ا طيحي نأ  - ٣  ردق نأشب تاظفحت نع تبرعأ ناجيبرذأ نأب كلذك ًاملع  

ريشيو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عبتت يف ا   ربخ صقن ىلإ رظنلاب تادراولا ىلع هتضرف يذلا رظحلا
ررقملا يف ةدراولا ا   ررقملاو ١٠/٢٠امازتلاب ءافولا عطتست مل ناجيبرذأ نأ ىلإ ركذلاب زاجنإب ١٥/٢٨   

فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم صلخت   نوبركلا تابكرم (ا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم مات يجيردت
؛يلاوتلا ىلع٢٠٠٣رياني /يناثلا نوناك لوأ لبق) ةيرولف ةيرولكلا    

جمانرب عم نواعتلاب لمع نم فرطلا هب ماق امب ،كلذ عم ريدقتلا عم ًاملع طيحي نأ   - ٤
ىلإ بلطيو ،ةلاحلا هذه ةجلاعمل ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم ةدعاسملا نم ديزملا سامتلالةئيبلل ةدحتملا ممألا   

لالخ هيف رظنلاب ةنجلل حمسي تقو يف ةردابملا كلت عضو نع ةنامألا ىلإ ًاريرقت مدقت نأ ناجيبرذأ 
  ؛يلاتلا اهعامتجا

لايرتن وم لوكوتوربل لاثتمالا ىلإ ةدوعلا نع رركتملا ناجيبرذأ زجع ءوض يف ،قفاوي  - ٥
ًاثيدح هضرف يذلا رظحلا ذافنإ ىلع هتردق نأشب فرطلا تاظفحتو فارطألا عامتجا تاررقمل ًاقفو 

فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم   ةيرولكلا نوبركلا تابكرم (ا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا داريتسا ىلع
ذيفنت ىلع ناجيبرذأ دعاست نأ ةردصملا فارطألا ىلإ بلطي نأ ىلع )ةيرولف فقو قيرط نع اهمازتلا ، 

نم ءاب دنبلل ًاقفو ،كلذك ناجيبرذأ رذحي نأ ىلعو ،فرطلا ىلإ ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كلت ريدصت 
فرطلا زاجنإ مدع ةلاح يف ،رظنيس فارطألل رشع نماثلا عامتجالا نأب ،ريبادتلل ةيداشرتسالا ةمئاقلا 

فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ماتلا يجيردتلا صلختلل  نوبركلا تابكرم (ا
ةيداشرتسالا ةمئاقلا نم ميج دنبلا ذيفنت يف ٢٠٠٦رياني /يناثلا نوناك لوأ لبق) ةيرولف ةيرولكلا  ،

ةعضاخلا داوملاب دادمإلا فقوب ٤ةداملا بجومب ةحاتملا تاءارجإلا لمشي نأ نكمي ام وهو ،ريبادتلل   
ىلوألا ةعوم  فلأ قفرملا نم ا يف ةباقرلل   .ناجيبرذأ ىلإ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم( 
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  لايرتنوم لوكوتوربل شيدالغنب لاثتما مدع  :- /١٧ررقملا   - ميج
 ٢يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص دق شيدالغنب نأب ًاملع طيحي نأ   - ١

خيراتب ندنل ليدعتو ١٩٩٠سطسغأ /بآ راذآ١٨،  نجاهنبوك ليدعتو ١٩٩٤سرام /   ٢٧خيراتب ، 
خيراتب لايرتنوم ليدعتو ٢٠٠٠ربمفون /يناثلا نيرشت زومت٢٧،  اهرابتعاب تفنصو ٢٠٠١هيلوي /   ،

ةداملا نم ١ةرقفلا ىضتقمب ًالماع ًافرط  اهجمانرب ىلع تقفاو ةيذيفنتلا ةنجللا نأو لوكوتوربلا نم ٥   
نم ًارالود ١ ٨٥٢ ١٦٤غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعا امك ١٩٩٤ربمتبس /لوليأ يف يرطقلا  

؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملل ًاقفو لاثتمالا نم فرطلا اذه نيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا     
يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ةبسنلاب شيدالغنبل ساسألا طخ نأب كلذك ظحالي نأ   - ٢

ةثلاثلا ةعوم   زوألا دافنتسا تالادب نط٠،٨٦٦٧غلبي ) ليثيملا مروفورولك(ا ءاب قفرملا نأل ًارظنو . نو 
يف ليثيملا مروفورولك نم نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٠،٨٩٢غلبي فرطلا هنع غلبأ يذلا كالهتسالا   

ةداملا بجومب هتامازتلال لاثتما مدع ةلاح يف ربتعي هنإف ٢٠٠٣ ؛لايرتنوم لوكوتورب نم ءاه٢،     
٣ -   ىلإ ةزجانلا ا دوع نامضل لمع ةطخل شيدالغنب ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ

، . ليثيملا مروفورولك ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا شيدالغنب نأ ظحالي نأو
  :يلي امب ديدحتلا هجو ىلع مزتلت ،لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا ءادأب لالخإلا نودو ةطخلا كلت بجومب

ىلإ ٢٠٠٥ نم ةرتفلا يف ليثيملا مروفورولك كالهتسا ىلع ةظفاحملا  )أ( دـنع ٢٠٠٩   
غلابلا ٢٠٠٤ماع ىوتسم نع ديزي ال ىوتسم  دعب هضيفخت مت نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٠،٥٥٠   

  :يلاتلا وحنلا ىلع كلذ
يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٠،٢٦٠٠ىلإ   ‘١’   ؛٢٠١٠ 
بولطملا وحنلا ىلع ٢٠١٥يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط رفص ىلإ   ‘٢’  

قفاوت دق يتلا ةيساسألا تامادختسالا ءانثتساب ،لايرتنوم لوكوتورب بجومب 
  ؛خيراتلا اذه كلذ دعب فارطألا اهيلع

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

تنكم هالعأ ٣ةرقفلا يف ةجردملا ريبادتلا نأ ظحالي نأ   - ٤ ةدوعلا نم لعفلاب شيدالغنب  
ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع اهثحيو ،زرحملا مدقتلا نأشب شيدالغنب ئنهي نأو ٢٠٠٤يف لاثتمالا ىلإ   ،

يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا نم يجيردتلا صلختلاو لمعلا ةطخ نم يقبتملا ذيفنتل ةينعملا 
؛ءاب قفرملا نم ةثلاثلا ةعوم ا  

لمعلا ةطخ ذيفنتب قلعتي اميف شيدالغنب هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري ن أ  - ٥
وحن لمعي ام ردقب فرطلا عم لماعتلا يف رارمتسالا يغبنيو . ليثيملا مروفورولك نم يجيردتلا صلختلاو

يذلا فرطلا ا   ال لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب ،اهذفنيو لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتب ءافولا
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قيقحت نم اهنيكمتل ةيلودلا تادعاسملا يقلت يف شيدالغنب رمتست نأ يغبني ،ددصلا اذه يفو . هيلع رابغ
فارطألا عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيداشرتسالا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل ًاقفو تامازتلالا كلت 

نم ءاب دنبلل ًاقفو هنأب ،ررقمل ا اذه لالخ نم ،شيدالغنب رذحت فارطألا نأ ريغ. لاثتمالا مدع قحب
عم قستت يتلا ريبادتلا يف فارطألا رظنتس ،لاثتمالا مدع ةلاح يف هنأ نم ،ريبادتلل ةيداشرتسالا ةمئاقلا 

اهزيجت يتلا تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا هذه لمشت دقو . ةيداشرتسالا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا
ادادمإ فقو نامض لثم٤ةداملا  مهاست ال ثيحب ) لاثتمالا مدع عوضوم(ليثيملا مروفورولك ت  

  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةردصملا فارطألا

لايرتنوم لوكوتوربل كسرهلاو ةنسوبلالاثتمامدع   :- /١٧ررقملا   -لاد    
لوأ خيراتب لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص كسرهلاو ةنسوبلا نأ ىلإ ريشي نأ   - ١

بآ١١يف لايرتنومو نجاهنبوك ندنل تاليدعت ىلعو ، ١٩٩٣ربمتبس /لوليأ دقو ٢٠٠٣سطسغأ /   
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لماع فرطك تفنص  اهجمانرب ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعاو لوكوتوربلا نم ٥   

نم ًارالود ٢ ٩٠٠ ٧٧١غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعا دقو . ١٩٩٩سرام /راذآ يف يرطقلا  
؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملا ماكحأل ًاقبط لاثتمالا نم فرطلا اذه نيك متل فارطألا ددعتم قودنصلا    

يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملل كسرهلاو ةنسوبلا ساسأ طخ نأ ىلإ ًاضيأ ريشي نأ   - ٢
ءاب قفرملا ،ةثلاثلا ةعوم  نوزوألا دافنتسا تالادب نط١،٥٤٨غلبي ) ليثيملا مروفورولك(ا نأ ثيحو .  

ماع يف ليثيملا مروفورولك نم نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٣،٦٠٠هر دق كالهتساب غلبأ فرطلا  
هردق كالهتساو ٢٠٠٣ ماع يف ليثيملا مروفورولك نم نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٢،٤٤   ٢٠٠٤ ،

؛لايرتنوم لوكوتورب نم ءاه٢ةداملا اهبترت يتلا تامازتلالل لاثتما مدع ةلاح يف نوكي هنإف     
ةزجانلا ا ريدقتلا عم ريشي نأ  - ٣  دوع نامضل لمع ةطخ كسرهلاو ةنسوبلا ميدقت ىلإ  

نأ ىلإ كلذك ريشي نأو ،لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ليثيملا مروفورولك ىلع ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ 
  :يلي امب لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا ءادأب لالخإلا نودو ةطخلا كلت بجومب ًاديدحت مزتلت كسرهلاو ةنسوبلا

يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٢،٤٤نم ليثيملا مروفورولك كالهتسا ضيفخت   )أ(  
يلاتلا وحنلا ىلع٢٠٠٤  :  

ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ١،٣ىلإ   ‘١’   ؛٢٠٠٥ 
ءانثتساب ٢٠٠٦ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط رفص ىلإ   ‘٢’  ،

ألا دعب فارطألا ا  نوناك نم لو صخرت دق يتلا ةيساسألا تامادختسالا
  ؛٢٠١٥رياني /يناثلا

لمتشت يتلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو داريتسالا صيخارت ماظن ءاشنإ   )ب(
يناثلا نوناك ةيا  ؛٢٠٠٦رياني /لبق داريتسا صصح ىلع  
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كسرهلاو ةنسوبلا دعاست نأو دبال هيلاع ٣ةرقفلا يف ةجردملا ريياعملا نأ ىلإ ريشي نأ   - ٤  
ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع كسرهلاو ةنسوبلا ثحيو ٢٠٠٦ماع يف لاثتمالا ىلإ ةدو علا ىلع  

ةثلاثلا ةعوم   ا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا نم يجيردتلا صلختلاو لمعلا ةطخ ذيفنتل ةصتخملا
  ؛ءاب قفرملا نم

ةطخ ذيف نتب قلعتي اميف كسرهلاو ةنسوبلا هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ  - ٥
وحن لمعي ام ردقب ،فرطلا ةلماعم ةلصاوم يغبنيو . ليثيملا مروفورولك نم يجيردتلا صلختلاو اهلمع

فرط يأ هب لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب ،اهذيفنتو ًاديدحت لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتب ءافولا 
ا يف رمتست نأ كسرهلاو ةنسوبلل يغبني ددصلا اذه يفو. هيلع رابغ ال دعاسمل ةيلودلا تادعاسملا يقلت  

اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيداشرتسالا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل ًاقفوو تامازتلالا كلتب ءافولا ىلع 
ةنسوبلا رذحت ررقملا اذه لالخ نم فارطألا نإف ،كلذ عمو . لاثتمالا مدع قح يف فارطألا عامتجا
فارطألا نإف ةلثتمم اهئاقب مدع ةلاح يف هنأ ريبادتلل ةيداشرتس الا ةمئاقلا نم ءاب دنبلا بجومب كسرهلاو
ةيناكمإ ريبادتلا كلت لمشت دقو . ةيداشرتسالا ةمئاقلا ريبادت نم ميج دنبلا عم قفتت ريبادت ثحبت فوس

ليثيملا مروفورولكب كسرهلاو ةنسوبلا دادمإ مدع نامض لثم ٤ةداملا اهزيجت تاءارجإ ذاختا  ةداملا يأ ( 
مدع عضو رارمتسا يف ةمهاسم اهل ةردصملا فارطألا نوكت ال ثيحب ) لاثتمالا مدع عوضوم يهيتلا 

  .لاثتمالا

لايرتنوم لوكوتوربل يليشلاثتمامدع   :- /١٧ررقملا   -  ءاه    
راذآ٢٦يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص دق يليش نأب ًاملع طيحي نأ   - ١ سرام / 
يف ندنل ليدعتو ١٩٩٠ ناسين٩،  يف نجاهنبوك ليدعتو ١٩٩٢ليربأ /  يناثلا نوناك١٤،  رياني / 
يف لايرتنوم ليدعتو ١٩٩٤ ناريزح١٧،  يف نيجيب ليدعتو ١٩٩٨هينوي /  رايأ٣،  ، ٢٠٠٠ويام / 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لمعي فرطك تفنصو  يف ةيذيفنتلا ةنجللا تقفاوو ،لوكوتوربلا نم ٥   
يرطقلا اهجمانرب ىلع١٩٩٢هينوي /ناريزح ًارالود ١٠ ٣٨٨ ٤٥١غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا ت دمتعاو.    

؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملل ًاقفو لاثتمالا نم اهنيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم     
ةثلاثلا ةعوم   - ٢  ا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ةبسنلاب يليشل ساسألا طخ نأ ىلإ ريشي نأ
ادب ًانط٦،٤٤٥غلبي ) ليثيملا مروفورولك(ءاب قفرملا  داوملل اهساسأ طخ نأو ،نوزوألا دافنتسا تال  

نوزوألا دافنتسا تالادب نط٢١٢،٥١٠غلبي ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا  ثيحو .  
ليثيملا مروفورولك نم نوزوألا دافنتسا تالادب ًانط ٦،٩٦٧هردق كالهتسا نع غلبأ فرطلا نأ   

يف ليثيملا ديمورب نم نط ٢٧٤،٣٠٢و هردق كالهتساو ٢٠٠٣  دافنتسا تالادب نط ٢٦٢،٧٧٦   
ةداملا اهبترت يتلا تامازتلالل لاثتما مدع ةلاح يف ناك هنإف ٢٠٠٤ماع يف ليثيملا ديمورب نم نوزوألا   ،

ةداملاو ءاه ٢ يماع يف لايرتنوم لوكوتورب نم ءاح ٢    ؛٢٠٠٤ و٢٠٠٣ 
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ا   - ٣ لاثتمالا ىلإ ةزجانلا دوع نامضل لمع ةطخل يليش ميدقت ريدقتلا عم ظحالي نأ
نودو ،ةطخلا هذهل ًاقبط هنأب ًاملع طيحي نأو . ليثيملا ديمورب ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل
  :يلي امب صوصخلا هجو ىلع يليش مزتلت ،لوكوتوربلل ةعباتلا ةيلاملا ةيلآلا ءادأب لالخإلا

ًانط ٤،٥١٢نع ديزي ال ىوت سم دنع ليثيملا مروفورولك كالهتسا ىلع ةظفاحملا  )أ(  
ىتح ٢٠٠٥نم ةرتفلا يف نوزوألا دافنتسا تالادب  ليثيملا مروفورولك كالهتسا ضيفخت مث ٢٠٠٩   ،

  :يلاتلا وحنلا ىلع
يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ١،٩٣٤ىلإ   ‘١’   ؛٢٠١٠ 
ر ياني/يناثلا نوناك لوأ لبق نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط رفص ىلإ  ‘٢’

دعب فارطألا ا ٢٠١٥  صخرت دق يتلا ةيساسألا تامادختسالا ءانثتساب  
  ؛خيراتلا كلذ

يف نوزوألا دافنتسا تالادب ًانط ٢٦٢،٧٧٦نم ليثيملا ديمورب كالهتسا ليلقت   )ب(  
يلاتلا وحنلا ىلع٢٠٠٤  :  

يف نوزوألا دافنتسا تالادب ًانط ١٧٠ىلإ   ‘١’   ؛٢٠٠٥ 
نوناك لوأ هتياغ دعوم يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط رفص ىلإ   ‘٢’

صخرت دق يتلا ةجرحلا تامادختسالا ءانثتساب ا ٢٠١٥رياني /يناثلا  ،
  ؛خيراتلا كلذ دعب فارطألا

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تادراولا صيخارتلو صصحل نسحم ماظنب لمعلا لاخدإ   )ج(
ريبادتلا دامتعاب كلذو ةيلاقتنالا ةرتفلا ءانثأ لاثتمالا نامضو نوناقلا ىلع ناملربلا ةقفاوم ةظحل ذنم  
  ؛اهقيبطت ةموكحلا قح نم يتلا ةيميظنتلا

لعفلاب تداع دق ا ٢٠٠٤ماع نع تانايب تغلبأ يليش نأ ىلإ ريشي نأ   - ٤  أ ىلإ ريشت  
ليش ئنهي نأو ،ليثيملا مروفورولك ةباقر نأشب لوكوتوربلا يف ةدراولا ريبادتلاب ا  ي امازتلال لاثتمالا ىلإ

ام ذيفنتل ةصتخملا ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع فرطلا اذه ثحي نأو ،هتزرحأ يذلا مدقتلا ىلع 
  ؛ليثيملا مروفورولك نم ماتلا صلختلا قيقحتل لمعلا ةطخ نم يقبت

يليش نكمت نأ هالعأ ٣ةرقفلا يف ةجردملا ريبادتلا نأش نم نأب ًاضيأ ًاملع طيحي نأ   - ٥  
ماع لولحب ليثيملا ديمورب ةباقر نأشب لوكوتوربلا يف ةدراولا ريبادتلاب ا لاثتمالا ىلإ ةدوعلا نم   امازتلال

يجيردتلا صلختلاو لمعلا ةطخ ذيفنتل ةينعملا ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع يليش ثحي نأو ٢٠٠٥  ،
  ؛ليثيملا ديمورب نم لماكلا

لمعلا ةط خ ذيفنتب قلعتي اميف يليش هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ  - ٦
فرطلا عم لماعتلا يف رارمتسالا يغبنيو . ليثيملا ديموربو ليثيملا مروفورولك نم يجيردتلا صلختلاو
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فرـط ا   لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب ،اهذيفنتو لوكوتوربلا يف ةباقرلا ريبادتب ءافولا وحن لمعي ام ردقب
ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا تادعاسمل ا يقلت يف يليش رمتست نأ يغبني ،ددصلا اذه يفو. هيلع رابغ ال

فارطألا عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيداشرتسالا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل ًاقفو تامازتلالا هذ  
نم ءاب دنبلل ًاقفو هنأب ،ررقملا اذه لالخ نم ،يليش رذحت فارطألا نأ ريغ . لاثتمالا مدعب قلعتي اميف
عم قستت يتلا ريبادتلا يف فارطألا رظنتس ،لاثتمالا مدع ةلاح يف هنأ نم ،ريب ادتلل ةيداشرتسالا ةمئاقلا
اهزيجت يتلا تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا هذه لمشت دقو . ةيداشرتسالا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا

ليثيملا ديمورب تادادمإ فقو نامض لثم ٤ةداملا  فار طألا مهاست ال ثيحب) لاثتمالا مدع عوضوم( 
  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةردصملا

ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسال ٢٠٠٤ماع يف لمتحملا  نيصلا لاثتمامدع   :- /١٧ررقملا   - واو  
ءاب قفرملا نم ىلوألا ةعوم   ) ىرخألا ةنجلهلا ةماتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا يف

  لمع ةطخ بلطو
يف ندنل ليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص نيصلا نأب ًاملع ةطاحإلا  - ١  ١٤ 

يف نجاهنبوك ليدعت ىلعو ١٩٩١هينوي /ناريزح ناسين٢٢،  ا ٢٠٠٣ليربأ /  أ ىلع ةفنصم ا  أو  ،
يف يرطقلا اهجمانرب ترقأ ةيذيفنتلا ةنجللا نأو ،لوكوتوربلا نم ٥ةداملا بجومب لماع فرط   

غلبم صيصخت ةيذيفنتلا ةنجللا ترقأ دقو. ١٩٩٣سرام /راذآ قودنصلا نم ًارالود ٦٢٣ ٤٣٨،٢٨٣   
؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملل ًاقفو لاثتمالا نم فرطلا نيكمتل فارطألا ددعتم     

ةعضاخلا داوملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ نيصلا نأب كلذك ًاملع ةطاحإلا   - ٢
ءاب قفرملا نم ىلوألا ةعوم    ٢٠٠٤ماع يف ) ىرخألا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا يف ةباقرلل

هب حومسملا ىصقألا دحلا زواجتي ام وهو ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٢٠،٥٣٩هرادقم   
ةنسلا كلت يف نوزوألا ذافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٢٠،٥٣٣٦غلبي يذلاو فرطلا كالهتسا ىوتسمل   

، وض يف ،نيصلا نأب ضرتفي هنأو ،ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كلتل ةبسنلاب حيضوتلا نم ديزم دوجو مدع ء
  ؛لوكوتوربلا يف ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف ربتعت

اهكالهتسال ًاريسفت لاجعتسالا هجو ىلع ذيفنتلا ةنجل ىلإ مدقت نأب نيصلا ةبلاطم   - ٣
ىلإ ةيروفلا ةدوعلا ةلافكل نمزلا ةددحم سايق تامالعب ةعوفشم لمع ةطخ عم بنج ىلإ ًابنج دئازلا 

ةطخ نيمضت يف رظنلا يف نيصلا بغرت دقو . يلاتلا اهعامتجا لالخ امهيف ةنجللا رظنت يكل ،لاثتمالا
  ؛يجيردتلا صلختلا لودج معدل تادراولا صصحل مظن ءاشنإ اهلمع

نم يجيردتلا صلختلاب قلعتي اميف نيصلا هققحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٤
ا ةعوم  ). ىرخألا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ءاب قفرملا نم ىلوأل ا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا

يف ةدراولا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا ىلع لمعي ام ردقب ،فرطلا ةلماعم يف رارمتسالا يغبنيو 
يف نيصلا رمتست نأ يغبني ،ددصلا اذه يفو . هيلع رابغ ال فرط ةلماعم سفنب ،اهذيفنتو لوكوتوربلا
ةيداشرتسالا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل ًاقفو ا م ىلع لوصحلا  امازتلاب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلود تادعاس
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رظنيس فارطألا عامتجا نأ ديب ، . لاثتمالا مدع نأشب فارطألا عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل
ةنسح ةقيرطب لاثتم الا ىلإ ةدوعلا يف اهلشف ةلاح يف ،ريبادتلل ةيداشرتسالا ةمئاقلا نم ءاب دنبلل ًاقفو
كلت لمشت نأ نكميو . ريبادتلل ةيداشرتسالا ةمئاقلا نم ميج دنبلا عم قستت ريبادت ذاختا يف ،تيقوتلا

ةعضاخلا داوملاب دادمإلا فقو ةلافك لثم ٤ةداملا بجومب ةحاتملا تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا   ،
ءاب قفرملا نم ىلوألا ةعوم   عوضوم يه يتلا ) ىرخألا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلاتابكرم (ا يف ةباقرلل

  .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ةردصملا فارطألا مهاست ال ثيحب ،لاثتمالا مدع

لوكوتورب نم ٧ةداملا ىضتقمب فارطألا نم ةمدق ملاتامولع ملاو تانايبلا  :- /١٧ررقملا   - ياز  
  لايرتنوم

نأ ريدقتلا عم املع طيحينأ   - ١ رط]دعب اميف لمكتست[  نيب نم ًاف   )دعب اميف لمكتست( 
ألا كلت نم نأو ،العف كلذب تماق دق٢٠٠٤نع تانايب مدقت نأ اهيلع نيعتي ناك  لمكتست (فارط  

ا) دعب اميف لبقانايب تغلبأ دق لولح   ناريزح٣٠  ررقملل الامعإ ٢٠٠٥هينوي /    ؛١٥/١٥ 
٢ -   ، ،عمريشي نأ كلذ ىلإ  عب غلبت مل ةيلاتلا فارطألا نأ  ، [ ٢٠٠٤تانايب د   كوك رزج

  ؛]وروانو قيبمازوم
ارطألا هذه عضي كلذ نأب املعطيحينأ   - ٣ نأشب ا    امازتلال لاثتما مدع ةلاح يف ف

ةرخأتملا التت نأ ىلإ لايرتنوم لوكوتورب ىضتقمب تانايبلا غالبإ    ؛انايب ةنامألا ىق
كولا عم ةقيثو ةروصب لمعلا ىلعبسانتي امبسح، اهثحينأ   - ٤ غالبإل ةذفنملا تالا ، 

فارطألا هذه عضو ضارعتسا ذيفنتلا ةنجل نم بلطي نأو ،لجاع وحن ىلع ،ةنامألل ةبولطملا تانايبلا 
  ؛مداقلا اهعامتجا لالخ

ةيلاعف ةقاعإ ىلع لمعي اهنيح يف تانايبلل فارطألا غالبإ مدع نأ ىلإ اضيأ  ريشينأ   - ٥
او دصر تقمبامازتلال فارطألا لاثتما مييقت   ؛لايرتنوم لوكوتورب ىض 

ناريزح٣٠لبق غالبإلا نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٦ ةجردب رسيي ماع لك نم هينوي / 
ةرقفلا ىضتقمب ةلماعلافارطألا ةدعاسم يف فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا لمع نم ةريبك   

ةداملا نم ١ ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلع ٥    ؛لايرتنوم لوكوتوربل 
درجمب جاتنإلاو كالهتسالا تانايب نع غالبإلا ةلصاوم ىلع فارطألا عجشي نأ  - ٧  

كلذ نوكي نأ لضفيو تانايبلارفاوت  ناريزح٣٠هتياغ دعوم يف   قفتملا وحنلا ىلع ماع لك نم هينوي / 
  ؛١٥/١٥ررقملا يف هيلع 

 لايرتنوم لوكوتوربل روداوكإ لاثتما مدع  :- /١٧ررقملا   -ءاح 
 ١٠يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص دق روداوكإ ن أب املع طيحي نأ  - ١

يف ندنل ليدعتو ١٩٩٠ليربأ /ناسين ناسين٣٠  ىضتقمب لماع فرط ا ١٩٩٠ليربأ /   أب فنصتو  
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ةداملا نم ١ةرقفلا  طابش يف يرطقلا اهجمانرب ىلع ةيذيفنتلا ةنجللا تقفاوو ،لوكوتوربلا نم٥  رياربف / 
نيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم ًارالود ٥ ٤٩٣ ٠٤٥غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا ترقأو . ١٩٩٢  

؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملل اقفو لاثتمالا نم فرطلا     
يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملل روداوكإل ساسألا طخ ةميق نأ ىلإ ًاضيأ ريشي نأ  - ٢  

ةثلاثلا ةعوم   ألا ذافنتسا تالادب نط١،٩٩٧يه ) ليثيملا مروفورولك(ا ءاب قفرملا نأل ارظنو . نوزو 
يف ليثيملا مروفورولك نم نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٣،٤٨٤كالهتسا نع غلبأ دق فرطلا   ٢٠٠٣ ،

؛لايرتنوم لوكوتورب نم ءاه٢ةداملا بجومب هتامازتلال لثمتي مل وهف     
لاثتمالا ىلإ ةيروفلا ةدوعلا نامضل لمع ةطخ روداوكإ ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ   - ٣

نودو ةطخلا هذه ىضتقمب مزتلت روداوكإ نأب ،املع طيحي نأو ليثيملا مروفورولك ىلع ةباقرلا ريب ادتل
  :ديدحتلا هجو ىلع يلي امب لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا لمعب لالخإ

نوزوألا ذافنتسا تالادب نط ٢،٥٠نم ليثيملا مروفورولك نم كالهتسالا ضفخ   )أ(  
ىلإ ٢٠٠٤يف  تسا تالادب نط١،٣٩٧٩    ؛٢٠٠٥يف نوزوألا دافن  

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولاب صيخارتلل يلاحلا اهماظن دصر   )ب(
  .داريتسالل اصصح نمضتي يذلاو

نم روداوكإ نكمت فوس هالعأ ٣ةرقفلا يف ةدراولا ريبادتلا نأب املع طيحي نأ   - ٤  
لمعلا ىلع روداوكإ ثحيو ٢٠٠٥يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا  ةطخ ذيفنت ىلع ةينعملا ةذفنملا تالاكولا عم  

ةثلاثلا ةعوم   مروفورولك (ا ءاب قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا كالهتسا نم يجيردتلا صلختلل لمعلا
  ؛)ليثيملا

اهلمع ةطخ ذيفنتب قلعتي اميف روداوكإ هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٥
ةصاخلا ةباقرلا ريبادت ذيفنت وحن لمعي فرطلا نأ املاطو . ليثيملا مروفرولك نم يجيردتلا صلختلاو

ةلاح يف وه يذلا فرطلا ا   لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم ةلصاوم يغبني ،اهئافيتساو لوكوتوربلاب
ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا تادعاسملا ىلع لوصحلا يف روداوكإ رمتست فوس ،ددصلا اذه يفو . ةديج
عامتجا بناج نم ذختت نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل اقفو تا مازتلالا كلتب
ءاب دنبلل اقفو هنأب،ررقملا اذه لالخ نم روداوكإرذحت فارطألا نأ ريغ . لاثتمالا مدع نأشب فارطألل  ،

فوس ،لاثتما ةلاح يف لظت نأ يف اهقافخإ ةلاح يف ا   يف فرطألا رظنت أب ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم
ذاختا لامتحا ريبادتلا هذه لمشت دقو . ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ميج دنبلا عم قستت ريبادت ذاختا

مدعل عوضوملا يهو ليثيملا مروفورولك تادادمإ فقو نامض لثم ٤ةداملا ىضتقمب ةحاتملا تاءارجإلا   
لاثتمالامدع عضو رارمتسا يف ةردصملا فارطألا مهست ال ىتح لاثتمالا  .  
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تقدصيتلا فارطألا لاثتما مدع  :- /١٧ررقملا   - ءاط لايرتنوم لوكوتورب ىلع ارخؤم    
لايرتنوم لوكوتورب نم٧ و٥نيتداملا ىضتقمب تانايبلا غالبإ تابلطتمل     
ةرقفلل اقفو لمعت ا   - ١  ةداملا نم ١أ ىلع ةتقؤم ةروصب ةفنصملا ،ايرتيرإ نأ ىلإ ريشي نأ  

لوكوتوربلا نم ٥   ؛جاتنإلاو كالهتسالاب ةصاخ تانايب ةيأب ةنامألا غلبت مل 
نأشب هتامازتلال لاثتما مدع ةلاح يف فرطلا عضي عضولا اذه نأب املع طيحي نأ   - ٢

  ؛ةرخأتملا تانايبلا ةنامألا ىقلتت نأ ىلإ لايرتنوم لوكوتورب ىضتقمب تانايبلا نع غالبإلا
تقلتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع ار خؤم ّالإ قدصت مل ايرتيرإ نأب فرتعي نأ  - ٣

  ؛ةذفنملا تالاكولا لالخ نم فارطألا ددعتم قودنصلا نم تانايبلا عيمجت نأشب تادعاسم
عبرلا زواجتي ال دعوم يف ةرخأتملا ا   - ٤  انايب ميدقتب ايرتيرإ مازتلا ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ

  ؛٢٠٠٦ماع نم لوألا 
ةدعاسملا جمانرب ىضتقمب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جم انرب عم لمعلا ىلع ايرتيرإ ثحي نأ  - ٥

يف ةنامألل تانايبلا غالبإل فارطألا ددعتم قودنصلا يف ةذفنملا تالاكولا نم هريغو لاثتمالا ىلع 
نع غالبإلاب قلعتي اميف فارطألا كلت عضو ضارعتسا ذيفنتلا ةنجل نم بلطيو نكمم تقو عرسأ 

 .مداقلا اهعامتجا لالخ تانايبلا

  لايرتنوم لوكوتوربل ةدحوملاايز ينوركيم تايالو لاثتما مدع  :- /١٧ررقملا   -ءاي 
املع طيحينأ   - ١ لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص دق ةدحوملاايز ينوركيم تايالو نأب   

لوليأ٦يف  يف نيجيبو لايرتنومو نجاهنبوكو ندنل تاليدعتو ١٩٩٥ربمتبس /  نيرشت  ٢٧ 
ا ، ٢٠٠١ربمفون /يناثلا ةرقفلا بجومب لماعفرط أب فنصت ةداملا نم ١  تقفاوو ،لوكوتوربلا نم ٥   
ميدقت ىلع ةيذيفنتلا ةنجللا تقفاو دقو . ٢٠٠٢سرام/راذآ يف يرطقلا اهجمانرب ىلع ةيذيفنتلا ةنجللا
رالود٧٤ ٦٨٠ غلبم نم ١٠ةداملل اقفو لاثتمالا نم فرطلا نيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم ا    
  ؛لوكوتوربلا

نأىلإ كلذك ريشينأ   - ٢ وركيم تايالو  يونس كالهتسا نع تغلبأ دق ةدحوملا ايز ين 
ةعوم ةباقرللةعضاخلا د اوملا نم  ا فلأ قفرملا يف ةدراولا ةيرولف ةيرولكلانوبركلا تابكرم (ىلوألا  يف )  

دافنتسا تالادب نط ١،٤٥١و ١،٦٩١ و١،٨٧٦هردق  ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ و٢٠٠٢ماوعألا   نوزوألا 
ام وهو)يلاوتلا ىلع نط١،٢١٩ غلابلا هب حومسملا ىصقألا كالهتسالا ىوتسم زواجتي   تالادب    
ايز ينوركيم تايالو نإف اذلو ،تاونسلا كلت نم ةنس لك يف ةباقرلل ةعضاخلا كلت نم نوزوألا دافنتسا
؛لوكوتوربلا ىضتقمبةباقرلاريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف يه ةدحوملا    

نامضل لمع ةطخ تمدق ةدحوملا ايزينوركيم تايالو ن أ ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ  - ٣
لوكوتوربلا بجومب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نأشب ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةيروفلا ةدوعلا 
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لمعب لالخإ نودو ةطخلا هذه بجومب ةددحم ةروصب تمزتلا ةدحوملا ايزينوركيم تايالو نأ ظحاليو 
يلي امبلوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا  :  

ةعوم   )أ(  تابكرم  (ىلوألاا فلأ قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا ضفخ
نط١،٤٥١ نم) ةيرولفةيرولكلا نوبركلا  يف نوزوألا دافنتسا تالادب   يتآلا وحنلا ىلع٢٠٠٤   :  
يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ١،٣٥١ىلإ   ‘١‘   ؛٢٠٠٥ 
ةعوم اوملا كالهتسا نم ايجيردت صلختلا  ‘٢‘  ا فلأ قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا د

يناثلا نوناك١لولحب ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ىلوألا  رياني / 
صخرت دق يتلا ةيرورضلا تامادختسالل ةدعملا كلت ءانثتساب ا ٢٠٠٦  

  ؛فارطألا
كلذ يف امب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولا صيخرتل ماظن قيبطت   )ب(

يناثلا نوناك١يف صصحلا ماظن    ؛٢٠٠٦رياني / 
تايالو نكمت نأ بجي هالعأ ٣ةرقفلا يف ةدراولا ريبادتلا نأب املع طيحي نأ   - ٤  

لمعلا ىلع ةدحوملا ايزينوركيم تايالو ثحيو ٢٠٠٦يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا نم ةدحوملا ايزينوركيم   ،
ةعضاخلا داوملا كالهتسا نم يجيردتلا صلختلاو لمعلا ةطخ ذيفنت ىلع ةلصلا تاذ ةذفنملا تالاكولا عم 

ىلوألا ةعوم     ؛)ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل
ذيفنتب قلعتي اميف ةدحوملا ايزينوركيم تايالو هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٥

ةعوم وملا نم يجيردتلا صلختلاو اهتعضو يتلا لمعلا ةطخ  ا فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا دا
يف ةددحملا ةباقرلا ريبادت ذيفنت وحن لمعي فرطلا نأ املاطو ). ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ىلوألا 

ديج عضو يف يذلا فرطلا ا  يفو . لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم يغبني ،اهئافيتساو لوكوتوربلا
كلتب ءافولا نم اهنكمت يتلا ةيلودلا تادعاسملا يقلت ةدحوملا ايزنوركيم تايالو ل صاوتس ،ددصلا اذه

قلعتي اميف فارطألل عامتجا اهذختي دق يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل اقفو تامازتلالا 
دنبلا ىضتق مب ةدحوملا ايزينوركيم تايالو ،ررقملا اذه لالخ نم ،رذحت فارطألا نأ ريغ. لاثتمالا مدعب

رظني فوس ،لاثتما ةلاح يف لظت نأ يف قافخإلا ةلاح يف ا   أ نم ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ءاب
ريبادتلا هذه لمشت دقو ،ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ميج دنبلا عم ةقستم ريبادت ذاختا يف فرطألا 

قو نامض لثم٤ةداملا ىضتقمب ةحاتملا تاءارجإلا ذاختا لامتحا  ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم تادادمإلا ف  
ىلوألا ةعوم   يكل لاثتمالا مدع عوضوم يه يتلا ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا فلأ قفرملا يف

  .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ةردصملا فارطألا مهست ال

 لايرتنوم لوكوتوربل يجيف لاثتما مدع  :- /١٧ررقملا  - فاك 
لعتقدص دق يجيف نأىلإ ريشي نأ   - ١ نيرشت ٢٣ يف لايرتنوم لوكوتورب ى   

يف ندنل ليدعتو ١٩٨٩ربوتكأ /لوألا لوألا نوناك٩  يف نجاهنبوك ليدعتو ١٩٩٤ربمسيد /   ١٧ 
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لمعي فرط ا ٢٠٠٠ويام /رابآ  أ ىلع فنصت ا  أو ةرقفلا ىضتقمب  ةداملا نم ١  نأو لوكوتوربلا نم ٥   
ةنجللا تقفاو دقو . ١٩٩٣هينوي /ناريزح يف يرطقلا اهجمانرب ىلع تقفاو دقو ةيذيفنتلا ةنجللا
غلبم ميدقت ىلع ةيذيفنتلا تارالود٥٤٢ ٩٠٨  نم فرطلا نيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم    

؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملل اقفو لاثتمالا     
نأب املع طيحينأ   - ٢ جيفل ساسألاطخ ةميق  ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملل ةبسنلاب ي   

غلبأ دق فرطلا نأل ارظنو . نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٠،٦٧١٠ غلبت) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف 
نط ١،٥٠٦ هردق ليثيملا ديمورب نم كالهتسا نع نط  ١،٦٠٩ و٢٠٠٣يف نوزوألا دافنتسا تالاد ب 

ةداملا ىضتقمب هتامازتلال لاثتما مدع ةلاح يف هنإف ٢٠٠٤يف نوزوألا دافنتسا تالادب  نم ءاح ٢،   
  ؛نيتنسلا نيتاه يف لايرتنوم لوكوتورب

ىلإ ةيروفلا ةدوعلا نامضل لمع ةطخ تمدق يجيف نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ   - ٣
هذه ىضتقمب ةددحم ةروصب مزتلت يجيف نأ ظحالي نأو ،ليثيملا ديمورب ىلع ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا 

  :يلي امب لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا لمعب ساسملا نودو ةطخلا
يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ١،٦٠٩ نم ليثيملا ديمورب كالهتسا ضفخ  )أ(  ٢٠٠٤ 

  :يلاتلا وحنلا ىلع
يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ١،٥ىلإ   ‘١‘   ؛٢٠٠٥ 
يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ١،٣ىلإ   ‘٢‘   ؛٢٠٠٦ 
يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ١،٠ىلإ   ‘٣‘   ؛٢٠٠٧ 
يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٠،٥ىلإ   ‘٤‘   ؛٢٠٠٨ 

ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولاب صيخرتلل يلاحلا اهماظن دصرت نأ   )ب(
  ؛نوزوألل

  .٢٠٠٦يف ليثيملا ديمورب تادراول صصح ماظن ذيفنت أدبت نأ   )ج(
دوعلا نم يجيف نكمت فوس هالعأ٣ةرقفلا يف ةدراولا ريبادتلا نأب املع طيحي نأ   - ٤ ة  

لمعلا ةطخ ذيفنتل ةلصلا تاذ ةذفنملا تالاكولا عم لمعلا ىلع يجيف ثحي نأو ٢٠٠٨يف لاثتمالا ىلإ   
  ؛ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلاو

يتلا لمعلا ةطخ ذيفنتب قلعتي اميف يجيف هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٥
وحن لمعي ام ردقب ،فرطلا ةلماعم لص اوتت فوسو. ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلاو اهتعضو

يف يذلا فرطلا ا   لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب ،اهئافيتساو لوكوتوربلا يف ةددحملا ةباقرلا ريبادت ذيفنت
ءافولا نم اهنكمت يتلا ةيلودلا تادعاسملا ىلإ لوصحلا يجيف لصاوتس ،ددصلا اذه يفو . ديج عضو
اميف فارطألل عامتجا اهذختي دق يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئ اقلا نم فلأ دنبلل اقفو تامازتلالا كلتب
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ةمئاقلا نم ءاب دنبلا ىضتقمبو ،ررقملا اذه لالخ نم ،يجيف رذحت فارطألا نأ ريغ . لاثتمالا مدعب قلعتي
ريبادت ذاختا يف فرطألا رظني فوس ،لاثتما ةلاح يف لظت نأ يف قافخإلا ةلاح يف ا   أب ريبادتلل ةيراشإلا

تاءارجإلا ذاختا لامتحا ريبادتلا هذه لمشت دقو ،ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ميج دنبلا عم ةقستم  
لاثتمالا مدع عوضوم وه يذلا ليثيملا ديموربب تادادمإلا فقو نامض لثم ٤ةداملا ىضتقمب ةحاتملا   

  .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ةردصملا فارطألا مهست ال يكل

يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ سارودنه ةداعإل ةحقنم لمع ةطخ : -/١٧ررقملا   - مال 
لايرتنوم لوكوتورب نم ءاح٢ةداملا     

نيرشت ١٤يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص سارودنه نأ ىلإ ريشي نأ   - ١  
يف نجاهنبوكو ندنل يليدعت ىلعو ١٩٩٣ربوتكأ /لوألا يناثلا نوناك٢٤  تفنص دقو . ٢٠٠٢رياني / 
ةرقفلا بجومب لمعي فرط ا نه  ةداملا نم ١أ ىلع سارود ةيذيفنتلا ةنجللا ترقأو ،لوكوتوربلا نم ٥   

غلبم ىلع ،يرطقلا جمانربلل اـهرارقإ ذنم ،ةـيذيفنتلا ةنجللا تقفاوو . ١٩٩٦يف يرـطقلا اهجمانرب 
لل ًاقفو لاثتمالا نم فرطلا نيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم ًارالود٣ ٣٤٢ ٠٢٥ نم ١٠ةدام    

  ؛لوكوتوربلا
لاثتما مدع ةلاح يف تناك سارودنه نأ ظحال يذلا ١٥/٣٥ررقملا ىلإ ريشي نأ   - ٢  

ةداملا اهبترت يتلا ا ٢٠٠٢ماع يف   امازتلال داوملا نم اهكالهتسا ديمجتب لايرتنوم لوكوتورب نم ءاح ٢   
نط ٢٥٩،٤٣غلابلا ساسألا طخ ىو تسم دنع) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا   

سارودنه اهتمدق يتلا لمعلا ةطخ ىلإ ريدقتلا عم كلذ عم ريشت تناك نإو ،نوزوألا دافنتسا تالادب 
؛لاثتمالا ىلإ ةزجانلا ا    دوع نامضل
نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق سارودنه نأ نيح يف هنأ ىلإ قلقلا عم ريشي نأ   - ٣  

هردق ٢٠٠٤ماع يف ليثيملا ديمورب  نع لقي ام وهو نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٣٤٠،٨٠   
ررقملا يف دراولا فرطلا مازتلا عم قفاوتي ال هنإف ٢٠٠٣ماعل ةبسنلاب هنع تغلبأ يذلا اهكالهتسا   ،

ىلإ ليثيملا ديمورب نم اهكالهتسا ليلقتب يضاقلاو ١٥/٣٥ يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٣٠٦،١   
  ؛٢٠٠٤ماع 

نيمزتلم اهيدل ةحلصملا باحصأ لظي نأب سارودنه ةروشم ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٤
ةينقتلا تابوعصلا ىلع بلغتلل نيتيفاضإ نيتنس ىلإ ةجاح ةمث نأو ،ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلاب 

  ؛١٥/٣٥ررقملا يف ةدراولا هتامازتلا نع فرطلا فارحنال ًاببس تناك يتلا 
يجيردتلا صلختلل ةحقنم لمع ةطخ تمدق سارو دنه نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ  - ٥

ةيلاملا ةيلآلا ءادأب لالخإلا نود هنأ ىلإ ريشي نأو ،ةباقرلل ةعضاخلا تامادختسالا يف ليثيملا ديمورب نم 
  :يلي امب ،ةحقنملا ةطخلا بجومب ،ديدحتلا هجو ىلع مزتلت سارودنه نإف ،لوكوتوربلل
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ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٣٤٠،٨نم ليثيملا ديمورب كالهتسا للقت نأ   )أ(  
يلاتلا وحنلا ىلع٢٠٠٤  :  

ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٣٢٧،٦ىلإ   ‘١’   ؛٢٠٠٥ 
ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٢٩٥،٨ىلإ   ‘٢’   ؛٢٠٠٦ 
ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ًانط ٢٥٥ىلإ   ‘٣’   ؛٢٠٠٧ 
ا دافنتسا تالادب نط٢٠٧،٥٤٢٤ىلإ   ‘٤’   ؛٢٠٠٨ماع يف نوزوأل  

امب ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولا صيخارتل اهماظن دصرت نأ   )ب(
  ،٢٠٠٣ويام /رايأ ذنم هب لومعملا ،صصحلا كلذ يف

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مدختست يتلا تادعملا ىلع هتضرف يذلا رظحلا دصرت نأ   )ج(
  ؛٢٠٠٣ويام /رايأ ذنم يراسلا

نم سارودنه نكمت نأ هالعأ ٥ةرقفلا يف ةروكذملا ريبادتلل يغبني هنأ ىلإ ريشي نأ   - ٦  
ثحيو ٢٠٠٨ماع يف لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ليثيملا ديمورب ةباقر ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلا   ،

نم يجيردتلا صلختلاو لمعلا ةطخ ذيفنتل ةلصلا ةقيثو ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع سارودنه 
ءاه قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا   ؛)ليثيملا ديمورب( 

اهلمع ةطخ ذيفنت نأشب سارودنه هتزرحأ يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٧
ىلع لمعت ام ردقب ،سارودنه ةلماعم يف رارمتسالا يغبنيو . ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلاو
هيلع رابغ ال فرط الوكوتوربلا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتب ءافولا  لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب ،اهذيفنتو   .

كلتب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا تادعاسملا يقلت يف سارودنه رمتست نأ يغبني ،ددصلا اذه يفو 
نأشب اهذختي نأ فارطألل عامتجال زوجي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل ًاقفو تامازتلالا 

ةمئاقلا نم ءاب دنبلل ًاقفو هنأب ،ررقملا اذه لالخ نم ،سارودنه رذحت فارطألا نأ ديب . لاثتمالا مدع
 ، تيقوتلا ةنسح ةقيرطب لاثتمالا ىلإ ةدوعلا نع اهزجع ةلاح يف ،رظنتس فارطألا نإف ،ريبادتلل ةيراشإلا

ذاختا ةيناكمإ ريبادتل ا كلت نمضتت دقو. ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ميج دنبلا عم قفتت ريبادت ذاختا يف
مدع عوضوم وه يذلا ليثيملا ديمورب تادادمإ فقو نامض لثم ٤ةداملا بجومب ةحاتملا تاءارجإلا   ،

  .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ةردصملا فارطألا مهاست ال ثيحب لاثتمالا

قفرملا يف ة دراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملل لمتحملا ناتسخازاك لاثتمامدع : -/١٧ررقملا   - ميم
ىلوألا ةعوم   لمع ةطخ بلطو٢٠٠٤يف ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا ،فلأ    

لاثتما مدع ةلاح يف تناك ناتسخازاك نأ ىلإ راشأ يذلا ١٣/١٩ررقملاب ركذي نأ   - ١  
ىلإ ١٩٩٨نم ةرتفلا يف  ةداملا ىضتقمب ا ٢٠٠٠   امازتلال ىلإ ةيمارلاو لايرتنوم لوكوتورب نم فلأ٢    

ىلوألا ةعوم   تابكرم (ا فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا نم لماك صلخت قيقحت
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نامضل ناتسخازاك اهتمدق يتلا لمعلا ةطخ ىلإ اضيأ ريدقتلا عم راشأ هنأ ّالإ ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
؛لاثتمالا ىلإ ةيروفلا ا    دوع

نم يونس كالهتسا نع تغلبأ ناتسخازاك نأب ،ك لذ عم ،قلقلا عم املع ذخأي نأ  - ٢
ىلوألا ةعوم   يف ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا

رادقمب ٢٠٠٤ ررقملا يف دراولا فرطلا مازتلا عم ضراعتي ام وهو نوزوألا دافنتسا تالادب نط ١١،٢   
وملا نم هكالهتسا ضفخب١٣/١٩ ةعوم    تابكرم  (ىلوألاا فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا دا
  ؛٢٠٠٤يف رفصلا ىلإ ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا

بولطملا حيضوتلا ذيفنتلا ةنجل ىلإ مدقت مل ناتسخازاك نأ ىلإ قلقب كلذك ريشي نأ   - ٣
ةفاضإلاب تامولعملا اذه ميدقت ىلعةوقب فرطلا ث حي نأو ،فارحنالا اذهل  داوملاتانايب ريرقت ىلإ  

ررقملا يف دراولا ًاضيأ همازتلا نع غلبي نأو ٢٠٠٥ماعل نوزوألل ةدفنتسملا  ىلع رظح ضرفب ١٣/١٩،   
تقو يفوةلجاع ةلأسمك ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةمدختسملا تادعملا داريتسا فاك،  ةنجلل حيتي    
؛مداقلا اهعامتجا لالخهيف رظنلا    

ررقملا نم ٤ةرقفل اب فرطلا ركذي نأ  - ٤ يتلا١٣/١٩  ثلاثلا عامتجالا ةقفاوم دروت    
دراوملا نم يجيردتلا صلختلاب قلعتي اميف ناتسخازاك هزرحت يذلا مدقتلا دصر ىلع فارطألل رشع 

ررقملا يف ةدراولا ةددحملاتامازتلالا ب ءافولااميسالو نوزوألل ةدفنتسملا   ١٣/١٩ ، ددصلا اذه يفو  ،
نإ ةقحاللا هتاثيدحتو ،يرطقلا اهجمانرب نم ةلماك ةخسن مدقت نأ ناتسخا زاك نم فارطألا تبلط
ررقملا يف ةدراولا اينمز ةددحملا تامازتلالا قيقحت وحن فرطلا لمعي ام ردقبو . نوزوألا ةنامأل تدجو

ضافخنا ايونس نيبت يتلا تانايبلا نع غالبإلا ةلصاومو١٣/١٩ كالهتسالاو تادراولايف ًا  يغبني ،   
ديج عضو يف يذلا فرطلا الماعي يتلا ةقيرطلا سفنب اهتلماعم يف رارمتسالا يغبني ،ددصلا اذه يفو .  

نم فلأ دنبلل اقفو تامازتلالا هذ   ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا تادعاسملا يفلت يف ناتسخازاك رارمتسا
لاثتمالا مدعبقلعتي اميف فارطألا عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نأ ريغ .  

نإف ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ءاب دنبلل اقفو هنأب ١٣/١٩ررقملا يف ناتسخازاك ترذح فارطألا   ،
يف فارطألا رظنتس ،ةددحملا ديعاوملايف هالعأ اهيلإ راشملا هتامازتلاب ءافولا نع دلبلا زجع ةلاح يف  ذاختا  

تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا هذه لمشت دقو . ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ميج دنبلا عم قفتت ريبادت
ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تادادمإ فقو نامض يتلا ةيمارلا٤ةداملا اهزيجت يتلا  ةدراولا  فلأ قفرملا يف    
ثيحب لاثتمالا مدع عوضوم يهيتلاو ءاب قفرملاو  مدع ةلاح رارمتسا يف ةردصملا فارطألا مهاست ال  

  .لاثتمالا

لايرتنوم لوكوتربل ناتسزيغريقلاثتمامدع : - /١٧ررقملا   -  نون    
رايأ٣١يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص ناتسزيغريق نأ ىلإ ريشي نأ   - ١ ويام / 

ةرقفلا بجومب لماع فرط ا ٢٠٠٠  أب فنصتو ةداملا نم ١،  ةنجللا ترقأ دقو ،لوكوتوربلا نم ٥   
غلبم ميدقت ىلـع ةيذيفنتلا ةنجللا تـقفاوو . ٢٠٠٢هيلوي /زومت يف يرـطقلا اهـجمانرب ةيذيفنتلا
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ةداملا ماكحأل ًاقبط لاثتمالا نم فرطلا نيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم رالود ١ ٢٠٦ ٧٣٢  
؛لوكوتربلا نم١٠    

ةعضاخلا داوملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق ناتسزيغريق نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٢
هرادقم ،فلأ قفرملا ،ةيناثلا ةعوم لا) تانولاهلا(ةباقرلل   نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٢،٤٠ا يف ةدراو  

دافنتسا تالادب نط رفص غلابلا فرطلا اذهل كالهتسالا نم هب حومسملا ىصقألا دحلا زواجتي ام وهو 
مدع ةلاح يف كلذب نوكت ناتسزيغريق نأو ،ماعلا كلذ نع ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كلت نم نوزوألا 

  ؛لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما
ىلإ ةزجانلا ةدوعلا نامضل لمع ةطخل ناتسزيغريق ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ   - ٣

نودو ةطخلا هذه بجومب هنأ ىلإ ريشي نأو تانولاهلا ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادت 
  :يلي امب ًاديدحت اهسفن مزلت ناتسريغريق نإف لوكوتوربلل ةعباتلا ةيلاملا ةيلآلا ءادأب رارضإلا

ةيناثلا ةعوم   )أ(  ا ،فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا ةلصاوم
ماع ىوتسمل نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٢،٤٠زواجتي ال امب ) تانولاهلا( ماع يف ٢٠٠٤   ٢٠٠٥ ،
يلاتلاوحنلا ىلع تانولاهلا كالهتسا ضفخ مث نمو  :  

يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ١،٢٠ىلإ   ‘١’   ؛٢٠٠٦ 
يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٠،٦٠ىلإ   ‘٢’   ؛٢٠٠٧ 
رياني /يناثلا نوناك لوأ يف تانولاهلا كالهتسا نم يجيردتلا صلختلا  ‘٣’

؛فارطألا ا٢٠٠٨  صخرت دق يتلا ةيساسألا تامادختسالل ةبسنلاب الإ  ،  
  ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملل تارداصلاو تادراولا حيراصتل يلاحلاماظنلا دصرت نأ   )ب(
مدختست يتلا تادعملاو تانولاهلا ىلع ةيوتحملا تادعملا داريتسا ىلع رظح ثادحتسا   )ج(

  ؛٢٠٠٦رياني /يناثلا نوناك نم لوألا لولحب تانولاهلا
داوم لل يونسلا كالهتسالا نم دحلل تانولاهلا تادراول صصح ماظن ثادحتسا  )د(

ماع ةيادبب ةيناثلا ةعوم     ؛٢٠٠٦ا ،فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا
ناتسزيغريق دعاست نأ ا ٣ةرقفلا يف ةجردملا ريبادتلا نأ ىلإ ريشي نأ   - ٤  أش نم هيلاع  

ةلصلا تاذ ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع ناتسزيغريق ثحيو ٢٠٠٨ماع يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا ىلع 
، ذيفنتل فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا نم يجيردتلا صلختلاو لمعلا ةطخ  

ةيناثلا ةعوم  ؛)تانولاهلا(ا  
صلختلاو لمعلا ةطخ ذيفنت يف ناتسزيغريق هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٥

فلأ قفرملا ،ةيناثلا ةعوم  فرطلا لمعي ام ردقبو ). تانولاهلا (ا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يجيردتلا
يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم ةلصاوم نم دب الف لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا ىلع 
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هيلع رابغ ال فرط ا  ةيلودلا ةدعاسملا يقلت ةلصاوم نم ناتسزيغريقل دبال , ددصلا اذه يفو. لماعي
اهذختي نأ نكمي يتلا ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلل ًاقبط تاماز تلالا كلتب ءافولا نم اهينكمتل
هنأ نم ناتسزيغريق رذحت فارطألا نإف ،ررقملا اذه لالخ نمو . لاثتمالا مدع قحب فارطألل رمتؤم

ثحبت فوس فارطألا نإف ،ةلثتمم اهئاقب مدع ةلاح يفو ،ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلا بجومب 
ذاختا لامتحا لمشت دق ريبادتلا كلت نأو . ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم قفتت ريبادتذاختا 

قفرملا ،ةيناثلا ةعوم ٤ةداملا اهزيجت تاءارجإ   ا نم ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تادادمإ فقو نامض لثم  
رارمتسا يف مهاست اهل ة ردصملا فارطألا نوكت ال ىتح لاثتمالا مدع عوضوم يه يتلا) تانولاهلا(فلأ 

  .لاثتمالا مدع عضو

  لايرتنوم لوكوتوربل ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا لاثتما مدع  :- /١٧ررقملا   - نيس 
 ١١يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا نأ ىلإ ريشي نأ   - ١

يف ندنل ليدعت ىلعو ١٩٩٠هيلوي /زومت زومت١٢،  ىلعو٢٠٠١هيلوي /  يف نجاهنبوك ليدعت ،   ٢٤ 
ةرقفلا بجومب لماع فرطك ةفنصم ا ٢٠٠٤ربمتبس /لوليأ  أو ةداملا نم ١،   ٥ ، لوكوتوربلا نم  
ةيذيفنتلا ةنجللا تقفاو دقو . ٢٠٠٠ربمسيد /لوألا نوناك يف يرطقلا اهجمانرب ةيذيفنتلا ةنجللا ترقأو

ةدعاسمل فارطألا ددعتم قودنصلا نم رالود٥ ١٩٨ ٨٨٦غلبم ىلع  لاثتمالا قيقحت ىلع فرطلا    
؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملا ماكحأل ًاقبط     

ةباقرلل ةعضاخلا ةداملل ةبسنلاب ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ساسأ طخ نأ ىلإ ريشي نأ   - ٢
 ، فلأ قفرملا نم ةيناثلا ةعوم  نوزوألا دافنتسا تالادب نط٦٣٣،٠٦٧غلبي ) تانولاهلا(ا يف ةدراولا   .

يماع يف داوملا كلت نم كالهتسا نع تغلبأ دقو غلب ٢٠٠٤ و٢٠٠٣  تالادب نط ٧١٤،٥٠٠   
ةباقرلل ةعضاخلا ةداملل ةبسنلاب ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلاب صاخلا ساسألا طخو . نوزوألا دافنتسا

نوزوألا دافنتسا تالادب نط٩٤،٠٥٠غلبي ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملاب ةدراولا  نع تغلبأ دقو .  
ماع يف كالهتسا هرادقم ٢٠٠٤  ةداملا كلت نم نوزوألا دافنتسا تالادب ًانط٩٦  ربتعت ،كلذل ةجيتنو .  

ةداملا اهبترت يتلا ا ٢٠٠٣ماع يف ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا   امازتلال لاثتما مدع ةلاح يف نم فلأ ٢   
جومب ا٢٠٠٤ماع يف تناك امنيب لايرتنوم لوكوتورب   امازتلال لاثتما مدع ةلاح يف فلأ ٢ةداملا ب    

؛لوكوتوربلا نم ءاح٢و    
ا   - ٣ دوع نامضل لمع ةطخل ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ

ريشي نأو ،ليثيملا ديموربو تانولاهلا ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةزجانلا 
ةيبرعلا ةيريهامجلا نإف لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا ءادأب لالخ إلا نودو ةطخلا كلت بجومب هنأ ىلإ كلذك
  :يلي امب ةددحم ةروصب اهسفن مزلت ةيبيللا

ةيناثلا ةعوم   )أ(  امب ) تانولاهلا(ا ،فلأ قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا ةلصاوم
غلابلا ٢٠٠٤ىوتسم زواجتي ال  ع يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط٧١٤،٥٠٠  مث نمو ٢٠٠٥ما    

  :يلاتلا وحنلا ىلع تانولاهلا كالهتسا ضفخ
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يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٦٥٣،٩١٠ىلإ   ‘١’   ؛٢٠٠٦ 
يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٣١٦،٥٣٣ىلإ   ‘٢’   ؛٢٠٠٧ 
رياني /يناثلا نوناك لوأ لولحب تانولاهلا كالهتسا نم يجيردتلا صلختلا  ‘٣’

تسالل دعم وه ام ءانثتساب٢٠٠٨ صخرت دق يتلا ةيساسألا تامادخ ا  
  ؛فارطألا

زواجتي ال امب ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا كالهتسا ةلصاوم   )ب(
ماع ىوتسمل نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٩٦،٠٠٠ يماع يف ٢٠٠٤  مث نمو ٢٠٠٦ و٢٠٠٥   ،

  :يلاتلا وحنلا ىلع ليثيملا ديمورب كالهتسا ضفخ
يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٧٥،٠٠٠ ىلإ  ‘١’   ؛٢٠٠٧ 
رياني /يناثلا نوناك لوأ لولحب تانولاهلا كالهتسا نم يجيردتلا صلختلا  ‘٢’

صخرت دق يتلا ةيساسألا تامادختسالل دعم وه ام ءانثتساب ا ٢٠١٠  
  ؛فارطألا

ماظن ءاشنإب ١٥/٣٦ررقملا يف دراولا ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا مازتلا ىلإ ريشي نأ   - ٤  ،
دصرو ،صصحلا ديدحت كلذ يف امب ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولاب صيخرتلل 
لمعلا أدب يذلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةمدختسملا تادعملا نم تادراولا ىلع هضرفت يذلا رظحلا 

  ؛٢٠٠٣ماع يف هب 
ةيريهامجلا دعاست نأ هيلاع ٣ةرقف لا يف ةجردملا ريبادتلا نأش نم نأ ىلإ ريشي نأ  - ٥  

ديموربو تانولاهلا ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلا ىلع ةيبيللا ةيبرعلا 
ةلصلا تاذ ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ثحيو ٢٠٠٧ماع يف ليثيملا   ،

  ؛ليثيملا ديموربو تانولاهلا كالهتسا نم يجيردتلا صلختلاو لمعلا ةطخ ذيفنتل
ذيفنتب قلعتي اميف ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا هققحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٦

 ، فلأ قفرملا ،ةيناثلا ةعوم  اب ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يجيردتلا صلختلاو اهلمع ةطخ
وحن فرطلا لمعي ام ردقبو ). ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةد راولا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملاو) تانولاهلا(

يأ ا   لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم ةلصاوم يغبني هنإف لوكوتوربلا يف ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا
ةدعاسملا يقلت يف رمتست نأ ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلل يغبني ددصلا اذه يفو . هيلع رابغ ال فرط
نأ نكمي يتلا ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلا بجومب ا ودلا  امازتلاب ءافولا ىلع ا  دعاسمل ةيل
ةيريهامجلا رذحت فارطألا نإف ررقملا اذه لالخ نمو . لاثتمالا مدع قحب فارطألل عامتجا اهذختي
ةلاح يف ءاقبلا نع اهزجع ة لاح يف هنأ نم ،ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلا بجومبو ،ةيبيللا ةيبرعلا
نأو . ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم قفتت ريبادت ذاختا يف رظنت فوس فارطألا نإف ،لاثتما

داوملا تادادمإ فقو نامض لثم ٤ةداملا اهزيجت تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ىلع لمتشت دق ريبادتلا هذه   
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ةيناثلا ةعوم  فلأ قفرملا ا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملاو ) تانولاهلا(، 
يف ةردصملا فارطألا مهاست ال ثيحب لاثتمالا مدع عوضوم يه يتلا ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملاب 

  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا

 ٥ةدامل ل ًاقبط ساسأ طوطخ ءاشنإ ضرغل تانايبلا غالبإ تابلطتمل لاثتمالا مدع  :-/١٧ررقملا   -نيع 
ةرقفلاو ٣ةرقفلا  ًاثلاث رركم ٨    )د( 

ىهو رثكأ وأ ماع ةدمل تانايبلا غالبإب مقت مل دوسألا لبجلاو برصلا نأ ظحالي نأ   - ١
، ٥ةداملا هب يضقت امبسح ،لوكوتوربلل ءاهو ءاب نيقفرملل ساسأ طخ ءاشنإ لجأ نم ةبولطملا تانايبلا 

ةرقفلاو ٣ةرقفلا  ًاثلاث رركم ٨    ؛)د( 
لاثتما مدع ةلاح يف دوسألا لبجلاو برصلا عضي نأ هنأش نم كلذ نأ ظحالي نأ   - ٢

  ؛ةرخأتملا تانايبلل ةنامألا مالتسا نيحل كلذو لايرتنوم لوكوتوربل ًاقبط تانايبلا غالبإب مازتلالل
نأ نكمي ال لايرتنوم لوكوتوربل دوسألا لبجلاو برصلا لاثتما نأ ىلع ددشي نأ   - ٣

؛تانايبلا كلتةفرعم نودب ررقتي    
تاليدعت ىلع قيدصتلاب ًارخؤم الإ مقت مل دوسألا لبجلاو برصلا نأب رقي نأ   - ٤

نم تانايبلا عيمجت لاجم يف ةدعاسم ىلع تلصح ا مازتلالابةقلعتملا لوكوتوربلا   أو تانايبلا غالبإب  
  ؛ةذفنملا تالاكولا لالخ نم فارطألا ددعتم قودنصلا

راطإ يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم لمعلا ىلع دوسأل ا لبجلاو برصلا ثحي نأ  - ٥
فارطألا ددعتم قودنصلل ىرخألا ةذفنملا تالاكولا عم كلذكو لاثتمالا ىلع ةدعاسملا ميدقت جمانرب 
برصلا عضو ضارعتسا ذيفنتلا ةنجل ىلإ بلطيو ةعرسلا هجو ىلع ةنامألا ىلإ تانايبلا غالبإ متي ثيحب 

  .مداقلا عامتجالا يف تانايبلا غالبإل ةبسنلاب دوسألا لبجلاو

  لمع ةطخ بلطو لايرتنوم لوكوتوربل نويلاريس لاثتما مدع  :-/١٧ررقملا   -ءاف 
 ٢٩يف هتاليدعت عيمجو لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص نويلاريس نأ ظحالي نأ   - ١

ةرقفلا بجومب لمعي فرطك فنصت ا ٢٠٠١سطسغأ /بأ  أو ةداملا نم ١،  لوكوتوربلل٥  نأو    
ةنجللا تقفاو امك . ٢٠٠٣ربمسيد /لوألا نوناك يف يرطقلا اهجمانرب ىلع تقفاو ةيذيفنتلا ةنجللا

ةداملل ًاقبط لاثتمالا نم اهنيكمتل ينامئتسالا قودنصلا نم ًارالود ٦٦٠ ٠٢١غلبم ميدقت ىلع ةيذيفنتلا   
؛لوكوتوربلا نم١٠    

يتلا داوملل يونسلا كالهتسالا نع غالبإلاب موقت نويلاريس نأ ًاضيأ ظحالي نأ   - ٢
ةيناثلا ةعوم   تغلب يتلاو ٢٠٠٤ماعل ) تانولاهلا(ا فلأ قفرملاب ةدراولا ةباقرلل عضخت نط ١٨،٤٥ 

وهو هب حومسملا كالهتسالا ىوتسمل ىصقألا دحلا نع ديزي ام وهو ،نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم 
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نإف اذل ،ماعلا كلذل ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ةبسنلاب نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ١٦،٠٠
  ؛لوكوتوربلل ًاقفو ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف يه نويلاريس

ةعوفشم لمع ةطخ ضرعب ،ةعرسلا هجو ىلع ،موقت نأ نويلاريس ىلإ بلطي نأ   - ٣
ةعرس نمضت مداق لا اهعامتجا يف اهيف رظنلل ذيفنتلا ةنجل ىلع ددحم ينمز راطإو ةيعجرم سايق تامالعب

لاثتمالا ىلإ ا  لودج ميعدتل تادراو صصح اهلمع ةطخ يف جردت نأ يف نويلاريس بغرت دقو . دوع
ةيميظنت تاودأ ءاشنإو نوزوألل ةدفنتسم داومب لمعت يتلا تادعملا داريتسا رظحو ،يجيردتلا صلختلا 

  ؛يجيردتلا صلختلا قيقحت يف يضملا نمضت تاسايسلا لاجم يفو
نم يجيردتلا صلختلاب قلعتي اميف نويلاريس هزرحت يذلا مدقتلل بثك نع دصرلا  - ٤  

ةيناثلا ةعوم   لجأ نم لمعي فرطلا نأ املاطو )تانولاهلا(ا ،فلأ قفرملاب ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ،
يفو . ديج عضوب عتمتي فرط هنأ ىلع هتلماعم مزلي هنإف ،لوكوتوربلاب ةدراولا ةددحملا ةباقرلا ريبادت ةيبلت

ا  امازتلاب ءافولا نم نكمتت يك ةيلودلا ةدعاسملا ىلع لوصحلا يف نويلاريس رمتست نأ مزلي ددصلا اذه
. لاثتمالا مدعب قلعتي اميف فارطألل عامتجا اهذختي دق يتلا ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلل ًاقفو
هنأب ،ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل ًاق بط نويلاريس فارطألا عامتجا رذحي ررقملا اذه لالخ نمو

ريبادت ذاختا يف رظنيس فارطألا عامتجا نإف ،بسانملا تقولا يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا يف اهقافخإ ةلاح يف 
تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ لمشت نأ نكمي ريبادتلا هذهو . ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم ىشمتت
ةداملا يف اهيلع صوصنملا فلأ قفرملاب ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم تادادمإلا فقو نامض لثم ٤   

ةيناثلا ةعوم  رارمتسا يف ةردصملا فارطألا مهست ال ىتح لاثتمالا مدع عوضوم ىهو ) تانولاه(ا
  .لاثتمالا مدع ةلاح

  ياوغوروأ يف ليثيملا ديمورب نم ركبملا يجيردتلا صلختلل ةلدعملا لمعلا ةطخ  :-/١٧ررقملا   -داص 
يناثلا نوناك٨يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص ياوغوروأ نأ ظحالي نأ   - ١ رياني / 

يف ندنل ليدعت ىلعو ١٩٩١ يناثلا نيرشت١٦،  يف نجاهنبوك ليدعتو ١٩٩٣ربمفون /  زومت٣،  ويلوي / 
يف لايرتنوم ليدعتو ١٩٩٧ طابش١٦،  يف نيجيب ليدعتو ٢٠٠٠رياربف /  لوليأ٩،  . ٢٠٠٣ربمتبس / 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لمعي هنأ ىلع رطقلا فنصيو  دق يرطقلا هجمانرب نأو لوكوتوربلا نم ٥   
ةنجللا تقفاو يرطقلا جمانربلا ىلع ةقفاوملا ذنمو . ١٩٩٣يف ةيذيفنتلا ةنجللا ةقفاوم ىلع لصح 

ًاقفو لاثتمالا نم اهنيكم تل فارطألا ددعتم قودنصلا نم رالود٥،٤٥٧،١٢٤غلبم ميدقت ىلع ةيذيفنتلا 
؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملل     

ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملاب قلعتي اميف ياوغوروأ ساسأ طخ نأ ىلإ ريشي نأ   - ٢
نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط١١،٢وه ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملاب  ا .   أ نع غالبإلا مت دقو
كلذل ةجيتنو . ٢٠٠٢يف ليثيملا ديمورب نم نوزوألا داف نتسا تالادب ةبوسحم نط١٧،٧تكلهتسا 

ةداملا بجومب اهمازتلال لاثتما مدع ةلاح يف ٢٠٠٢ماع يف ياوغوروأ تحبصأ  لوكوتورب نم ءاح ٢   
  ؛لايرتنوم
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ىلإ ةدوعلا ةعرس نامضل لمع ةطخ تمدق ياوغوروأ نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٣
عامتجال ١٥/٤٤ررقملا يف ةدراولاو ،لوكوتوربلا يف ليثيملا د يموربب ةقلعتملا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا  
  ؛رشع سماخلا فارطألا

نوزوألا دافنتسا تالادب نط  ١١،١كالهتسا نع تغلبأ ياوغوروأ نأ ظحالي نأ   - ٤
موقت نأب بلطملا عم ىشمتي ،كالهتسالا نم ىوتسملا اذه نأ عمو . ٢٠٠٤يف ليثيملا ديمورب نم 

ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا يف ليثيملا ديمورب نم اهكالهتسا ديمجتب لوكوتوربلا نم ٥  دنع ٢٠٠٤   
كالهتسا ضيفختب ١٥/٤٤ررقملاب دراولا فرطلا مازتلا عم ىشمتي ال هنأ الإ ،ساسألا طخ ىوتسم   

يف نوزوألا دافنتسا تالادب نانطأ ٤نع ديزي ال ىوتسم ىلإ ليثيملا ديمورب    ؛٢٠٠٤ 
يجيردتلا صلختلل ةلدعم لمع ةطخ تمدق ياوغوروأ نأ ريدقتلا عم ظحالي نأ  - ٥  

ءادأب لالخإلا نودب هنأ ،ًاضيأ ظحالي امك ،ةباقرلل ةعضاخلا تامادختسالا يف ليثيملا ديمورب نم ركبملا 
  :يلي امب ةلدعملا لمعلا ةطخ بجومب اهسفن مزلت ياوغوروأ نإف ،لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا

ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط  ١١،١نم ليث يملا ديمورب كالهتسا ضفخ  )أ(
يلاتلا وحنلا ىلع٢٠٠٤  :  

يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٨،٩ىلإ   ‘١‘   ؛٢٠٠٥ 
يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٨،٩ىلإ   ‘٢‘   ؛٢٠٠٦ 
يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٨،٩ىلإ   ‘٣‘   ؛٢٠٠٩ 
يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٦،٠ىلإ   ‘٤‘   ؛٢٠١٠ 
يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٦،٠ىلإ   ‘٥‘   ؛٢٠١١ 
يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٦،٠ىلإ   ‘٦‘   ؛٢٠١٢ 
يناثلا نوناك١لولحب ليثيملا ديمورب كالهتسا نم صلختلا   ‘٧‘ ، ٢٠١٣رياني / 

حمست نأ نكمي يتلا ةجرحلا تامادختسالل صصخ ام ادع اميف ا 
  .فارطألا

يف امب ،اهيدل عبتملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا صيخارت ماظن دصر   )ب(
  ؛صصحلا كلذ

نم ياوغوروأ نكمت نأ بجي هالعأ ٥ةرقفلاب ةدراولا تاءارجإلا نأ ىلإ ريشي نأ   - ٦  
ذيفنت لجأ نم ةلصلا تاذ ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع ياوغوروأ ثحيو ،لاثتمالا يف رارمتسالا 

  ؛)ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملاب ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا كالهتسا نم يجيردتل ا صلختلاو لمعلا ةطخ



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/35/10* 

90 

اهلمع ةطخ ذيفنتب قلعتي اميف ياوغوروأ هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٧
ةددحملا ةباقرلا ريبادت ةيبلت لجأ نم لمعت ياوغوروأ نأ املاطو . ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلاو
يفو . ديج عضوب عتمتي يذلا فرطلا ةلماعم بولسأ سفنب اهتلماعم مزلي هنإف ،لوكوتوربلاب ةدراولا

ءافولا نم نكمتت يك ةيلودلا ةدعاسملا ىلع لوصحلا يف ياوغوروأ رمتست نأ مزلي ددصلا اذه 
اميف فارطألل عامتجا اهذختي دق يتلا ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلل ًاقفو ا   مدعب قلعتي امازتلاب

ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل ًاقبط ،ياوغوروأ فارطألا رذحت ررقملا اذه لالخ نم هنأ ديب . لاثتمالا
ذاختا يف رظنتس فارطألا نإف بسانملا تقولا يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا يف اهقافخإ ةلاح يف هنأب ،ةيراشإلا 

ذاختا ةيناكمإ لمشت نأ نكمي ريبادتلا هذهو .ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم ىشمتت ريبادت  
عوضوم ةداملا ىهو ليثيملا ديمورب تادادمإ فقو نامض لثم ٤ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا   ،

  ؛لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ةردصملا فارطألا مهست ال ثيحب لاثتمالا مدع

ةداملا بجومب صيخارتلل مظن ءاشنإ ناشب ريرقت  :-/١٧ررقم عورشم   -فاق  لوكوتورب نم ءاب ٤   
  لايرتنوم

لوكوتوربل لايرتنوم ليدعت يف فارطألا نم ] ١٠٧[نأ ريدقتلا عم ظحالي نأ   - ١
  ؛ليدعتلا دونب هب يضقت امبسح ريدصتلاو داريتسالا صيخارتل ًامظن تعضو دق لايرتنوم

لايرتنوم ل وكوتورب يف فارطألا نم ًافرط] ٣٧[نأ ريدقتلا عم ًاضيأ ظحالي نأ   - ٢
  ؛ريدصتلاو داريتسالا صيخارتل ًامظن تعضو دق لايرتنوم ليدعت ىلع قداصت مل يتلا

داوملا تارداصو تادراو دصر : ةيلاتلا دئاوفلا مدقت صيخارتلا مظن نأب ملسي نأ  - ٣
  ؛تانايبلا عمج نم نيكمتلاو ،عورشملا ريغ راجتإلا عنمو ،نوزوألل ةدفنتسملا

تامولعم ميدقت ىلع لايرتنوم ليدعت يف ] ٢٩[ـلا ةيقبتملا ف ارطألا عيمج ثحي نأ  - ٤
لثم عضت مل يتلا فارطألا موقت نأو ،ريدصتلاو داريتسالا صيخارتل مظن ءاشنإب اهمايق دنع ةنامألا ىلإ 

  ؛ةعرسلا هجو ىلع اهعضوب دعب مظنلا هذه
ليدعت ىلع دع ب قداصت مل يتلا لايرتنوم لوكوتورب يف ةيقبتملا فارطألا عيمج عيجشت  - ٥

  ؛كلذ تلعف دق نكت مل نإ ريدصتلاو داريتسالا صيخارتل مظن عضوو هيلع ةقداصملا ىلع لايرتنوم
اهذيفنت نمضت نأ ىلع صيخارتلا مظن ليغشتب موقت يتلا فارطألا عيمج ثجي نأ   - ٦

  ؛ةلاعف ةقيرطب اهذافنإو
مظن ءاشنإ ةلاحل يرود ضارعتسا ءارجإب لايرتنوم لوكوتورب فارطأ عيمج موقت نأ  - ٧  

لوكوتوربلا نم ءاب٤ةداملا هب يضقت امبسح ،صيخارتلا   .  
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لايرتنوم لوكوتورب نم ٩ةداملا بجومب فارطألا نم ةمدقملا ريراقتلا   :-/١٧ررقم عورشم   -ءار   
  تامولعملا لدابتو ،يعولا ءاكزإو ،ريوطتلاو ثحبلا نأشب

ةداملل ًاقفو ،فارطألا نم ٢٤اهتمدق يتلا ريراقتلا ريدقتلا عم ظحالي نأ   - ١ نم ٩   
، : يهو لوكوتوربلا ةيكيشتلا ةيروهمجلا ،ايراغلب ،مالسلا راد ينورب ،ليزاربلا ،سوراليب ،نيتنجرألا

 ، نام  ع ،وكانوم ،ايزيلام ،سويشيروم ،ايفتال ،ندرألا ،ايراغنه ،انايغ ،ةيكينيمودلا ةيروهمجلا
  ؛ناتسنامكرتو وغابوتو دادينيرت ،وغوت ،دنليات ،اكنال يرس ،اينابسأ ،لاموصلا ،اينامور ،ناتسكاب

ةداملا نم ٣ةرقفلا نأ ىلإ ريشي نأ   - ٢  ٩ ، نيماع لك ،فرط لك ضرعي نأب يضقت  
ضوهنلا ةلصلا تاذ ةطشنألا لمشت نأو ،ةداملا كلتل ًاقفو ا   ماق يتلا ةطشنألاب ًازجوم ةنامألا ىلع

، تاثاعبناضفخ تايجولونك ت نأشب تامولعملا لدابتو ،ريوطتلاو ،ثوحبلاب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا  
ءاكزإو ،ةلصلا تاذ ةباقرلا تايجيتارتسا ايازمو فيلاكتو ،ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تامادختسال لئادبلاو 

  ؛نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نم اهريغو ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تاثاعبنال ةيئيبلا راثآلا نأشب يعولا
ةداملا نم ٣ةرقفلاب ةدراولا تانايبلاب غالبإلا مازتلاب ةلصتملا تامولعملا نأب مل سي نأ  - ٣  

ةطشنأو ،ةيميلقإلا نوزوألا تاكبش قاطن يف لذبت يتلا ةينواعتلا دوهجلا قيرط نع اهديلوت نكمي ٩  
يرف لامعأ مييقت يف فارطألا ةكراشمو ،انييف ةيقافتا نم٣ةداملل ًاقبط نوزوألا ثوحب ءارد م ق  

، ٦ةداملل ًاقبط يملعلا مييقتلا قيرفو ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  لايرتنوم لوكوتورب نم  
  ؛ماعلا يعولا ءاكزإل ةينطولا تاردابملاو

ةرقفلا ٩ةداملل ًاقفو تانايبلا غالبإ نأ ظحالي نأ   - ٤ لئاسولاب متي نأ نكمي ٣،   
يكبشلا عقوملا لالخ نم اهمساقت نكمي ريراقتلا كل ت يف ةدراولا تامولعملا نأ ظحالي نأو ،ةينورتكلإلا
  ؛نوزوألا ةنامأل

ةيمارلا ةيلودلا دوهجلا يف ًاماه ًارود بعلت لظتس تاردابملا هذه لثم نأ ظحالي نأ   - ٥
يف ًاضيأ مهاسي ٩ةداملا لالخ نم ،ةطشنألا هذه نأشب تامولعملا رشن نأو ،نوزوألا ةقبط ةيامح ىلإ   ،

  ؛دوهجلا هذه
ةرقفلل ًاقفو تامولعم ميدقت ىلع فارطألا عيمج كلذب ثحي نأ  - ٦ ةداملا نم ٣   ٩.  
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يناثلاقفرملا    
دفنتسملا داوملا*نيزخت ةيضق لوكوتوربل لاثتم الا مدعب اهتقالعو نوزوألل ة 
  لايرتنوم

  ةنامألا ةركذم
  فاو زجوم

زاجنإل ا ةددحمو ًادج ةصوصخم ةباقر ريبادت لايرتنوم لوكوتورب نمضتي   ءافولا بجوتي ًاينمز
يلي ام رارغ ىلع ةغلب ريبادتلا هذه غاص. هيلع ةظفاحملاو لاثتمالا    :ت ام ًاريثكو

نوناك رهش نم لوألا يف أدبت يتلا ًارهش رشع ىنثالاةرتفل ةبسنلاب نمضي نأ فرط لك ىلع "  
بوسحملا ىوتسملا ديز ي الأ ،ةيلاتلا ًارهش رشع ينثا ةرتف لك يفو] ةنسلا[نم رياني /يناثلا
ةعوم [يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ] هجاتنإ وأ هكالهتسال[ ًايونس ] ×قفرملا نم × ا

  ]".ررقملا ىوتسملا[نع 
ررقملا ىوتسملا تزواجت يتلا فارطألا نم ددع ماق ،ةقباسلا تاونسلا يفف ،كلذ نع ًامغرو 

اهكالهتسا وأ اهجاتنإ نأ حيضوتب ةددحم ةنسل ةبسنلاب ة باقرلل ةعضاخ ةنيعم ةدام كالهتسا وأ جاتنإل
  :لثمي دئازلا

وأ ًايلحم ا   )أ(  دابإ لجأ نم اهنيزخت مت ةنسلا كلت يف نوزوألل ةدفنتسم ةدام نم ًاجاتنإ
؛ةقحال ةنس يف ا    دابإ لجأ نم ريدصتلا

اهمادخت سا لجأ نم اهنيزخت مت ةنسلا كلت يف نوزوألل ةدفنتسم ةدام نم ًاجاتنإ  )ب(
  ؛ةقحال ةنس يف مادختسالا اذه لجأ نم ريدصتلا وأ ًايلحم ةطيسو ةدامك

ةيبلتل ريدصتلا لجأ نم اهنيزخت مت ةنسلا كلت يف نوزوألل ةدفنتسم ةدام نم ًاجاتنإ   )ج(
  ؛ةقحال ةنس يف ةيمانلا نادلبلل ةيساسأ ةيلحم تاجاح

ةدامك اهمادختسال اهني زخت مت ةنسلا كلت يف ةدروتسم نوزوألل ةدفنتسم ةدام  )د(
  .ةقحال ةنس يف ًايلحم ةطيسو

يف اهتجردأ ا   إف ةيضاملا تاونسلا لالخ فارطألا نم تاريسفتلا كلت ةنامألا تقلت امدنعو
مدع ءارجإ بجومب ةنجللا مامأ ةيضقلا زربت مل اهنكلو ،ذيفنتلا ةنجل ىلإ اهمدقت يتلا تانايبلا ريراقت 

                                                           
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلإ ةراشالل اهلمكأب ةيلاحلا ةقيثولا يف " نيزخت"و " ةنزخملا"ناحلطصملا مدختسي   *
ةمدقملا تاريسفتلا مدختست الو . اهيف تدروتسا وأ تجتنُأ يتلا ةنسلا يف اهنم فدهتسملا وحنلا ىلع مدختست مل يتلا
تاريسفتلا هذه عباط نأ ديب . صاخ هجوب نيحلطصملا نيذه اهجاتنإ وأ اهكالهتسا يف تافارحنالا نأشب فارطألا نم
نيزختلا اذه ثودح ىلإريشي  . 
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ريربتل ةيفاك تاريسفتلا تناك نإ امع ةنجللا لأست وأ ،لايرتنوم لوكوتورب يف دراولا لاثتمالا 
ا . لوكوتوربلاب ةلصتملا ةباقرلا ريبادت نع حضاولا فارحنالا امازتلال اهئادأ نامض ةيغب ،ةنامألا تماقو

ىلإ اهغالبإو ةلمتحملا لاثتمالا مدع تالاح ديدحت ثيح نم حيحصلا هجولا ىلع لوكوتوربلا بجومب 
 ، نع غلبت نأ ةنامألل يغبني ناك نإ اميف رظنلا ىلإ نيثالثلاو عبارلا اهعامتجا يف ةنجللا ةوعدب فارطألا

ىلإ ةنجللا تبلط ،كلذ ىلع ًادرو . لمتحملا لاثتمالا مدع نم تالاحك ركذلا ةفنآ تافارحنالا عاونأ
نع ةيمالعإ ةقيث و دعت نأو نيثالثلاو سماخلا عامتجالا لامعأ لودج ىلع ةيضقلا هذه عضت نأ ةنامألا
  .عوضوملا اذه

قبس اميف تماق دق تناك يتلا فارطألا ىلإ تبلط ،هذه ةيمالعإلا ةقيثولل ةنامألا دادعإ ءانثأو 
ىلإ تدأ يتلا فورظلا نع ىرخأ ليصافت مدقت نأ ًافنآ ةيناثلا ةرقفلا يف ةروكذملا تاريسفتلا ميدقتب 

ةيكالهتسالا وأ ةيجاتنإلا ا  فارطألا تاررقمو لوكوتوربلا نم داوملا كلت ةنامألا تددح امك . افارحنا
يف ةدراولا ةباقرلا ريبادت عم قستت تافارحنالا كلت تناك نإ ام نأشب ًاهيجوت مدقت ا   أ ودبي يتلا

تاريسفتلا ديؤت دق تاررقم وأ داوم يأ ديدحت ىلإ صوصخلا هجو ىلع ةنامألا تعسو . لوكوتوربلا
مادختسالا وأ ةدابإلا لجأ نم داريتسالا وأ جاتنإلا زواجتب حامسل ا ةطساوب فارطألا اهتمدق يتلا

وأ جاتنإلل ةيونسلا تايوتسملل ةيمانلا نادلبلل ةيساسألا ةيلحملا تاجاحلا ةيبلتل وأ ةطيسو ةدامك 
ىنثالا ةرتفل لوكوتوربلا اهررقييتلا كالهتسالا ةلباقملا ًارهش رشع  يتلا ةيلوألا هيجوتلا رداصم تلثمتو .  
نيترقفلا يف ةنامألا ا دح ةداملا نم ٦ و٥د داوملاو ١  ىلإ فلأ ٢،  ةداملاو ،ءاح ٢  ةرقفلاو ٥  نم ٣،   

نيررقملاو ،لوكوتوربلا نم ٧ةداملا  فارطألا عامتجال٩/٢٨ و٧/٣٠   .  
نع فارحنالل ةعبرألا عاونألا نيب نم نأ هب تعلطضا يذلا ضارعتسالا نم ةنامألا تظحالو 

نم ٢ةرقفلا يف ةروكذملا عاونألا يهو ،لوكوتوربلا يف ةدراولا كالهتسالاو جاتنإلا ةباقر ريبادت   
. لوكوتوربلا عم ًاقستم ودبي يذلا وه هدحو) د(ةيعرفلا ةرقفلا يف حورشملا عونلا نأ ،ةيلاحلا ةركذملا 

ررق ملا ىوتسملا زواجتت ةرتفلا كلت يف تادراو اهيف نزخت يتلا ةلاحلاب فارحنالا نم عونلا اذه قلعتيو
عم ةقستم ةلاحلا هذه ودبتو . ةقحال تاونس يف مدختست يكل ةنيعم ًارهش رشع ينثا ةرتف يف كالهتسالل

نم ةباقرلل ةعضاخ داوم نم تادراولاو تارداصلا لوانتي يذلا ٧/٣٠ررقملا ىلإ ًادانتسا لوكوتوربلا   
  .ةطيسو داومك مادختسالا لجأ

تارقفلا يف ةروكذملا جاتنإلاو كالهتسالا يف ىرخ ألا ةثالثلا تافارحنالا عاونأب قلعتي اميفو
فارطألل تاررقم يأ وأ لوكوتوربلا يف ماكحأ يأ ددحت نأ ةنامألا عطتست مل )ج(ىلإ ) أ(ةيعرفلا   ،
لوكوتوربلا عم قستت تافارحنالا نم عاونألا هذه نأب جاتنتسالا ديؤت نأ ا  كلت قلعتتو . أش نم

لوكوتوربلا هررقي يذلا ىوتسملا نع ديزي ةرتفلا كلت يف جاتنإ اهي ف نزخي يتلا تالاحلاب تافارحنالا
ةدامك مادختسالا وأ ًايلحم ا   دابإ لجأ نم كلذو ةنيعم ًارهش رشع ينثا ةرتف يف كالهتسالا وأ جاتنإلل
ريدصتلا وأ ةطيسو ةدامك مادختسالا لجأ نم ريدصتلا وأ ،ةدابإلا لجأ نم ريدصتلا وأ ،ًايلحم ةطيسو 

ةقحال تاونس يف ةيمانلا نادلبلل ةيساسأ ةيلحم تاجاحةيبلتل  .  
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تافارحنالا زاربإ يرجيسف ،كلذ فالخب ذيفنتلا ةنجل يصوت مل امو ،ساسألا اذه ىلعو 
فارطألاو ةنجللا مامأ ) ج(ىلإ ) أ(ةيعرفلا تارقفلا يف ةروكذملا تافارحنالا عاونأ عم ةقستملا ةيلبقتسملا 

  .داتعملا ءارجإلل ًاقفو ةدح ىلع ةلاح لك يف رظنلل

  ةيساسأ تامولعم  -فلأ 
تناكو . نيثالثلاو عبارلا اهعامتجا يف ذيفنتلا ةنجل نم بلطل ةباجتسا ةركذملا هذه تدعأ  - ١

نأ ةقباس تاونس يف حضوأ دق فارطألا نم ًاددع نأ عامتجالا اذه يف تغِلبُأ دق نوزوألا ةنامأ 
ةنس يف نوزوألل ةدفنتسم داوم جاتنإو كالهتسا نم يجيردتل ا صلختلاب ةقلعتملا تامازتلالا نع تافارحنا
  :ةيلاتلا تائفلا نم ةدحاو يف عقت ةنيعم

وأ ًايلحم ا   )أ(   دابإ لجأ نم اهنيزخت مت ةنسلا كلت يف نوزوألل ةدفنتسم ةدام نم جاتنإ
  ؛ةقحال ةنس يف ةدابإلا لجأ نم ريدصتلا

اهمادختسا لجأ نم اهنيزخت مت ةنس لا كلت يف نوزوألل ةدفنتسم ةدام نم جاتنإ  )ب(
  ؛ةقحال ةنس يف مادختسالا اذه لجأ نم ريدصتلا وأ ًايلحم ةطيسو ةدامك

ةيبلتل ريدصتلا لجأ نم اهنيزخت مت ةنسلا كلت يف نوزوألل ةدفنتسم ةدام نم جاتنإ   )ج(
  ؛ةقحال ةنس يف ةيمانلا نادلبلل ةيساسأ ةيلحم تاجاح

ةدامك اهمادختسال اهنيزخت مت ةنسلا كلت يف ةد روتسم نوزوألل ةدفنتسم ةدام  )د(
  .ةقحال ةنس يف ًايلحم ةطيسو
تانايبلا ريراقت يف ةقباسلا تاونسلا يف تاريسفتلا هذه جاردإ مت امدنع هنأ ىلإ ةنامألا تراشأ   - ٢

مدعل ةلمتحم تالاحك اهزاربإب ةنامألا مقت مل ،فارطألا عامتجاو ةنجللا ىلإ ةنامألا نم ةمدقملا 
  .اهتشقانمب ناتئيهلا مقت ملو ،لاثتمالا
نم حيحصلا هجولا ىلع لوكوتوربلا بجومب ا   - ٣  امازتلال اهئادأ نامض ةيغب ةنامألا تماقو

عبارلا اهعامتجا يف ةنجللا ةوعدب ،فارطألا ىلإ اهغالبإو ةلمتحملا لاثتمالا مدع تالاح ديدحت ثيح 
ًافنآ ١ةرقفلا يف ةروكذملا تافارحنالا عاونأ نع غلبت نأ ة نامألل يغبني ناك نإ اميف رظنلا ىلإ نيثالثلاو  
  .لمتحملا لاثتمالا مدع نم تالاحك
اهعامتجا لامعأ لودج ىلع ةيضقلا هذه عضت نأ ةنامألا ىلإ ةنجللا تبلط ،كلذ ىلع ًادرو   - ٤
  .عوضوملا اذه نع ةيمالعإ ةقيثو دعت نأو نيثالثلاو سماخلا
ىلإ تدأ يتلا فورظلا نع ةنامألا ىلإ فارطألا اهتمدق يتلا تامولعمل ا ةيلاحلا ةركذملا زجوت  - ٥

 ، ركذلا ةفنآلا ضارغألا لجأ نم ةقحال تاونسل نوزوألل ةدفنتسم داوم نيزختب فارطألا كلت مايق
ةقبطل ةدفنتسملا داوملاب ةقلعتملا لايرتنوم لوكوتورب داومو ،ةيضقلا هذه ءازإ هنيح ىتح عبتملا جهنلاو 

  .ةيضقلاب ةلصلا ةقيثو ودبت يتلا لوكوتوربلا يف فارطألا تاررقمونوزوألا 
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  ةقحال تاونس لجأ نم نيزختلا نأشب فارطألا نم ةمدقم تامولعم  -ءاب 
ةروكذملا كلت عم قستت ةقباسلا تاونسلا يف تاريسفت تمدق يتلا فارطألاب ةنامألا تلصتا   - ٦

تافارحنالا نأشب ةيلاحلا ةركذملا نم ١ةرقفلا يف  دقو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ وأ كالهتسا يف 
ةدفنتسملا داوملا نيزخت ىلإ تعد يتلا بابسألا نع ةيفاضإ تامولعم مدقت نأ فارطألا هذه ىلإ بلُط 
مت يتلا ةنسلا يف هل ةفدهتسم يه اميف اهمادختسا نم ًالدب تافارحنالا هذه يف تببست يتلا نوزوألل 

  .اهيف اهجاتنإ وأ اهداريتسا
  :هنيح ىتح ةيلاتلا تامولعملا ةنامألا فارطألا تغلبأ دقو  - ٧

ةدامك تمدختساو يوناث حتنمك ةنسلا لاوط نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا تجتنأ   )أ(  
متي يتلا ةيلمعلا لازت الو . اهيلإ ريدصتلاب جتنملا فرطلا موقي فارطأ وأ ةيلحم تآشنم ةطساوب ةطيسو
ةدفنتسملا ةداملا قيلخت ا ةرمتسم يوناث جتنمك نوزوألل ةيمك جتنملا فرطلا ىدل لظيسف يلاتلابو .  

ةطيسو ةدامك اهمادختسا رسيتي نأ ىلإ اهنيزخت متي ةنس لك ةيا   يف نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا نم ةيقبتم
  ؛ةيلاتلا ةنسلا يف

ريبادتلا ل الخ نم هيلع ذاوحتسالا مت يوناث جتنمك نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا جاتنإ مت  )ب(  
ا يف نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا تنزخ دقو . دابأ لجأ نم اهريدصت ىرجو ،ثاعبنالا ةيندتل ةيمازلإلا

ةدابإلاو لقنلا فيلاكت ةيندت لجأ نم ةقحال ةنس يف ا  دقو . دابإ لجأ نم اهريدصتل نايحألا ضعب
ةردقل ًاعبت ةقحال ةنس يف ا بأ لجأ نم اهريدصتل ىرخأ تاقوأ يف نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا تنزخ  دا
  ؛ةدودحملا ةدابإلا قفرم

نم ةيفاك ةيمك رفاوت درجمب تديبأو يوناث جتنمك نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا تجتنأ   )ج(  
نأ يؤترا دقو . مئالملا هجولا ىلع مجحلا بسانتم جيزم لمعل نيديرولكيبا جاتنإ نم تايافنلا لئاوس
ةيئايميكلا صاوخلا ببسب ،يقن لكش يف سيلو ،جيزم يف نوزوألل ةدف نتسملا ةداملا ةدابإ يرورضلا نم
لئاوس جاتنإ نمازتي الو . نوبركلا ديرولك عبار وهو الأ ،نوزوألل ةدفنتسملا ةداملل يوناثلا جتنملل
ضعب يف بجوتي هنإف يلاتلابو . ماودلا ىلع نوزوألل ةدفنتسملا ةداملل يوناثلا جتنملا جاتنإ عم تايافنلا
؛ةقحال ةنس يف ايحألا    دابإ لجأ نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ نيزخت نا

دعب ليمعلا بلطو . بلط ىلع ءانب ةطيسو ةدامك نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا جاتنإ مت  )د(  
  ؛نيحلا كلذ ىلإ ةطيسولا ةداملا نيزختب جتنملا فرطلا ًابلاطم ةيلاتلا ةنسلا ىتح ريدصتلا ليجأت كلذ

ةيمانلا نادلبلل ةيساسأ ةيلحم تاجاح ةيبلتل ةنس لك نوزوألل ةدفنتسملا ةدامل ا تجتنأ  )ه(  
لوكوتوربلا اهيلع صني يتلا ًايونس ا  ةينطولا ةطلسلا تضرتفاو . حومسملا ةيمكلا نع ديزت ال تايمكب

لامكتس ا رسيتي مل هنأل ةقحال ةنس يف ةيمانلا نادلبلا ىلإ اهريدصتل جاتنإلا اذه نم ةصح نيزخت مت هنأ
جاتنإلا ةنس ةيا  نأ ساسأ ىلع ًاروظحم نيزختلا نكي ملو . لبق كلذل ةبحاصملا ةيراجتلا تابيترتلا

  .يغبني امم رثكأب ةيراجتلا ةطشنألل ًاديقم نوكي دق رظحلا
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  ًايلاح عبتملا جهنلا  -ميج 
يف نوزوألل ةدف نتسم داوم جتنأ وأ دروتسا هنأ ام فرط تانايب ريرقت رهظأ املك ،ةنامألا موقت  - ٨

ةيمكلا ةفاضإو ،ةنسلا كلتل فرطلا كالهتسا ىوتسم باسح ىلإ ةدروتسملا ةيمكلا ةفاضإب ،ةنيعم ةنس 
رظنلا ضغب جهنلا اذه عابتا متيو . ةنسلا كلتل فرطلا كالهتساو جاتنإ تايوتسم باسح ىلإ ةجتنملا
فدهتسي ةجتنملا وأ ةدروتسملا ن ا وزوألل ةدفنتسملا داوملا نأ نيبي فرطلا تانايب ريرقت ناك اذإ امع

مادختسالا وأ ةدابإلا لجأ نم ريدصتلا وأ ،ةقحال ةنس يف ةطيسو داومك مادختسالا وأ ًايلحم ةدابإلا 
  .ةقحال ةنس يف ةيساسألا ةيلحملا تاجاحلل وأ ةطيسو ةدامك
اهجاتنإ وأ ا هكالهتسال يونسلا دحلا بوسحملا اهكالهتسا وأ اهجاتنإ زواجتي يتلا فارطألاو  - ٩

ةنامألا نم ةمدقملا تانايبلا ريراقت يف ا   نايب دري لوكوتوربلا يف ةباقرلا ريبادت هررقت يذلا وحنلا ىلع
لوكوتوربلاب ةصاخلا ةباقرلا ريبادت نع تفرحنا ا  يتلا تانايبلا ريراقت يف جردت ةنامألا نأ امك . أ ىلع

. دئازلا كالهتسالا وأ جاتنإلل ةبحاصملا تاحيضوتلاوأ تاريسفتلا كلت فارطألاو ةنجللا ىلإ اهمدقت 
فرطلا نم ًاريسفت بلطت ةنامألا نإف ،فارحنالل ًاريسفت فرطلا نم مدقملا تانايبلا ريرقت رفوي مل ام اذإف 

  .غلبملا
ةروكذملا تاريسفتلا ىلع نآلا ىتح يوتحت ةنامألا نم ةمدقملا تانايبلا ريراقت نإف ،هيلع ءانبو   - ١٠
دومع يف ةيلاحلا ةركذملا نم ٨ةر قفلا يف نع ةحضاو تافارحنا ددحت يتلا لوادجلا يف " تاحيضوت" 
ةنجللا وأ فارطألا تلأس دق ةنامألا نكت ملو . لوكوتوربلا يف ةدراولا جاتنإلاو كالهتسالا ةباقر ريبادت
ةقيثولا ةباقرل ا ريبادت نع ةحضاولا تافارحنالا ريربتل ةيفاك تاريسفتلا هذه تناك نإ امع قبس اميف
  .لوكوتوربلا يف ةدراولا ةلصلا

هيجوتلا ضارعتسا ىلإ ةنامألاب تضفأ عوضوملا اذه نأشب دهعلا ةثيدحلا ةروشملا تابلط نأ ديب   - ١١
ةنامألا هب تماق يذلا ضارعتسالا راثأ دقو . فارطألا تاررقمو لوكوتوربلا داوم هرفوت يذلا

ةرورض جاتنتسالا ىلإ ةنامألاب ىدأ امم ،لوكوتوربلا ماكحأ عم تافارحنالا هذه قاستا نأشب تالؤاست 
ةباقر ريبادت نع فارحنالا نم عاونألا هذه تناك اذإ اميف تبت نأ فارطألاو ةنجللا نم بلطت نأ 
هذه ا   جلاعت نأ يغبني يتلا ةقيرطلاو ،لوكوتوربلا عم قفتت لوكوتوربلا يف جاتنإلاو كالهتسالا

  .لوكوتوربلا يف لاثتمالا مدع ءارجإب قلعتي اميفلبقتسملا يف تافارحنالا 

  ةلصلا ةقيثو فارطألل تاررقمو لايرتنوم لوكوتورب نم داوم  -لاد 
ىلإ فلأ ٢داوملا ددحت   - ١٢ ةداملاو ءاط ٢  اهزواجتي الأ بجي يتلا جاتنإلاو كالهتسالا تايوتسم ٥   
ت ًارهش١٢ةررقملا تارتفلا ةدم غلبتو . ةررقم ةرتف يف فرطلا   .رياني/يناثلا نوناك لوأ نم أدب 

ةداملا نم ٥ةرقفلا ددحت   - ١٣ ةعضاخلا داوملا ةيمك هنأ ىلع جاتنإلا لايرتنوم لوكوتورب نم ١   
مدختست يتلا ةيمكلا ًاصقانو ،فارطألا اهيلع قفاوت يتلا تاينقتلاب ةدابملا ةيمكلا ًاصقان ةجتنملا ةباقرلل 

هنأ ىلع كالهتسالا ةداملا نم ٦ةرقفلا ددحتو . ىرخأ ةيئايميك داوم عينصت يف ةطيسو ةدامك اهلمكأب  



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/35/10* 

97 

ررقي مل امو ،كلذلو . اهنم تارداصلا ًاصقان ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم تادراولا هيلإ ًافاضم جاتنإلا
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاردإ يغبني هنأ يف ماكحألا كلتل ةنامألا مهف لثمتي ،كلذ فالخ لوكوتوربلا 

هذهل ةباقرلل ةعضاخلا فرطلا جاتنإو كالهتسا تايوتسم باسح يف ةنيعم ةنس يف ةجتنملا وأ ة دروتسملا
يف ررقملا ىوتسملا ةنسلا هذهل فرطلا جاتنإو كالهتسال بوسحملا ىوتسملا زواجتي الأ يغبني هنأو ،ةنسلا 

ىلإ فلأ ٢داوملا  ةداملاو ءاط ٢   ٥.  
اهجتني وأ اهدروتسي يتلا نوزوألل ةدفنتسملا ةدامل ل يغبني ناك نإ ام ةلأسم نأ ودبي كلذلو  - ١٤

لجأ نم اهريدصت وأ ،ةطيسو ةدامك اهمادختسا وأ ًايلحم ا   دابإ لجأ نم ةنيعم ةنس يف ام فرط
ضرعت نأ ،ةقحال ةنس يف ةيساسألا ةيلحملا تاجاحلل وأ ،ةطيسو ةدامك اهمادختسا وأ اهريمدت 

نكمي وأ داريتسالا وأ جاتنإلاب حمسي لوكوتوربلا ناك ن إ ام ىلع دمتعت لمتحم لاثتما مدع تالاحك
يتلا ةنسلا يف ةباقرلل ةعضاخلا فرطلا جاتنإو كالهتسا تايوتسم باسح نم ًاينوناق امهؤانثتسا 

نإف ،ةقباسلا ةرقفلا يف كالهتسالا فيرعت يف هيلإ ريشأ امبسحو . ةداملا هذه اهيف تجتنأ وأ تدروتسا
ىلع فارطألا تاررقمو لوكوتوربلا نم ىرخأ داوم صنتو . تارداصلا مصخ ىلع صني لوكوتوربلا

ةيساسألا ةيلحملا تاجاحلا ةيبلتل يفاضإلا جاتنإلاب حمست امك ،ةدابإلاو ةطيسو ةدامك مادختسالا مصخ 
  .ةيمانلا نادلبلل

تافارحنا ىلع تاررقملاو داوملا كلت قيبطت نكمي ناك نإ ام ةلأسم نأ ودبي ،يلاتلابو   - ١٥
جاتنإلا تايوتسم باسح ذخأي نأ يغبني يتلا ةنسلا ىلع دمتعت ،رظنلا ديق جاتنإلاو كالهتس الا

ريدصتلا وأ ،ةطيسو ةدامك مادختسالا وأ ًايلحم ةدابإلا ةيلمع هرابتعا يف فرطلل ةيونسلا كالهتسالاو 
يغبني له يأ . ةيمانلا نادلبلل ةيساسألا ةيلحملا تاجاحلا وأ ةطيسو ةدامك مادختسالا وأ ةدابإلا لجأ نم

يف وأ ،ريدصتلا وأ ةطيسو ةدامك مادختسالا وأ ةدابإلا اهيف تثدح يتلا ةنسلا يف رابتعالا يف اهذخأ 
  ؟ضرغلا اذهل نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا جاتنإ وأ داريتسا اهيف مت يتلا ةنسلا

ةقيثولا فارطألا تاررقمو لوكوتوربلا داوم ةيلاحلا ةركذملا نم هاندأ يلاتلا مسقلا ضرعي   - ١٦
ةرقفلا يف ةروكذملا تاريسفتلا نم ريسفت لك بيترتلاب جلاعيو ،ةيضقلا هذ   يف تافارحنالل ًافنآ ١ةلصلا  

  .جاتنإلاو كالهتسالا

لجأ نم اهريدصت وأ ًايلحم ا   - ١  دابإ لجأ نم اهنيزخت مت ةددحم ةنس يف نوزوألل ةدفنتسم داوم جاتنإ
  ةقحال ةنس يف ةدابإلا

ةداملا نم ٥ةرقفلا صن ت  - ١٧ نم ةدابملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مصخ ىلع لوكوتوربلا نم ١   
ًاصقان ةجتنملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ةيمك هنأب جاتنإلا فرعت ا   أ ثيح ،ةباقرلل عضاخلا فرطلا جاتنإ

ةدامك اهلمكأب ت مدختسا يتلا ةيمكلا ًاصقانو فارطألا اهيلع قفاوت يتلا تاينقتلاب ةدابملا ةيمكلا
نم ًاضيأ مصخت ةدابملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نإف مث نمو ،ىرخأ ةيئايميك داوم عينصت يف ةطيسو 

جاتنإلا هنأب كالهتسالا فرعت ةداملا هذه نم ٦ةرقفلا نأ ىلإ رظنلاب ،ةباقرلل عضاخلا فرطلا كالهتسا   
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اهنم تارداصلاًاصقان ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم تادراولا هيلإ ًافاضم مصخ ىلع ٦ةرقفلا صنت امك .    
  .اهنم دوصقملا ضرغلا نع رظنلا ضغب تارداصلا

نم ىلوألا ةعوم   - ١٨  ا ىلع يراسلا يجيردتلا صلختلا ططخم نم ةيلوألا تاونسلا ءانثتسابو
ىلإ فلأ ٢داوملا نإف ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ،فلأ قفرملا  ةداملاو ءاط ٢  لع صنت٥  ى  

نوناك لوأ يف أدبت ًارهش رشع ينثا ةرتف ساسأ ىلع جاتنإلاو كالهتسالا ىلع لوكوتوربلا طباوض 
ةداملا نم ١ةرقفلا نم عطقم نم يلاتلا ءزجلا ئفاكم ىلع يوتحت ةدام لك نأ يأ . رياني/يناثلا  ٢ ، ءاب  
  :نأب

نم لوألا مو يلا يف أدبت يتلا ًارهش رشع ينثالا ةرتفل ةبسنلاب ،نمضي نأ فرط لك ىلع"
ىوتسملا ديزي الأ ،كلذ دعب ًارهش رشع ينثا ةرتف لك يفو ١٩٩٢رياني /يناثلا نوناك  ،

ىلع فلأ قفرملا يف ةيناثلا ةعوم   ا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم هكالهتسال بوسحملا
ن م رثكأ وأ ةدحاو ةدام جتني فرط لك ىلعو. ١٩٨٦ةنس يف هكالهتسال بوسحملا ىوتسملا 

ىوتسملا ىدعتي ال هجاتنإل بوسحملا ىوتسملا نإ ،اهسفن تارتفلا لالخ نمضي نأ داوملا هذه 
  ."١٩٨٦ماع يف هجاتنإل بوسحملا 

ةداملا نم ٣ةرقفلا ددحت   - ١٩ تايوتسم باسحل ةنس لك ةنامألا ىلإ اهميدقت بجي يتلا تانايبلا ٧   
،. ةباقرلل ةعضاخلا فرطلا جاتنإو كالهتسا ًاهيجوت مدقت تناك ول امك ،هيلع صنت امب ةرقفلا ودبتو  

مث نمو ،ةدابإلا لجأ نم ريدصتلاو ةدابإلا نع تانايب نع اهيف غلبي نأ فرطلل يغبني يتلا ةنسلا نأشب 
كالهتساو جاتنإ تايوتسم نم ةدابإلا لجأ نم ريدصتلا وأ ةدابإلا اهيف مصخت نأ يغبني يتلا ةنسلا 

يلي ام ىلع ةداملا هذه نم٣ةر قفلا صنتو. ةباقرلل ةعضاخلا فرطلا  :  
ةرقفلا يف ددح امك (يونسلا هجاتنإ نع ةيئاصحإ تانايب ةنامألا ىلإ مدقي نأ فرط لك ىلع "
ةداملا نم ٥ نم لك نم )١  ءاهو ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ، 

  ....قلعتي اميف ةدام لك نع ةلصفنم تانايبو 
،بملا تايمكلاب -  فارطألا نم ةدمتعم تايجولونكت ةطساوب ةدا

، فارطألا ريغو فارطألا نم تادراولابو -  يلاوتلا ىلع اهيلإ تارداصلاو

ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف ةدراولا داوملاب ةقلعتملا ماكحألا نايرس اهيف أدبي يتلا ةنسلا نع 
  ...".كلذ دعب ةنس لك نعو ،فرطلا كلذ ىلع يلاوتلا ىلع ءاهو

ةمئاقلا ةيمسرلا تانايبلا نع غالبإلل تاميلعتو جذامن٩/٢٨ررقملا دمتع ا  - ٢٠ داشرإلا ودبيو .  
ةدفنتسملا داوملا ةدابإ نع اهيف غلبي نأ فرطلل يغبني يتلا ةنسلاب ةقلعتملا تاميلعتلاو جذامنلا يف مدقملا 

إلا اهيف مصخت نأ يغبني يتلا ةنسلا مث نمو ،ا  لجأ نم ريدصتلا وأ ةداب دابإ لجأ نم اهريدصتو نوزوألل
 ٣ةرقفلا يف دراولا هيجوتلا عم ةقستم ،ةباقرلل نيعضاخلا فرطلا كالهتسا وأ جاتنإ تايوتسم نم ةدابإلا 

لوكوتوربلا نم٧ةداملا نم  يلاتلا وحنلا ىلع تاميلعتلا يف دراولا نايبتسالا نم٢-١لاؤسلا دريو .    :  
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ديرولك عبار وأ ،تانولاهلا وأ ،ةير ولفلا ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كدلب ردص له"
تابكرم وأ ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم وأ ،ليثيملا مروفورولك وأ ،نوبركلا 
غلبملا ةنسلا لالخ ناثيملا ديمورب وأ ،ناثيملا ورولكومورب وأ ،ةيرولف ةيموربورديهلا نوبركلا 

  "؟اهنع
يلاتلا وحنلا ىلع٤-١لاؤسلا دريو   :  

  "؟اهنع غلبملا ةنسلا لالخ نوزوألل ةدفنتسم ةدام يأ كدلب دابأ له"
يلي ام ىلع٤جذومنلا يف تانايبلا نع غالبإلاب ةقلعتملا تاميلعتلا صنتو   :  

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم (فلأ قفرملا يف ةروكذملا داوملا نم ًايأ دابأ دق كدلب ناك اذإ "
، لا نوبركلا تابكرم(ءاب قفرملاو ) تانولاهلاو ةيرولف ىرخألا ةنجلهلا ةلماك ةيرولف ةيرولك
ميج قفرملاو )نوبركلا ديرولك عبارو ،ليثيملا مروفورولكو ،ليثيملاو نوبركلا تابكرم (، 
غلبملا ةرتفلا يف ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا وأ ) ناثيملا ورولك ومورب وأ ةيرولف ةيموربورديهلا

  ".٤تانايبلا جذومن مادختسا ىجريف ،اهنع 
ةرقفلا نأ ،كلذ فالخ فارطألا ررقت مل امو ،ةفنآلا ةشقانملا عقاو نم ودبي دق  - ٢١ ةداملا نم ٣   ٧ 

كالهتسالا فارحنا نأب جاتنتسالا ديؤت ٩/٢٨ررقملا بجومب ةمدقملا غالبإلا تاميلعتو لوكوتوربلا نم   
ا ةنزخمو رهاظلا فارحنالا ةنس يف ةجتنم نوزوألل ةدفنتسم داوم لثمي يذلا جاتنإلا وأ  دابإ لجأ نم

نأش نمو . لوكوتوربلا عم قستت ال ،ةقحال ةنس يف ةدابإلا لجأ نم ريدصتلا وأ ،ةقحال ةنس يف ًايلحم
كالهتسا تايوتسم باسح نم ةقحال ةنس يف ًايلحم ةدابإلا لجأ نم ةنزخملا ةيمكلا ءانثتسا ينعي هنأ اذه 

. اهيف تنزخو تجتنأ يتلا ةنسلا يف سيلو اهيف تديبأ يتلا ةنسلا يف ةباقرلل ةعضاخلا فرطلا جاتنإ
كالهتسا ىوتسم نم ةدابإلل اهريدصت فدهتسي يتلا ةيمكلا ةينوناق ةفصب ينثتست نأ يغبني ،لثملابو 

 .طقف اهيف اهريدصت مت يتلا ةنسلا يف ةباقرلل عضاخلا فرطلا

وأ ًايلحم ةطيسو ةد امك اهمادختسال اهيف تنزخ يتلا ةنسلا كلت يف نوزوألل ةدفنتسم داوم جاتنإ  - ٢
  ةقحال ةنس يف مادختسالا سفن لجأ نم اهريدصت

ةداملا نم ٥ةرقفلا صنت   - ٢٢ ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا مصخ ىلع لوكوتوربلا نم ١   
نم جتني ام مجح هنأب جاتنإلا فرعت ثيح ،فرطلل ةباقرلل عضاخلا يونسلا جاتنإلا نم ةطيسو ةدامك 

فارطألا اهيلع قفاوت نأ نيعتملا تايجولونكتلا ةطساوب ةدابملا ةيمكلا هنم ًاحورطم ةبا قرلل ةعضاخلا داوملا
نإف كلذلو . ىرخأ ةيئايميك داوم جاتنإ يف ةطيسو داومك لماكلاب ةمدختسملا ةيمكلا اهنم ًاحورطمو
ةباقرلل عض اخلا يونسلا كالهتسالا نم ًاضيأ مصخت ةطيسو ةدامك مدختست يتلا نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا

ًاحورطم تادراولا ًادئاز جاتنإلا هنأب كالهتسالا فرعت ةداملا هذه نم ٦ةرقفلا نأ ىلإ ًارظن ،فرطلل   
نع رظنلا ضغب تارداصلا مصخ ىلع ٦ةرقفلا صنت امك . ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم تارداصلا هنم  
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هنم ًاحورطم تادراولا دئا ز جاتنإلا هنأب كالهتسالا فرعت ةرقفلا نأ ثيح ،اهنم دوصقملا ضرغلا
  .ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم تارداصلا

داوملا نإف ،ًافنآ ٢٥ةرقفلا يف هركذ مت امبسحو   - ٢٣ ىلإ فلأ ٢  ةداملاو ءاط ٢  طباوض ررقت ٥   
يناثلا نوناك لوأ يف أدبت ًارهش١٢ةرتف ساسأ ىلع جاتنإلاو كالهتسالا ىلع لوكوتوربلا    .رياني/ 

ةداملا نم ٣ةرقفل ا نأ ودبي امك  - ٢٤ اهيف غلبي نأ فرطلل يغبني يتلا ةنسلا نأشب ًاداشرإ رفوت ٧   
اهمادختسال ريدصتلل وأ ةطيسو ةدامك ًايلحم تجتنأ دق تناك نوزوألل ةدفنتسم ةدام مادختسا نع 
لجأ نم ريدصتلا وأ ةطيسو ةدامك مادختسالا اهنم مصخي نأ يغبني يتلا ةنسلا مث نمو ،ةطيسو ةدامك 

 ٣ةرقفلا صنتو . ةباقرلل ةعضاخلا فرطلا كالهتسا وأ جاتنإ تايوتسم نم ةطيسو ةدامك مادختسالا
  :يلي ام ىلع ةداملا كلت نم

ةرقفلا يف ددح امك (يونسلا هجاتنإ نع ةيئاصحإ تانايب ةنامألا ىلإ مدقي نأ فرط لك ىلع "
ةداملا نم ٥ ءاهو ميجو ءابو فلأ ت اقفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم لك نم) ١ 
  :قلعتي اميف ةدام لك نع ةلصفنم تانايبو
- ،  ...ةيساسأ داومك ةمدختسملا تايمكلاب

- ،  يلاوتلا ىلع اهيلإ تارداصلاو فارطألا ريغو فارطألا نم تادراولاب

ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف ةدراولا داوملاب ةقلعتملا ماكحألا نايرس اهيف أدبي يتلا ةنسلا نع 
  ..."كلذ دعب ةنس لك نعو ،فرطلا كلذ ىلع يلاوتلاىلع ءاهو 

لجأ نم ةنيعم ةنس يف ًايلحم ةجتنم نوزوألل ةدفنتسم داوم نزخت يتلا فارطألل ةبسنلابو   - ٢٥
نأشب ًاداشرإ رفوي نأ ٧/٣٠ررقملا نم فدهتسي ،ةقحال ةنس يف ةطيسو ةدامك اهمادختسال اهريدصت   

اصلا ا  نونعملا ررقملا نم ٢ و١ناترقفلا صنتو . تاردجلاعت نأ يغبني يتلا ةيفيكلا تادراوو تارداص " 
  :يلي ام ىلع ةطيسو داومك اهمادختسا دارملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا

اهمادختسا ضرغل ةردصملاو ةجتنملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا رادقم نوكي الأ يغبني هنأ   - ١"
عوضوم وه ةدروتسملا نادلبلا يف ىرخأ ةيئايميك داوم عينصت يف ةطيسو داومك اهلمكأب 

اودبي نأ نيدروتسملا ىلع يغبنيو . ةردصملا نادلبلا يف" كالهتسالا"وأ " جاتنإلا"باسح 
ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نأب ،داريتسالا ةيلمع لبق كلذو ،نأشلا اذ   مهمازتلا نيردصملل

غلبت نأ ةدروتسملا ن ادلبلا ىلع يغبني ،كلذ ىلع ةوالعو. ضرغلا اذهل مدختستس ةدروتسملا
  ؛ضارغألا هذهل ةدروتسملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ماجحأب ةنامألا
ةطيسو داومك اهلمكأب ةمدختسملاو ةباقرلل ةعضاخلا داوملا رادقم نوكي الأ يغبنيو   - ٢"

 ."ةدروتسملا نادلبلا يف" كالهتسالا"باسح عوضوم وه ىرخأ ةيئايميك داوم عينصت يف 
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ةرقفلا يف ةمدقملا تامولعملا نأ ودبي امك  - ٢٦ تاميلعتو جذامن هرفوت يذلا داشرإلا نأشب ًافنآ ٢٠   
لجأ نم ًايلحم ةجتنملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصت نع غالبإلاب قلعتي اميف تانايبلا نع غالبإلا 

ك اهمادختسا لجأ نم ًايلحم ةجتنملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصت ىلع قبطنت ،ا  . ةطيسو داومدابإ
 جذامنلا نأ ودبي ،ةطيسو داومك ًايلحم ةجتنملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل يلحملا مادختسالاب قلعتي اميفو

نأ فرطلل يغبني يتلا ةنسلا نأشب هيجوتلا نم ًاديزم مدقت ٩/٢٨ررقملا بجومب ةدمتعملا تاميلعتلاو   
جاتنإ تايوتسم نم مادختسالا اهيف م صخي نأ يغبني يتلا ةنسلا مث نمو ،مادختسالا اذه نع غلبي
يلي امىلع تاميلعتلا صنتو. ةباقرلل ةعضاخلا فرطلا كالهتساو  :  

غلبملا ةرتفلا لالخ ةطيسو داومك اهمادختسال نوزوألل ةدفنتسم داوم جتنأ دق كدلب ناك اذإ "
ضارغأل نوزوألل ةدفنتسم ةدام لك نم ةجتنملا ةيمكلا نع تانايب ميدقت ىجري ،اهنع 

دومعلا يف ةطيسو ةدامك مادختسالا  ٤." 

نونعم ٤دومعلاو    ".دلبلا لخاد ةطيسولا داوملا لجأ نم جاتنإلا" 
ديؤي ٧/٣٠ررقملا نأ ،كلذ فالخ فارطألا ررقت مل امو ،ةفنآلا ةشقانملا عقاو نم ودبي دق   - ٢٧  

فارحنالا ةنس يف ةجتنم نوزوألل ةدفنتسم داوم لثمت يتلا جاتنإلا وأ كالهتسالا تافارحنا نأب جاتنتسالا 
نمو . لوكوتوربلا عم قستي ال ،ةقحال ةنس يف ةطيسو ةدامك اهمادختسال اهريدصت لجأ نم ةنزخمو

اهداعبتسا يغبني ةقحال ةنس يف ةطيسو ةدامك ريدصتلا لجأ نم ةجتنملا ةيمكلا نأ ينعي نأ اذه نأش 
طقف اهيف تردص يتلا ةنسلا يف ةباقرلل ةعضاخلا فرطلا جاتنإو كالهتسا تايوتسم باسح نم ًاينوناق  
 .اهيف تنزخو تجتنأ يتلا ةنسلا يف سيلو

ةداملا نم ٣ةرقفلا نأ ،كلذ فالخ فارطألا ررقت مل امو ،ةفنآلا ةشقانملا نم ودبي دق امك   - ٢٨  ٧ 
وأ كالهتسالا تافارحنا نأب جاتنتسالا ديؤت ٩/٢٨ررقملا بجومب ةدمتعملا تاميلعتلاو لوكوتوربلا نم   

ةدامك اهمادختسا لجأ نم ةنزخمو فارحنالا ةنس يف ةجتنم نوزوألل ةدفنتسم داوم لثمت يتل ا جاتنإلا
نم ةجتنملا ةيمكلا نأ ينعي نأ اذه نأش نمو . لوكوتوربلا عم قستي ال ،ةقحال ةنس يف ًايلحم ةطيسو
ت ايوتسم باسح نم ًاينوناق اهداعبتسا يغبني ةقحال ةنس يف ًايلحم ةطيسو ةدامك ريدصتلا لجأ

يف سيلو طقف ةطيسو ةدامك اهيف تمدختسا يتلا ةنسلا يف ةباقرلل ةعضاخلا فرطلا جاتنإو كالهتسا 
  .اهيف تنزخو تجتنأ يتلا ةنسلا

تاجاح ةيبلتل اهريدصت لجأ نم اهيف تنزخ يتلا ةنسلا كلت يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ   - ٣
  ةقحال ةنس يف ةيساسأ ةيلحم

ةداملا نم ٥ةرقفلا يف دراولا جاتن إلا فيرعت صني ال  - ٢٩ داوملا مصخ ىلع لوكوتوربلا نم ١   
امكو . ةباقرلل عضاخلا يونسلا فرطلا جاتنإ نم ةيساسأ ةيلحم تاجاح ةيبلتل ةجتنملا نوزوألل ةدفنتسملا

، ٦ةرقفلا صنت ،هركذ قبس  اهنم فدهتسملا ضرغلا نع رظنلا ضغب ،تارداصلا مصخ ىلع ةداملا نم  
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داوملا نم تارداصلا هنم ًاحورطم تادراولا اهيلإ ًافاضم جاتنإلا هنأب كالهتسالا فلا نأ ثيح   فر ع ت ةرق
  .ةباقرلل ةعضاخلا

داوملا نإف ،ًافنآ ١٨ةرقفلا يف هركذ قبس امكو   - ٣٠ ىلإ فلأ ٢  ةداملاو ءاط ٢  طباوض ررقت ٥   
يف أدبت ًارهش١٢ةرتف ساسأ ىلع جاتنإلاو كالهتسالا ىلع لوكوتوربلا  يناثلا نوناك نم لوألا  . رياني/ 

ىلإ فلأ ٢داوملا نأ امك  و ،واو٢  ةداملاو ياز ٢  يونسلا هجاتنإ دح زواجتي نأب فرطلل حمست ٥   ،
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لماعلا فرطلل ةيساسأ ةيلحم تاجاح ةيبلت لجأ نم ةررقم ةيمكب  نأ يأ . ٥ 

ةرقفلا نم يلاتلا عطقملل ئفاكم ىلع يوتحت داوملا هذه نم ًالك ةداملا نم ١  ءاب٢   :  
نأ اهسفن تارتفلا لالخ نمضي نأ داوملا هذه نم رثكأ وأ ةدحاو ةدام جتني فرط لك ىلع "

. ١٩٨٦ماع يف هجاتنإل بوسحملا ىوتسملا ىدعتي ال اهنم يونسلا هجاتنإل بوسحملا ىوتسملا 
نم ةئاملا يف ١٠ىلإ ل صت ةبسنب دحلا اذه ىدعتي نأ هجاتنإل بوسحملا ىوتسملل زوجي هنأ ريغ  

ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلت لجأ نم ١٩٨٦ماع يف هجاتنإل بوسحملا ىوتسملا   ،
ةداملا نم ١ةرقفلاب ةلماع فارطأل   ٥". 

هذه نم رثكأب يونسلا اهكالهتسا دح فارطألا زواجت ىلع صنت ال داوملا هذه نأ ديب 
  .ةيمكلا

ةداملا نم ٣ةرقفلا نأ ودبي   - ٣١ نع اهيف فرطلا غِل  ت٧  ب ي نأ يغبني يتلا ةنسلا نأشب ًاداشرإ رفو
ةيبلتل نوزوألل ةدفنتسم داوم ريدصتو ةيساسأ ةيلحم تاجاح لجأ نم نوزوألل ةدفنتسم داوم جاتنإ 

داوملا جاتنإ اهيف فاضي نأ يغبني يتلا ةنسلا نأشب ًاداشرإ رفوت ةداملا هذه نأ ودبي امك . تاجاحلا كلت
كلت ةيبلتل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو ةيساسأ ةيلحم تاجاح ةيبلت لجأ نم نوزو ألل ةدفنتسملا

عضاخلا هكالهتسا ىوتسم نم مصخت نأو ةباقرلل ةعضاخلا فرطلا جاتنإ تايوتسم ىلإ ،تاجاحلا 
ىلع ةداملا نم٣ةرقفلا صنتف . ةباقرلل  :  

ةرقفلا يف ددح امك (يونسلا هج اتنإ نع ةيئاصحإ تانايب ةنامألا ىلإ مدقي نأ فرط لك ىلع"
ةداملا نم ٥ ءاهو ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم لك نم ) ١ 
  ...قلعتي اميف ةدام لك نع ةلصفنم تانايبو
-  ،   يلاوتلا ىلع اهيلإ تارداصلاو فارطألا ريغو فارطألا نم تادراولاب
ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف ةجردملا داوملاب ةقلعتملا م اكحألا نايرس اهيف أدبي يتلا ةنسلا نع
  ..."كلذ دعب ةنس لك نعو ،فرطلا كلذ ىلع يلاوتلا ىلع ءاهو

تاميلعتو جذامن هرفوت يذلا داشرإلا نأشب ًافنآ ٢٠ةرقفلا يف ةمدقملا تامولعملا نأ ودبي امك   - ٣٢  
ا نتسملا داوملا ريدصت نع غالبإلا ددصب تانايبلا نع غالبإلا دابإ ضرغب ًايلحم ةجتنملا نوزوألل ةدف
اميفو . ةيساسألا ةيلحملا تاجاحلا لجأ نم ًايلحم ةجتنملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصت ىلع قبطنت
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 ، ةيساسألا ةيلحملا تاجاحلا لجأ نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ نع غالبإلاب صاخلا داشرإلاب قلعتي
يليام ىلع صنت تاميلعتلا نإف  :  

" ، ةئاملا يف ١٠ةيفاضإ تايمك اوجتني نأب ءابو فلأ نيقفرملا يف ةجردملا داوملا يجتنمل حمسي  
ةئاملا يف ١٥وأ ) يجيردتلا صلختلا لبق( مهساسأ ةنس جاتنإ ىلع )يجيردتلا صلختلا دعب(   ،

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لمعت فارطأل ةيساسأ ةيلحم تاجاح ةيبلتل   دق كدلب ناك اذإ. ٥ 
يف وحنلا اذه ىلع ةجتنملا ةيمكلا لاخدإ ىجري ،ضرغلا اذهل نوزوألل ةدفنتسم داوم جتنأ 

تانايبلا ةرامتسا نم ٦دومعلا   ٣".  
نونعم ٦دومعلاو  داوملل ًاقفو ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا دادمإ لجأ نم جاتنإ "  فلأ ٢  ءاط ٢ –   

  ."٥ةداملاو 
ةرقفلا نأ ،كلذ فالخ فارطألا ررقت مل ام ،ةفنآلا ةشقانملا نم ودبي دق  - ٣٣ ةداملا نم ٣  نم ٧   

فارحنا نأب جاتنتسالا ديؤت ٢٨/٩ررقملا بجومب ةدمتعملا تانايبلا نع غالبإلا تاميلعتو لوكوتوربلا   ،
ةيبلتل ريدصتلا لجأ نم ةنزخمو فارحنالا ةنس يف ةجتنم نوزوألل ةدفنتسم داوم لثمي يذلا كالهتسالا 

ةيمكلا نأ ينعي نأ اذه نأش نمو . لوكوتوربلا عم قستي ال ،ةقحال ةنس يف ةيساسأ ةيلحم تاجاح
تايوتسم باسح نم ًاينوناق دعبتست نأ يغبني ةيساسأ ةيلحم تاجاح ةيبلتل ريدصتلا لجأ نم ةنزخملا 

  .اهيف تجتنُأ يتلا ةنسلا سيلو طقف اهيف تردص يتلا ةنسلا يف ةباقرلل ةعضاخلا فرطلا كالهتسا

ةطيسو ةدامك اهمادختسا لجأ نم اهيف تنزخ يتلا ةنسلا يف ةدروتسم نوزوألل ةدفنتسم داوم   - ٤
  ةقحال ةنس يف ًايلحم

ةداملا نم ٥ةرقفلا نإف ،ًافنآ ) ب(ةلاحلل ةبسنلاب ظحول امكو   - ٣٤ ىلع صنت لوكوتوربلا نم ١   
، ونسلا فرطلا جاتنإ نم ةطيسو داومك ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مصخ ةباقرلل عضاخلا ي

ةدابملا ةيمكلا اهنم ًاحورطم ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم جتني ام ةيمك هنأب جاتنإلا فر  ع ت ا  أ ثيح
داومك لماكلاب ةمدختسملا ةيمكلا اهنم ًاحورطمو فارطألا اهيلع قفاوت يتلا تايجولونكتلا ةطساوب 

ةطيسو داومك ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نإف كلذلو . ىرخأ ةيئايميك داوم عينصت يف ةطيسو
فِر ٦ةرقفلا نأ ىلإ رظنلاب ،ةباقرلل عضاخلا يونسلا فرطلا كالهتسا نم ًاضيأ مصخت  ع ت ةداملا هذه نم  

امك . ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم تارداصلا هنم ًاحورطم تادراولا هيلإ ًافاضم جاتنإلا هنأب كالهتسالا
ولا ةفاضإ٦ةرقفلا طرتشت    .فرطلا كالهتسا باسح يف تادرا 

داوملا نإف ،ًافنآ ١٨ةرقفلا يف هركذ درو امبسحو   - ٣٥ ىلإ فلأ ٢  ةداملاو ءاط ٢  نم ٥   
لوأ نم أدبت ًارهش ١٢ةرتف ساسأ ىلع جاتنإلاو كالهتسالا ىلع لوكوتوربلا طباوض ررقت لوكوتوربلا   

  .رياني/يناثلا نوناك
ةداملا نم ٣ةرقفلا نأ ودبي   - ٣٦ نع غلبي نأ اهيف فرطلل يغبني يتلا ةنسلا نأشب ًاداشرإ رفو  ت٧ 

داوملا مصخ اهيف يغبني يتلا ةنسلا مث نمو ،ةطيسو داومك ةدروتسم نوزوألل ةدفنتسم داوم مادختسا 
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ىلع ةداملا هذه نم ٣ةرقفلا صنت ذإ . ةباقرلل ةعضاخلا فرطلا جاتنإ تايوتسم نم ةمدختسملا ةطيسولا  
  :يلي ام

ةرقفلا يف ددح امك (يونسلا هجاتنإ نع ةيئاصحإ تانايب ةنامألا ىلإ مدقي نأ ف رط لك ىلع"
ةداملا نم ٥ ءاهو ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم لك نم ) ١ 
  :قلعتي اميف ةدام لك نع ةلصفنم تانايبو
  ؛ةيساسأ داومك ةمدختسملا تايمكلاب  -
  .يلاوتلا ىلع اهيلإ تارداصلاو فارطألا ريغو فارطألا نم تادراولاب  -

لجأ نم ةدروتسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةلماعم نأشب ًاداشرإ ٧/٣٠ررقملا رفوي   - ٣٧  
نم ٢ و١ناترقفلا صنتو . بوسحملا يونسلا فرطلا كالهتساب قلعتي اميف ةطيسو داومك اهمادختسا  
  ...يلي ام ىلع ررقملا

اهمادختسا ضرغل ةردصملاو ةجتنملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا رادقم نوكي الأ يغبني هنإ   - ١"
عوضوم وه ةدروتسملا نادلبلا يف ىرخأ ةيئايميك داوم عينصت يف ةطيسو داومك اهلمكأب 

اودبي نأ نيدروتسملا ىلع يغبنيو . ةردصملا نادلبلا يف" كالهتسا"وأ " جاتنإ"باسح 
ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نأب ،داريتسالا ةيلمع لبق كلذو ،نأشلا اذه يف مهمازتلا نيردصملل  

غلبت نأ ةدروتسملا نادلبلا ىلع يغبني كلذ ىلع ةوالعو ،ضرغلا اذهل مدختستس ةدروتسملا 
  و ؛ضارغألا هذهل ةدروتسملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ماجحأب ةنامألا
يف ةطيسو داومك ،ا هلمكأب ةمدختسملاو ةباقرلل ةعضاخلا داوملا رادقم نوكي الأ يغبني  - ٢"

  ."ةدروتسملا نادلبلا يف" كالهتسالا"باسح عوضوم وه ىرخأ ةيئايميك داوم عينصت 
نأشب داشرإلا نم ًاديزم رفوت ٩/٢٨ررقملا بجومب ةدمتعملا تاميلعتلاو جذامنلا نأ ودبي   - ٣٨  

تسا لجأ نم ةدروتسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ا  ةطيسو ةدامك اهمادخ جلاعت نأ يغبني يتلا ةيفيكلا
  :ىلع تاميلعتلا صنتو. ةقحال ةنس يف

مصخ مدع يغبني ٣دومعلا يف ةروتسم ةديدج داوم نم ةيلامجإ تايمك نع غالبإلا دنع "  ،
مصخلا تايلمعب ةنامألا موقتسو . ٥دومعلا يف ةغلبملا ،ةطيسو ةدامك ةدروتسملا تايمكلا 

  ."ةيرورضلا
هناونع ٥دومعلاو    ."ةطيسو ةدامك ةدروتسملا ةديدجلا داوملا ةيمك" 

تاميلعتو ٧/٣٠ررقملا نأ ،كلذ فالخ فارطألا ررقت مل ام ،ةفنآلا ةشقانملا نم ودبي دقو   - ٣٩  
لثمي يذلا كالهتسالا فارحنا نأب جاتنتسالا ديؤت ٩/٢٨ررقملا بجومب ةدمتعملا تانايبلا نع غالبإلا   

ةنس يف ًايلحم ةطيسو ةدامك اهمادختسال ةنز خمو فارحنالا ةنس يف ةدروتسم نوزوألل ةدفنتسم داوم
ةدامك اهمادختسال ةدروتسملا ةيمكلا نأ ينعي نأ اذه نأش نمو . لوكوتوربلا عم قستي ال ،ةقحال
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يتلا ةنسلا يف ةباقرلل عضاخلا فرطلا كالهتسا يوتسم نم ًاينوناق دعبتست ةقحال ةنس يف ةطيسو 
  .ةطيسو ةدامك اهيف تمدختسا يتلا ةنسلا سيلو اهيف تنزخو تدروتسا

  ةمتاخ  -ءاه 
طقف دحاو فارحنا ودبي ،فارطألا تاررقمو لوكوتوربلا داوم هرفوت يذلا داشرإلا ءوض يف   - ٤٠

لوكوتوربلا عم ًاقستم ًافنآ١ةرقفلا يف ةروكذم جاتنإلاو كالهتسالا تافارحنا نم عاونأ ةعبرأ نم    .
هررقي يذلا ىوتسملا زواجتت تادراو ةلاحب )د (١ة يعرفلا ةرقفلا يف روكذملا ،فارحنالا عون قلعتيو  ،

ةطيسو داومك اهمادختسال ةرتفلا كلت يف اهنيزخت متو ةنيعم ًارهش ١٢ةرتف يف كالهتسالل لوكوتوربلا   
لوانتي يذلا ٧/٣٠ررقملا ىلإ ًادانتسا لوكوتوربلا عم ًاقستم عونلا اذه ودبيو . ةقحال تاونس يف ًايلحم  
  .ةطيسو ةدامك مادختسالا لجأ نم ةباقرلل ةعضاخ داوم تادراوو تارداص
ةيعرفلا تارقفلا يف ةروكذملا ىرخألا ةثالثلا جاتنإلاو كالهتسالا تافارحنا عاونأب قلعتي اميفو   - ٤١
ا )ج (١ىلإ ) أ (١ أش نم فارطألا تاررقم وأ لوكوتوربلا يف ماكحأ يأ ددحت نأ ةنامألا عطتست مل  ،
تافارحنالا هذه قلعتتو . لوكوتوربلا عم قستت تافارحنالا نم عاونألا هذه نأب جاتنتسالا ديؤت نأ

ةنيعم ًارهش ١٢ةرتف يف كالهتسالا وأ جاتنإلل لوكوتوربلا هررقي يذلا ىوتسملا زواجتي جاتنإ تالاحب   
ةدابإلا لجأ نم اهريدصت وأ ًايلحم ةطيسو ةدامك اهمادختسا وأ ًايلحم ا  وأ دابإ لجأ نم اهيف اهنيزخت مت  ،

بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسأ ةيلحم تاجاح ةيبلتل اهريدصت وأ ةطيسو ةدامك مادختسالل اهريدصت 
ةقحال تاونس يف لوكوتوربلا نم٥ةداملا   .  
ةيلبقتسملا تافارحنالا زاربإ متيس ،كلذ فالخب ذيفنتلا ةنجل يصوت مل امو ،ساسألا اذه ىلعو   - ٤٢
يف فارطألاو ةنجللا مامأ ) ج (١ىلإ ) أ (١ةيعرفلا تارقفلا يف ةروك ذملا تافارحنالا عاونأ عم ةقستملا

ةنجللا نيكمتل كلذو ،لمتحم لاثتما مدع تالاح اهرابتعاب ةنامألا اهمدقت يتلا تانايبلا ريراقت 
  .ةداعلا يف عبتملا ءارجإلل ًاقفو ةدح ىلع ةلاح لك يف رظنلا نم فارطألاو
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ثلاثلاقفرملا    

  نيكراشملاب ةمئاق
  ةنجللا ءاضعأ  –ف لأ
  ايلارتسأ

Mr. Patrick McInerney 
Director 
Department of Environment and Heritage 
Ozone Team 
GPO Box 787 
2601 Canberra 
Australia 
Tel:  (+61-2) 6274-1035 
Fax: (+61-2) 6274-1610 
E-Mail: patrick.mcinerney@deh.gov.au 

 زيلب
Mr. Martin Alegria 
Department of Environment 
Ozone Unit 
10/12 Ambergris Ave., 
Belmopan 
Belize 
Tel:  (+501) 8222-542 
Fax:  (+501) 8222-862 
E-Mail: moubelize@btl.net 

 نوريماكلا
Mr. Peter Enoh Ayuk 
Chef of Brigade for Environmental Inspection and  
Coordinator National Ozone Office 
Department of Norms and Control 
Ministry of Environment and Nature Protection 
Yaounde 
Cameroon 
Tel:  (+237) 222 1106 
Fax:  (+237) 222 1106 

 روداوكإ
Mr. Jorge Carvajal 
Coordinador De la Unidad 
De Gestion Ambiental 
Ministerio de Comercio Exterior 
Industrialización, Pesca y Competitividad, MICIP 
Av. Eloy Alfaro y Amazonas 
Edif.. Mag. Piso 3 
Quito, Ecuador 
Tel:  (+593 2) 255 4260 
E-Mail:  jcarvajal@micip.gov.ec, 
proyecto99@micip.gov.ec 

 ايبويثإ
Mr. Kinfe Hailemariam 
Technical Support Team 
National Meteorological Agency 
P.O. BOX 1090 
Addis Ababa 
Ethiopia 
Tel:  (+251 11) 661 5 779 
Fax:  (+251 11) 662 5292 
E-Mail: kinfe_hm@yahoo.com, nmsa@ethinet.et 

 ايجروج
Mr. Mikheil Tushishvili 
Head 
The National Ozone Unit 
Ministry of Environment 
6, Gulun Str., 0114 
Tbilisi 
Georgia 
Tel:  (+995-32) 465-028 
E-Mail: geoairdept@caucasus.net 

 الاميتاوغ
Mr. Hugo Figueroa 
ODS Officer 
24 Calle 10-80 zona 13 
0013 Guatemala 
Guatemala 
Tel:  (+502) 332-5222 
Fax:  (+502) 332-5222 
E-Mail:  techam@itelgua.com 

 ندرألا
Eng,.Ghazi Odat 
Minister Adviser 
Ministry of Environment 
P.O. BOX 1408 Amman  
11941 Amman, Jordan 
Tel:  (+96-26) 552-1931 
Fax:  (+96-26) 556-0288 
E-Mail: odat@moenv.gov.jo 
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 لابين
Dr. Sita Ram Joshi 
Chief, National Ozone Unit 
Ministry of Industry, Commerce & Supplies 
Nepal Bureau of Standards & Metrology,  
P.O.Box 985 
Kathmandu 
Nepal 
Tel:  (+977-1) 435-6672 / 356810 
Fax: (+977-1) 435-0689 
E-Mail: ozone@ntc.net.np 

 ادنلوه
Mr. Maas Goote 
Legal Counsel 
Directorate Legal Affairs, International Section 
Ministry of Housing, Spatial Planning and the  
Environment 
P.o Box 30945, IPC 115 
The Hague 
2500 GX The Hague 
Netherlands 
Tel:  (+31-70) 3395-183 
Fax:  (+31-70) 3391-592 
E-Mail: maas.goote@minvrom.nl 

 
Mr. Martijn Hildebrand 
Ministry of Environment 
P.O. Box 30995 
2500 GX The Hague 
The Netherlands 
Tel:  (+31 (0) 70) 339 4071 
Fax:  (+31 (0) 70) 339 1313 
E-Mail: martijn.hildebrand@minvrom.nl 

 يسورلا داحتالا
Mr. Evgeny Gorshkov 
Head of Divison 
Department of Internal Cooperation in the  
Field of Environment Protection and Natural Use 
Ministry of Natural Resources 
Bolshaya Gruzinskay, Str., 4/6 
123995  Moscow 
Russian Federation 
Tel:  (+7 095) 252 0988 
Fax:  (+7 095) 254 8283 
E-Mail: gorshkov@mnr.gov.ru 
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ةنجللانم ةوعدب ةكراشملا فارطألا  – ءاب    

 ناجيبرذأ
Mr. Maharram Mehtiyev 
Director of Climate Change and Ozone Center 
National Hydrometeorological Department 
Ministry of Ecology and Natural Resources 
B. Aghayev Str. 100-A 
AZ 1073 Baku 
Azerbaijan 
Tel:  (+994-12) 4924-173 / 4982795 
Fax:  (+994-12) 492-5907 
E-Mail: aliyev@iglim.baku.az, climoz@online.az 

 كسرهلاو ةنسوبلا
Mrs. Azra Rogovic 
Expert Advisor and NOU Officer 
Department of Environmental Protection 
Ministry of Foreign Trade and Economic Relations 
Musala 9, 
71000 Sarajevo 
Bosnia and Herzegovina 
Tel:  (+387-33) 211-852 
Fax:  (+387-33) 211 852 
E-Mail: azrarogovic@yahoo.co.uk,  
ozoneunit.bih@iweb.ba 

 روداوكإ
Mr. Jorge Carvajal 
Coordinador De la Unidad 
De Gestion Ambiental 
Ministerio de Comercio Exterior 
Industrialización, Pesca y Competitividad, MICIP 
Av. Eloy Alfaro y Amazonas 
Edif.. Mag. Piso 3 
Quito, Ecuador 
Tel:  (+593 2) 255 4260 
E-Mail:  jcarvajal@micip.gov.ec, 
proyecto99@micip.gov.ec 
 

 ناتسريغريق
Mr. Mars Amanaliev 
Head, Ozone Center of Kyrgyzstan 
Bishkek City 
2/1 Toktonalieva Str. 
Kyrgyzstan,  
Tel:  ( +996-312) 548--852 
Fax:  (+996-312) 548-853 
E-Mail:  ecoconv2@elcat.kg  

 ياوغوروأ
Ms. Magdalena Preve 
Ozone Unit 
National Environment Directorate 
Galicia 1133 
Montevideo 
Uruguay 
Tel:  (+598-2) 9170-710; Ext. 4310 
Fax:  +598-2) 9170-710; Ext. 4321 
E-Mail: magdalena.preve@adinet.com.uy, 
mpreve@ozono.gub.uy 
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  ةذفنملا هتالاكوو فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ  – ميج
 فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ

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 of the  
Montreal Protocol 
1800 McGill College Avenue 
27th floor, Montreal Trust Building 
Montreal Quebec H3A 3J6 
Canada 
Tel: (+1-514) 282-7860, Ext. 229 
Fax:  (+1 514) 282-0068 
E-Mail: eganem@unmfs.org 

 ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر بئان
Mr. M. Khaled Klaly 
Director, National Ozone Unit 
General Commission for Environmental Affairs 
Ministry of Local Administration and Environment 
Mazraa St., 
P.O. Box 3773 
Damascus 
Syrian Arab Republic 
Fax:  (+963 11) 331 4393 
E-Mail: syro3u@mail.sy or khaled65@scs-net.org 

 يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب
Mr. Ranojoy Basu Ray 
UNDP Nigeria 
UN House 
Diplomatic Avenue 
Central Area 
Abuja, Nigeria 
Tel.  (+234-9) 413-2292 
Email:  ranojoy.basuray@undp.org 

ا يجولونكتلا ةبعش/ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
 داصتقالاو ةعانصلاو

Mr. Jeremy Bazye 
Regional Network Coordinator 
Division of Technology, Industry and Economics, 
UNEP 
Regional Office for Africa  - Room X231 
P.O. Box 30552 

00100 GPO Nairobi 
Kenya 
Tel:  (+254-20) 762-4781 
Fax:  (+254-20) 762-3165 
E-Mail:  Jeremy.Bazye@unep.org 

Mr. Suresh Raj  
Capacity Building Manager 
OzonAction Branch 
Division of Technology, Industry and 
 Economics, UNEP 
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 

 ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم
Ms. Rana Ghoneim 
Multilateral Environment Agreement Branch 
UNIDO 
C/o Vienna International Centre 
P.O. Box 300 
A-1400 Vienna 
Austria 
Tel:  (+43-1) 26026-64356 
Fax:  (+43-1) 21346-4356 
E-Mail:  R.Ghoneim@unido.org 

 يلودلا كنبلا
Mr. Viraj Vithoontien 
Senior Environmental Specialist 
Montreal Protocol Operations 
Environment Department 
The World Bank 
1818 H Street, NW 
Washington, DC 20433 
U.S.A. 
Tel:  (+1-202) 473-6303 
Fax:  (+1-202) 522-3258 
E-Mail:  vvithoontien@worldbank.org 

Mr. Erik Pedersen 
Senior Environmental Engineer 
Environment Department  
Montreal Protocol Unit 
The World Bank 
1818 H St., NW 
20433 Washington, DC 
United States of America  
Tel:  (+1-202) 473-5877 
Fax:  (+1-202) 522-325 
E-Mail: epedersen@worldbank.org 
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  نوزوألا ةنامأ  -لاد 
 

Mr. Marco González 
Executive Secretary 
Ozone Secretariat, UNEP 
P.O. Box 30552 
Nairobi-00100 
Kenya 
Tel:  (254-20) 762-3885 
Fax:  (254-20) 762-4691 / 4692 / 4693 
E-Mail:  Marco.Gonzalez@unep.org  
 
Mr. Gilbert M. Bankobeza 
Senior Legal Officer 
Ozone Secretariat, UNEP 
P.O. Box 30552 
Nairobi-00100 
Kenya 
Tel:  (254-20) 762-3854 
Fax: (254-20) 762-4691 / 4692 / 4693 
E-Mail: Gilbert.Bankobeza@unep.org 
 
 
 

Mr. Gerald Mutisya 
Database Manager 
Ozone Secretariat, UNEP 
P.O. Box 30552 
Nairobi-00100 
Kenya 
Tel: (254-20) 762-4057 
Fax:  (254-20) 762-4691 / 4692 / 4693 
E-Mail : Gerald.Mutisya@unep.org 
 
Ms. Tamara Curll 
Programme Officer, Monitoring and 
Compliance 
Ozone Secretariat, UNEP 
P.O. Box 30552 
Nairobi –00100 
Kenya 
Tel:  (254-20) 762-3430 
Fax  (254-20) 762-4691 / 4692 / 4693 
E-Mail: Tamara.Curll@unep.org  

__________  


