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 لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل
  لايرتنوم لوكوتوربل
لاعامتجالا   نوثالثلاوسداس  
 ٢٠٠٦ هيلوي/زومت ١ - هينوي/ناريزح ٣٠ ،لايرتنوم

لامعأ نأشب لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل ريرقت 
نيثالثلاوسداسلااهعامتجا    

  عامتجالا حاتتفا  - ًالوأ 
عامتجالا دق   - ١ مالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجلل نوثالثلاوسداسلاع لوكوتوربل لاثت  

ادنك ،لايرتنوم يف ةيلودلا يندملاناريطلا ةمظنم تارمتؤم زكرميف لايرتنوم  نم ةرتفلا يف    ،٣٠ 
  .٢٠٠٦ هيلوي/زومت ١ىلإ هينوي /ناريزح

  ةيحاتتفالا تانايبلا  -فلأ 
ةعاسلا يف عامتجالا ) ايجروج(يلي فشيشوت ليئاخيمديسلا ،ةنجللا سيئر عامتجالا حتتفا   - ٢

موي حابص نم ١٠,١٥   ،   .٢٠٠٦ هينوي/ناريزح ٣٠سيمخلا
ءاضعأب يحاتتفالا هنايب يف نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا زيلازنوغ وكرام دي سلا بحر  - ٣

ماع نأ ىلإ راشأو ،ددجلا نيبختنملا اهبتكم ةئيه ءاضعأوةنجللا  ًاماه ًاماع ربتعي ٢٠٠٦  ةبسنلاب  
ب جومب ةلماعلا فارطألالاثتما ضارعتساب ةنجللا هيف موقت يذلا ماعلا هنأ ثيح لايرتنوم لوكوتوربل 

ةداملا نم ١ةرقفلا  تابكرم جاتنإو كالهتسا ضفخل ٢٠٠٥ماعل ةيباقرلا ريبادتلاو لوكوتوربلا نم  ٥   
تانولاهلاو،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا نوبركلا ديرولك عبارو،  ليثيملا ديموربو ليثيملا مروفورولكو،    .

يذلا ماعلا قفاويهنأ امك  ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةل ماعلا ريغ فارطألا لاثتما ةنجللا هيف ضرعتستس   
لدعملا لايح قلقلا نع هبارعإ ىدلو . هجاتنإو ليثيملا ديمورب كالهتسا نم صلختللةيباقرلا ريبادتلل  ٥
ةقباسلا تاونسلاب ةنراقم تانايبلا غالبإل ًايبسنءيطبلا اهنيح يف تانايبلا غالبإ ةيمهأ ىلع دكأ،   ، 
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ماع نع ةرخأتملا ا نايبميدقت فارطألا ةدشانم ىلع ةنجللا ثحو  لبقو نكمم تقو عرسأ يف ٢٠٠٥ا  
لوليأ٣٠قفاوملا يئاهنلا دعوملا  لوكوتوربلا هددح يذلا٢٠٠٦ربمتبس /   .  

اياضقلا ضعب ىلإ رظنلا هءاعرتساىدل دكأو   - ٤ يوطني يتلا ةميقلا ىلع ةنجللا مامأ ةحورطملا  
لاقو،ةنجللا ءاضعألةبسنلاب يديهمتلا ليلدلا عورشم اهيلع  تاسمللا عضو يف لمأت ةنامألا نإ    

يأ رابتعالا يف ذخألا عم نيثالثلاو عباسلا اهعامتجا يف ةنجللا اهيلع قداصت يكل ةقيثولا ىلع ةريخألا 
ءاضعألا ا   لوأ ضرعتستس ةنجللا نأ ىلإ راشأ كلذ ىلإ ةفاضإو . عامتجالا اذه ءانثأيلدي تاقيلعت

عبار مادختسا نأشب ١٧/١٣ ررقملاقيبطتل ف ارطألا دحأنم هجوي بلط  يف نوبركلا ديرولك  
ةلمتحم لاثتما مدع ةلاح ىلع،ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا  .  

نأ ام ىلع قفاوو ةنجللا لمع سأرتل اهرايتخا متي نأ ايجروجل ميظع فرشل هنإ سيئرلا لاقو   - ٥
لاقو ،لايرتنوم لوكوتوربل ةبسنلاب ًامهم ًاماع لكشي ٢٠٠٦ماع  هتزرحأ يذلا مدقتلا نم مغرلا ب هنإ 

سملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا يف٥ةداملا بجو مب ةلماعلافارطألا  فلتخم يف نوزوألل ةدفنت  
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مادختسا لثم ةقل عملا اياضقلا نم ريبك ددع كانه لازيال ،تاعاطقلا 

ليثيملا ديمورب مادختساو ،ديربتلا تامدخ عاطق يف نأ ىلإ راشأ ددصلا اذه يفو .يعارزلا عاطقلا يف   
ىلإ ركشلاب هجوت ماتخلا يفو ،اهل لاثتمالاو لوكوتوربلا ماكحأ دصر ريسيت وه ةنجلل يسيئرلا رودلا  

ددعتم قودنصلل ةذفنملا تالاكولاو لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ 
نأب هتعانق نع برعأو ٥ةداملا بجو مب ةلماعلافارطأل للصاوتملا مهمعدل نييئانثلا ءاكرشلاو فارطألا   

  .رشع نماثلا فارطألا عامتجال ةبسنلاب ةياغلل ةرمثم تايصوت نعرفستس ةنجللا ةشقانم 
  روضحلا  -ءاب 

، )سيئرلا(ايجروجو ادنلوبو نيتنجرألا : ةنجللا يف ةيلاتلا ءاضعألا لودلا ولثمم ةنجللا رضح  - ٦
  .ادنلوهو) ررقملاو سيئرلا بئان(ادنليزوينو ايريجينو لابينو نانبلو نوريماك لاو الاميتاوغو
  .ةنجللا نم ةوعد ىلع ًءانب يليشو اينيمرأ الثمم ًاضيأ عامتجالا رضحو  - ٧
ولثممو لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ ولثمم عامتجالا رضح امك   - ٨
ةدحتملا ممألا جمانربو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب : فارطألا ددعتم قودنصلل ةذفنملا تالاكولا
قفرملا يف نيكراشملاب ةلماك ةمئاق درتو . يلودلا كنبلاو ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،ةئيبلل
  .ريرقتلا اذهل يناثلا

  لمعلا ميظنتو لامعألا لودج رارقإ  -ًايناث   
ةقيثولا مسرب ممعملا تقؤملا لامعألا لودج ساسأ ىلع يلاتلا ل امعألا لودج ةنجللا ترقأ  - ٩

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/36/1:  
  .عامتجالا حاتتفا  - ١
  .لمعلا ميظنتو لامعألا لودج رارقإ  - ٢
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لايرتنوم لوكوتورب نم٧ةداملا تانايب نع ةنامألا ريرقت   - ٣  .  
نعو ةيذيفنتلا ةنجلل ةلصلا ت اذ تاررقملا نأشب ةنامألا قودنص نم ةمدقملا تامولعملا  - ٤

ةذفنملا تالاكولا ا   جمانرب ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب (تعلطضا يتلا ةطشنألا
ريسيتل ) يلودلا كنبلاو ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا
  .فارطألابناج نم لاثتم الا

اياضقلا نأشب ذيفنتلا ةنجل تايصوتو فارط ألا نع ةرداصلا ةقباسلا تاررقملا ةعباتم  - ٥
  :لاثتمالا مدعب ةلصتملا
  :تانايبلا غالبإب تامازتلالا  )أ(

  ؛)١٧/٢٠ررقملا  (كوكرزج   ‘١‘
  ؛)١٧/٢١ررقملا (ايرتيرإ   ‘٢‘
  ؛)١٧/٢٠ررقملا (قيبمازوم   ‘٣‘
  ؛)١٧/٢٠ررقملا (وروان   ‘٤‘
  ؛)١٧/٢٢ررقملا (دوسألا لبجلاو برصلا   ‘٥‘

لاثتمالا ىلإ ةدوعللةيلاحلا لمعلا ططخ  )ب(  :  
  ؛)١٥/٢٦ررقملا (اينابلأ   ‘١‘
  ؛)١٧/٢٦ررقملا (ناجيبرذأ   ‘٢‘
  ؛)١٧/٢٧ررقملا (شيدالغنب   ‘٣‘
  ؛)١٤/٣٣ررقملا (زيلب   ‘٤‘
  ؛)١٥/٢٩ررقملا (ايفيلوب   ‘٥‘
ةيصوتلاو ١٧/٢٨ و١٥/٣٠ناررقملا (كسرهلاو ةنسوبلا   ‘٦‘   ؛)٣٥/٦ 
ةيصوتلاو ١٥/٣١ررقملا (اناوستوب   ‘٧‘   ؛)٣٥/٧ 
ةيصوتلاو ١٧/٢٩ررقملا ( يليش  ‘٨‘   ؛)٣٥/٨ 
  ؛)١٧/٣١ررقملا (روداوكإ   ‘٩‘
  ؛)١٤/٣٤ررقملا (ايبويثإ   ‘١٠‘
  ؛)١٧/٣٢ررقملا (ةدحوملا ايزينوركيم تايالو   ‘١١‘
  ؛)١٧/٣٣ررقملا (يجيف   ‘١٢‘
ةيصوتلاو ١٥/٣٤ررقملا (الاميتاوغ   ‘١٣‘   ؛)٣٥/١٦ 
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ةيصوتلاو ١٦/٢٤ررق ملا(واسيب  -اينيغ   ‘١٤‘   ؛)٣٥/١٧ 
  ؛)١٧/٣٤ررقملا (سارودنه   ‘١٥‘
ةيصوتلاو ١٧/٣٥و/ ١٣/١٩ناررقملا (ناتسخازاك   ‘١٦‘   ؛)٣٥/٢٠ 
  ؛)١٧/٣٦ررقملا (ناتسزي غريق  ‘١٧‘
ةيصوتلاو ١٦/٢٥ررقملا (وتوسيل   ‘١٨‘   ؛)٣٥/٢٣ 
  ؛)١٧/٣٧ و١٥/٣٦ناررقملا (ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا   ‘١٩‘
  ؛)١٥/٣٧ررقملا (فيدلم   ‘٢٠‘
  ؛)١٥/٣٨ررقملا (ايبيمان   ‘٢١‘
  ؛)١٦/٢٧ررقملا (لابين   ‘٢٢‘
  ؛)١٤/٣٠ررقملا (ايريجين   ‘٢٣‘
  ؛)١٦/٢٩ررقملا (ناتسكاب   ‘٢٤‘
ةديدجلا اينيغ اوباب  ‘٢٥‘   ؛)١٥/٤٠ررقملا ( 
  ؛)١٦/٣٠ررقملا (نيدانيرغو ت نسنف تناس  ‘٢٦‘
  ؛)١٣/٢٠ررقملا  (ناتسكيجاط  ‘٢٧‘
  ؛)١٥/٤٣ررقمل ا(ادنغوأ   ‘٢٨‘
  ؛)١٧/٣٩ررقملا (ياوغوروأ   ‘٢٩‘

  :لاثتمالا نأشب ىرخأ تاررقم  )ج(
  ؛)١٧/٢٥ررقملا (اينيمرأ   ‘١‘
  ؛)١٧/٣٠ررقملا (نيصلا   ‘٢‘
  ؛)١٧/٣٨ررقملا (نويلاريس   ‘٣‘

  :لاثتمالا نأشب ىرخأ تايصوت  )د(
  ؛)٣٥/١٥ةيصوتلا (نانويلا   ‘١‘
  ؛)٣٥/٣٦ةيصوتلا (لاموصلا   ‘٢‘
  ؛))ج (٣٥/٤٣ةيصوتلا (ةيكيرمألا ةدحتملا تاي الولا  ‘٣‘
  ).٣٥/٣٩ةيصوتلا (ايكرت   ‘٤‘

  .تانايبلا غالبإ نع ةئشانلا ىرخألا لاثتمالا مدع اياضق يف رظنلا  - ٦
ساسألا طخ تانايب يف تارييغتلاتابلط نأشب تامولعملا ضارعتسا  - ٧  :  
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ةيصوتلاو ١٦/٢٠ررقملا (ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج   ‘١‘     ؛)٣٥/١٩ 
  ).٣٥/٢٥ةيصوتلا (كيسكملا   ‘٢‘  

  .ذيفنتلا ةنجلنم ةوعد ىلع ءانب ةرضاحلا فارطألا لاثتما نع تامولعم   - ٨
  ).٣٥/٥٠ةيصوتلا (ذيفنتلا ةنجلل يديهمتلا ليلدلا يف رظنلا   – ٩

قلعتت ةداتعم ةيئارجإ رومأ ةجلاعمل ذيفنتلا ةنجل بناج نم تايصوتل ل يسايقلا ديحوتلا  - ١٠
  ).٣٥/٤٩ةيصوتلا (لاثتم الا مدعب

  )).و (٣٥/٤٦ةيصوتلا (ةيمانلا نادلبلا لاثتماب ةلصلا تاذ نيزختلا تايلمع ليلحت   - ١١
  .ىرخأ لئاسم  - ١٢
  .عامتجالا ريرقت دامتعا  - ١٣
 .عامتجالا ماتتخا  - ١٤

لايرتنوم لوكوتورب نم٧ةداملا بجومب ةمدقملا تانايبلا نأشب ةنامألا ريرقت   -ًاثلاث     
فارطألا نم ةمدقملا تامولعملا نأشب ةنامألا ريرقت ىلإ هابتنالا نوزوألا ةنامأ لثمم ىعرتسا  - ١٠  

قيثولا يف ريرقتلا اذه دريو ،لوكوتوربلا نم٧ةداملل ًاقبط    .UNEP/OzL.Pro/ImpCom/36/2 ة 
ىلإ ةنا مألالثمم راشأ دقف ،قيدصتلا تايلمعب قلعتي اميف عضولا ًاضيأ يطغي ريرقتلا نأ ثيحو   - ١١
قدص دق ًافرط١٨٩نأ  نآلا ىتح لايرتنوم لوكوتورب ىلع  ىلإو ،  لدعمنأ   ، قيدصتلا ًادرطم لاز ام    
ىلإ قيدصتلا ةبسنب لوصولا ةيناكمإ عقوتي ،لدعملا سفن ضارتفابو ةئاملا يف١٠٠  ماع لولحب    ٢٠١٠ .

فرط١١٢هعومجم ام لوكوتوربلا تاليدعت ىلع قدص امك  ا يف٥٩هتبسن ام يأ ًا     .ةئامل 
نيترقفلا ٧ةداملل ًاقبط ساسألا ةنس تانايب نع غالبإلاب صاخلا بلطملاب قلعتي اميفو   - ١٢  ٢ و١، 

ماعو ،فلأ قفرملا داومل ١٩٨٦ماعل ةبسنلاب ( ماعو ،ميجو ءاب نيقفرملا داومل ١٩٨٩  قفرملا داومل ١٩٩١   
كانه نإف )ءاه لماك لاثتما ةلاح يف ًافرط١٨٨،  قف دحاو فرط كانهو،  قدصت مل يتلاو ايرتيرإ (ط  
زومت يف نجاهنبوكو ندنل يليدعتو٢٠٠٥سرام /راذآ يف الإ لوكوتوربلا ىلع غلبي مل ) ٢٠٠٥هيلوي / 

  .هب ةصاخلاساسألا ةنس تانايب نع دعب 
ا يتلاو (ساسألا طخ تانايبل ةبسنلابو   - ١٣  ١٩٩٧ - ١٩٩٥تاونسلا طسوتم أ ىلع فرعت

تاونسلا طسوتمو ،ءاب قفرملا داومل ٢٠٠٠ - ١٩٩٨تاون سلا طسوتمو ،فلأ قفرملا داومل  ١٩٩٥ - 
ءاه قفرملا داومل١٩٩٨ ةصاخلا ساسألا طخ تانايب نع ا ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا عيمج غلبأ ، )   

ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ًافرط ١٤٣غلبأ و ساسألا طخ تانايب عيمج نع ةلماك ةروصب ٥   
مل اميفهب ةصاخلا دعب ا،   انايب نع دوسألا لبجلاو برصلاو ايرتيرإ غلبت  .  

هنإف ،ةيونسلا تانايبلا غالبإب قلعتي اميفو  - ١٤ ماع نع تانايبلا ميدقتل يئاهنلا دعوملا نأ نم مغرلاب  
لوليأ وه٢٠٠٥ نم ريراقت يقلت مت دقف ٢٠٠٦ربمتبس /  ًافرط١٨٩لصأ نم فارطأ  ١١٠وحن     .

هعومجم ام ماق ٢٠٠٤ - ١٩٨٦ةرتفلل ةبسنلابو  لصأ نم ًافرط ١٧٧،  فارطألا نم ًافرط ١٨٨   
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ةئاملا يف٩٩،٥(تانايبلا ريراقت ميدقتب  ةرخأتم تانايب اهيدل يتلا ديحولا فرطلا يهف قيبمازوم امأ )  
رقفلا بجومب٢٠٠٤ماعل ةبولطم  و رركم٣ و٣ تا  ةداملا نم ٤  ةرتفلا هذهل٧   .  

تالاح ًاضيأ ةنامألا ريرقت لمشو  - ١٥ ريغ فارطألل ةبسنلابو ،٢٠٠٥ماعل ةيباقرلا ريبادتلل لاثتمالا    
تناكو جاتنإللو كالهتسالل ًالثتمم نكي مل يذلا ديحولا دلبلا يه ناجيبرذأ تناك ٥ةداملاب ةلماعلا   ،

ضعب تأشن ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألل ةبسنلابو حيضوتلا رظتنت نانويلا يهو ةدحاو ةلاح كانه   
تفلأت دقف كلذبو ريرقتلا دادعإ ذنم لوكوتوربلل ةيباقرلا ريبادتلا نع فارحنإلا نم ةيفاضإلا تالاحلا 

تنسناف تناسو رجينلاو كيسكملاو سويشيرومو اينيكو يجيفو ناكينيمودلا ويليش نم ةثدحملا ةمئاقلا 
  .يوبابمزو ايكرتو ةقباسلا ةيفالسوغويلا اينودقم ةيروهمجو نيدانيرغ رزجو

ةطشنألا نأشبو ةلصلا تاذ ةيذيفنتلا ةنجللا تاررقم نأشب قودنصلا ةنامأ نم ةمدقملا تامولعملا   -ًاعبار 
ةذفنملا تالاكولا ا   ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ويئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب (تعلطضا يتلا

  فارطألا لاثتما ريسيتل) يلودلا كنبلاو ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو
نم فلأتي هنأ ًاحضوم دنبلا اذه نع ًاضرع فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ يفظوم ريب ك مدق  - ١٦

هعامتجا ءانثأ ةيذيفنتلا ةنجللا ا: ءازجأ ةعبرأ  نماثلا اذختا يتلا لاثتمالاب ةلصتملا تاررقملا نع تامولعم  
ريبادتلل لاثتمالا قيقحت يف٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا ةلاح نع زجومو نيعبرألاو  يف ةدراولا ةيباقرلا    

؛ (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/36/INF/3)كلذب اهمايق نأشب تاعقوتلا وأ لايرتنوم لوكوتورب 
ةداملا تانايب تزواجت يتلا ٥ةداملا فارطأ نع تامولعمو  تانايب وأ ٧  ماعل يرطقلا اهكالهتسا جمانرب   

ةيليمكت تامولعمو ؛ةيباقرلا ريبادتلا ٢٠٠٥ تاررقمل ًاقفو فارطألا نأشب ه العأ ةروكذملا ةقيثولل 
  .ذيفنتلا ةنجل تايصوت وأ فارطألا تاعامتجا

رمت يتلا نادلبلا نم ًاددع نأ ىلإ نيعبرألاو نماثلا اهعامتجا يف ةيذيفنتلا ةنجللا تراشأ و  - ١٧
لاقتنا ةلحرمب ا   ا اداصتقا كلذ ىلع ًءانبو فارطألا ددعتم قودنصلا يفامهاسم دعب ددست مل اهتثح  

تايلمعل ًارظن ةصاخ ةيمهأب كلذ مستيو ٢٠٠٨ - ٢٠٠٦تاونس ثالثلا ةرتفل كلذب مايقلا ى لع  
  .ةرتفلا هذهل ةعقوتملا زجعلا

نأ ةيئانثلا تالاكولاو ذيفنتلا تالاكو نمعامتجالا سفن يف ةيذيفنتلا ةنجللا تبلطو   - ١٨ يف مدقت  
كلذو يئاهنلا صلختلا ةرادإ ططخ نم نكمم ددع ربكأ٢٠٠٦ماع  ةصاخلا لامعألا ططخ راطإ يف    

يف زجعلل نيعبرألاو عساتلا عامتجالا لبق لح ىلع روثعلا ةيذيفنتلا ةنجللا تبلط كلذ ىلع ةوالعو ا  
ايناملأ لامعأ ةطخ راطإ يف يئاهنلا صلختلاةرادإ ططخل ةطبترملا ريغ دراوملا  .  

ةنجللا تررق ،لاثتمالا اياضقلحنمت يتلا ةيولوألل ًارظنو   - ١٩ ةطشنألا بحس متي نأ ًاضيأ ةيذيفنتلا  
رظنتس ةطشنألا هذه نأ ساسأ ىلع لامعألا ططخ نم ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب ةلصتملا 

ةيفاكلا لاومألا رفاوت ةطيرش٢٠٠٨ماع يف لوألا اهعامتجا يف ةيذيفنتلا ةنجللا اهيف   .  
صاخلا لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب بجو مب لاثتمالا ةدعاسم ريفوتل رشؤملاب قلعتي اميفو  - ٢٠

ةلاح يف يه يتلا فارطألا ددع يف لثمتي رشؤملا نأ ةيذيفنتلا ةنجللا ترر ق ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربب
هذه جئاتنو ةكبشلا تاعامتجا جراخ جمانربلا بجومب ةدعاسملا تقلت يتلا وةلمتحم وأ ةيلعف لاثتما مدع 
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ماع يفف .ةدعاسملا يف ةدعاسملا ميدقتل فارطألا هذه عيمج ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب فدهتس  ا٢٠٠٥ 
ةيباجيإ جئاتنقيقحتعم جمانربلا راطإ   .  

لاثتما مدع نع نالعإلالاح يفو   - ٢١ دقو . ةدحاو ةنسل يسسؤملا زيزعتلا ددجي ،فارطألا دحأ 
ببسب ٢٠٠٤ماع يف نيعبرألا و ثلاثلاعامتجالا ءانثأ راوفيد توكل ةدحاو ةنسل ديدجت لا ىلع قفوو  
ليثيملاديمورب نأشب ةيباقرلا ريبادتلل لاثتمالا مدع نماثلا اهعامتجا ءانثأ ةيذيفنتلا ةنجللا تررق دقو .  

  .لاثتمالا ةلاح ىلإ فرطلا ةدوع دعب عورشملا نم ةيناثةنس ىلع ةقفاوملا نيعبرألاو 
رمألا نأ هنأشب تاعقوتلاو لاثتمالا ةلا حل قودنصلا ةنامأ هترجأ يذلا مييقتلا جئاتن ترهظأو  - ٢٢

، )نوبركلا ديرولك عبار(ايفيلوب : لاثتمالا ةيلاتلا فارطألا ققحت يكلةيفاضإ تاءارجإ ذاختا يعدتسي 
ةقباسلا ةيفالسوغويلا اينودقم ةيروهمج )ليثيملا مروفورولك(ايتاورك  ، )نوبركلا ديرولك عبار(، 
ةينمألا فورظلا تحمس ام اذإ)تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكلانوبركلا تابكرم (لاموصلا  يوبابمزو ،   

  ).ليثيملا مروفورولك(
اهردق ةيمك  ىقبتت دق هنأب نيفظوملا ريبك دافأ ،قودنصلا ةنامأ ىلإ ةمدقملا تانايبلا ىلإ ًادانتساو  - ٢٣

نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط١٠،٤٩٥ نيعتي  م اهل يدصتلا ةيذيفنتلا ةنجللا ىلع  ةيمك بةنراق  
اهنع غلبُأ نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط ١٦،٣٧٢اهردق  دقو . ذيفنتلا ةنجلل قباسلا عامتجالل 

تاجايتحا عيمج ةذفنملا تالاكولل ٢٠٠٦ماع لامعأ ططخ تلوانت    .يجيردتلا صلختلا 
مب ةلماعلا فارطألل ًاماع ًاضرع قودنصلا ةنامأ لثمم مدقكلذ دعبو  - ٢٤ يتلا ٥ة داملابجو    

ماعل٧ةداملا تانايب تزواجت  وأ،٢٠٠٥   تزواجت  جمانرب تانايب   ةيباقرلا دودحلا يرطقلا اهكالهتسا  
ماعل ا . حومسملا ا  وأ ةلثتمملا ريغ فارطألا ددع ناك ٢٠٠٥انايب تمدق يتلا فارطألا لصأ نمو  

فرطو،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةبسنلاب فارطأ ةسمخ لاثتمالا مدع رطخلةضرعملا  ةبسنلاب ني   
نوبركلا ديرولك عبارل ةبسنلاب ةسمخو،ليثيملا ديموربل فرطو،  ليثيملا مروفورولكل ةبسنلابني  دجوي ملو .  

نم فرط لك نع ةيفاضإ تامولعم لثمملا مدقو .تانولاهلاب قلعتي اميف لاثتما مدع ةلاح يففرط يأ   
ضفخلا فادهأو اصاخلا ساسألا طوطخ نع كلذ يف امب فارطألا هذه  تايلمع ثدحاو ة  
  .كالهتسالا

،قودنصلا ةنامأ لثمم مدقو  - ٢٥ كلذ دعب ةيليمكت تامولعم ،  ةقيثولل  
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/36/INF/3 كسرهلاو ةنسوبلا دوعت نأ عقوتملا نم نأ ركذو يليشو اناوستوبو  

ةلاح ىلإ نيدانيرغ رزجو تنسنف تن اسو ناتسكابو ايريجينو ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلاو واسيب اينيغو
  .لجاعلا بيرقلا يف لاثتمالا

اياضقلا نأشب ذيفنتلا ةنجل تايصوتو فارطألا ا   -ًاسماخ   ذختا يتلا ةقباسلا تاررقملا ةعباتم
  لاثتمالا مدعب ةلصتملا

  تانايبلا ريرقت نع ةئشانلا لاثتمالا مدع اياضق يف رظنلا  -ًاسداس 
  ساسألا طخ تانايب يف تارييغتلا تابلط نأشب ةدراولا تامولعملا ضارعتسا  -ًاعباس 

  ذيفنتلا ةنجل نم ةوعد ىلع ءانب ةرضاحلافارط ألالاثتما نع تامولعم   - ًانماث
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دامتعا ىلع تقفاوو ًاعم لامعألا لودج نم ٨ و٧و ٦و ٥دونبلا يف رظنلا ةنجللا تررق   - ٢٦  
  .يدجبألا بيترتلا بسح ،فرط لكب ةطبترملا تايصوتلا

  اينابلأ  -فلأ 
اهلمع ةطخ ىلع يوتحي يذلا ١٥/٢٦ررقملا ساسأ ىلع ثحبلا ةمئاق يف اينابلأ  تجردأ  - ٢٧  

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ةباقر ريبادتل لاثتمالا ىلإ ا  تانايب اينابلأ تغلبأ دقو . دوع ةلافكل
نط١٤،٣٤٣ هردق ٢٠٠٥ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نع  ةبوسحم ًا   تالادب 

اهلمع ةطخ يف دراولا كالهتسالا ضيفختب اهمازتلا نم لك ىلع ًامدقتمربتعي ام وهو نوزوألا دافنتسا   
بجومب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب اهدهعت ىلع كلذك و ةنسلا كلتل
  .ءاوس دح ىلع لوكوتوربلا

طيحت نأ ىلع هيلع ءانبةنجللا  تقفتاو  - ٢٨ كالهتسا نع تانايب تغلبأ اينابلأ نأب ريدقتلا عم ًاملع   
ىلوألا ةعومةدراولا ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ةباقرلل ةعضاخلا داوملا   يف فلأ قفرملا نم ا يف  

نيبت٢٠٠٥ماع  ررقملا يف دراولا اهمازتلا ىلع ةمدقتم أا   ةداملا نم كالهتسالا ضيفختب ١٥/٢٦   
الادب ةبوسحم نط٣٦،٢ىلإ نوزوألل ةدفن تسملا و ةنسلا كلت يف نوزوألا دافنتسات  اهدهعت ىلع كلذك  

ماعل ةبسنلاب لايرتنوم لوكوتورب بجومب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب 
٢٠٠٥.  

  ٣٦/١ةيصوتلا 
  اينيمرأ  - ءاب

هكالهتسال ًارظنثحبلا ةمئاق يفاينيمرأ  تجردُأ  - ٢٩ ماع ليثيملا ديمورب نم دئازلاا    ٢٠٠٤ .
مدقت نأ اينيمرأ ىلإ بلط ١٧/٢٥ررقملا بجومبو  تامالعب ةعوفشم لمع ةطخ لاجعتسالا هجو ىلع ، 

لاثتمالا ىلإ ةدوعلا ةلافكلًاينمز ةدد حمسايق أو.  مدع نأ ةنجلل ريخألا عامتجالا يف اينيمرأ تحضو  
ةيميظنت ةطلس دوجو مدعىلإ عجار اهلاثتما  ملو  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تادراولا ةبقارملاهيدل  

هفشتكا يذلا ٢٠٠٤ماع يف ليثيملا ديمورب  اهكالهتسا نع ةياردىلع اينيمرأ نكت  يراشتسا ريبخ  
عاطق يف تانايبلا عمجب عالطضالل هنييعتمت ينطو    .اينيمرأ يف حمقلاو قيقدلا جاتنإ 

ماع نع ا و  - ٣٠  كالهتسا نع ةغلبم ٢٠٠٥انايب اينيمرأ تمدق يف ليثيملا ديمورب نم رفص هتميق،   
نأ ديب .لاثتمالا ىلإ داع فرطلا نأ نيبي ام وهو ،ةنسلا كلت برعأاينيمرأ  نودب هنأل لاغشنالا نع ت   

 ، ا رطخل ةضرعم اةداملا نم يجيردتلا صلختلا معدت ةيميظنت ريبادت دوجو  مدع ةلاح ىلإ ةدوعل إف
تحضوأ دقو ١٧/٢٥ررقملا يف ةبولطملا لمعلا ةطخب اينيمرأ تمدقت ،كلذ ىل إ ادانتساو. لاثتمالا نأ ب، 
اودكأ دق ءالؤه نأو ،ةلصلا يقيثولا ةحلصملا باحصأ عيمج عم رواشتلاب ةطخلا عضوب تماق ةموكحلا  
  .اهذيفنتب مهمازتلاو ةطخلل مهمعد ةموكحلل

اينيمرأ ا   - ٣١  حي ديدجعيرشت دامتعاذختا يتلا تاءارجإلا لمشتو ديمورب داريتسا ةلاعف ةروصب رظ  
صصحلل ماظن عضو لالخ نمليثيملا  لايرتنوم لوكوتورب هيلع صني يذلا دحلا نمضتي  رفص يأ   
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ماع ةيا . ليثيملا ديموربلةبسنلاب   نكلو ٢٠٠٦لبق عيرشتلا دامتعاو رارقإ متي نأ ررقملا نم ناكو  ،
لايح قلقلا اهرواسي لازي الناك كلذ ءانثأ اينيمرأ  ديمورب داريتسا عنمت ةينوناق لئاسو ىلإ اهراقتفا   

تاءارجإلا عيجشتو يعولا ءاكزإو تامولعملا عيزوت ةطشنأ ذيفنتب اينيمرأ موقت ،كلذ ىلع ءانبو . ليثيملا
ةلمتكملا تاءارجإلا ىلإ ًادانتساو . ٢٠٠٦ماع يف لاثتمالا ةلاح ىلع ظافحلل ةيعوطلا ةيعانصلا 

ماع ةيا رادقمبليثيملا ديمورب لكالهتسا ىلع ءاقبإلاب ةمزلم ايني مرأ نوكت ،ةبقترملاو  نم ًارابتعا رفص  
٢٠٠٦.  

ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نم هنأ ىلعافنصم افرط اهفصوب اينيمرأ لصحتو   - ٣٢ نم ٥   
 صلختلل ةدعاسمكلذ لمشي ال كلذ نأ الإ  ةيملاعلا ةئيبلا قفرمنم ةدعاسم ىلع ،لوكوتوربلا 

دقو .ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا ددعتملا قودنصللةيذيفنتلا ةنجللا تررق  عباسلا اهعامتجا يف فارطألا    
ديوزتب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربموقي نأ نيعبرألاو  ديمورب نم يجيردتلا صلختلل ةدعاسمب اينيمرأ   

  .ليثيملا
ةنجللا هيف رظنت يكل ةحرتقملا اينيمرأ لمع ةطخ نيبي ررقم عورشم ةنامألا تدعأ دقو   - ٣٣
فارطألا عامتجاىلإ هتلاح إل راشملا حرتقملا عورشم ءازإ ًاحايترا اينيمرأ تدبأو . هدامتعال رشع نماثلا 
  .هيلإ

ألا ىلع تدرو،عامتجالا اينيمرأ ةلثمم ترضح ،ةنجللا ةوعد ىلع ءانبو  - ٣٤ تحرُط يتلا ةلئس  
عيرشتلا عورشم نإ ةلئاق تحضوأو كلذ لمتكا ام اذإف ،ناملربلا يف هثحب ًايلاح رظتني هنأو دامتعالا ديق   
دحتو صيخارتلا ماظن قيبطت يرجيسف ،لمتحم رمأ وهو٢٠٠٦ربوتكأ /لوألا نيرشت لبق صصحلا د ي، 

علطم وأ ٢٠٠٦رخاوأ يف  ملو ٢٠٠٧  ةروصب نمضت نأ عطتست،  نأ ةقلطم  صيخارتلا ماظن ذفني   
يناثلا نوناك١لولحب  مك٢٠٠٧رياني /  دقف .دراو رمأ كلذ نإ تلاق اهنكل ،لمعلا ةطخ يف دروا    

زا   ا تافآلا تاديبم ةمئاق نم ليثيملا ديمورب فذح ىلع تقؤم ريبدتك ،ةعارزلا ةرازو تقفاو
نم تنكمت دق ةيراجلا ةطشنألا نم اهريغو يعولا ءاكزإ ةطشنأ نأب لؤافتلا نع تبرعأو ،اهداريتسا 

الاىلعةمدختسملا تاهجلا عانقإ    ، ةديفملا ةدعاسملل اهريدقت نع تبرعأ ولئادبلا مادختسا ىلإ لاقتن
 ، ممألا جمانرب ىدل داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش ونوزوألا ةنامأ نم اينيمرأ اهتقلت يتلا ةياغلل

ىطسولا ايسآو ةيقرشلا ابوروأل ةيميلقإلا ةكبشلا يفامهئاكرشو ةئيبلل ةدحتملا  .  
  :يلي ام ىلع ةنجللا تقفتا كلذ ىلعو  - ٣٥

نع تغلبأ اينيمرأ نأب ريدقتلا عم ًاملعطيحت نأ   )أ( ةباقرلل ةعضاخلا داومل لكالهتسا  
ةبوسحم نانطألا نم ارفص غلب ٢٠٠٥ماع يف ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةدراولا   

يف ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ تداع اتالادب  أ نيبي ام وهو ،نوزوألا دافنتسا   
؛زاجنإلا اذه ىلع اينيمرأ ئنلةبسنلاب لوكوتوربلا   نأو ،ةنسلا كلت يف ليثيملا ديمورب  

اهلاثتما ىلع ةظفاحملا ىلع ا   )ب(  ردق نم ةقثاو تسيل اينيمرأ نأب ،كلذ عم ،ملست نأ
 ٢٠٠٦ماع يف ليثيملا ديمورب كالهتسا نأشب لوكوتوربلا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل 

طيحت ا بادت دوجو مدعل  اينيمرأ ميدقتب ريدقتلا عم ًاملعإف كلذلو ،ةدناسم ةيميظنت ري  
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ةبسنلاب لوكوتوربلا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل اهلاثتما ىلع ةظفاحملل لمع ةطخل ًاضيأ  
ماع نم ًارابتعا ليثيملا ديموربل ررقملل اقفو ٢٠٠٧    ؛١٧/٢٥ 

وليأ٣٠لبق ةنامألا ةافاوم اينيمرأ نم بلطت نأ   )ج( تامولعملا ثدحأب ٢٠٠٦ربمتبس /ل   
داوملا نم تارداصلاو تادراولا صيخارت ماظن قيبطتل عقوتملا دعوملاب قلعتي اميف 

ةرداق ريغ ا إلاءوض يف كلذو ،تادراولا صصح نمضتي نوزوألل ةدفنتسملا   أب غالب
لولحب صيخارتلا ماظن قيبطت ىلع ا   يناثلا نوناك١ردق ديكأت ىلع ًايلاح رياني / 

  ؛٢٠٠٧
ةطخ نمضتي هيف رظنلل ررقم عورشم رشع نماثلا فارطألا عامتجا ىلإ ليحت نأ   )د(

  .ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا نمفلأ عرفلا يف دراولا وحنلا ىلع ،لمع 
  ٣٦/٢ةيصوتلا 

  ناجيبرذأ  -ميج 
اذه نأ ىلإ راشأ يذلا ١٧/٢٦ررقملا ساسأ ىلع ثحبلا ةمئاق يف ناجيبرذأ مسأ جردأ   - ٣٦  

ررقملا بجومب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادراو ىلع رظح ثادحتسا دكأ دق فرطلا  
كلذك راشأ يذلا ١٦/٢١ داوملا كلت نم لماكلا يجيردتلا صلختلا ققحت مل ناجيبرذأ نأ ىلإ قلقب   

ررقملا يضقي امك٢٠٠٥رياني /يناثلا نوناك نم لوألا لولحب ةباقرلل ةعضاخلا راشأامكو. ،  ىلإ ررقملا    
ىلإ رظنلاب كلذو ،داريتسالا ىلع رظحلا ذافنإ ىلع ا   ردق نأشب تاظفحت نع تبرعأ دق ناجيبرذأ نأ

لامعأ نم ناجيبرذأ هب تماق امب تبحر مث نمو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا رثأ ءافتقاب اهتيارد ةلق  
 ةيملاعلا ةئيبلا قفرمنم ةد عاسملا نم ديزملا ىلع لوصحلا لجأ نم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم نواعتلاب
ذيفنت يف ناجيبرذأ ةدعاسم ةرِدصُملا فارطألا ىلإ ًاضيأ بلط دق ررقملا ناكو . عضولا اذه جالعل

كلت تارداص فقو قيرط نع ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يلكلا يجيردتلا صلختلل اهمازتلا 
نم يلكلا يجيردتلا صلختلل اهقيقحت مدع ةلاح يف امأ. فرطلا كلذ ىلإ داوملا  ةروكذملاتابكر ملا 
نإف ٢٠٠٦رياني /يناثلا نوناك نم لوألا لولحب فارطألاعامتجا،  ذيفنت ثحبي فوس رشع نماثلا    

ريبادتلا ةمئاق نم ٦دنبلا  نأ نكمي يذلا لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ يف ةجردملا ةيداشرإلا   
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادادمإ فقول لوكوتوربلا نم ٤ةد املا اهزيجت يتلا تاءارجإلا ىلع لمتشي  
  .ناجيبرذأ ىلإ ةيرولف

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم كالهتسا نع تغلبأ ٢٠٠٥ماع تانايبل ناجيبرذأ ميدقت دنع   - ٣٧  
نط ٢١،٩غلب ةيرولف  يف تدرو يتلا تامولعملا ًايمسر دكأ ام وهو ،نوزوألا دافنتسا تالادبةبوسحم    

ماع يف كلهتسا دق فرطلا نأ نم ١٧/٢٦ررق ملا دعي امب ةيرولف ةيرولك نوبرك تابكرم ٢٠٠٥،   
نوناك نم لوألا هتياغ دعوم يف داوملا كلت نم يلكلا يجيردتلا صلختلا قيقحتب همازتلال ًاقرخ 

  .٢٠٠٥رياني /يناثلا
عتلاب ،اهدوهج ةلاحنأشببولطملا ريرقتلا نآلا ىتح ناجيبرذأ مدقت مل   - ٣٨ ممألا جمانرب عم نوا  

نع فرطلا اذه غلبي مل امك ةيملاعلا ةئيبلا قفرمنم تادعاسملا نم ديزم ىلع لوصحلل ،ةئيبلل ةدحتملا   ،
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قيقحتب همازتلا ءوض يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادراو ىلع هضرف يذلا رظحلا ةلاح 
ممألا جمانرب نإف كلذ عمو . ٢٠٠٦ماع هتياغ دعوم يف تابكر ملا هذهنم يلكلا يجيردتلا صلختلا 

ةئيبلا قفرم ةنامأ ىلإ يسسؤملا زيزعتلا ةدعاسم بلط مدقي نأ ررقملا نم نأب ةنامألا غلبأ ةئيبلل ةدحتملا 
رايأ يفةيملاعلا يرجي يذلا بلطلا يقلت ىلع ةيملاعلا ةئيبلا قفرمةنامأ تدكأ ذئدنعو . ٢٠٠٦ويام /   
  .هدامتعا لامتحال ًايلاح هضارعتسا

زجوم ميمعت ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم قفاو ،ةنجللاب وضع نم بلط ىلع ًادرو   - ٣٩
ذيفنتلا ةنجلل نيثالثلاو عباسلا عامتجالا لبق ةنجللا ءاضعأ عيمج ىلع حرتقملا يسسؤملا زيزعتلاعورشمل   

  .ناجيبرذأ ةلاحل ةنجللا ثحب ريسيتل كلذو
يف ةياردلا ىلإ رقتفت يهف . بعاصملا ضعب هجاوت ناجيبرذأنأ ىلإ ةنجللاب رخآ وضع راشأ   - ٤٠

راطإ يف يكبشلا طبرلا ةطشنأ يف ةكراشملا نم نكمتت مل ا   أ امك ،ةيسسؤملا ةركاذلا ىلإو ،ذيفنتلا لاجم
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تانوزخم مادختسا وضعلا اذه حرتقاو ،لايرتنوم لوكوتورب  

نأ ا ةدايزو ًايلاح ةدوجوملا   أش نم يتلاو تادعم ىلإ جاتحت يتلا ريودتلا ةداعإو ةداعتسالا تايلمع
ةردقلا نم ديزت دق تادراولا ىلع ةضورفملا دويقلا نإ لاقو . هتادهعتب ءافولا ىلع فرطلا اذه دعاست
لئادبلا نع تامولعم عمج ىلإ ةجاحلا ىلع ًاضيأ ددشو ،ريودتلا ةداعإو ةداعتسالا زكارمل ةيسفانتلا  
  .ةحلصملا باحصأ ىلع اهمادختسا نأشب ةيهيجوت ئدابم عيزوت ىلإو ةباقرلل ةعضاخلا داوملل

ىلع ةنجللاتقفتااذل   - ٤١  :  
عم نواعتلاب ،اهدوهج ةلاح نع ًاريرقت مدقت مل ناجيبرذأ نأ ىلإ فسألا عم ريشت نأ   )أ(

نم تادعاسملا نم ديزملا ىلعلوصحلل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب   ةيملاعلا ةئيبلاقفرم  
ممألا جمانرب نم تدرو يتلا تامولعملا نأ كلذك ظحالت نأو ١٧/٢٦ررقملل ًاقبط   ،

ةئيبللةدحتملا ةنامأ نمو   يرجي ةدعاسملا نم ديزملا بلط نأ تدكأ ةيملاعلا ةئيبلا قفرم   
  ؛ةيملاعلا ةئيبلا قفرمسلجم ةقفاوم ىلع لصحي يكل نآلا هضارعتسا 

ةلاح نع تامولعم ةعرسلا هجوىلع ةنامألا ىلإ مدقت نأ ن اجيبرذأ ىلإ بلطي نأ  )ب(  
نم ىلوألا ةعوم داريتساىلع هتضرف يذلا رظحلا   ا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا  

يف دراولا اهمازتلاب اهتقالع ثيح نم ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(لوألا قفرملا 
لكلا يجيردتلا صلختلا قيقحتل١٧/٢٦ررقملا  هتياغ دعوم يف تابكر ملا هذهنم ي  

اهعامتجا ءانثأ ذيفنتلا ةنجل اهيف رظنت يكل كلذو ٢٠٠٦رياني /يناثلا نوناك نم لوألا  
  ؛نيثالثلاو عباسلا

ررقملا نم ٥ةرقفلا ىلإ ريشت نأ   )ج( ءاب دنبلل ًاقبط هيف ناجيبرذأ ريذحت مت يذلا ١٧/٢٦   
يضقت يتلاو ،ريبادتلل ةيداشرإلاةمئاقلا نم  صلختلا فرطلا اذه ققحي مل اذإ –هنأب    

فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم   اب ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم لماكلا يجيردتلا
نإف ٢٠٠٦رياني /يناثلا نوناك نم لوألا لولحب) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(  
 ةيداشرإلاريبادتلا نم ميج دنبلا ذيفنت ثحبي فوس  رشع نماثلا فارطألا عامتجا
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دق يذلا ةعضاخلا داوملا دادمإ فقوب ٤ةداملا اهزيجت يتلا تاءارجإلا ىلع لمتش ي   
ناجيبرذأ ىلإ فلأ قفرملاب ىلوألا ةعوم    .اب ةدراولا ةباقرلل

  ٣٦/٣ةيصوتلا 

  شيدالغنب  -لاد 
اهلمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا ١٧/٢٧ررقملا ببسب ثحبلا ةمئاق يف شيدالغنب مسأ جردأ   - ٤٢  ،

تناكو . ليثيملا مروفورولك ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلا نامضل
ماع يف لاثتمالا ىلإ شيدالغنب ةدوع تنمضدق ةطخلا هذه يف ةدراولا ريبادتلا   ٢٠٠٤.  

ماع يف ليثيملا مروفورولك نم اهكالهتسا ىوتسم ديزي الأب شيدالغنب لمعلا ةطخ تمزلأ   - ٤٣
ماع يف هنع غلبُملا اهكالهتسا ىوتسم نع ٢٠٠٥ غلب يذلاو ٢٠٠٤  نط ٠،٥٥٠   تالادب ةبوسحم 

ماع نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانايب نآلا ىتح فرطلا اذه مدقي مل كلذ عمو . نوزوألا دافنتسا
ررقملا يف ةدراولا هتامازتلا تناك اذإ اميف رظنلا نود لوحي يذلا رمألا ٢٠٠٥ ا مت دق١٧/٢٧  . ءافول ا 

دق شيدالغنب نأ ريرقتلا اذه ركذو . ررقملا اذه ذيفنت نع ًايلحرم ًاريرقت مدق فرطلا اذه نإف كلذ عمو
نط ٠،٥٠٠تدروتسا  ماع يف ليثيملا مروفورولك نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم  ا ٢٠٠٥  أو  ،

يرط نع كلذو٢٠٠٦ماع يف رادقملا اذه نع ديزي ال ام داريتسا عمزت  صيخارتلا ماظن ليغشت ق ، 
ةقلح دقعل يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب عم بثك نع لمعي هنأب كلذك فرطلا اذه دافأو . اهيدل
  .ليثيملا مروفورولك لئادب نأشب ةحلصملا باحصأل بيردت

ىلع ةنجللاتقفاوكلذل   - ٤٤  :  
لمعلا ةطخل اهذ يفنت نع ًايلحرم ًاريرقت تمدق شيدالغنب نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ  )أ(

ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل اهلاثتما ةلصاومل ١٧/٢٧ررقملا يف ةدراولا   ،
ءاب قفرملا ،ةثلاثلا ةعوم   ، )ليثيملا مروفورولك(ا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا

هتسا ءاقبإب ررقملا كلذ يف دراولا اهمازتلا ذيفنت يف تحجن ا  اهكال أب دافأ يذلاو
نع هنع غلبملا ىوتسملا نع ديزي ال ىوتسم دنع ٢٠٠٥ماع لالخ ليثيملا مروفورولكل   

ىلع ةمدقتم ا ٢٠٠٤ماع   أو قلعتملااهمازتلا،  مروفورولك نم يجيردتلا صلختلاب    
لايرتنوم لوكوتورب بجومب ٢٠٠٥ماع  ليثيملا   ؛ 

هتياغ دعوم يفو نكمم تقو عرسأ يف ،ةنامألل مدقت نأ ىلع شيدالغنب ثحت نأ  )ب(  ،٣٠ 
ماع نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا ٢٠٠٦ربمتبس /لوليأ  انايب ثيحب ٢٠٠٥   ،

فرطلا اذه ذيفنت ىلع نيثالثلاو عباسلا اهعامتجا ءانثأ ديكأتلا نم ةنجللا نكمتت 
  .١٧/٢٧ررقملا يف ةدراولا هتامازتلال 

  ٣٦/٤ةيصوتلا 
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  زيلب  -ءاه 
اهلمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا ١٤/٣٣ررقملا ببسب ثحبلا ةم ئاق ىلع زيلب مسا جردأ  - ٤٥  

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ا   دوع نامضل
ًانط ٢٨نم تابكر ملا هذهنم اهكالهتسا ضيفختب زيلب هذه لمعلا ةطخ تمزلأ دقو . ةيرولف ةبوسحم  
نوزوألا دافنتسا تالادب ىلإ ٢٠٠١يف   نط ١٢،٢  يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم   ٢٠٠٥.  

ماع نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا   - ٤٦  نع تغلبأو ٢٠٠٥انايب تمدق دق زيلب تناكو  ،
نط ٩،٥٩٦هردق ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم كالهتسا  نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم   

كلذكو ،ماعلا كلذل اهلمع ةطخ يف دراولا كالهتسالا ضيفخت مازت لا ىلع ةمدقتم اهلعجي ام وهو
لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب ا    .امازتلا

داوملا كالهتسا نع تانايب تغلبأ دق زيلب نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ ىلع ةنجللا تقفاوكلذل   - ٤٧  
ماع يف فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم ولا ةباقرلل ةعضاخلا  زيلب نأ ىلع تللد يتلاو ٢٠٠٥ا يف ةدرا  

نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا ليلقتب ١٤/٣٣ررقملا يف دراولا اهمازتلا ىلع ةمدقتم تناك   ،
نط ١٢،٢ىلإ ةيرولف ةيرولكلا  ىلع ةمدقتم اهلعجي امم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم   اهمازتلا 

ماع تابكرملا هذهنم يجيردت لا صلختلاب   .لايرتنوم لوكوتورب بجومب ٢٠٠٥ 
  ٣٦/٥ةيصوتلا 

  ايفيلوب  -واو 
اهلمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا ١٥/٢٩ررقملا ببسب ثحبلا ةمئاق يف ايفيلوب مسا جردأ   - ٤٨  

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ا   دوع نامضل
نط ٦٥،٥نم تابكر ملا هذهنم اهكالهتسا ليلقتب ايفيلوب ةطخلا هذه تمزلأ دقو . ةيرولف ةبوسحم  
ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ىلإ ٢٠٠٢  نط ٣٧،٨٤  ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم   

٢٠٠٥.  
امم ٢٠٠٥م اع نع اهتصاخ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانايب هخيرات ىتح ايفيلوب غلبت ملو  - ٤٩  ،

تيفو دق ا  صيخارتل ًاماظن تأشنأ دق كلذ عم ايفيلوب تناكو . امازتلا تناك اذإ ام ةفرعم نود لوحي
داوملا مدختست يتلا تادعملا داريتسا ىلع ًارظح تضرف امك ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا صصحو 

  .نوزوألل ةدفنتسملا
ةياعر تحت ايفيلوب ىلإ يسسؤملا زيزعتلا تادع اسم ميدقتب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب موقي  - ٥٠

ذيفنتب ادنك موقت امك ،تادربملاب ةقلعتملا ةطشنأل لصاخ مامتها ءاليإ عم ،فارطألا ددعتم قودنصلا 
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ناكو . فارطألا ددعتم قودنصلا ةياعر تحت ايفيلوب يف تادربملا ةرادإ ةطخ
هذه ةطساوب هذيفنت يرجي تادربملا عاطق يف ًايراجت ًاعورشم نأب فارطألا دد عتم قودنصلا ةنامأ غلبأ دق

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم عمزملا يجيردتلا صلختلا قيقحت ررقملا نم نأو ايفيلوب يف ةلاكولا 
ني رشت يف دوقعملا نيعبرألاو عباسلا اهعامتجا يف ةيذيفنتلا ةنجللا نأ كلذ ىلإ فاضي. ٢٠٠٧ماع يف 

يئا ٢٠٠٥ربمفون /يناثلا  يجيردت صلخت ةطخ دادعإل ايفيلوب ةدعاسمل ادنكل ليومتلا تدمتعا دق  
  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملل كالهتسا نم ىقبت ام ىلع ءاضقلل
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دعوم يفو نكمم تقو عرسأ يف ةنامألل مدقت نأ ىلع ايفيلوب ثح ىلع ةنجللا تقفاوكلذل   - ٥١  
لوليأ٣٠هتياغ  ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا ٢٠٠٦ربمتبس /   انايب ةنجللا نكمتت ثيحب ٢٠٠٥   

ضيفختل ١٥/٢٩ررقملا يف دراولا همازتلال فرطلا اذه ذيفنت مييقت نم نيثالثلاو عباسلا اهعامتجا ءانثأ   
نط ٣٧،٨٤ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم هكالهتسا  يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم   

  .٢٠٠٥ماع 
  ٣٦/٦ةيصوتلا 

  كسرهلاو ةنسوبلا  -ياز 
ررقملاو ١٥/٣٠ررقملا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع كسرهلاو ةنسوبلا مسا جردأ   - ٥٢ نيذللا ١٧/٢٨   

ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ا   دوع نامضل امهلمع يتطخ ىلع المتشا
ليثيملا مروفورولكو )١٥/٣٠ررقملا (ليثيملا ديمو رب ىلعو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ررقملا (، 

تارداصو تادراو صيخارتل ماظن ءاشنإب كسرهلاو ةنسوبلا ١٥/٣٠ررقملا مزلأ كلذك ). ١٧/٢٨  
نوناك ةيا   هتياغ دعوم يف كلذو داريتسا صصح ىلع لمتشا يذلا ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا

ةدفنتسملا داوملا نع ا مدقت مل كلذ عمو. ٢٠٠٦رياني /يناثلا  انايب هخيرات ىتح كسرهلاو ةنسوبلا  
تيفو دق ا٢٠٠٥ماعل نوزوألل   امازتلا تناك اذإ ام ةفرعمل ضارعتسا ءارجإ قاعأ امم  ،.  

صلختلا ةدعاسمو يسسؤملا زيزعتلا ةدعاسم ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم مدقت   - ٥٣
ةنسوبلا ىلإ ليثيملا مروفورولكو ليثيملا ديموربو ،ةيرولف ةي رولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا

ددعتم قودنصلا ةنامأ تدافأ دق ةلاكولا هذه تناكو فارطألا ددعتم قودنصلا ةياعر تحت كسرهلاو 
دق فرطلا اذه ىدل ٢٠٠٥ماع يف ليثيملا ديمورب كالهتسا ضيفختل فدهتسملا مقرلا نأب فارطألا   

ررقملا نم –يجولونكت ليوحت نوكم ىلع تلمتشا يجيردتلا صلخت لل ةينطولا هتطخ نأو ،ققحت  
ليثيملا مروفورولك كالهتسا ىلع مربملا ءاضقلا هنأش نم– ٢٠٠٦ماع يف هلامكتسا  كلذ ىلإ فاضي .  

يجيردتلا صلختلا تادهعتب كسرهلاو ةنسوبلا يفت نأ عقوتت ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم نأ 
ماع يف لوكوتوربلا بجومب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم  ٢٠٠٥.  

مل صصحلاو صيخارتلا ماظن نأب نوزوألا ةنامأ غلبأ دق ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ناك و  - ٥٤
كسرهلاو ةنسوبلا ىدل يعيرشتلا لا  ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو لسرأ دق هنأو. ا يف دعب ثدحتسي  

كرتشمًاباطخ ةيعانصلا ىلإ ًا  ةثعب دافيإ ناحرتقي تانايكلاو ةلودلا ىوتسم ىلع ةصتخملا تارازولا  
بسانملا تقولا يف اهيدل حئاوللا دامتعا ريسيتل كسرهلاو ةنسوبلا ىلإ ىوتسملاةعيفر ةموكح تناكو .  

زومت لئاوأ يف ةثعبلا هذهرفوتنأ ةحرتقم ةلاسرلا كلت ىلع يباجيإ درب تثعب دق كسرهلاو ةنسوبلا  هيلوي / 
٢٠٠٦.  

ىلع ةنجللاتقفتاكلذل   - ٥٥  :  
ماظن ءاشنإب اهمازتلا نأشب ًاريرقت مدقت مل كسرهلاو ةنسوبلا نأ ىلإ فسألا عم ريشت نأ   )أ(

يذلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةصاخلا تارداصلاو تادراولا صيخارت رادصإل 
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يناثلا نوناك ةيا  ٢٠٠٦رياني /هتياغ دعوم يف كلذو تادراولا صصح ىلع لمتشي 
  ؛١٧/٢٨ررقملا عم ىشمتي امب 

راشملا ريرقتلا ،ةعرسلا هجوىلع ،ةنامألا ىلإ مدقت نأ كسرهلاو ةنسوبلا ىلإ بلطت نأ   )ب(  
؛نيثالثلاو عباسلا اهعامتجا يف ذيفنتلا ةنجل هثحبت يكل)أ(ةيعرفلا ةرقفلا يف هيلإ   ،  

دعوم يفو ،نكمم تقو عرسأ يف ،ةنامألا ىلإ مدقت نأ ىلع كسرهلاو ةنسوبلا ثحت نأ   )ج(
لوليأ٣٠هتياغ  ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا ٢٠٠٦ربمتبس /   انايب ىتح ٢٠٠٥   

ررقملاو ١٥/٣٠ررقملا يف ةدراولا هتامازتلال فرطلا ذيفنت مييقت نم ةنجللا نكمتت   ،
ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم هكالهتسا ضيفختب ١٧/٢٨ نط ١٠٢،١   
ىلإ ليثيملا ديمورب نم هكالهتساو ،نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٥،٦١   
ىلإ ليثيملا مروفورولك نم هكالهتساو ،نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ١،٣   
ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم  ٢٠٠٥.  

  ٣٦/٧ةيصوتلا 

  اناوستوب  -ءاح 
اهلمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا ١٥/٣١ررقملا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع اناوستوب مسا جردأ   - ٥٦  

ليثيملا ديمورب ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ا  هذه تمزلأ دقو . دوع نامضل
ماظن ءاشنإبو ٢٠٠٥ماع يف ليثيملا ديمورب كالهتسا نم يجيردتلا صلختلا لامكتساب فرطلا ةطخلا   

صصحلا كلذ يف امب ،ليثيملاديموربل تارداصلاو تادراولا صيخارت رادصإل  .  
تللد ٢٠٠٤ماع نع اناوستوب اهتمدق يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانايب نأ نم مغرلا ىلع   - ٥٧  

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانايب دعب مدقي مل فرطلا اذه نإف ،ماعلا كلذ ءانثأ ةلثتمم تناك ا   أ ىلع
أ دق٣٥/٧ةيصوتلا تناكو . ٢٠٠٥ماع نع هيدل  صيخارت ماظن دعب ئشنت مل اناوستوب نأ ىلإ تراش  

ةذفنملا تالاكولا ىدحإ نم ةدعاسملا رظتنت تلاز ال ا   ٢٠٠٦سرام /راذآ يفو. أل ًارظن صصحو
ساسألا ةباثمب نوكت اياضق ةقرو رادصإل ةيرواشت ةيلمع ءدب يف بغرت ا   أب ةنامألا اناوستوب تدافأ

يسسؤملا زيزعتلا لاومأ تقو عرسأ يف ىقلتت نأ يف اهلمأ نع اناوستوب تبرعأو. ماظنلا اذه ءاشنإل  
ا لصت ملو . اعبتو ةيلمعلا زجوي ًايمسر ًادر كلذ دعب ًاروف مدقت نأب تدهعتو ،ةيلمعلا هذه ءدبل ةمزاللا

  .هخيرات ىتح ىرخأ تابتاكم يأ
قودنصلا ةياعر تحت اناوستوب ىلإ يسسؤملا زيزعتلا ميدقتب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب موقي  - ٥٨  

فصتنم يف اناوستوب ىلإ ةثعب لاسرإ عمزي ناك جمانرب لا اذهنأ نم مغرلا ىلعو فارطألا ددعتم 
ىلع ءانب تئجرُأ دق ةثعبلا هذه نإف ،ةقلعتملا حئاوللا ةرولبل لمع ةطخ ةشقانمل ٢٠٠٦هينوي /ناريزح  
  .فرطلا كلذ بلط

تانايب فارطألا ددعتم قودنصلل ذيفنتلا ةنجللا ىلإ ت مدق دق اناوستوب نأب ةنجللا ءاضعأ غلبُأ  - ٥٩
ليثيملا ديمورب نم يرفص كالهتسا ىلإ تراشأ٢٠٠٥ماعل يرطق جمانرب  ةنامأ دوزت مل كلذ عمو .  
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دق لوكوتوربلا نم ٧ةداملل ًاقبط تمدق يتلا تانايبلا نأ ىلإ ًاضيأ اوراشأو تامولعملا كلتب نوزوألا   
  .لاثتمالا مييقت يف تمدختسا

ىلع ةنجللاتقفتاكلذل   - ٦٠  :  
هتياغ دعوم يفو ،نكمم تقو عرسأ يف ،ةنامألا ىلإ مدقت نأ ىلع اناوستوب ثحت نأ   )أ(

لوليأ٣٠ ماع نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانايب ٢٠٠٦ربمتبس /  ثيحب ٢٠٠٥   ،
قيقحتب ١٥/٣١ررقملا يف دراولا همازتلال فرطلا اذه ذيفنت مييقت نم ةنجللا نكمتت   

اهعامتجا ءانثأ ماعلا كلذ لالخ ليثيملا ديمورب كالهتسا نم يلكلا يجيردتلا صلختلا 
  ؛نيثالثلاو عباسلا

تارداصو تادراو صيخارتل ًاماظن دعب ئشنت مل ا هتغلبأ امىلإ ريش تنأ   )ب(  أب اناوستوب  
تناك نإو ١٥/٣١ررقملا عم ىشمتي امبو صصحلا كلذ يف امب ،ليثيملا ديمورب   مزتعت 

؛يسسؤملا زيزعتلا لاومأ يقلت درجمب تاعيرشتلادب     نس ةيلمع ء
 هجوىلع ،ةصتخملا ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا لصاوت نأ اناوستوب ىلإ بلطت نأ   )ج(

تاءارجإلا ةيمهأ ىلإ رظنلاب ةصاخ اهيدل صصحلاو صيخارتلا ماظن ءاشنإل ،ةعرسلا 
كالهتسا نم لماكلا يجير دتلا صلختلا ةمادتساو قيقحتب اهمازتلا معدل ةيميظنتلا

  ؛٢٠٠٥نم ًارابتعا ليثيملا ديمورب 
يفو ،نكمم تقو عرسأ يف ،ةنامألا ىلإ ًاريرقت مدقت نأ كلذك اناوستوب ىلإ بلطت نأ   )د(

بآ١٦هتياغ دعوم  ةرقفلا بجومب يرجي يذلا لمعلا ةلاح نأشب ٢٠٠٦سطسغأ /   
نيثالثلاو عباسلااهعامتجا ءانثأ هثحب نم ةنجللا نكمتت ثيحب) ج(ةيعرفلا   .  

  ٣٦/٨ةيصوتلا 

  يليش  -ءاط 
اهلمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا ١٧/٢٩ررقملا ببسب ثحبلا ةمئاق يف يليش مسا جردأ   - ٦١  

ىلعو ليثيملا مروفورولك ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ا   دوع نامضل
صيلقتل ًاينمز ةرطؤم سايق تامالعب ءافولاب يليش هذه لمعلا ةطخ تمزلأ دقف. ليثيملا ديمورب  

ززع   م تادراو صصحو صيخارت ماظن ثادحتساو ،ليثيملا ديموربو ليثيملا مروفورولك نم اهكالهتسا
ةئيهلا بناج نم ماظنلا اذه لثم ءاشنإ نوناق اهيف دمتعي يتلا ةظحللا ذنم نوزوألل ةدفنتسملا داوملل 

قح نم ةيميظنت ريبادت عابتا قيرط نع كلذو ةيلاقتنالا ةرتفلا لال خ اهمازتلا نامضو ،اهيدل ةيعيرشتلا
  .اهقيبطت ةموكحلا

ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةصاخلا ا   - ٦٢  كالهتسا نع تغلبأو ٢٠٠٥انايب يليش تمدق  
ىشمت ي ال ليثيملا مروفورولك نم اهكالهتسا نأ ريغ ،ماعلا كلذل اهمازتلا عم ىشمتي امب ليثيملا ديموربل

ا ناريزح٥خيراتب ةبتاكم يفو . امازتلا عم دامتعا يف رخأت ىلإ فارحنالا اذه يليش ت ٢٠٠٦هينوي /  زع 
رايأ٢٣موي ززعملا ماظنلا اذه أشنأ دقف كلذ عمو . اهيدل ززعُملا صصحلاو صيخارتلا ماظن  ٢٠٠٦ويام / 
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يفت نأ ا سم دنع ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم تادراولا صصح ددح نوناق ةطساوب  أش نم تايوت
يف ةدراولا ضيفختلل ةفدهتسملا ماقرألاو ،لوكوتوربلا هضرفي يذلا يجيردتلا صلختلل ةفدهتسملا ماقرألاب 

نم ردقب فصت نأ نم اهنكم نوناقلا اذه رودص نأب ةبتاكملا هذه يف يليش تركذو . لمعلا ةطخ
ماع دعب يجيردتلا صلختلل ا مازتلا نع فرحنت يليش لعجي ال يذلا لداعلا رادقملا نيقيلا ٢٠٠٦ا.  

ناريزح٩ةخرؤم ةبتاكم يفو   - ٦٣ نم ديزم ميدقت يليش ىلإ ةنامألا تبلط ٢٠٠٦هينوي /   
ررقملا يف ةدراولا ا   امازتلال اهلاثتما تاعقوتو ليثيملا مروفورولكب صاخلا اهفارحنا نأشب تاحيضوتلا

لبقتسملا يف١٧/٢٩ دق فرطلا اذه نأ ىلإ حملأ يليش هتمدق يذ لا ريرقتلا نأ ةنامألا تظحالو.  
نوناقلا نأ ىلإ رظنلاب ٢٠٠٦يف ليثيملا مروفورولك كالهتساب ةصاخلا هتامازتلا نع ىرخأ ةرم فرحني   

  .ماعلا كلذ نم سرام/راذآ ىتح ردصي مل يليش ىدل داريتسالا صصح ماظن ضرفي يذلا
تمالا نامضب يليش مازتلا ًاضيأ١٧/٢٩ررقملا لجس   - ٦٤ نمضت يكلو ،ةيلاقتنالا ةرتفلا لالخ لاث  

ديمورب تادراو ىلع ًاتقؤم ًارظح تضرف ا   إف ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا مازتلال اهلاثتما يليش
ماع يف لثامم ج . ٢٠٠٥ماع يف ليثيملا   ىلإ أجلتس تناك اذإ امع ةدافإلا ىلإ يليش ةنامألا تعد كلذل

ا مروفورولكل ةبسنلاب٢٠٠٦ مدقتلا نأشب لامكتسا ميدقت ىلإ فرطلا اذه تعد ةنامألا نأ امك . ليثيمل 
يذلاو قئاثولا يف زجوملا ةينقتلا ةدعاسملا عورشم راطإ يف متت يتلا ةفلتخملا ةطشنألا ديعص ىلع زرحملا 

  .فرطلا اذه لمع ةطخ معدي
ماظنلا نأ تح ضوأو. ةلئسألا ىلع تدرو يليش ةلثمم ترضح ةنجللا نم ةوعد ىلع ءانبو  - ٦٥

، مل ٢٠٠٢ذنم هب ًالومعم ناك يذلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تادراو ميظنتل يليش ىدل قباسلا 
يتلا لكاشملا ىلع ًادرو . اهداريتسا ىلع قفوو ةدام يأ تايمكل ًادح عضت نأب ةموكحلل حمسي

مروفورولك نم ًادج ةريبك ةيمك داريتسا مت امدنع٢٠٠٤ماع يف يليش اههجاوي  يليش تأدب ،ليثيملا    
ةيسائرلا تاباختنالا اهنيب نم بابسأل ًاعقوتم ناك امم أطبأ مدقتلا ءاجو ،ةديدج تاعيرشت    نس يف

يف ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنو ردص دق ديدجلا نوناقلا نأ ريغ ٢٠٠٥ماع يف ترج يتلا ةيناملربلاو   ،
نآلا يهو ًاقبسم صصحلاو صيخارتلا ماظنل ةذفنملا حئاوللا تاعورشم تدعأ دقو . ٢٠٠٦سرام /راذآ

هذه لمكتست نأ يف اهلمأ نع تبرعأو . ةصتخملا تارازولا نم تاقفاوملا ىلع لوصحلا ةلحرم يف
  .٢٠٠٦ماع ةياهنب ةيلمعلا 

عورشم ذيفنتب يليش موقت ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب نم ةدعاسمبو تقولا سفن يفو   - ٦٦
مادختسا يف ليثيملا مروفورولك مدختست ةدحاو ةكرش ديدحت مت د قو تابيذملا عاطقل ةينقت ةدعاسم
يتلا لئادبلا نم ددع ديدحت ىلع عورشملا اهدعاس دقو . نداعملا ليغشت ةداعإو ديمجت ىلع لمتشي ددحم
ةكرشلا معدتو . ةيبيرجت تاعورشم ءارجإ لجأ نم ةليدبلا داوملا نم ربكأ تايمك ىلع نآلا لصحت
، يليش مازتلا ةروكذملا لايرتنوم لوكوتورب اهيلع اهبتري يتلا ةباقرلا ريبادتب ءافولا لجأ نم ًالماك ًامعد  
نأ اهعقوت نع تبرعأو . لئادبلا راعسأ عافترا ىلإ رظنلاب لكاشملا دوجو لامتحا نم مغرلا ىلع
ريدقت رثكأ ىلع٢٠٠٦ربمسيد /لوألا نوناك يف وأ ربمتبس/لوليأ يف عورشملا اذه لمكتسي  .  
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ميظنت نم ةعارزلا ةرازو تنكمت ثيح ًاليلق لهسأ ليثيملا ديموربل ةبسنلاب يليش عضو ناك  - ٦٧  
ديدجلا عيرشتلا ذيفنت متي نأ ىلإ اهل ةحونمملا صيخارتلا رادصإ ةيحالص لضفب ةداملا هذه مادختسا 

ناسين ذنم ليثيملا ديمورب داريتسا ءا. ًالماك ًاذيفنت  جيو٢٠٠٥ليربأ /إ مت كلذ ىلع ءانبو ذيفنت ير ، 
ةبسنلاب ًانكمم جهنلا اذه نكي مل كلذ عمو . ةيباجيإ جئاتن ققح دقو لئادبلا مادختسا ريوطتل عورشم
 .ليدب يميظنت راطإ هل رفاوتي مل يذلا ليثيملا مروفورولكل

ددعتم قودنصلا ةنامأ ةلثمم تلاق ،ءاضعألا دحأ بناج نم حيضوت بلط ميدقت بقعو   - ٦٨
نيثالثلاو عباسلا اهعامتجا ءانثأ ذيفنتلا ةنجل ىلإ هميدقتل ًايلحرم ًاريرقت وس قودنصلا نإ فارطألا   دع  ي ف
نم يجيردتلا صلختلل يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربل ةعباتلا ةينقتلا ةدعاسملا عورشم ةلاح نأشب  
ريسي نآل ا أدب لمعلا نإف ،رخأت دق عورشملا ذيفنت نأ نم مغرلا ىلع هنأ تحضوأو. ليثيملا مروفورولك
  .ةيداع ةروصب

ىلع ةنجللاتقفاو كلذل  - ٦٩  :  
ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا هذه كالهتسا تانايب تغلبأ دق يليش نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(

ىلع ةمدقتم ا ٢٠٠٥ماع يف ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةدراولا   أ ىلع تللد  
الهتسا ليلقتل١٧/٢٩ررقملا يف دراولا اهمازتلا  ًانط ١٧٠ىلإ ليثيملا ديمورب نم اهك    

دراولا اهمازتلاب كلذك تفوأ ا تالادب ةبوسحم  أو ،ماعلا كلذ لالخ نوزوألا دافنتسا  
  ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملل صصحلاو صيخارتلل ززعم ماظن ثادحتساب ررقملا كلذ يف

ةعضاخلا ةدا ملا هذه كالهتسا نع تانايب ًاضيأ تغلبأ دق يليش نأب ًاملع طاحتنأ   )ب(
ءاب قفرملا ،ةثلاثلا ةعوم   نط ٥،٢٢٥غلابلا ) مروفورولكلا ليثيم(ا يف ةدراولا ةباقرلل  

ماعل نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نع كالهتسالا يف ةدايز لثم ام وهو ٢٠٠٥   
  ؛قباسلا ماعلا

يليش ما زتلا عم ىشمتي ال ليثيملا مروفورولك كالهتسا ىوتسم نأ ىلإ قلقبريشت نأ   )ج(
نع ديزي ال ام كالهتساب ١٧/٢٩ررقملا يف دراولا  نط ٤،٥١٢   تالادب ةبوسحم 

تمدق ا ٢٠٠٥ماع يف نوزوألا دافنتسا   أ ىلإ ريدقتلا عم ًاضيأ ريشت تناك نإو  ،
  ؛اهفارحنا بابسأل تاحيضوت

تحت يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب نم ةدعاسم نآلا ىقلتت يليش نأ كلذكظحالتنأ   )د(   
نط ٣،٧نم يجيردتلا صلختلل فارطألا ددعتم قودنصلا ةياعر   تالادب ةبوسحم 

  ؛ةينقتلا ةدعاسملا عورشم لالخ نم ليثيملا مروفورولك نم نوزوألا دافنتسا
اهمازتلا نع اهفارحنا رارمتسا عقوتت يليش نأ ودبي هنأ ىلإ ،كلذ عم ،قلق بريشت نأ   )ه(

ماظنلا ثادحتسا يف رخأتلا ببسب ٢٠٠٦ماع يف ليثيملا مروفورولك كالهتساب صاخلا   
 ٣ةرقفلا يف دراولا اهمازتلا عم ىشمتي ال يذلا رمألا وهو ،صصحلاو صيخارتلل ززعملا 

ززعملا ماظنلا لاخدإ ىلع ةقباسلا ةرتفلا لالخ اهلاثتما نامضل ١٧/٢٩ررقملا نم ) ج(  
  ؛اهقيبطت ةموكحلا قح نم يتلا ةيميظنتلا ريبادتلا عابتإ قيرط نع
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هذه ةشقانمل ةنجلل نيثالثلاو عباسلا عامتجالا ىلإ لثمم لاسرإ ىلإ يليش وعدت نأ   )و(
 ٢٠٠٦ماع يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلل اهذاختا عمزت وأ اهذختت يتلا ريبادتلا ةصاخبو ةلأسملا 

ررقملا بجومب ،ليثيملا مروفورولك نم يجيردتلا صلختلاب ا   ةشقانمو ١٧/٢٩امازتلال  ،
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم نواعتلاب هذفنت يتلا ةينقتلا ةدعاسملا عورشم ةلاح 

  ؛ليثيملا مروفورولك نم يجيردتلا صلختلل
نم٦ةرقفلا ىلإ ريشت نأ   )ز( ررقملا   ةقفاوم لجس يذلا ١٧/٢٩  فارطألاعامتجا  عباسلا    

  :رشع
ةطخ ذيفنتب قلعتي اميف يليش هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ "
ليثيملا ديموربو ليثيملا مروفورولك نم يجيردتلا صلختلاولمعلا يغبنيو .  

يف ةباقرلا ريبادتب ءافولا وحن لمعي ام ردقب فرطلا عم لماعتلا يف رارمتسالا 
هيلع رابغ ال فرـط ا  لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب ،اهذيفنتو لوكوتوربلا .

ةيلودلا تادعاسملا يقلت يف يليش رمتست نأ يغبني ،ددصلا اذه يفو  
ةمئاقلا نم فلأ دنبلل ًاقفو تامازتلالا هذ   ةيداشرإلاءافولا نم اهنيكمتل 

. لاثتمالا مدعب قلعتي اميف فارطألا عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل
نم ءاب دنبلل ًاقفو هنأب ،ررقملا اذه لالخ نم ،يليش رذحت فارطألا نأ ريغ 

هنأ نم ،ريبادتلل ةيداشرإلاةمئاقلا  فارطألا رظنتس ،لاثتمالا مدع ةلاح يف  
لمشت دقو . ةيداشرإلاريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم قستت يتلا ريبادتلا يف 

فقو نامض لثم ٤ةداملا اهزيجت يتلا تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا هذه   
فارطألا مهاست ال ثيحب ) لاثتمالا مدع عوضوم(ليثيملا ديمورب تادادمإ 

لاثتمالا مدع عضو رارمتسايف ةردصملا  ".  
  ٣٦/٩ةيصوتلا 

  نيصلا  -ءاي 
نوبركلا تابكرم نم ررقملا كالهتسالا دح اهزواجت ببسب ثحبلا ةمئاق يف نيصلا تجردأ  - ٧٠  

ءاب قفرملاب ،ىلوألا ةعوم   . ٢٠٠٤ماع يف ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(اب ةيرولف ةيرولكلا
ىرخألا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ٢٠٠٤ماع يف كال هتسا نع تغلبأ دق نيصلا تناكو  

نط ٢٠،٥٣٩هرادقم  نم هب حومسملا ىلعألا دحلا زواجت ام وهو نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم   
نط ٢٠،٥٣٣٩هردقو فرطلل كالهتسالا  نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم  ىلإ بلُط دق ناكو .  

ضوت ميدقت١٧/٣٠ررقملا بجومب نيصلا  ميدقت بناج ىلإ ،ررقملا كالهتسالا دح اهزواجت بابسأل حي  
لاثتمالا ىلإ ةزجانلا ا    .دوع نامضل ًاينمز ةرطؤم سايق تامالع تاذ لمع ةطخ

مهف اهيدل ناك ا   - ٧١  أ ساسأ ىلع ،لثتمم ريغ فرطب اهتيمست ىلع قفاوت ال ا  أ نيصلا تحضوأ
ماع لالخ اذه ساسألا طخ ىلع ينبنملا هب حومسملا ىصقألا كالهتسالا دحلو ساسألا طخل فلتخم  

يف ةبرقم ةر ٢٠٠٤ماع لبق ةنامألا نأ ىلإ تراشأو . ٢٠٠٤ ود م تانايب ميدقتب ةداع موقت تناك  
تناك يتلا ةيونسلا تانايبلا ريراقت نأ امك ،ةدحاو ةيرشع ةناخ دودح يف تانايبلل يونسلا اهريرقت 
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ةدحاو ةيرشع ةناخ ىلإ ىرخألا يه اهريودتمتي ناك اهضارعتسال فارطألا ىلإ لسرت اذه ىلعو .  
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةبسنلاب اهتصاخ ساسألا طخ تانايب نيصلا تددح ،ساسألا 

نط ٢٥،٧نوكتل ىرخألا  ىصقألا كالهتسالا ىوتسم تبسح دقو نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم   
هنأ ىلع ٢٠٠٤ماع يف هب حومسملا  نط ٢٠،٦  نم ًالدب نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم   ٢٠،٥٣٣٦ 

ررقملا يف دراولا نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحمنط   ١٧/٣٠.  
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتساو جا ـتنإ نأ نيصلا تحضوأ ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو  - ٧٢

قفرملاب ىلوألا ةعوم(CFC-13) ١٣ –ةيرولف   ا نم ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا يهو يتلا ةديحولا يه ءاب    
اهنم تادراو يأب نيصلا حمست الو ةمراص مظ  ةدعاسم ىقلتت نيصلا نأو . نل عضختو ،نيصلا اهجتنت

اميفو CFCجاتنإ لك نم يجيردتلا صلختلا لجأل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نمو يلودلا كنبلا نم   ،
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمجاتنإ عاطقل يونسلا جمانربلاب قلعتي ماع يف   ن نإف٢٠٠٦  ماظ ، 

جاتنإ ةصحل ىصقأ دحب حمسيCFCجاتنإ نم ةراجتلل ةلباقلا صصحلا    CFC-13 اهردق ًانط ٢٠   
لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادت عم قفتي رادقم وهو ،نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم ىقلتتو .  
ةموكح نمو يئا منإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم ةدعاسم كلذك نيصلا

 يف CFCsنم اهكالهتسا نم يجيردتلا صلختلا لجأل فارطألا ددعتم قودنصلا ةياعر تحت نابايلا 
ًادج ةضفخنملا ةرارحلا ةجرد يذ ديربتلا يفCFC-13ةدام مدختستو . ديربتلا عاطق  .  

اسأ ىلع غلبتو تانايبلا بسحروسكلاددع ةلأسم نأب ةنجللا ترقأ   - ٧٣  ت يتلا ةيرشعلا يه اهس  
عامتجا نم تاهيجوتلا بلطتس ا   أو ،نيصلا بناج ىلإ ىرخأ فارطأب رضت نأ نكمي ةمهم ةلأسم

  ).٢٧٠ – ٢٥٦تارقفلا رظنأ (اهل ةبسنلاب فارطألا 
ىلع ةنجللاتقفاو كلذلو  - ٧٤  :  

هنع تغلبأ يذلا اهكالهتسا نع نيصلا هتمدق يذلا حيضوتلا ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(
نط ٢٠،٥٣٩غلابلاو  ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم   

ءاب قفرملا ،ىلوألا ةعوم   يف ) ىرخأ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا يف ةدراولا
ةعضاخلا داوملا هذه كالهتسال صيلقت نم لوكوتوربلا هبلطتي ام ءوض يف ٢٠٠٤ماع   

نط ٢٠،٥٣٤ىلع ديزي ال ام ىلإ ةباقرلل  لالخ نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم   
  ؛١٧/٣٠ررقملا بجومب مدق يذلا حيضوتلا وهو ،ماعلا كلذ 

ةيصوتلا ءوض يف ئجرت نأ  )ب( ةباقرلا ريبادتل ٢٠٠٤ماع يف نيصلا لاثتما مييقت ، ٣٦/٥٤   
نكمتت امثير ىرخألا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا 

نماثلا فارطألا عامتجا اهمدقي تاهيجوت يأ ءوض يف فرطلا كلذ عض و ثحب نم
  .٣٦/٥٤ةيصوتلا نأشب رشع

  ٣٦/١٠ةيصوتلا 
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  كوك رزج  -فاك 
مل فرطلا نأ ىلإ راشأ يذلا ١٧/٢٠ررقملا ببسب ثحبلا ةمئاق يف كوك رزج مسا جردأ   - ٧٥  

ةداملا بجومب تانايب غلب  ماع نع لايرتنوم لوكوتورب نم ٧ي حو٢٠٠٤  عم قيصللا لمعلا ىلع اهث ، 
ةعرسلاهجوىلع ةنامألا ىلإ تانايبلا غالبإل فارطألا ددعتم قودنصلاو ذيفنتلا تالاكو  بلطو .  

  .مداقلا اهعامتجا يف كوك رزج عضو ضارعتسا ذيفنتلا ةنجل ىلإ كلذك ررقملا
ماعل ةرخأتملا ا   - ٧٦  موي ٢٠٠٤انايب كوك رزج تغلبأ يناثلا نوناك١٧  تءاجو ٢٠٠٦رياني /   

  .ماعلا كلذل ةبسنلاب لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادت عم ةقفاوتم تانايبلا
ةرخأتملا ا   - ٧٧  انايب عيمجل كوك رزج ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ ىلع ةنجللا تقفتا كلذلو

ررقملا بجومبو ،لوكوتوربلا بجومب تانايبلا غالبإب ا   انايبلا يهو١٧/٢٠ادهعتل ًاقفو تراشأ يتلا ت  
  .ماعلا كلذ لالخ لوكوتوربلا اهبتري يتلا ةباقرلا ريبادت عم لاثتما ةلاح يف فرطلا نوك ىلإ

  ٣٦/١١ةيصوتلا 
  اكينيمود  -مال 

هردق كالهتسا نع تغلبأ دق تناك ا  تجردأ  - ٧٨  نط ١،٣٨٨أل ثحبلا ةمئاق يف اكينيمود  
بركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم زواجتي ام يأ ٢٠٠٥ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نو    

نط ٠،٧٤٠ىلع ديزي ال ام ىلإ اهجاتنإ صيلقت لوكوتوربلا هبلطتي ام  نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم   
بلطلا ىلإ فارحنالا بابسأ اكينيمود تعجرأ حيضوت ميدقت ةنامألا بلط ىلع ًادرو . ماعلا كلذ لالخ

مدعل دلبلا ىلإ اهلوخد عنم نكمي مل ٍةدحاو ٍةنحشب هب ءافولا مت يذلاو ٢٠٠٥ماع يف ديازتملا وأ ديدجلا   ،
قيقحت نود تلوحت ىرخأ تايدحت زجوأ دق فرطلا نأ كلذ ىلإ فاضي . ةيميظنت ةباقر تايلآ دوجو
  .نآلا ىتح اهذختا يتلا نوزوألا ةقبط ةيامح ريبادت ددعو ،هيف رارمتسالاو لاثتمالا

هءانثأ مزتلا ةحلصملا باحصأل ًاعامتجا اكينيمود تدقع ،تافارحنالا نم د يزملا نود ةلوليحللو  - ٧٩
ناريزح٨نم ًارابتعا فقوتلاب نودروتسملا  ةدام داريتسا نع رخآ راعشإ ىتحو ٢٠٠٦هينوي /   CFC-12 ،

اكينيمود تمزتلاو . تادراولا هذه نم ديزملا مامتإ عنم فرطلا اذه ىدل كرامجلا تاطلس ىلإ تبلطو
ذيفنتو ٢٠٠٦ماع نم ثلاثلا عبرلا هتياغ دعوم يف اهيدل صصحلاو صيخارتلا ماظن دام تعاب كلذك  
ا . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يئاهنلا يجيردتلا صلختلا ةرادإل اهتطخ أ كلذ ىلإ فاضي
 عباتلا لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب عم نواعتلا زيزعتو ،يريهامجلا يعولا قيمعت ةطشنأ لصاوتس

ةطشنألا جردت لمع ةطخ ذيفنتلا ةنجل ىلإ مدقت نأل دادعتسا ىلع ا   أو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل
  .ةيرشبلا دراوملا ةدعاق نيسحتل ةمزاللا تاوطخلا كلذ يف امب ،لاثتمالا ىلإ اهديعت فوس يتلا

ماعل (CFC) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادراول اكينيمود ريدقت نأ ةنامألا ىرتو  - ٨٠  
يف داوملا هذه نم ديزم داريتساب حمسي مل ام هنأو ،قيقد ريدقت وه ٢٠٠٦ كالهتسا نإف ٢٠٠٦   ،

ماعلا كلذ لالخCFCتابكرم ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل ًالثتمم نوكيس فرطلا    .
ماع لالخ ًادودحم نوكي فوس CFCنم هكالهتسا نأ فرطلا اذه دكؤي مل ،كلذ عمو   ٢٠٠٦ ،
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ماع يف CFC-12نم ديزملا داريتسا نأ ىلإ ةطاسبب راشأ دق ناكو  ن ٢٠٠٦  ري فوس بلطب " 
لثم ٥ةداملا بجومب لماع فرط ربتعا ءاوس هنأ ىلإ ةنامألا تراشأو . فرطلا ىدل" جرحلا لامعتسالا  

فرطلا ىدل ةباقرلل عضاخلا كالهتسالا باسح يف اهجردت فوس ا  فا ضي. إف ،ةجرح تادراولا هذه
نم ٢٠٠٥ماع اكينيمود كالهتسا مظعم نأ نم مغرلا ىلع هنأ كلذ ىلإ   CFC ىلع لمتشا دق  CFC-

نم ًاريغص ًاردق نإف 12  ،CFC-115 ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادراو نأو ،هداريتسا مت دق  
  .اكينيمود ةبتاكم يف اهيلإ ةراشإلا متت مل ىرخألا

ةياعر تحت اكينيمود ىلإ يسسؤملا زيزعتلا تادعاسم ةئيبل ل ةدحتملا ممألا جمانرب مدقي  - ٨١
صلختلا ةرادإل ةطخ ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب عم نواعتلاب ،ذفنيو ،فارطألا ددعتم قودنصلا 
ءانثأ ا   دمتعا دق ةيذيفنتلا ةنجللا تناك ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يئاهنلا يجيردتلا

ذيفنت دعب الإ ةطخلاب ةطبترملا ةيناثلا ةحيرشلا لاومأ نع جارفإلا متي الأ طرشب نيعب رألاو نماثلا اهعامتجا
تمزتلا دق اكينيمود تناكو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا صيخرت حئاولل اكينيمود

عم قفتي ىوتسم ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا صيلقتب ةطخلا هذه بجومب 
  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادت

هتغايصب تمت دق ناك يذلا فرطلا ىدل صيخارتلا ماظنل يميظنتلا راطإلا نأ ثيحو   - ٨٢
نوناقلا الو ٢٠٠٤ماع يف ةيمسلا ةيئايميكلا داوملاو تافآلا تاديبم نوناق بجومب هذيفنتل هحارتقاو   

، هذه ذيفنت ةيناكمإ نآلا فشكتسي فرطلا نإف ،ناملربلا لامعأ لودج ىلع ًايلاح نادجوي هسفن  
ةرادإ ةطخ بجومب مت دقو . ٢٠٠٦هتياغ دعوم يف يلاحلا كلهتسملا ةيامح نوناق راطإ يف حئاوللا 

حبصأو ديربتلل ةديجلا تاسرامملا ىلع ديربتلا يينف نم ٢٨بيردت تادربملا  نطو نيِبِرد٦   م مهنم . نيي 
عورشملا اذه راطإ يف كرامجلا يفظوم نم ًافظوم٢١بيردت مت امكو   .  

ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهمدق يتلا ٢٠٠٦ماعل لامعألا ةطخ تناك   - ٨٣  
ةدعاسم ميدقتل اكينيمود تفدهتسا دق نيعبرألاو نماثلا اهعامتجا ءانثأ فارطألا ددعتم قودنصلل 

يف زرحملا مدقتلا نأشب هريرقت يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ناكو . تانايبلا غالبإل لاثتماللاهل ةصاخ 
لوألا نوناك٣١ىتح عورشملا ذيفنت  نيعبرألاو عساتلا عامتجالا ىلع هضرع ررقملا ٢٠٠٥ربمسيد /   

ظافحلا ىلع ا اسمل اكينيمود ىلإ ةماعلا تاسايسلا تادعاسم مدقي هنأ ىلإ راشأ دق ةيذيفنتلا ةنجلل  ادع
  .لاثتمالا ىلع

اهلوصح دعب ام ىلإ دنبلا اذهل اهثحب ليجأت ةنجلل يغبني ناك اذإ ام نأشب ةبضتقم ةشقانم دعبو   - ٨٤
ًامدق يضملا ىلع ةنجللا تقفاو ،فارطألا تاءاصحإ يف ةيرشعلا روسكلامادختسا ةلأسمل حيضوت ىلع   

كينيمود اهتمدق يتلا تاءاصحإلا نوكت نأىلإ رظنلاب   .فرطلا اذه اضر ىلع تزاح دق ا 
يتلا تاربخلا نم ةدافتسالا يف بغرت دق ةنجللا نأب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم ركذ   - ٨٥

تمدق ةدروتسم ةهج ىلع تلمتشا يتلا فيدلاملا ةلاح نم ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا لالخ تبس   تكا
  .دروتسملا فرطلا ىدل هب لومعملا ساسألا طخ تقاف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم تايمك
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ىلع ةنجللاتقفتادقف كلذل   - ٨٦  :  
غلابلا هنع غلبُملا اهكالهتسال اكينيمود هتمدق يذلا حيضوتلا ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(

نط ١،٣٨٨ ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم   
فلأ قفرملا ، ىلوألا ةعوم   ماع يف (CFCs)اب لوكوتوربلا هطرتشي امع ةدايز ٢٠٠٥   

ىلإ ماعلا كلذل ةيرو ـلف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم هكالهتسا ضـيفخت نم اهيلع
وهو اهيدل ساسألا طخ ىوتسم نم ةئاملا يف ٥٠ىلع ديزي ال ا ـم نط ٠،٧٤٠   
؛نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم    

 ١٦هتياغ دعوم يفو نكمم تقو عرسأ يف ةن امألا ىلإ مدقت نأ اكينيمود ىلإ بلطت نأ  )ب(
ةدوع نامضل ًاينمز ةرطؤم سايق تامالع تاذ لمع ةطخ ٢٠٠٦سطسغأ /بآ  
  ؛لاثتمالا ىلإ ةزجانلا فرطلا

نيثالثلاو عباسلا عامتجالا ىلإ لثمم لاسرإ ىلإ ،ةرورضلا تعد اذإ ،اكينيمود وعدت نأ   )ج(
  ؛ةلأسملا هذه ةشقانمل ةنجلل

ةقداصملا  رشع نماثلا فارطألا عامتجاىلإ بلطت نأ ،لمع ةطخ ميدقت مدع ةلاح يفو   )د(
مسقلا يف دراولا ررقملا عورشم ةلاحإ قيرط نع كلذو ةطخ ميدقت ةنجللا بلط ىلع 

  .هدامتعال عامتجالا كلذ ىلإ ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا نم ءاب
  ٣٦/١٢ةيصوتلا 

  روداوكإ  -ميم 
اهلمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا ١٧/٣١ررقملا ببسب ثحب لا ةمئاق ىلع روداوكإ تجردأ  - ٨٧  

مدقت ملو ليثيملا مروفورولك ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ا   دوع نامضل
ماعب ةصاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا   دق كلذ عم ناك نإو ٢٠٠٥انايب نآلا ىتح روداوكإ  

ترصق دق ا . ١٧/٣١ررقملا ذيفنت ن أشب ًايلحرم ًاريرقت تمدق  أ ريرقتلا كلذ يف روداوكإ تركذ دقو
ىلع ٢٠٠٥ماع يف ليثيملا مروفورولك نم اهكالهتسا  نط ٠،٨١٧  نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم    .

يف ةدراولا ا   امازتلا ىلع مدقتم عضو يف روداوكإ عضي نأ هنأش نم كالهتسالا نم ىوتسملا اذه نأو
لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا ىلإ اهديعي نأو ليثيملا مروفورولك نم يجيردتلا صلختلل١٧/٣١ررقملا   .  
ىلع ةنجللاتقفتاكلذل   - ٨٨  :  

لمعلا ةطخل اهذيفنت نع ًايلحرم ًاريرقت تمدق روداوكإ نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(
يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلاب١٧/٣١ررقملا يف ةدراولا  لوكوتوربلا اهضرفي    

ةثلاثلا ةعوم   ، )ليثيملا مروفورولك(ا ،ءاب قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ىلع
صيلقتل ررقملا كلذ يف دراولا همازتلا ىلع مدقتم فرطلا نأب ًاعابطنا تطعأ يتلاو 

نط ١،٣٩٨ىلإ ليثيملا مروفورولك نم هكالهتسا  نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم   يف  
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لوكوتورب بجومب ليثيملا مروفورولك نم يجيردتلا صلختلاب هتادهعتو ٢٠٠٥ماع   
  ؛ماعلا كلذ نع لايرتنوم

 ٣٠هتياغ دعوم يفو نكمم تقو عرسأ يف ةنامألا ىلإ مدقت نأ ىلع روداوكإ ثحت نأ   )ب(
ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب ا ٢٠٠٦ربمتبس /لوليأ  انايب ثيحب ٢٠٠٥   ،
هتامازتلال فرطلا ذيفنت نيثالثلاو عباسلا اهعامتجا يف دكؤت نأ نم ةنجلل ا نكمتت

  .١٧/٣١ررقملا يف ةدراولا 
  ٣٦/١٣ةيصوتلا 

  ايرتيرإ  -نون 
ررقملا ببسب ثحبلا ةمئاق يفايرتيرإ  تجردأ  - ٨٩ نع غلبي مل فرطلا نأ ىلإ راشأ يذلا ١٧/٢١   

تانايبلا غالبإب ا مم ةنامألا ىلإ جاتنإلا وأ كالهتسالل تانايب يأ  ادهعتل لاثتما مدع عضو يف اهعضي ا
  .ةقلعُملا تانايبلا ةنامألا ىقلتت ىتح لايرتنوم لوكوتورب بجومب

جمانرب عم ا   - ٩٠  الاصتاو ةلأسملا هذه لوح نوزوألا ةنامأ عم رمتسملا اهراوح نم مغرلا ىلع
ىلع فرطلا نادعاست نيتللا نيتذفنملا نيتلاكولا و ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا

ةرخأتملا ا    .انايب دعب مدقت مل ايرتيرإ نإف ،تامولعملا عمجو غالبإلا
ىلع ةنجللاتقفتاكلذل   - ٩١  :  

وأ كالهتسالاب ةصاخ تانايب يأ ةنامألا ىلإ مدقت مل ايرتيرإ نأ ىلإ فسألا عم ريشت نأ   )أ(
  ؛١٧/٢١ررقملل ًاقبط جاتنإلا 

يف اهيلإ راشملا تانايبلا ةعرسلا هجوىلع ةنامألا ىلإ مدقت نأ ايرتيرإ ىلإ بلطت نأ   )ب(  
  .نيثالثلاو عباسلا اهعامتجا يف ذيفنتلا ةنجل اهثحبت يكل) أ(ةيعرفلا ةرقفلا 

  ٣٦/١٤ةيصوتلا 

  ايبويثإ  -نيس 
ررقملا ببسب ثحبلا ةمئاق يفايبويثإ  تجردأ  - ٩٢ ةطخ ىلع لمتشا يذلا١٤/٣٤  نامضل اهلمع    

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ا  دقو . دوع
ًانط ٣٥نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا صيلقتب ايبويثإ لمعلا ةطخ تمزلأ   

ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ىلإ ٢٠٠١  ًانط ١٧  ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم   
٢٠٠٥.  

ماع نع ا   - ٩٣  نع تغلبأو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب ٢٠٠٥انايب تمدق دق ايبويثإ تناك  
ًانط ١٥هردق كالهتسا  صيلقتب اهمازتلا ىلع ةمدقتم اهلعجي ام وهو نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم   

تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب ًاضيأ ا كلذ نع اهلمع ةطخ يف دراولا كالهتسالا   ادهعت ىلعو ،ماعلا
  .لوكوتوربلا بجومب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
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كالهتسا نع تانايب تغلبأ دق ايبويثإ نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ ىلع ةنجللا تقفاوكلذل   - ٩٤  
ىلوألا ةعوم   ماعل ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا ،فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا

ررقملا يف دراولا اهمازتلا ىلع ةمدقتم ايبويثإ نأ ىلع تللد يتلاو ٢٠٠٥ اهكالهتسا صيلقتب ١٤/٣٤   
ًانط ١٧٤ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم  ماعلا كلذ يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم   

وبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب ا  ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نادهعت ىلعو بجومب ًاضيأ ٢٠٠٥   
  .لوكوتوربلا

  ٣٦/١٥ةيصوتلا 
  ةيداحتالا ايزينوركيم تايالو  -نيع 

لمتشا يذلا ١٧/٣٢ررقملا ببسب ثحبلا ةمئاق يف ةيداحتالا ايزينوركيم تايالو  تجردأ  - ٩٥  
لا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ا  تابكرم ىلع لوكوتورب دوع نامضل اهلمع ةطخ ىلع

ةرطؤم سايق تامالعب ةيداحتالا ايزينوركيم تايالو لمعلا ةطخ تمزلأ دقو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
تادراو صيخارتل ماظن ثادحتساو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا صيلقتل ًاينمز 

نوناك نم لوألا هتياغ دعو م يف صصح ماظن كلذ يف امب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداصو
  .٢٠٠٦رياني /يناثلا

نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةصاخلا ا   - ٩٦  انايب نآلا ىتح ةيداحتالا ايزينوركيم تايالو مدقت مل
لوألا نوناك١٣ىتح عورشملا ذيفنت نع يلحرملا اهريرقت يفو . ٢٠٠٥ماع  ضورعملا ٢٠٠٥ربمسيد /   

ممألا جمانرب راشأ ٢٠٠٦هيلوي /زومت يف دقعي يذلا ةيذيفنتلا ةنجلل نيعبرألاو عساتلا عامتجالا ىلع  
ةيرزجلا يداهلا طيحملا نادلب بناج نم تانايبلا غالبإ ترخأ يتلا بابسألا نيب نم نأ ىلإ ةئيبلل ةدحتملا 

تلذب دقو . تقولل ةكلهتسمو ةفلكم ةيلمع تانايبلا عمج لعج يذلا ايفارغج لزعنملا اهعقوم وه
ا لذ عم ،دوهج ادهعتل لاثتمالا ىلع ا  ادعاسمل فارطألا كلت ىدل تانايبلا عمج ةيلمع قيسنتل ،ك
  .تانايبلا غالبإب

هنأ ةنامألا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب غلبأ ،ةيميظنت ريبادت ثادحتساب اهمازتلاب قلعتي اميف   - ٩٧
ةموكحلا نأو . فرطلا ىدل ماعلا يعدملا بتكم بناج نم ضارعتساو حئاول عورشم دادعإ يرجي

  .٢٠٠٦ماع نم لوألا فصنلا يف حئاوللا هذه لامكتسا فدهتست 
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل ةدعاسم ةيداحتالا ايزينوركيم تايالو تقلت   - ٩٨

 ةيرزجلا نادلبلا يف لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالل ةيميلقإلا ةيجيتارتسالا يف اهتكراشم لالخ نم ةيرولف
ةموكحو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهذفنيو ،فارطألا ددعتم قودنصلا اهمعدي يتلا ئداهلا طيحملاب  
تاموكح نأ هنم مهفي ساسأ ىلع ةيميلقإلا ةيجيتارتسالا تدمتعا دق ةيذيفنتلا ةنجللا تناكو . ايلارتسأ
ماع هتياغ دعوم يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم لماكلا يجيردتلا صلختلا ققحت فوس ةينعملا نادلبلا  

٢٠٠٥.  
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  :ىلعةنجللا  تقفاوكلذل   - ٩٩
يف دراولا اهمازتلا لمكتست مل ةيداحتالا ايزينوركيم تايالو نأ ىلإ فسألا عم ريشت نأ   )أ(

داوملا تارداصو تادراو صيخارت رادصإل ًاماظن ثدحتست نأو ١٧/٣٢ررقملا   ،
نوناك نم لوألا هتياغ دعوم يف صصح ماظن كلذ يف امب ،نوزوألل ةدفنتسملا  
  ؛٢٠٠٦رياني /يناثلا

يف اهمازتلا لامكتسا ىلإ فد   )ب(  ةيداحتالا ايزينوركيم تايالو نأ ىلإ كلذ عم ريشت نأ
ىلع ،ةنامألا ىلإ مدقت نأ اهيلإ بلطت نأو ٢٠٠٦ليربأ /ناسين ًاريرقت ،ةعرسلا هجو،   
ءانثأ ذيفنتلا ةنجل هثحبت ثيحب ) أ(ة يعرفلا ةرقفلا يف هيلإ راشملا اهمازتلا ذيفنت نع
  ؛نيثالثلاو عباسلا اهعامتجا

،   )ج( نكمم تقو عرسأ يف ةنامألا ىلإ مدقت نأ ىلع ةيداحتالا ايزينوركيم تايالو ثحت نأ
لوليأ٣٠هتياغ دعوم يفو  ماعب ةصاخلا ا ٢٠٠٦ربمتبس /   انايب داوملا نأشب ٢٠٠٥   

ءانثأ همازتلال فرطلا ذيفنت مييقت ن م ةنجللا نكمتت ثيحب ،نوزوألل ةدفنتسملا
كالهتسا صيلقتب ١٧/٣٢ررقملا يف دراولا مازتلالا كلذ ،نيثالثلاو عباسلا اهعامتجا   ،

ىلوألا ةعوم   نوبركلا تابكرم (ا ،فلأ قفرملاب ةدراولا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا
نط ١،٣٥١ىلإ ) ةيرولف ةيرولكلا ع يف نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم    .٢٠٠٥ما  

  ٣٦/١٦ةيصوتلا 

  يجيف  -ءاف 
ررقملا ببسب ثحبلا ةمئاق يفيجيف  تجردأ  -١٠٠ نامضل اهلمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا ١٧/٣٣   
ليثيملا ديمورب ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ا  يجيف لمعلا ةطخ مزل . دوع تو

نط ١،٦٠٩ نم ليثيملا ديمورب نم كالهتسالا صيلقتب ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم   ٢٠٠٤ 
نط ١،٥ىلإ  ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم  تادراو صصح ماظن ذيفنت ْءدبو ٢٠٠٥   

  .٢٠٠٦ماع يف ليثيملا ديمورب 
ماع نع ا و  -١٠١  تغلبأو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب ٢٠٠٥انايب تمدق دق يجيف تناك  

نط ٠،٨٥٢غلب ليثيملا ديمورب نم ًاكالهتسا  ةمدقتم اهلعجي ام وهو نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم   
ذيفنت نع ًايلحرم ًاريرقت تمدق دق يجيف تناكو . ماعلا كلذل اهلمع ةطخ يف دراولا اهمازتلا ىلع

ررقملا يف ةدراولا ا   ص صح ماظن ذيفنتب اهمازتلال يجيف ذيفنت ىلع ريرقتلا دكأو. ١٧/٣٣امازتلا
رجحلا ريغ ضارغأ يف تامادختساو نحشلا لبق ام تاجلاعم تامادختسال ليثيملا ديمورب تادراو 

  .٢٠٠٦رياني /يناثلا نوناك نم لوألا يف أدب دق ماظنلا اذه لثم نأ ىلإ ةريشم يحصلا
دقف يلاحلا صيخارتلا رادصإ ماظن ةعباتمب ١٧/٣٣ررقملا يف دراولا اهمازتلاب قلعتي اميف   -١٠٢  

،  ثدحتسا هعيزوت ىلع ةمئاقلا تاهجلاو ليثيملا ديمورب داريتسا تاهجل ديدج غالبإ ماظن فرطلا اذه
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تاجلاعمو يحصلا رجحلل مدختسي يذلا ليثيملا ديمورب نيب قيقدلا زييمتلا ىلع ا   اردق نيسحت ىلإ ىدأ
  .يحصلا رجحلا ضارغأ ريغ ضارغأو نحشلا لبق ام تامادختسال ليثيملا ديموربو نحشلا لبق ام

ىلع ةنجللاتقفاوكلذل   -١٠٣  :  
ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا نع تانايب تغلبأ دق يجيف نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(

ةمدقتم تناك ا ٢٠٠٥ماع يف ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةدراولا   أ ىلع تللد  
اهكالهتسا ليلقتب يضقي يذلا ١٧/٣٣ررقملا يف دراولا اهمازتلا ىلع  ديمورب نم  

نط ١،٥ىلإ ليثيملا  ؛ماعلا كلذ يف نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم     
دراولا اهمازتلا زاجنإب ٢٠٠٦ماع يف تماق يجيف نأ ىلإ ريدقتلا عم كلذك ريشت نأ   )ب(  

ماع يف ليثيملا ديمورب تادراو صصح ماظن ذيفنت يف ءدبلاو ١٧/٣٣ررقملا يف   ٢٠٠٦ 
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداصو تادراول صيخارتلارادصإل مئاقلا ماظنلا ةعباتمو  .  

  ٣٦/١٧ةيصوتلا 

  نانويلا  -داص 
يماع يف اهدهعت نع ةيرهاظلا ا يفنانويلا  تجردأ  -١٠٤  افارحنا ببسب ثحبلا ةمئاق  ٢٠٠٤ 

ءانثتساب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نم يلكلا يجيردتلا صلختلا يف رارمتسالاب٢٠٠٥و   
ةيلحملا تاجايتحالاب ةصاخلا لوكوتوربلا ماكحأ ا   حمست يتلا ةدمتعملا ةيرورضلا تامادختسالا

  .ةيساسألا
ماع يف جاتنإ نع تغلبأ دق ةنجلل نيثالثلاو سماخلا عامتجالا داقعنا لبق ،نانويلا تناك و  -١٠٥

هردق ٢٠٠٤ نط ٢،٧٩٣  كلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم  امب ةيرولف ةيرول  
هتمرب ًاصصخم ناك جاتنإلا نأ ىلإ كلذ عم ةريشم يلكلا يجيردتلا صلختلا نم اهجايتحا نع ديزي 

كلذك فرطلا راشأ دقو . ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةهجاومل 
نط ١،٥٠٣نأ  كلا عومتالادب ةبوسحم   ا اذه نم نوزوألا دافنتسا ديشرتلا ىلإ هعاجرإ نكمي يل  

ةكلمملا يف اهجاتنإ عنصمو نانويلا يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإل عنصم نيب يعانصلا 
  .ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا

، ٣٥/١٥ةيصوتلا يف تراشأ دق ةنجللا تناك و  -١٠٦ رهاظلا هفارحنال ًاحيضوت مدق نانويلا نأ ىلإ  
ةداملا نم ٧ةرقفلل هذيفنتب قلعتي اميف فرطلا كلذ نم تاحيضوتلا نم ديزملاب تبلاطو  نم ٢   

ةعضاخلا داوملا نم اهجاتنإب حومسملا صصحلل فارطألا نيب لاقتنالا فورظ تددح يتلا لوكوتوربلا 
يف لي بقلا كلذ نم لقن يأب ةنامألا غالبإ ةرورضب ةينعملا فارطألا مايقب طارتشالا كلذ يف امب ،ةباقرلل
حيضوت ديدحتلا هجو ىلع نانويلا ىلإ تبلط دق ةنجللا تناكو . لقنلا اذه ثودح تقو هتياغ دعوم

دق ةدحتملا ةكلمملا تناك يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهجاتنإب حومسملا ةصحلا رادقم 
تاراطخإلا ةلاح نأشب ًاحيضوت مدقت نأ نانويلا ىلإ ًاضيأ تبلطو . ٢٠٠٤ماع يف نانويلا ىلإ اهتلقن 

ةداملا نم ٧ةرقفلا اهطرتشت يتلا  لوكوتوربلا نم٢   .  
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حومسملا ةصحلا لقن نأشب ا نآلا ىتح ةنامألا راطخإب نآلا ىتح ةدحتملا ةكلمملا مقت مل   -١٠٧
ةداملا نم ٧ةرقفلا بجومب نانويلا ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإل  نأو لوكوتوربلا نم ٢   

اذه خيراتل ةقحال خيراوتب تءاج لقنلا اذه صوصخب ةنامألا اهتقلت يتلا نانويلا نم ت السارملا عيمج
  .حيضوتلا نم ديزملا ميدقتب ةنامألا بلط ىلع نآلا ىتح نانويلا درت ملو. لقنلا

ماع يف جاتنإ نع غلبأو ٢٠٠٥ماع صخت تانايب مدق دق فرطلا اذه ناك   -١٠٨ هرادقم ٢٠٠٥،   
نط ٢،١٤٢ ءافولل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم   

ىصقألا دحلا فقس زواجتي امب يأ ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالاب   
وهو ،لوكوتوربلا نم فلأ ٢ةداملا هب حمست يذلا  ًانط ٧٣٠  نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم  دقو .  

ةيلحملا تاجايتحالا لجأل هب حومسملا هجاتنإ ىوتسمو يلعفلا هجاتنإ نيب قرفلا نأ ىلإ فرطلا راشأ 
ةكلمملا نيب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نم ا   حومسملا صصحلل ًالقن رظانت ةيساسألا

تالسارم يأ ىلع ةنامألا تالجس لمتشت مل كلذ عمو . يعانصلا ديشرتلا ضارغأل نانويلاو ةدحتملا
لقنلا اذنم  ةنامألا رطخت ةدحتملا ةكلمملا ةموكح نم تالسارم يأ ىلع ًاضيأ تالجسلا لمتشت ملو .  

لقنلا اذ  ناريزح٨خيراتب ةلسارم يفو . ةنامألا رطخت ،لقنلا اذه لبق ةخرؤم نانويلا ةموكح هينوي / 
و ،رهاظلا اهفارحنال ًاحيضوت مدقت نأ نانويلا ىلإ تبلط دق ةنامألا تناك٢٠٠٦ فرطلا اذه تركذ  

  .هخيرات ىتح كلذ ىلع فرطلا دري ملو. ٣٥/١٥ةيصوتلا يف ةدراولا حيضوتلا تابلطب 
ىلع ةنجللاتقفاوكلذل   -١٠٩  :  

نم اهجاتنإب ةقلعتملا ةبولطملا تاحيضوتلا مدقت مل نانويلا نأ ىلإ فسألا عم ريشت نأ   )أ(
 ، ىلوألا ةعوم فلأ قفرملا يف ةدراولا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تابكرم (ا

ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالاب ءافولل ٢٠٠٤ماع يف ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  
ةيصوتلا عم ًايشمت لوكوتوربلا نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل  ، )ب (٣٥/١٥ 

فرطلا اذه بناج نم تاحيضوتلا نم ديزملا ميدقت يرورضلا نم نأ ا   ءاج يتلا
ةداملا نم ٧ ةرقفلل هذيفنتل صصحلا لقن فورظ تددح يتلا لوكوتوربلا نم ٢   

مايق طارتشا كلذ يف امب ،ةباقرلل ةعضاخلا داوملا جاتنإل فارطألا نيب ا   حومسملا
؛لقنلا خيرات هتياغ دعوم يف لقنلا اذ  ةنامألا راطخإب ةينعملا فارطألا  

سلاهجوىلع ةنامألا ىلإ مدقت نأ نانويلا ىلإ بلطت نأ   )ب( ثيحب بولطملا حيضوتلا ةعر  
  ؛نيثالثلاو عباسلا اهعامتجا ءانثأ ذيفنتلا ةنجل هثحبت

نط ٢،١٤٢هردق جاتنإ نع تغلبأ دق نانويلا نأ ىلإ قلقلا عم ريشت نأ   )ج( ةبوسحم  
ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا تالادب امب ٢٠٠٥   
نم يلكلا يجيردتلا صلختلا ىلع ةظفاحملل لوكوت وربلا هطرتشي يذلا ردقلا نع ديزي

تامادختسالا ءانثتساب ماعلا كلذ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ 
ةيلحملا تاجايتحالل لوكوتوربلا ماكحأ هب حمست يذلا ردقلابو ،ةدمتعملا ةيرورضلا 

  ؛ةيساسألا
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هتياغ دعوم يفو نكمم تقو عرسأ يف ةنامألا ىلإ مدقت نأ نانويلا ىلإ بلطت نأ  )د(  ١٦ 
ةيعرفلا ةرقفلا يف هيلإ راشملا فارحنالل ًاحيضوت ٢٠٠٦سطسغأ /بآ اذإو )ج(   ،

فرطلا ةدوع نامضل ًاينمز ةرطؤم سايق تامالع تاذ لمع ةطخ ،كلذ بسانت 
  ؛لاثتمالا ىلإ ةزجانلا

نانويلاوعدت نأ  )ه( ىلإ،رمألا ىضتقا اذإ ،  نيثالثلاو عباسلا عامتجالا ىلإ لثمم لاسرإ    
  ؛ةلأسملا هذه ةشقانمل ةنجلل

فارحنالا حرشو ) أ(ةيعرفلا ةرقفلا يف هيلإ راشملا حيضوتلا اذه ميدقت مدع ةلاح يف   )و(
ةقداصملا رشع نماثلا فارطألا عامتجاىلإ بلطت نأ ) ج(ةيعرفلا ةرقفلا يف هيلإ راشملا 

ررقمل ا عورشم ةلاحإب كلذو) د(و) ب(نيتيعرفلا نيترقفلا يف ةدراولا تابلطلا ىلع 
  .هدامتعال عامتجالا ىلإ ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا نم ميج مسقلا يف دراولا

  ٣٦/١٨ةيصوتلا 

  الاميتاوغ  -فاق 
اهلمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا ١٥/٣٤ررقملا ببسب ثحبلا ةمئاق يف الاميتاوغ  تجردأ  -١١٠  

بركلا تابكرم ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ا  ةيرولكلا نو دوع نامضل
صيلقتل ًاينمز ةرطؤملا سايقلا تامالعب ءافولاب الاميتاوغ لمعلا ةطخ تمزلأ دقو . ليثيملا ديموربو ةيرولف

داوملا لمعتست يتلا تادعملا داريتسا رظحو ،ليثيملا ديموربو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا 
  .٢٠٠٥ماع هتياغ دعوم يف نوزوألل ةدفنتسملا 

داريتسا رظحب اهمازتلا ةلاح نع ًاريرقت تمدق الاميتاوغ نأ ىلإ ٣٥/١٦ةيصوتلا ترا شأ  -١١١  
ةدافإلا كلذ يف امب ٢٠٠٥ماع هتياغ دعوم يف نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا لمعتست يتلا تادعملا   ،

. ةمداقلا ةتسلا رهشألا ىلإ ةعبرألا رهشألا لالخ رظحلا اذه ليغشت أدبي نأ رظتني فرطلا اذه نأب
يف تادراولا رظح ةلاح نع رخآ ًالامكتسا ةنامألا ىلإ مدقت نأ ىلع الاميتاوغ كلذك ةيصوتلا تثحو 

  .يلاحلا عامتجالا ءانثأ اهثحب بساني تقو
كلذ عمو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب ٢٠٠٥ماع تانايب هخيرات ىتح الاميتاوغ مدقت مل   -١١٢  

نأب ةيذيفنتلا ةنجلل نيعبرألاو نماثلا عامتجالا ىلإ ريرقت يف تغلبأ فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ نإف 
اهكالهتسال فدهتسملا مقرلا ىلع ديزت ليثيملا ديمورب نم ةيمك داريتساب تصخر دق الاميتاوغ ةموكح 

  .٢٠٠٥ماع يف 
رظحب ١٥/٣٤ررقملا يف دراولا همازتلا ةلا حل ًاثيدحتمدقي نأ فرطلا اذه ىلع بجوتي لازي ال   -١١٣  

ددعتم قودنصلا ةنامأ هتمدق يذلا ريرقتلا ناكو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مدختست يتلا تادعملا داريتسا
راشأ دق ٢٠٠٥ربمفون /يناثلا نيرشت يف دقعملا ةيذيفنتلا ةنجلل نيعبرألاو عباسلا عامتجالا ىلإ فارطألا  
تابكرم ىلع موقت يتلا تادعملاو ايجولو نكتلا داريتسا رظحي ًانوناق تدمتعا دق الاميتاوغ نأ ىلإ

زومرلا عضو دعب الإ نايرسلا زيح لوخدلا عيطتسي نل نوناقلا اذه نأ ريغ ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 
  .ىرخألا ةيرادإلا تابيترتلاو علسلا ديدحتل ةيكرمجلا
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ن ملل عامتجا باقعأ يف هنإف ،ليثيملا ديموربل ةفدهتسملا ماقرألاب قلعتي اميفو  -١١٤ ييسيئرلا ن  يمدختس
ديمورب نم يجيردتلا صلختلل ًالودج الاميتاوغ ةموكح تمدق ،ةصتخملا تاطلسلا كلذكو ،داوملا هذهل 
عم فرطلا قافتا يف دراولا لودجلا نع فلتخا ةيذيفنتلا ةنجلل نيعبرألاو نماثلا عامتجالا ىلإ ليثيملا 

ررقملا يف ةدراولا ليثيملا ديمورب لمع ةطخ يف ةد راولا ًاينمز ةرطؤملا سايقلا تامالع نع كلذكو ،ةنجللا
لقألا ىلع ماع رورم دعب لاثتمالا ىلإ الاميتاوغ ديعي نأ حقنملا ينمزلا لودجلا اذه نأش نمو . ١٥/٣٥

يف رظنت نأ ةنجللا ىلإ نآلا ىتح ًايمسر بلطت مل الاميتاوغ نأ الإ . ررقملا كلذ هددح يذلا دعوملا نم
  .١٥/٣٤ررقملا يف ةدراولا ليثيملا ديمورب كالهتسال ًاينمز ةرطؤملا سايقلا تامالع حيقنتب اهبلط 

ريبادتلاو هدلب يف يعارزلا عاطقلا اههجاوي يتلا بعاصملا ) ةنجللا وضع(الاميتاوغ لثمم زجوأ   -١١٥
ديازتو ،ةي لخادلا ةلكيهلا ةداعإ كلذ يف امب ،ليثيملا ديمورب ليلقتب هتادهعتل لاثتمالا ىلع هتدعاسمل ةذختملا

 ، صيخارتلا رادصإل ماظن ةماقإو ،ىرخألا تاردقلا ءانب تاوطخو ةيلودلا تامظنملا عم تالاصتالا
لاثتمالا ةطشنأ نيب قيسنتلا ةدايز يف هدالب ةبغر ىلع ددشو . لئادبلا يف رظنلاو ،ريياعملاو صصحلاو
  .ًالبقتسم حاجنلا قيقحت نامضل

ىلع ةنجللاتقفاوكلذل   -١١٦  :  
 ٣٠هتياغ دعوم يفو ،نكمم تقو عرسأ يف ةنامألا ىلإ مدقت نأ ىلع الاميتاوغ ث حت نأ  )أ(

ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانايب ٢٠٠٥ربمتبس /لوليأ نكمتت ثيحب ٢٠٠٥،   
هتامازتلال فرطلا ذيفنت مييقت نم نيثالثلاو عباسلا اهعامتجا ءانثأ مايقلا نم ةنجللا 

ليلقتب١٥/٣٤ررقملا يف ةدراولا  قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا    
ىلوألا ةعوم   ًانط ٨٥ىلإ ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا ،فلأ ةبوسحم  

ءاه قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا هذه كالهتساو ،نوزوألا دافنتسا تالادب  
ًانط ٣٦٠ىلإ ) ليثيملا ديمورب( دافنتساتالادب ةبوسحم  ماع يف نوزوألا     ؛٢٠٠٥ 

 ١٦هتياغ دعوم يفو نكمم تقو عرسأ يف ،ةنامألا غلبت نأ ىلع الاميتاوغ ثحت نأ   )ب(
ررقملا يف دراولا اهمازتلا ةلاح نع ٢٠٠٦سطسغأ /بآ تادراو رظحب ١٥/٣٤   

دعاست ةروصبو ٢٠٠٥هتياغ دعوم يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةمدختسملا تادعملا   ،
  .نيثالثلاو عباسلا اهعامتجا ءانثأ كلذ يف رظنلا ىلع ةنجللا

  ٣٦/١٩ةيصوتلا 
  واسيب اينيغ  -ءار 

اهلمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا ١٦/٢٤ررقملا ببسب ثحبلا ةمئاق يف واسيب اينيغ  تجردأ  -١١٧  
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ا   دوع نامضل

نط ٢٦،٤٤٦نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ صيلقتب واسيب اينيغ تمزلأ دقف . ةيرولف  
ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ىلإ ٢٠٠٣  نط ١٣،١٣٧  نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم   

يف صصحلا كلذ يف امب ،تارداصلاو تادراولا صيخارت رادصإل ماظن ثادحتساو ٢٠٠٥ماع يف   ،
ماع ةيا اغ دعوم  واسيب اينيغ نأ ىلإ ريدقتلا عم تراشأ دق ٣٥/١٧ةيصوتلا تناكو . ٢٠٠٤هتي  
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يناثلا نوناك نم لوألا هتياغ دعوم يف صصح ماظن ثادحتسا عقوتت ا  رياني /أ تغلبأ دق تناك
عامتجالا ءانثأ كلذ ثحب عم بسانتي تقو يف رخآ لامكتسا ميدقت ىلع فرطلا اذه تثحو ٢٠٠٦  ،

  .يراجلا
ماع نع ا   -١١٨  صصحلا ماظن ةلاح نع لامكتسا الو ٢٠٠٥انايب نآلا ىتح واسيب اينيغ مدقت مل  

تدافأ ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لالخ نمو ،كلذ عمو . اهيدل نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب صاخلا
ل صصحلا ماظن تذفن ا  أو ،لبقملا عوبسألا لالخ ا  انايب مدقت فوس ا  ، أب واسيب اينيغ ًاضيأ اهيد

ـب ٢٠٠٦ماع يف ةصحلا ةددحم  نط ١٣،١٣  عم ًايشمت كلذو ،نوزوألا دافنتسا تالادبةبوسحم    
ةدعاسم ًاضيأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب مدقيو . ١٦/٢٤ررقملا يف دراولا ماعلا كلذب صاخلا مازتلالا 

جمانرب عم نواعتلاب كلذو ،دلبلا يف تادربملا ةرادإل ةطخ ذيفنتب موقيو ،واسيب اينيغ ىلإ يسسؤملا معدلا  
هنأب ريخألا اهعامتجا ءانثأ ةنجللا غالبإب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ماق دقو . يئامنإلا ةدحتملا ممألا

نوناك يف تادربملا ةرادإ ةطخ يف ديربتلا يينف نوكم كلذكو ،كرامجلا يفظوم بيردت لامكتسا عمزي 
بينويلا نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةعباتلا ٢٠٠٦ل امعأ ةطخ تركذو. ٢٠٠٦ربمسيد /لوألا  

اينيغ يف يئاهنلا يجيردتلا صلختلا ةرادإل ةطخ دادعإل يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب عم لمعلا عمزي 
  .واسيب

نم مغرلا ىلع هنأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم دكأ ،ةنجللا ءاضعأ نم ةلئسأ ىلع ًادرو   -١١٩
هليغشتل تقولا واسيب اينيغ ىدل نوكي نأ حجرملا ريغ نم ودبي هنإف ،ديدجلا صصحلا ماظ ن ذيفنت
  .ًالماك ًاليغشت

ىلع ةنجللاتقفاوكلذل   -١٢٠  :  
ماظن دوجو ىلع صنت تاعيرشت تذفن واسيب اينيغ نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(

يف ،ةنامألا غ لبي نأ فرطلا اذه ىلإ بلطت نأو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملل صصح
بآ١٦هتياغ دعوم يفو ،نكمم تقو عرسأ  ماظن ناك اذإ امع ٢٠٠٦سطسغأ /   

نيثالثلاو عباسلا اهعامتجا ءانثأ ةنجللا نكمتت ىتح كلذو لمعلا يف أدب دق صصحلا 
لثم ثادحتساب ١٦/٢٤ررقملا يف دراولا همازتلا ذفن دق فرطلا ناك اذإ ام مييقت نم   

  ؛ال مأ ماظنلا اذه
ه تياغ دعوم يفو ،نكمم تقو عرسأ يف ةنامألا ىلإ مدقت نأ ىلع واسيب اينيغ ثحتنأ   )ب(

لوليأ٣٠ ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا ٢٠٠٦ربمتبس /   ىتح ٢٠٠٥انايب  ،
دراولا همازتلال فرطلا ذيفنت نيثالثلاو عباسلا اهعامتجا ءانثأ مّ  يق  ت نأ نم ةنجللا نكمتت

ضقي يذلا١٦/٢٤ررقملا يف  ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم هكالهتسا ضيفختب ي  
ىلوألا ةعوم    ١٣،١٣٧ىلإ ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا ،فلأ قفرملا يف

ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط  ٢٠٠٥.  
  ٣٦/٢٠ةيصوتلا 
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  سارودنه  -نيش 
ليثيملا ديمورب نم يجيردتلاصلختلاب اهمازتلا ببسب ثحبلا ةمئاق يف سارودنه تجردأ  -١٢١   .

اهتمدق يتلا ةحقنملا لمعلا ةطخ ىلإ ١٧/٣٤هررقم يف راشأ دق فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ناكو   
ديمورب ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةزجانلا ا   دوع نامضل سارودنه

مل سارودنه نإف كلذ عمو . ٢٠٠٥ماع يف ليثيملا د يمورب كالهتسا ضيفخت ىلع تلمتشا يتلاو ،ليثيملا
ماع نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب ا   ضارعتسا ءارجإ نم عنمي امم ٢٠٠٥انايب نآلا ىتح مدقت  ،

ا   .امازتلا ذيفنتل
ةدفنتسملا داوملا ىلع صصحلاو صيخارتلا ماظن قيبطتب ٢٠٠٣ماع ذنم سارودنه موقتو   -١٢٢  

قودنصلا ةياعر تحت كلذو سسؤملا زيزعتلل ةدعاسمل اهل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جما نرب مدقيو. نوزوألل
نماثلا اهعامتجا ءانثأ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ اهتمدق يتلا ٢٠٠٦ماعل لمعلا ةطخ نأ امك ،فارطألا ددعتم   

غالبإ تالاجم يف لاثتمالا ىلع ةصاخ ةدعاسم اهل مدقت يكل سارودنه تفدهتسا دق نيعبرألاو 
، . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتإلا ةحفاكمل تاسايسلا ةرولبو تانايبلا كلذ ىلإ فاضي

صلختلل سارودنه يف عورشم ذيفنتب موقت ) ودينويلا(ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم نأ 
  .ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا

ماخلا اهعامتجا يف ذيفنتلا ةنجل  -١٢٣   تِ ةعارز عاطق يف ليثيملا ديمورب كالهتسا نأب نيثالثلاو س غْلبُأ
حاجن بقع كلذو ،سارودنه ىدل ليثيملا ديمورب كالهتسا نم ةئاملا يف ٩٩نم رثكأب رثأتسا خيطبلا   

ديمورب كالهتسا يف فارحنالا . غبتلاو زوملا يعاطق يف ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا   ىِز  ع دقو
يف خيطبلل يعرفلا عاطقلا نوكم ذيفنت اههجاو يتلا ةينفلا لكاشملا ىلإ ريبك دحل . ٢٠٠٤ماع يف ليثيملا 

  .حومطلا يف ةطرفملا تامازتلالا ىلإو يجيردتلا صلختلا عورشم
بناج نم ةلماكلا ةدناسملاب ىظح دق ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا عورشم نأ ريغ   -١٢٤

غبتلاوزوملاو خيطبلا يجتنمو ةيموكحلا ةزهجألا ةيجيتارتسا اوروط دق ءالؤه ةحلصملا باحصأ نأو .  
كلذو ١٧/٣٤ررقملا يف ةدراولا ةيعجرملا سايقلا تامالعب سارودنه ءافو نامضو عورشملا لامكتسال   

مادختسا ىلع ةيجيتارتسالا هذه يوطنتو . ٢٠٠٤ماع كالهتسالا يف ثدح يذلا فارحنالل ةباجتسا 
ةيلاعفلا نمًالوبقم ىوتسم ترهظأ تايجولونكت  .  

ماع يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا نم سارودنه نيكمتل ًايسيئر ًالماع ةينقتلا ةدعاسملا تربتعا   -١٢٥
٢٠٠٨ . ، ةلأسملا هذه لوانتل ةطشنألا نم ددع ليومتب سارودنه ىدل مهسفنأ خيطبلا وجتنم موقيو

نم تدرو ةماعلا تاسايسلل ةدع اسم نيعبرألاو عباسلا اهعامتجا ءانثأ تدمتعا ةيذيفنتلا ةنجللا نأ امك
ةفصب زيكرتلا عم ،ةينيتاللا اكيرمأ ةقطنم يف ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا معدل اينابسأ ةموكح 

يذلا مدقتلا نأشب اهريرقت يف ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم تناكو . سارودنه ىلع ةصاخ
لوألا نوناك٣١ىتح عورشملا ذيفنت يف زرحأ  عساتلا عامتجالا ىلع هضرع ررقملا ٢٠٠٥ربمس يد/   

ديمورب نم يجيردتلا صلختلا عورشم يف ذيفنتلا ةطخ نأ ىلإ تراشأ دق ،ةيذيفنتلا ةنجلل نيعبرألاو 
ةطخلا بسح هذيفنت مت دق٢٠٠٥ – ٢٠٠٤يلوصحملا مسوملا يف ليثيملا   .  
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١٢٦-   ، مألا ىلإ مدقت نأ ىلع سارودنه ثح ىلع ةنجللاتقفاومث نمو نكمم تقو عرسأ يف ،ةنا  
لوليأ٣٠هتياغ دعوم يفو  ماع نع اهيدل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانايب ٢٠٠٦ربمتبس /   ٢٠٠٥ 

داوملا كالهتسا ضيفختب ١٧/٣٤ررقملا يف دراولا همازتلال فرطلا ذيفنت مييقت نم ةنجللا نكمتت ثيحب   
يف نط ٣٢٧،٦٠٠ىلإ ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا  ءانثأ كلذو ٢٠٠٥   

  .نيثالثلاو عباسلا اهعامتجا
  ٣٦/٢١ةيصوتلا 

  ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج  -ًاسماخ 
ةيصوتلاو ١٦/٢٠ررقملا ىلع ءانب ثحبلا ةمئاق يف ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج  تجردأ  -١٢٧  
ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج نأ ىلإ راشأ دق ١٦/٢٠ررقملا ناكو . ٣٥/١٩ دئاز كالهتسا نع تغلبأ دق  

مت دقف ،تاحاضيإلا نم ديزملا دورو مدعل ًارظنو ٢٠٠٣ماع يف ليثيملا مروفورولك نم  اذه نأ ضارتفا،   
بلط دق ررقملا ناكو . ليثيملا مروفورولك ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لثتمم ريغ فرطلا
تاذ لمع ةطخ بناج ىلإ ،كالهتسالا دح اهزواجت ل حيضوت ميدقت ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج ىلإ

لاثتمالا ىلإ ةزجانلا ا  ىلإ راشأ دق ررقملا اذه نأ ،كلذ ىلإ فاضي . دوع نامضل ًاينمز ةرطؤم تارشؤم
  .ليثيملا مروفورولكب ةصاخلاو هيدل ساسألا طخ تانايب يف رييغت ءارجإل ًابلط مدق فرطلا نأ

تراشأ دق ٣٥/١٩ةيصوتلا تناك   -١٢٨ ناريإ ةيروهمج اهتمدق يتلا تامولعملا ىلإ ريدقتلا عم  
عبارو ليثيملا مروفورولكل ةبسنلاب ا   ةصاخلا ساسألا طخ تانايب حيقنتب اهتبلاطم معدل ةيمالسإلا
عبارلا اهعامتجا يف ةنجللا ىلإ يهفشلا ميدقتلاو قئاثولا لمكأ يذلا بلطلا وهو ،نوبركلا ديرولك 

تغلبأ دق تناك ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج نأ ىلإ ةيصوتلا تراشأو . ٢٠٠٥ ويلوي/زومت يف نيثالثلاو
ءاهتنالا متي فوس ا   صاخلا ساسألا طخ تانايب نم ققحتلا ةيلمع نأب عامتجالا كلذ ءانثأ ةنجللا

ىلإ فرطلا اذه ةداعإل ةحقنملا لمعلا ةطخ نم ءاهتنالا متي فوس هنأو ٢٠٠٥ هيلوي/زومت يف اهنم  ،
ربوتكأ /لوألا نيرشت يف ليثيملا مروفورولك ىلع لايرتنوم لوكوتورب اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا

طخ تانايب نم ققحتلا ةيلمع جئاتن مدقي مل فرطلا نأ ىلإ قلق بةيصوتلا تراشأ كلذل . ٢٠٠٥
ىلع دعاس امم ،ةنجلل ريخألا عامتجالا ىلإ ليثيملا مروفورولكب ةصاخ ةحقنم لمع ةطخ وأ ،ساسألا 

مروفورولك ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ فرطلا اذه ةدوع رخأت ةدايز 
لاثتما مييقت ىلع ةنجللا ةردقب رضأ دق نوكي امبر ريخأتلا كلذ نأب ةيصوتلا تظحال امك . ليثيملا

ا يف١٥ىلإ نوبركلا ديرولك عبار نم هكالهتسا ليلقتب همازتلال فرطلا  ساسألا طخ ىوتسم نم ةئامل  
يف ا ٧٠ىلإ ليثيملا مروفورولك نم اهكالهتساو اهيدل   صاخلا ساسألا طخ ىوتسم نم ةئاملا يف  

طخ تانايب حيقنتب اهبلط معدل ةيرورضلا تامولعملا ميدقت ىلع فرطلا تثح ،هيلع ءانبو . ٢٠٠٥
  .ةصاخلا ساسألا ا

حيقنتب اهبلط بحس تررق ا امألا ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج تغلبأ  -١٢٩  أب نيحلا كلذ ذنم ةن
دقو . ةصاخلا ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك عبار نم اهكالهتسال ساسألا طخ تانايب ا

تانايب ىلع لوصحلا ًايلمع ليحتسملا نم نأ ىلإ تانايبلا نم ققحتلا ةيلمعل ةركبملا جئاتنلا تراشأ 
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كالهتسا يف ًاريبك ًاضيفخت ققح دق فرطلا اذه ناك نإو ،١٩٩٩ و١٩٩٨ساسألا يتنسل كالهتسا   
ىلإ ٢٠٠٣تاونسلا لالخ ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك عبار   ٢٠٠٥ . ، جئاتنلا هذه ءوض يفو

ريراقتلا يف ةدراولا كالهتسالل ةيلاحلا ساسألا طخ تانايب دامتعا ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج تررق 
مروفورولكل ةبسنلاب نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٨،٦٦٧ىهو الأ ة نامألا نع ةرداصلا ةيمسرلا  
نوبركلا ديرولك عبارل ةبسنلاب نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم نط ٧٧،٠٠٠و ليثيملا اذه ددح دقو .  

مروفورولكو نوبركلا ديرولك عبار كالهتسا نم يئاهنلا يجيردتلا صلختلل ًافدهتسم ًادعوم فرطلا 
عورشم ىلع ةقفاوملا ربع هقيقحت ىنمتت يذلا فدهلا وهو ٢٠٠٧رياني /يناثلا نوناك ةرغ وه ليثيملا  ،

  .فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا بناج نم تابيذملل لماش
رايأ٣خيراتب فرطلا نم دراولا راطخإلا ىلع اهدر يفو   -١٣٠ نأ ةنامألا تحضوأ ٢٠٠٦ويام /   ،

ةبوسحم نط  ٣٨٦،٨غلابلاو ليثيملا مروفورولكل ةيمالسإلا ناريإ ة يروهمج هنع تغلبأ كالهتسا رخآ
ماع نع نوزوألا دافتسا تالادب كالهتسا ديمجت لوكوتوربلا طارتشا هضرفي يذلا دحلا زواجت ٢٠٠٤   ،

 تالادب ةبوسحم ًانط ٨،٦٦٧غلب يذلاو ساسألا طخ ىوتسم دنع ماعلا كلذ لالخ ليثيملا مروفورولك 
ةطخ ميدقت فرطلا ىلإ تبلط دق ٣٥/١٩ةيصوتلا نأ ىلإ تراشأ دق ةنامألا تناك و. نوزوألا دافنتسا  

لاثتمالا ىلإ ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج ةدوع نامضل ًاينمز ةرطؤم سايق تامالع تاذ ةحقنم لمع 
ةحقنم لمع ةطخ ميدقت ىلإ فرطلا كلذ ةنامألا تعد كلذلو . لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل
عامتجالا اذه ءانثأ اهثحبل كلذو ليثيملا مروفورولكل ةمئاقلا ساسألا طخ تانايب ىلإ دانتسالا ب تدعأ
ماع نع تانايب غلبي مل هنأ امك ،ةنامألا تالسارم ىلع نآلا ىتح فرطلا دري ملو . ذيفنتلا ةنجلل

٢٠٠٥.  
، يروهمج ىلإ يسسؤملا زيزعتلل ةدعاسم يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب مدقي  -١٣١ ةيمالسإلا ناريإ ة

ليرـبأ /ناسين يف دوقعملا ةيذيفنتلا ةنجللا عامتجا ءانثأو. فارطألا ددعتم قودنصلا ةياعر تحت
دادعإ يف فرطلا اذه ةدعاسم لجأل يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربل ًالاومأ ةنجللا تدمتعا ٢٠٠٦  ،

ددعتم قودنصلا ةنامأ دافأ دق يئا منإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ناكو. تابيذملا نم يجيردت صلخت ةطخ
دعاسي فوس هنأو ،ةيذيفنتلا ةنجلل نيسمخلا عامتجالا ىلإ حرتقملا عورشملا ميدقت عقوتي هنأب فارطألا 

جمانرب ماقو . ذيفنتلا ةنجلل نيثالثلاو عباسلا عامتجالا ىلإ اهميدقتل لمع ةطخ دادعإ ىلع فرطلا اذه
ماعل هلامعأ ةطخ يف ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمجل هتصاخ لاثتمالا ةدعاسم جاردإب ةئيبلل ةدحتملا ممألا 

يعولا قيمعتو ةماعلا تاسايسلل معد كلذ يف امب فارطألا ددعتم قودنصلا راطإ يف ذفنت يتلا٢٠٠٦  .  
ىلع ةنجللاتقفاوكلذل   -١٣٢  :  

طخ تانايب حيقنتب اهبلط بحس ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج رارقب ًاملع طيحت نأ   )أ(
ةيناثلا ةعوم سألا  ا ءاب قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملاب ةقلعتملا ا  ةصاخلا سا
ةثلاثلا ةعوم ) نوبركلا ديرولك عبار(  اهتقفاومو )ليثيملا مروفورولك(ا ءاب قفرملاو  ،

ةغلابلا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كلتل ةيلاحلا ساسألا طخ تانايبب دادتعالاىلع   
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و نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم نط ٧٧،٠٠٠ نوزوألا دافنتسا تالادب ٨،٦٦٧   
  ؛يلاوتلا ىلع

غلبأ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانايب نع فرطلا اذه همدق ريرقت رخآ نأ ىلإ ريشت نأ   )ب(
هرادقم ٢٠٠٤ماعل ليثيملا مروفورولك نم كالهتسا نع   تالادب ةبوسحم نط ٣٨٦،٨ 

ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج ىلع لوكوتوربلا طارتشا زواجتي ام وهو نوزوألا دافنتسا  
وهو ماعلا كلذل ساسألا طخ ىوتسمدنع ليثيملا مروفورولك نم اهكالهتسا ديمجت   

ةبوسحم نط٨،٦٦٧ ؛نوزوألا دافنتسا تالادب     
نيثالثلاو سماخلا عامتجالا نع ةرداصلا ٣٥/١٩ةيصوتلا نأ ىلإ كلذك ريشت نأ   )ج(  

تاذ ةحقنم لمع ةطخ ميدقت ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج ىلإ تبلط ذيفنتلا ةنجلل  
اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةزجانلا ا   دوع نامضل ًاينمز ةرطؤم تارشؤم

  ؛لايرتنوم لوكوتورب
ةطخ ،ةلجاع ةلأسمك ،ةنامألا ىلإ مدقت نأ ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج ىلإ بلطت نأ   )د(

نم فرطلا هب دافأ ام ةظحالم عم )ج(ةيعرفلا ةرقفلا يف اهركذ دراولا ةحقنملا لمعلا   ،
لولحب ليثيملا مروفورولك كالهتسا نم لماكلا يجيردتلا صلختلا قيقحت ىلإ ىعسي هنأ 

؛نيثالثلاو عباسلا اهعامتجا يف ذيفنتلا ةنجل اهثحبت ثيحب٢٠٠٧رياني /يناثلا نوناك  ،  
عامتجالا ىلإ لثمم لاسرإ ىلإ ،ةرورضل ا تعد اذإ ،ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج وعدت نأ  )ه(

  .ةلأسملا هذه ةشقانمل ةنجلل نيثالثلاو عباسلا
  ٣٦/٢٢ةيصوتل ا

  ناتسخازاك  -ءاث 
نم يلكلا يجيردتلا صلختلا ،قيقحتب اهمازتلا ببسب ثحبلا ةمئاق يفناتسخازاك تجردُأ   -١٣٣  

ظحال ١٣/١٩ررقملا يفف . هيف رارمتسالاو ءابو فلأ نيقفرملا يف ةدراولا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا  ،
ةلثتمملا ريغ نادلبلا فاصم يف اهتعضو تانايب تغلبأ ناتسخازاك نأ فارطألل رشع ثلاثلا عامتجالا 

لاثتمالا ىلإ ةدوعلاب فرطلا مازتلا تلجسو ،لوكوتوربلا تابلطتمل ٢٠٠٠ – ١٩٩٨تاونسلا لالخ   
 )CFCs(ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابك رم نم اهكالهتسا ليلقت اهنيب نم لئاسو ةدع قيرط نع
تادعملا تادراو ىلع رظح ضرفو ٢٠٠٤رياني /يناثلا نوناك لوأ لولحب رفصلا ىلإ ليثيملا ديموربو  ،

يناثلا نوناك١هتياغ دعوم يف نوزوألل ةدفنتسم داومل ةمدختسملا    .٢٠٠٣رياني / 
نأ نم مغرلا ىلع هنأ ىلإ ٣٥/٢٠ةيصوتلا يف قلقلا عم تأموأ دق ذيفنتلا ةنجل تناكو   -١٣٤  

ناك ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا نأ نع ٢٠٠٤ماع يف تغلبأ دق ناتسخازاك   
ناتسخازاك مازتلا عم قفاوتم ريغ لازي ال هنإف ٢٠٠٣ماع يف هنع تغلبأ يذلا كالهتسالا نم لقأ   ،

بولطملا حيضوتلا دعب مدقت مل ناتسخ ازاك نأ ىلإ ًاضيأ قلقلا عم تراشأو. ١٣/١٩ررقملا يف دراولا 
يتلا تادعملا داريتسا ىلع رظح عضوب اهمازتلا ةلاح نع ًاريرقت مدقت مل امك ،ثدح يذلا فارحنالل  
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يذلا ١٧/٣٥ررقملا رشع عباسلا عامتجالا دمتعا ،كلذ عم ًايشمتو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب لمعت  
رورضلا تامولعملا ميدقت ىلع ناتسخازاك ث عامتجالا ءانثأ ةنجللا اهثحبت يكل بسانملا تقولا يف ةي ح

 ٍدصر نم فارطألل رشع ثلاثلا عامتجالا هيلع قفتا امب كلذك ناتسخازاك عامتجالا رَّكذو. يراجلا
 ، هتامازتلاب ِفوي مل اذإ هنأ نم فرطلا اذه   رَّذ  ح امك ،يجيردتلا صلختلا ديعص ىلع مدقت نم هزرحت امل

نأشب ةيداشرإلاريبادتلا ةحئال نم ميج دنبلا عم ىشمتت ريبادت ذاختا رمأ يف رظن ت فوس فارطألا نإف  
  .لاثتمالا مدعل يدصتلا ريبادت

ماعل ا   -١٣٥  ررقملل اقبط ٢٠٠٥انايب ناتسخازاك تمدق رفص هردق كالهتسا نع ةغلبم ١٧/٣٥   ،
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتساتالادب عم ىشمتي امب يأ ،ليثيمل ا ديموربو.  
ناتسخازاك تغلبأو . لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلاب ناتسخازاك مازتلا

نـم ًاراـبتعا لمعلا اهئ  د ناريزح٢٢ب نع كلذك داوملا نم تادراولا ىلع رظحب ٢٠٠٥هينوي /   
، داوملا كلت ىلع ةيوتحملا تاجتنملا نموءاهو ءابو فلأ تاقفرملا يف ةدراولا نوزوألل ةدفنتسملا  .  

صلختلاب هتامازتلا نع ٢٠٠٤ماع يف يرهاظلا هفارحنال ًاحيضوت كلذك فرطلا مدقو   -١٣٦  
ةدفنتسملا داوملا داريتسا رظحي ًارارق   د عَأ هنأ ىلإ راشأو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا

وم يف نايرسلا زيح هلاخدإ فد  ةيا نوزوألل  ةيرادإلا تارييغتلا نإف ،كلذ عمو . ٢٠٠٣هتياغ دع
ةقفاوملا ىلع لوصحلا يف ةعقوتم ريغ ريخأت تالاح يف تببست دق ناتسخازاك ةموكح فوفص لخاد 

يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادراو عنم عاطتسملا يف نكي مل هيلع ءانبو . رظحلا ليعفتو
٢٠٠٤.  
ماع يف دقع ايسآ طسوو ةيقرشلا ابوروأل ةيميلقإلا ةكبشلا عامت جا ىلع ضرع ريرقت يف  -١٣٧

يف نيلغتشملا نيصصختملل بيردتلا ريفوت يف هدلب دوهجب نيكراشملا ناتسخازاك لثمم غلبأ ٢٠٠٦  
. نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا حئاول ىلع كرامجلا طابضلو ،ديربتلا تادعم ةنايصو حالصإ
ةياعر تحت ةطشنألا هذه معدب يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ماقو قفرم  
فرطلا اذه نم مدقم بلط دادعإب ًايلاح ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب موقيو . )GEF( ةيملاعلا ةئيبلا

ناتسخازاك يفةيملاعلا ةئيبلا قفرمعورشم يف يسسؤملا زيزعتلا نوكم ديدحتل   .  
ىلع ةنجللاتقفاو كلذل  -١٣٨  :  

كالهتسا نم هنع تغلبأ امل ناتسخازاك هتمدق يذلا حيضوتلا ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(
ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ١١،٢هردق   

ىلوألا ةعوم    ٢٠٠٤ماع يف ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا فلأ قفرملا يف
يلك يجيردت صلخت قيقحتل ١٣/١٩ررقملا يف دراولا اهمازتلا رادقم نع تداز يت لاو  
  ؛ماعلا كلذ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم

ماعل ا   )ب(  داوملاب ةصاخلا ٢٠٠٥انايب تمدق ناتسخازاك نأ ىلإ ًاضيأ ريدقتلا عم ريشت نأ  
نأو ١٧/٣٥ررقملا بجومب ،نوزوألل ةدفنتسملا  لاثتمالا ىلإ ا ،   دوع ىلع اهئنهي

ماعلا كلذ يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل 
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يجيردتلا صلختلا قيقحتب ١٣/١٩ررقملا يف دراولا اهمازتلال كلذك اهذيفنت ىلعو   
  ؛)ليثيملاديمورب (ءاه قفرملا يف ةدراولا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يلكلا 

نأىلإ ريدقتلا عم كلذك ريشت نأ  )ج( ماع يف تلمكأ دق ناتسخازاك   ذيفنت ٢٠٠٥   
ةمدختسملا تادعملا تادراو ىلع رظح قيبطتب ١٣/١٩ررقملا يف دراولا ،اهمازتلا   

يناثلا نوناك١هتياغ دعوم يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملل    .٢٠٠٣رياني / 
  ٣٦/٢٣ةيصوتلا 

  اينيك  -ًارشاع 
تابكرم نم دحلا نع دئاز كالهتسا نع اهغالبإ ببسب ثحبلا ةمئاق يفاينيك ت جردأ  -١٣٩  

ماع يف )CFCs(ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  ناريزح٢٧خرؤم بوتكم يفو . ٢٠٠٥  ، ٢٠٠٦ هينوي/ 
  .يرهاظلا اهفارحنال ًُاحيضوت مدقت نأل اينيك ةنامألا تعد

قودنصلا ةياعر تحت اينيك ىلإ يسسؤملا م عدلا مدقي يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ناكو  -١٤٠
. ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا عورشم ذيفنت ىلع كلذك فرطلا اذه دعاسيو ،فارطألا ددعتم

لوألا نوناك٣١ىتح عورشملا ذيفنت نع يلحرملا هريرقت يفو  ىلإ هميدقت ررقملا ٢٠٠٥ربمسيد /   
ءزجك ،يوني هنأ ىلإ يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب را شأ ،ةيذيفنتلا ةنجلل نيعبرألاو عساتلا عامتجالا

ًابلط مدقي نأو ،تابيذملا عاطقل ةينقت ةدعاسم عورشم ريوطت نم ءاهتنالا ٢٠٠٦ماعل هلامعأ ةطخ نم   
فرطلا ىدل يسسؤملا زيزعتلا عورشمل همعد ديدج نم دكؤي نأو ،ليثيملا ديمورب عورشمل ًايئا .  

دقو . اينيك يف ةينقت ةدعاسمو ةماع تاسايس عورشم ذيفنتب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب موقي  -١٤١
لوألا نوناك٣١ىتح يلحرملا هريرقت راشأ  عورشملا راطإ يف ةحرتقملا ةطشنألا نأ ىلإ ٢٠٠٥ربمسيد /   

حئاوللا نم ةيئاهنلا ةخسنلا نأو   ،ت رِوُط دق نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب حئاول نأو ،تلمكتسا دق
  .ذافنإلاو ذيفنتلا أدبي اهدعبو ،ةيمسرلا ةديرجلا يف اهرشنل ماعلا يعدملا بتكم ىلإ تلسرأدق 

اهذيفنت يرجي يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يئاهنلا يجيردتلا صلختلا ةطخ نإ   -١٤٢
نع جارفإلا نأ ةقيقحب قلعتت ذيفنتلا يف ريخأت تالاحل تضرعت اسنرف نع ةباين ايناملأ بناج نم اينيك يف 

  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةقلعتملا حئاوللا ةزاجإب طورشم عورشملل لاومألا
يرهاظلا فارحنالاحرش ىلإ ةنامألا ةوعد ىلع اينيك ةموكح نم ٍدر يقلت عامتجالا ءانثأ متو   -١٤٣  

تمدقو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ريبادت نع فرطلا اذه بناج نم
  .ةنجلل مداقلا عامتجالا ليبق بجاولا مامتهالا هوريعي يكل ءاضعألا ىلإ بوتكملا نم ةروص

لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل اينيك لاثتما ىدم ثحب ءاجرإ ىلع ةنجللا تقفاو اذلو   -١٤٤
اينيكل حيتُأ ي ذلا دودحملا تقولا ءوض يف ،نوثالثلاو عباسلا عامتجالا دقعني امثير٢٠٠٥ماع يف 

بلط ىلع درلا نمو ،هتمدق يذلا تانايبلا ريرقت نم ةنامألا ا   دَّلو يتلا تانايبلا ريراقت ضارعتسال
ةدفنتسملا داوملا نم اهكالهتسا ليلقت بلطم نع يرهاظلا فارحنالانع تامولعم ىلع لوصحلل ةنامألا   
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ىلوألا ةعوم    ٢٠٠٥ماع يف ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا ،فلأ قفرملا يف ةدراولا نوزوألل
صاخلا ساسألا طخ نم ةئاملا يف ا٥٠ةبسن زواجتي ال ام ىلإ   .  

  ٣٦/٢٤ةيصوتلا 
  ناتسزيغريق  -لاذ 

اهلمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا ١٧/٣٦ررقملا ىلع ءانب ثحبلا ةمئاق يف ناتسزيغريق  تجردُأ  -١٤٥  ،
ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ا  تانولاهلا ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلادوع نامضل ناتسزيغريق تناكو .  

تادعملا داريتسا ىلع ًارْظح تثدحتسا ا   أ ةدكؤم اهلمع ةطخ ذيفنت نع ًايلحرم ًاريرقت تمدق دق
ماع يف تأدب ا   صصح ماظن ذيفنت يف ٢٠٠٦أو ،تانولاهلا لمعتست يتلا وأ ،تانولاه ىلع ةيوتحملا  

ولاهلا تادراو نم  ددصر ةيلمع ىرجأ دق ناتسزيغريق يف نوزوألا زكرم نأ ًاضيأ ريرقتلا ركذو . تانح
  .تارداصلاو تادراولا صيخارت ماظنل

ا ٢٠٠٥يف تانولاهلا كالهتسا نم دحلا ناتسزيغريق مازتلاب قلعتي اميفو   -١٤٦ انايب تمدق دقف  ،
تانولاهلا نم يرفص كالهتسا نع تغلبأو٢٠٠٥ماعل  يف فرطلا اذه مدقت تانا يبلا ترهظأ دقو. ، 

ريبادتل لاثتمالا ىلإ هتداعأو لب . ٢٠٠٥ماعل هلمع ةطخ يف دراولا كالهتسالا ضيفختب همازتلا ذيفنت 
  .تانولاهلا ىلع لوكوتوربلا اهضرف يتلا ةباقرلا

قودنصلا ةياعر تحت ناتسزيغريق ىلإ يسسؤم زيزعت ةدعاسم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب مدقي   -١٤٧
فارطألاددعتم ةمظنم مايق ىلع نيعبرألاو نماثلا اهعامتجا ءانثأ تقفاو دق ةيذيفنتلا ةنجللا تناكو .  
ةطخ نأ امك . ناتسزيغريق ىدل تانولاهلا ةرادإل ينطو جمانرب ذيفنتب ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا

عاسم اهل مدقت يكل ناتسزيغريق تفدهتسا٢٠٠٦ماعل ةدحتملا ممألا جمانرب لامعأ  يف ةصاخ لاثتما ةد  
  .ةماعلا تاسايسلا معدو يعولا قيمعت تالاجم

ىلع ةنجللاتقفاو كلذلو  -١٤٨  :  
ررقملا يف ةدراولا ا   )أ(  امازتلا ذيفنت تلمكتسا دق ناتسزيغريق نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ

تادعملاو ،تانولاه ىلع يوتحت يتلا تادعملا تادراو ىلع رظح ثادحتساب ١٧/٣٦  
ناو ٢٠٠٦رياني /يناثلا نوناك نم لوألا هتياغ دعوم يف ،تانولاهلا لمعتست يتلا  ،

نم دحلل كلذو ٢٠٠٦ماع ةيادب هتياغ دعوم يف تادراو صصح ماظن ثدحتست   
  ؛تانولاهلل يونسلا كالهتسالا

لاثتمالا ىلإ ا   )ب(  دوعب ناتسزيغريق ئن  اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل ٢٠٠٥يف نأ  
ليلقتب ١٧/٣٦ررقملا يف دراولا اهمازتلال اهذيفنت ىلع كلذكو ،لايرتنوم لوكوتورب   

ىلع نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٢،٤٠زواجتي ال ام ىلإ تانولاهلا كالهتسا   
ماعل ا     .٢٠٠٥انايب ريرقت يف هيلإ راشملا وحنلا

  ٣٦/٢٥ةيصوتلا 
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  وتوسيل  -داض 
اهلمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا ١٦/٢٥ررقملا ىلع ءانب ثحبلا ةمئاق يف وتوسيل  تجردُأ  -١٤٩  

صيلقتب ا   امازتلا كلذ يف امب ،تانولاهلا ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتب مازتلالا ىلإ ةدوعلل
تادعملا تادراو ىلع رظح قيبطتو ،تانولاهلا داريتسا صصح ماظن لاخدإو ،تانولاهلا كالهتسا 

مل وتوسيل نأ تظحال دق ذيفنتلا ةنجل تناكو . ٢٠٠٥ماع يف اهلمعتست يتلا وأ تانولاه ىلع ةيوتحملا 
نم ايناملأ اهتمدق يتلا تامولعملا نأ ىلإ ،كلذ عم ،ًاضيأ تراشأو . تامازتلالا كلت ةلاح نع ًاريرقت مدقت
ةهجلا تقفاو ،تقؤم ريبدتكو بيرقلا لبقتسملا يف صص حلا ماظنل ةيمسر ةقفاوم رودص رظتنملا نم هنأ
تثح ةيصوتلا كلت يفو . تانولاهلا تادراو فقو ىلع وتوسيل ىدل تانولاهلل ةلمعتسملا ةديحولا

بسانم تقو يف ةرخأتملا ا   امولعم ،ةيولوأ تاذ ةلأسمك ،ةنامألا ىلإ مدقت نأ ىلع وتوسيل ةنجللا
  .يراجلا عامتجالا لالخ اهثحبل

حئاولل ًاقبط هنأ هيف ءاج ةباقرلا ريبادتل اهذيفنت نع ًايلحرم ًاريرقت تمدق دق وتوسيل تناك   -١٥٠
نم ًارابتعا ةروظحم تانولاهلا لمعتست يتلا قيرحلا ءافطإ ةزهجأ وأ تانولاهلا مادختسا حبصي ةديدجلا 

نم اهنع غلبأ يتلا تانولاهلا صيخارت تابيترت نأب ديكأت كلذك هيف ءاجو . ٢٠٠٦رياني/يناثلا نوناك
ًاليوحت ققح دلبلا اذه نأ ًاضيأ ريرقتلا ركذو . تانولاهلا تادراو ميظنتل صصح ماظن ىلع تلمتشا لبق

دقعي فوس هنو ،تانولاهلا ىلع ةمئاق ريغ قيرحلا نم ةياقو تادعم ىلإ ةلصلا تاذ تاعورشملا عيمجل 
روصتي مل كلذ ىلع ءانبو . ٢٠٠٦يف تانولاهلل ينطو فرصم ءاشنإل ةينطو ةيلمع ةيبيردت ةقلح 

يف بغري ال هنأ ىلإ ريشي بلط ميدقت ردصي ناكو ،لبقتسملا يف تانولاهلا تادراول جايتحا يأ فرطلا 
  .تانولاهلا ىلع ةمئاق مظن وأ تادعم ةئيه ىلع تارداص يقلت

ًايرفص ًاكالهتسا ديفت تانايب تمدق دق وتوسيل تناك ام ،تانولاهلا كالهتساب قلعتي اميفو  -١٥١  
اهلمع ةطخ يف دراولا اهمازتلا ىلع مدقتم عضو يف وتوسيل عضو ام وهو ٢٠٠٥ماعل تانولاهلا نم   

تانولاهلا يف لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ دلبلا اذه داعأ امك٢٠٠٥ماعل   ،.  
ةياعر تحت فرطلا اذه ىلإ يسسؤم زيزعت ةدعاسم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب مدقي   -١٥٢

تانولاهلا نم يجيردتلا صلختلل ةدعاسم تقلت وتوسيل نأ كلذ ىلإ فاضي . فارطألا ددعتم قودنصلا
. فارطألا ددعتم قودنصلا ةياعر تحت ايناملأ هذفنت تانولاهلل يميلقإ فرصم عورشم قيرط نع كلذو
عيزوت ىلع فالتخالا وه ك لذ يف ببسلا نأ ودبيو ،ذيفنتلا يف ريخأت تالاح هجاوي عورشملا لظ دقو
  .يميلقإلا فرصملا ىلإ لصت يتلا ةثولملا تانولاهلا ريمدت نع ةيلوؤسملا

تقفاو كلذل  -١٥٣   :ىلع ةنجللا 
يف ةدراولا ا   )أ(  امازتلا ذيفنت تلمكتسا دق وتوسيل نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ

يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا داريتسال صصح ماظن ثادحتساو٣١/٢٥ررقملا  
ةيناثلا ةعوم   تادعملا داريتسا ىلع رظح ثادحتساو )تانولاهلا(ا ،فلأ قفرملا  ،

  ؛٢٠٠٥ماع يف تانولاهلا ىلع ةمئاقلا مظنلاو 
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ماع يف تانولاهلا كالهتسا تانايب تغلبأ دق وتوسيل نأ ىلإ ريدقتلا عم كلذك ريشت نأ   )ب(
اهمازتلا ىلع مدقتم عضو يف ا ٢٠٠٥  أ ىلع تلد ليلقتب ١٦/٢٥ررقملا يف دراولا    

ا تالادب ةبوسحم نط ٠،٢ىلإ تانولاهلا كالهتسا  أو ،ماعلا كلذ يف نوزوألا دافنتسا  
ماعل لايرتنوم لوكوتورب بجومب ا   ادهعتل ةبسنلاب ًاضيأ مدقتم عضو يف

  .تانولاهلا نم يجيردتلا صلختلاب٢٠٠٥
  ٣٦/٢٦ةيصوتلا 

  ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا -فلأ فلأ
ديموربلا ليثيم كالهتسا ضيفختب ا  تجردُأ  -١٥٤  امازتلا ببسب ثحبلا ةمئاق يف ةيبرعلا ةيريهامجلا

ىلإ راشأ دق فارطألل رشع سماخلا عامتجالا ناكو . تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمو
نوبركلا تابكرم نم اه كالهتسا صيلقتب ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا اهيف تمزتلا يتلا لمعلا ةطخ

ماظن كلذ يف امب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداصو تادراو صيخارتل ماظن ءاشنإو ةيرولف ةيرولكلا 
اذه اهمدق يتلا لمعلا ةطخ ىلإ ١٧/٣٧ررقملا يف راشأ دق رشع عباسلا عامتجالا نأو . صصحلا  

ديمورب ىلعو تانولاهلا ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ هتدوع نامضل فرطلا 
نم دكأ امك ،داوملا كلت كالهتسا نم دحلاب فرطلا اذه مازتلا ىلع لمعلا ةطخ تلمتشاو . ليثيملا

صصحو صيخارت ماظن ءاشنإب١٥/٣٦ررقملا نم دراولا همازتلا ديدج   .  
دق ذيفنتلا ةنجل تناكو . ٢٠٠٥ماع نع تانايب نآلا ىتح ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا مدقت ملو   -١٥٥

نأ اهنيب نم ،رومأ ةدع ىلإ تراشأو ٣٥/٢٤ةيصوتلا نيثالثلاو سماخلا اهعامتجا ءانثأ تدمتعا   ،
ماع نع ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا تانايب تمدق دق ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا 

ةبسنلاب مدقتملا اهعضو ىلع ظافحلا يف ا ٢٠٠٤  دعاس يتلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب اهمازتلال  
  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا

صصح ماظن ءاشنإب اهمازتلا ةلاح نع غل   -١٥٦  بت نأ ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ىلع نيعتي لازي الو
عقوتملا نم نأ ةنجلل نيثالثلاو سماخلا عامتجالا ءانثأ تغلبأ دق ايبيل تناكو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملل
يناثلا نوناك ةياخد  ٢٠٠٦رياني /هتياغ دعوم يف ذيفنتلا ديق ماظنلا اذه ثادحتسال مزاللا عيرشتلا لو 

يضقي داريتسالا صيخارتل تقؤم بيترت ذيفنتب تقولا سفن يف موقي فرطلا اذه نأو ،ريدقت رثكأ ىلع 
عم ىشمتت تادراو لا نأ تررق دق خانملا ريغتب ةينعملا ةنجللا نوكت نأ دعب طقف صيخارتلا رادصإب

  .صخرملا داريتسالا صصح ا
ةياعر تحت ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا يلإ ًايسسؤم ًازيزعت يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب مدق   -١٥٧

عساتلا عامتجالا قئاثو فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ تدعأ دقو . فارطألا ددعتم قودنصلا
ةتس ذيفنت لمكتسا دق يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب نأ ىلإ تراشأ يتلا ةيذيفنتلا ةنجلل نيعبرألاو  

فرطلا اذه ىدل يواغرلا عاطق يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردت صلخت تاعورشم 
ريخأت تالاح يواغرلل نارخآ ناعورشم هجاوي نيح ىلع٢٠٠٥ماع ءانثأ كلذو   .  
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نيعبرألاو سداسلا اهعامتجا ءانثأ ةيذيفنتلا ةنجللا ةي عانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم تغلبأ  -١٥٨
ماع يف ذافنإلا يلوؤسمبيردت ىرج هنأو ،نآلا لمعت فرطلا اذه ىدل ةينطولا نوزوألا ةدحو نأب   

حيراصتل تقؤملا بيترتلا نأب ٢٠٠٦ويام /رايأ يف قودنصلا ةنامأ تغلبأ دق ةمظنملا تناكو. ٢٠٠٤  
، أو هب ًالومعم لازي ال داريتسالا صيخارتلل مئاد ماظن ءاشنإ ىلإ ريشت نأ ةينطولا نوزوألا ةدحو ىلع ن

  .٢٠٠٥تانايب ريرقت لامكتسا ىلع نآلا لمعت ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا نأ كلذك ةمظنملا تدكأو 
ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعاو  -١٥٩ ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ذيفنت نيعبرألاو عباسلا اهعامتجا يف  

ايناملأو اسنرف نآلا موقتو . تانولاهلاو ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلاب ةصاخ ةدعاسمل ةيعانصلا
نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل ةينطو ةطخ ذيفنتب ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو 

ةنجللا تدافأ دق ةيعانصل ا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم تناكو. دلبلا اذه يف) CFCs(ةيرولف ةيرولكلا 
نم يجيردتلا صلختلل ينطولا عورشملا نم ىلوألا ةحيرشلا نأب نيعبرألاو نماثلا اهعامتجا ءانثأ ةيذيفنتلا 

ريست ةطشنألا عيمج نأو . ٢٠٠٥سطسغأ /بآ يف تلمكتسا دق ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
ملا ءارش رماوأ ردصت فوس٢٠٠٦ماع يفو .لمعلا ةطخل ًاقبط . ةينازيملا يف دراوملا رفاوت ىلع ءانب تادع 

نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط ١٢٤نم يجيردتلا صلختلا عقوتملا نمو   
  .٢٠٠٦ماع يف ةيرولف ةيرولكلا 

ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم تغلبأ ،ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا ةدعاسمب قلعتي اميفو   -١٦٠
ىلإ تراشأو ،عورشملل ىلوألا ةحيرشلا ريثأتب نيعبرألاو نماثلا اهعامتجا ءانثأ ةيذيفنتلا ةنجللا ةيعانص لا
. تادعملا ءارشب ةصاخلا تاصاصتخالا ىلع قافتالا كلذكو ،اهدادعإ متي فوس لمع ةطخ نأ
عم عورشملا ذي فنت يرجي هنأب كلذك عامتجالا تغلبأ دق ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم تناكو

ماعل ليومتلا نم ريخألاو يناثلا ءزجلل طيطختلا نم ءاهتنالامت هنأو ،اينابسأ   ٢٠٠٧.  
١٦١-   ، ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم تغلبأتانولاهلا نم يجيردتلا صلختلل ةدعاسملاب قلعتي اميفو  

عورشملا ريثأت نع ةيذيفنتلا ةنجللا ةيعانصلا امكتساررقملا  فوس ٢٠٠٦ماع يفو . ٢٠٠٨ماع يف هل    
  .ًايتاذ ةمادتسم ةيلمع تانولاهلا ةفارص زكرم لعج ىلإ فدهي لامعأ جذومن دادعإ متي

ةدحتملا ممألا جمانرب بناج نم ةمدقملا ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرقفلا لامعألا ةطخ تفدهتسا   -١٦٢  
مدقت يكل ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا نيعبر ألاو نماثلا اهعامتجا ءانثأ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ) بينويلا(ةئيبلل 

تاسايسلا معدو يكبشلا طبرلا يلاجم يف٢٠٠٦ماع كلذو لاثتمالا ىلع دعاست ةصاخ ةدعاسم اهيلإ   .  
ىلع ةنجللاتقفتاكلذلو   -١٦٣  :  

، لا ةيبرعلا ةيريهامجلا ثحت نأ  )أ( يفو ،نكمم تقو عرسأ يفةنامألا ىلإ مدقت نأ ىلع ةيبيل  
هتياغ دعوم لوليأ٣٠  ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا ٢٠٠٦ربمتب س/   انايب  ،

نأ نم ةنجللا نكمتت ثيحب ٢٠٠٥ نيثالثلاو عباسلا اهعامتجا ءانثأ يرجت   اهمييقت 
ررقملاو ١٥/٣٦ررقملا يف ةدراولا هتامازتلال فرطلا كلذ ذيفنت  ليلقتل ١٧/٣٧   ،

ىلوألا ةعوم لأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم اهكالهتسا  تابكرم (ا ،ف
تالادب ةبوسحمنانطأ ٣٠٣،٠ىلإ ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا كلذو نوزوألا دافنتسا    
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ةيناثلا ةعوم   ) تانولاهلا(ا ،فلأ قفرملاب ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا ىوتسم ءاقبإل
و ،نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم نط ٧١٤،٥٠٠ىلع ديزي ال  داومل ا كالهتسا ءاقبإ 

 ٩٦،٠٠٠ىلع ديزي ال دح دنع ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا 
ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط   ؛٢٠٠٥ 

اهمازتلا ةلاح نع ًاريرقت مدقت مل ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا نأ ىلإ فسألا عم ريشت نأ   )ب(
ماظن ءاشنإب ١٥/٣٦ررقملا يف دراولا    ، نوزوألل ةدفنتسملا داوملل صصحو صيخارت

هتياغ دعوم يف ماظنلا اذه ىلع صنت يتلا تاعيرشتلا ذيفنتب فرطلا تاعقوت ىلإ ةريشم 
يناثلا نوناك٣١   ؛٢٠٠٦رياني / 

ريرقتلا ،ةعرسلا هجوىلع ةنامألا ىلإ مدقت نأ ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ىلإ بلطت نأ   )ج(  
عباسلا اهعامتجا يف ذيفنتلا ةنجل هيف رظنت يكل ) ب(ةيعر فلا ةرقفلا يف هيلإ راشملا
  .نيثالثلاو

  ٣٦/٢٧ةيصوتلا 
  فيدلملا  -ءاب ءاب

لمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا ١٥/٣٧ررقملا ببسب ثحبلا ةمئاق يف فيدلملا رزج  تجردُأ  -١٦٤  
ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةزجانلا ا   نوبركلا تابكرم دوع نامضل

رفصلا دنع ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسالا ءاقب إب مازتلالا كلذ يف امب ةيرولف ةيرولكلا
  .٢٠٠٥ و٢٠٠٣نيب ام ةرتفلا لالخ 

تابكرم نم رفصلا رادقمب كالهتسا نع تغلبأو ٢٠٠٥ماع تانايب فيدلملا رزج تمدق   -١٦٥  ،
ةباقرلا ريبادت ىلع ًامدقت لثمي امبو ١٥/٣٧ررقملا يف دراولا اه مازتلال اقبط ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  ،
  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا

يف تماق دق تناك فيدلملا رزج نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ ىلع ةنجللا تقفاواذلو   -١٦٦  ٢٠٠٥ 
ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم اهكالهتسا ءاقبتساو ، ١٥/٣٧ررقملا يف دراولا اهمازتلا ذيفنت لامكتساب 

ىلوألا ةعوم   ، ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا فلأ قفرملا يف ةدراولا رفصلا دنع ماعلا كلذ يف
كالهتسا ىلع لوكوتوربلا اهضرفي ةباقرلا ريبادت ىلع اهمدقت تلصاو فيدلملا نأ كلذك ظحالت نأو 

  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
  ٣٦/٢٨ةيصوتلا 

  سويشيروم  -ميج ميج
ديرولك عبار نم كالهتسالا يف ةدايز نع تغلبأ ا يفسو يشيروم تجردأ  -١٦٧  أل ثحبلا ةمئاق  

ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٠،٠٢٢نم نوبركلا  ىلإ ٢٠٠٤  ةبوسحم نط  ٠،٠٣٣ 
يف نوزوألا دافنتسا تالادب اقرلا دودح نع ةدايز٢٠٠٥  بلط امدنعو . لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةب 
عبار نم ًارتل ٣١نأ سو يشيروم تحضوأ ،يرهاظلا اهفارحنال حيضوت ميدقت ةنامألا بناج نم اهيلإ  
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سرادملا يف ةيربتخملا تامادختسالل ةموكحلا ةطساوب أطخلا قيرطب اهداريتسا مت دق نوبركلا ديرولك 
ةميدقءارش تابلط ةمئاق ساسأ ىلع كلذو ةيوناثلا تذختا ،أطخلا اذ .    ةموكحلا تملع نأ درجمبو

عبار داريتسا فقوب ًاروف ةدروتسملا ةهجلا ةقفاوم ىلع تلصحو ،فارحنالا اذه راركت يدافتل تاوطخ 
ليدب داجيإب ْلمِع  ت سملا تصوأو ،ةداملا هذه نم داريتسا تابلطب مدقتلا مدع تررقو ،نوبركلا ديرولك

نوزوألل دفنتس    .م ريغ
ررقملا ىلإ فرطلا اذه ةيانع ةنامألا تهجو ،سو يشيروم نم دراولا حيضوتلا ىلع ًادرو  -١٦٨
اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ثحب ليجأتب ذيفنتلا ةنجل مايق ةرورض ىلع صني يذلا ١٧/١٣  

بجومب لماع فرط يأ بناج نم كلذو ٢٠٠٧ماع ىتح نوبركلا ديرولك عبار ىلع لوكوتوربلا   
كالهتسالا دودح نع فارحنالا نأ حضوي يونس تانايب ريرقت ةروص يف ةنامألا ىلإ ًاليلد مدقي ٥ة داملا  

تايلمعلا يف نوبركلا ديرولك عبار مادختسال ةجيتن ثدح دق لوكوتوربلا هررقي يذلا يونسلا 
بولطملا ليلدل ا كلذ ةعيبط نع تاهيجوت رفوي مل ررقملا نأ ىلإ ةنامألا ةراشإ عمو. ةيليلحتلاو ةيربتخملا
دورو متي ملو . تادراولاب ةصاخ ىرخأ ليصافت يأ ةنجللا عم مساقتي نأل فرطلا تعد دقف ،هميدقت
  .نآلا ىتح در يأ

سو يشيروم ىلإ يسسؤملا معدلا ةدعاسمل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ميدقت نم مغرلا ىلع  -١٦٩
تب موقت ايناملأ نأو ،فارطألا ددعتم قودنصلافارشإتحت  يئاهنلا يجيردتلا صلختلا ةرادإ ةطخ ذيفن  

، يشيروم ةدعاسم ىلإ ةيمارلا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا عيمج نم لماكلا يجيردتلا صلختلا قيقحت ىلع سو
  .ءطبلاب نامستي ةطخلا ذيفنتو لاومألا نع جارفإلا نإف

هنأ ذيفنتلا ةنجلل ني ثالثلاو سماخلا عامتجالا ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ريرقت يف ءاج  -١٧٠
سو يشيروم موقت ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداصو تادراو صيخارتل ماظن ءاشنإ ىلإ ةفاضإلاب

يوتحت يتلا تادعملا تادراو ىلع رظح ضرفو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تادراو صصح ماظن ذيفنتب 
  .داوملا هذه لثم نم يجيردتلا صلختلا معدل ةيداصتقا ًاكوكص عضتو ،نوزوألل ةدفنتسم داوم ىلع

ةنامألا تعرتسا  -١٧١ نيثالثلاو ثلاثلا اهعامتجا ءانثأ ةنجللا ا مامتها   دمتعا ةيصوت ىلإ ةنجللا  
ماع يف نام   ع فارحناب قلعتيو نام  امبو ليثيملا مروفورولك نم ررقملا كالهتسالا نع ٢٠٠٣عب قلعتي  

تامارغ وليك٣ر ادقمب كلذو ًارفص غلابلا اهيدل ساسألا طخ نع ديزي   . ، ةلأسملا هذه ةشقانم ءانثأو
نأ ثيح ،هنأو ،سويشيروم ةلاح ىلع اهقيبطت يغبني ١٧/١٣ررقملا ماكحأ نأ ىلع ماع قافتا داس   

نام   ع ةلاحب ةنراقملا نإف ،دوجولا ىلإ ررقملا اذه جرخي نأ لبق تدمتعا دق تناك نام  عب ةقلعتملا ةيصوتلا
تايوتسم نع ًادج ةليئضلا تافارحنالا ةلاح ةيضق ءاضعألا دحأ راثأو .ةنهارلا ةلاحلل ةبسانم تسيل  

يف اهرابتعا نكمي سويشيروم ا   ركذ يتلا ريداقملا تناك اذإ امع رخآ لءاستو ،هب حومسملا كالهتسالا
ةيرشعلا ةطقنلا مادختسا ببسب طقف ترهظ دق لاثتمالا مدع ةيضق نأ ىلإ ًاريشم ،ىندألا دحلا دودح 

  .فرطلا اهمدق يتلا ةيئاصحإلا ماقرألا يف
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ىلع ةنجللاتقفاوكلذل   -١٧٢  :  
 تالادب ةبوسحم نط ٠،٠٣٣هردق كالهتسا نع تغلبأ سويشيروم نأ ىلإ ريشت نأ   )أ(

ةيناثلا ةعوم   عبار (ا ،ءاب قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم نوزوألا دافنتسا
تشي امع ةدايز٢٠٠٥يف ) نوبركلا ديرولك عبار كالهتسال ليلقت نم لوكوتوربلا هطر  

صاخلا ساسألا طخ ىوتسم نم ةئاملا يف ا ١٥زواجتي ال ام ىلإ نوبركلا ديرولك   
؛ماعلا كلذ يف نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم نط ٠،٠٠٢وهو     

عبار كالهتسا فقول سويشيروم هتذختا يذلا زجانلا ءارجإلا ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )ب(
ذنم نوبركلا ديرولك   ؛٢٠٠٥ 

نع رداصلا ١٧/١٣ررقملا نأ ىلإ ًاضيأ ريشت نأ   )ج( فارطألاعامتجا  رشع عباسلا   قبطني  
اهليلحت ءوض يف كلذو نوبركلا ديرولك عبار نم دئازلا فرطلا كالهتسا ىلع 

  ؛٢٠٠٥يف نوبركلا ديرولك عبارل سو يشيروم كالهتساب ةقلعتملا ةصاخلا فورظلل
ىتح ئجرتنأ   )د( يتلا ةباقرلا ريبادتب قلعتي اميف سويشيروم لاثتما ةلاح ثحب ٢٠٠٧   

  ١٧/١٣ررقملا ماكحأ عم ىشمتي امب نوبركلا ديرولك عبار ىلع لوكوتوربلا اهضرفي 
  ٣٦/٢٩ةيصوتلا 

  كيسكملا  -لاد لاد
فرطلا بلط ىلإ تراشأ يتلا ٣٥/٢٥ةيصوتلا ببسب ثحبلا ةمئاق يف كيسكملا  تجردُأ  -١٧٣  

فرطلا اهمدق يتلا تامولعملا كلذكو ،نوبركلا ديرولك عبارل ساسألا طخ كالهتسا تاناي ب حيقنت
نأ ىلإ كلذ عم تراشأ دق ةيصوتلا تناكو . ١٥/١٩ررقملا عم ًايشمت بلطلا كلذ معدل نآلا ىتح 

كلذ لعف هيلإ تبلط دق تناك ا ١٥/١٩ررقملا اهبلطتي يتلا تامولعملا عيمج مدقت مل كيسكملا   أو  ،
  .يلاحلا عامتجالا يف هثحب نم ةنجللا نكمتت ثيحب

يف ةنجللا ىلإ مدق دق فرطلا ناكو . ٣٥/٢٥ةيصوتلا ىلع هخيرات ىتح كيسكملا درت ملو   -١٧٤
ريغ ةيلاحلا ساسألا طخ تانايب نأ دقتعي نأل هوعدت يتلا بابسألل ًاحيضوت نيثالثلاو سماخلا اهعامتجا 

ا ئطاخ ةروصب غلبأ دق ناك هنأو: ةميلس أ ىلع نوبركلا ديرولك عبار نم ةنسلا كلت يف هتادراو نع ة
ةموكحلا تصلخ دقو . جاتنإ لماوعك اهمادختسال ةقيقحلا يف تادراولا تمت امنيب ةافعم ةطيسو داوم

لالخ نوبركلا ديرولك عبار نم ا   ادراو فينصتب قلعتي ًايميهافم ًاطخ تبكترا دق ةكرشلا نأ ىلإ
  .١٩٩٨ةنس اهنيب نمو ةقباسلا تاونسلا 

وهو١٩٩٨ةنس يف نوبركلا ديرولك عبارل ديدجلا حرتقملا مقرلا نأ فرطلا ربتعا   -١٧٥  ١٨٤،٣٢ 
مدختست يتلا كيسكملا يف ةديحولا ةكرشلا يه تناك ةينعملا ةكرشلا نأل ًاحيحص ًامقر يرتم نط 

ةكرش يأ دجوت ال هن أ ىلإ ةيونسلا ريراقتلا تراشأو. ١٩٩٨يف عينصت لماعك نوبركلا ديرولك عبار 
كلت نأو ١٩٩٨ماع يف ةطيسو تامادختسا يف نوبركلا ديرولك عبار مدختست تناك ىرخأ   ،

هذه جتني ال هنأل ًارظن فرطلا كلذ ىدل نوبركلا ديرولك عبارل ديحولا ردصملا لثمت تناك تادراولا 
  .ةيئايميكلا ةداملا
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دفنتسملا داوملاب ةصاخلا ا  -١٧٦  كالهتسا نع تغلبأو ٢٠٠٥ماعل نوزوألل ة انايب كيسكملا تمدق  ،
نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم نط ٨٩،٥٤٠غلب نوبركلا ديرولك عبار نم  ًافرط كيسكملا ةفصبو .  

ديرولك عبار نم هكالهتسا ليلقت هنم ًابولطم ناك دقف ،لوكوتوربلا نم ٥ةداملا بجومب ًالماع   
ىلع ديزي ام ىلإ ٢٠٠٥ماع يف نوبركلا   -رفص يأ ،ةداملا كلتل ةبسنلاب ساسألا طخ نم ةئاملا  يف ١٥ 

نوزوألا دافنتساتالادبًابوسحم نط  ناك ٢٠٠٤يف هنع غلبأ يذلا كالهتسالا نأ كلذ ىلإ فاضي .    
نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم نط -رفص  ناريزح٩خرؤم بوتكم يفو .   تناك ٢٠٠٦هينوي /  ،

ىتح فرطلا اذه مدقي ملو . يرهاظلا فارحنإلا كلذلحيضوت ميدقت ىلع كيسكملا تعد دق ةنامألا 
  .ةنامألا ىلع ًادر نآلا

نوبركلا ديرولك عبارل ساسألا طخ تانايب ىلع كيسكملا هبلطت يذلا حيقنتلا ىلع ةقفاوملا نإ   -١٧٧
بار نم فرطلا اذه كالهتسال ساسألا طخ ريغت نأ ا١٩٩٨ماعل   أش نم نم نوبركلا ديرولك ع ـ 

ىلإ نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط -رفص  نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم نط٦٧،٥٨٤    .
 ٢٠٠٥ماع يف نوبركلا ديرولك عبار نم هب حومسملا كيسكملا كالهتسال ىلعألا دحلا لصي فوسو 

ديدجلا ساسألا طخ مقر مادختساب بِتالادب ةبوسحم نط ١٠،١٣٨ىلإ   سح هنأ ول نوزوألا دافنتسا   .
عضي نل ا إف ،كلذل ةجيتنو  صاخلا ساسألا طخ تانايب حيقنتب كيسكملا بلط ىلع ةقفاوملا ن

ال ام ىلإ نوبركلا ديرولك عبار كالهتسال ضيفخت نم لوكوتوربلا هبلطتي امل لاثتما عضو يف كيسكملا 
يف ا ١٥ىلع ديزي   صاخلا ساسألا طخ ىوتسم نم ةئاملا يف  ٢٠٠٥.  

ىلع ةنجللاتقفاو كلذل  -١٧٨  :  
حيقنتب اهبلط معدل ةرخأتملا تامولعملا مدقت مل كيسكملا نأ ىلإ فسألا عم ري شت نأ  )أ(

ماعل ا   يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ١٩٩٨صاخلا ساسألا طخ تانايب  
ىلوألا ةعوم    ١٥/١٩ررقملا عم ىشمتي امب ) نوبركلا ديرولك عبار(ا ءاب قفرملا

  ؛٣٥/٢٥ةيصوتلاو 
 تالادب ةبوسحم نط ٨٩،٥٤٠غلابلا هنع غلبملا كيسكملا كالهتسا قل قلا عم ظحالت نأ  )ب(

طرتشي امع ةدايز ٢٠٠٥ماع يف نوبركلا ديرولك عبار نم نوزوألا دافنتسا   
 يف ١٥ىلع ديزي ال ام ىلإ نوبركلا ديرولك عبار نم كالهتسالا ليلقتل لوكوتوربلا 

  ؛ماعل كلذ لالخ نوزوألا دافنتسا تالادب ًارفص غلابلا ساسألا طخ ىوتسم نم ةئاملا
 ١٦هتياغ دعوم يفو نكمم تقو عرسأ يف ةنامألا ىلإ مدقت نأ كيسكملا ىلإ بلطت نأ   )ج(

ةيعرفلا ةرقفلا يف ةبولطملا تامولعملا ٢٠٠٦سطسغأ /بآ ىلع اهفارحنإل ًاحيضوت ) أ( 
تامالع تاذ لمع ةطخ ،بسانت اذإ ،و ) ب(ةيعرفلا ةرقفلا يف فوصوملا وحنلا 

اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةزجانلا هتدوع نامضل ًاينمز ةرطؤ م سايق
  ؛نوبركلا ديرولك عبار كالهتسا ىلع لوكوتوربلا

نيثالثلاو عباسلا عامتجالا ىلإ لثمم لاسرأ ىلإ ،ةرورضلا تعد اذإ ،كيسكملا وعدت نأ   )د(
ةلأسمو ا  ريبادت نع فارحنإلا صاخلا ساسألا طخ حيقنت بلط لئاسم ةشقانمل ةنجلل  

  ؛٢٠٠٥ماعل نوبركلا ديرولك عبار كالهتسا ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا 
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نأ ،نوبركلا ديرولك عبار نم ررقملا كالهتسالا دح زواجتل حيضوت بايغ يف هنأ   )ه(
ةيعرفلا ةرقفلا يف دراولا بلطلا ىلع ةقداصملا رشع نماثلا فارطألا عامتجاىلإ بلطت 

اذهل لوألا قفرملا نم لاد مسقلا يف دراولا ررقملا عورشم ةلاحإ قيرط نع ه يلاع) ج(
  .هدامتعال عامتجالا كلذ ىلإ ريرقتلا

  ٣٦/٣٠ةيصوتلا 
  قيبمازوم  -ءاه ءاه

مل فرطلا اذه نأ ىلإ راشأ يذلا ١٧/٢٠ررقملا ببسب ثحبلا ةمئاق يف قيبمازوم تجردُأ   -١٧٩  
لمعلا ىلع هثحو٢٠٠٤نع تانايب غلبي  ددعتم قودنصلل ةعباتلا ذيفنتلا تالاكو عم ةقيصل ةروصب ،   

ةعرسلاهجوىلع ةنامألا ىلإ تانايبلا كلت غالبإو ،فارطألا  ذيفنتلا ةنجل ىلإ كلذك ررقملا بلطو .  
  .دعب ةرخأتملا هتانايب فرطلا اذه مدقي مل كلذ عمو. لبقملا اهعامتجا ءانثأ قيبمازوم عضو ضارعتسا

قودنصلا ةياعر تحت قيبمازوم ىلإ يسسؤملا زيزعتلا ةدعاسم ةئيبلل ةدحتملا مم ألا جمانرب مدقي  -١٨٠
ممألا جمانرب اهمدق يتلا ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦لامعأ ةطخ يف تماق دق ةلاكولا تناكو . فارطألا ددعتم  

صلختلا لاجم يف ٢٠٠٦يف ةصاخلا لاثتمالا ةدعاسمب هدادمإل قيبمازوم فادهتساب ةئيبلل ةدحتملا   
  .ةماعلا تاسايسلا معدو ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا

نيعملا فظوملا ةدعاسمل ةثعب لاسرإ ديدحتلا هجو ىلع ططخ دق ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ناكو 
نيماعلل فرطلا اذه ىدل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانايب فينصت ىلع قيبمازوم ىدل نوزوألل ًاثيدح 

  .٢٠٠٥ و٢٠٠٤
ع ةنجللاتقفاوكلذل   -١٨١   :ىل 

نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا   )أ(  انايب مدقت مل قيبمازوم نأ ىلإ فسألا عم ريشت نأ
ررقملا عم ًايشمت ٢٠٠٤ماعلا    ؛١٧/٢٠ 

ىلع –ةنامألا ىلإ مدقت نأ قيبمازوم ىلإ بلطت نأ   )ب( هتياغ دعوم يفو ،ةعرسلا هجو   ١٦ 
رفلا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تانايبلا٢٠٠٦سطسغأ /بآ ةنجل اهيف رظنت يكل ) أ(ةيع ، 
  .نيثالثلاو عباسلا اهعامتجا ءانثأ ذيفنتلا

  ٣٦/٣١ةيصوتلا 
  ايبيمان  -واو واو

ررقملا ببسب ثحبلا ةمئاق يفايبيمان  تجردُأ  -١٨٢ نامضل اهلمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا ١٥/٣٨   
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ى لع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةزجانلا ةدوعلا

نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا ليلقتب ايبيمان بناج نم مازتلا ىلع ةطخلا تلمتشاو )CFCs(ةيرولف   
يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط ٢٠نم ةيرولف ةيرولكلا  ىلإ ٢٠٠٢  تالادب نانطأ ١٠   
  .٢٠٠٥يف نوزوألا دافنتسا 
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نم رفصلا رادقمب كالهتسا نع تغلبأو ٢٠٠٥ماع نع تان ايب تمدق دق ايبيمان تناكو  -١٨٣  
ةطخ يف دراولا كالهتسالا صيلقتب مازتلالا يف ًامدقت لثمي ام وهو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم 
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل لوكوتوربلا بجومب ا   ادهعت يفو ،ماعلا كلذل لمعلا

  .ةيرولف
كالهتسا نع تانايب تغلبأ دق ايبيمان نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ ىلع ةنجللا تق فاو كلذل  -١٨٤

ىلوألا ةعوم   يف ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا
ررقملا يف دراولا اهمازتلا ىلع ةمدقتم ايبيمان نأ ىلع تللد ٢٠٠٥ اهكالهتسا صيلقتب١٥/٢٦  نم    

صلختلاب ا ١٠،٠ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم   ادهعت ىلع ةمدقتمو لب ،ماعلا كلذ يف نانطأ  
  .٢٠٠٥ماعل ةبسنلاب لايرتنوم لوكوتورب اهضرفي يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا 

  وروان  -ياز ياز
ررقملا ببسب ثحبلا ةمئاق يفوروان  تجردُأ  -١٨٥ فرطلا اذه نأ ىلإ راشأ دق ناك يذلا ١٧/٢٠   

قودنصلل ةعباتلا ذيفنتلا تالاكو عم بثك نع لمعلا ىلع اهثحو ٢٠٠٤ماع نع تانايب غلبي مل   ،
ةعرسلاهجوىلع ةنامألا ىلإ تانايبلا غالبإل فارطألا ددعتم  ًاضيأ ذيفنتلا ةنجل ىلإ ررقملا بلط دقو .  

  .مداقلا هعامتجا ءانثأ وروان عضو ضارعتسا
ماع نع ةَقَل   -١٨٦  عملا ا  موي نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةصاخلاو ٢٠٠٤انايب وروان تغلبأ  ٢٠ 

كلذ ىلع لوكوتوربلا اهضرف يتلا ةباقرلا ريبادت عم ةقفاوتم تانايبلا تءاجو . ٢٠٠٦رياربف /طابش
  .ماعلا

ا عيمجل وروان ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ةراشإلا ىلع ةنجللاتقفاوكلذل   -١٨٧ عم ًايشمت ةقلعملا تانايبل  
ررقملاو ،لوكوتوربلا بجومب تانايبلا غالبإب ةصاخلا ا   ريبادتل ةلثتمم ا ١٧/٢٠امازتلا  أ ىلإ راشأ يذلا  

  .٢٠٠٤ماع ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا 
  ٣٦/٣٣ةيصوتلا 

  لابين -ءاح ءاح
لا١٦/٢٧ررقملا ببسب ثحبلا ةمئاق يف لابين  تجردُأ  -١٨٨  ةرادإل اهلمع ةطخ ىلع لمتشا يذ 

يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط ٢٧ نع جارفإلا ةيلمع  
رادقم نع ًايونس غالبإلاب فرطلا مازتلا ىلإ كلذك ررقملا راشأو . فرطلا اذه اهيلع ىلوتسا نأ قبس
مدعو ،اهقاوسأ ىلإ تبرست يتلاو اهيلع يلوتسملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةيلامجإلا ةيمكلا  

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ١٣،٥نم رثكأ نع جارفإلا   
  .٢٠٠٥يف اهقاوسأ يف ةيرولف 

تابكرم نم ًارفص هرادقم كالهتسا نع تغلبأو ٢٠٠٥ماع نع تانايب لابين تمدق   -١٨٩  
نع جارفإلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا نم اهقاوسأ يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط ١٢   
  .اهيلع ءاليتسالا قبس يتلا ةيمكلا نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
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يف دراولا اهمازتلا ذيفنت تلمكأ دق لابين نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ ىلع ةنجللا تقفاوكلذل   -١٩٠  
مع جارفإلاب١٦/٢٧ررقملا  تابكرم نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ١٣،٥ىلع ديزي ال ا    

  .ماعلا كلذ لالخ اهقاوسأ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
  ٣٦/٣٤ةيصوتلا 

  رجينلا  -ًايناث 
هردق كالهتسا نع تغلبأ دق تناك ا يفرجينلا  تجردُأ  -١٩١  أل ثحبلا ةمئاق نط  ٢٢،٦٨٠ 

نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم   فرطكو . ٢٠٠٥ 
نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا ليلقت رجينلا ىلإ بلط دقف ،لوكوتوربلا نم ٥ةداملا بجومب لماع   

ىلع ديزي ال ام ىلإ ٢٠٠٥ماع يف ةيرولف ةيرولكلا  كلت نم اهتصاخ ساسألا طخ نم ةئاملا يف ٥٠   
تالادبةبوسحم نط ١٦،٠١١يأ ،ةداملا  نوزوألا دافنتسا   ٢٢،٦٨٠غلابلا كالهتسالا نإف كلذ عمو .  

ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط لثمي ٢٠٠٥   
 تالادب ةبوسحم ًانط ٢٢،٩٨٦غلابلاو فرطلا اذه هنع غلبأ يذلا كالهتسالا ىلإ ةبسنلاب ًاضافخنا 

  .٢٠٠٤يف نوزوألا دافنتسا 
ناريزح١٦خرؤم بوتكم يفو   -١٩٢ حيضوت ميدقت ىلإ رجينلا ةنامألا تعد ٢٠٠٦ هينوي/   ،

ريغ ربتعت تمدق يتلا تانايبلا نأو تانايبلا يف رظنلا ديعي هنأب ةنامألا فرطلا غلبأو . يرهاظلا فارحنإلل
ةيئا .  

اقرلا ريبادتل رجينلا لاثتما يف رظنلاءاجرإىلع ةنجللا تقفاو كلذل   -١٩٣ لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةب  
، ٢٠٠٥ماع يف  نيثالثلاو عباسلا هعامتجا داقعنا ىتح تقولا قيضل ًارظن  ىلع درلل رجينلل حيتُأ يذلا  

ةعضاخلا داوملا نم اهكالهتسا صيلقت بلطم نع يرهاظلا فارحنإلا نع تامولعم ميدقت ةنامألا بلط 
ىلوألا ةعوم   ال ام ىلإ ٢٠٠٥يف ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل  

اهتصاخ ساسألا طخ نم ةئاملا يف٥٠ىلع ديزي   .  
  ٣٦/٣٥ةيصوتلا 

  ايريجين  -ءاط ءاط
كلذ لمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا ١٥/٣٠ررقملا ببسب ثحبلا ةمئاق يف ايريجين  تجردُأ  -١٩٤  

تابكرم ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرل ا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةزجانلا ةدوعلا نامضل فرطلا
تابكرم نم اهكالهتسا صيلقتب ايريجين مازتلا ىلع ةطخلا تلمتشاو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا

ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٣ ٦٦٦نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  ىلإ ٢٠٠١   ٠٠ 
يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ١٨ ريدقتلا عم ةنجلل ٣٥/٢٩ةيصوتلا تراشأ دقو . ٢٠٠٥   

هرادقم ٢٠٠٤ماع نع كالهتسالا تانايب تغلبأ دق ايريجين نأ ىلإ   تالادب ةبوسحم نط ٢ ١١٦،٩ 
تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب ا   امازتلا ىلع مدقتملا اهعضو ىلع كلذب ةظفاحم نوزوألا دافنتسا

ماعل ا ن مدقت مل كلذ عمو. ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا    .٢٠٠٥انايب دعب ايريجي
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ةينطو ةطخ ذيفنتب ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب موقي   -١٩٥
ْنِوَك . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل ايريجين يف  مِل ليوط ريخأت ثدح دقو
طابش ةياوتملا نم ناك نإو ،ةطخلا يف تالوصوريألا  رياربف /هتياغ دعوم يف تلمكتسا دق نوكت نأ عق

معدلا نم ديزملا ريفوتل ايريجين ىلإ ةصاخ ةثعب لاسرإ ةيمنتلل ةدحتملا ممألا جمانرب عمزيو . ٢٠٠٦
ماعل ايريجين اهتمدق يتلا تانايبلا نم عقوتت ا    ٢٠٠٥أ ًاضيأ تركذو ،يجيردتلا صلختلا ةطخ ذيفنتل

نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل ماعلا كلذل ا م ايريجين نوكت نأ  امازتلا ىلع ًاريثك ةمدقت
لاثتما ةدعاسم ميدقتل فرطلا اذه ًاضيأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب فدهتسا دقو . ةيرولف ةيرولكلا
  .يعولا قيمعت ناديم يف هل ةصاخ

اهنع جارفإلا رظتنت لازت ال يت لاو ،نوزوألاب ةصاخ تاعيرشت عورشم نأ ًاضيأ ايريجين تغلبأ  -١٩٦
ززعم صيخارت ماظن ىلع لمتشا دق ،ةقحاللا ةيناملربلا ةقفاوملاو ةموكحلا يف ةينوناقلا ةرادإلا بناج نم 

ذنم مئاق صيخارتلل ًاماظن كانه نأ ) ةنجللا وضع(ايريجين لثمم حضوأو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملل
إلا ريبادتلا ساسأ ىلع ميقأ هنكلو١٩٩٩ عيرشتلا نإو . ةيعيرشتلا ةدعاقلا ىلإ رقتفي هنأو ،طقف ةيراد، 

ةدعاق    ديِش  ي نأ هنأش نم نيصتخملا ةحلصملا باحصأ عم لماكلا رواشتلا لالخ نم  ن س يذلا ديدجلا
هنأ امك ،تاقورخ يأل ةبسانملا باقعلا ريبادت نم ةعومجم ددحي نأو صيخارتلا ماظنل ةتباث ةينوناق 

ناكمإ يف هلمأ نع برعأو . ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ىلع ةيوتحملا تادعملا داريتسال رظح ىلع لمتشي
نيب نواعتلا نيسحتب تقولا سفن يف موقت ايريجين نكلو ٢٠٠٦ماع ءاهتنا لبق عيرشت دامتعا   ،

روطتلا كلذب ةنجللا ءاضعأ بحرو . يلاحلا اهماظن نيسحتل ةليسوك ىرخألا تالاكولاو كرامجلا
صلختلا ةلحرم نم ا ًالاثم هوربتعاو  ارتقا عم ةريغتملا فورظلا عم بواجتلا ىلإ فارطألا جايتحال  
  .ةيئاهنلا يجيردتلا

  :ىلع ةنجللا تقفاوكلذل   -١٩٧
ًارظح ضرفي ،ززعم صيخارت ماظن ثادحتسال ايريجين دوهج ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(

قرخ ىلع تابوقعو ،نوز وألل ةكلهتسملا داوملا ىلع ةيوتحملا تادعملا داريتسا ىلع
ريبادتل فرطلا لاثتما قيقحتل ةميلسلا ةيميظنتلا ريبادتلل ًارظن كلذو ززعملا ماظنلا كلذ 

  ؛لاثتمالا كلذ ىلع ةظفاحملاو لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا
 ٣٠هتياغ دعوم يفو ،نكمم تقو عرسأ يف ،ةنامألا ىلإ مدقت نأ ىلع ايريجين ثحت نأ   )ب(

ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب ا ٢٠٠٦ ربمتبس/لوليأ  انايب ثيحب . ٢٠٠٥ 
دراولا همازتلال فرطلا ذيفنت نيثالثلاو عباسلا عامتجا ءانثأ   ميِق  ت نأ نم ةنجللا نكمتت

قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم هكالهتسا صيلقتلو ١٥/٣٠ررقملا يف   ،
ىلوألا ةعوم   ةبوسحم نط  ١ ٨٠٠ىلإ ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا ،فلأ

نوزوألا دافنتساتالادب  .  
  ٣٦/٣٦ةيصوتلا 
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  ناتسكاب  -فاك فاك
اهلمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا ١٦/٢٩ررقملا ببسب ثحبلا ةمئاق يف ناتسكاب  تجردُأ  -١٩٨  

ىلع لوكوتربلا اهبتري يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةزجانلا ا   ةطخلا تلمتشاو . تانولاهلادوع نامضل
نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط ١٥،٠نم تانولاهلا نم اهكالهتسا ليلقتب ناتسكاب مازتلا ىلع   

ىلإ ٢٠٠٣يف  يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٧،١  تدمتعا دق ذيفنتلا ةنجل تناكو . ٢٠٠٥ 
قتلا عم تراشأ يتلا٣٥/٣٠ةيصوتلا يئاهنلا اهعامتجا يف  تانايب تغلبأ دق ناتسكاب نأ ىلإ ريد  

هرادقمو ٢٠٠٤ماع نع تانولاهلا كالهتسا  ام وهو ،نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٧،٢٠   
. لاثتمالا ىلإ ناتسكاب داعأو ،تانولاهلا نم يجيردتلا صلختلاب اهمازتلا ىلع مدقتم عضو يف اهعضي

  .٢٠٠٥ماع نع تانايب ناتسكاب مدقت مل ،كلذ عمو 
يجيردتلا صلختلل ةدعاسملا مدقت يتلا ) ودينويلا(ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم تدافأ   -١٩٩

، ٢٠٠٥يف ليغشتلا ةلحرم زكرملا اذه لخدو ريودت ةداعإلو ،تانولاهلا ةداعتسال زكرم ءاشنإ مت هنأب 
ناريزح ةيا  ناكو . ٢٠٠٦هينوي /يف ثدحتسي فوس تانولاهلا تادراو ىلع ًالماك ًارظح نأو

نم يجيردتلا صلختلل ةصاخ لاثتما ةدعاسم لاسرإل ناتسكاب فدهتسا دق ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 
ةدفنتسملا داوملا تارداصلو تادراول صيخارتلا رادصإل ًاماظن تأشنأ ا . تانولاهلا  أب ناتسكاب تدافأو
  .نوزوألل

نأ ىلع ناتسكاب ثحت نأ ىلع ةنجللا تقفاو كلذلو  -٢٠٠   ، نكمم تقو عرسأ يف ،ةنامألل مدقت
لوليأ٣٠هتياغ دعوم يفو  ماعل ا ٢٠٠٦ربمتبس /   انايب ثيحب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب ٢٠٠٥   

ررقملا يف دراولا همازتلال فرطلا ذيفنتل نيرشعلاو عباسلا عامتجالا ءانثأ مييقتلا نم ةنجللا نكمتت 
ةعضاخلا داوملا كالهتسا صيلقت لجأل ١٦/٢٩ ةيناثلا ةعوم    ا ،فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل

نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم نط ٧،١ىلإ ) تانولاهلا(  .  
  ٣٦/٣٧ةيصوتلا 

  ةديدجلا اينيغ اوباب  -مال مال
ةطخ ىلع لمتشا يذلا ١٥/٤٠ررقملا ببسب ثحبلا ةمئاق يف ةديدجلا اينيغ اوباب  تجردُأ  -٢٠١  

جانلا ا  تابكرم ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةز دوع نامضل اهلمع
نم اهكالهتسا ضيفختب ةديدجلا اينيغ اوباب مازتلا ىلع ةطخلا تلمتشاو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا

يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط ٣٥،٠نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  ىلإ ٢٠٠٢   
يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط ١٧،٠ خيراتب رظح ضرفو ٢٠٠٥  نوناك ٣١،   

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لمعتست يتلا تادعملا تادراو ىلع كلذ لبقو وأ٢٠٠٤ربمسيد /لوألا  .  
هردق كالهتسا نع تغلبأو ٢٠٠٥ماع نع تانايب تمدق دق ةديدجلا اينيغ اوباب تناك   -٢٠٢  ،

نتساتالادب ةبوسحم نط ١٥،٠٥٦ صيلقتب مازتلالا ىلع مدقتم عضو يف اهعضو نوزوألا داف  
تابكرم نم ًاضيأ يجيردتلا صلختلاب ا   ادهعت ىلعو ،ماعلا كلذل اهلمع ةطخ يف دراولا كالهتسالا

ىلع ًارظح نأب تدافأ دق ةديدجلا اينيغ اوباب تناكو . لوكوتوربلا اهبتري يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
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حت ةقداصم رظتنت لازت ال تناك رظحلا ليعفت طرتشت يتلا حئاوللا نأ ثيح ،ثد سي فوس تادراولا
ىلع نيعتي لازي ال نكلو ٢٠٠٦سرام /راذآيف ةعقوتم ةقداصملا كلت تناكو . اهيلع ءارزولا سلجم  ،
  .ثدح دق كلذ نأب ةنامألا راطخإ فرطلا

  :ىلع ةنجللا تقفاوكلذل   -٢٠٣
داوملا كالهتسا نع تانايب تغلبأ دق ةديدجلا اينيغ اوباب نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ  )أ(  

ىلوألا ةعوم   ةيرولكلا نوبركلا تابكرم (ا ،فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا
ررقملا يف دراولا اهمازتلا ىلع ةمدقتم ا ٢٠٠٥ماع يف ) ةيرولف  أ ىلع تللد  ١٥/٤٠ ،

ف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا تصلق ا  ةبوسحم ًانط  ١٧،٠ىلإ ةيرول أو
صلختلاب ا تالادب  ادهعت ىلع ًاضيأ ةمدقتم ا  أو ،ماعلا كلذ لالخ نوزوألا دافنتسا  

  ؛٢٠٠٥ماعل لوكوتوربلا بجومب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا 
قملا يف دراولا اهمازتلا ذفنت مل ةديدجلا اينيغ اوباب نأ ىلإفسألا عم ريشت نأ  )ب(  ١٥/٤٠رر  

نوناك ٣١خيراتب نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةلمعتسملا تادعملا تادراو رظحب   
؛هلبق وأ٢٠٠٤ربمسيد /لوألا    

ءاشنإل ةمزاللا حئاوللا نأب تغلبأ دق ةديدجلا اينيغ اوباب نأ ىلإ ،كلذ عم ،ريشت نأ   )ج(
 ةيا هتياغ دعوم يف اهيلع قيدصتلل ءارزولا سلجم ىلع تضرع دق تناك رظحلا

ىلع ،ةنامألا ىلإ مدقت نأ اهيلإ بلطت مث نمو ٢٠٠٦سرام /راذآ ًاريرقت ةعرسلا هجو،   
ءانثأ ذيفنتلا ةنجل هيف رظنت يكل ) ب(ةيعرفلا ةرقفلا يف هيلإ راشملا مازتلالل اهذيفنت نع 

  .نيثالثلاو عباسلا اهعامتجا
  ٣٦/٣٨ةيصوتلا 

  نيدانيرغو تنسنيف تناس  -ميم ميم
لمتشا يذلا ١٦/٣٠ررقملا ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع نيدانيرغو ت نسنيف تناس تجردُأ  -٢٠٤  

ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةزجانلا ا   دوع نامضل اهلمع ةطخ ىلع
صيلقتب نيدانيرغو ت نسنيف تناس مازتلا ىلع ةطخلا تلمتشاو. ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٣،٠٧   

ىلإ ٢٠٠٣ يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ١،٣٩   ٢٠٠٥.  
نم كالهتسا نع تغلبأو ٢٠٠٥ماع تانايب تمدق دق نيدانيرغو ت نسنيف تناس تناك  -٢٠٥  ،

لثمي امب يأ نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ١،٠٢٨غلبي ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم   
ةيصوتلا تدمتعا دق ريخألا اهعامتجا يف ةنجللا تناكو . كالهتسالا صيلقتب مازتلالا ىلع ًامدقت

سنيف تناس نأ ىلإ ريدقتلا عم تراشأ يتلا٣٥/٣٢ ثادحتساب اهمازتلاب تفوأ دق نيدانيرغو ت ن 
سنيف تناس تفدهتسا ايف نوزوألل ةدفنتسملا داوملل صصح ماظن ذيفنتو  أو ،دلبلا نيدانيرغو ت ن 
  .تانايبلا غالبإ لاجم يف ةصاخ لاثتما ةدعاسم ميدقتل
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تغلبأ دق نيدانيرغو ت نسنيف تناس نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ ىلع ةنجللاتقفاو كلذل   -٢٠٦
وألا ةعومأقفرملا يف ةدراولا ةباقرل ةعضاخلا داوملا كالهتسا نأشب تانايب   نوبركلا تابكرم (ىل ا ،فل

ررقملا يف دراولا همازتلال لاثتما ةلاح يف فرطلا اذه نأ ترهظأ ٢٠٠٥ماع يف ) ةيرولف ةيرولكلا  
ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا صيلقتب ١٦/٣٠ دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ١،٣٩   

  .ماعلا كلذ لالخ نوزوألا
  ٣٦/٣٩ةيصوتلا 

  دوسألا لبجلاو برصلا -نون نون
نأ ىلإ راشأ يذلا ١٧/٢٢ررقملا ببسب ثحبلا ةمئاق يف دوسألا لبجلاو برصلا  تجردُأ  -٢٠٧  

ساسألا طوطخ ديدحتل ةمزاللا ماوعألا نم رثكأ وأ ماع ةدمل ا   انايب غلبت مل دوسألا لبجلاو برصلا
ةداملا يف هيلع صوصنملا وح نلا ىلع ،لوكوتوربلا نم ءاهو ءاب نيقفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملل

ةرقفلا ٥ ةرقفلاو ٣،  ًاثلاث ٨    .لوكوتوربلا نم) د( 
لاجم يف هدوهجل لماشلا قايسلا حيضوتب ١٧/٢٢ررقملا ىلع ًادر مدق دق فرطلا اذه ناك   -٢٠٨  

تقيعأ دق تانايبلا عمج لاجم يف هدوهج نأ درلا كلذ يف فرطلا حضوأ دقو . نوزوألا ةقبط ةيامح
ةيسسؤملاو ةيسايسلا تاريغتلا نم ديدعلا نع لوألا ماقملا يف تمجن يتلاو ،ةدعاسملا دو رو رخأت ببسب
تادراو نع تانايبلا نأ ةقيقح ببسب اهدوهج تقيعأ دقو . يضاملا دقعلا لالخ دلبلا يف تثدح يتلا
نو زوألا ةدحو فيضتست يتلا ةرازولا ريغ تارازولا عم تالاصتا ىلإ جاتحت ليثيملا ديمورب تارداصو

لبق اميف ةموكحلا ةباقرل نيتعضاخ اتسيل ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك عبار نأ ةقيقحو ،ةينطولا 
  .لوكوتوربلا نم ةلصلا يذ ليدعتلا ىلع دوسألا لبجلاو برصلا قيدصت

ىلع ةنجللاتقفاواذل   -٢٠٩  :  
ألا طخ تانايب مدقت مل دوسألا لبجلاو برصلا نأ ىلإفسألاعم ريشت نأ   )أ( ساس  

نوبركلا تابكرم ريغ (ءاب قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نع ةرخأتملا 
ديمورب (ءاه قفرملاو ) ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك عبارو ،ةيرولف ةيرولكلا
  ؛١٧/٢٢ررقملاو قفتي امب ) ليثيملا

اهلاثتما مدعل ًاحيضوت تمدق دق دوسألا لبجلاو برصلا نأ ىلإ ،كلذ عم ،ريشت نأ  )ب(  
دعوم يفو ،ةعرسلا هجوىلع ،ةنامألا ىلإ مدقت نأ اهيلإ بلطت نأو ،تانايبلا غالبإل   

بآ١٦هتياغ  ةيعرفلا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تانايبلا ٢٠٠٦سطسغأ /  رظنت يكل ) أ(، 
  .نيثالثلاو عباسلا اهعامتجا ءانثأ ذيفنتلا ةنجل اهيف

  ٣٦/٤٠ةيصوتلا 
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  نويلاريس  -نيس نيس
ماع يف تانولاهلا نم ررقملا كالهتسالا اهزواجت ببسب ثحبلا ةمئاق يف نويلاريس  تجردُأ  -٢١٠

نأ اهيلإ بلطو ،لوكوتوربلل لاثتما مدع ةلاح يف نويلاريس نأ ىلإ ١٧/٣٨ررقملا راشأ دقو . ٢٠٠٤  
ًاينمز ةرطؤم تارشؤم تاذ لمع ةطخ رظنلل نيثالثلاو سداسلا اهعامتجا يف ذيفنتلا ةنجل ىلإ مدقت  

لاثتمالا ىلإ ةزجانلا ا    .دوع نامضل
نوزوألا ةدحو اهلخاد دجوت يتلا ةئيبلا ةيامح ةرادإ نأب ةنامألا تغلبأ نأب نويلاريس تدر دقو   -٢١١

لمع ،كلذ عمو . لاثتمالاب هتادهعت ةرادإل فرطلا دوهجب ترضأ يسسؤم لوحت ةلحرمب رمت ةينطولا
دقو . تانولاهلا لامعتساو داريتسا نأشب ينطو حسم لامكإل يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب عم فرطلا

ًاعِج ٢٠٠٥يف تانولاهلل يِرْفِصلا كالهتسالا ىهو ،حسملا اهيلإ لصوت يتلا ةجيتنلا ريرقتلا زربأ  رم ،
نأشب نييئاهنلا نيلمعتسملا داشرإ نم قيرحلا ةحفاكمل ةينطولا ةوقلا لمع اهنيب نم لماوع ىلإ زاجنإلا اذه 

ريثأتو ،يريهامجلا يعولا قيمعت تالمح ىلإو ،قيرحلا ءافطإ تايواميكو قيرحلا ءافطإ تاد عم
نوزوألل ةدفنتسملا ريغ لئادبلل ةبسنلاب تانولاهلا ةفلكت عافترإو ،ةيموكحلا ريغ ةيلودلا تامظنملا 

  .ةيلاعفلا يف اهل ةيواسملاو
ماع نع ا   -٢١٢  بأو٢٠٠٥انايب نويلاريس تمدق ،كلذ دعبو نم رفصلا ةجردب كالهتسا نع تغل ، 

نوزوألا دافنتساتالادبنانطألاب ًابوسحم تانولاهلا  لمشت ةينوناق حالصإ ةيلمع نأب كلذك تدافأو .  
يف ،ذ  ختت س تناك نإو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاعيرشت ةغايص ةيلمع ترخأ دق اهرسأب ةموكحلا

  .تادراولا دييقتل ةتقؤم ريبادت ،تقولا سفن
ببسب ةطولغم تناك ةيلصألا تانايبلا نأ ىلإ راشأ حسملا ريرقت نأ ةنجللا ءاضعأ ظحال   -٢١٣

تانايبلا عمج ءاطخأ نأ ءاضعألا دحأ ظحالو ". مادختسا"حلطصمو " كالهتسا"حلطصم نيب طلخلا 
  .ًايبسن ًايداع ًارمأ نوكت نأ نكمي غالبإلاو

  :ىلع ةنجللا تقفاوكلذل   -٢١٤
ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتساو داريتسا نأشب ينطولا ريرقتلا ىلإ ريدق تلا عم ريشت نأ  )أ(

ةيناثلا ةعوم     ؛نويلاريس هتمدق يذلا) تانولاهلا(ا ،فلأ قفرملا يف ةدراولا
نع تانولاه كالهتسا تانايب تغلبأ دق نويلاريس نأ ىلإ ريدقتلا عم كلذك ريشت نأ   )ب(

انطألاب ًابوسحم ًارفص هردق٢٠٠٥ماع  يذلا ريرقتلا وهو ،نوزوألا دافنتسا تالادبن    
ىلع لوكوتوربلا اهضرفي ناك يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ تداع ا   أ ىلإ راشأ

؛زاجنإلا اذه ىلع اهئن  نأو ،ةنسلا كلت لالخ تانولاهلا  
ةصاخل ا اهحئاول ةلاح نأشب نويلاريس هتمدق يذلا ريرقتلا ىلإ ريدقتلا عم ًاضيأ ريشت نأ  )ج(

ءاشنإ ىلع فرطلا اذه عيجشتو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملل صيخارت ماظن ءاشنإب 
  .لاثتمالا ىلإ هتدوع يف رارمتسالل نكمم تقو عرسأ يف ماظن

  ٣٦/٤١ةيصوتلا 
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  لاموصلا -نيع نيع
ةنجل تناكو . ررقملا كالهتسالا دح اهزواجت ببسب ثحبلا ةمئاق ىلع لاموصلا تجردُأ  -٢١٥

ماع يف تانولاهلا نم كالهتسا نع تغلبأ دق لاموصلا نأ ىلإ . ٣٥/٣٦ةيصوتلا يف تراشأ دق ذيفنتلا 
ماع يف غلبملا اهكالهتسا ىوتسم نع لقي ٢٠٠٤ هطرتشي امع كلذ عم ديزي ناك نإو ٢٠٠٣   

تاذ لمع ةطخ ًاضيأ مدق دقف ،اهلظ يف فرطلا لمعي يتلا دويقلا نم مغرلا ىلع هنأو ،لوكوتوربلا 
دري مل فرطلا اذه نأ ىلإ فسألا عم ا . لاثتمالا ىلإ ةدوعلل ًاينمز ةرطؤم سايق تارشؤم  راشإ ددصبو

 ، ةنامألا ىلإ مدقي نأ ىلع ةوقب لاموصلا ةنجللا تعجش دقف ،هلمع ةطخب قلعتي حيضوت بلط ىلع
  .عامتجالا اذه ءانثأ ةنجللا بناج نم هثحب بساني تقو يف بولطملا حيضوتلا ،ةلجاع ةلأسمك

ولثمم عمتجا دقف ،فرطلا نم ةلأسملا هذه نأشب بوتكم ئش يقلت مدع نم مغرلا ىلع   -٢١٦
ىدل ةيعيرشتلا ةئيهلا نأ ىلإ راشأو ٢٠٠٦ليربأ /ناسين يف ةنامألا عم ةيمسر ريغ ةروصب لاموصلا  
نيفظوملل ثدح يذلا رييغتلا نأ امك . بيرقلا لبقتسملا يف اعامتجا دقعت نأ اهل عقوتي لاموصلا
ةداعإ يرورضلا نم نوكي دق هنأ ينعي امنإ لوكوتوربلا بجومب لاموصلا تادهعت ذيفنت نع نيلوؤ سملا

يتلا لمعلا ةطخ تناك اذإ ام ديدحت لجأل تانولاهلا نأشب لاثتمالا مدعب ةقلعتملا قئاثولا عيمج يف رظنلا 
  .ًامدق يضملل قرطلا لضفأ لثمت تلاز ام قباسلا يف تمدق

ةياعر تحت لاموصلا ىلإ يسسؤملا زيزعتلا لاجم يف ةدعاسملا ةئيبلل ةدحتملا مم ألا جمانرب مدقي  -٢١٧
يف دوقعملا ،نيعبرألاو عباسلا اهعامتجا ءانثأ ،ةيذيفنتلا ةنجللا تناكو . فارطألا ددعتم قودنصلا
ةطشنأ جاردإ ةيئانثلاو ةذفنملا تالاكولا ىلإ بلطي ًارارق تدمتعا دق ٢٠٠٥ربمفون /يناثلا نيرشت  
ةنجللا ىلإ اهميدقتو ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦اهلامعأ ططخ يف لاموصلل تانولاهلا نم يجيردتلا صلخت لا  ،

هلامعأ ةطخ يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب جردأ دقو . ةمادتسم ةطشنأل ةبسانم فورظلا نوكت امنيح
ماع يف فرطلا اذهل ةصاخ لاثتما ةدعاسم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٦ ةينقتلا ةدعاسملا تالاجم يف ٢٠٠٦  لجأل  

تناكو . تانولاهلا ةرادإ ةطخ دادعإو يعولا ةدايزو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملل صيخارت ماظن ةرولب
دعبأ ىلإ دمتعي لمعلا ةطخ ذيفنت نأ ىلإ ةنجلل نيثالثلاو سماخلا عامتجالا لبق تراشأ دق لاموصلا 

  .فارطألا ددعتم قودنصلا اهمدقي يتلا ةدعاسملا ىلع دح
ويام /رايأ يف فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ ىلإ مِدُق ريرقت يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب دكأ  -٢١٨

لاموصلا يف ةينطولا نوزوألا ةدحو يفظوم يف ًالماك ًاريغت كانه نأ،٢٠٠٦ نوفظوملا .     عِض  و دقو
ةدحو تايلوؤسمب ةربخلا وأ ةياردلا نم ريسيلا ردقلا الإ مهيدل سيل نأ ودبيو . لاموصلا جراخ ددجلا
لثمم حرتقا دقو . ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم لماك بيردت ىلإ نوجاتحي مهلعجي امم ،ةينطولا نوزوألا

رارقتسالا مدعو ،ةلودلا تاسسؤم فعض وأ دوجو مدع ببسب هنأب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 
ا لخاد ةفلتخملا ندملاو ميلاقألا ىلع نمي  نم نقيتم ريغ هنإف دلبل ةفلتخم تارادإ دوجوو يسايسلا

  .بيرقلا لبقتسملا يف ةيلاموصلا ةيعيرشتلا ةئيهلا بناج نم صيخارت ماظن ءاشنإ ةيناكمإ
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عساتلا عامتجالل فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ ا   -٢١٩  دعأ يتلا عامتجالا قئاثو تراشأ
مدقي فوس لاموصلل ًايرطق ًاجمان رب دعأ دق ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نأ ىلإ ةيذيفنتلا ةنجلل نيعبرألاو
  .هيف رظنلل عامتجالا

  :ىلع ةنجللا تقفاوكلذل   -٢٢٠
ةطخ نأشب حيضوت ميدقت بلطل بجتست مل لاموصلا نأ ىلإ فسألا عم ريشت نأ   )أ(

دق يتلا ريبادتلا نم اهريغو ةيميظنتلا ريبادتلا كلذ يف امب ،تانولاهلاب ةصاخلا اهلمع 
ًاقبط تانولاهلا نم هكالهتسا ضيفختل ةحرتقملا سايقلا تامالع معدل فرطلا اهذختي  

  ؛٣٥/٣٦ةيصوتلل 
بجومب ا   )ب(  ادهعت ذيفنت دنع لاموصلا اههجاوت يتلا تايدحتلا ىلإ ،كلذ عم ،ريشت نأ

ءارجإ تمتح دق ةيسسؤملا تارييغتلا نأ ةقيقح اهنيب نمو لايرتنوم لوكوتورب 
  .اهتمدق نأ قبس يتلا اهلمع ةطخل ضارعتسا

 ٣٠هتياغ دعوم يفو نكمم تقو عرسأ يف ،ةنامألل مدقت نأ ىلع لاموصلا ثحت نأ   )ج(
ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا ٢٠٠٦ربمتبس /لوليأ  انايب لامكتسا عم ٢٠٠٥   ،

امب ،تانولاهلا ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلل اهتطخ 
  .ةعمزملا يجيردتلا صلختلا ةطشنأ ةمادتساو معدل ةيميظنتلا تاءارجإلا كلذ يف

  ناتسكيجاط  -ءاف ءاف
اهمازتلا ىلع لمتشا يذلا ١٣/٢٠ررقملا ببسب ثحبلا ةمئاق يف ناتسكيجاط  تجردُأ  -٢٢١  

يناثلا نوناك١هتياغ دعوم يف ليثيملا ديموربل اهكالهتسا نم لماكلا يجيردتلا صلختلاب    .٢٠٠٥رياني / 
ىلإ ١٩٩٩نم ةنس لك نع ناتسكيجاط تغل بأ و  -٢٢٢ ديمورب نم ًايرفص كالهتسا ٢٠٠٤   ،

ليدعت ىلع قداصي نأ فرطلا كلذ ىلع لازي ال ناك نإو ٢٠٠٥نع تانايب مدقت مل اهنكلو ،ليثيملا   ،
ىلع ةيراسلا جاتنإلاو كالهتسالا ىلع ةباقرلا ريبادت ثدحتسا يذلا لايرتنوم لوكوتوربل نجاهنبوك 

داوملا تارداصو تادراو صيخارتل ماظن ءاشنإ نع ًاضيأ ناتسكيجاط تغلبأ دقو . ليثيملا ديمورب
  .نوزوألل ةدفنتسملا

نكمم تقو عرسأ يف ةنامألل مدقت نأ ىلع ناتسكيجاط ثحت نأ ىلع ةنجللا تقفاوكلذل   -٢٢٣  
لوليأ٣٠هتياغ دعوم يفو  اع نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب ا٢٠٠٦ربمتبس /   انايب  ٢٠٠٥م  

يف دراولا همازتلال فرطلا ذيفنت مييقتب نيثالثلاو عباسلا اهعامتجا ءانثأ موقت نأ نم ةنجللا نكمتت ثيحب 
ءاه قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يلكلا يجيردتلا صلختلاب ١٣/٢٠ررقملا  ديمورب ( 

  .٢٠٠٥رياني /يناثلا نوناك نم لوألا هتياغ دعوم يف) ليثيملا
  ٣٦/٤٣ةيصوتل ا
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  ًاقباس ةيفالسغويلا اينودقم ةيروهمج  -داص داص
نع تغلبأ دق تناكو ،ثحبلا ةمئاق يفًاقباس ةيفالسغويلا اينودقم ةيروهمج  تجردُأ  -٢٢٤  

يف نوبركلا ديرولك عبار نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٠،٠١١٩هردق كالهتسا   ٢٠٠٥ ،
ديزي ال ام ىلإ ٢٠٠٥ماع يف نوبركلا ديرولك عبار نم اهكالهتسا صيلقت اهنم بولطملا ناك امنيب   

يأ ،ةداملا هذه نم اهتصاخ ساسألا طخ نم ةئاملا يف ١٥ىلع  دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٠،٠٠٩٨   
  .نوزوألا

اينودقم ةيروهمج ىلإ سسؤم زيزعت معد ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم مدقت   -٢٢٥
فارطألا ددعتم قودنصلا ةياعر تحتًاقباس ةيفالسغويلا ءانثأ تدمتعا دق ةيذيفنتلا ةنجللا تناكو . ، 

راطإ لخاد تذختا دق ةمهم تاوطخ نأ ىلإ ةريشم ،ةدعاسملا كلتل ًاديدجت نيعبرألاو نماثلا اهعامتجا 
داوملا نم يجيردتلا هصلخت يف ًامدق يضملا نم فرطلا اذه تنكم يتلاو يسسؤملا زيزعتلا عورشم 

نم يجيردتلا صلختلل ةدعاسم تاعورشم ىلع ةيذيفنتلا ةنجللا قفاوت مل كلذ عمو . نوزوألل ةدفنتسملا
 – ٢٠٠٦ةرتفلل فارطألا ددعتم قودنصلا هلامعأ ططخ يف تجردأ وأ ،نوبركلا ديرولك عبار 

ةنجلل نيعبرألاو نماثلا عامتجالا ىلإ تمدق يتلا٢٠٠٨ ةن جلل يغبني هنأب قودنصلا ةنامأ تصوأ دقو.  
جاردإ ةيئانثلا تالاكولاو ةذفنملا تالاكولا ىلإ نيعبرألاو عساتلا اهعامتجا ءانثأ بلطت نأ ةيذيفنتلا 

 – ٢٠٠٧ةرتفلل اهلامعأ طـطخ يف فرطلل نوبركلا ديرولك عبارب ةصاخلا ةدعاسملا تاعورشم 
٢٠٠٩.  
ةيفالسغويلا اينودقم ةيروهمج اهيلإ تراشأ يتلا ريداقملا تناك اذإ امع ءاضعألا دحأ لءاست   -٢٢٦

 روسكلامادختسا ببسب طقف تراث لاثتمالا مدع ةلأسم نأ ىلإ ًاريشم ،ايندلا دودحلا يف ربتعت ًاقباس 
  .فرطلا اهمدق يتلا ةيئاصحإلا ماقرألا يف ةيرشعلا

  :ىلع ةنجللاتقفتا كلذل   -٢٢٧
هردق كالهتس ا نع تغلبأ دق ًاقباس ةيفالسغويلا اينودقم ةيروهمج نأ ىلإ ريشت نأ  )أ(

ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٠،٠١٢ ةعضاخلا داوملا نم ٢٠٠٥   
ءاب قفرملا نم ةيناثلا ةعوم   ىلع ديزي امب يأ ) نوبركلا ديرولك عبار(اب ةدراولا ةباقرلل

نم ةئاملا يف ١٥ىلع ديزي ال امب ةداملا هذه كالهتسال ليلقت نم لوكوتوربلا هطرتشي ام   
يأ ،فرطلا ساسأ طخ ؛ماعلا كلذ يف نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم نط ٠،٠١٠     

كالهتسا ىلع قبطني فارطألل رشع عباسلا عامتجالا نع رداصلا ١٧/١٣ررقملا نأ   )ب(  
هليلحت ءوض يف كلذو ماعلا كلذ لالخ نوبركلا ديرولك عبار نم دئازلا فرطلا 

اينودقم ةيروهمج بناج نم نوبرك لا ديرولك عبار كالهتساب ةقلعتملا ةصاخلا فورظلل
  ؛٢٠٠٥ماع يف ًاقباس ةيفالسغويلا 

ماع ىتح ئجر   )ج(  نم ًاقباس ةيفالسغويلا اينودقم ةيروهمج لاثتما ةلاح ثحب ٢٠٠٧ت نأ  
 ، نوبركلا ديرولك عبار ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتب اهتقالع ثيح

  .١٧/١٣ررقملا ماكحأل ًاقبط 
  ٣٦/٤٤ةيصوتلا 
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  ايكرت  -فاق فاق
ةيصوتلا يفف . ناثيملا ورولك وموربل اهكالهتساب قلعتي اميف ثحبلا ةمئاق يف ايكرت تجردُأ  -٢٢٨
تغلبأ امب قلعتي اميف ايكرت اهتمدق يتلا ةيفاضإلا تامولعملا ىلإ ريدقتلا عم ذيفنتلا ةنجل تراشأ ٣٥/٣٩  ،

رولك ومورب كالهتسا تايوتسم نم٢٠٠٤يف ايكرت هنع  يتلا ةباقرلا ريبادتل ًاقرخ تلثمو ناثيملا و  
ايجولونكتلا قيرف ىلإ تليحأ دق تامولعم ةمث نأ ىلإ تراشأو ،كالهتسالا ىلع لوكوتوربلا اهضرفي 

اذه يف ايكرت لاثتما مييقت ءاجرإ ىلع ةنجللا ةقفاوم كلذك تلجسو . اهيف رظنلل يداصتقالا مييقتلاو
مييقتب قلعتملاو ،فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ا جئاتنلا ثحب نم نكمتت امثير ددصلا  جرخ يتلا  
  .ايكرت اهتمدق يتلا ةيفاضإلا تامولعملل قيرفلا

نط  ١٤،٠٤نأ فرطلا اذه حضوأ ،يرهاظلا فارحنإلل ًاحيضوت ةنامألا بلط ىلع ًادرو   -٢٢٩
هلامعتسا مت دق نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم لماعك ٢٠٠٤ماع يف ا    

  .٢٠٠٥ماع يف ضرغلا سفنل يقبتملا رادقملا مادختسا عم ،نيلسيماتلوسلا جاتنإل عينصت 
لماعلا قيرفلا قفتا يذلا ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا بقع   -٢٣٠

ةطيسو داوم لكش ذخأ ما دختسالا نأ ىلع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هجتنتسا ام عم هءانثأ
دقو . تاجاتنتسالا هذه ضحدت تامولعملا نم ديزملا تمدق دق ايكرت تناكو. عينصت رصانعك سيلو

ًاحمل تامولعملاهذه قيرفلا ضرعتسا   م فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ هتاجاتنتسا مدقو ،ةيفاضإلا  
ةداملا هذه هيف تلثم ةيلمع ىلع ى وطنا ايكرت هتمدق يذلا ناثيملا ورولكومورب مادختسا نأ ىلإ

ريخألا بناجلا اذه روهظ عم ،هكالهتسا متي ًاطيسو ًالماعو دادرتسالل ًالباق ًابيذم نوزوألل ةدفنتسملا 
مادختسا عوضوم ةشقانم عامتجالا لصاوي ملو . تقولا رورم عم مجحلا ثيح نم ًانميهم
 ١٧/٨ و١٧/٧نيررقملا عامتجالا دمتعا كلذ عمو . نيلسيماتلوسلا جاتنإ يف ناثيملا ورولكومورب

مادختسا ىلع اهنم يأ وطني ملو عينصتلا لماوع مادختساب ةديدج مئاوق ىلع المتشا نيذللا 
  .نيلسيماتلوسلا جاتنإ يف ناثيملا ورولكومورب

ماع نع تانايب ايكرتتمدق   -٢٣١ ىرخأ ةرم ناثيملا ورولكومورب كالهتسا نع تغلبأو ٢٠٠٥   
  .هفارحنا بابسأل ًاحيضوت مدقي نأ فرطلا ىلإ ةنامألا تبلط دقو. لوكوتوربلا هبلطتيام نع ةدايزلاب 

تامادختسال رخآ ًاضارعتسا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا لمتشا   -٢٣٢
. ناثيملا ورولكومورب ةدامل ايكرت ىلإ تصُل خ دق قيرفلا كلذل ةعباتلا ةيئايميكلا تارايخلا ةنجل نأ ركذو

لماعك ةقيقحلا يف تمدختسا دق نيلسيماتلوسلا جاتنإ يف ةمدختسملا ناثيملا ورولكومورب ةيبلغأ نأ 
ناثيملا ورولكومورب هبعل يذلا ر ودلاب ًانهر ،ةطيسو ةدامك اهنم ليئض ءزج مدختسا امنيب ،جاتنإ

ناثيملا ورولك ةفاضإلًالماعهفصوب  نودب نيفرط ىدل نيلسيماتلوسلا جاتنإ ىلإ كلذك ريرقتلاراشأو .    
نم ىرخأ فارطأ تللق امنيب ،نوزوألل ىرخأ ةدفنتسم داوم يأ وأ ناثيملا ورولكومورب مادختسا 

فوسو . ةياغلل ةضفخنم تايوتسم ىلإ نيلسيماتلوسلا جاتنإ ةيلمع يف ناثيملا ورولكوموربلا تاثاعبنا
ىلإ ٢٠٠٦ماعل يلحرملا ريرقتلا مدقي    .ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا 
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. فارطألا ددعتم قودنصلا ةياعر تحت ايكرت ىلإ يسسؤم زيزعت ةدعاسم يلودلا كنبلا مدقي  -٢٣٣
نيزختو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل ةينطو ةطخ ذيفنتب ًاضيأ موقي وهو 

ةمظنم موقت امنيب ،ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا تاعورشم ذيفنت و تانولاهلا فراصم يف نولاهلا
ةطخ نإ . تابيذملا نم يئاهنلا يجيردتلا صلختلل لماش عورشم ذيفنتب ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا

ءانثأ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهمدق يتلا ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرتفلل لامعألا   
معد تالاجم يف هل ةصاخ لاثتما ةدعاسم ميدقتل فرطلا اذه تفدهتسا نيعبرألاو نماثلا اهعا متجا
لامعألا ةطخ نإ . يعولا قيمعتو ناثيملا ورولكومورب نم يجيردتلا صلختلا لجأل ةماعلا تاسايسلا

متشا عامتجالا ىلإ ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم اهتمدق يتلا٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرتفلل  ىلع تل  
  .ناثيملا ورولكومورب نم عينصتلا لماوع ريضحتل لماش عورشم

ةدحتملا ممألا ةمظنم عورشم بحس تبلط دق ايكرت تناك اذإ امع حاضيإ بلط ىلع ًادرو   -٢٣٤
ًابوتكم ًابلط نآلا ىتح مدقت مل ايكرت ةموكح نأ نم مغرلا ىلع هنإ ةمظنملا ةلثمم تلاق ،ةيعانصلا ةيمنتلل 

اذه عم ةيئانثلا تاثداحملا لالخ نم رثكأ ةلأسملا هذه حيضوت لواحت فوس ا الا اذه لثمل  إف ،باحسن
  .فرطلا

ىلع ةنجللاتقفاوكلذلو   -٢٣٥  :  
ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل ايكرت لاثتما ىدم مييقت ئجرتنأ   )أ(  

 ةثلاثلا ةعوم ا ،ميج قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا هذه كالهتسا
فرطلا عضو ضارعتسا نم نكمتت امثير ٢٠٠٤ةنسلا لالخ ) ناثيملا ورولكومورب(  

مادختسا مييقت يف رظنلا باقعأ يف فارطألا عامتجا اهمدقي يتلا تاهيجوتلا ءوض يف 
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف بناج نم نيلسيماتلوسلا جاتنإ يف ناثيملا ورولكومورب 

  ؛يداصتقالا
كالهتسا ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل ايكرت لاثتما مييقت ءاجرإ   )ب(

يف كلذو نيثالثلاو عباسلا عامتجالا داقعنا ىتح ٢٠٠٥ماع يف ناثيملا ورولكومورب   
ةنامألا اهتقتشا يتلا تانايبلا ريراقت ضارعتسال فرطلل حيتأ يذلا دودحملا تقولا ءوض 

ةنامألا هيلإ هتمدق يذلا بلطلا ىلع دري نأو ٢٠٠٥ماع يف تمدق يتلا تانايبلا نم   ،
يجيردتلا صلختلا ىلع ةظفاحملا بلط   م نع يرهاظلا فارحنالا نع تامولعملا ميدقتل

  .ماعلا كلذ لالخ ناثيملا ورولكومورب كالهتسا نم يلكلا
  ٣٦/٤٥ةيصوتلا 

  ادنغوأ  -ءار ءار 
ررقملا ببسب ثحبلا ةمئاق يفادنغوأ  تجردأ  -٢٣٦ نامضل اهلمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا ١٥/٤٣   
ليثيملا ديمورب ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةزجانلا ا  ةطخلا تلمتشاو . دوع

نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٣٠،٠نم ليثيملا ديمورب نم اهكالهتسا ليلقتب ادنغوأ مازتلا ىلع   
ىلإ ٢٠٠٢ماع يف  ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٦،٠  تانايب ادنغوأ تمدقو . ٢٠٠٥ 
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هردق ليثيملا ديمورب نم كالهتسا نع تغلبأو ٢٠٠٥ماعل  دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٦،٠٠٠   
  .كالهتسالا ليلقتب اهمازتلا عم ىشمتي ام وهو نوزوألا

ادنغوأ نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ ىلع ةنجللاتقفاودقف اذلو   -٢٣٧ ماع يف تلمكتسا دق    ٢٠٠٥ 
ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا هذه نم اهكالهتسا ضيفختب يضقي يذلا ١٥/٤٣ررقملا يف دراولا اهمازتلا ذيفنت   

نانطأ ٦،٠ىلإ ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةدراولا  ماعلا كلذ يف نوزوألا دافنتساتالادب   .  
  ٣٦/٤٦ةيصوتلا 

  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا  –نيش نيش 
يتلا )ج (٣٥/٤٣ةيصوتلا ذيفنت ببسب ثحبلا ةمئاق يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا  تجردأ  -٢٣٨  ،

جاتنإو كالهتساب قلعتي اميف فرطلا نم حيضوتلا نم ديزملا ىلإ ةجاحلا ىلإ اهيف ذيفنتلاةنجل تراشأ   
نم ةبولطملا تامولعملا ىلع لوصحلل ىعست نأ ةنامألا ىلإ تبلطو. ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  
  .يلاحلا عامتجالا ءانثأ اهثحبب ةنجلل حمسي تقو يف فرطلا

دق تناك ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نأ نيثالثلاو سماخلا اهعامتجا ءانثأ ،ةنجللا تغلبُأ   -٢٣٩
ام ىلع ديزي ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم جاتنإو كالهتسا نع ٢٠٠٤ماعل ةبسنلاب تغلبأ   

كلت كالهتساو جاتنإ نم ماعلا كلذ لالخ يلكلا يجيردتلا صلختلا رارمتسا نم لوكوتوربلا هطرتش ي
ةقلعتملا لوكوتوربلا ماكحأ ا   حمست يتلاو فارطألا ىدل ةيرورضلا تامادختسالا ءانثتساب داوملا

ابكرم دروتساو جتنأ٢٠٠٤ماع يف هنأ فرطلا غلبأ دقو . ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالاب نوبرك ت  
نأ الإ . تامادختسالا هذه عيمج ةعيبط ددحي نأ نود ةيرورضلا تامادختسالا لجأل ةيرولف ةيرولك

داريتسا نع غلبأ دق فرطلا همدق يذلا ٢٠٠٤ماع يف ةيرورضلا تامادختسالل يبساحملا راطإلا   ٩٢٧ 
نأو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط ةبوسحم ًانط  ١٨٧ 
ماع يف تجتنأ دق نوزوألا دافنتسا تالادب ةافعملا ةيرورضلا تامادختسالل٢٠٠٤  ىلإ ًاضيأ تراشأو .  

ةيفاضإ نط ١٢٦،٢نأ حضوأ فرطلا همدق يذلا تانايبلا ريرقت نأ  دق نوزوألا دافنتسا تالادب   
ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل٢٠٠٤ماع يف تجتنأ  ةداملا بجومب   نم ٥   

  . لوكوتوربلا
دق تناك يتلا ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا عم ةنامألا ترواشت ) ج (٣٥/٤٣ةيصوتلل ًاقبطو   -٢٤٠

ةدفنتسملا داوملاب ةصاخلا ةيونسلا تانايبلا ريراقتو ،يرورضلا مادختسالل يبساحملا راطإلا تضرعتسا 
تانايب ريراقت ىلع تاحيقنت لاخدإ ىلإ جاتحي رمأل ا نأ ىلإ صلخ دق ضارعتسالا اذه ناكو. نوزوألل
تانايبلا تاذ غالبإلا تارامتسا تناكو . تانايبلا لاخدإ دنع تثدح ءاطخأ بيوصتل كلذو فرطلا

نيب ترجش يتلا توافتلا بناوج لح نم قباسلا يف تنكمت يتلا ةنامألا ىلإ تمدق يتلا ةححصملا 
  .فرطلا ىدل يرورضلا مادختسالل يبساحملا راطإلا يف اهنع غلبملاتانايبلاو ريراقتلا يف ةدراولا تانايبلا 

وه يلامجإلا حبصأ ثيحب ٢٠٠٤ماعل هنع غلبملا فرطلا جاتنإ حيقنت مت   -٢٤١ نط  ٤٥٢،٦٥١ 
نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم قاشنتسالا ةزهجأ عينصتل يفعملا جاتنإلا يلامجإلا اذه لمشيو .  
تامادختسا يفو ،نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط ٢٩٤همج ح غلبي يذلا ةننقملا تاعرجلاب  
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 تالادب ةبوسحم نط ٤٣،٩٦غلابلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل يملاعلا ءافعإلا عم ىشمتت 
بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلت ضرغب جاتنإلاو ،نوزوألا دافنتسا 

وتوربلا نم٥ةداملا  نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم نط ١٢٦،٢غلبي يذلاو لوك   حيقنت مت دقو .  
هعومجم حبصيل فرطلا بناج نم ٢٠٠٤ماعل هنع غلبملا كالهتسالا   تالادب ةبوسحم نط ١٥٣،٥٧٦ 

عينصت ضارغأل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإو تادراو لمشي وهو ،نوزوألا دافنتسا 
نانطأ ١٢٣٤اهمجح غلبي يتلاو ةننقملا تاع رجلاب قاشنتسالا ةزهجأ و نوزوألا دافنتساتالادب   ٤٣،٩ 
ةافعملا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل ةبسنلاب نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم نط  .  

ةدحتملا تايالولا هتمدق يذلا حيضوتلا ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ ىلع ةنجللا تقفتاكلذل   -٢٤٢  
ىلوألا ةعوم و جاتنإب ةيكيرمألا  تابكرم (ا ،فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا
ةيصوتلا عم ًايشمت ٢٠٠٤ماع يف ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا ةمث نأ ىلإ ريشت نأو )ج (٣٥/٤٣،   ،

جاتنإو كالهتسا ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل فرطلا لاثتما تدكأ ةيفاضإ تامولعم 
  .ماعلا كلذ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم

  ٣٦/٤٧ةيصوتلا 
  ياوغوروأ  -ءات ءات 

نم اهلمع ةطخ ىلع لمتشا يذلا ١٧/٣٩ررقملا ببسب ثحبلا ةمئاق يف ياوغوروأ  تجردأ  -٢٤٣  
ةطخ نع ٢٠٠٤ماع يف اهفارحنا باقعأ يف ليثيملا ديمورب كالهتسا نم ركبملا يجيردتلا صلختلا لجأ   

لاثتمالا ىلإ اهلمع  اهكالهتسا ليلقتب ياوغوروأ مازتلا ىلع ةطخلا تلمتشاو . دوع ىلإ ةيمارلا ةيلصألا ا
ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ١١،١نم ليثيملا ديمورب نم  ىلإ ٢٠٠٤  نط  ٨،٩ 

ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نع تان ايب مدقت مل ياوغوروأ نأ نم مغرلا ىلعو. ٢٠٠٥ 
ررقملا ذيفنت نع ًايلحرم ًاريرقت تمدق ا ٢٠٠٥ماع   إف تكلهتسا ا ١٧/٣٩،   أ ىلإ راشأ يذلا  ٨،٦٤ 
ماع يف ليثيملا ديمورب نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ا٢٠٠٥  امازتلا عم ىشمتي امب  .  

دوقعملا نيعبرألاو سد اسلا اهعامتجا ءانثأ فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعا  -٢٤٤
ررقملا ٢٠٠٥هيلوي /زومت يف صلختلا قافتا ذيفنتل حقنم ينمز لودج ىلع تقفاو ثيح ٤٦/١٦   
ىلع دمتعا دق حيقنتلا اذه ناكو . ةيذيفنتلا ةنجللاو ياوغوروأ ةموكح نيب ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا
مءاوتي فارطألل رشع عباسلا عام تجالا بناج نم هنأشب لمتحم رارق رودصل لباق هنأ هنم مهفي ساسأ

يدصتلل لايرتنوم لوكوتورب ةيلآب رارضإلا نود مت دق حيقنتلا نأ ىلإ راشأو ،حقنملا ينمزلا لودجلا عم 
  .لاثتمالا مدعل

ةمظنم تلصاو ،فارطألل رشع عباسلا عامتجالا بناج نم ١٧/٣٩ررقملا دامتعا بقعو   -٢٤٥  
لودجلا ساسأ ىلع ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا ةدعاسم ميدقت ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا 

ةدعاسم ميدقت يف تأدب دق تناك اينابسإ ةموكح نأ ،كلذ ىلإ فاضي . ذيفنتلل حقنملا ينمزلا
ميدقتل ياوغوروأ فدهتسا دق ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نأ امك ،ياوغوروأ ىلإ ةماعلا تاسايسلل 
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عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكمل ةماعلا تاسايسلا معدو تانايبلا غالبإ تالا جم يف لاثتمالل ةصاخ ةدعاسم
  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب

ىلع ةنجللاتقفاوكلذل   -٢٤٥  :  
لمعلا ةطخل اهذيفنت نع ًايلحرم ًاريرقت تمدق ياوغوروأ نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(

ل لاثتمالا يف رارمتسالاو١٧/٣٩ررقملا يف ةدراولا  اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادت ، 
، )ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا هذه ىلع لوكوتوربلا 

نم اهكالهتسا ليلقتب ررقملا كلذ يف دراولا اهمازتلا ىلع ةمدقتم ا   أب ئموي يذلا رمألا
ىلإ ٢٠٠٥ماع يف ليثيملا ديمورب  وألا دافنتساتالادب ةبوسحم نط ٨،٩  ا   أو ،نوز

لوكوتورب راطإ يف ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلاب ا   ادهعت ىلع كلذك ةمدقتم
  ؛٢٠٠٥ماع نع لايرتنوم 

هتياغ دعوم يفو نكمم تقو عرسأ يف ةنامألا ىلإ مدقت نأ ىلع ياوغوروأ ثحت نأ   )ب(
لوليأ٣٠ ماعل ا ٢٠٠٦ربمتبس /   انايب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب ٢٠٠٥  ثيحب  

ءانثأ كلذو ١٧/٣٩ ررقملا يف ةدراولا هتامازتلال فرطلا ذيفنت ديكأت نم ةنجللا نكمتت  
  .نيثالثلاو عباسلا اهعامتجا

  ٣٦/٤٨ةيصوتلا 
  يوبابمز  -ءاث ءاث 

هردق كالهتسا نع تغلبأ دق تناك ا يفيوبابمز  تجردأ  -٢٤٦  أل ثحبلا ةمئاق نط  ٣،٤٨٧ 
نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم و نوبركلا ديرولك عبار نم  دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٠،٠٣٧   

نم ٥ةداملا بجومب ًالماع ًافرط اهتفصب يوبابمز نأو . ٢٠٠٥ماع يف ليثيملا مروفورولك نم نوزوألا   
نع ديزي ال ام ىلإ ٢٠٠٥ماع يف نوبركلا ديرولك عبار نم اهكالهتسا ضيفختب ةبلاطم لوكوتوربلا   

ا طخ نم ةئاملا يف١٥ و ،نوبركلا ديرولك عبارل ا   ساسألا طخ نم ةئاملا يف ٧٠صاخلا ساسأل  
ليثيملا مروفورولكل ا  و نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم نط ١،٧٣٧: صاخلا ةبوسحم نط  ٠،٠٠٢ 

يلاوتلا ىلع نوزوألا دافنتساتالادب  .  
رايأ٢٣ةخرؤم ةبتاكم يفو   -٢٤٧ ميدقت ىلإ يوبابمز ةنامألا تعد٢٠٠٦ويام /  كلتل حيضوت ،   

لامكتسا ترتعا يتلا ريخأتلا تالاح ىلإ فارحنالا اذه عجرأ نأب فرطلا در دقو . ةيرهاظلا تافارحنالا
ديرولك عبار كالهتسا نم يجيردتلا صلختلل ةينقتلا ةدعاسملا ىلع لوصحلل بلط دادعإ عورشم 

  .فرطلا اذه ىدل كرامجلا طابض يعو صقن ىلإو يوبابمز ىدل ليثيملا مروفورولكو نوبركلا
ماع يف تناك فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا نأ ىلإ ًاضيأ يوبابمز تحضوأ دقو   -٢٤٨

صلختلل ةينقت ةدعاسمل حرتقم عورشم دادعإب مايقلا نم فرطلا نكمي ًاليومت تدمتعا دق ٢٠٠٤  
ةدحتملا ممألا ج مانرب نم ةدعاسمب كلذو ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك عبار نم يجيردتلا
الإ أدبت مل اهنكلو ٢٠٠٥ويام /رايأ يف كلذ ءدبل ةمزاللا تاريضحتلا لمع عمزملا نم ناكو. يئامنإلا  
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لاومألا نع جارفإلا يف ريخأتلا تالاح ببسب٢٠٠٦ماع يف  غالبإ ىلإ ةفاضإلاب هنأ كلذ ىلإ فاضي .  
تناك ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملل صصحو صيخارت رادصإ ماظن ءاشنإب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  

داريتسا ىلع ًارظحو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع ريدصت طباوض ءاشنإ نع تغلبأ دق يوبابمز 
ىلع كرامجلا يفظومبيردت نأ نع كلذك فرطلا غلبأو . داوملا هذه لثم ىلع ةلمتشملا تادعملا  
  .دلبلا كلذ يف ةدوجوملا ةيسيئرلا ئناوملا عيمج يف لمكتسا دق ديدجلا ماظنلا

عامتجالا ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهمدق يتلا ٢٠٠٦ماعل لامعألا ةطخ تفدهتسا   -٢٤٩  
 ، لاثتمالل اهل ةصاخ ةدعاسم ميدقتل يوبابمز فارطألا ددعتم قودنصلل ذيفنتلا ةنجلل نيعبرألاو نماثلا

ماعل لامعألا ةطخ تحرتقا دقو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملل صصحو صيخارت رادصإ ماظن ذافنإلو
عاطقل ةينقت ةدعاسم عورشم ميدقت عامتجالا ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهمدق يتلا ٢٠٠٦  

مل نكلو نوبركلا ديرولك عبار ىلإ ةراشإ حرتقملا اذه قاس دقو . ٢٠٠٦ماع يف هدامتعال تابيذملا 
  .ليثيملا مروفورولك ىلإ ةراشإ يأ قسي

ى،ندأ ًادح اهرابتعا نكمي يوبابمز ا دحأ لءاست   -٢٥٠  ددح يتلا ريداقملا تناك اذإ امع ءاضعألا
اهمدق يتلا تاءاصحإلا يف ةيرشعلا ةناخلا مادختسا ببسب طقف تريثأ دق لاثتمالا مدع ةيضق نأب ًايحوم 

  .فرطلا
ىلع ةنجللاتقفاوكلذل   -٢٥١  :  

هنع غلبملا اهكالهتسا نأشب ي وبابمز هتمدق يذلا حيضوتلا ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ  )أ(
ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا هذه نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٣،٤٨٧هردقو   

ةيناثلا ةعوم   امب يأ ٢٠٠٥ماع يف ) نوبركلا ديرولك عبار(ا ،ءاب قفرملا يف ةدراولا  ،
ال ام ىلإ نوبركلا ديرولك عبار كالهتسا ضيفخت نم لوكوتوربلا هطرتشي امع ديزي 

غلابلا هيدل ساسألا طخ ىوتسم نم ةئاملا يف ١٥نع ديزي  ةبوسحم نط  ١،٧٣٧ 
؛ماعلا كلذ يف نوزوألا دافنتساتالادب    

نم هنع غلبملا اهكالهتسا نأشب صاخلا يوبابمز حيضوت ىلإ ريدقتلا عم كلذك ريشت نأ   )ب(
ةثلاثلا ةعوم   يف ) ليثيملا مروفورولك(ا ،ءاب قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا هذه

هردقو ٢٠٠٥ماع  ام زواجتي ام يأ ،نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٠،٠٣٧   
 يف ٧٠نع ديزي ال ام ىلإ ليثيملا مروفورولك كالهتسا ليلقت نم لوكوتوربلا هطرتشي 

؛نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم نط ٠،٠٠٢غلابلاو ةئاملا     
 ١٦هتياغ دعوم يفو نكمم تقو عرسأ يف ةنامألا ىلإ م دقت نأ يوبابمز ىلإ بلطت نأ  )ج(

ةدوع نامضل ًاينمز ةرطؤم سايق تامالع تاذ لمع ةطخ ٢٠٠٦سطسغأ /بآ  
  ؛لاثتمالا ىلإ ةزجانلا فرطلا

نيثالثلاو عباسلا عامتجالا ىلإ لثمم لاسرإ ىلإ ،ةرورضلا تعد اذإ ،يوبابمز وعدت نأ   )د(
  ؛ةلأسملا هذه ةشقانمل ةنجلل



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/36/7 

63 

،  )ه( ، بلطت نأ لمعلا ةطخ ميدقت مدع ةلاح يف ةقداصملا رشع نماثلا فارطألا عامتجا ىلإ  
ررقملا عورشم ةلاحإب كلذو هيلاع ) ج(ةيعرفلا ةرقفلا يف دراولا بلطلا اذه ىلع 

  . هدامتعال ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا نم ءاه مسقلا يف دراولا
  ٣٦/٤٩ةيصوتلا 

  تانايبلا غالبإ  –ءاخ ءاخ 
رظنأ  (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/36/2ةقيثولا يف دراولا تانايبلا ريرقت ىلإ ةراشإلا د دصبو  -٢٥٢

ةيمهأ ىلإ ةنجللا تراشأ ،يذيفنتلا نيمألا ا )١٥-١٠تارقفلا   ىلدأ يتلا ةيحاتتفالا تاظحالملاو  ،
  .بسانملا تقولا يف تانايبلل فارطألا غالبإ

ىلع ةنجللاتقفاوكلذل   -٢٥٣  :  
ماعلا نع ا ا عيمج ثحت نأ  )أ(  يف تانايبلا كلت ميدقت ىلإ ٢٠٠٥انايب غلبت ال يتلا فارطأل  

لوليأ٣٠هتياغ دعوم يفو ،نكمم تقو عرسأ  ةداملا بجومب ٢٠٠٦ربمتبس /  نم ٧   
ءانثأ كلذو لوكوتوربلل فارطألا لاثتما مييقت نم ةنجللا نكمتت ىتح لوكوتوربلا 

  ؛نيثالثلاو عباسلا اهعامتجا
هتياغ دعوم يفو ،ةعرسلا هجوىلع ةنامألا ىلإ مدقت نأ ةيلاتلا فارطأل ا ىلإ بلطت نأ  )ب(  

بآ١٦ ع اهيدل غالبإلا تاباسح٢٠٠٦سطسغأ /  يتلا ٢٠٠٥ماع تاءافعإ ن ،   
ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختساللاهل تحنم   .ارسيوسو ادنليزوين ،ادنك:  

  ٣٦/٥٠ةيصوتلا 
  )٣٥/٥٠ةيصوتلا (ذ يفنتلا ةنجل ليلد عورشم يف رظنلا  –ًاعسات 

 UNEP/OzL.Pro/ImpCom/36/4ةقيثولا يف ةدراولا ذيفنتلا ةنجلل ليلد عورشم ةنامألا لثمم مدق   -٢٥٤
ررقملل ًاقبط ا   ددجلا اميس الو ةنجللا ءاضعأ نأ ىلإ ريشأ دق ناكو . ٣٥/٥٠دعأ دق تناك يتلا

، هراودأ زجوت ةقيثو ىلع اولصحي نأ ديفملا نم نأ نودجي دق ،مهنم ةنجللا ءادأ ةقيرطو م  ايلوؤسمو م
يلمعلا عقاولا يف لاثتمالا مدع ءارجإ ا  ءانثأ ذيفنتلا ةنجل تناكو . لمعي يتلا ةيفيكلل ًاحيضوتو

ىلإ تبلطو ،ليلدلا كلذل تايوتحم لودج عورشم تدمتعاو تثحب دق نيثالثلاو سماخلا اهعامتجا 
عورشم : تاقفرم ةثالث ىلع ةنجللا ىلع ةضورعملا ةقيثولا تلمتشاو. هل صن عورشم دعت نأ ةنامألا

نأ ررقملا لاثتمالا اياضق عيمج ،دلب لك بسح ،لمشت ةديدج ةيرود تاعامتجا ةقيثول حارتقا ،ليلدلا 
مضي رخآ لودجو ،ذيفنتلا ةنجل تايصوت عيمج مضي لودج ءاشنإب حارتقاو ،عامتجالا كلذ اهيف رظني 

ةنجل اهيف رظنت يتلا لئاسملاو ،لاثتمالا مدع ءارجإ نأشب فارط ألا رمتؤم اهذختي يتلا تاررقملا عيمج
ىلإ ةنامألا لثمم بلط دقو . ةنجللاب ةلصلا تاذ ةديفملا تالاصتالا ليصافت عيمجب فينصتو ،ذيفنتلا

يناثلا ناقفرملا ناك اذإ امع ةصاخ ةفصبو ،ةماع ةفصب ليلدلا اذه ىلع ا   اقيلعت يدبت نأ ةنجللا
  .ةلصفنم ةروصب اهرادصإ يغبني ناك اذإ ام وأ ،ليلدلا نم ًاءزج الكشينأ بجي ثلاثلاو 
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زاتمم لمع نم هب تماق ام ىلع ةنامألا اوأنهو ليلدلا عورشمب نوبحري م  -٢٥٥  . أ ىلإ ءاضعألا راشأ
داس اذكهو . ناكمإلا ردقب مادختسالا ريسي هئاقبإ ىلإ ةجاحلاب كلذكو ،ليلدلا اذه لثم ةميقب اورقأو
امهرادصإ يغبني ،فارطألا عامتجا تاررقمو ،ةنجللا تايصوت ناعمجي ع روعش   نيذللا ن  يلودجلا نأب ما
يف يقبتملا ىوتحملا نم ةيراركت رثكأ لامكتسا ةيلمع ىلإ ناجاتحي دق ام . ليلدلا نع ةلقتسم ةروصب  أو
حارتقالا ةنجللا تدي أو. مزاللا نم رثكأ ًاليوط حبصي نأ نم ليلدلا عنمي نأ هنأش نم اذه نأو ،ليلدلا

اهرظن ررقملا نم يتلا لاثتمالا اياضق عيمج دلب لك بسح جردت ةديدج يداع عامتجا ةقيثو عضوب 
  .عامتجالا ءانثأ

مهفلا وأ مهفلا ةءاسإ يدافتل ١-٣-٣مسقلا نم ءزج ةغايص ةداعإ ءاضعألا دحأ حرتقا   -٢٥٦  
عم راجتالا نأ رخآ وضع حرتقاو . ةنجللا صاصتخا جراخ نوكي دق اهنيعب تاررقم ثحب نأب ًانمض

ةنجللا صاصتخا لخاد عقت ةيضق هتفصب مسقلا سفن يف رَكذ  قلعتي اميفو . ي نأ يغبني فارطألا ريغ
ال ةماع تايصوت ،نايحألا ضعب يف ردصت تناك ذيفنتلا ةنجل نأ ءاضعألا دحأ ركذ ١-٤-٤مسقلاب   ،

اميفو . كلذ سكعي ثيحب صنلا ليدعت حرتقاو ،ليلدلا يف ةدراولا ثالثلا تائفلا هذه نم يأ يف جردنت
ام فرط ةدوع نم مغرلا ىلع هنأ ىلإ ريشأ دقف ،ةمئاقلا لمعلا ططخ نأشب ٢-٤-٣-٥مسقلاب قلعتي   

ةطخ ضارعتسا يف رمتست دق ذيفنتلا ةنجل نإف ،لوكوتوربلا اهبتري يتلا هتامازتلا ثيح نم لاثتمالا ىلإ 
  .اهيف ةقلعم تامازتلا دوجو ببسب فرطلا كلذ لمع

ىلع ةنجللاتقفاوكلذل   -٢٥٧  :  
ءانثأ ةنجللا هثحبت يكل اذه ليلدلا عورشم نم يهتنت نأ ةنامألا ىلإ بلطت نأ   )أ(

؛عامتجالا ءانثأ ءاضعألا ا  يلدي يتلا تاقيلعتلا ةيعارم نيثالثلاو عباسلا اهعامتجا  
دعوم يف ةنامألا ىلإ ليلد لا عورشم ىلع ةيفاضإ تاقيلعت ميدقت ىلإ ءاضعألا وعدت نأ  )ب(

بآ١هتياغ  ىلع تاقيلعتلا هذه ممعت نأ ةنامألا ىلإ بلطت نأو ٢٠٠٦سطسغأ /   ،
  ؛ةنجلل نيثالثلاو عباسلا عامتجالا ليبق ءاضعألا عيمج

ةظحالم ،ليلدلا عورشمب ةلصلا تاذ قئاثولا نم يهتنت نأ ًاضيأ ةنامألا ىلإ بلطت نأ   )ج(
، اق ىلع لمتشت يتلا ةقيثولا نأ ذيفنتلا ةنجل بناج نم اهرظن ررقملا لاثتمالا اياضق ةمئ
يتلا تايصوتلا فينصت نم ءاهتنالا يغبني امنيب . ةيداع عامتجا ةقيثو حبصت نأ يغبني

مدع ءارجإ نأشب فارطألا تاعامتجا اهدمتعت يتلا تاررقملاو ،ذيفنتلا ةنجل اهدمتعت 
  .ةلصفنم قئاثوك لاصتالا ليصافت ةمئاقو ،ذيفنتلا ةنجل اهيف رظنت يتلا لئاسملاو لاثتما

  ٣٦/٥١ةيصوتلا 
لاثتمالا مدعب ةقلعتملا ةينيتورلا ةيئارجإلا لئاسملا لوانتل ذيفنتلا ةنجل بناج نم تايصوتلا ديحوت   -ًارشاع 

  )٣٥/٤٩ةيصوتلا (
أشب ًاريرقتوUNEP/OzL.Pro/36/5ةقيثولا تايوتحم تزجوأو دنبلا اذه ةنامألا ةلثمم تمدق   -٢٥٨ ن ، 

كلذ لمشيو ،لاثتمالا مدعل ةينيتورلا ةيئارجإلا لئاسملاب هفيرعت مت ام لوانتل ةدحوم تايصوت ةرولب 
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ةيصوتلل ًاقبط ا   تراشأو . ٣٥/٤٩دعأ دق ةنامألا تناك يتلا ،ةدحوملا تايصوتلا نأشب تاحرتقم
تدبأو ،ةنجللا قتاع ىلع ىقلملا ديازتملا لمعلا ءبع ءوض يف تدمتعا دق ةيصوتلا نأ ىلإ ةلثمملا  

نودب ءايحألا ضعب يف تفلتخا ة   اشملا فورظلا يوذ فارطألاب ةصاخلا تايصوتلا صن نأب ةظحالم
صاخشألا بناج نم تاريسفتلا فالتخا ىلإ وأ طلخلا ىلإ يدؤي دق فالتخالا اذه نأ دح ىلإ دصق 

فارطألل ةيواستملا ةلما عملاب قلعتي اميف سجاوهلا كلذ ريثي دقو. ةنجللا تاشقانم ىلع نيعلطملا ريغ
  .لاثتمالا مدع ءارجإ عوضوم

لئاسملا نم ةلأسم لكل ةدحوم تايصوت صوصن ةرولب نكمملا نم هنأ ىلإ ريرقتلا صلخو   -٢٥٩
نأشب قافتالا يف بغرت دق ةنجللا نأ ىلإ راشأو ،لاثتمالا مدعب ةقلعتملا ةددحملا ةينيتورلا ةيئارجإلا 

ىلإ ةيمارلا تايصوتلا دامتعال ساسأك ريرقتلا اذه نم واو مسقلا يف دراولا دحوملا صنلا مادختسا 
ديازتملا لمعلا ءبع ةرادإ ىلع ةنجللا ةدعاسم ضرغب ،ليبقلا اذه نم يتلا ةيئارجإلا لئاسملا لوانت 
ة،  اشتملا فورظلا يوذ فارطألل ةيواستملا ةلماعملا نامضلو ،ةيلاعفو ةءافك رثكأ ةروصب اهيلع عقاولا

ضعب نوكي نأ نكميو . لاثتمالا مدع ءارجإ لحم فرط لكل ةيدرفلا فورظلا ةاعارم نامض عم
  .تالاحلا ضعب يف هيف ًابوغرم ةدحوملا صوصنلا نع فارحنالا

ةنامألا هب موقت يذلا لمعلل مهريدقت نع ةنجللا ءاضعأ برعأ دنبلا اذه نأشب ةشقانم يفو   -٢٦٠
حرتقاو ،هضارعتسا ةلصاومل ًايفاك ًاتقو ةنجللا ىطع نأ ةرورض ىلع ماع قافتا كانهو ،ريرقت دادعإل  ت

ةعنام ةعماج نوكت ال دق ا  . أ ثيح نم اهتجردأ يتلا تارايخلا يعارت نأ ةنجلل يغبني هنأ ءاضعألا دحأ
فرط لك فورظل ةلماكلا ةاعارملا نامض ةنجللا لصاوت نأ ناكمب مهملا نم نأ ىلع ماع قافتا داسو 

ظحولو ،ماعلا روهمجلل اهتحاتإ يغبني تايصوتلا صوصن نأ ىلع ماع قافتا داس امك. ةدح ىلع  
ىلع ليلدلا ميمعت مت اذإ هنأ ظحول دقو . ليلدلا عورشم يف تجردُأ دق صوصنلا هذه نأ كلذك

نامأ نامض لجأ نم كلذو رسلا ةملكك هيف ةيرس تامولعم يأ جاردإ مدع ةاعارم يغبنيف ،روهمجلا 
  .ذيفنتلا ةنجلب ةصاخلا ةكبشلا

ىلع ةنجللاتقفاوكلذل   -٢٦١  :  
اهثحبت يكل ،ةدحوملا تايصوتلا ىلع ةيئاهنلا تاسمللا عضت نأ ةنامألا ىلإ بلطت نأ   )أ(

ءانثأ ءاضعألا بناج نم تيدبأ يتلا تاقيلعتلا ةاعارم عم مداقلا اهعامتجا ءانثأ ةنجللا 
  ؛عامتجالا

دعوم يف ةنامألا ىلإ ةدحوملا تاي صوتلا نأشب ةيفاضإ تاقيلعت ميدقت ىلإ ءاضعألا ةوعد  )ب(
بآ١هتياغ  ىلع تاقيلعتلا هذه ممعت نأ ةنامألا ىلإ بلطت نأو ٢٠٠٦سطسغأ /   ،

  ؛ةنجلل نيثالثلاو عباسلا عامتجالا ليبق ءاضعألا عيمج
لاثتمالا مدعل ةينيتورلا ةيئارجإلا لئاسملا ةمئاق جردت نأ ةنامألا ىلإ وعدتنأ   )ج(  

يف ةنجللا هيف رظنت نأ ررقملا ذيفنتلا ةنجل ليلدل يئاهنلا عورش ملا يف ةدحوملا تايصوتلاو
  ؛لبقملا اهعامتجا
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ةيئارجإلا لئاسملا لوانتل تايصوتلا دامتعال ساسأك ةدحوملا تايصوتلا مدختست نأ   )د(
لمعلا ءبع ةرادإ ىلع ةنجللا ةدعاسم فد   ، لاثتمالا مدعب ةصاخلا ةيلاتلا ةينيتورلا

فارطألل ةلداعلا ةلماعملا نامضو ،ةيلاعفو ةءافك رثكأ ةروصب اه يلع عقاولا ديازتملا
فورظل ةلماكلا ةاعارملا نامض يف تقولا سفن يف رارمتسالاو ،ة   اشتملا فورظلا يوذ

  :لاثتمالا مدع ءارجإ عوضوم فارطألا نم ةدح ىلع فرط لك
  لمع ةطخو حيضوت بلط  :١أ
ىلإ ًادر مدقي يكل فرطلا ى دل تقولا قيضل ًارظن لاثتمالا مييقت ءاجرإ  :٢أ

  ةنامألا
لمعلا ةطخ بلطو حيضوتلا مل  :١ب    ست رارقإ
  لاثتمالا ةلأسم مسحو حيضوتلا رارقإ  :٢ب
عامتجا ىلإ ررقم عورشم ةلاحإ ىلإ ىدأ امم ةطخ وأ حيضوت مدقي مل   :٣ب

  فارطألا
عامتجا ىلإ ررقم عورشم ةلاحإو لمعلا ةطخو حيضوتلا مل   :٤ب  ستب رارقإ

  فارطألا
فارطألا عامتجا ىلإ ررقم عورشم ةلاحإو ةطخلا مل  :١ج    ستب رارقإلا
  فارطألا عامتجا ىلإ لاحم ررقم عورشم يه ةجيتنلا نوكتو ،ةطخ ال  :٢ج
ةصاخلا ررقملا يف ةدراولا تامازتلالا عيمج /تامازتلالا ضعب نع ريرقتب بلط  :د

  ةنيعم ةنسب
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ضيف خت تامازتلا لك/ضعبب ءافولا مدعب فارتعالا  :١ ه

  حيضوت بلطو ةنيعم ةنس يف ذيفنتلا بجاولا ررقملاب ةدراولا
  لوكوتوربلل لاثتمالا ىلإ ةدوعلاب رارقإ  :٢ ه
  ةنيعم ةنس يف مازتلالا دعوم لبق ررقملا ذيفنتب رارقإ  :٣ ه
  مازتلالا لامتكاب رارقإ  :٤ ه
  ةقلعملا ساسألا ةطخل ساسألا ةنس تانايب ميدقت بلط   :و
  لاثتمالا تانايب غالبإ ةلأسم مسحو تانايبلا ميدقتب رارقإلا  :١ز
  فارطألا عامتجا ىلإ ررقم عورشم ةلاحإو تانايبلا ميدقت مدعب رارقإلا  :٢ز

  ٣٦/٥٢ةيصوتلا 
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  )و) (٣٥/٤٦ةيصوتلا  (٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا لاثتم ال ةبسنلاب نيزختلاليلحت   –رشع يداح 
سماخلاو نيثالثلاو عبارلا نيعامتجالا ءانثأ تراد يتلا تاشقانملا ىلإ ةنامألا ة لثمم تراشأ  -٢٦٢

عم هنإف كلذ عمو . لاثتمالا مدعل ةبسنلابنوزوألل ةدفنتسملا داوملا نيزخت ةلماعم نأشب ةنجلل نيثالثلاو 
لصوتلل فارطألا دوهجل ةيلمع بعاصم ببست نأ نكمي ا  إف ،تل  ىلإ ح دق ةلأسملا هذه نأب رارقإلا  

 قلعتي اميف نيزختلاعاضوأل ليلحتلا نم ديزملا يرجت نأ ةنامألا ىلإ تبلط دق ةنجللا تناكو ،لاثتمالا 
ةريغص تافارحنالا ثداوحل لماش لجس كلذ يف امب ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل كالهتسالاب   ،

  .لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادت نع مجحلا
، ٥ةداملاب لماع ف رط دجوي ال هنأ نعليلحتلا فشك دقو   -٢٦٣ تامولعم غلبأ نأ ىلإ ريشت   

ةنجللا اهيف ترظن يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داومل ا نيزختتائف نم يأ عم ىشمتي ةباقرلا ريبادت نع هفارحنا 
لاكشأ نم رخآ لكش ىلإ هفارحنا عجرأ ٥ ةداملا بجومب ًالماع ًافرط نأ الإ. قباسلا اهعامتجا يف  
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيمك داريتسا وهو الأ نيزختلا ةباقرلا دح نع ديزي امب ١٢ –،   

داريتسا ًايراجت يد   ا ريغ نم نأ تعدا دق تناك ةدروتسملا ةكرشلا نأل تاونسلا ىدحإ لالخ
تابكرم يأ دروتسي الأب دهعتو ،لاثتما مدع ةلاح يف فرطلا اذه نأب نلعُأ دقو . رغصأ تايمك
لاثتمالا قيقحتل لمع ةطخ عابتا ىلع قفاوو ،ةيلاتلا ثالثلا تاونسلا لالخ ةيرولف ةيرولك نوبر ك
  .لوكوتوربلل لماكلا

يف رظنلا تقولا اذه يف يرورضلا نم نوكي ال دق هنأ ىلإ ريشت نأ ىلع ةنجللا تقفاوكلذل   -٢٦٤  
ىتح اهنع غلبم ةلاح نم رثكأ كانه نأ ودبي ال هنأل ،لئاسملا هذه يف فارطألا ثحب قيسنتل تارايخ  

ةيصوتلا راطإ يف نيزختلاتالاح نم نآلا  نم ٥ةداملا بجومب لماع فرط بناج نم ) و (٣٥/٤٦،   
  .لوكوتوربلا

  ٣٦/٥٣ةيصوتلا 
  ىرخأ لئاسم  –رشع يناث 

ةدف نتسملا داوملا نم) ايندلا(ًادج ةريغصلا تايمكلل ةبسنلاب اهضارعتساو تانايبلا ميدقتو غالبإلا   -فلأ 
  لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا ءوض يف نوزوألل

رظنأ (نيصلا نأشب ةشقانملا نع ةئشانلا اياضقلا ىلإ ةفاضإلاب دنبلا اذه ةنامألا ةلثمم تمدق   -٢٦٥
هيجوت يأ فارطألا تاعامتجا تاررقم نم يأ الو لايرتنوم لوكوتورب مدقي مل ). ٧٤-٧٠تارقفلا 

وأ ،تانايبلا غالبإ ةقد ةلأسمنأشب ةباقرلا ريبادتل فرطلا لاثتما ديدحت ضرغب اهضارعتسا وأ اهميدقت    .
. لاثتمالا ةيواز نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ًادج ةريغصلا تايمكلا ةلماعم يف ةصاخ ةيمهأ اذهلو

ا ٢٠٠٤ماع ذنم ةنامألا موقتو  انايب ريراقت يف ةدراولا جاتنإلاو كالهتسالا ماقرأ ريودتب ماودلا ىلع  
تاناخ ثالث ىلإ اهضارعتسال فرط لك ىلإ ةلسرملا تانايبلا ريراقتو ،فارطألا تاعامتجا ىلإ ةيونسل ا
ثالث مادختسا ررقت دقو . كسامتلا قيقحتل هديحوت مت دق ةيرشعلا تاناخلا ددع ناكو. ةيرشع

ضم املك فارطألا اهنع غلب  يف ًامدق ت ت يتلا جاتنإلاو كالهتسالا نم ةريغصلا تايمكلا نيودتل تاناخ
لوكوتوربلل ًاقبط نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا اهصُل خت.  
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اهتمدق يتلا تانايبلا ريراقت مييقتب ةنامألا تماق ،ةشقانملل ةيساسأ تامولعم ريفوت لجأ نمو   -٢٦٦
ف ارطألا تغلبأ ،تالاحلا ةيبلاغ يف هنأ نع مييقتلا فشك دقو. ةيسيئرلا تاونسلا نم ددعل فارطألا

يرشعنيرسكدودح يف تانايب نع  تانايب باسحل لايرتنوم لوكوتورب اهمدختسي يتلا غيصلا نإ . ني 
ساسأ طخ مقر نع رفس   ت نأ نكمي ،ماقرألا تاطسوتم ىلإ نايحألا ضعب يف جاتحت يتلاو ،ساسألا طخ

ساسألا طخ باسح يف ةمدختسُملا تانايبلل يتلا ةيرشعلاروسكلانم ددعلا سفن هل سيل  اذه  نإ .  
برقأ ىلإ ٢٠٠٥ماع يف ةنيعلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل هب حومسملا ىصقألا كالهتسالا بيرقت   رسك 

يرشعنيرسكوأ ةيرشع  يلك يملاع كالهتسا هنع جت    نيل نكي مل ةيرايعملا بيرقتلا بيلاسأ مادختساب ني
بايغ ةلاح يفو . فارطألاضعب ىلع عقت لاثتمالاب قلعتت جئاتن هيلع بترتتس تناك نإو ،ربكأ 

ددع دودح يف ا   يف رهظت اهلعجت يتلا ةيرشعلا روسكلاانايب ريودتب فارطألا موقت دق ،تاهيجوتلا  
  .لاثتمالاب قلعتي اميف اهمدخي عضو لضفأ

ةلأسملا هذه لحل تارايخ ةثالثةمثو  -٢٦٧ ثيح ،مئاقلا عضولا ىلع ظفاحت نأ فارطألل نكمي ذإ .  
بيرقت نكميو . هلضفي يذلا تاناخلا ددع فرط لك راتخيو ،ةيرشع تاناخ ثالث ةنامألا مدختست

دق كلذ ناك نإو ،ايندلا دودحلا يف فارحنالا نوكي امدنع كلذو فرط لك حلاصل تانايبلا هذه 
هيجوت نكميو . ًامئاد فرطلا حلاصل نوكي ال دق ،لاح يأ ىلع ،بيرقتلا نأ امك ،فيرعت ىلإ جاتحي
امك ،هيلع قفتم ىندأ ىوتسم نع لقي هفارحنا ناك اذإ فرطلا لاثتما ةلاح ثحب ليجأت ىلإ ذيفنتلا ةنجل  
نم دحوم ددع ىلع قفتت نأ فارطألل نكميو . رخآلا وه ددحي نأ بجي ءاجرإلا اذه نمز لوط نأ
اهتطساوب فارطألا غلب . اهمدختست يتلا ةيرشعلا تاناخلا  ت يتلا ج ه ىلع نلا هذه نم ةفيلوت عابتا ،وأ

ىوتسم نأشب تاهيجوتلا ةنامألا مدقت نأ ىلع ،ا   لمعلا عيطتست يتلا ةيرشعلا تاناخلا ددع ساسأ
 ، ةلمتحملا لاثتمالا مدع تالاح ةلاحإو ريراقتلا ميدقت دنع فارطألا هذه ا  ىلحتت نأ يغبني يتلا ةقدلا

لاثتمالا يفرظنلا ءاجرإب حمسي دق يذلا فارحنالا ىوتسم ىلع قفتت نأ فارطألل نكميو  .  
،ةنجللا ءاضعأ رقأو  -٢٦٨ ةنامألا لمعب مهبيحرت ضرعم يف يتلا ةلأسملا هذه ةيمهأب   اهتيوست  نيعتي 

تناك املو . هب ةيصوتلا وأ تارايخلا دحأ رايتخا عيطتست ةنجللا تناك نإو ،فارطألا عامتجا دي ىلع
ءارج نم ررضتت نأ نكمي عامتجالا اذه ءانثأ اهيف رظنلا ررقملا نم يتلا ،فارطألا نم ددع لاثتما ةلاح  

 ،   .ةيضقلا هذه مسح دعب ام ىلإ اهعاضوأ ثحب ءاجرإ يغبنيةلأسملا هذه نأشب ررقم رودص
فقوم يف ع   -٢٦٩  ررقم ببسب  فسؤمضو دق فارطألا ضعب نأ ةنجللا ءاضعأ نم ددع ظحال

تاسرامم نم قباسلا يف هيلع جر  ثالث ىلإ لصت ماقرأ مادختسا يف ءدبلاو د ام رييغتب ةنامألا نع رداص  ،
ةيرشعروسك تائتفالا يغبني ال هنإف ،ةنامألا ررقم ءارو لماكلا قطنملل تمهفت ا .    أ نم مغرلا ىلعو
نأ ةقدلا نم ةيلاع ةجردب اهريراقت مستت يتلا فارطألل يغبني ال ،لثملابو . ررقملا اذه ببسب اهيلع
يف تانايبلا ديحوت ةرورض ءاضعألا ضعب حرتقاو . ةقد لقألا فارطألا كلت ريراقتب تنروق اذإ بقاعت

ةقدلا نيب عمجي هنأل ةناخ نم رثكأ نيب عمجلا ج   نورخآ ديأ امنيب ،طقف نيتيرشع نيتناخ دودح
ةوعد ةرورض ىلع تقفتا ةنجللا نإف عامتجالا اهيلإ لصوت يتلا ةجيتنلا نكت امهمو . ةيددعلاو
دق ناك اذإ امو ،هريثأت مييقتو ،ضارعتسالا ديق ديدجلا ءارجإلا ءاقبإ ةنجل لا ىلإ بلطي نأل عامتجالا
  .ةديدج لكاشم قلخ
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ىلع ةنجللاتقفاوكلذلو   -٢٧٠  :  
بيرقت يغبني يتلا ةيرشعلا تاناخلا ددع نأشب هيجوتلا ميدقت فارطألا ىلإ بلطت نأ   )أ(

لاثتمالا مدع ءارج إ ذيفنت ضارغأل اهدودح يف ةيونسلا تانايبلاو ساسألا طخ تانايب
  ؛لايرتنوم لوكوتوربل

اهميدقتو تانايبلا غالبإ : "ةقيثولا فارطألا ىلع ممعت نأ ةنامألا ىلإ بلطت نأ  )ب(
نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ) ايندلا(ًادج ةريغصلا تايمكلا ةلاح يف اهضارعتساو 

كلذو (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/36/INF/2)" لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا ةيواز  
  ؛هيلاع) أ(ةيعرفلا ةرقفلا يف دراولا بلطلا يف فارطألا رظن ريسيتل 

عابتاب فارطألا تصوأ ةنجللا نأب فارطألا غلبت نأ ةنامألا ىلإ كلذك بلطت نأ   )ج(
هلضفت يذلا جهنلا هتفصب ةقيثولا هذه نم ٤٢– ٣٩تارقفلا يف دراولا طلتخملا جهنلا   

  ؛ةيلمعلاو ةقدلا يئدبم قيقحتل لضفألا هنأ ودبي جهنلا اذه لثم نأ ساسأ ىلع ةنجللا
ذيفنتلا ةنجل ىلإ بلطت نأ يف بغرت دق ا   )د(  أب فارطألا غالبإ ًاضيأ ةنامألا ىلإ بلطت نأ

اذإ ام ديدحتو ،فارطألا اهيلع قفتت تاهيجوت يأ ذيفنت ضارعتسالا ديق يقبت نأ 
  .ةعقوتم ريغ ةراض جئاتن يأ نع ترفسأ دق تاهيجوت يأ تناك

  ٣٦/٥٤ةيصوتلا 
  لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلاو ةيذيفنتلا ةنجللا عم تامولعملا مساقت  -ءاب 

نم ) و (٧ةرقفلا يف دراولا وحنلا ىلع ،ذيفنتلا ةنجل مازتلا ىلإ هابتنالا ةنامألا ةلثمم تهجو   -٢٧١
ريفوتب ةقلعتملاو فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفن تلا ةنجللا عم تامولعملا لدابتب ،لاثتمالا مدع ءارجإ

ةرقفلا ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلإ تايجولونكتلا لقن كلذ يف امب ،ينقتلاو يلاملا نواعتلا   ،١ 
  .لوكوتوربلا نم

لضفب ذيفنتلا ةنجلل ةبسنلاب ةياغلل نيتديفم اتناك قودنصلا ةنامأو ،ةيذيفنتلا ةنجللا نأ تظحال   -٢٧٢
ةنجل تنكمت ،لثملابو ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا لاثتما تاعقوتو ةلاح نأشب ةمظتنملا امهرير اقت  

صوصنلاب ةنس لك ةيذيفنتلا ةنجللا تاعامتجا نم تاعامتجا ةثالث وأ نيعامتجا دادمإ نم ذيفنتلا 
ةلصلا تاذ تاررقملا تاعورشمبو ا  ةنجلل ماع لا فصتنم عامتجا نإف ،كلذ عمو. ايصوتل ةيمسرلا

ريرقت ريفوت حيتت ال ةروصب ذيفنتلا ةنجلل لوألا عامتجالا نم ةماع ةفصب ًادج ًابيرق ناك ةيذيفنتلا 
ول ديفملا نم نوكي دق هنأ تحرتقاو . ماودلا ىلع مدقت ةيهفشلا تاميدقتلا تناك نإو ًابوتكم ةريخألا
اهدمتعي يتلا تايصوتلا صن مضت ةقيثوب ةيذيفنتلا ةنجللا ديوزت ىلع قفاوت نأ تعاطتسا ذيفنتلا ةنجل نأ  
  .عامتجالا

كلت ةلاح نأشب ةيذيفنتلا ةنجللا هعقوتت امل ًاحيضوت فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ لثمم بلط   -٢٧٣
ررقملا نم ٣ةرقفلا ىلإ ةنجللا ةيانع هجوو . ةيفاضإلا تامولعملا ريسفت يغبني ال هنأ تركذ يتلا ١٤/٣٧   
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قلعتي هنأشب ءارجإ يأ ذختت نأ ةيذيفنتلا ةنجللا نم ةرشابم جاتحي هنأ ىلع ذ يفنتلا ةنجلل ءارجإ يأ
  .طقف ةيمولعملل نوكتس ةقيثولا هذه لثم نأ نوزوألا ةنامأ تحضوأو ،ددحم عورشم يأ ليومتب

ةرقفلا بجومب ،ةنجللا تقفتا  -٢٧٤ بلطت نأب لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ نم ) و (٧ 
ةقيثولا هذه لمتشت نأ ىلع ماع لك ةيذيفنتلا ةنجلل يناثلا عامتجالل تامولعم ةقيثو دعت ن أ ةنامألا ىلإ

ًانكمم كلذ ناك املك ،ةرشابم هل قباسلا ذيفنتلا ةنجل عامتجا اهدمتعي يتلا تايصوتلا صوصن ىلع 
  .اهرمأ يف ةيذيفنتلا ةنجللا عامتجا رظني نأ ررقملا نم يتلا فارطألل ةبسنلاب

  ٣٦/٥٥ةيصوتلا 
  عامتجالا ريرقت دامتعا –رشع ثلاث 

تاسمللا عضوب دهعت نأ ىلع تقفتاو . تايصوتلا تاعورشم صن تدمتعاو ةنجللا ترظن  -٢٧٥
لمعي يذلا سيئرلا بئان عم رواشتلا لالخ نم لمعت يتلا ةنامألا ىلإ عامتجالا ريرقت ىلع ةريخألا 

سيئرلا عمو  ،   .ررقمك
  عامتجالا ماتتخا  –رشع عبار 

ةعاسلا مامت يف عامتجالا ءاهتنا نع سيئرلا نلعأ ،ةداتعملا ةلما   -٢٧٦   ١،٢٠ا تارابع لدابت بقعو
 ، زومت١تبسلا رهظ دعب   .٢٠٠٦هيلوي / 
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  لوألا قفرملا
  تاررقم تاعورشم

  اينيمرأ بناج نم لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدع: -/١٨ررقملا   -فلأ 
موي لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص اينيمرأ نأ ىلإ ريشي نأ  - ١ لوألا نيرشت١  ربوتكأ / 
موي لوكوتوربلل نجاهنبوكو ندنل يليدعت ىلعو ١٩٩٩ يناثلا نيرشت٢٦،  تفنص دقو ٢٠٠٣ربمفون /   ،

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لماع فرطك  ؛لوكوتوربلا نم٥     
غلبم دمتعا دق ةيملاعلا ةئيبلا قفرمسلجم نأ ىلإ ًاضيأ ريشي نأ   - ٢ نيكمتل رالود ٢ ٠٩٠ ٠٠٠   

  ؛لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا نم اينيمرأ
ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق اينيمرأ نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٣

هردق ٢٠٠٤ماعل ءاه قفرملا يف ةدراولا ) ليثيملا ديمورب( نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ١،٠٢٠   
نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نطرفص وهو فرطلل هب حومس م ىوتسم ىصقأ زواجتي ام وهو  

اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف اينيمرأ نوكت كلذلو ،ماعلا كلذل ةداملا كلتل ةبسنلاب 
  ؛ليثيملا ديمورب ىلع لوكوتوربلا

إ ةزجانلا ا  - ٤  ريبادتل لاثتمالا ىل دوع نامضل لمع ةطخل اينيمرأ ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ
ءادأب لالخإ نودبو ،ةطخلا بجومب ،هنأ ىلإ ريشي نأو ،ليثيملا ديمورب ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا 

  :يلي امبًاديدحت اينيمرأ مز تلت ،لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا
رفصلا نع ديزي ال ام ىلع ليثيملا ديمورب كالهتسا رصق يف رمتست نأ  )أ( ةبوسحم نط  

نم ًارابتعا نوزوألا دافنتسا تالادب مادختسالل الإ٢٠٠٧  د ـعب فارطألا اهزيجت دق يتلا ةجرحلا تاـ، 
يناثلا نوناك١   ؛٢٠١٥رياني / 

يناثلا نوناك١[هتياغ دعوم يف ثدحتست نأ   )ب( صيخارتل ًاماظن ٢٠٠٧] رياني/   
  ؛داريتسالا صصح ىلع لمتشي نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولا

ىلإ ريشي ٢٠٠٥ماعل ليثيملا ديمورب نم كالهتسا نع تغلبأ دق اينيمرأ نأ ىلإ ريشي نأ   - ٥  
رواسي ام ىلإ ًاضيأ ريشي ناك نإو ،زاجنإلا كلذ ىلع فرطلا ئنهيو ،ماعلا كلذ لالخ لاثتمالا ىلإ ا   دوع

زيح ررقملا اذه نم ) ب( ٣ةيعرفلا ةرقفلا يف ةدراولا ريبادتلا لوخد ىتح هنأ نم قلق نم فرطلا اذه 
ثحي ،مث نمو لاثتمالا ىلإ هتدوع يف رارمتسالا ىلع هتردقم نم نقيتي نأ فرطلا اذهل نكمي ال ،نايرسلا 
يجيردتلا صلختلا يف رارمتسالل لمعلا ةطخ ةيقب ذيفنتل ةصتخملا ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع اينيمرأ 

  .ليثيملا ديمورب كالهتسا نم
صلختلاو اهلمع ةطخ ذيفنتب قلعتي اميف مدقت نم اينيمرأ هزرحت ام بث ك نع بقاري نأ  - ٦

اهضرفي يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا وحن فرطلا اذه لمعي ام ردقبو . ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا
هيلع رابغ ال فرط يأ ا  يغ بني ،ددصلا اذه يفو. لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم يغبني ،لوكوتوربلا

ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلل ًاقبط ا   امازتلاب ءافولا ىلع ا  دعاسمل ةيلودلا ةدعاسملا يقلت لصاوت نأ اينيمرأل
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لاثتمالا مدع قحب فارطألا عامتجا بناج نم اهذاختا نكمي يتلاةيداشرإلا اذه لالخ نمو ،كلذ عمو .  
اهرارمتسا مدع ةلاح يف هنأ ةيداشرإلاريبادتلا ةمئ اق نم ءاب دنبلل ًاقبط هنأ ،اينيمرأ فارطألا رذحت ،ررقملا  ،

. ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم ىشمتت ريبادت ذاختا يف رظنت فوس فارطألا نإف ،لاثتمالا يف
ديمورب تادادمإ فقو نامض لثم ٤ةداملا اهزيجت تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ىلع ريبادتلا كلت لمتشت دقو   ،

  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةمهاسم ةردصملا فارطألا حبصت ال ثيحب ،لاثتمالا مدععوضوم ليثيملا 
، ٢٠٠٥يف لاثتمالا مدع : -/١٨ررقملا   -ءاب  فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسال  

ىلوألا ةعوم  ةطخب ةبلاطملاو ،اكينيمود بناج نم)ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا لمع،     
 ٣١خيراتب ندنل ليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص اكينيمود نأ ىلإ ريشي نأ   - ١

يف نيجيبو لايرتنومو نجاهنبوك تاليدعتو ١٩٩٣سرام /راذآ راذآ٧  تفنص دقو . ٢٠٠٦سرام / 
ةرقفلا بجومب لماع فرط ا   ةداملا نم ١أ ىلع اكينيمود ةنجللا دامتعاب تيظحو ،لوكوتوربلا نم ٥   

غـلبم ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعا دـقو . ١٩٩٨ربمفون /يناثلا نيرشت يف يرطـقلا اهجمانربل ةيذيفنتلا
ةداملا بجومب لاثتمالا نم اكينيمود نيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم رالود ٢٣٢ ٣٢٠ نم ١٠   

  ؛لوكوتوربلا
نوزوألل ةدفنت سملا داوملا نم ىوتسم كالهتسا نع تغلبأ دق اكينيمود نأ كلذك ريشي نأ  - ٢

ىلوألا ةعوم   هرادقم ٢٠٠٥ماعل ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا ،فلأ قفرملاب نط  ١،٣٨٨ 
هب حومسملا ىصقألا كالهتسالا ىوتسم زواجت يذلا نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط  ٠،٧٤٠ 
كلذ ءانثأ ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كلت نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم يف اكينيمود نوكت اذلو ،ماعلا  
  ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع ةلاح

ةطخ مداقلا اهعامتجا يف ذيفنتلا ةنجل ىلإ ةلجاع ةروصب مدقت نأ اكينيمود ىلإ بلطي نأ   - ٣
جانلا ا  نأ يف اكينيمود بغرت دقو . لاثتمالا ىلإ ةزدوع نامضل ًاينمز ةرطؤم سايق تامالع تاذ لمع

رظح ضرفو ،يجيردتلا صلختلل ينمزلا لودجلا معدل داريتسا صصحل اهلمع ةطخ يف جاردإلا ثحبت 
يتلا ةيميظنتلا كوكصلاو ةماعلا تاسايسلاو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مدختست يتلا تادعملا تادراو ىلع 

  ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا قيقحتل ًامدق يضملا نمضت
تابكرم نم يجيردتلا صلختلا وحن اكينيمود هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٤

اهضرفي يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولل فرطلا اذه لمعي ام ردقبو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
هيلع رابغ ال فرط يأ الا ةقيرطلا سفنب هتلماعم بجي ام ردقب ،لوكوتوربلا  لماعي يت . ، ددصلا اذه يفو

نم فلأ دنبلل ًاقبط ا   امازتلاب ءافولا ىلع ا  دعاسمل ةيلودلا ةدعاسملا يقلت لصاوت نأ اكينيمودل يغبني
لاثتمالا مدع قحب فارطألا عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتللةيداشرإلاةمئاقلا  عامتجا نإف ،كلذل .  

ةلاح يف هنأ ةيداشرإلاريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل ًاقبط ،ررقملا اذه لالخ نم ،اكينيمود ر ذحي فارطألا  
عم قفتت ريبادت ذاختا ثحبي فوس فارطألا عامتجا نإف ،ًاينمز ةبسانم ةروصب لاثتمالا ىلإ ا   دوع مدع

ةداملا اهزيجت تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا كلت لمشت دقو. ةيداشرإلاريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا  لثم ٤   
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حبصت ال ثيحب لاثتمالا مدع عوضوم يه يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادادمإ فقو نامض 
  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يلف ةمهاسم ةردصملا فارطألا

باقرلل ةعضاخلا داوملا جاتنإل٢٠٠٥ و٢٠٠٤ماع يف لمتحملا لاثتمالا مدع : -/١٨ررقملا   -ميج  ةدراولا ة  
ىلوألا ةعوم   ةبلاطملاو ،نانويلا بناج نم ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا ،فلأ قفرملا يف

  لمع ةطخ ميدقتب
لوألا نوناك٢٩موي لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص نانويلا نأ ىلإ ريشي نأ   - ١ ربمسيد / 
موي ندنل ليدعت ىلعو ١٩٨٨ رايأ١١،  جاهنبوك ليدعتو١٩٩٣ويام /  يناثلا نوناك٣٠موي ن ،  رياني / 
موي لايرتنوم ليدعتو ١٩٩٥ يناثلا نوناك٢٧،  موي نيجيب ليدعتو ٢٠٠٦رياني /  يناثلا نوناك٢٧،  رياني / 
ةرقفلا بجومب لماع ريغ فرطك تفنص ا ٢٠٠٦  أو ةداملا نم ١،  ؛لوكوتوربلا نم٥     
يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يونس جاتنإ نع تغلبأ نانويلا نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٢

هرادقم ىلوألا ةعوم   ماعل نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٢٧٩٢،٠٠٠ا ،فلأ قفرملا  ٢٠٠٤ 
ماعل نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٢١٤٢،٠٠٠و ىصقألا جاتنإلا ىوتسم نع داز ٢٠٠٥   ،
نم ًاديزم نانويلا مدقي مل ام هنأو ،ني تنسلا نيذه نع كلت ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم فرطلل هب حومسملا

؛نيتنسلا نيتاه يف لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف ضرتف  تس ا    إف ،حاضيإلا
ىلع ،مدقت نأ نانويلا ىلإ بلط   - ٣ هجوي ، مداقلا اهعامتجا يف ذيفنتلا ةنجل ةيانعل ،ةعرسلا  

ا بناج ىلإ ،طرفملا جاتنإلل ًاحيضوت دوع نامضل ًاينمز ةرطؤم سايق تامالعب ةعوفشم لمع ةطخ  
نم ةيميظنت كوكصو تاسايس ءاشنإ اهلمع ةطخ يف جردت نأ يف نانويلا بغرت دقو . لاثتمالا ىلإ ةزجانلا

؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ديعص ىلع مدقتلا قيقحت نمضت نأ ا    أش
تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب قلعتي اميف نانويلا هتزرحأ يذلا مدقت لا بثك نع دصرت نأ  - ٤

اهضرفي يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا ىلع فرطلا اذه لمعي ام ردقبو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
هيلع رابغ ال فرط ا  لماع   يفو. ي يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم يف رارمتسالا يغبني ام ردقب ،لوكوتوربلا

ةمئاق نم فلأ دنبلل ًاقبط ا   امازتلاب ءافولا ىلع ا  دعاسمل ةيلود ةدعاسم نانويلا ىقلتت دق ،ددصلا اذه
لاثتمالا مدع قحب فارطألا اهذختت نأ نكمي يتلاةيداشرإلاريبادتلا  ربع نانويلا رذحي عامتجالا نإف كلذل .  

ةمئالم ةروصب لاثتمالا ىلإ دعت مل اذإ ا ةيداشرإلاريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل ًاقبط هنأ نم رقملا اذه   إف  ،
ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم ىشمتت ريبادت ذاختا رمأ يف رظني فوس فارطألا عامتجا نإف ،ًاينمز 

فقو نامض لثم ٤ةداملا اهزيجت تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ىلع ريبادتلا كلت لمتشت دقو . ةيداشرإلا  
ةدروتسملا فارطألا نوكت ال ثيحب لاثتمالا مدع عوضوم ةيرولف ةيرولك لا نوبركلا تابكرم تادادمإ
  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةمهاسم

قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسال ٢٠٠٥ماع يف لمتحملا لاثتمالا مدع : -/١٨ررقملا   -لاد   
ةيناثلا ةعوم   ا بناج نم)نوبركلا ديرولك عبار(ا ،ءاب   لمع ةطخ ميدقت بلطو ،كيسكمل، 

راذآ٣١خيراتب لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص كيسكملا نأ ىلإ ريشي نأ   - ١ ، ١٩٨٨سرام / 
لوألا نيرشت١١خيراتب ندنل ليدعت ىلعو  خيراتب نجاهنبوك ليدعتو ١٩٩١ربوتكأ /  لوليأ١٦،  ربمتبس / 
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ةرقفلاب لماع فرط ا . ١٩٩٤  أ ىلع كيسكملا فنص ةداملا نم١تو نم تنكمتو ،لوكوتوربلا نم ٥    
ةنجللا تدمتعا دقو . ١٩٩٢رياربف /طابش يف ةيذيفنتلا ةنجللا بناج نم يرطقلا اهجمانرب دامتعاب رفظلا

ًاقبط لاثتمالا نم كيسكملا نيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم رالود ٨٣ ٢٣١،٥٩٤غلبم ةيذيفنتلا   
؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملل     
ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق كيسكملا نأ ىل إ ًاضيأ ريشي نأ  - ٢

ةيناثلا ةعوم   هرادقم ٢٠٠٥ماعل ) نوبركلا ديرولك عبار(ا ،ءاب قفرملا يف ةدراولا ةبوسحم نط  ٨٩،٥٤٠ 
ًارفص غلابلا فرطلا اذهل هب حومسملا ىصقألا كالهتسالا ىوتسم اذه زواجتيو ،نوزوألا دافنتسا تالادب  
يف ا تالادب  أ ضرتفي فوسف حيضوتلا نم ديزملا كيسكملا مدقت مل ام هنأو ،ماعلا كلذل نوزوألا دافنتسا  

  ؛لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع ةلاح
اهتصاخ ساسألا طخ تانايب يف رييغت لاخدإل ًابلط تمدق دق كيسكملا نأ كلذك ريشي نأ   - ٣

  ؛لبقملا اهعامتجا يف هثحب ذيفنتلا ةنجل لصاوت فوسو. نوبركلا ديرولك عبارل
ةنجل ةيانع ىلإ ،ةعرسلا هجوىلع ،مدقت نأ كيسكملا ىلإ ،كلذ نم مغرلا ىلع ،بلطي نأ   - ٤  

تامالع تاذ لمع ةطخ بناج ىلإ ررقملا كالهتسالا دح اهزواجتل ًاحيضوت لبقملا اهعامتجا يف ذيفنتلا 
لا ا  جاردإ رمأ ثحبت نأ يف كيسكملا بغرت دقو . لاثتمالا ىلإ ةزجاندوع نامضل ًاينمز ةرطؤم سايق

تاسايس كلذكو ،يجيردتلا صلختلل ينمزلا لودجلا معدل اهلمع ةطخ يف داريتسا صصح ءاشنإ ةلأسم 
؛نوبركلا ديرولك عبار نم يجيردتلا صلختلا وحن ًامدق يضملا نمضت نأ ا    أش نم ةيميظنت ًاكوكصو ةماع

عبار نم يجيردتلا صلختلاب قلعتي اميف كيسكملا هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ  - ٥  
. لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا وحن فرطلا اذه لمعي ام رادقمبو. نوبركلا ديرولك

هيلع رابغ ال فرط ا  لماع  نأ يغ بني ،ددصلا اذه يفو. ي يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم يف رارمتسالا يغبني
ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلل ًاقبط ا   امازتلاب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملاب كيسكملا دادمإ رمتسي

لاثتمالا مدع قحب فارطألا عامتجا بناج نم اهذاختا نكمي يتلاةيداشرإلا رذحي عامتجالا نإف كلذلو .  
ىلإ كيسكملا ةدوع مدع ةلاح يف هنأ ةيداشرإلاريب ادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل ًاقبط ،ررقملا اذه ربع كيسكملا  

ميج دنبلا عم قفتت ريبادت ذاختا رمأ يف رظني فوس فارطألا عامتجا نإف ،ًاينمز بسانم تقو يف لاثتمالا 
لثم ٤ةداملا اهزيجت تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ لمشت دق ريبادتلا هذه نأو . ةيداشرإلاريبادتلا ةمئاق نم   ،

ةردصملا فارطألا نوكت ال ثيحب لاثتمالا مدع عوضوم نوبركلا ديرولك عبار تادادمإ فقو نامض  
  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةمهاسم

، ٢٠٠٥ماع يف لاثتمالا مدع : -/١٨ررقملا   -ءاه  ءاب قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسال  
ةيناثلا ةعوم  نوبركلا ديرولك عبار(ا(، ءاب قفرملاو ةثلاثلا ةعوم ،  بناج نم )ليثيملا مروفورولك( ا  ،

  لمع ةطخ بلطو يوبابمز
يناثلا نيرشت٣خيراتب لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص يوبابمز نأ ىلإ ريشي   - ١ ربمفون / 
خيراتب نجاهنبوكو ندنل يليدعت ىلعو ١٩٩٢ ناريزح٣،  ا . ١٩٩٤هينوي /  أ ىلع يوبابمز فنص تو

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لماع فرط  نم يرطقلا اهجمانرب دامتعاب ترفظ دقو ،لوكوتوربلا نم ٥   
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نم ًارالود ٦ ٠٧٢ ٧٤٧غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعاو . ١٩٩٤هينوي /زومت يف ةيذيفنتلا ةنجللا بناج  
؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملل ًاقبط لاثتمالا نم يوبابمز نيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا     

، نأ ىلإ ريشي نأ  - ٢ ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا هذه نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق يوبابمز  
ةيناثلا ةعوم   هرادقم ٢٠٠٥ماع نع ) نوبركلا ديرولك عبار(ا ،ءاب قفرملاب ةدراولا ةبوسحم نط  ٣،٤٨٧ 

هردقو فرطلل هب حومسملا ىصقألا كالهتسالا ىوتسم زواجت نوزوألا دافنتسا تالادب نط  ١،٧٣٧ 
نوكت يوبابمز نأو ،ماعلا كلذ نع ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا كلت نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم  
  ؛نوبركلا ديرولك عبار ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل ةلثتمم ريغ كلذب

ةباقرلل ةعضاخلا ةداملل يونس كالهتسا نع تغلبأ دق يوبابمز نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٣
ماعل ةثلاثلا ةعوم ) ليثيملا مروفورولك(  هردق ٢٠٠٥ا ،ءاب قفرملا يف ةدراولا  تالادب ةبوسحم نط ٠،٠٣٧ 

يوبابمز نأو ،ماعلا كلذل هب حومسملا ىصقألا كالهتسالا ىوتسم زواجتي ام وهو ،نوزوألا دافنتسا 
  ؛ليثيملا مروفورولك ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل ةلثتمم ريغ كلذب نوكت

ةطخ مداقلا اهعامتجا يف ذيفنتلا ةنجل ةيانعل ،ةعرسلا هجوىلع ،مدقت نأ يوبابمز ىلإ بلطي   - ٤  
 ، يجيردتلا صلختلل ينمزلا لودجلا معدل داريتسا صصح ماظن ةماقإل ًاينمز ةرطؤم سايق امالع تاذ لمع

ردتلا صلختلا قيقحت يف ًامدق يضملا نمضت نأ ا    ؛يجيأش نم ةيميظنت تايلآو ةماع تاسايسو
ديرولك عبار نم يجيردتلا صلختلا هاجت يوبابمز هتزرحأ يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٥

اهددحي يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا ىلع فرطلا اذه لمع ردقبو . ليثيملا مروفورولكو نوبركلا
رابغ ال فرط ا   لماع  ، . هيلعي يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم ةلصاوم يغبني ،لوكوتوربلا ددصلا اذه يفو

نم فلأ دنبلا بجومب ا   امازتلاب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملا يقلت يف يوبابمز رمتست نأ يغبني
لاثتمالا مدع قحب فارطألا رمتؤم اهذختي نأ نكمي يتلاةيداشرإلاريبادتلا ةمئاق  عامتجا نإف اذلو .  

مل اذإ هنأ نم ةيداشرإلاريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل ًاق بطو ،ررقملا اذه قيرط نع يوبابمز رذحي فارطألا  
دنبلا عم قفاوتت ريبادت ذاختا يف رظني فوس فارطألا عامتجا نإف ،ًاينمز ةبسانم ةروصب لاثتمالا ىلإ دعت 

 ةداملا اهزيجت يتلا تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ ىلع لمتشت ريبادتلا هذه نأو. ةيداشرإلاريبادتلا ةمئاق نم ميج 
ال ثيحب لاثتمالا مدع عوضوم ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك عبار تادادمإ فقو نامضل ٤  ،
  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةمهاسم ةردصملا فارطألا حبصت
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