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رشعنماثلاعامتجالا  داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل    

  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا
لوألا نيرشت٣٠، يهلدوين  ٢٠٠٦ ربمفون/يناثلا نيرشت ٣ – ربوتكأ/ 

ةدفنتس ملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربيف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ريرقت 
  نوزوألاةقبطل 

  ةمدقم
ةقبطل ة ذفنتسملا داوملا نأشبلايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا دقع   - ١
نايغيف تارمتؤم زكرمب نوزوألا يف يهلدوين يف ،ناو   ةرتفلا لوألا نيرشت٣٠ نم  نيرشت ٣ىلإ ربوتكأ /   
دقع ،يريضحت ءزج نمعامتجالا فلأت دقو . ٢٠٠٦ربمفون /يناثلا نيرشت ٣٠نم ةرتفلا يف    
يناثلا نيرشت١ىلإ ربوتكأ /لوألا نيرشت ٣و٢يموي يف دقع ، ىوتسملا عيفرءزجو ،ربمفون /   
  .ربمفون/يناثلا

  يريضحتلا ءزجلا :لوألا ءزجلا
  عامتجالا نم يريضحتلا ءزجلا حاتتفا  - ًالوأ 

دنال موت ديسلا ناكراشملا ناسيئرلاعامتجالا نم يريضحتلا ءزجلا حتتفا   - ٢ ةدحتملا تايالولا (، 
ا يف)ايزيلام(يحي يرزن ديسلاو ) ةيكيرمألا حيبص نم١٠ر١٠ةعاسل ،  نيرشت ٣٠، نينثالاموي ة    
قلأو.٢٠٠٦ربوتكأ /لوألا ةيحاتتفا تانايب تي  سيلازنوغ وكرام ديسلا نملكنم   يذيفنتلا نيمألا ،   

غلاو ةئيبلا ريزو،اجار. أ وريث ديسلاو ،نوزوألا ةنامأل  ماغومورأ ديسلا لوانتو. دنهلا يف تابا 
ًانايبىقلأوةملكلا دنهلاب نوزوألا ةيلخ ريدم ،يماسيارود  ضتقم  هجوًاب  هيف  ركشلا  ىلإ   تاهجلا فلتخم  

اهتمهاسملةلعافلا لا يف    .عامتجالل دنهلا ةفاضتسال تاريضحت 
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يذيفنتلا ريدملا رنياتش ميكأديسلا نع ةباين عامتجالا يف نيكراشملاب سيلازنوغ ديسلا بحر   - ٣  
اهرودب داشأو ،ةفيضملا ةموكحلا ركشف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل لوكوتورب ذيفنت يف يدايقلا   
ةيلود ةيعجرم سايق تامالععضوب اهمايقل اهيلع ىنثأ امك  ،لايرتنوم ثتمالل بوؤدلااهيعسلو  لا  
لوكوتوربلا اهيلعاهبتري يتلا تايلوؤسملل لماكلا لوانتل ةديرف ةصرف رفوي عامتجالا اذه نإ لاقو .   

لوكوتوربلا هجاوت يتلا ةيسيئرلا تايدحتل ل يدصتلاةيلمع ءدبلو لامعألا لودج ىلع ةحورطملا اياضقلا 
ماتلا قيقحت لاىلع فارطألا ةيمانلا نادلبلا ةدعاسم يه فارطألا مامأ ةي قبتملا ماهملا مهأ نأو لبقتسملا يف
ذفنيس يتلاو اهيلع قفتملا يجيردتلا صلختلل ةفدهتسملا ماقرألل ماع يف اهنم ضعبلا  تناكو ، ٢٠٠٧ 

للًاصاخ ًارودتلكوأ دق فارطألا  اذه يف فارطألا ددعتملا قودنص    ، سيلازنوغ ديسلادهعتوددصلا   
ألامدقت نأب قودنصلا دوهجلمعدلاةنام    ةمدقتملانادلبلا ىدل يجيردتلا صلختلا نأب لوقلا ىلإ عراسو .  
ًاصرفوٍتايدحت لثمي فارطألا ًاضيأ   نوزوألا ةقبط ةيامح يفًامدق يضملل   .  
لامعألا لودج ىلع ةحورطملا اياضقلا ىلإهاجتالالبقو   - ٤ ةعباتلا مييقتلا ةقرفأ نأ ىلإ راشأ ،   
ةلقتسم ةيملعو ةينقت تامييقت اهميدقتب ةيمهألا مساحًارود ةيضاملا تاونسلا ربع تب عل لوكوتوربلل  

ختا يف فارطألا داشرإلةلص تاذتامولعمو  ا  ةقرفألل لثمألا ءادألاو لكيهلا نامض نإ لاق  و.ارارق ذا
دونبلا زجوأ مث. لوكوتوربلل نيرشعلا ديعلل ريضحتلا ءانثأ اهثحب يرجي يتلاةماهلا اياضقلا ىدحإ لكشي   

قيرف ةصاخبو مييقتلا ةقرفأ لمع وه اهءارو كرحملا نأ ىلإ راشأو ،لامعألا لودج يف ةدراولا  
اجلو،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا هيف رظنلا مت دق اهنم ريثكلا نأو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ن  لب ، 

يتلاتايصوتلا هلوح تروحمتو لا اهردصأ  نم يتلاو ،ريخألا هعامتجا يفةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرف    
اهثحب يف فارطألا دعاست نأ ا  نم حورب ةينعملا اياضقلا لوانت ىلإ فارطألا عيمج اعد ماتخلا يفو . أش

  .نوزوألا ةقبط ةيامح مهنيعأ بصن نيعضاو يضارتلا
إ لاقويهلدوين ىلإ اومدق نيذلا نيكراشملاب يحاتتفالا هنايب يف اجار ديسلا بحر  - ٥ قيرف ن  
داشأو ،نوزوألا تادهاعم حاجنإ يف ًايويح ًارود بعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا ماق يذلا لمعلاب  

تالا هب   سملا داوملالاقتنادصر ىلعو خانملا ماظن ىلع ريثأت اهل نوكي دق يتلا ا يف ربع نوزوألل ةدفنت  
دض لاضنلا حاجن يف نآلا ىتح ًايويح ًارود بعل هنأ ىلع لدي لوكوتوربلا روطت ن إ لاقو. دودحلا

يف ةيرولف ةيرو لكلا نوبركلا تابكرم مادختسا نم ليلقتلل ةيمارلا دوهجلابداشأو ،نوزوألا دافنتسا 
كلذ عم،حضوأو. ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ يف ببستي دق دهجلا اذه نأ ،  مامأ  ٍباعصقلخ  
نم ١ةرقفلا بجومب ة لماعلا فارطألا ةئيبلا ةيامح نيب نزاوت قيقحت ىلإ اعدو لوكوتوربلا نم  ٥ةداملا  

ةرورض ىلع ددشو .ةحصلاو تابكرمل ةحلاص لئادب مادختسا ب ةطبترملا ةيفاضإلا فيلاكتلا ليومت 
ًايلاح لذبت يتلا دوهجلاب بحرو  .٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 

ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسا و ةيعارزلا تامادختساللليثي ملا ديموربل لئادبىلع روثعلل 
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نمةنمآ صلخت قرط ىلإ لصوتلا ةرورض ىلإ راشأو نحشلا لبق ءاليإ عم    
كراشمل ةعانصلا رئاود ىلإركشلابهجو تو. اهنع مجنت يتلا يملاعلا رارتحإلا تاريثأتل بجاولا رابتعالا  اهت 

نوزوألا ماظن يف اامهاسمو ،ا الوادم يف فارطألل حاجنلا ىنمتو  .  
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  ةيميظنتلا لئاسملا  - ًايناث
  روضحلا  - فلأ

يف ةيلاتلا فارطألا نع نولث مملايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا رضح   - ٦
،  :لايرتنوم لوكوتورب ، إ ،اينيمرأندرألا ،نيتنجرألا ،ناجيبرذأ ،يسورلا داحتالا ايلارتسا ،اينابس

 ، ، ليئارسإاينوتسإ ايناملأ ،روداوكإ ،ناتسناغفأ  ، ، ، ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ، ايسينودنإادوبربو اوغيتنأ
 ، مالسلا راد ينورب ،ليزاربلا ،نيرحبلا ،والاب ،ناتسكاب ،ايلاطيإ ،ادنلسيآ ،ادنغوأ ،ياوغوروأ ،الوغنأ

، اوستوب ،ناتوب ،شيدالغنب ،ايراغلب ،اكيجلب ، يدنوروب ،وصاف انيكروب ،ان ادنلوب ،كسرهلاو ةنسوبلا
ايقيرفأ ةيروهمج ،ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ،ةيبوروألا ةعامجلا ،رمقلا رزج ،اكياماج ،وريب ،ايفيلوب 
ةيبرعلا ةيروهمجلا ،ةيكينيمودلا ةيروهمجلا ،ةدحتملا اينارتت ةيروهمج ،ةيكيشتلا ةيروهمجلا ،ىطسولا 

ةيروهمج ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمج ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ،ايروك ةيرو همج ،ةيروسلا
 ، سارودنه ،دنهلا ،يتياه ،اكينيمود ،كرمنادلا ،ايجروج ،ايقيرفأ بونج ،ةقباسلا ةيفالسوغويلا اينودقم

، ابايلا ،ناتسكيجاط ،يوبابمز ،ايبماز ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،ادنلوه ،ايراغنه نانويلا ،نميلا ،ن
 ، تيوكلا ،وغنوكلا ،ايبمولوك ،اكيراتسوك ،ابوك ،ادنك ،ايدوبمك ،ايتاورك ،نوريماكلا ،ناتسخازاك

 ، ، ايناوتيل ،نانبل ،اينيك ،يتابيريك ، كيسكملا ،برغملا ،رصم ،رقشغدم ،ايزيلام ،يلامنياتشنتخيل
،يلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا ،فيدلم ، قيبمازوم ،سويشيروم ،ايلوغنم ،ة ايبيمان  

 ، ، ادنليزوين ،اوغاراكين ،ايريجين ،رجينلا ،لابين ،اسمنلا ،جيورنلا تناس نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس
 ، ليشيس ،نويلاريس ،ارسيوس ،ديوسلا ،نادوسلا ،دنليزاوس ،لاغنسلا ،اينيفولس ،اكنال يرس ،ايسول

 ، ، يف ،ادنلنف ،نيبلفلا ،اسنرفيليش ناتسزيغريق ،رطق ،نيصلا ،لاموصلا ،برصلا ،مان تييف ،يج
، اغ ،نوباغ ،اغنوت ،سنوت ،وغوت ،وغابوتو دادينيرت ،ايكرت ،ناتسنامكرت ،دنليات ،اينامور ،ادناور ان
  . اينيغ ،الاميتاوغ
 ةئيبلا قفرم: ةيلاتلا ةصصختملا تالاكولاو ةدحتملا ممألا تائيه ولثمم ًاضيأ عامتجالا رضحو  - ٧

، تايقافتالا ةدحوو داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعشو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ،ةيملاعلا  
ددعتملا قودنصلا ةنامأو ،ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىدل ةيئيبلا 

  . يلودلا كنبلاو لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا
٨ -  ةيموكحلا تائيهلا ًاضيأ عامتجالا يف تلثمو   : ةيلاتلا ةيعانصلاوةيموكحلا ريغ تائيهلاو ةيلودلا  

Agramkow/RTI Technologies, Alliance for Responsible Atmospheric Policy, American Lung 
Association, Arysta Lifescience North America Corporation, Asian-African Legal Consultative 
Organization, Bayer India, B-Cat BV, Beijing Organizing Committee for the Games of the XXIX 
Olympiad, Beximc Pharmaceuticals Ltd., Boehringer Ingelheim Gmbh, California Cut Flowers, 
California School of Professional Psychology, California Strawberry Commission, Carrier Air 
Conditioning and Refrigeration, Ltd. (India), Chemplast Sanmar Limited, Chemtura Corporation, 
Clinical Centre Belgrade, Crop Protection Coalition, Desclean Belgium, Dow AgroSciences, 
Emerson Climate Technologies, Ltd. (India), Environmental Investigation Agency, Environmental 
Solutions Group, Florida Fruit and Vegetable Association/Crop Protection Coalition, Florida 
Tomatoes, Glaxo Smithkline, Great Lakes Chemical, Greenpeace International, Gujarat 
Fluorochemicals, Ltd., ICF International, Indian Chemical Council (Mumbai), Industrial 
Technology Research Institute, Innovation Managment, International Commerce Development 
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Corporation, Institute for Governance and Sustainable Development, International Institute of 
Refrigeration, International Pharmaceutical Aerosol Consortium, Japan Fluorocarbon 
Manufacturers Association, Japan Industrial Conference for Ozone Layer and Climate Protection, 
JC Pacific, Inc., Kuwait Petroleum Corporation, M/S Gujarat Alkalies and Chemicals, Ltd., Nam 
S&T Centre, Natural Resources Defence Council, Pandora, PharmEnviron, R&M Consultancy, 
Inc., Refrigerant Gas Manufacturers Association, Refrigeration and Air Conditioning 
Manufacturers Association, Skadden, Arps, Slate, Meager and Flom, Ltd., SRF, Ltd., Swiss 
Agency for Development and Cooperation, Tecumseh Products India Private, Ltd., Teijin Twaron, 

Touchdown Consulting Sprl, Vito, NV..  
  .يدرف بقارمك يالومريش نادناناردناش ديسلاعامتجالا رضح   - ٩

  بتكملا ءاضعأ  -ءاب 
  .عامتجالا نم يريضحتلا ءزجلل نيكراشم نيسيئرك ىيحي ديسلاو دنال ديسلا لمع  - ١٠

  يريضحتلا ءزجلا لامعأ لودج رارقإ  - ميج
 ةقيثولايف دراولا يريضحتلا ءزجل لتقؤملا لامعألا لودج كراشملا سيئرلا مدق   - ١١

UNEP/OzL.Pro.18/1.نيلثمملا تاحرتقم ىلع ءانبو وحنلا ىلع يريضحتلا ءزجلا لامعأ لودج ِرق ُأ،   
ةقيثولا يف دراولا تقؤملا لامعألا لودج ساسأ ىلع ايهفش هب لدع يذلا  UNEP/OzL.Pro.18/1:  

  :يريضحتلا ءزجلاحاتتفا   - ١
  ؛دنهلاةموكح لثمم نايب   )أ(
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا نايب  )ب(

  :ةيميظنت لئاسم  - ٢
يريضحتلا ءزجلللامعألا لودج رارقإ  )أ(   ؛ 
  .لمعلا ميظنت  )ب(

  :٢٠٠٧ماعل لوكوتوربلل ةعباتلا ةزهجألا ةيوضع يف رظنلا   - ٣
 ؛ذيفنتلا ةنجل ءاضعأ  ) أ(

لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعت ملاقودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ   ) ب(
 ؛لايرتنوم

  .ةيوضعلاحوتفملا لماعلا قيرفلل نوكراشملا ءاسؤرلا   )ج(
٤ -    نيقودنصلل تاينازيملاو ةيلاملا ريراقتلا نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال نيينامئتسالا  

  .نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتربو
  .لوكوتوربلا ىلع تاليدعتلاو لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح  - ٥
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ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريراقت نع ةئشان لااياضق لايف رظنلا   - ٦
٢٠٠٦:  

  ؛ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإل تانييعتلا ضارعتسا  )أ(
ررقملا يف اهيلإ وعدملا ةلاحلا تاسارد تاصاصتخا عورشم ضارعتسا   )ب(

يلسلا ريمدتلا نأشب١٧/١٧   ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ًايئيب م 
ةددحملا تاثاعبنالا نيب تافالتخالا ردصم حيضوتب لصتت ةطشنأ نع ريرقت   )ج(

  ؛ةيوجلا تاسايقلاو تاثاعبنالا عومجم باسح بيلاسأ عابتاب
  ؛اهضفخل ةحاتملا صرفلاو نوبركلا ديرولك عبار تاثاعبنا رداصم  )د(
ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريراقت نع ةئشان ىرخأ اياضق  )ه(  

٢٠٠٦: 

ذنم ةقلاع تلظ يتلا عينصتلا لماوعل ايكرتو ليزاربلا تامادختسا   ‘١’
  ؛فارطألل رشع عباسلا عامتجالا

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأ رافسأب لصتت اياضق   ‘٢’
  .٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا نم 

نوزوألا دافنتساب ةلصتملا جئاتنلا نع ةنامألا ءاربخ قيرف عام تجا ريرقت يف رظنلا  - ٧
ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل صاخلا ريرقتلل 

  .يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يليمكتلا ريرقتلاو خانملا ريغتب
  :ليثيملا ديموربب لصتت اياضق يف رظنلا  - ٨

ل ةجرحلا تامادختسالاتاءافعإتانييعت ضارعت سا  )أ( لئاسملاو ليثيملا ديمورب   
  ؛ةلصلا تاذ

ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل ةلمتحملا ةجاحلا نع ريرقت   )ب(
ةرادإلا تايجيتارتسا ضارعتسا ىلإ ًادانتسا ةلبقملا ةليلقلا تاونسلا لالخ 

  ؛ةينطولا
  ؛نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختساب ةقلعتملا لئاسملا  )ج(
ليثيملا ديموربتامادختسال تاونسلا ةددعتملاتاءافعإلا   )د(   ؛ 
تانوزخم يف لمتحملا راضلا راجتالا عنمل فارطألا اهيف رظنت دق يتلا تارايخلا   )ه(

كالهتسالا ضفخ متي اميف ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا ىلإ ليثيملا ديمورب   ىدل 
  ؛٥ةداملاب ةلماعلا ري غ فارطألا
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ةجرحلاةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا  )و( ليثيملا ديموربل   .  
ةداملاب ةلماعلا فارطألا ضعب هجاوت يتلا بعاصملا  - ٩ ةزهجأ عينصتب موقتيتلا و ٥   

  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمىلع دمتعت يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا 
  .لاثتمالاب قلعتي اميف ةنزخملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةجلاعم  - ١٠
اميف دودحلا ربع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةكرح دصرل ماظن عضو نع ىودج ةسارد   - ١١

  .فارطألا نيب
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لثمةقرفأ حلاصم راهشإل ةيهيجوت ئدابم   - ١٢  

  .هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو
دقعلا لالخ نوزوألا ةقبط ةيامح لاجم يف فارطألا هجاوت دق يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا  - ١٣  

  .لبقملا ينمزلا
  .ذيفنتلا ةنجل اهيف رظنت يتلا تانايبلا غالبإو لاثتمالا اياضق  - ١٤
  .لايرتنوم لوكوتورب ليدعتب ادنك نم مدقم حرتقم  - ١٥
  .ىرخأ لئاسم  - ١٦

نم ) ه (٦دنبلا لوانت ىلع ،يريضحتلا ءزجلا لامعأ لودج رارق إ ءانثأيريضحتلا ءزجلا قفاو   - ١٢
 ،"٢٠٠٦ماعل يداصتقالا مييقتلاو ا يجولونكتلا قيرف ريراقت نع ةئشان ىرخأ اياضق" لامعألا لودج
 ١٣/٧ررقملا يف هديدحت مت دق ناك يذلا ن -ليبوربلا ديمورب نع ةيبروألا ةعامجلا همدقت ررقم عورشم
نأ ى لع كلذك يريضحتلا ءزجلا قفاوو. صاخلا مامتهالاب ةريدجن وزوألل ةدفنتسم ةديدج ةدامك

لامعألا لودج نم ١٦دنبلا راطإ يف ثحبي  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم ًاحرتقم" ىرخأ لئاسم"   
يندملا ناريطلل ةيلودلا ةمظنملاعم نواعتلا ةشقانمل  مدقم رخآ ًاحرتقمو،تانولاهلاب قلعتت  نيصلا نم ًا   

ماع يف نيجيب يف ةيبملوألا باعلألا ميظنت لبق نوزوألا ةقبط ةيامحل اهذختي فوس يتلا ريبادتلا ةشق انمل
لامعألا لودج نم ٧دنبلا راطإ يف ةشقانم ءارجإ ىلإ ًاضيأ نيتنجرألا لثمم اعدو . ٢٠٠٨ تاريثأتلل  

نوبركلا تاب كرمو) HCFC-22( ٢٢-ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ ىلع عقت يتلا
لوكوتوربل ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ  راطإيف متت يتلا تاعورشملل ةجيتن ) HFC-23( ٢٣-ةيرولفورديهلا

  .خانملا ريغتنأش ب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتال عباتلاوتويك 

  لمعلا ميظنت  - لاد
بسح لاصتا ة قرفأ ءاشنإوهب لومعملا داتعملا ءارجإلا عابتا ىلع يريضحتلا ءزجلا قفتا   - ١٣

  .ةرورضلا
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  ٢٠٠٧ماعل لوكوتوربلل ةعباتلا ةزهجألا ةيوضع يف رظنلا   - ًاثلاث
  ذيفنتلا ةنجل ءاضعأ  - فلأ
تل فارطألاددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ  - ءاب   لايرتنوم لوكوتورب ذيفن 

  ةيوضعلاحوتفملا لماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئرلا   - ميج
ةجاحلا ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ،دنبلا اذهميدقت دنع   - ١٤ عامتجالا اذه ءانثأ،  نيحشرم نييعتل ،   

تارقفلا يف ةدراولا تاءارجإلل ًاقبط ٢٠٠٧ماعل لايرتنوم لوكوتورب ةزهجأ يف بصانم ةدعل   ،٥-٣ 
ةنامألا ىلإ تانييعت ميدقت ىلإ ةيميلقإلاةقرفألااعدو . UNEP/OzL.Pro.18/2ةقيثولا نم   .  

نيكراشملا نيسيئرلا ىلعو ةيذيفنتلا ةنجللاو ذيفنتلا ةنجل ةيوضع ىلع فارطألا تقفتا مث ن مو  - ١٥
قافتالا اذه نيبت تاررقم عيراشم تمدقو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ىلإ،   
  .اهيلع ةقفاوملل

ا تيبثتب يضقي حرتقم عورشمل  - ١٦   كراشم سيئر رايتخ صن ىلع يريضحتلا ءزجلا قفتا امك
ىلع قفتاو ةيئايميكلا داوملل ةينقتلاتارايخلا ةنجلل  ءزجلا ىلإ هتلاحإ    .هيلع ةقفاومللىوتسملا عيفرلا  

نوزوألا ةقبط ةيامحل انيف ةيقافتال نيينامئتسالا نيقودنصلاتاينازيمو ةيلاملا ريراقتلا   - ً اعبار  
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربو

دنبلا اذهميدقت دنع  - ١٧ ءانثأ تجرد دق تناك فارطألا نأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ ،   
عورشم دادعإو ،ةينازيملاب ةلصلا تاذ قئاثولا ضارعتسال ةينازيملل ةنجل ءاشنإ ىلع ةقباسلا تاعامتجالا 

دقف فارطألا هيلع ت جرد امل ًاقبط هنأو. عامتجالا اهيف رظنيلةينازيملا لئاسم نأشب رثكأ وأ ررقم 
زياب فيزوج ديسلا ةسائربةنجللا هذه لثم ءاشنإ ىلع تقفاو    .)اكيجلب( 

ىلع يوتحي ررقم عورشمىلع ،تراد تالوادم بقع ةينازيملاب ةينعملا ةنجللا تقفاو   - ١٨ ةينازيملا  
نأب دافأ و ،فارطألا ىلع زياب ديسلا هضرع يذلا لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلل ةحرتقملا

الل كلذو٢٠٠٧ماع يف ةنورملا نم ًالماك ًاردق ةنامألا حنم ىلع تقفاو دق ةنجللا  ةطشنألاب عالط ض 
ةنامألل حيتي نأ كلذ نأش نم نإ لاقو ،لايرتنوم لوكوتورب عضول نيرشعلا ديعلابلافتحالاب ةقلعتملا   

ريغ ةدصرألا مادختسال لا  اروشنملا ىلع ةينازيملا نمةمدختسملاا ةلصتملا ةفايضلا نوؤشو ةطشنألاو ت  
ةبسانملا هذلافتحال اب  . ةينازيملا ضئاف نم رالود ٣٩٥ ٠٠٠هتميق ام بحس ىلع ةنجللا تقفاو امك  

ماع يف فارطألا بناج نم ةيدرفلا ةيلاملا تامهاسملا يف ةدايزلا نم ليلقتلا يف مهسيس يذلا ةيلاحلا 
ةبسن ىلإ عفتري نأ ىلع ةئاملا يف ٨،٣ ةبسندنع لاملا سأر يطايتحا ىلع ءاقبإلا تررق امك . ٢٠٠٧  
ماع يف ةئاملا يف ١١،٣ ةدحتملا ممألا لخاد دئاسلا ماعلا هاجتالا عم قفاوتت ةدايز يهو،٢٠٠٨    .

كلذ يدؤيسو ثودحىلإ  ماع ةينازيم يف ةياغلل ةليئض ةدايز   ظوحلم لكشب ربكأ ةدايزو ٢٠٠٧   يف 
طاشنلا نأ ديب.٢٠٠٨ ماع ةينازيم نع لمع ةقلح يف لثمتي ليومتلا نم ديزملا بلطتيس يذلا يفاضإلا    

لللبقملاعامتجالا لبق ةرشابم دقعتس لايرتنوم لوكوتورب لبقتسم  ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرف  
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تسلا ةدحتملا ممألا تاغلب اهلمعنوكيسو  ًارالود ١١٠ ٤٣٢هتميق ًاغلبم لمعلا ةقلح فيضتسو .  
زتس ةينازيملا يف ةليئضلا ةدايزلا هذ. ٢٠٠٦ماع ةينازيم ىلإ  ٤،٥براقت ةبسنب فارطألا تامهاسم دا دو 

ماع نم ةينازيملا يف ةدايزلا امأ ،ةئاملا يف ماع ىلإ ٢٠٠٧    .ةفيفط ةدايز نوكتسف ٢٠٠٨ 
، ةلاحإىلع يريضحتلا ءزجلا قفاو   - ١٩ ةينازيملاب قلعتملا ررقملا عورشم ءزجلا ىلإ  ىوتسملا عيفرلا  

هيلعةقفاوملل  .  

  لايرتنوم لوكوتورب تاليدعتو لايرتنوم لوكوتوربوان ييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح -ًاسماخ 
ةقباسلا تاعامتجالا يف تدمتعا فارطألا ن أىل إ كراشملا سيئرلا راشأ ،دنبلا اذه ميدقت دنع  - ٢٠

تدعأ ةنامألا نأ ًافيضم ،ن وزوألل ةدفنتسملا داوملا لوانتت يتلا كوكصلا فلتخم ذيفنت ةلاحب قلعتي ًاررقم
ًاثلاث لصفلاUNEP/OzL.Pro.18/3 (ضرغلا اذهل ررقم عورشم يتلا فارطألا كلتأنهو. )،  تقدص   ىلع  
اينيغب ًاديشم ،يضاملا ماعلا ءانثأ هتاليدعتو لوكوتوربلا ا ةيئاوتسالا  وكل ةصاخ ةفصب  مضنافرط رخآ  

ماظنلا اذه جراخ لازت ال يتلا ةتسلا نادلبلا عجشت نأكلذك فارطألا دشانو . لوكوتوربلا ىلإًارخؤم   
  .لوكوتوربلا ىلع قدصت نأىلع 
دنبلا اذ و ةيئاهنلا ةغيصلا ةنامألا عضتنأ ىلع يريضحتلا ءزجلا قفتاو   - ٢١  صاخلا ررقملا عورشم

  .ىوتسملا عيفرلاءزجلل هتلاحإل 

  ٢٠٠٦ماعل يداصتقالا مييقت لاو ايجولونكتلا قيرف ريراقت نع ةئشانلا اياضقلا ثحب -ًاسداس 

  ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإل تانييعتلا ضارعتسا  -فلأ 
 تايالولاو ةيبوروألا ةعامجلا ،نيفرطلا نأب كراشملا سيئرلا حضوأ ،دنبلا اذه ميدقت دنع  - ٢٢

مدق،ةيكيرمألا ةدحتملا ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإل تانييعت ا  ةيرو لفةيرولكلا نوبركلا تابكر مل 
نكمي يتلاو ،يلاوتلا ىلع ٢٠٠٨ و٢٠٠٧يماعل ةن نقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ىلع روثعلا  

ا تاحفصلا  يفأشب ةشقانملا قيرفل يلحرملا ريرقتلا نم ) ةيزيلجنإلا ةغللاب ةرداصلا ةخسنلا يف( ٢٧-٢٣ 
رايأيفرداصلا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  ًانييعت يسورلاداحتالامدق دقو . ٢٠٠٦ ويام/  دعب اميف    

عألل يوجلاءاضفلا تامادختسا يف CFC-113مادختسال  ت يتلاو،٢٠١٠–٢٠٠٧ماو   ةشقانملا د رـ 
تاحفصلا يف ا   رفاوتي ملو .يلحرملا ريرقتلا نم) ةيزيلجنإلا ةغللاب ةرداصلا ةخسنلا يف( ٢٩–٢٨أشب  

حرتقم ثحبي يكل يفاكلا تقولا قيرفلل يسورلاداحتالا  ذلا  ناسين١٥موي مدق ي   ًاثحب  ٢٠٠٦ليربأ / 
طألا رظنت نأ قيرفلا حرتقا دقف يوجلا ءاضفلا تامادختسا ةيمهأ ىلإ رظنلابو.ًالماك  داحتالاحنم يف فار  
نأ ساسأ ىلع دحاو ماع ةدمل ءافعإ يسورلا   .ةيلاتلا تاونسلايف ضارعتسالا نم ديزملل نييعتلا  عضخي 

لل نيرشعلاوةسداسلاةرودلا ءانثأ ةثالثلا تانييعتلا ثحب مت و  - ٢٣ ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرف  
ةثالثلاتاررقملاتاعورشم ةلاحإ ررق يذلا   ) UNEP/OzL.Pro.18/3 فلأ ءازجألا ،ًالوأ لصفلا ءاب و، 

  .يلاحلا عامتجالا ءانثأ اهثحبل )ميجو



UNEP/OzL.Pro.18/10  

9 

ع نيررقميعورشم تانييعتلل ةمدقملا فارطألا تدعأعامتجالا اذه ءانثأ   - ٢٤ تامادختسالا ن  
 يف CFC-113مادختسا نع رخآلاو ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نع امهدحأ ةيساسألا 

نيررقملا يعورشم ةلاحإىلع يريضحتلا ءزجلا قفتاو . ةيئاضفلا تامادختسالا ءزجلا ىلإ  ىوتسملا  عيفرلا 
  . امهرارقإل

ريمدتلا نأشب ١٧/١٧ررقملا اهي لإ وعدي يتلا ةلاحلا تاسارد تاصاصتخا عورشم ضارعتسا  -ءاب   
  نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ًايئيب ميلسلا

٢٥ -   ، قيرف ىلإ  ١٧/١٧ررقملا يف تبلط فارطألا نأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ دنبلا اذه ميدقت دنع
ايجولونكتلا نأشب ةلاح تاسارد ءارجإل تاصاصتخا عورشم دادعإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 

ةيرولك لانوبرك لاتابكرم ىلع يوتحت يتلا ءاوهلا فييكتو ديربتلا تادعم  لادبتسابةطبترملا ف يلاكتلاو
كلذ يف امب ،ةيرولف يلسلاةيلمعلا  تادعملا هذه لثم نم يئاهنلا صلختلاو لقنو ةداعتسال ًايئيب ةم  نمو  

رشع نماثلا عامتجالااهثحبيلكلذو ةصاخلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ا  فارطألل  درو دقو .   
ريرقتلا نم  )ةيزيلجنإلا ةغللاب ةرداصلا ةخسنلا يف( ٢٢٨ و٢٢٧ نيتحفصلا يف تاصاصتخالا عورشم

رايأيفردا ـصلايداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا  تارقفلا هيف تشقونو ٢٠٠٦ ويام/   
ةقيثولا نم ١٣ -١١  UNEP/OzL.Pro.18/2. اصتخالا عورشمثحب مت دقو عامتجالا ءانثأ تاص  

ًاملع فارطألا تذخأ ثيحةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرف لل نيرشعلاو سداسلا ةسارد كانه نأ ة قيقحب 
فارطألاددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللااهيف رظنت ةلثامم  ةنجللاتذختا دقو.   اهعامتجا يف ًارارق    

ةلأسملا هذه لوحنيعبرألاو عساتلا  تاصاصتخا عضو يف بغرت دق فارطألا نأ هيف تركذ  ةدحوم  
زرحملا مدقتلا نع ريرقت ميدقتو ،ةساردلا هذهل   .فارطألل يلاتلا عامتجالاىلإ  

عورشم ةغايص ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي ررقمل مهمعد نع نيلثمملا نم ددع برعأ   - ٢٦
، ل لدحوم تاصاصتخا ريرقت ميدقتونيتسارد فارطألل رشععساتلاعامتجالا لالخ زرحُملا مدقتلا نع     .

نع تثدحت يتلا دوفولا كلت عم رواشتي نأو طيسب ررقم عورشم ةغايص ب مايقلانيلثمملا دحأ ضرعو 
ديسلا هسأريلف ل اصتا قيرفدوجو ىلإ وعدت ةجاحلا تناك اذإ هنأ ىلع فارطألا تقفتاو . ةيضقلا هذه

  ).ايلارتسأ(يرنكام كيرتاب 
يريضحتلا ءزجلا هثحبيل فارطألا نم ريبك ددع نم مدقم ررقم عورشم ضرع كلذ دعب متو  - ٢٧  

قفاويذلا ىلع   ءزجلا ىلإ هتلاحإ    . هيلع ةقفاومللىوتسملا عيفرلا  

باسح بيلاسأ عابتاب ةددحملا تاثاعبنالا نيب تافالتخالا ردصم حيضوتب لصتت ةطشنأ نع ريرقت   -ميج 
  ةيوجلا تاسايقلاو تاثاعبنالا عومجم

جلاىلع ًاضورعمناك   - ٢٨ عامتجا ةيانع هجوت اياضق نع ةنامألا نم ةركذم يريضحتلا ءز  
اهيلإفارطألا   UNEP/OzL.Pro/18/2) ، ًالوأ لصفلا   ).٣لاد مسقلا ، 
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قيرف نم ١٧/١٩ررقملا  يفتبلط فارطألا نأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ دنبلا ميدقت ىدلو   - ٢٩  
ةيوجلا داصرأل لةيملاعلا ةمظن ملاو يملعلا مييقتلا قيرف عم قسني نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا
تاثاعبنالا عومجم باسح بيلاسأ عابت اب ةددحملا تاثاعبنالا نيب تافالتخالا رداصم حيضوتل

تاريدقت عضوو ٢٠١٥ – ٢٠٠٢ةرتفل لمادختسالا بيلاسأ ديدحت ضرغب ةيوجلا تاسايقلاو   لضفأ 
دنعو ريودتلا ةداعإو عاجرتسالا ةطشنأو ةيمدخلا تاسرامملاو تاعدوتسملا نم لبقتسملا يف تاثاعبنالل 

ةيا  لا    .عفلا رمعلا
ةقرف ريرقت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل كراشملا سيئرلا زربجيوك تربمال ديسلا مدق   - ٣٠

نأ ىلإ راشأو قيرفلل ةعباتلاتاثاعبنالا يف تافالتخالاب ةينعملا لمعلا  ًالصأ فد    ىلإتناك لمعلا ةقرف 
نوبركلاتابكرمو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ةجلاعم عبارو تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكورديهلا    

ىوس نآلا ىتح لمكت مل أاالإ نوبركلا ديرولك  ةيرولف ةيرو لكلا نوبركلا تابكرمب قلعتملا اهلمع 
  .ةيرولف ةيرولكورديهلانوبركلا  تابكرمو

تانايبلا رداصم مييقت نمضتت يتلاو قيرفلا اهعبتييتلا ةيجهنمل ا ضارعتسا ىلإ كلذ دعب لقتناو  - ٣١  
تاثاعبنالا مييقت ةداعإو مادختسالا طامنأ تامولعم ةنراقمو ،كالهتسالاو جاتنإلا تايمك ديدحتل 

نيقيلا مدع بناوجو ،ةيلاحلا تاعدوتسملاماجحأو ،ةقباسلا  تاثاعبنالا تاريدقت فنتكت يتلا  يتلا  
ةرفاوتملاكالهتسالا تانايب نأ ىلإ راشأ ددصلا اذه يفو. ةدعاقلل ةمقلا نمتيرجأ  ممألا جمانرب ىدل    

ىرخألا تانايبلا نم ًالومش رثكأ ا  ، ةسارد ىدلو . أ ىلإ رظنلاب تمدختسا دق ةئيبلل ةدحتملا تافالتخالا
تيرجأ يتلاتاثاعبنالا تاريدقت تلوانتو . اهنم نقيتملا ريغرداصملا مييقت ىرج  ةثالث ةدعاقلل ةمقلا نم  

ةمالسو ةقد :يه نيقيلا مدعل ةيسيئر رداصم ددع نم يملاعلا ريغتلا مييقت ىلع ةردقلاو تاظحالملا   ،
  .يوجلا فالغلا نم ةيئايميكلا داوملا ةلازإ تالدعم مييقت ىلع ةردقلاو ،عقاوملا نم دودحم

٣٢ -   ، ضرعلا ميدقتلصاوي وهودروفشأ لوب ديسلا راشأ نأ ىلإ ،  سايق يف نيقيلا مدع ةجرد  
ثيح ًايبسن ةليئضوجلا نم يملاعلا يوجلا فالغلا يف ةيئايميكلا داوملا تازيكرت  ربكأ تأشن  نم ةجرد  

كلذ دعب لقتناو . يوجلا فالغلا يف ةيئايميكلا داوملاءاقب ةرتفب ةطيحملا كوكشلا ءارج نم نيقيلا مدع 
ةزهجأويواغرلاب ةقلعتملانيقيلا مدع بناوج ضارعتسا ىلإ  ىلع مييقتلا تايلمع نيب نراقو ديربتلا    
ةدعاقلا نم ةهجتملا جهنلا عابتابتاثاعبنالا عومجم باسح ساسأ  ةمقلا نمو ةمقلا ىلإ  ةدعاقلا ىلإ   

نم حجرألا ىلع أشنت تافالتخالا نأ ىلإ راشأو )CFC-11( ١١ –ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل  
، ألا جمانرب غالبإ تايلمع صقن: لماوع ةثالث نأش نم ليلقتلاو كالهتسالاب ةئيبلل ةدحتملا مم

يوجلا فالغلا يف ةيئايميكلا داوملا ةايح ةرتفب ةطيحملا كوكشلاوتاعدوتسملانم تاثاعبنالا  ضرعتساو .  
عومجم باسح ساسأ ىلعو ةمقلل ةدعاقلا نم متي يذلا ليلحتلا نيب تافالتخالا مجح كلذ دعب 

امم لضفأ تناك نيليلحتلا تاريدقت نيب ةنراقملا نأ ىلإ ًاريشم ىرخألا ة يئايميكلا داوملا نأشب تاثاعبنالا
ةبسنلاب ةنراقملا تناك دقو ، )CFC-11( ١١ –ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكر مل ةبسنلابهيلع تناك 

ةبسنلاب ةصاخ ةروصب ةئيس ) HCFC-141b(ب ١٤١ –ةيرولف ةيرولك ورديهلا نوبركلا تابكرمل
طبترملا ينمزلا لصافلايففالتخالل ًارظن مادختس الل ىلوألا تاونسلل ليدعت ىلع قيدصتلاب    
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ةدعاقلا نم لماشلا مييقتلا ناكو. نجاهنبوك ةمقلاىلإ  ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل    – ٢٢ 
)HCFC-22 ( غلبملا كالهتسالا تانايب يف نيابت كانه ناكويطوبهلامييقتلا نم ةفيفط ةروصب ىلعأ  ة، 

ةمقلا نمو ةمقلل ةدعاقلا نم تاليلحتلا نيب تافالتخالا مييقت هعم رذعت امم ) HCFC 124b(نع 
  .ةدعاقلل

ناك ةدعاقلل ةمقلا نمو ةمقلل ةدعاقلا نم تامييقتلا نيب لماشلا قاستالا نإ لاق ،راصتخابو   - ٣٣
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفلصاخلا ريرقتلا يف درو امم لضفأ ينعملا يلودلا يموك حلا قيرفلا/ 
دق نيقيلا مدعل ةيسيئرلا تالا )١(خانملا ريغتب  ا نأو ةثالث ىلإتلزتخا،  ا يف تارغثلا:يه   نع غالب إل 

تامادختسالا فيراعتيفصقنلا كلذ يف امب كالهتسالا تانايب  يف ةمدختسملا تاثاعبنالا لماوع و ، 
ةهجتملاقرطلا ةمقلل ةدعاقلا نم  خلا ةلازإلا تالدعمو،  راشأ ددصلا اذه يفو . ةيئايميك ةدام لكب ةصا 

ريربت دجوي ال هنأو ،لماكلاب ةيقابلا تافالتخالا هيلإ ىزعت نأ نكمي دحاو ردصم دجوي ال هنأ ىلإ 
، تاعدوتسملا تاريدقت ليدعتل رشابم ةيلاحلا فوس ريدقتلا تاينقت يف ةيراجلا تاحيقنتلا نأ ب ًاملع 
  .رمتست

  .ةلأسملاهذه نأشب قيرفلا هب علطضأ يذلا ميقلا لمعلل هريدقت نع يريضحتلا ءزجلا برعأ   - ٣٤

  اهضفخل ةحاتملا صرفلاونوبركلا ديرولك عبار تاثاعبنا رداصم   -لاد 
ايجولونكتلا قيرف نم بلط ١٦/١٤ررقملا نأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ ،دنبلا اذه ميدقت ىدل   - ٣٥  

مييقتو ةددحملاتائفلا ضعب نم نوبركلا ديرولك عبار نم ةي ملاعلا تاثاعبنالا مييقت يداصتقالا مييقتلاو  ،
يف هلوانت مت يذلاو قيرفلا هب ماق يذلا لمعلا ىلإ ًَادانتساو . تاثاعبنالا هذه ضفخل ةلمتحملا لئاسولا
ةغللاب ةرداصلا ةخسنلا يف ٩٠ – ٧٨تاحفصلا  (٢٠٠٦ويام /رايأ يف قيرفلل يلحرملا ريرقتلا  
جلا تدعأ)ةيزيلجنإلا   .ررقم عورشم ةيبوروألا ةعام، 

يتلا ةغلبملا تاثاعبنالا نيب ةريبكلا تافالتخالا ءازإ قلقلا نع ةيبوروألا ةعامجلا لثمم برعأ   - ٣٦
ءاليإ عم همييقت ءارجإ لصاوي نأ قيرفلا ىلإ بلطي فوس ررقملا عورشم نإف اذلو . قيرفلا اهظحال
جاتنإلاب ةلصلا تاذ اياضقلاو ،ةيعانصلا ت اثاعبنالا نع لضفأ تانايب ىلع لوصحلل صاخ مامتها

ةيفاضإ تابلطتم حارتقاو تايافنلا مدر قطانملثم ةفلتخملا رداصملا نم تاثاعبنالا ريدقتو   
  .نأشلا اذه يف طباوضلل تايجيتارتساو

ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا لاق ،نيلثمملا دحأ نم لاؤس ىلع ًادر   - ٣٧
عباسلا عامتجالا هشقانيس يذلا ريرقتلا نأشب ررقملا عورشم يف حرتقملا يئاهنلا دعوملا نأ ىري هن إ
، لل نورشعلاو اذإ حايترالاب رعشت فوس ةنجللا نأ ىلإ راشأ هنأ الإ مئالم ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرف
دقو ةفيفطلا ةيصنلا تا رييغتلا ضعب رخآ لثمم حرتقاو. اهلمع لامكتسال تقولا نم ديزملا اهل حيتُأ

                                                           
 .ريرقتلا اذه نم لوألا ءزجلا نم ًاعباس لصفلا رظنأ ،صاخلا ريرقتلا نع تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل  )١(
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لمعلا ىلإ عامتجالل كراشملا سيئرلا امهاعد نم ةحقنم ةخسن دادعإل ةيبوروألا ةعامجلا عم ةيوس   
  .ررقملا عورشم

ىلع قفاو يذلا يريضحتلا ءزجلا ىلع ررقملا عورشم نم ةحقنملا ةخسنلا تضرع مث نمو   - ٣٨
ءزجلا ىلإاهتلاحإ    . اهيلع ةقفاومللىوتسملا  عيفرلا 

  ٢٠٠٦ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف  ريراقت نع ةئشانلا ىرخألا اياضقلا  -ءا ه
ةقيثولا نم ١٨ةرقفلا يف زاجيإب امهصي خلت متدنبلا اذه تحت نيتيضق كراشملا سيئرلا مدق   - ٣٩  

UNEP/OzL.Pro.18/2 قيرف ةينازيمو ةيوضعب ةيناثلا قلعتتو عينصتلا لماوعب ىلوألا ةيضقلا قلعت ت
ءانثأ نيتيضقلا نم يأ ءازإ اهئارآ نع برعت مل فارطألا نأ ىلإ راشأو . يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا
ةيناث امهلوانت ىلع تقفتا دق تناك نإو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرف لل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا
  .فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ءانثأ

ايكرتو ليزاربلا ىدل عينصتلالماوع تالامعتسا   - ١ رشع عباسلا عامتجالا ذنم ةقلاع تلظ يتلا  
  فارطألل

ايكرتو ليزاربلاتابلطىلإ كراشملا سيئرلا راشأ   - ٤٠ لماوع ىلع لوصحلل ةقلاعلا   يتلا  عينصتلا 
قيرف ل يلحرملاريرقت لانم ) ةيزيلجنإلا ةغللاب ةرداصلا ةخسنلا يف( ٦٨ – ٦٥ و٨تاحفصلا يف تشقون 

يذلا مادختسالا نأ قيرفلا دجودق و. ٢٠٠٦ويام /رايأ يف رداصلا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  
مادختسا تفقوأ دق ودبي ام ىلع تناك ليزاربلا نأ ريغ عينصت لماعك ًامادختسا ناكليزاربلا هتفصو   

دق ايكرت هتفصو يذلا مادختسالا نأو. ٢٠٠٠ماع يف مادختسالا اذه يف نوزوألل ةدفنتسملا ةداملا هذه   
ِجوعينصت لماعك مادختسا هنأد تغلب تاثاعبنالا نأو ،  نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط١٣   .  

٤١ -   ،  ،نوبركلا ديرولك عبار جتني دعي مل هدلب نإليزاربلا لثمم لاق كلذ تلت يتلا ةشقانملا يف
ر ناك اذإ امملعت ال هتموكح نأب رقأ هنكلو  هذه لثم يف اهيدل كل هتسي لازي ال نوبركلا ديرولك عبا

.تامادختسالا ي نأ حرتقاو يريضحتلا ءزجلا بحرو قحالتقو يف ةلأسملا هذه لوح تامولعم م ِدَق   ،
يوعينصتلالماوع ةلأسم قيرفلا ضرعتسي نأ ىلع قفتاو هحارتقاب  ًاقبط فارطألا ىلإ ًاريرقت دِع   ةيالولل 

ةقباس تاررقمبجومب هل ةحونمملا    .فارطألا نم 

ةلماعلا ريغ فارطألا نم يداصتقالا م ييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأ رفسب ةقلعتملا اياضقلا  - ٢
  ٥ةداملا بجومب 

كراشملا سيئرلا داعأ  - ٤٢ ناهذألا ىلإ  يف راشأ دقناك  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ   
رايأيفرداصلا يلحرملا هريرقت  ةجاحلا ىلإ ٢٠٠٦ويام /  موقي ةلحر ا ٢٦ ذيفنتل لاومأ ىلإ  ًاوضع ١٣   

 ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نادلبلا نم هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو قيرفلا ءاضعأ نم 
  .مهلامعأب قلعتت بابسأل
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ةرورض ىلعو قيرفلا لمع ةيمهأ ىلع نيلثمملا نم ريثكلا ددش ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا يفو  - ٤٣  
نورخ آحرتقاو . ةلأسملا هذه ةينازيملاب ينعملا لاصتالا قيرف لوانتي نأ اوحرتقاو. ةلكشملا هذهل لح داجيإ
نم ددع ضراعو ،لايرتنوم لوكوتورب لبقتسمب ينعملا لاصتالا قيرف اهجلاعي نأ نكمي ةلأسملا هذه نأ  
ةلأسملاهذه ثحب فارطألا تاشقانم ءانثأ  إ نيلئاق ،ةينازيملا  م لاومأ مادختسا نوضراعي م  ةينازي ملا ن

ةرورض ىلع ضعبلا ددشو ٥ ةداملا بجومب ةلماعلا ريغفارطألا نم هناجلو  قيرفلا ءاضعأ رافسأل  
ةلماعلا فارطألا نيب ةنزاوتملا ةكراشملا نامضو قيرفلا ةيوضع يهو  ًالومشرثك ألا ةيضقلل يدصتلا
لبلا نم فارطألا نأ نيلثمملا نم ددع لاقو.٥ةداملا ب ةلماعلاريغو  ٥ةداملا ب بجو مب ةلماعلا ريغ ناد 

بجي ٥ةداملا  ليومتب ا      .مهنيعتنيذلا ءاضعألا رفس فيلاكت اذب مايقلا اهيلع
لاصتالا قيرف موقينأ ىلع يريضحتلا ءزجلا قفتا و  – ٤٤ لوكوتورب لبقتسم ةلأسم جلاعي يذلا  

لصوت يتلاجئاتنلل ثحب دريو . ةلأسملا هذه لوانتب لايرتنوم قيرف اهيلإ  رشع ثلاثلا لصفلا يف لاصتالا   
  .ريرقتلا اذه نم لوألا ءزجلا نم

ريرقتلل نوزوألا دافنتساب ةلصتملا جئاتنلا نع ةنامألا ءاربخ قيرف عامتجا ريرقت يف رظنلا   - ًاعباس
خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفب صاخلا 

  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يليمكتلا ريرقتلاو
٤٥ -   ، دمتعا دق فارطألل رشع عباسلا عامتجالا نأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ دنبلا اذهل هميدقت دنع

نأ ةنامألا ىلإ هيف بلط يذلا ١٧/١٩ررقملا  نع ةئشانلا اياضقلا ثحبل ءاربخلل لمع ة قلحمظن ت، 
نونعملا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو ،خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفللصاخلا ريرقتلا   

ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب ةقلعتم اياضق : يملاعلا خانملا ماظنو نوزوألا ةقبط ةنايص"
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يليمكت ريرقتو ) صاخلا ريرقتلا" (ةعبشملا ةيرولفلا نوبركلا تابكرمو
صاخلا ريرقتلايفةراثملا اياضقلا نع ةئشانلا نوزوألا دافنتسا تاي عادت ددحي يداصتقالا ساسأ ىلعو .  
يف امب ،نوزوألا دافنتسا جالعلةيلمع ريبادت حارتقاب لمعلا ةقلح يف نيكراشمل ا مايق ررقت ،ريراقتلا كلت  

ىرخألا ةيئيبلا عفانملاو ةيفيلاكتلاةيلاعفلاتارابتعا كلذ  دق هذه لمعلاةقلح تناكو .    ٧موي تدقعنا  
لل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا دعب ةرشابم٢٠٠٦ هيلوي/زومت دريو  .ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرف، 

قفرم يف لمعلاةقلح ريرقت    .UNEP/OzL.Pro.18/5ةقيثول ا 
بحر ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا ءانثأو  - ٤٦ اهفارتعا بولمعلا ةقلح ريرقتب فارطألا نم ددع  

ةباجتسالا نأشب شاقنلا نم ردقىرج كلذ عمو . خانملا ريغت ماظنو نوزوألا ماظننيب ةمهملا تالصلاب   
تايولوأ ددحي نأ يغبني فارطألا عامتجا نإ نيلثمملا دحأ لاقو . ريرقتللفارطألا نم ةحيحصلا 

ُقي نأو،ةحرتقملا ةيلمعلا ريبادتلا  عضي نأو لجألا ةليوطو لجألا ةطسوتمو لجألا ةريصق فادهألا م ي
،تا باسح ىلإ كلذك راشأو .فادهألا هذه قيقحتل ثحبلا نم ديزملا ءارجإًاحرتقم فيلاكتلا ةيدودرم  
تركذ كلذ عمو . صاخلا ريرقتلا نع ةئشانلا ةلبقملا لامعألا نأشب ررقم ةغايصب موقت هتمظنم نأ
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ُ فنت نأ اهنكمي فارطألا نأو ًابعص ًارمأ نوكي فوس ةطشنألا تايولوأ ديدحت نأ ىرخأفارطأ كلت ذ  
  .ةصاخلا ةيلحملا اهعاضوأل ةبسانم اهارت يتلا ةطشنألا

نوبركلا تابكرم كالهتساو جاتنإ يف رعذلل ةريثملاةدايزلاب ه امسأ ام ىلع هديدشت ددصبو  - ٤٧  
ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نأ ىلع لئالدلاو ريرقتلا اهعقوت يتلا ةيرولفورديهلاو ةيرولكورديهلا 

ةيئيبلا تامظنملا ىدحإ لثمم اعد ،ملاعلا نم ةريثك ءازجأ يف ةعورشم ريغ ةروصب اهل وادت أدب دق ةيرولف
ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل لماكلابْلومُملاو لجعُملا يجيردتلا صلختلا ىلإ ةيموكحلا ريغ  . 
نأ ىلإ ري شت ًارخؤم تردص تانايب ىلإ راشأو كلذ ىلع ةيموكح ريغ ةيئيب ةمظنمل رخآ لثمم قفتاو

ةيمازلإ طباوض ذيفنت فارطألا دشانو ،روهدتلا يف نيذخآ الاز ام نوزوألا ةقبطعضوو يخانملا عضولا   
ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ةدصرأ نم تاثاعبنالا دييقتل 

ءاشنإل خانملا ريغت نأشب ةيراط إلا ةدحتملا ممألا ةيقافتالعباتلا وتويك لوكوتورب عم لمعلاو ،ةيرولف 
صلختلاب ليجعتلاو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ةدصرأ تاثاعبنا دييقتل ةيمازلإ طباوض 

  .ليثيملا ديموربو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا
ةيلآ راطإ يف م تت يتلا تاعورشملا ريثأت ثحببفارطألا موقت نأل ةجاحلا ىلع ةلثمم تددش   - ٤٨

ديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ ىلعوتويك لوكوتوربل ةعباتلا ةفيظنلا ةيمنتلا  ٢٢-ةيرولف ةيرولكور  
)HCFC-22 (٢٣-ةيرولفور ديهلا نوبركلا تابكرمو )HFC-23(، شقانت مل ةيضقلا نأ ىلإ ةريشم  يف 

فتلا ثحب ةرورض ىلإ رظنلابو.يليمكتلا ريرقتلايف ال وصاخلا ريرقتلا  ريغت ماظنو نوزوألا ماظن نيب لعا  
دالبدفو موقي ،ربكأ ةقدبخانملا  دادعإ يداصتقالا مييقتلاو ا يجولونكتلا قيرفنم بلطي ررقم ةغايصب اه  

  .ةلأسملا هذه لوح ريرقت
ىلع ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ تاعورشم ريثأت ثحب ةلصاومل مئالملا ربنملا نأشب ةشقانم كلذ تلت   - ٤٩
يف يلبقتسملا لمعلا اذه لثم لوانت مئالملا نم نوكي فوس هنأ نيلثمملا دحأ حرتقاو .نوزوألا ةقبط ةيامح

لامعألا لودج نم ١٣دنبلا بجومب (لايرتنوم لوكوتورب لبقتسم نأشب تالوادملا راطإ  شقون يذلا   
يف حرت قملا اذه ثحبي نأ ىلع قفتا دقو). هاندأريرقتلا اذه نم لوألا ءزجلا نم رشع ثلاثلا لصفلا يف 

  .عامتجالا نم قحال تقو
ةلصاومل ) جيورنلا(انوليم ايفوص ةسن آلا هسأرت لاصتا قيرف ءاشنإ ىلعيريضحتلا ءزجلا ق فتا  - ٥٠
  .ةلأسملا هذه ثحب

قفاوت ىلإلصوتلا نم نكمت دق لاصتالا قيرف نأب انوليم ةسنآلا تدافأ مث نمو   - ٥١ نأشب ءارآلا يف  
ءزجلا ىلإهتلاحإ ىلع ي ريضحتلا ءزجلا قفاو ررقم عورشم   . هيلع ةقفاومللىوتسملا  عيفرلا 

  ليثيملا ديموربب ةلصلا تاذ اياضقلا يف رظنلا  - ًانماث 
نم ضرع ىلإ يريضحتلا ءزجلا عمتسا ٨دنبلا راطإ يف ةيعرفلا دونبلا نم دنب لك ل وانت ليبق  - ٥٢  ،

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نع رداصلا يئاهنلا ريرقتلا نأشب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل 
امو ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالا تانييعت مييقت نع ٢٠٠٦ربمتبس /لوليأ يف يداصتقالا  
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نم ةعبرأ اهمدق ءازجأ ةسمخ ىلإ ضرعلا ميسقتب ةنجللا تماقو . ٢٠٠٦ماعل اياضق نم هب لصتي 
 ، و رتروب ناياديسلاودمحم ديسلا مهو نيكراشملا اهئاسؤر ونازيب اترام ةسنآلا و توكرام ليشيمةسنآلا  

ام تاجلاعم ويحصلا رجحلا تامادختساب ةينعملا لمعلا ةقرف سيئر سكناب ناثانوج ديسلا كلذكو 
  .ةنجللايف وضعو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل عباتلا نحشلا دعب 

فارطألا نم ءاضعأ ىلإ ةجاحلا ىلإ ًاريشم ةنجللا ة يوضعل ًاماع ًاضارعتسا ،يرسيب ديسلا مدقو - - ٥٣
ةلماعلا ريغ فارطألا نم ءاضعألا ناكمإ يف نوكي نل هنأ نم رطخلا ىلإو ٥ةداملا بجومب ةلماعلا   ،

يف تاهاجتالا ضرعتسا امك . مهتكراشم ليومت ةيضق ةيوست مدع ةلاح يف ةكراشملاكلذ دعب  ٥ةداملاب 
يف ةباقرلل ةعضاخلا تامادختسالا ضارغأل كالهتسالا نأ ىلإ ًاريشم ليثي ملا ديموربل لماشلا كالهتسالا

يف نط ٥٥ ٠٠٠وحن نم ضفخنا دق ةمدقتملا نادلبلا  وحن ىلإ ١٩٩١  نط١١ ٥٠٠  نأ نيح يف ،   
هتورذ لصو يذلاو ةباقرلل ةعضاخلا تامادختسالا نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا كالهتسا  يف  

نط ١٨ ٠٠٠غلب امدنع  ١٩٩٨ يف نط ٩ ٣٠٠ ىلإضفخنا دق   ريرقتلا كلذ دعب مدقو . ٢٠٠٥ 
نأشب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يئاهنلا 

لئاسم نم ا  لالخ ضرعتسا دق قيرفلا نأ ىلإ راشأو ،لصتي امو ةجرحلا تامادختسالا تانييعت  
يماعل ًانييعت ٩٠هع ومجم ام نيعامتجا   .٢٠٠٨ و٢٠٠٧ 

لالخ تدرويتلا ةجرحلا تامادختسالا تانييعت مييقتل ًاماع ًاضرع رتروب ديسلا مدق   - ٥٤  ٢٠٠٦. 
براجت تانايب لمشت ةيسيئرلا ريياعملا نم ةفئاط ىلع دمتعا تانييعتلا هذهل ةنجللا مييقت نأ ىلإ راشأو 

تقفاو دق فارطألا تناك يتلا ةيرايعملا تاضارتفالاو ،قب اسلا يف ةنجللا هترجأ قحال ليلحتو ،ثوحبلا
تقفاوو . ىرخألا نادلبلا يف تائيبلاو ةلثامملا تاعاطقلا يف لئادبلا دامتعال ةينمزلا لوادجلاو اهيلع
ةيمك ىلع ةقفاوملاب ةيصوتلا ىلع ،ضارعتسا نم هترجأ ام ىلع ءانب ،ةنجللا اهردقةيفاضإ  ًانط ١ ٦٣٤    
ماعل ليثيملا ديمورب نم ًانط ٤ ٨٧٣ و٢٠٠٧ماعل تبلط لي ثيملا ديمورب نم ةيمكب صوت ملو ٢٠٠٨   

ماعل اهنييعت ىرج ليثيملا ديمورب نم ًانط ٨٥٨غلبت  ماعل تنيع ًانط ٢ ٢١٦اهردق ةيمك  و٢٠٠٧   
ماعل ليثيملا ديمورب نم نانطأ ٩لثمت تانييعت مييقت ةنجللا ىلع رذعت ًاريخأو . ٢٠٠٨ ماق اميف  ٢٠٠٨ 

فارطألادحأ بحسب  ماعلا كلذل تنيع دق تناك نانطأ٦   يف تاهاجتالا كلذ دعب ضرعتساو .  
ىلإ راشأو ةدح ىلع دلب لكو ةدح ىلع مادختسا لك ساسأ ىلع ةيئانثتسالا تالاحلل ةنيعملا تايمكلا 
صقانتلا يف ذخأ ليثيملا ديمورب مادختسا نأو ،ضافخنالا يف تذخأ ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نأ 

قلدعمب  تاعاطقلا مظعم يفستم لئادب داجيإ يف تاعاطقلا نم ددع يف تابوعص كانه تناك هنأ ريغ .  
  .ريرتخلا محلو نبجلازيهجت دعب ام و سرغلا لبق امتامادختسا لكاشم ةصاخو تامادختسالا ضعبل 

يف هنأ ىلإ ةنجللا ا   - ٥٥  رفاوت مدع لظ موقت يتلا ضارعتسالا تاءارجإل هريسفت ىدل ،راشأو
، تاشقانم   نم ددعلةنيعملا تايمكلا ضعب ضفخ مت تاضارتفالا قيبطت مدع ةرورض نيبت ةينف

مادختساو ،ةيذافنلا ةضفخنم كارشلا مادختسا لثم اياضقلا ضعب ريربتل ةعارزلا لبق ةبرتلا تامادختسا 
تايمكلا نأ ىلإ را شأ امك. ًاينقت ةدكؤملا لئادبلا دامتعا تالدعمو ةيراشإلا تاقيبطتلا تالدعم ىصقأ
امك . ةيرايعملا ةعرجلا تالدعم عم قاستالل اهليدعت مت دق داصحلا دعب ام تامادختسا ضعبل ةنيعملا



UNEP/OzL.Pro.18/10  

16 

دح يتلا دامتعالا تالدعم ىلع ةماع ةروصب تقفاو دق ا  تهتنا ا أ ةنجللا تظحال  أ الإ فارطألا ا د
ةياغلل ةضفخنم تالدعملا هذه نأ ىلإ تالاحلاضعب يف يف قفاوت ىلإ ةنجللا لصوتت مل ،ددصلا اذه يفو .  

تانييعت ةعبرأبةقلعتملادامتعالا تالدعم نأشب ءارآلا  ةيبلغألا تقفاو ،تانييعتلا كلتب قلعتي اميفو .  
نيعملا لا  تاعاطقلا يف ةيراسلا لئادبلل دامتعا تالدعمو ،ا لخاد نم ةيبيرجت تانايب قبطت نأ ىلع  

دامتعالا لدعمب عارسإلا رربي امم،ىرخألا نادلبلا يف ةلثامملا نأ ىلإ ةنجللا تراشأ ،لا .   ا اذه يفو  
كلتل ةلثامملا ليصاحملل ةبسنلاب تاونس عبرأ نوضغ يف لئادبلا دامتعا تققح دق فارطألا نم ديدعلا 

كراشملا سيئرلا لوانتو . ليثيملا ديموربب صيخرتلا تايلآ مادختسا لالخ نم ًايئزج كلذو ةنيعملا
رابتعالا يف ذخأت مل ةنجللا نأ ىلإ ًاريشم درجلا تايلمعو تانوزخملا نأشب ةنجلل ةحاتملا تام ولعملا

ىلع نابسحلا يف تانوزخملا ذخأل فارطألل كورتم رمألاو ا   ايصوت عضو ىدل تانوزخملا مادختسا
دق ٢٠٠٥يف تاءافعإ ىلع تلصح يتلا فارطألا نأ ىلإ راشأ ًاريخأو . ٩/٦ررقملا يف دراولا وحنلا   

ا تغلبأ  نط ٤ ٥٠٠وحن نع هعومجم يف لقي ام تمدختسا أب تصخر يتلا ةيمكلا نع ا ) عبرلا( 
  .ماعلا كلذ يف فارطألا

تامادختسالا نم تاءافعإلل داصحلا دعب ام تانييعت كلذ دعب توكرام ةسنآلاتضرعتساو   - ٥٦  
رفلا عاطقلا يف ًانييعت٢٨جاردإ مت دق هنأ ىلإ تراشأو ةجرحلا  يف ًانييعت ١٦و لكايهلاب صاخلا يع   

لك بسحب داصحلا دعب ام تامادختسا يف تاهاجتالا ىلإ تراشأو . علسلاب صاخلا يعرفلا عاطقلا
تضرعتساو ،ليثيملا ديمورب مادختسا يف ًاماع ًايطوبه ًاهاجتا امهالك رهظأ و يسيئرلا مادختسالاوفرط 

لئادبلا ىلإ لاقتنالا ةلصاومب قلعتي اميفو . ليثيملاديمورب مادختسا رارمتسا يف تمهسأ يتلا لماوعلا 
ىوصقلا تافلخملا تايوتسم لوبقب ًاملع تذخأ ةنجللا نإ تلاق داصحلا دعب ام تامادختساب ةصاخلا 

. ليروفلسلا ديرولفب ةيذغألا عينصت قفارمو نحاطملا ةجلاعم نع ةمجانلاو ةيذغألا يف ديرولفلا اياقب نم
ضفخ يف مهسي فوس تافآلل ةلماكتملا ةرادإلاو ةيرارحلاتاجلاعملا قيبط ت رارمتسا نأ ىلع تدكأو  
حيتت تارامثتسا ريفوت امإ نيعتي ،ةرمعملا علسلل ةبسنلابو . عاطقلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسا

نكمي ىتح ةيلاعف عرسألا لئادبلا ىلع ةقفاوملا وأ لوطأ ةجلاعم تاقوأ بلطتت يتلا لئادبلا مادختسا 
تالات قيقحت    .ا هذه يف ليثيملا ديمورب ضفخ يف ريبك مدق

هذه ىدحإ لثمتتو . فارطألا ىلع اهضرع يف ةنجللا بغرت يتلا اياضقلا نم ًاددع تزربأو  - ٥٧
نير ـكيبورولكلا ،لاد - ١،٣ كلذ يف امب ةيسيئرلا لئادبلا ليجست ةلصاوم ىلإ ةجاحلا يف اياضقلا
)1,3-D, Chloropicrin (لئادبلل ةنراقم تانايب ريفوت ىلإ ةجاح كانه نأ امك .ليرفلوسلا ديرولفو  

ةفحازلا ةلوارفلا تاتابن كلذ يف امب راثكإلا وأ لتاشملا سارغأ جاتنإ يف ضارمألا تالامتحاب ةصاخلا 
مادختسا ةريتو نم دحلا ىلع فارطألا ضعب ةردقب قلعتت ىرخأ ةيضق ةمثو . نيتاسبلا سرغ ةداعإو
ةيداصتقالا ىودجلا ،يداصتقالا ليلحتلا لالخ نم ،فارطألا رربت نأ ىلإ ة جاحلاو ليثيملا ديمورب

ةجرحلا تامادختسالاب ةصاخلا ا    .انييعتل
موي ديدحت تحرتقاو ٢٠٠٧يف ةنجللا لمع ةطخ ونازيب ةديسلا تلوانت   - ٥٨ نوناك ٢٤   

تانييعتلل يئا/يناثلا  اهريرقت ردصتو  ،٢٠٠٧سرام /راذآ يف ةنجللا عمتجت فوسو. دعومك رياني
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اهمدقت يتلا ىرخألا تامولعملا يف رظنلل هيلوي /زومت يف ىرخأ ةرم عمتجتو ليربأ/ناسين يف يلوألا
زومت ةيا  يف ةيئاهنلا ا  ليلد ثيدحت مت هنأ ىلإ تراشأ امك. هيلوي/ايصوت رادصإ لبق فارطألا  

ا نم كلذ ريغو ةديدجلا ةينمزلارطألالمشي يكل ةجرحلا تامادختسالا  ىرخألا ةيئاهنلا ديعاومل  
تنرتنإلا ىلعةنامألل يكبشلا عقوملا ىلع ضرعي فوسو  .  

ادنكو ايلارتسا نم لكب ةصاخلا ةينطولا ةرادإلا تايجيتارتسا تضرعتسا ةنجللا نإ تلاقو   - ٥٩
 عامتجالا ررقملًاقفو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ادنليزوينو نابايلاو ليئارسإو ةيبوروألا ةعامجلاو 

نم ةجرحلا تامادختسالا ىلإ ةلمتحملا ةجاحلا مييقتو ططخلا هذه ليلحت بلط يذلا ١/٤يئانثتسالا   
ةيلمعب تأبنتيتلا ةيبوروألا ةعامجلا ةطخ ءانثتسابو . ةمداقلا ةليلقلا تاونسلا لالخ ليثيملا ديمورب  

ثادحإب ططخلا أبنتت مل ،نيتنس نوضغ يف ةباقرلل ةعضاخلا تامادختسالا نم يجيردتلا صلختلا 
دعبو . ٢٠٠٦تانييعت تابلط يف ةدراولا كلت زواجتي امب ةمداقلا تايوتسملا يف ةيمك تاضيفخت 

اهيلع تقفاو يتلا تايمكلا عومجمو ةبولطملا ليثيملا ديمورب تايمك عومجم يف هاجتالا ضارعتسا  
تاجايتح الا ةنجللا تضرعتسا ،ةدح ىلع عاطق لك ساسأ ىلع تاهاجتالا نع ًالضف فارطألا
، . ليثيملا ديمورب نم فارطألل ةلبقملا ةيريدقتلا ةيمكلا تاريدقتلا رفاوت مدع عماهليلحت ءارجإ ىدلو  

 ، ةيبوروألا ةعامجلا ريغ ىرخألا فارطألا نم ةمدقملا يجيردتلا صلختلا ةنس وأ لئادبلا دامتعا تالدعمل
ةنجللا تضرتفا  تاونسلل ًايمك وتسم لا ىلإ دنتسي٢٠١٠ - ٢٠٠٨  ةيصوتلا مت يتلا تايمك ا  

  .٢٠٠٦ماعل تابلطلا ةلوج يف ةجرحلا تامادختسالل تاءافعإلا نأشب فارطألل 
لبق ام تاجلاعم ويحصلا رجحلا تامادختسا ب ةينعملا لمعلا ةقرفريرقت سكناب ديسلا مدق   - ٦٠

يف رداصلا يداصتق الا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا يفجردأ يذلا ريرقتلا وهو نحشلا 
قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا ذنم ةيفاضإ تانايب ميدقتب طقف نافرط ماقو . ٢٠٠٦ويام /رايأ

، حوتفملا لماعلا  ةروصب رييغت نود ريرقتلا يف ةددحملا تاهاجتالاو تانايبلا تلظ كلذلو ةيوضعلا
ام تامادختساو يعارزلا رجحلا ضارغأل ليثيملا ديمورب نم غلبملا يونسلا كالهتسالا ناكو. ةيرهوج  

ىلإ ٢٠٠٢نم ةرتفلا يف نحشلا لبق  وحن غلب دق ٢٠٠٤  ةطساوب يرتم نط ١٠ ٦٠٠  ًافرط٧٠   غلبو.  
و لماشلا حسملا جئاتنل ًاقفو ىوتسملا كلذ نم ةئاملا يف٦٥يونسلا مادختسالا  ريراقتل ًاقفو ةئاملا يف ٥٠   

اهيلت ًاعويش رثكألا يه ةبرتلاب ةصاخلا تامادختس الا تناكو. ةيعونلا تامادختسالا بسحب فارطألا
باشخألاو ) نحشلا لبق ام تامادختسايه  اهيفًاعويش رثكألا (بوبحلاب ةصاخلا تامادختسالا 

ىلإ راشأ هنأ ريغ . ةفاجلا ةيئاذغلا داوملاو ةيبشخلا ةئبعتلا داومو ةجزاطلا تاجتنملاو ةيعيبطلاباشخألاو 
ريبادتل ةيلودلا ريياعملا ةلسلس نم ١٥مقر عوبطملل قاطنلا عساو قيبطتل لةبسنلاب ةساردلا تيقوت نأ   

دأ ماهملا قيرفل ةحاتملا تانايبلل لماكلا ريغ عباطلاو)٢(ةيتابنلا ةحصلا نأ ىلإ اي  ةلماكلا ةيقوثوملانم للقت    
دق نوكي دق ه نأ ىلإ ريشي يذلالقتسملا ضارعتسالا نع ئشانلا حارتقالا ىلإ راشأ امك . ريراقتلا جئاتنل

نع غالبإلامت  ةريبك ةجردب يقيقحلاىوتسملانع لقي امب باشخألاو ةلماكلا لتكلا نم كالهتسا     .

                                                           
أشب ةيلودلا ريياعملا ةلسلس يف١٥مقر عوبطملا   )٢( ةدحتملا ممألا ةمظنم نع رداصلا ةيتابنلا ةحصلا ريبادت ن  
 .تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا فارشإ تحت ةعارزلاو ةيذغألل
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 يحصلارجحلا تامادختساب ةصاخلا لئادبلا نأشب ةلماش ةشقانم جاردإ يرجيس هنأ ىلإ راشأ ًاريخأو 
لا تارايخلا ةنجل نع رداصلا٢٠٠٦ماع ريرقت يف نحشلا لبق ام تاجلاعم و   .ليثيملا ديموربب ةينعملاةينقت  

يذلا ،١٧/٩ررقملاب قلعتي اميف   - ٦١ نم فارطألا هيف تبلط  ةيلاعفلل مييقت ءارجإ  ماهملا قيرف 
رجحلا تافآ ةحفاكم لجأ نم ،ةبرتلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسال لجألا ةليوط شيعت يتلا يحصلا   
يف ريفعتلل ةدامك ليثيملا ديمورب امدختسا نيفرط كانه نأ ىلإ سكناب ديسلا راشأ ،ةيتابنلا داوملا ىلع  

ءافيتسا نم نيكمتلل ةيتابن راثكإ داوم جاتنإل ةبر تلل ةبسنلاب نحشلا لبقام تاجلاعم  ويحصلارجحلا 
ةبرتلا ريهطت تايلمع نأ ىلإ راشأو ". تافآلا نم ةيلاخ"تايوتسمل ةيموكحلا تاداهشلا رادصإ ريياعم 

ف تناك ليثيملا ديموربب ضقت مل اأ الإ ةبرتلا اهلمحت يتلا ةضرمملا رصانعلا ضفخ يف ةريبك ةجردب ةلاع  
ال ةيراجتلا تاسرامملا يف ةقحاللا ضارمألاب ةصاخلا تانايبلا نأ ىلإ راشأ امك . ةمئادةروصب اهيلع 

  .اهيلع لوصحلل يعسلا متي لازي
ريودتلا ةداعإو،عاجرتسالا تايجولونكتب ةقلعتملا تانايبلا زجوأ ،ًاريخأو  - ٦٢ ةقلعتملا ريمدتلاو ،   

. ١٧/١١ررقملل ًالامعإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ فارطألا اهتمدق يتلا ليثيملا ديموربب 
دق دوهجلا هذه ةفلكت نأ ةاقلتملا تامولعملا نيبتو . نوبركلا عاجرتسا نع تامولعم نافرط مدقو

ًارالود٣٢و تارالود ٦نيب تحوارت  كلل  ريمدتلاب ةنرتقملا نوبركلا مظن نأو ،هريمدتمت يذلا مار غولي    
قرحلا وأ تيربكلا تافلسبلسغلا لالخ نم  ةئاملا يف٩٥ىلع ديزت ةلازإ ةءافكو ريمدت ةءافك اهل    ، 

  .يواغرلا مادختسابنوزوألل ةدفنتسم ةففخم داوم ريمدتب ةطبترملا ةحرتقملا ةبسنلا لثامت ةبسن يهو 
، ا اذه دعبو  - ٦٣ كراشملا سيئرلا حاتأضرعل ةلئسألا حرطل نيلثملل لا  فارطألا تمدقو. ا  

يحصلا رجحلا تامادختساب  ىنعملا ماهملا قيرفو .ليثيملا ديموربب ةينعملاةينقتلا تارايخلا ةنجل ل ركشلا
  .ماه لمع نم هباماق امل نحشلا لبق ام تاجلاعم و

ختسالا تانييعتبقلعتت ةريثك اياضق تريثأ  - ٦٤ هذهل ةنجللا مييقتو ٢٠٠٦ماعل ةجرحلا تاماد    
ةحومط تاريدقت ةيرايعملا ا . تانييعتلا  اضارتفا يف مدختست ةنجللا تناك اذإ امع نيلثمملا دحأ لءاستو

نأ ىلإ ريشت ةنجللا اهيلع تقفاو يتلا تايمكلا عيمج مادختسا مدع ةقيقح تناك اذإ امعو ةظفحتم وأ 
ةمئاقلا تانوزخملل ةنجللا ةاعارم مدعل قلقلا نع برعأ امك . مزاللا نم ىلعأ تايوتسمب يصوت ةنجللا

تانييعت بلطتيتلاةفلتخملا فارطألا ىدل  مل تانوزخملاب ةقلعتملا تامولعملا نأ ىلإ ةنجللا تراشأو .  
تانوزخملا ةلأسم يف فارطألا رظنت نأ حرتقاو . اهثحبعاطتسملاب نكي مل مث نمو اهعامتجا لبق رفاوتت 

  .٩/٦ررقملل ًال امعإ
تاءافعإلا نأشب تايصوتلا لوبق نكمي هنأ تانييعتلل  ةمدقملافارطألا دحأ ركذ   - ٦٥

ليثيملا ديمورب مادختسا ضفخل دوهج نم هب موقي ام ًادكؤم ةنجللا نم ةمدقملا ةجرحلا تامادختسالل 
ءاضعألاهلود ضعببناج نم  ٢٠٠٧ماعل تانييعتلا ضافخنا نم حضتي امبسح  ديدعلا برع أ دقو.  

تاءافعإلا نأشب ةنجللا تايصوتل لماكلا مهدييأت نع ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم   
تاءافعإلا ىلإ ءوجللا رارمتسا ءازإ قلقلا نع برعأ دق ضعبلا ناك نإو ةجرحلا تامادختسالل 
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هذه  نيبت نأ ةرورض ىلع اودكأو ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا ةطساوب ةجرحلا تامادختسالل 
تانييعتلل ةمدقملافارطألا نم ريثكلا دكأو . ًاحضاو ًايطوبه ًاهاجتا تاءافعإلا نم هب موقت ام ىلع  

ةجرحلا تامادختسالل تاءافعإلا نم دحللدوهج  .  
ليثيملا ديمورب نم لبقتسملل ةردقملا تاجايتحالا نأ نم قلقلا نع فارطألا ضعب تبرعأو   - ٦٦

ىأرو . تاءافعإلل ةعقوتملا تانييعتلا يف ًاضافخنا رهظت مل فارطألل ةينطولا ةرادإلا ططخ يف ةدراولاو
مادختسا مدعو نادلبلا ضعب لتاءافعإلا نم ةيلبقتسملا تاجايتحالا ءازإ نيقيلا مادعن انأ فارطألا دحأ 
مادختسا ئست ال نادلبلا هذه نأ ىلع لدي ةصصخملا ليثيملا ديمورب تايمك عيم جلفارطألا ضعب 

راشأو .تاءافعإلا تابلط ميدقت نع فقوتتس ا رخآ فرط    أب ةيبوروألا ةعامجلا تاؤبنت نأ ىلإ
ريرقتل ًابيوصت بلط كلذ ىلعو . ًادج ةلئافتمتاؤبنت يه نيتنس نوضغ يف تاءافعإلا تامادختسال 

تناك يتلا ليصاحملا ىل ع قبطنت ال دق ىوصق تاريدقت ىلإ دنتست تناك تاؤبنتلا نأ ىلإ ًاريشم ةنجللا
ةصاخ ةروصبلدج عضوم  .  

نيرشعلاو سداسلا عامتجالا لالخ بلط دق هنأفارطألا دحأ لاقو   - ٦٧ حوتفملا لماعلا قيرفلل  
ديمورب ب ةينعملاةينقتلا تارايخلا ةنجل هترجأ يذلا قحاللا ليلحتلا ساسأ ىلإ ريشت تامولعم ةيوضعلا 

يئزجًادر ىوس قلتي مل هنأو ةجرحلا تامادختسالل تانييعتلل اهمييقت يف ليثيملا ةنجللا نمًا  لاقو .  
راشأ فرطلا نأ الإ ةنجلل يئاهنلا ريرقتلا يف تجردُأ دق ةبولطملا تامولعملا ن إةنجلل كراشملا سيئرلا 

  .اهبلط يتلا تامولعملا ىلع يوتحي ال ريرقتلا نأ ىلإ
ةنجللا يأرنع فارطألا دحأ لأس   - ٦٨ ىلع ةيوتحملا جئازملا تناك اذإام نأشب  لاد - ١,٣    

ديموربل ًامئالم ًاليدب اهرابتعا مزلي ،نادلبلا ضعب يف اهليجست ةداعإ يف رظني يتلاو نير كسبورولك
راطإ يف جيزملا ىلإ رظنلا يرورضلا نم هنأب رتروب  ديسلا درو. ريصقلا ىدملا يف لقألا ىلع ليثيملا
، يس ناك ام اذإ هنأ ركذ هنكلو ،ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا لبقتسملا يف جتنم ليجست ةداعإ مت

ةداعإ مامتإ ةلاح يف رمألا يف رظنتس اهنكلو ،ئراط ساسأ ىلع كلذ ىلإ رظنت نأ نكمي ال ةنجللا نإف 
نم نيفرطولثمم ثحو . ليجستلا لئادب عوضوم يف ةيدجب رظنلا ىلع ٥ ةداملابةلماعلا فارطألا    
هذه نأشب تاروطتلا ثحبت لازت ال ا ا تدرو. ةبيرق خيراوت يف ليثيملا ديمورب مادختسا  أب ةنجلل

دراوملا رفاوتب ًانهر كلذو ةيضقلا هذهل يدصتلل ثاحبأ عورشمب مايقلا متي نأ يف اهلمأ نع ةبرعم ،لئادبلا 
  .ةيلاملا

اميف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم تاحاضيإ ىلع لوصحلا فارطألا دحأ بلط   - ٦٩
ركذ مدع نأ عم هنأ ركذو . ةيلقألا ريراقت نودعينيذلا صاخشألا ءامسأ ر كذ مدع رارمتساب قلعتي
نأ ركذ نيح ذخأي مل ا، رمألا عقاو يف قيرفلا  نأ الإ ،ةيرظنلا ةيحانلا نم هب حامسلا مت دق ءامسألا

ءاضعأ ةعبرأ ا ةيلقألا تانايبنم ًاليلق ًاددع   ماق دق هيلع فرعتلا لهسي دحاو فرطنم  حضوأو .  
ىلإ ةجاح كانه نوكت يذلا تقولا يف هيلإ راشملا فرطلا ءاضعأ ةيامح ىلع صرح نايبلا نأ قير فلا
فورظلاو تالاحلا نأشب هيجوت ىلع لوصحلا قيرفلا بلطو. ةنجللا تايلاعف جراخ وأ لخاد ةيفافش  
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ىدب أ دقو. تانايبلا هذه ددع ديازت ءازإ ةصاخبو ،اهبتاك مسا ركذ نود تانايبلا اهيف مدقت يتلا
ةلماكلا ةيفافشلل مهدييأت ةملكلااولوانتنيذلا نولثمملا    .  

تمدق ايلارتسا نأ ليثيملا ديموربب لصتت اياضق تلوانت يتلاةشقانملا ءانثأ يذيفنتلا نيمألا ركذ   - ٧٠  
يف ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تدجوو ليثيملا ديموربل ئراط مادختسا نأشب ًاراطخإ 

  .ًارربم ناك مادختسالا نأ ،فرطلا عم تراد تارواشم باقعأ

ةلصلا تاذ لئاسملاو ليثيملا ديموربلةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت ضارعتسا  -فلأ    

ةقباس تاررقمب ًالمع هنأ ناهذألا ىلإ كراشملا سيئرلا داعأ يعرفلا دنبلا اذه ميدقت دنع   - ٧١
عتب تابلط ًافرط١٤مدق ،عامتجالل  تامادختسالا تاءافعإل ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧يماعل ةديدج تانيي    

يف ادقع نيعامتجا يف ةينقتلا تارايخلا ةنجل تانييعتلا هذه تضرعتسا دقو . ليثيملا ديموربل ةجرحلا
لودجلا يف نيماعلل اهيلع ةقفاوملا تمتيتلا ليثيملا ديمورب تايمكب ةنجللا تايصوتل زجوم دريو . ٢٠٠٦  

ةقيثولا نم ٢  UNEP/Ozl.Pro.18/2/Add.1. 

نع تامولعم رادصإ نم نكمتت مل هتموكح نأ نيلثمملا دحأ ركذ ةقحاللا تاشقانملا ءانثأ   - ٧٢
ءاهتنا دعبو .تامولعملا هذه لثم ةيرس نأشب ينوناق عازن ببسب تاونس ةدعل ليثيملا ديمورب تانوزخم  

تانايبلا نع حاصفإلا مت ٢٠٠٦فيص ءانثأ ينوناقلا عارتلا اذه  ريبك نوزخم دوجو تحضوأ يتلاو ، 
ةيلاحلا دافنتسالا تالدعم رارمتسا عم٢٠٠٩يف كلهتسي نأ نكميو ةعرسب صقانتي هنكلو  لثمي اذهو .  

الوأ بابسألا نم ةعوم  لئادب ديدحت اهيف نستي مل تالاجم كانه لازت ال هنأ : فرطلل قلق ردصم
ةقلح لمع نامض لجأ نم تانوزخمب ظافتحال ل وعدي ام كانه كلذ ىلإ ةفاضإلابو. ليثيملا ديموربل

ةيبلتل ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا بناج نم ةجرحلا تامادختسالا بلاطم ةيبلتل رسي يف دادمإلا   
نم نوكيس ،ساسألا اذه ىلع هنأ ركذو . جاتنإلا فقوت وأ ريطخ ثداح عوقو ةلاح يف تاجايتحالا
ثدح املثم ،فارطألا ىدل ليثيملا ديمورب نوزخم نم ٍفاك ردق دوجوب حامسلا ىلع قافتالا مئالملا  
،نوزوألل ةذفنتسملا داوملل ةبسنلاب ىرخألا مييقت لجأ نم مقرلا اذه لثم ىلع قافتالا يرورضلا نمو    

يتلا تايمكلا ديدحت متيس هنأ ثيح ةمداقلا تاونسلا يف فرطلل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ 
ديدجلا جاتنإلا نم ذخؤتيتلا تايمكلاو تانوزخملا نم ذخؤتس   . 

تاونسلا يف ةمدختسملا ليثيملا ديمورب تايمك ضيفخت يف ًاسوملم ًامدقت ققح هدلب نأ ركذو   - ٧٣
رفاوتت ال يذلا تقولا يف لوقعم ريغ ًارمأ ربتعي جتنملا نم ماتلا يجيردتلا صلختلا نأ دكأ هنكلو ةريخألا 

تايمكلا ضيفختب ةيصوتلاب ةينقتلا تارايخلا ةنجل رارقنإف ،رابتعالا يف كلذ ذخأ عمو . لئادب هيف  
وه ثلثلا رادقمب ةجرحلا تامادختسالا لجأ نم ا   بسانم ريغرارقحومسملا نإف كلذ ىلإ ةفاضإلابو .  

ةيداعلا بيلاسألا عابتا يف ةنجللا تقفخأ ثيح ةيفافشلا ىلإ رقتفت ةنجللا لخاد رارقلا ذاختا ةيلمع 
ينعملا فرطللةيدرفلافورظلا يف رظنلاو  ةدارإ نع ةديعب تناكةينقتلا تارايخلا ةنجل جئاتن نإف كلذل  .   

ا١٦/٤ اهررقميف ةحضوملا فارطألا  اصاصتخاو ةنجلل ةيلمعلا تاءارجإلا نأشب فرطلا نأ ركذو .  
قلعتي اميف فارطألا تاحرتقمل نعذت نأ ةنجللا ىلع بجي هنأ اوركذ نيذلا ةنجللا يف ةيلقألا قطنم ديؤي 
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ةنجللا يف مه نيذلا ءامسأ لافغإ بولسأب لمعلا فاقيإ ىلع فارطألا ثح امك . ةيلاقتنالا تارتفلاب
 .ةيفافشلا ةدايز لجأ نم ةيلقألا ءارآ نوحرطيو

نع نالعإلاب بحرت ا   - ٧٤   ماجحأ ميقأ نيلثمملا نم ةدحاو تركذ نايبلا اذه ىلع ًادر
نم هب حومسملا ىلإ ًاسايق فرطلا تانوز خم مجح ءازإ اهقلق نع تبرعأ اهنكلو تانوزخملا

رابتعالا يف تانوزخملا ذخؤت نأ بجي هنإف ٩/٦ررقملا عم ًايشمت هنأ تركذو ،ةجرحلا تامادختسالا   
حامسلاب تصوأ تارايخلا ةنجل نأ ًاضيأ تركذ امك . ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ ديدحت دنع
رظنلا تاهجو لدابت دعب هنأ الإ ا كب لقت ةجرحلا تامادختسالا لجأ نم تايمكب اهدلبل  انييعت نع ريث

ةلوبقم ا  فارطألل ةودق نوكت نأ فارطألا ةمدقتملا نادلبلل يرورضلا نم هنأ تركذو . أ تدجو
ليثيملا ديمورب ىلع اهدامتعا ضيفختل ريثكلا تلعف يتلا٥ةداملاب ةلماعلا   . 

نورخآ نولثمم ضرتعا  - ٧٥ تايمكلاب قلعتي اميف ةينقتلا تاراي خلا ةنجل تايصوت بناوج ضعبىلع  
يف ةجرحلا تامادختسالل ا   تارربمو عبتملا بولسألا نأ مهدحأ ركذو ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧حومسملا  

ديقتلا مزلي هنأو ًامامت ةنجللا تايصوت ديؤي هنأ ركذ نيلثمملا دحأ نأ ديب . ةحضاو ريغ رومأ يه رارقلا
سملا تايصوتلا رهظت نأ يرورضلا نم هنأو ،ا لثمم ركذو . ةافعملا تايمكلا يف ًايطوبه ًاهاجتا ةيلبقت

ا فارطألا دوهج نأ رخآ  ايصوت لعج يف تلشف ةنجللا يف رارقلا ذاختا بولسأ نيسحتل ةقباسلا
ماع هجوب ةلوبقمو ةلوقعم ا  تانوزخملل دودح عضو ةصرفب بحرو . أ ةقيقح نم مغرلا ىلع ،ةمزلم

مدختستيتلاةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تان وزخم نع فلتخي عضولا نأ ركذ هنكلو عناصم يف    
. ريثكب لقأ نوكت نأ نكمي ليثيملا ديمورب تانوزخم نأو ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ جاتنإ
نادلبلا ضعب يف يوق هاجتا وه ليثيملا ديمورب لئادب ايجولونكت ثادحتسا وحن هاجتالا نأ ركذ ،ًاريخأو  

ًانزاوت رثكأ جفيعضو ةمدقتملا   ىلإ اعدو رخآلا ضعبلا يف.  
فارطألا نأ امهدحأ ركذو ،تانايبلا ضعب ضرعب ةيموكح ريغ تامظنم يلثمم نم نانثا ماق  - ٧٦  

يضاملا دقعلا لالخ ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلاب ةقلعتملا ةينمزلا ةلهملاب مازتلالايف تقفخأ   
غلبي نوزوألا ةقبط يف بقثلا نأ ركذو ،نوزوألا دافنتسا نم د حلا لجأ نم رمألا كلذ ةيمهأىلع دكأو 

يلاحلا تقولا يفىصقألا هدح تامادختسالل تاءافعإ فارطألا دحأ حنم رربم نع نالثمملا لءاستو .  
حماملاط ليثيملا ديمورب نم نوزخمب هيف ظفتحي يذلا تقولا يف ةجرحلا  مادختساب فرطلا كلذل س  

نم ديزملا جاتنإب نذإلا هيف بلط يذلا تقولا يف ةجرحلا ريغ تامادختس الل ليثيملا ديمورب نوزخم
امنإ عضولا اذه رارمتساب حامسلا نأ اركذو . ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ لالخ نم ليثيملا ديمورب
. ةمداقلا تاونسلا يف ملاعلا ءاحنأ عيمج يف دلجلا ناطرس نم ةيفاضإلا تالاحلا فالآ ثودح ىلإ يدؤي
ريغتامظنملا ىدحإ لثمم ضفرو ريبك نوزخم ىلع ءاقبإلا ىلإ ةجاح كانه نأ نم ركذ ام ةيموكحلا    

 ةلسلسلمع رارمتسا نامضل يفكت امنإ رهشأ ةثالث ىلإ نيرهشل يفكت تادادمإ رفاوت نأ دكأو 
  . داريتسالا قيرط نع ثراوكلا تالاح يف أشنت يتلا تاجايتحالا ةيبلت نكمي هنأو تادادمإلا

عوضوملا يف رظنلا لامكتسال لاصتا قيرف ليكشت ىلع يريضحتلا ءزجلاقفاو  - ٧٧  .  
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تدأ يتلاو قيرفلا اهارجأ يتلاةلوطملا تالوادملا نع ًاريرقت لاصتالا قيرف سيئر مدق مث نمو   - ٧٨  
رمألا ةيا يف  ررقم عورشم لوح ءارآلاب قفاوتىلإ ركشلاب هجوتو .  نيسيئرلاو قيرفلا ءاضعأ عيمج ىلإ   

امربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل نيكراشملا  هابتنالا ىعرتساو .واعتو امهدوهجل ليثيملا ديمو ةقيقح ىلإ   
ةنيبملا كلت نع فلتخت ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل ا   ةنجللا ريرقتيفىصوملا تايمكلا نأ دقو .  

ماقرألا يف ءاطخألا نم ددع نع باقنلا ةنجلل نيكراشملا نيسيئرلا عم ةيئانثلا تاشقانملا تفشك 
و ،اهبيوصت متيتلاةيلصألا  تالاح نع ،نايحألا ضعب يفتفشك   دؤت دق امهف ءوس     يأ قيرفلا دقتعا

ةيناث دقعنت نأ ةنجلل نكمأ ول ماقرألا ةعجارمىلإ تاءافعإب ةقلعتملا ماقرألا ىلع قافتالا متو .  
لوح ةضيفتسم تاشقانم دعب كلذو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب ةصاخلا ةجرحلا تامادختسالا  

ةرقف ررقملا عورشم نمضت دقو ؛ةياغلل ةكئاش ةيضق ا   قيرف  ىلإبلطت أ تبث يتلا تانوزخملا
ماقرألا نأب فارطألا قيرفلا سيئر .تانوزخملا نع تانايب رشن يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا   ركذو  

دختسالا تاءافعإب قلعتملا ررقملا عورشميفةدراولا  ةفاضم ماقرأ يه ٢٠٠٧ماعل ةجرحلا تاما    ىلإ 
دحأ نم ًاءزج نأو ،فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ءانثأ اهيلع قفتا يتلاكلت  ايلارتسال تاءافعإلا   

  .مييقتلا ةلصاومب قيرفلا مايق ىلع دمتعي
ررقملا عورشم ةلاحإىلع يريضحتلا ءزجلا قفاو   - ٧٩ ءزجلا ىلإ    . هرارقإلىوتسملا  عيفرلا 

تاونسلا لالخ ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالل تاءافعإلل ةلمتحملا ةجاحلا نع ريرقت   -ءا ب
 ليثيملا ديموربل ةينطولا ةرادإلا تايجيتارتسا ضارعتسا ىلإ ًادانتسا ةلبقملا ةليلقلا 

 نع ١/٤ررقملا رودص دنع هنأ ناهذألا ىلإ كراشملا سيئرلا داعأ يعرفلا دنبلا اذه ضرع دنع   - ٨٠
ميدقتب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف موقي نأ فارطألا تبلط ،لوألا يئانثتسالا عامتجالا  

تامادختسالل ةلمتحملا ةجاحلا نع نيرشعلاو ةسداسلا هترود يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ ريرقت 
يتلا ةرادإلا تايجيتارتسال ضارعتسا ىلإ ًادانتسا كلذو ،ةمداقلا تاونسلا لالخ ليثيملا ديموربل ةجرحلا 

ةخسنلا يف ( ١٦٤ -١٥٩تاحفصلا يف قيرفلا ريرقت دريو . ررقملا تاذل ًاقفو فارطألا اهتضرع
تاحفصلاو ٢٠٠٦ويام /رايأ يف رداصلا زرحُملا مدقتلا ريرقت نم) ةيزيلجنإلا ةغللاب ةرداصلا  ٢٢-٢٠ 
 .٢٠٠٦ربمتبس /لوليأ يف رداصلا يئاهنلا هريرقت نم

-٢٠٠٨ةرتفلل ةينطولا ةرادإلا تايجيتارتسا نأ نيلثمملا دحأ ركذ ةقحاللا ةشقانملا ءانثأ   - ٨١
ليثيملا ديمورب كالهتسا يف ضافخنا ثودحب تانهكت نمضتت مل نادلبلا نم ةمدقملا٢٠١٠ نكت ملو .  

لا دامتعا نع ئشانلا كالهتسالا ضافخنا رابتعالا يف ذخأت مل ا  ، أل ددصلا اذه يف ةقيقد هنإف كلذل لئادب
بلط    .ةيعقاو تاعقوت ميدقت فارطألا ىلإي نأ يرورضلا نم

نإف كلذل لئادبلا رفاوت دعوم عقوت ًادج بعصلا نم هنأ نيلثمملا دحأ ركذ ،كلذ ىلع ًادر   - ٨٢
ديب . كالهتسالا يف ًاليلق ًاضيفخت تعقوتو ةظفحتم تناك ةيلبقتسملا تامادختسالل هتموكح تاريدقت

تاضيفختلا زواجتت نأبًاريبكًال امتحا كانه نأ ركذهنأ  يف دمتعا هنأ رخآ ركذو . ةعقوتملا تايوتسملا  
ليثيملا ديمورب لئادب دامتعاتالدعم كلذ يف امب ةيلاحلا تاهاجتالا ىلع هتاعقوت  مظنب لمعلا ءدبو   

 .ةقيقد تاعقوت رادصإل ةلواحم يف ةديدج
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أشنملا لاصتالا قيرف ةطساوب عوضوملا اذه ثحب ة دايز ةيناكمإ ىلع يريضحتلا ءزجلا قفاو  - ٨٣
 .ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ يف رظني يك) أ (٨دنبلا بجومب 

 نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلاتامادختسا   -ميج 

ولونكتلا قيرف اعد١٦/١٠ررقملا نأب عامتجالا كراشملا سيئرلا رّكذ دنبلا اذه ميدقت دنع   - ٨٤ ايج  
ديمورب مادختسا نأشب فارطألا نم ةمدقملا تانايبلا مييقتل لمع  ةقرفءاشنإ ىلإ يداصتقالا مييقتلاو 

ةيملاع طامنأ عضول ةلواحم يف كلذو ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا ضارغأ يف ليثيملا 
مدختست نأ ن كمي يتلا علسلا نم ةعلس لكل ليثيملا ديمورب تامادختسا تايمك ديدحتو مادختسالل

ًايداصتقا ةيد  ءارجإ ىلإ ماهملا قيرف ١٧/١٩ررقملا اعد كلذ ىلإ ةفاضإلابو . ا تاءارجإلاو لئادبلا  
تاتابنلا بيصت يتلا تافآلا ةحفاكمو ةبرتلا يف ليثيملا ديمورب تاقيبطتل ىدملا ةليوط ةيلاعفلل مييقت 

 .كلذب ريرقت دادعإو

نأشب ًاريرقت ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سد اسلا عامتجالا ءانثأ قيرفلامدق   - ٨٥
تابوعصلاو اهيف تمدختسا يتلا تالا   او ،ةفلتخملا تاقيبطتلا يف ةمدختسملا ليثيملا ديمورب تايمك

اعد مث . يحصلا رجحلا تاقيبطت اميس الو ،عساو قاطن ىلعو ًايراجت لئادبلا مادختسا فنتكت يتلا
 . قيرفلا ريرقت ىلإ ةفاضإلاب هتدعأ يذلا ررقملا عورشم ميدقت ىلإ ةيبوروألا ةعامجلا كراشملا سيئرلا

يحصلا رجحلا ضارغأ يف ليثيملا ديمورب مادختسا رارمتسا نأ ةيبوروألا ةعامجلا لثمم ركذ   - ٨٦
امأ . لوكوتوربلا لبقتسمب ةقلعتملا تايدحتلا دحأ هنأ ىلع هيلإ رظني نأ بجينحشلا لبق ام تاجلاعمو 

نمو قيرفلا نم ءاربخب ةناعتسالا بلط وهف ةيبوروألا ةعامجلا نم مدقملا ررقملا عورشم نم ضرغ لا
تاقوعملاو صرفلاو فالخلا هجوأو ةكرتشملا ميهافملا ديدحتل ًاعم لمعلل تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا 

ةيندت ةيفيك نأشب فارطألل تاهيجوتو لئادب ذيفنتو ريوطت معدت يتلا ريبادتلاو تاسايسلا ب قلعتي اميف
جئاتن نع ًاريرقت مدقي نأ قيرفلا نم ررقملا عورشم بلطو . لئادب كانه نوكت ال امثيح تاثاعبنالا

 . ٢٠٠٧يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالا ىلإ هلمع 

نع ضعبلا برعأو يدحتللةريثمو ةماه ةيضقلا نأ ىلع ةيبوروألا ةعامجلا عم نولثمملا قفتا   - ٨٧  ،
تاءافعإلا ةيضق عم ةيضقلا هذه مسح بجي هنأ نيلثمملا دحأ ركذو . ررقملا عورشمل لماكلا مهدييأت
م . ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا لثم ليثيملا ديمورب تامادختسال ىرخألا أ نيلثمملا ضعب ركذو

ررقملا عورشم يف ىخوتملا تاتابنلا ةياقول ةيلود لا ةيقافتالا عم نواعتلل ماعلا عباطللًامامتها نولوي 
ةيقافتالل عباتلا لماعلا قيرفلا عم نواعتلا لثم ،ةينواعتلا دوهجلا ىلع زيكرتلاىدجألا نم هنأ نودقتعيو   

ينمزلا لودجلا ناك اذإ امع نورخآ نولثمم لءاستو . ليثيملا ديمورب لئادب نأشب تاتابنلا ةياقول ةيلودلا
ًابسانمررقملابحضوملا  ةيقافتالا عم راوح يف لوخدلا ةرورض ىلإ ةجاحلا ىلإ رظنلاب ةيلمعلا ةيحانلا نم    

 .ةينقتلا لامعألا ءدب لبق تاتابنلا ةياقول ةيلودلا
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ركذو ،ًامامت ررقملا عورشم ديؤت هتمظنم نأ ةيموكحلا ريغ ةيئيبلا تامظنملا ىدحإ لثمم ركذ   - ٨٨
لبق ام تاجلاعم و يحصلا رجحلاتامادختسا يف ليثيملا ديمور ب تامادختسا يف ةعيرسلا ةدايزلا نأ
قيمعلاقلقلل وعدت رومأ يه تامادختسالا هذه نع ةقيقد تانايب رفاوت مدعو نحشلا  . 

مث نمو .ةيضقلا هذه ثحب ةلصاومل لاصتا قيرف ليكشت ىلعكلذ دعب يريضحتلا ءزجلا قفاو   - ٨٩  
قفاوت ىلإلصوتلا نم ن كمت دق قيرفلا نأب لاصتالا قيرف سيئر دافأ هررقم عورشم نأشب ءارآلا يف  

ءزجلا ىلإ هتلاحإىلع  يريضحتلاءزجلا قفاو يذلا   .هيلع ةقفاومللىوتسملا  عيفرلا 

 ليثيملا ديمورب مادختسال تاونسلاةددعت ملاتاءافعإلا   -لاد 

تاءافعإ ىلع ةقفاومل لريياعم ىلع قافتالا ةيضق ناهذألا ىلإ كراشملا سيئرلا داعأ   - ٩٠
تناكو . ةقباس تاونس يف اهتشقانم قبس يتلاو ليثيملا ديموربل تاونسلا ةددعتملاةجرحلا تامادختسالل 

 ماحدزالًارظن نكلو ،فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ةطساوب ةشقانملل تحرُط دق ةيضقلا هذه 
 . يلاحلا عامتجالا ىتح ةشقانملا ءاجرإ مت عامتجالا لامعأ لودج

ةددعت ملاتاءافعإلا ايازم ًاحضوم ةيضقلا هذه نأشب هدلب حارتقا ةدحتملا تايالولا لث مم ضرع  - ٩١
ا  أ امك لئادبلاو ليثيملا ديموربب ةقلعتملا تاءارجإلا ىلع ةيدجلا نم ًاديزم يفضت ا  إ لاق يتلاو تاونسلا

 .لوكوتوربلاةزهجأ فلتخم لهاك ىلع ىقلملا لمعلا ءبع نم ففخت 

ةنيعملا تامادختسالا ضعبل ةبسنلاب اميس الو ،هايازم حارتقالا اذهل نأ نيلثم ملا دحأ ركذ  - ٩٢
ءافعإلا سفن يف رظنلا ىلع مهماغرإ مدعب فارطألا تقو راخدا ىلع لمعيدق هنأو ،ليثيملا ديموربل   
 .لئادب دجوتال امدنع رخآلا ولت ًاماع 

حنم نأ ذإ ،حارتقالا يف رظنلل ًابسانم سيل تقولا نأب هداقتعا نع نيلثمملا دحأ برعأ   - ٩٣
ىصقأ فارطألا لذبتنأ بجي يذلا تقولا يف ةحيحص ريغ ةراشإ يطعيس تاونسلا ةددعتم تاءافعإ   

اهرفاوت بجي يتلا ةنورملا نم للقيس هنأ امك ليثيملا ديمورب نم ماتلا يجيردتلا صلختلل اهعسو يف ام 
  .ةديدجلا تاروطتلل ةباجتسالاب قلعتي اميف

لودج ىلع اهعضوو عامتجالا اذه يف ةيضقلا ةشقانم قيلعت ىلع يريضحتلا ءزجلا قفاو  - ٩٤  
  .ةيوضعلاحوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالا لامعأ 

ىلإ ليثيملا ديمورب تانوزخم يف لمتحملا راضلا راجتالا عنمل فارطألا اهيف رظنت دق يتلا تارايخلا   -ءاه
ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا ىدل كالهتسالا ضفخ متي اميف ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا   ٥ 

رايأ خرؤملا يلحرملا ريرقتلا يريضحتلا ءزجلاىلعًاضورعم ناك   - ٩٥ قيرفل ٢٠٠٦ويام /   
ةيزيلجنإلا ةغللاب ةرداصلا ةخسنلا يف١٢٥ – ١٢٤ ناتحفصلا(يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا    (

يتلا اياضقلا نأشب ةنامألا نم ةركذمو اهيلإفارطألا عامتجاةيانع هجوت    ) UNEP/OzL.Pro/18/2، 
 ، واو ءزجلاًالوأ لصفلا  ٥ ( 
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يئانثتسالا عامتجالا ءانثأ ذختا يذلا ١/٤ ررقملا ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ  - ٩٦ فارطألل لوألا  
دق يتلا ريبادتلا يف رظني نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ هيف بلُط ثيح يف ةديفم نوكت  

يذلا تقولا يف ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا عم ليثيملا ديمورب تانوزخم يف ةلمتحملا ةرطخلا ةراجتلا عنم   
قيرفلا عامتجا ءانثأ فارطألا تناكو . ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا ىدل كالهتسالا هيف ضفخني 

حرتقت مل اهنكلو يداصتقالا مييقتلاو ايجو لونكتلا قيرفلامعأب ًاملع تذخأ دق ةيوضعلا  حوتفملا لماعلا
  .ءارجإ يأ ذاختا

عضول تقولا نم ديزملل جاتحي رمألا نأ ررق هنكلو ةيضقلا هذه ةيمهأب يريضحتلا ءزجلا رقأ   - ٩٧
لماعلا قيرفلل يلاتلا عامتجالا ءانثأ ىرخأ ةرم ةلأسملا شقانت نأ ىلع قافتالا مت كلذلو ررقم عورشم 

 .ةيوضعلاحوتفملا 

 ليثيملا ديموربل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا  -وا و

قيرفل ٢٠٠٦ويام /رايأ خرؤملا يلحرملا ريرقتلايريضحتلا ءزجلا ىلع ًاضورعم ناك   - ٩٨  
ةيزيلجنإلا ةغللاب ةرداصلا ةخسنلا يف٧٣ – ٦٩تاحفصلا (يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  عورشم و)  

ليثيملا ديموربل ةجرحلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختس الا نأشب جيورنلا نم حرتقم ررقم
)UNEP/OzL.Pro.18/3/Add.2.(  

نأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ،دنبلا اذهل هميدقت دنعو  - ٩٩ فارطألا  تنذأ،  ررقملا يف   ءافعإب ١٧/١٠   
لوألا نوناك٣١ىتح ليثيملا ديمورب نم ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل  سفن  ل٢٠٠٦ربمسيد / 

داوملاب ةصاخلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ىلع ةقبطملا ريياعملا سفن مادختسابو ،مادختسالا تائف 
ةيضقلا هذهل هضارعتسا يف ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ناكو . ىرخألا نوزوألل ةدفنتسملا
اميس الو ،ةيلاحلا ريياعملا نأ دجو دق ،ررقملا كلذ بلطىلع ءانب مجح نم دحت يتلا ريياعملا كلت    
مث نمو ةدئاز فيلاكت ضرفت ،ةيئايميكلا ةداملا ةيعونو تايمكلا نأو ،مادختسالا مجح نم دحت   

قاطن لخاد ا   اعيتسا نكمي ةفورعم ةيليلحتو ةيربتخم ضارغأ يف ةمدختسملا ليثيملا ديمورب نم ةريغصلا
نأ ىلإصلخو . ةيلاحلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ريياعم اذإ ام ثحبت نأ يف بغرت دق فارطألا  
ديموربل ةجرحلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ءافعإ لجأل تائفلاو ريياعملاب ظافتحالا يغبني ناك  
  .ليثيملا

لامعألا جئاتن ىلإ هابتنالا تتفل ،ةلأسملا هذه لوح ررقم عورشمل جيورنلا ةلثمم ميدقت دنعو   -١٠٠
 تماق يتلا ، ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ا

رداصلا قيرفلل يلحرملا ريرقتلا يف ةجردملا رايأيف  ةخسنلا يف ٧١ – ٦٩تاحفصلا  (٢٠٠٦ويام /   
يتلا تاررقملا ا). ةيزيلجنإلا ةغللاب ةرداصلا  ةقباسلا تاعامتجالا ا ددح يتلا فورظلا ةاعارم عمو  ذختا  

ةيليلحتو ةيربتخم تامادختسا ا  تصلخو . أ ىلع ةيناديملا تارابتخالا فينصت ناجللا ذبحت مل ،فارطألل
نأو ةيربتخملا تامادختسالا نم ددعل ةرفاوتم نوزوألل ةدفنتسملا ريغ ليثيملا ديمورب لئادب نأ ىلإ ناجللا 

ام تاجلاعمو يحص رجح تامادختسا اهتفصب ىفعت نأ نكمي ة يليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ضعب
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ناتنجللا اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا نأب لوقلا تزجوأو . ةطيسو داوم تامادختسا وأ نحشلا لبق
دعب ام ىلإ ددمت نأ نكمي حرتقملا اهررقم يف ةجرحلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا نأ ىلإ تراشأ 

لوألا نوناك٣١   .٢٠٠٦ربمسيد / 
ةنيعم لئاسمل تاحيضوت اوبلط مهنكلو ررقملا عورشمل مهمعد نع نيلثمملا نم ديدعلا برعأ   -١٠١

ةيناكمإ ىلع قفتاو . قيرفلل يلحرملا ريرقتلا يفةدراولا تائفلا يطغي ررقملا عورشم ناك اذإ ام اهنيب نم 
ررقم عورشم ىلإ لصوتلل نيينعملا فارطألا نيب ةيمسرريغ تاشقانم ءارجإ    .حقنم 
مت دق هنأب ،تاشقانملا هذه باقعأ يفيريضحتلا ءزجلا جيورنلا لثمم غلبأ   -١٠٢ تائف جاردإ   ةيفاضإ 

ليثيملا ديموربل ا   كلذو ررقملا عورشم يفحومسملا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل  يدصتلل 
عورشمةلاحإىلع يريضحتلا ءزجلا قفاو مث نمو . ةنيعم ًافارطأ رواست لغاوشل ررقملا   ءزجلا ىلإ   عيفرلا 

  . هدامتعالىوتسملا 

ةداملاب ةلماعلا فارطألا ضعب هجاوت يتلا بعاصملا  -ًاعسات  قاشنتسال ا ةزهجأعينصتب موقت يتلا  ٥ 
  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلاتابكرم ىلع دمتعت يتلا ةننقملا تاعرجلاب 

دنبلا اذه ميدقتدنع  -١٠٣ تجالا نأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ،  هرر قم بجومب ،فارطألا اعد دق عام 
تايدحت هجاوت يتلا ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا عضو جلاعي لمتحم رارق ذاختا ثحب ىلإ  ،١٧/١٤  

ةزهجأ يفةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مادختسا نم يجيردتلا صلختلا ىلإ ةيمارلا اهدوهج يف   
كلذ دعب تثحب دق فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا تناكو. ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا  

يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ مادختسا نع ةجتانلا لاثتمالا مدع تالاح عم لماعتلل تارايخ 
 ، يعولا قلخل ةيميلقإلا يلمعلا بيردتلا تاقلح كلذ يف ا مبةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم لمعتست

ةيلوألا دوهجلا ىلإًادانتساو . لئادبلا مادختسا نأشب ةحلصملا باحصأ فيقثتو لا ايتلا   تماق ةنجل  
سداسلا هعامتجا ءانثأ ةلأسملا هذه نأشب ررقم عورشم ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرف لا ردصأ ،ةيذيفنتلا

ءزجلا ،ًالوأ لصفلاUNEP/OzL.Pro.18/3 (يلاحلا اهعامتجا يف فارطألا ىلإ هميدقتل كلذو نيرشعلاو  ، 
. )واو لمعتست قاشنتسا ةزهجأ ًايلاح ناجتني نيفرط ىلإ كلذ دعب تبلط دق ةيذيفنتلا ةنجللا تناكو  
قلعت ي اميف لاثتمالا مدع يف عوقولا يشاحتل تاوطخ ذاختا ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم

   .لوكوتوربلااهبتري يتلا ا مامازتلاب
ىضرملا نم ريثكلا نأ فارطألا نم ديدعلا ركذ كلذ تلتيتلا ةشقانملا ءانثأو   -١٠٤ نادلبلا يف   ةيمانلا 

ًاريثك صخرأ بلاغلا يف يه يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مدختست تاجتنم ىلع نودمتعي 
ىلإ جاتنإلا قفارم ليوحت نأ كلذ ىلإ فاضي  ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا لئادبلا نم

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخ لئادب عينصت  نيجتنملل ةبسنلاب ةياغللِفلَكم رمأ  ، 
نم ةيمانلا نادلبلا لضانت نأ برغتسملاب سيل هنأ نيلثمملا دحأ ركذو . هقيقحتل تاونسلا ضعب قرغتسيو
ةمدقتملا نادلبلا نأ ثيح ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم لمعتست ال يتلا لئادبلا ىلإ لوح تلا لجأ
نوهجاوي مفارطألا ضعب ركذو. تانيعستلا رخاوأ ىتح ايجولونكتلا ىلإ رقتفت تناك اهسفن أ  
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تارابتعالا هذه لثمل ةجيتنلاثتما مدعتالاح  اوددشو،  قودنصلا نم يلاملا معدلا ىلإ ةجاحلا ىلع    
ىلإ لوح تلا ىلإ ىعست يتلا ةيمانلا نادلبلا يف ةلماعلا تاكرشلل ىرخأ رداصم نمو فارطألا ددعتملا
ىلع نيلثمملا دحأ ةقفاوم نم مغرلا ىلعو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا تاجتنملا

نادلبلا ىدل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يلاخلا جاتنإلا دامتعا مامأ ةريبك تابقع دوجو 
تلا ةدايز ىلإ ةجاح كانه نأو ةرفاوتم ايجولونكتلا نأ ىلإ راشأ،ةيمانلا كلت لقن نامض لجأ نم نواع  
تما مدع يف رظنلا ليجأت نمرذحو. ايجولونكتلا قاشنتسالا ةزهجأ ىلع ةدشب دمتعت يتلا فارطألا لاث   
نامض يه ةيساسألا ةيضقلا نأ دكأو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم لمعتست يتلا ةننقملا تاعرجلاب  

ا   .امازتلاب ءافولا ىلع فارطألا كلت ةدعاسم
) كيسكملا (هيشتناسنيتسغوأ ديسلا هسأري لاصتا قيرف ءاشنإ ىلع يريضحتلا ءزجلا قفاو   -١٠٥

  .ةلأسملا هذه ثحب ةلصاومل
ديسلا نلعأ ،لاصتالا قيرف اهارجأ يتلاتالوادملا بقعو   -١٠٦ عورشم ىلع قفاو هنأ هيشتناس  

ءزجلا ىلإررقملا عورشم ةلاحإ ىلع يريضحتلا ءزجلا قفاوو . دنبلا اذه نأشب ررقم ىوتسملا  عيفرلا 
  .هيلع ةقفاوملل

  لاثتمالاب قلعتي اميف ةنزخملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةجلاعم  - ًارشاع 
ماع يف تماق دق تناك ذيفنتلا ةنجل نأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ ،دنبلا اذه ميدقت ىدل   -١٠٧

ةيادب ةطقنك ةذختم ،نوزوألل ةدفنتسملاداوملا فارطألا اهيف تنزخ يتلا عاضوألا ةشقانمب  ٢٠٠٥  
قفرملاUNEP/OzL.Pro.18/7(ةنامألا هتدعأ ًاليلحت  ةلأسملا هذه ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرف لا شقانو .)، 

قيرف أشنأو،٢٠٠٦ هيلوي/زومت يف دوقعملا هعامتجا يف يعرفًا  اهثحب ةلصاوملًا  كراشملا سيئرلا نم ةوعدبو .  
وم ًاصخلم يعرفلا قيرفلا سيئرمدق قيرفلا لامعألًازج  اياضقلل ةلمتحملا لولحلا ددح هنأ ىلإ راشأو ،   
ةلمتحم لاثتما مدع لكاشم تقلخ يتلاثالثلا لاق يتلاو ،  قيرف تاشقانمل ساسألا لكشت نأ نكمي ا إ  
  .عامتجالا اذه لالخ لاصتالا

مهدحأ برعأو ،ةمهم ةلأسملا هذه نأ نيلثمملا نم ديدعلا ظحال كلذ تلت يتلا ةشقانملا ءانثأ  -١٠٨  
ةلأسملا هذه لوح ررقم ةغايص هدلب مازتعانع  إ ىلعصني  نيزختلا دصرل طيسب ج عابت    ىلع ءانب

ءاشنإ ىلع يريضحتلا ءزجلا قفتاو .ذيفنتلا ةنجل فارشإ تحتينطو ساسأ ىلع ةن زخُملا داوملاصيصخت   
أسملا هذه ثحب ةلصاومل)ادنلوه(توغ سام ديسلا هسأري لاصتا قيرف    .ةل، 

ررقم عورشم توج ديسلا ضرع ،لاصتالا قيرف لخاد تراد يتلا تاشقانملا باقعأ يف   -١٠٩
تالاح نع تامولعم عمج ةنامألا ىلإ بلطيو ذيفنتلا ةنجل ا   ددح يتلا تاروصتلا ىلع زيكرتلا ىلإ يمري

ءوض يف ةيناث ةرم ةلأسملا ةشقانمو ةيضقلا قاطن مييقت نم نكمتلل تاروصتلا عم قفاوتت يتلا نيزختلا 
فارطألا ضعب تبرعأو . ٢٠٠٩ماع يف فارطألل نيرشعلاو يداحلا عامتجالا ءانثأ تامولعملا هذه 

اهلمشت مل نيزختلاب قلعتت ىرخأ تالاح دوجو ةيناكمإ لايح لاصتالا قيرف لخاد اهقلق نع 
ي ألذيفنتلا ة نجل ىدصتتنأ ىلع ص نت ةرقف ةفاضإ ىلإ ىدأ امم ،ررقملا عورشم يف ةدراولا تاروصتلا

  .ًايلاح ةمئاقلا اهتيالوراطإ يف ةديدج تاروصت 
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ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع يريضحتلا ءزجلا قفاو توج ديسلا همدق يذلا ضرعلا باقعأ يف   -١١٠
  .هيلع ةقفاومللىوتسملا  عيفرلاءزجلا ىلإ 

حلا ربعنوزوأللةدفنتسملا داوملا ةكرح دصرل ماظن عضو نع ىودج ةسارد   - رشع يداح نيب اميف دود  
  فارطألا

ررقملا نأ حضوأو ،لامعألا لودج نم دنبلا اذه كراشملا سيئرلا مدق  -١١١ دق ناك ١٧/١٦   ددح 
. فارطألا نيب دودحلا ربع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لقن دصرل ماظن ريوطت نأشب ةساردلتاصاصتخا 

تاقيقحت ةلاكوو ) ةيلودلا نوؤشلل يكلملا دهعملا(ماثاشت ةربخلا تيب نم نيراشتسم تفلك ةنامألا نأو 
  .ةساردلادادعإل ةيئيب 

ءاربخلامدق  -١١٢ ًازجوم نويراشتسالا   ىلع لماكلا هصن رفوت ي يذلاةساردلاب قلعتملا  ريرقتلل ًابضتقم 
ىلع ةنامألاعقوم  ةقيثولا يف هل زجوم دريو تنرتنإلا   ،UNEP/OzL.Pro.18/6 .ةقيثولا نأ ب اوحضوأو

 اوزربأو. ةعانصلاب نيلماعلاو ةموكحلا يفظوم عم ةقمعتملا تالباقملا نم ةلسلس ءارجإدعب تعضو 
ًايلاح ردقي يذلا عورشملا ريغ راجتالا ىزغم نم يرتم نط ١٤ ٠٠٠و ٧ ٠٠٠نيب حوارتي امب    
خاد رهظت نأ نكمي يتلا لكاشملا ىلع ءوضلا اوطلسو.ًايونس ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مظنلا ل   
لوكوتوربلا بجومب تعضو يتلا غالبإب ةقلعتملا لكاشملا كلذ يف امب ،ةيلودلا ةراجتلا بقعتل  تانايب لا 
فنتكتيتلاتابوعصلاو ةقيقد لا تاقاطبلا قيرط نع داوملا ديدحت   ةيكرمجلا زومرلا وأةيفيرعتلا  نأ كلذ .  

ربع ةراجتلا بقعتلفارطألا اهمدختست يتلا ةيسيئرلا تاودألاو ،تارداصلاو تادراولا صيخارت مظن   
ذيفنتلاو ميمصتلافعضنم نايحألا ضعب يف يناعت دودحلا  عيطتست ال ا  ،   ميظنت ماودلا ىلع أ امك

مظنلاو تاقافتالا عقاو نم لوكوتوربلل سوردلا نم ةلسلس اوصلختساو . ةيفاك ةروصبروبع لا ةراجت
، فنت نكميتارايخلا نم تاعومجم ثالث ميدقتب اومتتخاو ىرخألا ةيلودلا ًادج ةريصقلا لاجآلا يف اهذي  

ليوطلاوةطسوتملاو ت فيلاكتبوة    .لاجآلا كلتل وطعم بسانت  
ءاربخلاةملكلا اولوانت نيذلا نيلثمملا عيمجأنه   -١١٣ ًاريرقت مهدادعإل ةنامألاونييراشتسالا   ًازاتمم    

ةجلاعمل مهنم دح او لك دلب يفةذختملا تاءارجإلا صيخلتل ةصرفلا هذه مهنم ديدعلا لغتساو . ًاديفمو
ريدصتلاو داريتسالا تاكرش ليجستو ،داريتسالا طباوض زيزعت كلذ يف امب،عورشملا ريغ راجتالا  ، 

 ،ىرخألا نادلبلا عم نواعتلاو ،فاشكتسالا و،يصقتلاو ،بيردتلاتاود أ و،كرامجلا تاردق نيسحتو
ا ىلع ةديازتم تابوقع ضرفو ،ةروا  نورخآ نولثمم زربأو . عورشملا ريغ راجتالا نادلبلا اميس الو

نم ًانايحأ ةللضملا تامولعملاو ،ةردصملا نادلبلا نم تامولعملا ةيافك مدع اهنيب نم ةددحم لكاشم 
دودحلا ربع داوملا لاقتناعبتتىلع ةيسسؤملا ةردقلا صقنو ةردصملا تاكرشلا   .  

يه ريرقتلا يف اهفص و دراولا تارايخلا عيمج نأ هدافم يأر نع نيلثمملا نم ديدعلا برعأ  -١١٤
نم ريثكلا نأب ريرقتلا يف تدرويتلا ةظحالملا عم نورخآ نولثمم قفتاو . اهذيفنت يغبنيو ةيدجم تارايخ  

ا ةطشنأ نع ةرابع يه هتارايخ  امازتلال ًاقبط نآلا اهذيفنت ددصب نوكت نأ فارطألا ىلع بجي ناك
لا مظن نأشب لوكوتوربلا نم ءاب٤ةداملا بجومب ةمئاقلا   تاررقمنم ديدعلل ًاقبطو ،صيخارت  



UNEP/OzL.Pro.18/10  

29 

ذيفنتلا لالخ نم عورشملا ريغ راجت الالوانتل مهذيبحت ىلإ نيلثمملا ضع ب راشأو. فارطألا تاعامتجا
تارايخلل ةبسنلاب ريرقتلا حرتقا امك ةديدج ماكحأ دامتعا نم ًالدب ةيلاحلا لوكوتوربلا ماكحأل لماكلا 

  .لجألا ةليوط
أ نيلثمملا دحأ ركذ  -١١٥ ا ءانب ةلأسمل ًايفاك ًامامتهارِعي مل ريرقتلا ن تاطلسل ةصاخبو تاردقل  

ةيمانلا ةريغصلا نادلبلاىدل كرامجلا ةجاح ةمث نأ ًاحضوم   باحصأ عيمج نيب تامولعملا مساقتل،   
قوسلا راعسأ ليلحت ةرورض ىلإ هابتنالا رخآ لثمم تفلو . ةصتخملا ةموكحلا تارادإ عيمج نم ةحلصملا
اهلئادبل ةبسنلابو نوزوألل ةدفنتسملا داومللةبسنلاب  .  

ملف ،ةمهملا تايصوتلا نم ريثكلا ىلع ريرقتلا ىوتحا امنيب هنأ ةيبروألا ةعامجلا لثمم ظحال  -١١٦ مت ي 
هتارايخ ثحبل تقولا نم ديزمىلإ جاتحت فارطألا نإف كلذلو . طقف ًارخؤم الإ هيقلت ةصاخب و 
فيلاكت نم األا ةليوطو لجألا ةطسوتم تاحرتقملا  عورشم مدق هنأ لثمملا نلعأو . طبتري امو لج

فارطألل حامسلاو نكمم تقو عرسأ يف ةيلاحلا ا   امازتلا ذيفنت ىلع فارطألا عيجشت ىلإ يمري ررقم
راذآ٣١ىتح تقولا نم ةحسفب  ةدراولا ىرخألا تارايخلا نع ةبوتكم تاقيلعت ميدقتل ٢٠٠٧سرام /   ،

تارايخ يأو ،ريرقتلا يف ءانثأ اهتشقانم ذئدنعنكمي يتلاو ،اهحارتقا يف فارطألا بغرت ىرخأ    
يف فارطألل رشع عساتلا عامتجالا يفو ،ةيوضعلاحوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالا   

  .٢٠٠٧ماع 
ررقم عورشم ميمعت دعب ام ىلإ دنبلا اذهل يفاضإ ثحب يأ ئجري نأ يريضحتلا ءزجلا ررق   -١١٧

  .ةيبوروألاةعامجلا 
ررقملا عورشم عي زوت بقع كلذو حقنم ررقم عورشم ميدقتب ةيبوروألا ةعامجلا لثمم ماق  -١١٨

نم ةدافتسالا ىلع فارطألا عجشي ًايفاضإ ًاصن نمضتو ،فارطألا نيب اميف ترج يتلا تارواشملاو 
ىدم مييقت ةنامألا نم ًابلاط ىرخألافارطألا ةددعت ملاةيئيب لاتاقافت الاراطإ يف ةمئاقلا عبتتلا مظن   

ةدحتملا ممألا جمانربب صاخلا لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب ًاعجشمو عبتتلل ةددحم تانايب دعاوق ةمءالم 
  .كرامجلا يفظومو نوزوألاب نيينعملا نيلوؤسملا بيردت لاجم يف دوهجلا لذب ةلصاوم ىلع ةئيبلل

مساقت ىلع ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطأل ا عجشي رخآ صن ةفاضإ ةرورض نيلثمملا دحأ حرتقا  -١١٩  
ةداملاب ةلماعلا فارطألا عم ا   ةددعتم ةيئيب تاقافتا بجومب ةيئايميكلا داوملا يف راجتالا عبتت نأشب ٥راجت  

  .ررقملا عورشم نأشب تارواشملا نم ديزملا ءارجإ نم دب ال هنأ كراشملا سيئرلا ىأرو ،ىرخأ فارطأ
قفاوت ىلإلصوتلا مت دق هنأب ةيبوروألا ةعامجلا لثمم دافأ تار واشملا هذه باقعأ يف  -١٢٠ ءارآلا يف  

ىلع ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا عيجشت ىلع يوطني صن  جاردإمتو . لدعم ررقم عورشم لوح  
ةداملاب ةلماعلا فارطألا عم ةيئايميكلا داوملا عبتتب ةقلعتملا ا   يتلا فارطألا نم بلطي امك  ،٥راجت مساقت

ةراجتلاب ةقلعتم تانايب دعاوق مادختسايفةربخلا اهيدل  ىدمب ةنامألا غلبت نأ ،  اهتفلكواهتمءالم  قفاوو .  
ررقملا عورشم ةلاحإىلع يريضحتلا ءزجلا  ءزجلا ىلإ    .هيلع ةقفاومللىوتسملا  عيفرلا 
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مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفلثم ةقرفأ ءاضعأ حلاصمراهشإل ةيهيجوت ئدابم   -رشع يناث يداصتقالا    
  هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو

فارطألا عامتجا ةيانعل ةهجوم اياضق نأشب ةنامألا ةركذم عامتجالا ىلع ًاضورعم ناك   -١٢١
قيرف لثم ةقرفألا هذه لثم ءاضعأ حلاصم راهشإل ةيهيجوت لائداب ملا نعمسق ىلع تلمتشاو 

، ًالوألصفلا ، UNEP/OzL.Pro.18/2( هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا
أشب ادنك نم مدقم حقنم حرتقمو)ءاي ءزجلا ةيهيجوتلا ئدابملا ن،   )UNEP/OzL.Pro.18/3/Add/3( ؛

رايأيفرداصلا يلحرملا ريرقتلاو   ناتحفصلا(يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ل ٢٠٠٦ ويام/ 
لاب ةرداصلا ةخسنلا يف٢٣٠-٢٢٩   ).ةيزيلجنإلا ةغل 
رشع عباسلا عامتجالا ءانثأ ،تناك ادنك نأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ دنبلا اذه ميدقت دنع  -١٢٢  

، ،فارطألل عامتجالا تقو قيضل رظنلاب هنأو ،حلاصملا راهشإل ةيهيجوت ئدابمل ًاددحم ًاحرتقم تمدق دق  
عامتجا ءانثأ حرتقملا ةشقانم بقعو . يلاحلا عامتجالا ىلإ ةلأسملا هذه ليحت نأ ىلع فارطألا تقفتا
فارطألا نم تاقيلعتلا نمديزملادور وو ،٢٠٠٦ هيلوي/زومت يفةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرف لا  تمدق ، 

  .يلاحلا عامتجالا ءانثأ هثحبل ًاحقنم ًاحرتقم ادنك
ةلصاومل ،)اسمنلا(كينجرك لوب ديسلا هسأري لاصتا قيرف ءاشنإ ىلع يريضحتلا ءزجلا قفتا   -١٢٣  

  .حرتقملا ةشقانم
تالوادملا دعب ،يريضحتلا ءزجلا كنجارك ديسلا غلبأ  -١٢٤ نم مغرلاب هنأ ،قيرفلا اهارجأ يتلا   

قفاوت ىلإ لصوتلا نم قيرفلا نكمتي مل رظنلا تاهجوللماش لدابت دوجو   ،ةيضقلا نأشب ءارآلايف  
ءانبو . يلاحلا عامتجالا ءانثأ ةيئانثلا تاشقانملا ةلصاوم قيرفلا يف نيكراشملل نكمي هنأ كلذ عم حرتقاو
  .تاشقانملا هذه لثم ءارجإ ةرورض ىلع يريضحتلا ءزجلا قفاو كلذ ىلع

١٢٥-   ، كينيجرك ديسلا ركذعامتجالا نم ةقحال ةلحرم ىفو تاشقانملا رارمتساب ًاديعس ناك هنأ  
ا   ىلإررقملا عورشم ةلاح إ ىلع يريضحتلا ءزجلا قفاوو. ررقم عورشم نع ترفسأو ةرمثم تناكأو
  .هيلع ةقفاومللىوتسملا  عيفرلاءزجلا 

ينمزلا دقعلا لالخ نوزوألا ةقبط ةيامح لاجم يف فارطألا هجاوت دق يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا -رشع ثلاث  
  لبقملا

ةقيثولاعامتجالا ىلع ًاضورعم ناك  -١٢٦   UNEP/OzL.Pro.18/3 لوانتي يذلا ءاح مسقلا  ،
نأ نكمي يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا ألا ةقبط ةيامح لاجم يف فارطألاهجاوت  لبقملا ينمزلا دقعلا لالخ نوزو  

تايدحتلا هذه نأشبفارطألا نم ديدعلا نم ةمدقم تاقروو   )UNEP/Ozl.Pro.18/INF/5.(  
ناك ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرف لا نأب فارطألا كراشملا سيئرلا رَّكَذ ،دنبلا اذه ميدقت دنعو  -١٢٧

اياضقلاو لئاسملا نأشب تاشقانم ءدبل ادنك هتمدق ًاحرتقم شقان دق نيرشعلاو سداسلا هعامتجا ء انثأ
مدقت نأ فارطألا ىلإ بلط دقو . هتاسسؤمو لايرتنوم لوكوتوربل ًالبقتسم حاجنلا نامضب ةلصلا تاذ
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ةيفاضإ اياضق وألئاسميأ ةنامألا ىلإ  تاقرولاو يلوألاحرتقملا نم لك يلاحلا عامتجالا ىلع ضرع و.    
  .ةمدقملا

ةلماشلا ةددحملا لئاسملا جاردإل ةحوتفم ةمئاق لكش ىلع غيص دق حرتقملا نأ ادنك لثمم ركذ   -١٢٨
ةيامحب ةقلعتملا لجألا ةليوط لاوةطسوتملاو ةريصقلا تايدحتلا اهتهجاوم ءانثأ فارطألا اهثحبت دق يتلا 

نوزوألاةقبط ًامدق يضملا نأ ركذو.    فينصتوديدحتل تاشقانملا نم ديزمل فارطألا ء ارجإب ققحتي دق 
عامتجالا ءانثأ ثحبت ةيجيتارتسا ةقيثو عضول ساسأك اياضقلاو لئاسملا هذه لثم تايولوأ ديدحتو 

  .فارطألل مداقلا
عامتجالا موقي نأ ةرورض ىلع نيلثمملا نم ديدعلا قفتاو ،عساو دييأتب ةردابملا هذه تيظح   -١٢٩

اياضقلا هذه ةيوست اةيلمعلا يف تبلاو ةيسيئرلا ا ياضقلا ةشقانمب يلاحلا  نم ريثكهجوو . نكمي يتلا  
لوكوتوربلا اذهعضوذنم ةنس نيرشعلا ةرتف ءانثأ لايرتنوم لوكوتورب تازجنم ىلإ مامتهالا نيلثمملا    .

اهرسيي يتلا ةيلمعلا يهو ،اهلقنو ايجولونكتلا رفاوت وه حاجنلل يسيئرلا لماعلا نإنيلثمملا دحأ لاقو   
عم ريثي هتاذ دح يف حاجنلا نأو . لوكوتوربلل ةعباتلا ىرخألا كوكصلاو فارطألاددعتملا قودنصلا 

ةلئسألا نم ًاديزم كلذ فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجتبو لوكوتوربلا لمع لبقتس مبقلعت ت 
تلا قيقحت يف نمكي يسيئرلايدحتلانأ رخآ لثمم ظحالو . لمعلا اذه لثم معدل  ةيعوتنيب نزاو  

لازي ال يتلا لامعألا ب روهمجلا مامتهاىلع تقولا سفن يف ةظفاحملا عم لوكوتوربلا تاحاجن بروهمجلا 
مايقلا انيعتي اهل معدلا ميدقتو   .  

سسؤم رييغت ىلإ جاتحت ةيلاحلاثادحأللةيمانيدلا ةعيبطلا نأب فارطألا نم ديدعلا فرتعا   -١٣٠  ي 
ثيحب دراوملا صيصخت ةداعإو ا راركت ىدمو ةيراشتسالاةزهجألا راودأب ًالثم قلعتي اميف   اعامتجا  

ةنورملا نم ربكأ  ردق رفاوت مزلي هنأو ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةرمتسملا تاجايتحالا سكعت 
ةيئيبلا تا قافتالا نمةديدع ةفئاط هلثمت يذلا وعسوتلا يف ذخآلا يئيبلا لامعألا لودج عم مؤاوتلل 

تقولا سفن يفو .ذيفنتلا تالاكوو قيدانصلاو ،فارطألا ةددعتم ءاطخألا يدافت نملوكوتوربل ل دبال   
لمعلا ىلع زيكرتلا ةلصاوم قيرط نع ىرخألا فارطألا ةددعت ملاةيئيبلا تاقافتالا اهيف تعقو يتلا 

  .ةطاسبلارحتى و
ا ىأريتلا ىرخألا اياضقلا نيب نم   -١٣١ أ عامتجالا صلختلا ةشقانملا نم د يزملا ىلإةجاحب  

لازي ال يتلا نوزوألل ةدفنتسملا ىرخألا داوملاو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا 
 ، ، راجتالاواهكالهتساو اهجاتنإ متي لاثتمالاو ،عورشملا ريغ تايجولونكتو ،ميظنتلاو ،دصرلاو   

، نلا نادلبلل تاردقلا ءانبو معدلاميدقت ةلصاومو ،لالحإلا  داوم ديدحت ةيناكمإبةيعوتلا ةلصاومو ةيما  
  .لبقتسملا يف نوزوألل ةدفنتسم ةديدج

ءاشنإو لمع ةقلح دقع كلذ يف امب  ،تاحرتقملا نم ديدعلا ميدقت مت ،ًامدق يضملاب قلعتي اميف  -١٣٢
عامت جالا بقعنيموي ةدمل ةيملع ة يسارد ةقلح دقع نيلثمملا دحأ حرتقاو. تارودلا نيب امل لماع قيرف
  .ةيساردلاةقلحلا هذه ليكشت ةيفيك حضوأو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرف لل يلاتلا
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ينوميشت بيليف ديسلا هسأري ،يماظن ريغ لاصتا قيرف ءاشنإ ىلع يريضحتلا ءزجلا قفاو   -١٣٣
  .تريثأ يتلااياضقلا ثحب ةلصاومل ) نيتنجرألا(يجافيل اشرام ةسنآلاو ) ادنك(

يل ديسلا مدق ،عامتجالا نمةقحال ةلحرم يفو  -١٣٤ لاصتالا قيرف تاجاتنتسا نع ًاريرقت يجا ف 
ررقم عورشم ىلع قفاويذلا  هؤارجإمتي نيموي ةدمل حوتفم راوح ميظنتب ةيصوتلا قيرفلا ررقو .  

لامعأ لودج عورشم قفرأو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالا لبق ةرشابم 
راوحلا ءانثأ اهلوانت متي تاعوضوم حارتقا ىلع فارطألا عيمج عيجشت متو . ررقملا عورشمب راوحلل

ىتح لوكوتوربلا تازجنم نع تامولعم كلذ يف امب ةيساسأ تامولعم ةقيثو دعت نأ ةنامألا ىلإبلطو   
متيسو . فارطألا نم ةمدقملا تاقرولا عيمجتو لامعألا لودج دونب ةشقانمل ةيساسأ تامولعمو ،هخيرات
نيرشعلاو عباسلا عامتجالا ءانثأ راوحلا نع ةئشانلا ةيساسألا اياضقلاو تاشقانملا زجوم نع ريرقت مي دقت
ىلع يريضحتلا ءزجلا قفاوو .ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل ررقملا عورشم ةلاحإ  ءزجلا ىلإ   عيفرلا 

  . هيلع ةقفاومللىوتسملا 

  ذيفنتلا ةنجل اهيف رظنتيتلا تانايبلا غالبإو لاثتمالا اياضق   -رشع عبار
ضرع ميدقت ىلإ ذيفنتلا ةنجل سيئر  )ايجروج(يلي فشيشوت ليئاخيم ديسلا كراشملا سيئرلا اعد  -١٣٥

ناكو . اهيف ةنجللا ترظن يتلا ةيسيئرلا اياضقلاو ةنجلل نيثالثلاو عباسلا عامتجالا ريرقتلزجوم 
ًاعوفشم UNEP/OzL.Pro/ImpCom/37/7ةقيثولا يف ريرقتلل لماكلا صنلا عامتجالا ىلع ًاضورعم   ،

  .ةلصلا تاذتاررقملا عيراشمب 
قلعتي اميفو . ةنجللااهيلع فرشت يتلا لاثتمالا مدع ءارجإ لحارم ةنجللا سيئر حضوأ   -١٣٦

ًاتفال فارطألا ءادأ ناك ،تانايبلا غالبإنأشب ىلوألا ةلحرملاب طخ تانايب تغلبأ فارطألا عيمجف :  
طقف فارطأ ةعست ىلع وساسألا طخ تانايب غالبإ دحاو فرط ىلع بجوت ي لازي ال اميف ساسألا
ةئاملا يف٥( رييغتب مايقلا كيسكملا بلط لوبقب ةنجللا تصوأو . ٢٠٠٥ماع نع ةيونس تانايب غالبإ )  

ةنيبملا ريياعملا عيمجب يفي بلطلا نأ تأر نأ دعب نوبركلا ديرولك عبارل ا   صاخلا ساسألا طخ تانايب
  .١٥/١٩ ررقملا يف

 .ةينمزلا ةباقرلا لوادج نع تافارحنالا ديدحت يف لثمتتف ةنجللا لمع نم ةيلاتلا ةلحرملا امأ  -١٣٧
مدع ءارجإ ثادحتسال ًايتاذ ًانييعت مدختست يتلا تاونس رشع ةدمل لوألا فرطلا يه شيدالغنب تناكو 

ماوعألا يف لاثتما مدع عضو يف عقت دق ا  ىلإ ٢٠٠٧ أ ةنامألا تغلبأ دقو لاثتما ءارج نم ٢٠٠٩   
عينصت يف ةمدختسملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا للختت يتلا بعاصملا 

يف ةيلاتلا ةنسلا يف ةيضقلا هذه ىلإ ةدوعلا مزتعت ةنجللا تناكو . ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ
تراد يتلاتاشقان ملاوشيدالغنب نم  ةيفاضإتامولعم نم اهيلإ دري ام ءوض  لوح يلاحلا عامتجالا ءانثأ  

قاشنتسالا ةزهجأ عينصت نم يجيردتلا صلختلا يف ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا ضعب هجاوت يتلا بعاصملا   
  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلاتابكرم ىلع دمتعت يتلا ةننقملا تاعرجلاب 
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تافارحنالا فشكتنيحو   -١٣٨ لوادجل لاثتما مدع ةلاح دوجو  فارطألا دحأتانايب يف ةدراولا  
عرسأ يف لاثتما ةلاح ىلإ فرطلا ةدوعل لمع ةطخ عضو ةنجللا بلطت ،لوكوتوربلل ةينمزلا ةباقرلا 

دقو .نكمم تقو تابلط فارطألا عامتجا ىلع ةنجللا اهضرعتيتلا تاررقملا عيراشم مظعم نمضت ت   
ىلع ةقفاوملاو هذهك لمع ططخب ذيفنتو دصر نم ةنجللا لمع مظعم فلأتيو . ةمدقملا لمعلا ططخ 
فارطألا موقت ال نأ ردانلا نم هنأ سيئرلا ظحال ددصلا اذه يفو ،هذه لمعلا ططخ   .اديقتلاب  

ررقملا نع ًافلتخم ءاجيذلا صيخارتلا مظن ب قلعتملاررقملا عورشم ىلإ عامتجالا ةيانع هجوو   -١٣٩  
قباسلا تاعامتجالا ىلإ ةنجللاهتلاحأيذلا يسايقلا  فارطألا ددع ليجستب قلعتي اميفو . فارطألل ة 

نأ ىلإ ررقملا عورشم راشأ ،صيخارتلل ًامظن تأشنأولايرتنوم ليدعت ىلع تقدص يتلا  قافخإ  
صيخارت مظن ءاشنإ يف ليدعتلا ىلع تقدص يتلا فارطألا نكميو ا اهعضي   امازتلال لاثتما مدع ةلاح يف  

راجتالا ةجلاعمل ةيساسأ ةادأ ربتعي صيخارتلل ةلاعف مظن ذيفنت نأ ثيح . لاثتمالا مدع ءارجإل اهعضخينأ 
مظنلا هذه لاخدإ ىلع فارطألا عيمج عيجشت يف ةبغر ةنجللا تدبأو ،لاثتمالا دصرلو عورشملا ريغ 

  .ةلاعف ةقيرطب اهليغشتو
ىلع تانيسحت لاخدإعوضوم ةنجللا تشقان امك   -١٤٠ رشن كلذ يف امب ،ةصاخلا تاءارجإلا ا   

نأ نكمي يتلا ًايسايق ةدحوملا تايصوتلا ةعومجمو لاثتمالا مدع ءارجإ نأشب لماشلا يديهمتلا ليل دلا
ةبضتقم تاشقانم ةنجللا ترجأ دقو . ةنامألل يكبشلا عقوملا ىلع لجاعلا بيرقلا يف اهنم لك حاتي

ةنجللا ىلإ تامولع ملاو تانايبلا ميدقت يف رخأتلا ةلكشم كلذ يف امب ،ءارجإلا ىلع ضارتعالا هجوأنأشب 
  .ةلبقملا ةنسلا يف عوضوملا ىلإ ةدوعلا تررقو

نيثالثلاو سداسلا عامتجالا ءانثأ شقون يذلا دونبلا دحأ ىلإ عامتجالا ةيانع سيئرلا هجو   -١٤١
، /زومت يف ةنجلل ريراقتلا دادعإب قلعتملاوهوهيلوي ىندألا دحلاب قلعتي اميف تانايبلا ضارعتساو ضرعو ،   
ةنامألا دامتعا ببسب ةلكشملا تأشن دقو . لاثتمالا لباقم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تايمك نم

حيحصلا مقرلا ىلإماقرألا بيرقت وحن ليمت ةفلتخم تاقوأ يف ةفلتخم جهنل فارطألاو  تانايبلا غالبإ دنع  
أ لاثتمالا مدع نمًاليلق ٍىوتسم يفختنأ ةبرقملا تانايبلل نكمي ذإ . اهضرعو اهضارعتساو سكعلا و  

عقاولا يف هنأ ةقيقدلا ماقرألا فشكت نيح يف ةيرهاظ لاثتما مدع ةلاح يف فرطلا عضت نأ نكمي ثيح 
  .ةيباقرلا دودحلا نمض عقي

ةقيثولا يف ةنامألا ا و  -١٤٢  تررقو UNEP/OzL.Pro.18/INF/7دعأ يتلا تارايخلا ةنجللا تشقان  
لكل لا اىلع ءاقبإلا نمضت يذلا " عيمجتلا جهنب"ةيصوتلا   ا ةحاتإ يف لثمتت يتلا ًايلاح ةعبتملا ةسراممل

تانايبلا غالبإ دنعهاخوتييذلا ةقدلا ىوتسم ديدحتل ةدح ىلع فرط  فارطألا عامتجا تعد امك.    
دودحلا نع ام فرط فارحنا ناك اذإف . تانايبلل ىندأ ىوتسم ديدحت يف بغري ناك اذإ اميف تبلا ىلإ
ةلاح يف رظنلا ءاجرإب ذيفنتلا ةنجل موقت ،ىندألا دحلا ىوتسم نود فرطلا كالهتسا وأ جاتنإل ةيباقرلا  
د تبلا ىلإ فارطألا عامتجا اعد ماتخلا يفو . رثكأ وأ ةنسل لاثتمالا ةيرشعلا روسكلل حوملا ددعلا يف
لاثتمالاب ةقلعتملا تانايبلا ضارعتساوضرع دنع مدختسي يذلا  .  
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ةنامأو ةيذيفنتلا ةنجللاو نوزوألا ةنامأو ةنجللا يف هئالمزل هركش نع سيئرلا برعأ ،ماتخلا يف  -١٤٣  
فارطألاددعتملا قودنصلا ةنجللا تاعامتجا ترضح يتلا فارطألا عيمجو ذيفنتلا تالاكوو  راشأو .  

لمعلا دتمي ةياغلل مدقتمو نرم ماظن لاثتمالا مدع ءارجإ يف اهيدل ناك فارطألا نأ اهدافم ةظحالم ىلإ 
و اماعرشع ةسمخ ىلإهب  حاجنلابًالفاح ًالجس هيدل  تايدحت انل لمحيس ٢٠٠٧ماع نإ لاقو .    

ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةديدج ةيباقردويقل لاثتمالا دصر اهنيب نم ،ةديدج  تيقوتو ،٥   
لوليأ٣٠لبق لحي يذلا فارطألل رشع عساتلا عامتجالا  نع غالبإلل يئاهنلا دعوملا وهو ربمتبس / 

لايرتنوم لوكوتورب ةدحوىلع ةظفاحملل ةنجللا دوهج معد ىلع فارطألا عيمج ثح تساو. تانايبلا  
زاتمملا اهلجس ىلع ظافحلا يف رارمتسالا لالخ نم   .تانايبلا نعركبملا  غالبإلا يف 

عم تلعافت يتلا فارطألا ضعب مهيف نمب ،ةملكلا اولوانت نيذلا فارطألا عيمج ولثمم برعأ   -١٤٤
. لمعلا يف مهينافتلو قاش لمع نم اهؤاضعأو ذيفنتلا ةنجل سيئر هب ماق امل مهريدقت نع ،ةرشابم ةنجللا

مدق فرطلا نأل ةدحتملا اينارتت ةيروهم جب قلعتملاررق ملاعورشم بحس مت دق هنأ ىلإ ةنجللا تراشأو 
 ، خألاتاررقملاعيراشم عيمج ةلاحإ ىلع ةنجللا تقفاو مث لاثتما ةلاح يف هنأ نيبت ةبوصم تانايب ىلإ ىر  

  .اهرارقإلىوتسملا عيفرلا ءزجلا 
لثمم ثدحت  -١٤٥ ةليئضلا تايمكلا ةيضقب قلعتي اميف هنأ ركذو يبوروألا داحتالانع ةباين ادنلنف    ،

 ، يتلا ةيليصفتلا ةيساسألا ةقرولا يف رظنلل تقولا نم ديزم ىلإ جاتحت فارطألا نأ دقتعي هنإف ةياغلل
ءاجرإ هيف بلطي ررقم عورشم كلذ ىلع ءانب مدق دق هدفو نإ لاقو . اهيلع درلاوةنامألا اهتمدق 

ميدقت ىلإ فارطألا اعدو ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالا ىتح ةشقانملا 
  .ةقيثولاىلع مهدودر 

ماع يف تريغ ةنامألا نأل طقف تأشن ةلكشملا نأ اهدافم ةظحالم ىدبأ رخآ افرط نأ ديب   -١٤٦
اهنع غالبإلا يف تأدبو دحاو يرشع مقر ىتح تانايبلا نع غالبإلا نأشب ةداتعملا اهتسرامم ن  م٢٠٠٥

ةيرشع ماقرأةثالث ساسأ ىلع تاميلعت بايغ يف كلذب مايقلا يغبني نكي مل هنأ دقتعي هنإ لاقو .  
فرطل ة لمتحملا لاثتمالا ةلاحيف رييغت ثودح كلذ ريثأت نم ناك هنأ اميس الو ،فارطألا نم ةحضاو 

جماربلاو تاعيرشتلا يف ةضيفتسم تاحيقنت ةيرشع ماقرأ ةثالث ىلإ رييغتلا بلطتي و. لقألا ىلع دحاو
نأ ةطاسبب عامتجالل يغبني ناك هنأو ررقميأ ىلإ ةجاح كانه نكت مل هنأ دقتعي هنإ لاقو ،ةينطولا   ،

دحاو يرشع مقرىتح تانايبلا نع غالبإلاب ةقباسلا ةسرامملا ىلإ ةدوعلاب ةنامألا فلكي  .  
ةريشم كلذ ىلع ىرخأ فارطأ تقفاو  -١٤٧ هذه ىلإ قرطتلا نع فقوت هتاذ لوكوتوربلا نأ  ىلإ 

يف لصأتملا نقيتلا مدع ىلإ رظنلاب لوقعم رايعم دحاو يرشع مقر ىتح تانايبلا نع غالبإلا ف. ةيضقلا
بحس ،تاشقانملا هذه ءوض يفو . تادراولا نم ةاقتسملا تانايبلا لاثملا ليبس ىلعو ،تانايبلا ضعب
نع ةباين ادنلنفلثمم عورشم ةيبوروألا ةعامجلا   غالبإلا ىلإ ةدوعلا يغبني هنأب ةنامألا يأر ب لبقو هررقم 
ردقت نوزوألا ةنامأ نأ ةنامألا لثمم ركذو . طقف دحاو يرشع مقر ىتح اهضارعتساو تانايبلا نع
  .عامتجالا تاهيجوتو تالخدم
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  لايرتنوم لوكوتورب يف رييغت ءارجإب ادنك نممدقم حرتقم   - رشع سماخ
عيرستل لايرتنوم لوكوتورب ىلع هلاخدإ حرتق ملارييغت لايريضحتلا ءزجلا ىلع ًاضورعم ناك   -١٤٨

اعلا ريغ فارطألاىدل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نم يجيردتلا صلختلا ةداملا بجومب ة لم 
يساسألا تاجايتحالاب ءافولل كلذو٥ ، UNEP/OzL.Pro.18/3( ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ة  
هيجوت داري يتلا اياضقلا نأشب ةنامألا ةركذمو )ًايناث لصفلا اهل فارطألا عامتجا ةيانع،   
)UNEP/OzL.Pro.18/2.(  

عامتجالا ءانثأ ئشنأ دق لاصتالا قيرف نأ كراشملا سيئرلا ركذ دنبلا اذهل هميدقت دنعو   -١٤٩
،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرف لل نيرشعلاو سداسلا ىلع تقفاو دق ادنك نأو حرتقملا اذه ةشقانمل  

لصتت اثيح ةلأسملا هذه نأشب تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحلا  ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالاب أ  
ملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم٥ةداملاب ةلماعلا فارطألل  ةننق  

  .ةنيعم ةيرادإ اياضق جلاعتو تاقيلعتلا كلت سكعتحرتقملا اذه ىلع تارييغت لاخدإو 
لصاوينأ ىلع يريضحتلا ءزجلا قفتا  -١٥٠ أشنأ يذلا لاصتالا قيرف  حوتفملا لماعلا قيرف لا ه 

يذلا وادنك اهتمدق يتلا ةديدجلا تامولعملا ءوض يف عامتجالا اذه ءانثأ ةيضقلا هذه هتشقانم ةيوضعلا 
  ).نيتنجرألا(نوريب ارول ةسنآلا هسأرتس 

عمتجا يذلالاصتالا قيرف تالوادم نع ًاريرقت نوريب ةسنآلا تمدق   -١٥١ ةدع تابسانميف    .  رقاو
ضفخ ةدايز ةيناكمإنم مغرلاب هنأ قيرفلا  مهملا نم هنإف ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل جاتنإلا   

لجأ نم مادختسالا ةينالديصلا ةيرولف ةيرو لكلانوبركلا تابكر م نم ةيفاك تادادمإ رفاوتنامض 
ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالاةزهجأ  .  

اهارجأيتلاتالوادملا مغر ، قيرفلا نكمتي مل  -١٥٢ نأب،  صوي  ادنك هتحرتقا يذلا ليدعتلا ةلاحإب ي   
ىلع كلذ نم ًالدب قفتاو ،ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ىلإ ةرقفلا ىلإ ةراشإلا  نم ٣  تثح يتلا ١٧/١٢ررقملا    

نم صلختلاب ليجعتلا نامض ىلع ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا  ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل اهجاتنإ   
هنأىلإ ةراشإلاىلع قفتا امك . ةيساسألا  يونسلا جاتنإلاتايلمع تردق ،ةيعوطلا تاردابملا لالخ نم   
ىدل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ، ٥ةداملا ب ةلماعلا فارطألا 

ماع يفنوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط  ٢٠٠٠براقي امب  تالادب ةبوسحم نط ١٥٠٠ و ٢٠٠٧   
ماع يفنوزوألا دافنتسا  ماعو ٢٠٠٨    . قيرفلا ريرقتب ًاملع يريضحتلا ءزجلا طاحأو. ٢٠٠٩ 

  ىرخأ لئاسم -رشع سداس
  ن-ليبوربلا ديمورب  -فلأ 

،يذلا فرطلا هحرتقا ررقم عورشم ميدقت دنعو   -١٥٣ ىلإ ةيبروألا ةعامجلا ةلثمم تراشأ  هيلإ يمتنت
ةعضاخ ريغ ا هديدحتمت دق ن -ليبوربلا ديمورب نأ  أ ريغ نوزوألل ةدفنتسم ةيئايميك ةدامك ريبادتل  
ةيباقرلالايرتنوم لوكوتورب  تحبصأيملعل ا مييقتلا قيرف نع ردص ريرقت ثدحأ باقعأ يفو.  
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نأشب تامولعملا نم ديزملا ىلإ ةجاحبفارطألا  اهجاتنإو نوزوألا دافنتسا ىلع ةيئايميكلا ةداملا ةردق  
ا اثاعبناو ا  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ررقملا عورشم بلط هيلع ءانبو .امادختساو  

ا اهتجردأ يتلا اياضقلل صاخ رابتعا ءاليإ عم ن -ليبوربلا ديموربل همييقت يف رارمتسالا هوتل ةلثمملا
  .ةيوضعلاحوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالل ةلأسملا هذه لوح  ريرقت دادعإو

نأ ىلع قافتالا مت ،ررقملا عورشم ىلع ةفيفط ةيصن تارييغت ءارجإب تاحرتقم ميدقت بقع  -١٥٤  
عورشم مدقو .عامتجالا اذه ءانثأ هثحب ةلصاومل حقنم ررقم عورشمرادصإب ةينعملا فارطألا موقت   

هرارقإل ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ىلإ هتلاحإ ىلع قفاو يذلا يريضحتلا ءزجلا ىلإ كلذ دعب     .حقنملا ررقملا

  يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم عم نواعتلا  - ءاب
ةينعملا ةينقتلا تاراي خلا ةنجل هب تماق يذلا زاتمملا لمعلا ىلإ ةدحتملا تايالولا ةلثمم تراشأ  -١٥٥

اذه زيزعت رسيت نأ نوزوألا ةنامأ ىلإ تبلطو يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم عم نواعتلاب تانولاهلاب 
نوزوألا ةنامأ يلثممل نذأي يذلا ١٥/١١ررقملا ماكحأ نإ تلاقو ،ةمظنملا ةنامأ عم لمعلاب نواعتلا   

ةمظنمل ةعباتلا ةلصلا تاذ تائيهلا عم تاشقانم يف طارخنالاب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو  
  .اهتيمهأ اهل لازت ال يلودلا يندملا ناريطلا

ةيضقلا يفرظنلا ىلع ةنجللا تقفاوو ةلخادملاب ًاملع يريضحتلا ءزجلا طاحأ   -١٥٦ قحال دعوم يف   
لبقتسملايف   .  

  نيجيب دايبملوأ  - ميج
ثيح نيرشعلاو ةعساتلا دايبملوألا باعلأل ةيميظنتلا نيجي ب ةنجلل ةعباتلا ةبقارملانيصلا لثمم مدق   -١٥٧

ىلإ ٨نم ةرتفلا يف اهتماقإ ررقملا باعلألا نوكت نأ ةلافكل اهذاختاب ةنجللا موقت يتلا تاوطخلا تحرش   
بآ٢٤ رضخأ دايبملوأ ةباثمب٢٠٠٨سطسغأ /  ةنجللا تناكو.   ةرازو عم قيثو نواعت يف تلمع دق  

ةيامحلا نيمضت ةلافكل بينويلا ىدل داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعشو ةينيصلا ةيئيبلا ةيامحلا  
نوبركلا تابكرم مادختسا داعبتسال ةيهيجوت ئدابم عضو كلذ لمشيو . ةنجللا ةطشنأ عيمج يف ةيئيبلا
ل معلا دمو باعلألاب ةلصتملا نيومتلاو ةماقإلاو ،دييشتلا لامعأ عيمج يف تانولاهلا وأ ةيرولف ةيرولكلا
. ديربتلاو ءاوهلا فييكت ةزهجأ ،لاثملا ليبس ىلع ،يطغت يتلا تايرتشملا دوقع لمشيل ئدابملا سفنب

رابتعالا يفذخؤيو  . ةيعارلا تاهجلا رايتخا دنعونوزوألا ةيامحب قلعتي اميف ةلمتحملا ةيعارلا تاهجلا ءادأ  
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ة يلاخلا تادربملل قاطنلا عساولا مادختسالا ةطشنألا هذه راثآ لمشتو
  .باعلألاب ةلصتملا

ةنجللا طرخنت امك   -١٥٨ ةيامح فادهأب ضوهنلاو روهمجلا ةيعوتو فيقثت ةطشنأ يف ةيبميلوألا  
خ نموenvironment/com.2008beijing.www يكبشلا عقوملالالخ نم نوزوألا  تاساركلا لال  

 ًارخؤم ةصاخ ةزئاجىلع ةيميظنتلا ةنجللا تلصح دقو . نهارلا عامتجالا ءانثأ ةحاتم اهلكو ،ةيمالعإلا
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ًافارتعا كلذوةيئيبلا ةيامحلا ةرازو نم اهدوهجب  ىلإ نيلثمملا عيمج ةيبميلوألا ةنجللا ةبقارم تعدو .  
تت دايبملوأ يف ةكراشملاو٢٠٠٨ماع يف نيجيب ىلإ روضحلا    .نوزوألا ةقبط ىلع ظافحلا ةاعارم هيف م 

  )Project Solar Chill(ةيسمشلا ةقاطلا مادختساب ديربتلا عورشم نع رضخألا ملسلا ةمظنم ريرقت   - لاد
عورشم نع عامتجالا ىلإ ًاريرقت رضخألا ملسلا ةمظنم لثمم مدق  -١٥٩ ةقاطلا ب تادربملا لمع 

يهوتامظنم عبس نيب ةكارش تماقو. )Solar Chill Project (ةيسمشلا ةحصلا ةمظنمو بينويلا    
ةلوفطلل ةدحتملا ممألا قودنصو،ةيملاعلا ينقتلا نواعتلل ةيناملألا ةلاكولاو ،   )Proklima( دهعملاو  ،
ةحصلا لاجم يف ةمئالملا تايجولونكتلا جماربو،يكرمنادلا يجولونكتلا رضخألا ملسلا ةمظنمو،   - 

ةيذغأللو تانيسكافلل جيلثت ريفوت ىلإ ىمري و، ةيسمشلا ةقاطلاب لمعيتانيسكافلل دربم ثادحتساب 
نم ةيفاك تادادمإ كلمت ال داكت ملاعلا يف قطان مل ًايئيب مادتسم لكشب ةيسمشلا ةقاطلا مادختساب

 ، داسفيدافت نكميكلذبو ءابرهكلا ةميقلا تانيسكافلا   . ةحيحصلاديربتلا ةيلمع رفاوت مدع ءارج نم  
ةجاحلا نع ينغي امم ،جلثلا يف ةيسمشلا ةقاطلا نيزختل ةينوبركورديه ايجولونكت ديربتلا زاهجمدختسيو   

ةعانص ةزئاجب ًارخؤم عورشملا زاف دقو. فيلاكتلا ةدودرم ايجولونكت يهو ،تايراطب مادختسا ىلإ  
دبع . يج.ب. أ ديسلا ،دنهلا ةيروهمج سيئر نأ نلعأو. ةئيبلا لاجم يف ةدئارلا ديربتلاةئف يف ديربتلا 

لوأ حبصأ كلذبو ،يهلد يف هلرتم يف امهمادختسال تانيسكافلل نيدربم مويلا كلذ يف ىرتشا دق ملكلا 
ملاعلا يف ايجولونكتلا هذهءانتقابموقي نم   .  

  ىوتسملاعيفرلا ءزجلا : يناثلا ءزجلا
  ىوتسملاعيفرلا ءزجلا حاتتفا   -  الوأ

يموي فارطألل رشع نماثلا عامتجالا نم ىوتسملاعيفرلا ءزجلا دقع   -١٦٠ نيرشت ٣ و٢   
ةعاسلا يف دنهلا ءارزو سيئر غنس ناهومنام ديسلا هحتتفاو ٢٠٠٦ربمفون /يناثلا موي حابص  ١٠ر٢٠ 

يناثلا نيرشت٢قفاوملا سيمخلا    .ربمفون/ 
أ وريث ديسلاو،غنس ديسلا نم لك ةيلالهتسا تانايبب ىلدأ  -١٦١ يف تاباغلاو ةئيبلا ريزو اجار .  

نع ةباين ثدحت يذلا  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا بئان ليخاكاك تقفش ديسلاو ،دنهلا
يذيفنتلا ريدملا رنياتش ميكأديسلا  سايلإ ديسلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل  بتكم سيئر الوغنولا م، 

  .لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا

دنهلا ةموكحيلثمم لبق نم بيحرتلا  -فلأ    
ىلإ ،هدالب يف عيمجلاب هبيحرت ضرعم يف غنس ديسلا راشأ  -١٦٢ ةريهشلا يدناغ اريدنأ ةملك،   

ةقالعلا لوح يملاع راوح لالهتسا ىلإ تدأ ا وه رقفلا نأ اهدافمو   إ لاق يتلاو ،ثولتلا لاكشأ أوسأ
يداصتقالا ومنلاو،رقفلا ةدح نم فيفختلا نيب عا نع رفسأ ةئيبلا نوصو،  ىلإ ةجاحلاب يملاع فارت  

تقدص دقو . ملاعلل كرتشملا يعيبطلا ثارتلا ةيامح هيف يرجت يذلا تقولا يف رقفلا نم سانلا ريرحت
ديدعلا يف تكراشو ١٩٧٢ماع ذنم ةيئيبلا كوكصلا نم ريثكلا ىلع ،اهينيع بصن كلذ ةعضاو ،دنهلا   
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يف ةمادتسملا ةيمنتلا ماظن حجن يلحملا ديعصلا ىلعو. ةيئانثلا ةنوعملاجماربو ةيميلقإلا نواعتلا جمارب نم   
لاجميف روهدتلا هاجتا سكع يف دنهلا ةيسيئرلا ةيئيبلا ريبادتلا  ةبسنب  نم درفلا ةصح نم ريثكب ىندأ   
امم يلامجإلا يلحملا لخدلا   .داتعم وه 

تفوأ دنهلا نأ ىلإ ،نوزوألا ةقبط ةيامحل يملاعلا ماظنلا خيراتل هدرس ةداعإ ضرعم يف ،راشأو  -١٦٣  
يف ةقباس تناكو ،ىرخألا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالاو لوكوتوربلا بجومب ا   امازتلا عيمجب

ءارآلا يف يوق يملع قفاوت ىلع زكتري لوكوتوربلا حاجن نإ لاقو. ينمزلا لودجلا ىلع نايحألا ضعب  
ب قلعتياميفحوضولا مازتلاو  ةدح نم للقت رعسلا ةلوقعم تايجو لونكت رفاوتو، ةلكشملا نع ةيلوؤسملا 

 ، ةيمانلا نادلبلا يف درف لكل ةقباطتم تاقاقحتساب ندنل ليدعت لالخ نم لمعلا لاخدإو ةلكشملا
ًايشمت ةيمانلا نادلبلا اهدبكتت يتلا ةيفاضإلا فيلاكتلا يطغت ةيلام تابيترتو،ةمدقتملاو أدبم عم    

مايقلا ىلإ ةجاح ةمثف . نيسحتلل لاجم كانه لازي الفكلذ عمو . ةنيابتمنكت نإو ةكرتشملا تايلوؤسملا 
، ل ديزملاب نادلبلا كلت نيكمت لجأ نم اميس ال ،ايجولونكتلل فثكملا لقنلاو ةيمانلا نادلبلا تاردق ءانب
ضرفل ةيراجتلا دويقلا مادختسا لثم ،اهبنجت نيعتي قلازم كانه نأ امك . ةيلامسأرلا تادعملا جاتنإ نم
نكمي ا ىلإ رظنلاب بوصتسم ريغ ر مأ وهو ،لاثتمالا يداصتقالا ومنلا ىلع يسكع رثأ اهل نوكي نأ أ

لثمتي لضفأ ج ؛رقفلا ةدح نم فيفختلاو   تايلآ لالخ نم مدقت يتلا ةيرورضلا دراوملا ريفوت يف ةمثو
 ، اهزواجتتورقفلا ةدح نم فيفختلل ةصصخملا تايلآلا ىلإةفاضإلاب ديج لكشب ةربتخم  .  

دنهلا تعاطتسا ام اذإ هنإ لاق ًاماتخو  -١٦٤ يطارق وميدو حوتفم عمتجم راطإ يف رقفلاىلع ءاضقلا  
 ، ًاديدجًابرد لثمي نأ كلذ نأش نمفةئيبلاو نوناقلا مكحو ناسنإلا قوقح يمحي ةمادتسملا ةيمنتلل  ديب ،   

ةعماج تاسايسلاو عمت  لكشب او ةملوعلاو ةيداصتقالا رومألا حبصت نأ يرورضلا نم نوكيس هنأ  
قفاوتب سمتلت نأ ىلع ،ةريبك ةيملاع ةيمهأ نم لوكوتوربلل ام ىلإ رظنلاب ،فارطألا ثحتساو . ربكأ
  .ةكرتشملا ملاعلا لغاوش ةجلاعمل لئاسو ءارآلا

لوكوتورب نأ ىلإ راشأو ،ةرارحب يهلدوين يف عامتجالا يف نيكرتشملاب اجار ديسلا بحر  -١٦٥  
، الا نم ةمدقتم ةلحرم دهشي لايرتنوم داوملا مظعم نم يجيردتلا صلختلا ىلع يوطني امملاثتم  

ماكحأ ذيفنتل دنهلا ا ٢٠١٠ماع لبق نوزوألل ةدفنتسملا   ذختا يتلا ةطشنألا ضعب ضرعتساو  ،
تاوطخ ةيمانلاو ةمدقتملا نادلبلا هتطساوب تذختا قافتا لوأ هفصوب لوكوتوربلا حدتماو . لوكوتوربلا
نإ لاقو ةنيابتمنكت نإو ةكرتشملا تايلوؤسملاو تاردقلا ساسأ ىلع ة مزلم تادهعت ماربإل ةيقابتسا  ،
ةجلاعم ةيفيك نأشب ةماه ًاسورد مدقي تادهعتلا كلت ذيفنت نإ و ىرخأ ةيصعتسم ةيملاع ةيئيب اياضق 

اهل نأ ىلإ رظنلاب لدجللةريثم نوكت نأ لمتحيو ةماه اهيف رظنت نأ فارطألا ىلع نيعتي يتلا تاررقملا   ،
تاعامتجا امود دوستيتلا نواعتلا حور نأ يف ةقثلا نع برعأ هنأ الإ ،ةيداصتقاو ةيئيب ت الالد  
  .ةماه جئاتن ىلإ لصوتلا لفكتس فارطألا

نع بارعإلل ةملكلا دنهلا يف تاباغلاو ةئيبلا نوؤشل ةلودلا ريزو انيم نايران ومان ديسلا بلط   -١٦٦
عامتجالا داقعنا ريسيت يف مهاس نم لكلركشلا    .فارطألل رشع نماثلا 
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  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا نايب  -ءاب
ليخكاك ديسلاماق  -١٦٧ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا رنياتش ميكأ ديسلا نع ةباين  ، 

لوكوتورب نإ لاقو . ةراحلا ةفايضلا نسح ىلع هتموكحو دنهلا ءارزو سيئر ىلإ ركشلاهيجوتب 
ةرهاب ةلاحو ةنيابتمنكت نإو ةكرتشملا ةيلوؤسملا أدبم قيبطتو يملاعلا نماضتلل قلأتم لاثم لايرت نوم  
رسيت دقل . ةيرشبلا ءاقبل ةيويح ةيضق ةجلاعمب ةصاخلا تاءارجإلا هيجوتو ريسيتب ايجولونكتلاو ملعلا مايقل

قودنصلا همدق يذلا ليومتلاو هل ةعباتلا مييقتلا ةقرفأ هب تماق يذلا لمعلا لضفب لوكوتوربلا حاجن 
لئادب طابنتسا ىلع ةعانصلا ةردق نع ًالضف، ىرخألا ليومتلا تايلآو فارطألا ددعتملا  ةفلكلا ةلمتحم 
نم اهريغو فارطألا مايق بلطتي لوكوتوربلا فادهأب ءافولا نأ ديب . نوزوألل ةدفنتسملا داوملل
هذه نيب نمو .اهرظتنت يتلا تايدحتلا ىلع بلغتلل مزعلا ةديطوو ةرباثم دوهج لذبب تايلاعفلا  

ىلإ ةجاحلاو نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تاقيبطت يف ليثيملا ديمورب مادختسا تايدحتلا 
ةيميظنت دوهج لذبو نوزوألا تادهاعمل ةينامئتسالا قيدانصل لةلماكو تيقوتلا ةنسح تامهاسم 

ةطشنأب مايقلا ريخألا رمألا بلطتي دقو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلل ىرخأ ةيذافنإو
لاقتنا ةلحرمب ا  اهدشاني ذإ ،فارطألل ىنمتو . اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا تاردق ءانب

ا   .الوادم يف حاجنلا ،لماكلاب لوكوتوربلا ذيفنت ىلع ديطولا اهمزعب ظافتحالا

  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطأللرشع نماثلا عامتجالا سيئر نايب   -ميج
دوهجلا ىلع ىنثأو عامتجالا ةفاضتسا ىلع دنهلا ةموكح ىلإ ركشلا بالوغنولوم ديسلا هجو ت  - ١٦٨

ةنوآلا يف حبصأدوسألا لبجلا نأب دافأو . لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتو ةئيبلا ةيامحل دنهلا اهلذبت يتلا  
ًافصاو ،لوكوتوربلا يف١٩١مقر فرطلا ةريخألا  ًابيرق متيس هنأ ىلع ةعجشم ةمالع هنأب كلذ  زاجنإ    

نوزوألا ةقبط ةيامحب يلودلا عمت  ، . ا مازتلا ىلع ليلدو ةيملاعلا ةيوضعلا اهتئن ىدلفارطألا دشانو  
ىلع ظفاحت نأ ،لوكوتوربلا بجومب ا   نأ ىلإةرباثملا حور امازتلال لاثتمالل دوهج نم هلذبت ام ىلع  

  .ةمهملا لمتكت

  ةيميظنتلا لئاسملا  -ًايناث
  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا بتكم ءاضعأ باختنا  -فلأ

ةرقفلل ًاقفوو ،ىوتسملا عيفرلاءزجلل ةيحاتتفالا ةسلجلا يف مت   -١٦٩ ةداملا نم ١  ماظنلا نم٢١    
فارطألل رشع نماثلا عامتجاللمهؤامسأ ةيلاتلابتكملا ءاضعأ باختنا ،يلخادلا  لوكوتورب يف    

  :ةيكزتلابلايرتنوم 
  )ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج(الوغنولوم سايلإ ديسلا       :سيئرلا

ةيقيرفألا ةعوم(       ا(  
  )ناتسكاب (ةايح حلاص لصيفديسلا     :سيئرلا باون

  )يداهلا طيحملاةقطنم و ايسآنادلب ةعومجم (      
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  )يسورلا داحتالا(فوكشروغ ينيجفيإ ديسلا       
  )ةيقرشلا ابوروأ نادلبةعو مجم(      
  )ةيكينيمودلا ةيروهمجلا (وبليفناوخ ديسلا       
  )يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ نادلبةعومجم (      

  )اسمنلا (كينجاركلوب ديسلا       :ررقملا
  )ىرخأ نادلبو ةيبرغلا ابوروأ نادلبةعومجم (      

  لايرتنوم لوكوتوربيف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا لامعأ لودج رارقإ   -ءاب
دراولا تقؤملا لامعألا لودج ىلإ ًادانتسا ىوتسملا عيفر ءزجلل يلاتلا لامعألا لودج رارقإ مت   -١٧٠

  :UNEP/OzL.Pro.18/1ةقيثولا يف 
  :ىوتسملاعيفرلا ءزجلا حاتتفا   -١

؛دنهلا ةموكحيلثمم نم بيحرت ةملك  )أ(    
؛ةئيبللةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا نايب  )ب(    
لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشعنماثلاعامتجالا سيئر نايب   )ج(  .  

  :ةيميظنت لئاسم  -٢
لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا بتكم ءاضعأ باختنا   )أ(

  ؛لايرتنوم
لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا لامعأ لودج رارقإ   )ب(

  ؛لايرتنوم
  ؛لمعلا ميظنت  )ج(
  .نيلثمملا ضيوفت قئاثو  )د(

  .٢٠٠٦ - ٢٠٠٢مييقتلا ريراقت نأشب اهلامعأ نع مييقتلا ةقرفأ نم ةمدقم ضورع   -٣
ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللالامعأ نع ةمدقم ضورع   -٤  

ةعباتلا ةذفنملا تالاكولاو فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأو لايرتنوم لوكوتورب  
  .قودنصلل

  .دوفولا ءاسؤر نم تانايب  -٥
اهدمتعي نأب ىصوملا تاررقملا يف رظنلاو يريضحتلا ءزجلل نيكراشملا نيسيئرلا ريرقت   -٦

  .لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا
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  .لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عساتلا عامتجالا داقعنا ناكمو ديعاوم  - ٧
  .ىرخأ لئاسم  - ٨
لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا نم تارر قم دامتعا  - ٩

  .لايرتنوم
  .لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ريرقت دامتعا  - ١٠
  .عامتجالا ماتتخا  - ١١

دنع " ىرخأ لئاسم "٨دنبلا تحت جردت اياضق ةراثإب نوبودنملا مقي مل ام هنأ سيئرلا حضوأ   -١٧١
 ، ةيضق يأ ةراثإ متت ملو . نهارلا عامتجالا ءانثأ اياضقلا كلت يف رظنلارذعتيسف لامعألا لودج رارقإ

  .ليبقلا اذه نم

  لمعلا ميظنت  -ميج
  .لومعملا اتاءارجإلا عابتا ىلع فارطألا عامتجا قفاو   - ١٧٢

  نيلثمملا ضيوفت قئاثو  -لاد 
م ًافرط٨٨ضيوفت قئاثو فارطألل رشع نماثلا عامتجالا بتكم رقأ   -١٧٣ مت ًافرط ١٣٢لصأ ن    

عامتجالا يفاهليثمت  ساسأ ىلع ًافرط ١٣٢لصأ نم نيفرط ليثمت ىلع تقؤم لكشب بتكملا قفاوو .    
ام   ةصاخلا ضيوفتلا قئاثو ناهجويس ام ةنامألا ىلإأ ةنكمم ةصرف برقأيف  عيمج بتكملا ثحو .  

ج ىراصق لذب ىلع ،فارطألل ةلبقملا تاعامتجالا رضحتسيتلافارطألا  ضيوفتلا قئاثو ميدقتل اهده  
بولطم وه امبسح ةنامألا ىلإةصاخلا ا  ةداملايف  يلخادلا ماظنلا نم١٨     .  

ةرتفلل مييقتلا ريراقتنأشب اهلامعأ نع مييقتلا ةقرفأ نم ةمدقم ضورع   -ًاثلاث  ٢٠٠٦ - ٢٠٠٢  
  يملعلا مييقتلا قيرف  -فلأ

، نوفا جأ. ل. أ ديسلاواراكناشيفار . ر. أ ديسلا زجوأ  -١٧٤ مييقتلا قيرف ءاضعأيهاف ديفاد ديسلاو  
ةيسيئرلا هجئاتنو نوزوألا دافنتسال٢٠٠٦ماع يف يملعلا مييقتلا لاجم يف ققحملا مدقتلا ،يملعلا    .

ىلع فارطألا عامتجا قافتا دعب ٢٠٠٤ربمسيد /لوألا نوناك يف أدب يذلا لمعلا يف كرتشاو  
نم ءاملعلا نم ٣٠٨هعومجم ام ،قيرفلا تاصاصتخا  ًادلب٣٤  يف يذيفنت زجوم رادصإ مت دقو .  

ملاعلا ةمظنملاو بينويلا يعقوم ىلع هيلع عالطالا نكميو،٢٠٠٦سطسغأ /بآ ىلع ةيوجلا داصرألل ةي   
ةكبش يعقوم ىلع ًاحاتم لماكلا صنلا ىلع عالطالا نوكيسو. تنرتنإلاةكبش  نوناك يف تنرتنإلا   

ذآ يف عوبطم لكش يفو،٢٠٠٧رياني /يناثلا لثمتيس ،ةقباس تاونس يف ثدح امكو . ٢٠٠٧سرام /را 
ناونعب عرف يف ٢٠٠٦ماع مييقت نم ماه ءزج  ًاباوجوًالاؤس نورشع"  قبط نع  نوكيسو ". نوزوألا ة 

نيملعملاو،ةماعروهمجل ل ًاهجومو ًاحاتم عرفلا اذه ةبلطلاو،   ، ، تاسايسلا عانصو   .ةدح ىلع لك 
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تاينيعستلا لئاوأ يف ا تغلبوجلا يف نوزوألل ةدفنتسمل ا داوملاتايوتسم نأ مييقتلا دكأ   -١٧٥  ورذ  
نأ تبثي امم ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ صقانت عم ىشمتي امب ًاعقوتم ناك امك صقانتت تذخأو  
نأشب نقيتلا مدع نم عونل ةضرع ةبقترملاتايوتس ملانأ ديب . احاجن ققحي لايرتنوم لوكوتورب  

نوبركلا تابكرم جاتنإ نمو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نوزخملا نم تاثاعبنالا 
ديازتلا يفةذخآلا ةيرولف ةيرولكورديهلا ًايلاح     .يوجلا فالغلا يف لقتنت يتلاو 

نهارلا تقولا يف هتورذيف وهيملاعلا نوزوألا دافنتساو   -١٧٦ نوزوألا ةداعتسا متتنأ عقوتملا نمو .    
ماع لبقىطسولاضرعلا طوطخ قطانم  يف ١٩٨٠ماع لبق ام تايوتسمب  ًابيرقت٢٠٤٩   دعب يأ    سمخ، 

ماع مييقت يف ًاردقم ناك امم تاونس زخملا نم تاثاعبنالل لضفألا تامييقتلا ببسب٢٠٠٢  تان و، 
ينعتو . )HCFC-22 (٢٢ -ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم عقوتملا نم ىلعألا جاتنإلاو

ىزعنقيتلا مدع هجوأ   ىلإ دوعت ال دق نوزوألا تايوتسم نأ خانملا ريغت عم تالعافتلا ىلإ ت يتلا  
نأ ينعت دق وأ ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تازيكرت اهيلإ تداع ولو ىتح ١٩٨٠ماع لبق ام تايوتسم   

ماع لبق يبونجلا بطقلا بقث يفتخي نأ عقوتملا نمو . عرسأ لكشب عجرتسي دق نوزوألا ىوتسم
ينعي اذهو ،٢٠٦٥ دعوملا نم ًاماع رشع ةسمخ دعب  عجري كلذ و، ٢٠٠٢ماع مييقت يف دراولا عقوتملا  

  .لايرتنوم لوكوتوربيف روصق نطوم يأ ىلإ سيلو يوجلا فالغلا يف لاقتنالل لضفأ مهفت ىلإ 
يف تارييغتلا رارغىلع ةيحطسلا ةيجسفنبلا قوف ةعشألا تايوتسم يف تارييغتلا  تءاج  -١٧٧  

لالخ نم اميس ال ،ماه ريثأت خانملا ريغتل نوكي نأ ةيناث ةرم عقوتملا نم نكل و ،ريفسوتارتسلا نوزوأ
ميف تارييغتلا  ماع لبق ام تايوتسم ىلإ ةيجسفنبلا قوف ةعشألا تايوتسم دوعت ال دقف: يغتلا ةجرد  

عرسأ لكشب دوعت دق وأ قالطإلا ىلع ١٩٨٠   .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم 
در ،قيرفلاءاضعأدكأ   -١٧٨ ، ًا  مييقتلا يف تجردأ ريفسوبورتلا نوزوأ يف تارييغتلا نأ ،ةلئسألا ىلع  

، ف ،يجولويجلا طاشنلا نم ةثعبنملا تازاغلا ريثأت جردأ كلذكو يلامشلا بطقلا يف نوزوألا دافنتسا
يبونجلا بطقلا يف هنم ةدحلقأ ،هتيمهأ مغر   ًانيابت رثكأو) يلامشلا بطقلا يف نوزوأ" بقث"دجوي ال ( 

يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم تاثاعبنا نأشب تاطاقسإلا يطغتو . ةقدبهب  ؤبنتلاب عصيو
تاهويرانيسلا نمًاقاطن لبقتسملا  .  

دافنتسا نيب تالعافتلا نأل نوزوألا ةداعتسا ىلع خانملا ريغتل يفاصلا ريثأتلاب ؤبنتلا بعصلا نم   - ١٧٩
ببست ةديازتملا يرارحلا سابتحالا تازاغ تازيكرتف . ةددعتم راثآ اهلو ةدقعم خانملا ريغتو نوزوألا
مث نمو ريفسوتارتسلا يف ةدورب تايوتسم رييغت ىلإ يدؤت  سابتحالا تازاغ ضعبل نأ امك ،نوزوألا  

نم ا   اذ دح يف ربتعت نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مظعمو ،نوزوألا دافنتسا ىلع ةرشابم اراثآ يرارحلا
ليكشت ءازإنقيتلا مدع ةلاح نيبو كلذ نيب عمجلا عمو . يرارحلا سابتحالا تازاغ يف يوجلا فالغلا  

ىلع ةردقلا نإف ،هترارح ةجردو هيف ءاوهلا نارود طمنوتاريغتلل لبقتسملا  تارييغتل ل جذومن روصت 
  .ةعفترم نوكت نل ةيلبقتسملا
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  ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرف  -ءاب
جئاتنلا ،ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفل ةكراشملا ةسيئر لا ،نامنروب. ف تيناج ةديسلا تزجوأ  -١٨٠

راثآ تنمضت يتلاو ٢٠٠٦ماعل ةيئيبلا راثآلا مييقتل ةيسيئرلا  ةيجسفن بلا قوف ةعشألا تايوتسمعافترا ، 
، ةيئايحألاةيئايميكلا تارودلاو ،ةيئاملاو ةيربلا ةيجولوكيإلا مظنلاو رشبلا ةحص ىلع  ءاوهلا ةيعونو  ،

   .داوملاو
نيعلا ة سدع ماتعإ ىلإ يدؤت ةيجسفنبلا قوف ةعشألا تايوتسمعافترا نأ مييقتلا حضوأ دقو   - ١٨١

ةعانملا عمقو دلجلا ناطرسويباهتلالا ةينرقلا مروتو خانملا ريغت ببسب نيعلا فلت مقافت نكمملا نمو .  
مث نمو ربكأ ميغت ثودح ىلإ يدؤي نأ نكمييذلا  عنملاو ةرثانتملا ةعشألا نمديزملا  نوكي دقو ؛ةسك  

ب ًابوحصمكلذ   ، ةعشأب نيعلا قارتحاو نيعلا ةسدع ماتعإ وبحسلا لظ يف نيعلا تالضع ءاخترا
يوذ ناكسلل ةبسنلاب فعضلا ىلإ دلجلا ناطرس ب ةباصإلاتالدعم ديزت نأ عقوتملا نمو . سمشلا

ينيماتقلا مرولا ثودح لازي الو ٢٠١٥ و ٢٠٠٠ يماعنيب ءاضيبلا ةرشبلا  نيب دايدز ايف ) اموناليملا( 
يسيئرًالماعةعانملا عمق ربتعي و. تانيجلا نيابتب ةلصتم ررضللضرع تلا ةجردنأ ودبيو . لافطألا  يف ًا 

طيشنت ةداعإ ىلإ ًاضيأ يضفي نأ نكميو دلجلا ناطرس ثودح ، تاسوريفلا  تاحاقللا ةيلاعف ليلقتو  
ةنيعم دلج تاناطرسلةبسنلابةكرتشم لماوع ربتعت تاسوريفلا ضعب نأل ماه رمأ وهو  ةيحان نمو .  

موقي هنأب دقتعي ناك يذلاو دلجلا يف لاد نيماتيف جاتنإ ىلع ةيجسفنبلا قوف ةعشألا عجشت ،ىرخأ 
  .ضارمألا نم اهريغو ةديدع ةيلخاد تاناطرس ثودح دض يئاقو رودب

١٨٢-   ، ليلقت كلذ يف امب ةيربلا ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع اهراثآ ةيجسفنبلا قوف ةعشألا ةدايزل نأ امك
 ، عاونألا ضعب نأ ثيح ،عاونألا نيب يسفانتلا نزاوتلا يف تارييغت ثودحوتابنلا ومن رثكأ نوكت  

كلت مقافتت امك . تابنلا ةجسنأل تارشحلا كالهتسا ضافخناو ،اهريغ نم ةيجسفنبلا قوفةعشألاب ًارثأت 
ازيكرتو ةبوطرلا تايوتسموةرارحلا تاجرد عافترالعفب راثآلا  نع ةمجانلا نوبركلا ديسكأ يناث ت ، 

  .ةعارزلا يف نيجورتنلا مادختسا ةدايز ىلع ةوالع ،خانملا ريغت
 لتكلاةيجاتنإ ىلع ةلمتحم ةيبلس راثآ ثودح عم ،لثملاب ةيئاملا ةيجولوكيإلا مظنلا رثأتتو   -١٨٣

ت. ةيئاذغلا ةكبشلا لالخ نم ةيويحلا نم ةيمهأ رثكأ يعم ا لكيهلا ىلع راثآلا نوكت نأ نكمملا نمو
ماع لكشب ةيويحلالتكلاىلع اهراثآ نم ةيجولوكيإلا ةيحانلا  ةباذملا ةيوضعلا داوملا ةيمك اضيأ رثأتت ذإ .  

تايلمعل ل ةبسنلاببقاوع ثودح عم ،ةيجسفنبلا قوف ةعشألا لغلغت ىلع هرودب رثؤي ام وهو ،ءاملا يف 
ةيئاملاةيئايحألاةيئايميكلا  كلذ يف امب ،خانملا ريغت عم ةماه تالعافت كانه ن وكت دق ،ىرخأ ةرمو.  

نوبركلا ديسكأ يناثل ةبسنلاب صاصتمالاةردق ليلقت  ةيعيبطلا تاثاعبنالا يف ةدايزو ،يوجلا فالغلا يف  
  .ىلعأ ةرارح تاجرد دنع تاتابنلا نم ليثيملا ديمورب نم

كلذ ناك نإو ريفسوبورتلايف نوزوألا جاتنإ نم ةيجسفنبلا قوف ةعشألا ديزت امك   -١٨٤ ض،  وع ي 
عافترالل نوكي نأ نكمملا نمو . ريفسوبورتلا ىلإ ريفسوتارتسلا نم نوزوألا لاقتنا ضافخنا لعفب ايئزج
ددعتم تابكرمو ، )HFC-134a(أ ١٣٤ -ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم تاثاعبنا يف عيرسلا
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ىلع ةيسيئر راثآ ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركل ا تابكرمل ليدبكتحرتقا يتلا ، ةرولفلا ةلماك ريثيإلا
قوف ةعشألا ةطساوب بشخلاو تاكيتسالبلا ليبق نم داوم للحتت نأ نكمي ًاريخأو. خانملا ريغت  ،

داوملا هذه نكلو ،يحطسلا نيطبتلا داومو ةتبثملا داوملا ةطساوب كلذ ةلداعم نكمملا نمو ؛ةيجسفنبلا 
نوكت ام ًابلاغ   .فيلاكتلا ةظهاب 

  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف  -ميج
ماع مييقت نإ لاقو ،ةمرصنملا ةنسلا لالخ قيرفلا لمع ،زريبجيوك ديسلا زجوأ  -١٨٥  ٢٠٠٦ 

ماع عيبر يف يعيمجت ريرقت عضول ةثالثلا ةقرفألا نواعتتسو ماعلا ةيا   ٢٠٠٧لبق لمكتسيس.  
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كال هتسا نأ ةقيقح مييقتلل ةيسيئرلا جئاتنلا نمضتتو  -١٨٦

ةبسنب لقأ ناك ٢٠٠٥ماع يف تانولاهلاو  ماع يف ةددحملا ساسألا طوطخ نم ةئاملاب ٥  مت دقو . ١٩٨٦ 
ىدل  ةديدع ميلاقأو تاعاطق يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا زاجنإ

نكلو ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا  ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا يف ديازتلا   
ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ًايوق لازي ال ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تاعدوتسم لازت الو. ٥   

 يفةرمتسم ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم تاعدوتسم نأ امك ،ةريبك تانولاهلاو ةيرولف 
نم يجيردتلا صلختلا ىلع ةجرحلا تامادختسالا ةيلمع دعاست ،ليثيملا دي موربب قلعتي اميفو. ومنلا
يلاتلابو ديازتلا يف ةذخآ نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا يف هتامادختسا نأ الإ ،ليثيملا ديمورب  

ةصاخلا تارايخلا مييقتو دصرل ماهم قيرفءاشنإب قيرفلا ماق  كالهتسالاضيفختب   .  
،  ينعملاو قيرفلل عباتلا ماهملا قيرف لصاو  -١٨٧ ئشنأ دق ناك يذلاو تاثاعبنالا يف تاتوافتلاب

هلمع١٧/١٩ررقملل ةباجتسا  نيب توافتلا ردصم حيضوتل ،يملعلا مييقتلا قيرف عم زاتمم نواعتب ،   
لماوع ةثالث كانه نأ ودبيو . ةيوجلا تاسايقلا نم ةدمتسملا كلتو ةيدوعصلا قئارطلاب ةددحملا تاثاعبنالا

طمنل فيراعت ىلإ راقتفالاو ،غالبإلاتايلمع يف تارغثلا : توافتلاثودح يف تمهاس ةيس يئر  
لماوعب طيحت يتلاكوكشلاو ؛ةنامألا ىلإ ةغلبملا تانايبلا يف مادختسالا   ،نمزلا رم ىلع تاثاعبنالا نيابت 

  .ديحو ردصم ىلإ هلمكأب توافتلا ىزعي نأ لمتحملا ريغ نمو. ةيوجلا ةلازإلا تالدعمو
ناريطلا ةمظنم عم تانولاهلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تنواعت ١٥/١١ررقمل ل ًاقفوو  -١٨٨  ،

نادبأ يف تانولاهلا مادختس ال ةلوخملاةيميظنتلا تاطارتشالا ليدعتل لمع ةطخ نأشب يلودلا يندملا 
مظنم يف لاصتالا طباض دعاقت ببسبةريطخ تاريخأتتثدح نكلو ،ةديدجلا تارئاطلا  ناريطلا ة  

دقف ،ةقالعلا ةماقإ ةداعإ رسيتي مل اذإو . ةمظنملاو ةنجللا نيب تاقالعلاب لخأ ام وهو ،يلودلا يندملا
داقعنا ىتح ةديدجلا تارئاطلا نادبأ يف قيرحلا نم ةيامحلا ةمظنأ ميمصت ىلع ريثأتلا ليحتسملا نم نوكي 

ديدجت نوزوألا ةنامأ لواحتس يلاتلابو . ٢٠١٠ماع يف يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنمل ةماعلا ةيعمجلا 
  .ةمظنملا عم تالصلا

عامتجالاو ،فارطألا تابلط ةيبلت لجأ نم ةينقتلا تارايخلا ناجل ميظنت ةداعإ ةيلمع لصاوتت   -١٨٩
كراشم سيئرك  ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم وهو ) نيصلا(غنايج وايب ديسلا تيبثتب بلاطم 



UNEP/OzL.Pro.18/10  

45 

ميلاقألا نم ءاربخلل تاحيشرت سامتلا يرجيو .ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل لقي يتلا  
ىلع ةنامألا عقوم ىلع ةلماكلا ليصافتلا ىلع عالطالا نكميو بولطملا ىوتسملا نعاهليثمت  ةكبش ، 

ماع نأ اهدافم ةظحالمب هنايبزريبجيوك ديسلا متتخاو . تنرتنإلا ًاماع ناك٢٠٠٦  ىلع لمعلاب ًامحدزم    
 ٤٠٠٠نم رثكأ اهؤاضعأ سرك ثيح هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو قيرفلل ةبسنلاب صوصخلا هجو 

لوكوتوربلاحلاصلمهلمعل يدرف لمع موي   .  

لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللالامعأ نع ةمدقم ضورع   -ًاعبار  
طألاددعتملا قودنصلا ةنامأو لايرتنوم   قودنصلل ةعباتلا ةذفنملا تالاكولاو فار 

  ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر نم مدقم ضرع  -فلأ 
لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر ،يلالك دلاخ ديسلا مدق  -١٩٠  

نيرشت يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ذنم ةيذيفنتلا ةنجللا ةطشنأ نع ًاضرع ،لايرتنوم  
ًازجوم٢٠٠٥ربمفون /يناثلا ةقيثولا يف دراولا ريرقتلا ،   UNEP/OzL.Pro.18/8 .ةنجللا تدقع دقو  

ناسين يف لايرتنوم يف نيعبرألاوعساتلاونيعبرألاو نماثلا اهيعامتجا  ترقأ و. ٢٠٠٦هيلوي /زومتو ليربأ/ 
ًاعورشم١٤٢هعومجم ام ةنجللا  غلبت ةيليومت تاطابتراب   ع ،لمعتس ،رالود نويلم٩٥،٥    ، ذفنت امدن

ًانط٢٣،٠٣٧جاتنإو كالهتسا نم يجيردتلا صلختلا ىلع  م نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم  داوملا ن  
  .نوزوألل ةدفنتسملا

 ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجت ىلع قفاو فارطألل رشع عباسلا عامتجالا نأ ىلإ راشأو  -١٩١
رالود نويلم ٤٧٠غلبمب فارطألا  دنع ةنجللا تطعأ دقو . ٢٠٠٨ -٢٠٠٦ثالثلا تاونسلا ةرتف ل 

ءافولا ىلع اهتناعإل ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ةدعاسمل ةيولوأ ةرتفلا هذهل ةبسنلاب دراوملل اهتجمرب   
ةلافكل مييقتلاو دصرلل ضبان جمانربب لمعلا ةنجللا تلصاوو . ٢٠٠٧ماع يف ةبجاولا لاثتمالا فادهأب 

، أب اهئافوو ةيلاعفب عيراشملا ذيفنت خانم ززعي يذلا رمألااهيلع قفتملا اهفاده نادلبلا نيب اميف زاجن إلا 
مادختسالل لضفأ دصرب مايقلاب تانايبلا عمجل نسحملا ماظنلا حمسيو. ةذفنملا تالاكولاو ةديفتسملا  

بجومب ةلماعلا فارطألا اهنم يناعت يتلا لكاشملا مهفت ةدايزو نوزوألل ةدفنتسملا داوملل نهارلا يلعفلا 
  .لوكوتوربلا فادهأل لاثتمالا يف ٥ةدامل ا

تاسايس ةقرو نيسمخلاو يداحلااهعامتجا يف اهل مدقت نأ قودنصلا ةنامأ ىلإ ةنجللا تبلط   -١٩٢  
عم ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلإ ةدنتسملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نأشب ةحقنم  
تاررقم يأل تالالد يأو ةديدج تامولعم يأ رابتعالا يف ذخألا عامتجالا ءانثأ فارطألا اهذخت ت 
نم ماتلا صلختلا نأشب ةبوتكم تاقافتا ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا مظعم ىدل دجوي و. نهارلا  

 ، وند عم درطم دايدزا يف وهف اهكالهتسا نم يجيردتلا صلختلا امأ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمج جاتنإ
زملا فادهأقيقحت دعوم   .تاضيفختلا نم دي 

تايدحتلا نم ددع كانه لازي الف تاحاجنلا هذهنم ًامغرهنإ ًالئاق درط تساو  -١٩٣  لازت الو ، 
ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا مامتهاريثت اهيف بوغرملا ريغ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت ةيضق   ٥ 
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ذآ يف ةيضقلا هذه ةجلاعمل ءاربخللًاعامتجا ةنجللا تدقع دقو رظنلا ةنجللا تأدب امك . ٢٠٠٦سرام /را 
فقوتي كلذ نكلو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ةجلاعم ةيفيكب ةصاخلا ةدقعملا ةيضقلا يف 

هقودنصو لوكوتوربلا لبقتسم نأشب تاشقانملا جئاتن ىلعو ًامدق يضملل فارطألا دادعتساىدم ىلع   
فارطألاددعتملا  .  

نإ لاقًاماتخو  -١٩٤ كالهتسا نم يجيردتلا صلختلا ك: هب مايقلا نيعتي يذلا لمعلا نم ريثكلا ةمث ، 
ةبوسحم نط  ٤٠ ٠٠٠نم رثكأ جاتنإ نمو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط  ٣٨ ٠٠٠نم رثكأ 

نإف ،كلذ عمو. اهذيفنت يرجيو لعفلاب اهرارقإ مت ةطشنأو تاعورشمل ةجيتن نوزوألا دافنتسا ةلادب  
فارطألا ددعتملا قودنصلا رمع نمرشع سماخلا ماعلا  ةيذيفنتلا ةنجلل لبقملا نيسمخلا عامتجالا و 

يتلا ةزرابلا ثادحألانم ناربتعي  ام ثيح لافتحالا نيعتي ا   ةيلاملا ةيلآلا حاجن ىلإ نازمري أ
  .لوكوتوربلل

   يئامنإلاةدحتملا ممألا جمانرب نم مدقم ضرع   -ءاب 
اهئالدإ ىدل لايرتنوم لوكوتوربل ةيئايميكلا داوملا ةدحو ةسيئ ر ولافراك ىلوس ةسنآلا تلاق  -١٩٥

لايرتنوم لوكوتورب نإ ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب نع ةباين نايبب نأ نكمي يتلا تازاجنإل ل زاتمم لاثم 
ةكارش ج   يطعي نأبمزتلم يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربف . ةمادتسملا ةيئيبلا ةرادإللدامتعا نع رفست 

فادهأل مامألا ىلإةعفد  نادلبلا معديو لوكوتوربلا اهيف امب ،ةيسيئرلاةيئيب لاتاقافت الا  نم اهنيكمتل  
ىفو لاعفأ ىلإ فارطألا ةددعت ملاتاقافت الا ةمجرتو ةينطولاتايولو ألاو ةيملاعلاتايدحت لانيب قيفوتلا 

رييغت ثادحإ رمألا ةيا  رشبلا ةايحيف سوملم جمانرب ماق دقو.   نم ةدناسمب يئامنإلا ةدحتملا ممألا  
يف جمارب ذيفنتب ةيضاملا ةنس ةرشع سمخلا ةرتف لالخ لوكوتوربلل فارطألا ددعتملا قودنصلا ًادلب ٩٤   

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم نط٥٧ ٠٠٠نم صلختلا ىلع تدعاس    .  
لايرتنوم لوكوتورب نإ ةلئاق تفدرأو  -١٩٦ وهو يلودلا ةيمنتلا لام عأ لودجل ةبسنلاب ًايساسأ ربتعي 

راطخأل ةضرع رثكأ نوكت ام ًابلاغ يتلاو ةشمهُملاو ةريقفلاتاعومجمل لةبسنلاب ةصاخ ةفصب ماه   
 حيتتنيرشعلا هديع نم لوكوتوربلا وند عم فارطألا هجاوت يتلا ةيساسألا تايدحتلاف . يئيبلا روهدتلا
و ةيئيبلا ةيامحلاةيوقتلةصرف لا مازتلالاب ليجعتلا لالخ نم ةكارشلازيزعت   ريغ لئادبلا مادختساب  
رزآتلا ةدايزو ،ةقاطلل مادختسالا ةلاعفلاو نوزوألل ةدفنتسملا راطإ يف  داوملاب ةقلعتملا ةيملاعلا جماربلا  
اذه لايرتنوم لوكوتورب روطت نإ تلاقو. خانملاو ةيئايميكلا ىلإ ةيمارلاو ةيراجلا دوهجلا ب بوحصم 

علطتيو ،ةدحتملا ممألا قاطن لخادًاكسامت رثكأ يئامنإ ماظنةماقإ  ىلإ يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب    
  .فارطألا حلاصم ةمدخ ىلع لمعلاةلصاوم عم لوكوتوربلل ةريغتملا تاجايتحالل ةباجتسالا 

  ةئيبللةدحتملا ممألا جمانرب نم مدقم ضرع   -ميج 
١٩٧-   ، ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش نوزوألا لمع جمانرب سيئر ،ىدنيش اردنيجار ديسلا مدق

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نع ةباين نايبب هئالدإ ىدل،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىدل داصتقالاو  ، 
ةيمانلا نادلبلا ىلإةدعاسم نم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب همدقي امل ًازجوم ًاضرع  فادهأ قيقحت ل 
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. لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانربو نوزوألا لمع جمانرب لالخنم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم صلختلا 
لاثتمالا ىوتسم يقرىلإ هابتنالا ىعرتساو  ققح دقو .ضفخنملا كالهتسالا تاذ نادلبلاهتققح يذلا    

  . ةيئانث تالاكو عم لمعلا لالخ نم ةيفاضإ لاومأ دشح يف ًاظوحلم ًاحاجن ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
ىرخأ ةذفنم تالاكو عم هلمع نع ًالضف،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربنواعت دقو   -١٩٨ ددع عم ،   

 لثم ،فارطألا ددعتملا قودنصلا راطإ يف ةذفنملا ةطشنألا ريثأت زيزعتل ىرخألا ةيلودلا تامظنملا نم
انربلغتساامك . ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا نأشب ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم جم  

تاكارش ليكشتل هلقثةئيبلل ةدحتملا ممألا  نوزوألا ةقبط ىلع عفنلابدوعت  عورشم كلذ يف امب ،   
  .ءارضخلا كرامجلا ةردابمو ةيسمشلا ةقاطلاب تادربملا

ىلع نادلبلا دعاسيس ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل نوزوألا لمع جمانرب نإ لاق ماتخلا ىفو   -١٩٩
قحتودلوتيذلا مخزلا ةمادإ  نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةقلعتملا تاسايسلا جاردإ لالخ نم لاثتمالا قي  

  .يميلقإلاو ينطولا نييوتسملا ىلع اهيلع يسسؤملا عباطلاءافضإو ةينطولا ةيئيبلا تاسايسلا يف 

  ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم نم مدقم ضرع  -لاد 
ةبعش ريدم دمحأ يس دانم يديس ديسلا ركذ  -٢٠٠ هئالدإ ىدل ،فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا   

ةمظنم نع ةباين،نايبب   ، ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا اذنم هنإ   ماع يف ةذفنم ةلاكوك أشن  ١٩٩٢، 
ةداملاب ةلماعلا فارطألا نم ًافرط ٦٧ةدعاسم ىلع ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم تلمع   ٥ 

تلاو ًاعورشم٨٨٥زاجنإو  وألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط٣٣ ٠٠٠نع ديزي ام نم صلخ   نم نوز  
قاشنتسالا ةزهجأ تاعاطق يف ةديدج تاعورشمب مايقلاعمزملا نمو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا   

  .بيرقلا لبقتسملا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمو تادربملاو ةننقملا تاعرجلاب
ا  متي هنإ ًالئاق فدرأو  -٢٠١ امازتلا قيقحتل ةيروف ةدعاسم ىلإ جاتحت يتلا نادلبلل ةيولوألا حنم

يماع يف اميسالو ،كالهتسالاو جاتنإلا ضفخب ةقلعتملا تاونس ثالثلا ةرتف يف متيسو .٢٠٠٧ و٢٠٠٥   
تاقافتالا ذيفنتل صاخ هجوب مامتهالا ءاليإ ،٢٠٠٨-٢٠٠٦ ةقفاوملا تمت يتلا تاونسلا ةددعت ملا 

لمعتو .اهيلع ةيلمعلا هذهيف ماهسإلل يناديملا اهليثمت زيزعت ىلع ةمظنملا  جمانرب عم نواعتلاب  ،ىرجيو.  
يكل تاموكحلل ةدعاسملا ميدقتو يئاهنلا صلختلا ةرادإل ةديدج ططخ دادعإ ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا  

نوزوألل ةدفنتسملا داوملاىلع ةباقرللىرخأ ريبادتو تاعيرشت نم مزلي ام عضت   .  

  يلودلا كنبلا نم مدقم ض رع  -ءاه 
فيتس ديسلا ركذ  -٢٠٢ لا هنايب يف،يلودلا كنبلا/ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل يذيفنتلا قسنملا نامروج  يذ  

بجومب ددحملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ضفخ فده ن إ ،يلودلا كنبلا نع ةباين هاقلأ
ةئاملا يف ٥٠ يفلثمتملاو لايرتنوم لوكوتورب  فارطألل ةبسنلاب ةيمهألا ةمساح ةيعجرم سايق ةمالع ربتعي  

فادهألل فارطألا لاثتما لامتحال رشؤمك ديفيس هنأو ،٥ةداملاب ةلماعلا  ماع يف ةعرسب وندلاب ةذخآلا  
فارطألا ددعتملا قودنصلا نم ةمدقملا ةدعاسملا لضفبو. ٢٠١٠ ماع و٢٠٠٧ يتلا نادلبلا عيمج تنكمت   
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لاجم يفعيراشمذيفنتب موقت  فادهأةيبلت نم ،يلودلا كنبلا عم يجيردتلاصلخ تلا   يف ةددحملا اه  
داوملاب قلعتي اميف ٢٠٠٥ماعل لوكوتوربلا    .ةباقرلل ةعضاخلاةلومشملا  

ماع ةياهن بكنبلا ةياعر تحت اهذيفنت مت يتلا فارطألا ددعتملا قودنصلا عيراشم ترفسأ دق   -٢٠٣
نع ديزت تاضيفخت نع ٢٠٠٥ ب ةبوسحم نط٢٠٠ ٠٠٠    ، نم ةئاملا يف ٨٤نوزوألا دافنتسا تالاد  

لالخ نم كنبلا ماقو. قودنصلا عيراشمل كنبلا اهنم صلختي نأ ررقملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عومجم  
كالهتساو جاتنإ نم صلختلا يف لاقتنا ةلحرمب ا ةدعاسمب ةيملاعلا ةئيبلا قفرم   اداصتقا رمت يتلا نادلبلا

لالخ نم تازاجنإلا هذه تقق حتو. ساسألا طخىوتسم دنع ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم 
زيكرتلا بصنيو قودنصلل يجيتارتسا ج   ًايلاحبجومب ةيعاطقو ةينطو صلخت ططخو ةلقتسم عيراشم 

لايح عبتملا جهنلا ةنورم اهفادهأ قيقحت ىلع نادلبلا دعاست يتلا لماوعلا نمو . ططخلا هذه ذيفنت ىلع
مجحلا ةريغصلاو ةطسوتملا تاعورشملا ةدعاسمل تاناعإلل ركتبم عيزوتىلإ لصوتلاو ةطشنألا   .  

كالهتسا يف ةعقوتملا ةريبكلاتاضيفخت لاعم ةلبقملا ةنسلا يف ةمساح ةلحرم غولب متيسو   -٢٠٤  
يجردتلا صلختلا عيرست يف دلوتملا مخزلا ىلع ظافحلا مهملا نمو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  
لكشب نوزوألا ةقبط ةيامح ىلإ ةيمارلا ريبادتلا ديفتست و. ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم

م لوكوتورب نيب رزآتلا نيسحتو ينطولا ىوتسملا ىلع تاعاطقلا ددعتم ج  لايرتنو عابتا نم ريبك
  . ىرخأ فارطأةددعتم ةيئيب تاقافتاو 

  دوفولا ءاسؤر تانايب -ًاسماخ 
ةجردملا ةيلاتلا فارطألل نورخآ دوفو ءاسؤرو ءارزو تانايبب ىلدأ ىوتسملا ع يفرلا ءزجلا ءانثأو  -٢٠٥

اينارتت ةيروهمج ،اكنال يرس ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ،دنهلا ،ادنك : تاملكلا ميدقتبيترت بسح 
ا ةعامجلا)يبوروألا داحتالل ةيسائرلا اهتفصب(ادنلنف ،ةيكينيمودلا ةيروهمجلا ،اينيغ ،ةدحتملا   ، ، ةيبوروأل

 ، ايزيلام ،وغوت ،يتياه ،نابايلا ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،ياوغوروأ ،سويشيروم ،كسرهلاو هنسوبلا
ةيبرعلا ةيروهمجلا ،ناتسكاب ،اناغ ،ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ،ادنغوأ ،ادناور ،يجيف ،نيصلا ،يدنوروب 

، نب ،ناتسناغفأ ،وغابوتو دادينيرت ،نوريماكلا ،ةيروسلا ايسينودنإ ،ايجروج ،ناتوب ،دنليات ،شيدالغ
  .ايكرتو اكيراتسوك ،الاميتاوغ ،نادوسلا ،كيسكملا ،ليزاربلا ،نيبلفلا

دهعملا : ةيلاتلا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا ولثمم تانايبب ىلدأ امك  -٢٠٦
ةلاكوو ةيلودلا رضخألا ملسلا ةمظنمو ديربتلل يلودلا  يئيبلا لايصقتلا  ا يف   .  

ةفايضلا نسح نم هودبأ امل اهبعشو دنهلا ةموكحل م   -٢٠٧  انتما نع نيثدحتملا عيمج برعأو
ددجلا نيبختنملا بتكملا ءاضعأ ىلإ ةئنهتلاب اوهجوت امك ،يلاحلا عامتجالل تدعأ يتلا تابيترتللو  
ةحناملا نادلبلاو هل ةذفنملا ت الاكولاو فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأو نوزوألا ةنامأ اوركشو
  .لايرتنوم لوكوتورب ذيفنت حاجنل تامهاسم نم هومدق امل نيرخآلا ءاكرشلاو

دوهجلا نعو نوزوألا كوكصل م   -٢٠٨  ادلب قيدصت ةلاح نع ًازجوم ًاضرع فارطألا نم ريثكلا مدق
اهذيفنتل ا  نيب نمو .ولذبي يتلا ةعوم  قرطت يتلا ةطشنألا نم ةعساولا ا ذافنإو دامتعا نوثدحتملا اهيلإ  
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مذيفنتل لمعلا ططخو ةمظنألا  ىلع ةبترتملا امازتلا نوزوألاتادهاعم  ةبقارمل صيخارت مظن ءاشنإو ،   
كرامجلا يلوؤسم بيردتو ،نوزوألل ةذفنتسملا داوملاب راجتالا ريغ راجتالا ةجلاعمل نيرخآلا نيفظوملاو   
فاوحلا مادختساو،داوملا هذه يف عورشملا نم ةيلاخ تايجولونكت ريوطت عيجشتل ىرخأ ريبادتو ةيلاملا ز  
ضعب يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملل نييلحملا كالهتسالاو جاتنإلا نم صلختلاو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا  

مهريدقت نع ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا نم ديدعلا برعأو . ينمزلا لودجلايف ددحملا دعوملا لبق تالاحلا   
تناك قودنصلا نم ةمدقملا ةدعاسملانأ ىلإ ةراشإلا عم ةذفنملا هتالاكوو فارطألا ددعتملا ق ودنصلل  

لوكوتوربلا ىلع ةبترتملا منم مهنيكمتيف ةلاعف   امازتلاب ءافولا ىلإ ةجاحب م .   أب مهنم ريثكلا دافأو  
ختلا كلذ يف امب لوكوتوربلا فادهأ عيمج قيقحتل قودنصلا نم ةدعاسملارارمتسا نم لماكلا صل  

نوزوألل ةدفنتسم داوم نم ركبملا صلختلاو ٢٠١٠ماع لولحب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم   
ىلع ًاددجم ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا نم ليلق ددع دكأو . ىرخأ ةدعاسملا ريفوت ةلصاومب ديقتلا   

اثتمالل اهدوهجل ًامعد٥ةداملاب ةلماعلا فارطألل ةينقتلاو ةيلاملا  لوكوتوربلا بجومب ا     .امازتلال ل
نيب نم لظيو يلودلا نواعتلل ًاجذومن لثمي لايرتنوم لوكوتورب نأ نيثدحتملا نم ريثكلا دكأ   -٢٠٩

تايدحتلا ىلإ نوريثكلا راشأ زرحُملا مدقتلا نم مغرلابو ،ًاحاجن فارطألا ةددعتملاةيئيبلا تاقافتالا رثكأ   
إ ةجاحلاو مهمامأ ةلثاملاةددعتملا يف عوقولا يفالتىل   نم ددع برعأو . حومطلا نم ةيلاخلا ىضرلا ةلاح 
ةقبط ةلاح نع ةيملعلا تامولعملاثدحأ ءازإ قلقلا نع نيثدحتملا يف ريخأت ىلإ ريشت يتلاو نوزوألا    

ةداعتسالل بقترملا دعوملا يف رييغتلا نإ نيثدحتملا دحأ لاقو . ًاماع رشع ةسمخةدم اهعضو ةداعتسا 
نإ رخآ لاق اميف يوجلا فالغلا ا قمعأمهفت ىلإ ديعب د ح ىلإ ىزعي  لمعي يتلا ةقيرطلل تايوتس ملا 
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ةايح ةرود لوط ىلإ ىزعت نأ نكمي اهنع غلبُملاةلجسملا  .  

ةداملاب ةلماعلا فارطألا ضعب تددح  -٢١٠ قاشنتسالا ةزهجأ نم يجيردتلا صلختلا ةيلمع ٥   
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع دمتعت يتلاةننقملا تاعرجلاب  ا  هجاوت ةريطخ ةلكشم أ ىلع  

 ةيريسيتطورشب ةبسانملا تايجولونكتلا لقنو ريوطتل دوهجلا نم ديزملا لذب ىلإ تعدو ةيمانلا نادلبلا 
نم ةيلاخ ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسا ةزهجأ عينصت نم٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا نيكمتل  تابكرم    

قيقحت ىلإ ةجاحلا ىلع دوفولا نم ليلق ددع ددش امك ةفلكلا ةضفخنمو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 
تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ مادختسا ىلإ لاقتنالا ةلحرم ءانثأرشبلا ةحصو ةيئيبلا ةيامحلا نيب نزاوتلا   

  . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا ةننقملا
اميف عورشملا ريغ راجتالا ةلكشم ىلإ رظنلانيثدحتملا نم ديدعلا ىعرتسا   -٢١١ مهنم ضعبلا بلاط   

يتلا دوهجلا نإ ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا دحأ لاقو هتحفاكمل ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملا ىلع لوصحلا ب  
مزلي ام نأو ةيفاك ريغ دوهج يه عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكمل هدرفمبدحاو دلب اهلذبي  رومأ يه  نم  

عيجشتل ةصتخملا ةيلودلا تامظنملاو فارطألا عيمج بناج نم ةرفاضتملا دوهجلاو يلودلا نواعتلا اهنيب  
دحأ برعأو ةينعملا نادلبلا يف مئارجلا يبكترم ةبقاعمو ةيلودلا دصرلا تاكبش ءاشنإو تامولعملا لدابت 

وملا يف يلودلا راجتالا عبتتل ماظن عضولهدييأتنع نيثدحتملا  تيرجأ يتلا ةساردللو نوزوألل ةدفنتسملا دا  
  .اذهك ماظن ريوطت ىودج نأشب
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صلختلا وأ ريمدتلا ةمالس ةلافك ىلإ ةجاحلا ىلع ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا نم ديدعلا ددش   -٢١٢  
انوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانوزخم نم  ةيمانلا نادلبلا يفاعدوتسمو ضعبلا راشأ اميف،  رخآلا  نأ ىلإ    

ريمدتلا نإ ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا نم نافرط لاقو . ايجولونكتو ةيفاضإ ةيلام دراوم بلطتت ةمهملا  
كالهتسالا تاذنادلبلا يف صاخ هجوب ًاحلم ًارمأ ربتعي تانوزخملل ميلسلا  رزجلا لثم ضفخنملا  

داهلا طيحملا ةقطنميف ةريغصلا ةداملاب ةلماعلا فارطألا دحأ اعدو ،ي  متعا ىلإ٥  ءاشنإ عيجشتل ررقم دا  
يف نوزوألل ةدفنتسم داوم ىلع يوتحتيتلا ىرخألا تادعملاو تادربملل ميلسلا ريمدتلل ةيميلقإ قفارم   

  . نمآ لكشب اهلقن نامضل ةبسانم تايلآلو ةيمانلا نادلبلا
يحصلا رجحلا تامادختسا يف ليثيملا ديمورب مادختسا ةلأسم نيثدحتملا نم ددع زربأ   -٢١٣

ًاريبك ًايدحت اهفصوب نحشلا لبق ام تاجلاعمو تامادختسالا هذه لثم ن أ ةيموكح ريغ ةمظنم تدافأو 
ددشو ليثيملا ديمورب ىلع ةضورفملا لوكوتوربلا طباوض ضيوقتب دد ىصقت ءارجإ ىلإ ةجاحلا ىلع ت  

م صلختلا تاعورشمل لاومألا نم ديزملا صيصخت ىلع دوفولا دحأ ثحو.ةمات ةروصب اهقاطن نأشب ن  
 دكأوتاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا عم نواعتلا ةدايز ىلإ ةجاحلا ىلع رخآ ددش اميف ليثيملا ديمورب 

قيقحت لجأ نم ةيساسألاو ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ ضفخ رارمتسا ةلافك ةرورضىلع نورخآ   
  .اهيلع ماتلا ءاضقلا يف لثمتملا يئاهنلا فدهلا

ةيئيب تادهاعمو نوزوألا ماظن نيب ةمئاقلا تالصلا ىلإ هابتنالا نيثدح تملا نم ريثكلا ىعرتسا  -٢١٤
ةيئيبلا تايقافتالا نيب قيسنتلاو رزآتلا ةماقإةرورض ىلع نيددشم ىرخأ   .ةلصلا تاذ فارطألا ةددعتملا 

خانملا ريغت ماظنو نوزوألا ماظن نيب قيسنتلا نم ديزملا قيقحت ىلإ ةجاحلا صاخ هجوب ضعبلا زربأو 
بجومب ةماع تاسايس ريبادت دامتعالو خانملاو نوزوألا نيب تالعافتلل قمعأمهفت ىلإ لص وتلل  

نأ ا   اهقلق نع ةثدحتمتبرعأ قايسلا اذه ىفو . ضرألايف خان ملاونوزوألا ةقبط ديفت أش نم نيماظنلا  
لا يف يصقتلا ةلاكو بناج نم ةريخألا ةنوآلا يف تمت ةسارد هيلإ تلصوت يذلا جاتنتسالا ءازإ ا 

تابكرمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم تاثاعبنال يرارحلا سابتحالا تاريثأت نأب يئيبلا 
يبوروألا داحتال ا يفيرارحلا سابتحالا تازاغ تاثاعبنا يلامجإ لداعت نأ نكمي ةيرولفورديهلا نوبركلا 

تعدو،٢٠١٥ماع لولحب  نورخآ كلذ يف اهديأو،  ليجعتلا ىلإ ،  تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب   
يغبني هنإ تلاقو ٥ةداملاب ةلماعلا نادلبلا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا  كلذ لومي نأ لوكوتوربلل   

يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا يف ةداحلا ةدايزلا  ىلإهابتنالا نورخآ هجوو . ًايلك
ولاقو٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا يف تادربملا  لاقتنالا نامضل فارطألا كلتل ةدعاسملا ريفوت يغبني هنإ ا  

نأب  ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا دحأ حرتقاو . خانملاب وأ نوزوألاب ىذألا قحلت ال لئادب ىلإ سلسلا
ةيفيك ىلع ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا عالطال ةسارد لوكوتوربلل ةعباتلا مييقتلا ةقرفأ دحأ يرجي   

  .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل اهكالهتسا ةدايز عم لماعتلا
تايسنجلا ةددعتملا ةيئايميكلا تاسسؤملل فرطتملا ريثأتلا نإ ةيموكح ريغ ةمظنمل لثمم لاقو   -٢١٥

تابكرمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسال جيورتلا ىلإ ىدأ دق لوكوتوربلا ىلع 
ىلع ىنثأ اميف  و.هل ةذفنملا تالاكولاو فارطألا ددعتملا قودنصلا لبق نم ةيرولفورديهلا نوبركلا
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دؤينأ نم هقلقنع برعأ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم ركبملا صلختلا ىلإ تاوعدلا   ي 
وق لكشب يدصتلا ىلإ فارطألا اعدو ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا يف طارفإلا ىلإكلذ  ي 

ةدام نم لاقتنالا ريسيت درجم نم ًالدب  ةيئايميكلا داوملا ىلعدامتعالاب بكوكل  امايقىدم ىلإ نقتمو 
  .ىرخأ ةيئايميك ةدام ىلإ ةيئايميك

نيرشعلا ديعلانإ نيثدحتملا نم ريثكلا لاق   -٢١٦ ةصرفب فارطألا دوزيسلايرتنوم لوكوتورب ل لبقملا   
لوكوتوربلا لبقتسم لوانتبءدبلل ةديرف  تاشقانملا هذم ىلع اونثأوثحبلاب    ءدبلا نأشب ادنك حرتق، 

هتمدقيذلاضرعلا ادنك لثمم لقن قايسلا اذه ىفو  هتموكح   نيرشعلا ديعلاب لافتحالا ةفاضتسا نأشب  
  .فارطألل رشع عساتلا عامتجالاو لوكوتوربلل

يهو  ًالومشرثكألا ةيضقلا ىلإ هابتنالا يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنمل لثمم ىعرتسا   -٢١٧
ةيئيبلا تاسايسلا نآلاموقت ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا نأ ىلإراشأو   اهضارعتساب  همعد نع برعأو .  

ةلاكو دوجو نأ ىلإ ًاريشم ةدحتملا ممألل ةعبات ةصصختم ةلاكو ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ليوحتل 
ئيبلا تايدحتلل ةباجتسالل لضفأ ةردقباهدوزيسديج لكشب ةلوممو ىوقأ  دحأ راشأو . ةيملاعلا ةي 

ضفخلا فادهأ ىلع ليدعت ءارجإ هئوض يف حرتقا ًاكئاش ًايسايس ًاعضو هجاوي هدلب نأ ىلإ نيلثمملا 
ةبسنب ةباقرلل ةعضاخلا داوملا يف ًاضافخنا دهشتس يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم صلختلل هب ةصاخلا 

ماع يف ةئاملا يف ٥٠ ةبسنو ٢٠٠٧  ماع يف ٨٥  ماع يف اهنم صلختلا متيو ٢٠٠٩   ٢٠١١.  

اهدامتعاب ىصوأ يتلا تاررقملا يف رظنلاو يريضحتلا ءزجلل نيكراشملا نيسيئرلا ريرقت   - ًاسداس
  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا 

يريضحتلا ءزجلل ناكراشملا ناسيئرلا مدق  - ٢١٨ ن ع ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ءانثأ فارطأل لًاريرقت 
يتلا تاررقملا عيراشم اضرعتساو يريضحتلا ءزجلا يف ترج يتلا تالوادملااهتطغ يتلا ةيسيئرلا اياضقلا   
ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ىلإ اهتلاحإل ترقأ يتلا تاررقملا عيراشم ىلإراظنألا اتفلوةقلاع لازت ال تناك   .  

  لايرتنوم لوكوتور ب يف فارطألل رشع عساتلا عامتجالا داقعنا ناكمو ديعاوم  -ًاعباس 
ادنك لثمم لقن،هالعأ ظحول امك  - ٢١٩ ءانثأ ،  ىرخألا دوفولا ءاسؤرو ءارزولا ءالدإ  م،   املكب

هتمدق يذلاضرعلا  نيرشعلا ديعلاب لافتحالاو فارطألل رشع عساتلا عامتجالا ةفاضتساب هتموكح   
ادنكهتمدق يذلا ضرعلابةرارحب فارطألا تبحرو لايرتنوم لوكوتوربل   .  

  ىرخأ لئاسم  - ًانماث 
  .ىرخأ لئاسم ةيأ ةراثإ متت مل  - ٢٢٠
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داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا نم تاررقملا دامتعا   -ًاعسات 
  نوزوألل ةدفنتسملا

  :فارطألا عامتجا ررقي  -٢٢١

  ذيفنتلا ةنجل ةيوضع: ١٨/١ررقملا 
ريدقتلا عمظحالينأ   - ١ هب تماق ام   مدع ءارجإ بجومب لامعأ نم ذيفنتلا ةنجل  

  ؛٢٠٠٦ماع يف لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا 
ةنجللا يف ءاضعأك ادنلوبو ايريجين ،ادنليزوين ،نانبل ،نيتنجرألا رارمتسا دكؤي نأ  - ٢  

نم ًارابتعا نيماع ةدمل ةنجللا يف ءاضعأ ادنلوهو سنوتو دنهلاو ايجروج وايفيلوب رايتخاو ،رخآ ماع ةدمل 
يناثلا نوناك١   ؛٢٠٠٧رياني / 

ىلع ،ًاررقمو سيئرلل ًابئان سنوتو ًاسيئر لمعلل ادنليزوين رايتخ ابًاملع طيحي نأ   - ٣
يناثلا نوناك١نم ًارابتعا ماع ةدمل ذيفنتلا ةنجلل ،يلاوتلا    .٢٠٠٧رياني / 

  لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملاقودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ةيوضع : ١٨/٢ررقملا 
ريدقتلا عمظحالينأ   - ١ قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا هب تماق ام   ذيفنتل فارطألا ددعتملا  

  ؛٢٠٠٦ماع يف قودنصلا ةنامأ ةدعاسمب لامعأ نم لايرتنوم لوكوتورب 
تايالولاو نابايلاو ةيكيشتلا ةيروهمجلاو ديوسلاو ادنك رايتخا ىلع قداصي نأ  - ٢  

ةرقفلا بجومب ةلماع ريغ ًافارطأ نولثمي ةيذيفنتلا ةنجللا يفءاضعأ ايلاطيإو اك يجلبو ةيكيرمألا ةدحتملا  ١ 
، ٥ةداملا نم  ندرألاو ياوغوروأو ايسول تناسو كيسكملاو اينيغ ،نادوسلا رايتخاو ،لوكوتوربلا نم  

يناثلا نوناك١نم ًارابتعا ماع ةدمل ةرقفلا كلت بجومب ةلماع ًافارطأ نولثمي ءاضعأ نيصلاو  ريان ي/ 
  ؛٢٠٠٧

ش بيليف ديسلا رايتخاظحالينأ   - ٣ ) اينيغ(ودامام اجامين ديسلاو ًاسيئر ) ادنك(ينومي  
يناثلا نوناك١نم ًارابتعا ماع ةدمل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئرل ًابئان    .٢٠٠٧رياني / 

لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتف ملالماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئرلا : ١٨/٣ررقملا 
  لايرتنوم

يجافيل اشرام ةديسلا رايتخا ىلع قداصي نأ نيسنروس نامآ ليكيم ديسلاو ) نيتنجرألا( 
ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيكراشم نيسيئر) كرمنادلا( ماعل لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل  

٢٠٠٧.  
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  ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ناكراشملا ناسيئرلا: ١٨/٤ررقملا 
قداصينأ جناج وايب ديسلا رايتخا ىلع   ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ًاكراشم ًاسيئر ) نيصلا( 

  .ةيئايميكلا داوملل
  تاينازيملاو ةيلاملا ريراقتلا: ةيلام لئاسم: ١٨/٥ررقملا 

ررقملا ركذتسي ْذإ  ١٧/٤٢، ةيلاملا لئاسملا نأشب    
ربل ينامئتسالا قودنصلا نع يلاملاريرقتلابًاملع طيحي ْذإو  داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتو  

يف ةيهتنملا ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤ةيلاملا ةرتفلل نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا  لوألا نوناك٣١  ربمسيد / 
٣(،٢٠٠٥(  

لاعفلا ذيفنتلا لجأ نم يليمكت يرورض رصنع يه ةيعوطلا تامهاسملا نأب ملسي ْذإو  
،ل   لوكوتوربل

اهتتبثأ يتلا ،ةرادإلا ةءافك رارمتساببحري ْذإو ينامئتسالا قودنصلل ةيلاملا نوؤشلل ،ةنامألا   ،  
غلبمب ٢٠٠٧ماعل ينامئتسالا قودنصلا ةينازيم ىلع قفاوي نأ   - ١ ًارالود ٤ ٦٧١ ٩٣٣   

اهردقو ٢٠٠٨ماعل ةحرتقملا ةينازيملاب ًاملع طيحيو  قفرملاب حضوم وه امك ،ًارالود ٤ ٥٤٢ ٥٦٣   
  )٤(؛فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ريرقتب

بحسب ةنامألل نذأي نأ  - ٢ ماع يف رالود ٣٩٥ ٠٠٠    ؛٢٠٠٧ 
تامهاسملا ىلع ،هالعأ ٢ةرقفلا يف اهيلإ راشملا بحسلا تايلمعل ةجيتن ،قفاوي نأ   - ٣  

ماعل ًارالود ٤ ٢٧٦ ٩٣٣اهردقو فارطألا اهعفدتس يتلا ةيلكلا  غلابلا تامهاسملاب ةطاحإلاو ٢٠٠٧   
ماعل ًارالود ٤ ٥٤٢ ٥٦٣اهردق  ه امك٢٠٠٨  رشع نماثلا عامتجالا ريرقتب قفرملاب نيبم و ، 

  ؛لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل
قفرملاب فارطألا نم فرط لك اهمدقي يتلا تامهاسملا جاردإ ىلع ًاضيأ قفاوي نأ   - ٤

 ؛لوكوتوربلا يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ريرقتب

ةيونسلا تافورصمل ل تباث يليغشت يدقن يطايتحاب ظافتحالاب ةنامألل نذأي نأ  - ٥
 ٢٠٠٦ماع يفو . ينامئتسالا قودنصلا قاطن يف ةيئاهنلا تاقفنلا ةلباقمل مدختسي يذلاو ةررقملاو ةردقملا

ةبسن دنع ٢٠٠٧ماعل يليغشتلا يدقنلا يطايتحالل ةدمتعملا ةينازيملا ىلع ءاقبإلا ىلع فارطألا تقفتا   
هتبسن امب تمهاسو ،ةئاملا يف ٨،٣اهردق  ةئاملا يف٣  ماع يف يليغشتلا يدقنلا يطايتحالل ةينازيملا نم    
ةبسنب يليغشت يدقن يطايتحا قيقحت ىلإ كلذ دعب ةدهاج فارطألا ىعست نأ ىلع ٢٠٠٨  يف ١٥، 

هيلع ةظفاحملاوةئاملا   ؛ 
                                                           

)٣(  UNEP/OzL.Pro.18/4 وAdd.1. 
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وهو ،فارطألا اهيلع تقفتا يتلا تامهاسملا دادس يف ريخأتلا ءازإ هقلق نع برعي نأ   - ٦
داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا ةرادإل تاصاص تخالا صوصن عم ضراعتي ام

؛تاصاصتخالا هذه نم٤ و٣نيترقفلا يف دراو وه امك نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا     
امك لماكلابو روفلا ىلع ا   - ٧  امهاسم دادسب موقت نأ ىلع فارطألا عيمج ثحي نأ

؛نكمي ام عرسأب ةقباس تاونس نع امهاسم ددست نأ ىلع كلذ لعفت مل يتلا فارطألا ثحي ا  
ميدقت ىلع نيرخآلا ةحلصملا باحصأو فارطألا ريغو فارطألا عجشي نأ   - ٨

ةلصاوم ىلع ةيعرفلا ا   زهجأو ةثالثلا مييقتلا ةقرفأ يف ءاضعألا ةدعاسمل ىرخأ لئاسوبو ةيلام تامهاسم
  ؛لوكوتوربلا قاطن يف مييقتلا ةطشنأ يف مهتكراشم

ةمدقملا تامهاسملا عيمجب لايرتنوم لوكوتورب ةنامأ راطخإ ىلإ فارطأل ا وعدي نأ  - ٩
  ؛دادسلا مامتإ دنع لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلل

دوزي نأ يلخادلا ماظنلا نم ١٤ةداملل ًاقفو ،يذيفنتلا نيمألا ىلإ بلطي نأ   - ١٠  
ىدل ًايلاح ةمئاقلا دراوملا نم اهتيبلت نكمي ال يتلاو تاررقملا عيراشمل ةيلاملا راثآلا نع ريرقتب فارطألا 

  ؛لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا ةينازيم
ةنامألاب ةلصتملا تاررقملل اهذيفنت نمضت نأ لايرتنوم لوكوتورب ةنامأ ىلإ بلطي نأ   - ١١

ىدل ةحاتملا ة يلاملا دراوملاو تاينازيملا دودح يف كلذو ،ةدمتعملا اهتغيصب فارطألا عامتجا اهرقأ يتلا
  ؛ينامئتسالا قودنصلا

ةلصتملا ٢٠٠٧ماع لالخ تاقفنلا يف ةلمتحملا ةدايزلاب هنم ًافارتعا ،ةنامألل نذأي نأ   - ١٢  
ماع يف ةماتلا ةنورملاب عتمتت نأب ،لايرتنوم لوكوتورب عضول نيرشعلا ىركذلاب لافتحالاب قلعتت ةطشنأب 

باوبأ نم تاليوحت ءارجإب موقتو ،طقف ٢٠٠٧ ليومتل ةيرورض ا    أ دقتعت ىرخأ باوبأ ىلإ ةينازيملل
باوبألا كلذ يف امب ،لافتحالاب ةلصتملا ةطشنألا يملاعلا مويلا  (٥٣٠٤و) ريراقتلا ميدقت (٥٢٠٠ 
ماع دعب اميف امأ ). ةكراشملا معد (٣٣٠٠و) ةفايضلا (٥٤٠١، و)نيرشعلا ىركذلا ةطشنأ ،نوزوألل

تملا ءارجإلا قيبطتب حمسيف٢٠٠٧ دحأ نم ةئاملا يف ٢٠ةبسن ىلإ لصت لاومأ لقنب كلذو ،ةداعلا يف عب    
ةنامألل حمسي امك . ىرخأ ةيسيئر تادامتعا باوبأ ىلإ ةدمتعملا ةينازيملل ةيسيئرلا تادامتعالا باوبأ

دق وأ تأشن يتلاو ةقفنملا ريغ ةكراشملا ةدصرأ نم يأب هالعأ ةدراولا باوبألا ل   ومت نأ كلذ ىلإ ةفاضإ
  .مهرافسأل نيكراشملا ضعب ءاغلإل ةجيتن أشنت

ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا غالبإ ةنامألا ىلإ بلطي نأ  - ١٣ تاداريإلا رداصم عيمجب  
ةعقوتملاو ةيلعفلا تاقفنلا كلذكو ،دئاوفلاو قودنصلا ديصرو يطايتحالا كلذ يف امب ،ةاقلتملا 

  ؛ةينازيملا باوبأ لباقم قافنإلا هجوأ عيمجب يراشإ ريرقت ميدقت يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطيو ،تامازتلالاو
تامولعملا ضارعتسا لصاوي نأ ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا  ىلإ ًاضيأ بلطي نأ  - ١٤

  .اهتيقوت ةمءالمو تامولعملا ةيفافش ىدم كلذ يف امب ،ةنامألا نم ةمدقملا ةيلاملا
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، كوتوربو ،انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا :١٨/٦ررقملا  نجاهنبوكو ،ندنل تاليدعتو لايرتنوم لو
  لوكوتوربلل نيجيبو لايرتنومو

ص يتلا نادلبلا نم ريبكلا ددعلاىلإ ىضرلا عم ريشي نأ  - ١ ةيامحل انييف ةيقافتا ىلع تقد  
  ؛نوزوألا ةقبطل ةدفنتسمل ا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا ةقبط

ألا نيرشت٣٠ىتح ،هنأ ىلإ ريشي نأ   - ٢ ناك ٢٠٠٦ربوتكأ /لو  قدص دق ًافرط  ١٨٤، 
لوكوتوربل نجاهنبوك ليدعت ىلع قدص ًافرط  ١٧٥و ،لايرتنوم لوكوتوربل ندنل ليدعت ىلع
الإ قدصي مل امنيب ،لايرتنوم لوكوتوربل لايرتنوم ليدعت ىلع قدص دق ًافرط ١٤٩و ،لايرتنوم  ١١٨ 
 .لايرتنوم لوكوتوربل نيجيب ليدعت ىلع ًافرط

انييف ةيقافتا ىلإ مامضنالا وأ لوبقلا وأ قيدصتلا ىلع لودلا عيمج ث حينأ   - ٣
ام  دعب كلذ تلعف دق نكت مل نإ،اليدعتو لايرتنوم لوكوتوربو ةرورض رابتعالا يف ذخألا عم ،   

  .نوزوألا ةقبط ةيامح نامضل ةكراشملا ةيلومش

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت : ١٨/٧ررقملا   
نيتنسلل ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ٥   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ 

ريدقتلا عمظحاليذإ  ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هب علطضا يذلا لمعلا    
،   هل ةعباتلا ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا

نأب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاعقوترابتعالا يف ذخأي ذإو   ةزهجأ جاتنإ فقوتي    
، ٢٠٠٩ماع ةياهنب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ىوتحت يتلا ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا 

ةيلاخلا نمزملا ةيئاوهلا وبرلا ضارمأ  تاجالعىلإ لاقتنالل هدصرو هليلحت ىلإ ًادانتساو   بع شلا دادسناو
ماتلا يجيردتلا صلختلا نأب قيرفلا مييقتو ،يضا ملا دقعلا لالخ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم
ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم ماع لولحب ققحت يسةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكر مب ةلماعلا 

٢٠١٠،  
دكؤت يتلا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهيلإ لصوت يتلا ةجيتنل ا هرابتعا يف عضي ذإو  

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةدمتعملا ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل  ًاينقت ةيضرملئادب رفوت 
ةيئاوهلا ب ةيرولف  ع وبرلا ضارمأل لوعفملا ةريصق ىرخألا ةيجالعلا تائفلاو شلا حتف تاجالع يف

، نمزملا ةيئاوهلا  بع   شلا دادسناو
ررقملل ًاقفو هنأ كردي ذإو   يف ةيرولف ةيرولكلا ن وبركلا تابكرم مادختساحبصي نل  ٤/٢٥ 

داوم وأ لئادب ترفاوت ام اذإ ًايرورض ًامادختسا نوكي نأل ًالهؤم ةننقم ةعرجب قاشنتسالا ةزهجأ 
،   ةحصلاو ةئيبلا ةيحان نم ةلوبقمو ًايداصتقاو ًاينقت ةنكمم اهنع ضوعت
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اهمازتلا ترهظأ دق ةدحتملا تايالولا نأب بحري ذإو   ةيلحملا االأب    ىوس ايلمع يف ،صصخت  ،
صصخت ةحرتقم دعاوق تردصأ ثيح ،ةماعلا ةحصلا ةيامحل ةيرورض نوكت يتلا ةيمكلا نم ىندألا دحلا 

نط١٢٥،٣ ماعل ًا   ٢٠٠٧،  
ةرقفلا نأ كردي ذإو   ررقملا نم ٨  نيب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم لاقتناب حمس ت ١٢/٢ 

،   ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عينصت تاكرش
قيقحتل ةمزاللا ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ماعل كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسمب نذ أي نأ  - ١    

ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ جاتنإل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيرورضلا تامادختسالا 
؛ريرقتلا اذوبرلا ضارمأةجلاعمل   ثلاثلا قفرملا يف ةددحملا نمزملا ةيئاوهلا  بع شلا دادسناو    

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا مزلي  نأ  - ٢   لايرتنوم لوكوتورب نم ٥   
ةيرولك نوبرك تابكر ملةيرورض تامادختسا تاءافعإ صيصخت وأ نذإ وأ صيخرت رادصإ ىدل 

عب عناص يأل ةيرولف  شلا دادسنا ضارمأو ةيوبرلا تامزألا ةجلاعمل ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسا ةزهجأ
، ملا ةيئاوهلا ا نمز ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم هدعب امو ١٩٩٦ماع لبق ام تانوزخم اباسح يف عضت نأب  

ظفتحي ال ىتح كلذو ٤/٢٥ررقملا نم ) ب( ١ةرقفلا يف ةنيبملا  أل يفكتليغشت تادادمإب عناص يأ  رثك  
  ؛دحاو ماع نم

ةبلاطلا تاكرشلا نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا بلطت نأ   - ٣   تاءافعإل  
تالاجم يف اهلذبت يتلا ةثيث حلادوه جلانيبت نأ ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةيرورضلا تامادختسالل 

ةيلحملا اهقاوسأ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا لئادبلاب ةقلعتملا ريوطتلاو ثوحبلا 
رم تاجتنم نع ًاديعب قاوسألا هذه ليوحت فد  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكةيريدصتلاو.  

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيرورضلا تامادختسالا ءافعإل نييعت : ١٨/٨ررقملا عورشم 
يوجلا ءاضفلا تامادختسال ١١٣-ةيرولف  ماعل يسورلا داحتالا يف   ٢٠٠٧  

بركلا تابكرم نم ةيرورضلا تامادختسالا ءافعإل انييعت مدق يسورلا داحتالا نأظحاليذإ    نو  
،١١٣ - ةيرولف ةيرولكلا يسورلا داحتالا ىدل يوجلا ءاضفلا تامادختسال    

يف تمدق دق يسورلا داحتالا تانييعت نأ ظحالي ذإو   ناسين١٥  ةدع دعب يأ ٢٠٠٦ليربأ /   
  ،٤/٢٥ررقملا يف ةددحملا ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ ةيلمعل ررقملا يئاهنلا دعوملا نم عيباسأ 

سألا نعبرعي ذإ   ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل فاك تقو ةحاتإ مدعل ف  
لبق فارطألا غالبإو ليصفتلاب تانييعتلا اضرعتسي يك هل ةعباتلا ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا 

،   ددحملا ينمزلا لودجلل ًاقفو فارطألل رشع نماثلا عامتجالا نم رهشأ ةثالث
يتلا تارواشملا ركذتسي ذإو   يسورلا داحتالاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نيب ترج  

ايجولونكتلا قيرف نأو ،هدعب امو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا لالخ 
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نأ ٢٠٠٦ويام /رايأ يف رداصلا يلحرملا هريرقت يف ،تارواشملا هذه دعب ،ركذ يداصتقالا مييقتلاو  
،بغرت دق فارطألا    دحاو ماع ةدمل ةيرورضلا تامادختسالل ءافعإ يسورلا داحتالا حنم يف رظنلا يف

تاءافعإ نم هتانييعت نأشب يسورلا داحتالا لعفلاب اهمدق يتلا تامولعملا ةاعارم دعبو    
عقوتملا يجيردتلا ضفخلا نع تانايب نمضتت يتلا تامولعملا يهو ،يوجلا ءاضفل ليرورضلا مادختسالا 

  ،٢٠١٠ماع ىتح ةعقوتملا فرط لا تاجايتحال
يف ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأ ىلإ راشأ دق يسورلا داحتالا نأ ركذتسي ذإو    

تايجولونكتلاو داوملا لئادب ىلإ لاقتنالاو ثوحبلل ةجيتن دارطاب ضفخنت يوجلا ءاضفلا تامادختسا 
نم تضفخنا دق ١١٣ -ةيرو لف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ةيمك نأو ،نوزوألاب ةراضلا ريغ  ٢٤١ 

ىلإ ٢٠٠١يف ًايرتم ًانط  يف ًايرتم ًانط ١٦٠   ٢٠٠٦،  
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ًايرتم ًانط ١٥٠جاتنإل ءافعإ يسورلا داحتالا حنمي نأ   - ١    

ماع يف يسورلا داحتالا ىدل يوجلا ءاضفلا ةعانص يف ةيرورضلا هتامادختسال ١١٣ - ةيرولف   ؛٢٠٠٧ 
داوملل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ  - ٢    

يسورلا داحتالا نم مدقملا نييعتلا يف ةدراولا تامولعملل لماشلا مييقتلا لامكتسا هل ةعباتلا ةيئايميكلا 
، نأو  نأ ةاعارم ع م ،يسورلا داحتالا نم ةبولطم نوكت دق ةيفاضإ تامولعم ةيأ ءوض يفاهليلحت المكي

ةرفاوتملا لئادبلا مادختسا مدع بابسأ ةلماش ةروصب ليلحتلا اذه اهيلع موقي يتلا تامولعملا جلاعت 
ينعملا ضرغلا يف١١٣ - ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل   ؛ 

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف عم قيثولا نواعتلا ةلصاوم ىلإ يسورلا داحتالا وعدي نأ   - ٣  
ًاقفو ،مدقي نأو ررقملا اذهل ًالامعإ هل ةعباتلا ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا ة نجلو يداصتقالا

تامولعملا ،ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تابلطتمل 
بركلا تابكرم مادختسا نأشب٢ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةيفاضإلا ةلصفملا ةينقتلا  -ةيرولف ةيرولكلا نو 

؛مييقتلا نم ءاهتنالا متي نأ ىلإ ةبولطم نوكت دق يتلاو١١٣    
داوملل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم بلطي نأ   - ٤

ميدقتو ،٣ و٢نيترقفلا يف ددحملا وحنلا ىلع ةمدقملا تامولعملا عيمج ضارعتسا هل ةعباتلا ةيئايميكلا   
  ؛٢٠٠٧ماع نيرشعلاو عباسلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ ضارعتسالا اذه ج ئاتن

  :يسورلا داحتالا نم بلطي  - ٥
نوبركلا تابكرم تانوزخمل ةيجراخلا رداصملا مادختسا يف رظنلا لصاوي نأ  )أ(  

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهددحي يتلا ١١٣ -ةيرولف ةيرولكلا  ةينقتلا تارايخلا ةنجلو  
تاجايتحا يأ وأ ١ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تاجايتحالا ةجلاعم يف ةمهاسمك هل ةعباتلا ةيئايميكلا داوملل   

  ؛لبقتسملا يف ةلمتحم
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لئادب مادختسا ثادحتسال ،ينمز لودج عضوو ،تايناكمإلا كلذك ثحبي نأ   )ب(
يتلا١١٣ –ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةديدج  ب مايقلا ةلصاومو رفاوتت  ثوحبلا ةطشنأ  

  ؛ةديدج لئادب داجيإ ضرغب ريوطتلاو
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف دوزي نأ يسورلا داحتالا نم كلذك بلطي نأ   - ٦  

 ، طورشلل ًاقفو ةلماش تامولع مببسانملا تقولا يف ،هل ةعباتلا ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو
ةيأ ضرغل كلذو ٤/٢٥ررقملا يف ة دراولا تاءافعإ ىلع لوصحلل ًالبقتسم فرطل ا كلذل تانييعت، 
ءاضفلا ةعانص تامادختسال ١٣ - ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيرورضلا تامادختسالل  
  ؛يوجلا

نيترقفلا يف اهيلإ راشملا ةلصاوتملا تارواشملا جئاتن يعاري نأ  - ٧   داحتالا نيب ٤ و٢   
نأشب هل ةعباتلا ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو يس ورلا

يف ةيرورضلا تامادختسالل ا   ةلمتحم ةيفاضإ تانييعت ةيأ ضارعتسا ىدل ٢٠٠٧صخرملا ةيمكلا  
  ؛٢٠٠٨ماعل يوجلا ءاضفلا ةعانص تامادختسال يسورلا داحتالل 

 ١٧/١٧ررقملا ىضتقمب تبلط يتلا ةلاحلا تاسارد تاصاصتخا عورشم ضا رعتسا: ١٨/٩ررقملا 
  نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ًايئيب ميلسلا ريمدتلا نأشب

ررقملا ىلإ ريشي ذإ بلط يذلا ،١٧/١٧  مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ فارطألا هيف  
ةداملا نم ١ةرقفلا ب ةلماعلا فارطألا ىدل ةلاح تاساردءارجإل تاصاصتخا دادعإ يداصتقالا  نم ٥   

ديربتلا تادعم لادبتسا ةيلمعب ةلصتملا فيلاكتلاو ايجولونكتلا نأشب ،يميلقإلا ليثمتلا عم ،لوكوتوربلا 
ةداعتسالا تايلمع كلذ يف امب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمىلع ىوتحت يتلا ءاوهلا فييكتو   ،

نم ا بتري امو تادعملا هذه نم يئاهنلا صلختلاو لقنلاو  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمط،  
، ظحالي ذإو   سردت لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا نأ  

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عمج نع ةسارد ءارجإ قئارطو ةينازيمو تاصاصتخا ٤٦/٣٦اهررقمل ًالامعإ   
،و اهريودت ةداعإو اهعاجرتساو ةبوغرملا ريغ   اهريمدتو اهلقنو اهحالصإ

ررقملا ىلإ ًاضيأ ريشي ذإو نع ةيذيفنتلا ةنجللا تبرعأ ثيح ،ةيذيفنتلا ةنجلل ٤٩/٣٦   
،ءارجإ يف عورشلاو ةدحوم تاصاصتخا عضول اهدادعتسا    كلذل ًاعبت ةسارد

رصانعلا رابتعالا يف ذخأت ة دحوم تاصاصتخا عضو ،ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي نأ  - ١
 ١٧/١٧ررقملل ًاقفو فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلإ مدقملا تاصاصتخالا عورشم يف اهي لإ راشملا

ريودت ةداعإو ةداعتساو عمج نأشب فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ اهتعضو يتلا تاصاصتخالا كلذكو 
  ؛نوزوألل ةدفنتسملا اهيف بوغرملا ريغ داوملا ريمدتو لقنو حالصإو

نكمم تقو عرسأ يف،يرجت نأ ةيذيفنتلاةنجللا ىلإ بلطي نأ   - ٢   ىلإ دنتست ةسارد ،   
ريرقت بناج ىلإ ،فارطألل رشع عساتلا عامتجالا ىلإ يلحرم ريرقت ميدقت عم ةعوضوملا تاصاصتخالا 

لماعلا قيرفلل رشع نماثلا عامتجالا ءانثأ هيف رظنلل يئا  ؛ةيوضعلا حوتفملا  
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  ضفخلل ةحاتملا صرفلاو نوبركلاديرولك عبار تاثاعبنا رداصم : ١٨/١٠ررقملا 
ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهمدق يتلا تامولعملا ىلإ ريدقتلا عم ريشي ذإ  

  ،٢٠٠٦ويام /رايأ يف يلحرملا هريرقت يف ةيئايميكلا داوملاب ةينعملاةينقتلا تارايخلا 
ةداملا بجومب ةيباقر ريبادت نيمأتب هتادهعتل هنم ًايعوو لاد ٢  نأشب لايرتنوم لوكوتورب نم  

،   نوبركلا ديرولك عبار كالهتساو جاتنإ
، ةبغرو يعيبطلا زيكرتلا تايوتسم ىلإ تاثاعبنالا ليلقت يف هنم لئادب دامتعاب ريكبتلا ع يجشتو 

،   يلاقتنالا مادختسالا ءانثأ ثدحت يتلا تاثاعبنالل دودح عضوو ،نوزوألاب ةراض ريغ
وافتلا ءازإقلقلا نع برعي ذإو يف ةدوصرملا تازيكرتلاو اهنع غلبملا تاثاعبنالا يف ريبكلا ت  

ًايلاح لقتيعانصلا طاشنلا نع ةمجانلا تاثاعبنالا تاريدقت نأ ىلإ حوضوب ريشت يتلاو ،يوجلا فالغلا   
ماع يف نط ٧٠٠٠٠دودح يف لازت ال تناك (عقاولا نع ًاريثك  نط٦٠٠٠صقان وأ دئاز  (٢٠٠٢   ((،  

تاثاعبنالل همييقت لصاوي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا ق يرف ىلإ بلطي نأ  - ١
ةلصلا تاذ ىرخألا تاررقملاو ١٦/١٤ررقملا يف دراولا وحنلا ىلع ،نوبركلا ديرولك عبار نم ةيلكلا   

ةرقفلا ١٧/١٩ررقملاك  ىلإ صاخ مامتها ءاليإ عم٦،   :  
تانيابتلا ةيوست نم نكمتلل ةيعانصلا تاثاعبنالا نع لضفأ تانايب ىلع لوصحلا  )أ(  

  ؛يوجلا فالغلا تاسايق عم ةريبكلا
كلذ يف امب (نوبركلا ديرولك عبار جاتنإب ةلصلا تاذ اياضقلا يف ثحبلا ةلصاوم   )ب(

  ؛)هريمدت وأ هريودت ةداعإو هنيزختو قحاللا همادختساو يوناث جتنمك هجاتنإ
  ؛تايافنلا مدر عقاوم لثم ىرخألا رداصملا نم تاثاعبنالا ريدقت  )ج(
مييقتلا نأشب يئا   - ٢  ريرقت دادعإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ
حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالا داقعنانم فاك تقو لبق  ١ةرقفلا يف هيلإ راشملا   

  .٢٠٠٧يف فارطألل رشع عساتلا عامتجالا هيف رظني يكل ةيوضعلا 

ضفخلل ةحاتملا صرفلاو ةرفاوتملا لئادبلاو ،ن–ليبوربلا ديمورب تاثاعبنا ردا صم: ١٨/١١ررقملا    

ريدقتلا عمظحاليْذإ  ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم ةمدقملا تامولعملا    
  ،٢٠٠٦ويام /رايأ يف رداصلا يلحرملا ريرقتلا يف هل ةعباتلا ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا

لوكوتورب يف ةباقرلل ةعضاخ داومك ةديدج داوم جاردإ تارايخ هرابتعا يف عضي ْذإو  
تاعانصلا ثحت نأ فارطألا ىلإ بلطي يذلا ١٣/٧ررقملاب ةصاخلا كلت اميس الو ،لايرتنوم   

اهل رفاوتت ال يتلا تامادختسالا ىلع ن -ليبوربلا ديمورب مادختسا رصق يف اورظني نأ ىلع نيمدختسملاو
،ةيدجم لئادب    ًايئيب ةميلسو ًايداصتقا
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ديمورب تاثاعبناو مادختسا تائف نأشب ًاديدحت رثكأ تامولعم ىلع لوصحلا يف هنم ةبغرو  
ءوض يف ن -ليبوربلا ديموربب قلعتي اميف تاوطخلا نم ديزملا ثحب فارطألل حمسي امب ن-ليبوربلا

،   ةرفاوتملا لئادبلا
ةدام ةردق نأشب ةيلاحلا تامولعملا لامكتس اب مايقلا يملعلا مييقتلا قيرف ىلإ بلطي نأ  - ١

تاثاعبنالا عقومل ًاعبت كلذو نوزوألا دافنتسا ةلاد كلذ يف امب ،نوزوألا دافنتسا ىلع ن-ليبوربلا ديمورب  
  ؛عقوملا كلذ لخاد ةيضرألا ةركلا فصن يف مسوملاو

ةيملاعلا تاثاع بنالل همييقت ةلصاوم يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ  - ٢
ىلإ صاخ مامتها ءاليإ عم١٣/٧ررقملا يف دراولا وحنلا ىلع ،ن -ليبوربلا ديمورب نم  :  

ن -ليبوربلا ديمورب تامادختساو جاتنإ نع ًالامكتسا رثكأ تانايب ىلع لوصحلا  )أ(
  ؛رداصملا كلت نم ن-ليبوربلا ديمورب تاثاعبنا كلذكو

ةبسنلاب لئادبلل يداصتقالاو يجولونكتلا رف اوتلا نع تامولعملا نم ديزملا ميدقت  )ب(
ن -ليبوربلا ديموربل لئادبلا ةيمس ىدم نع تامولعملاو ن -ليبوربلا ديموربل ةفلتخملا مادختسالا تائفل

؛ا  ةقلعتملا حئاوللاو  
ن –ليموربلا ديمورب مدختس ييتلا داومل لنوزوألا دافنتسا ةلاد نع تامولعم ميدقت   )ج(

  ؛اهنع ًاليدب
راشملا مييقتلا نع ريرقت دادعإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ   - ٣

هالعأ ١ةرقفلا يف هيلإ  حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالاداقعنا نم بسانم تقو لبق    
  .فارطألل رشع عساتلا عامتجالا هثحبي يكلةيوضعلا 

صاخلا ريرقتلا نأشب نوزوألا ةنامأل يلمعلا بيردتلا ةقلح باقعأ يف لبقملا لمعلا : ١٨/١٢ررقملا 
  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف/خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلل

ررقملا ركذتسي ذإ   نأشب ءاربخلل لمع ةقلح ميظنت نوزوألا ةنامأ نم بلط يذلا ١٧/١٩   
يلودلايموكحلا قيرفلا نيب كرتشملا صاخلا ريرقتلا ينعملا  مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو خانملا ريغتب    

  ،٢٠٠٦ماع ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا شماه ىلع يداصتقالا 
ًالضف ةيلمعلا ريبادتلا ةمئاق يف جاردإلل فارطألا اهتمدق يتلا تاركذملا ريدقتلاعم  ظحاليذإو     

،قيرف اهارجأ يتلا تادادعتسالا نع    لمعلا ةقلحل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا
،ريدقتلاعم ريشي ذإو    نوزوألا ةنامأ هتمدق يذلا لمعلا ةقلح ريرقت ىلإ    
ماعل نوزوألا دافنتسا زجومب ريدقتلا عم ًاملع طيحي ذإو   نع هيف ةنمضتملا تارايخلاو ٢٠٠٦   ،

ةدايز نأ قلقب ًاضيأ ظحال دق ناك ن إو نوزوألا ةقبط ةداعتساب ليجعتلل ةمزاللا ةيفاضإلا ريبادتلا
ناك يتلا ميقلا ىلإ نيرولكلا تايوتسم ةداعإل ًاماع ١٥ و ١٠نيب ام ريخأتلا ىلإ ريشت يملعلا كاردإلا   

،١٩٨٠ماع لبق اهيلع  يوجلا فالغلا يف    
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أشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل عباتلا ماهملا قيرف ريرقت ىلإريدقتلاعم ريشي ذإو    ن  
،   تاثاعبنالا يف تانيابتلا

ةرقفلا بجومب لمعت ال يتلا فارطألا ىلع نأ كردي ذإو   ةداملا نم ١  لوكوتورب نم ٥   
نأو ٢٠٣٠ماع لولحب ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم صلختت نأ لايرتنوم   

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع نأو ٢٠٠٤ماع لولحب جاتنإلا دمجت  ت نأ٥ةداملا  ١،  نم صلخت  
ماع لولحب جاتنإلا دمجت نأو ٢٠٤٠ماع لولحب ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا   

٢٠١٦،  
نوبركلا تابكرم جاتنإ قفارم ىلع ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ عيراشمل ةلمتحملا تاساكعنالا كردي ذإو    

  ،٢٢-ةيرولف ةيرولكورديهلا 
انييف ةيقافتا فادهأ قيقحتل لمعلا نم ديزم ىلإ جاتحي رم ألا نأ ،كلذلًاعبت ، رقي ذإو  

،   نوزوألا ةقبط ةداعتسال لايرتنوم لوكوتوربو
يف ةدراولا ريبادتلا مييقت ةلصاوم يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم بلطي نأ   - ١  

نيب كرتشملا صاخلا ريرقتلا نأشب نوزوألا ةنامأ ا   يلودلا يموكحلا قيرفلا دقع يتلا لمعلا ةقلح ريرقت
جاتنإ يف ةعقوتملاو ةيلاحلا تاهاجتالا ءوض يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو خانملا ريغتل 
ةاعارمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلع زيكرتلا عم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتساو 

بجومب ةلماعلا ريغ فارطألاو ٥ةداملا بجومب ةلما علا فارطألا يف ةيئيبلا عفانملاو ىودجلاو تيقوتلا  
؛لوكوتوربلا نم٥ةداملا     

تاهاجتالا نع تامولعم ميدقت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ   - ٢  
ءاليإ عم اهنم تادادمإلاو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلع بلطلا نأشب ةلبقتسملاو ةنهارلا 

 ٢٢-ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ ىلع ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ ريثأتل لماكلا مامتهالا
  ؛تابكرملا هذه لئادب رفاوت ىدم نع ًالضف

نيب ،لاحلا ىضتقم بسح ،تارواشملا ءارجإ ريسيت نوزوألا ةنامأ ىلإ بلطي نأ   - ٣  
ةدحتملا ممألا ةيقافتا ةنامأ اميسال و ةلصلا ةقيثو تامظنملاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف

ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآل يذيفنتلا سل   او ،خانملا ريغت نأشب يلودلا يموكحلا قيرفلاو ،خانملا ريغتل ةيراطإلا
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأو ،وتويك لوكوتوربل عباتلا 

لمع يأ كلذ يف امب ىرخألا تامظنملا يف لعفلاب تذفن يتلا ل امعألا ىلع دامتعالا نم يداصتقالا
، ٢٢ - ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب قلعتي يملعلا مييقتلا قيرف عم نواعتلاب ،رظني نأو  ،

  ؛نوزوألا ةقبط ةداعتسا ىلع جئاتنلا هذه تاساكعنا 
لامدقي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ  - ٤   اهيلإ لصوتي يتلا جئاتن  

هالعأ ٢ و١نيترقفلا يف اهيلإ راشملا اياضقلا نع  هعامتجا لالخ ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفل ا ىلإ 
فارطألل رشع عساتلا عامتجالا ىلإ يئا  ريرقت ميدقت ضرغب رظنلل نيرشعلاو عباسلا.  



UNEP/OzL.Pro.18/10  

62 

  ٢٠٠٨ و٢٠٠٧يماع ل ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ: ١٨/١٣ررقملا 
ماق يتلا لامعألا ىلإ ريدقتلا عم ريشي ذإ  ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ا   

،   هل ةعباتلا ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا
ديمورب تايمك يف ةريبك تاضيفخت تققح دق فارطألا ضعب نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشي ذإو    

وأ ا  ماعل ةصخرملا وأ ا نوذأملا ليثيملا  حومسملا تايمكلا نم ةريبك ةجردب تضفخو ٢٠٠٦   
،   ةبولطملا

ماعل ليثيملا ديمورب نأشب تابلط تمدق يتلا فارطألا نأ ىلإ ريشي ذإو   تمعد دق ٢٠٠٧   
ررقم بجومب بولطملا بسح ةرادإلل ةيجيتارتساب ا     ،١/٤ -يئانثتسالا عامتجالا ابلط

 ،٢٠٠٧ماع نأشب اهيلع قفتملا ةجرحلا تامادختسالا ت ائفل ةبسنلاب ،حمسي نأ  - ١  
ررقملا اذه يف اهيلع صوصنملا طورشلاب انهر ،فرط لكل ررقملا اذه قفرم يف فلأ لودجلا يف ةروكذملا 

جاتنإلا تايوتسمب ،قيبطتلل ةلباق طورشلا كلت نوكت ام ردقبو ١/٤ - يئانثتسالا عامتجالاررقم و  ،
ذملا٢٠٠٧ماعل كالهتسالاو  ءافولل ةيرورض نوكت يتلا ررقملا اذه قفرم يف ءاب لودجلا يف ةروك  

بجومب ا ةجرحلا تاجايتحالاب   ؛١٧/٩ررقملا حومسملا تايمكلا ىلإ ةفاضإلاب  
ةروكذملا ٢٠٠٨ماع لاهيلع قفتملا ةجرحلا تامادختسالا تائفل ةبسنلاب ،حمسي نأ   - ٢    

ررقملا اذه يف اهيلع صوصنملا طورشلاب ًانهر ،فرط لكل ررقملا اذه قفرم يف ميج لودجلا يف ررقم و 
، ، ١/٤ - يئانثتسالا عامتجالا كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسمب قيبطتلل ةلباق طورشلا نوكت ام ردقبو

تاجايتحالاب ءافولل ةيرورض نوكت يتلا ررقملا اذه قفرم يف لاد لودجلا يف ةروكذملا ٢٠٠٨ماعل   
كالهتساو جاتنإ تايوتسم رقي دق لايرتنوم لوكوتورب يف فار طألا عامتجا نأ ساسأ ىلع ،ةجرحلا

ررقملل ًاقفو مادختساتائفو ،ةيفاضإ    ؛٩/٦ 
تابلطلا مييقت ىدل ،رابتعالا يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ذخأي نأ   - ٣  

تامولعملا ثدحأ ،ددحم نييعتل٢٠٠٨ماعل ةجرحلا تامادختسالل تاءافعإلل ةيليمكتلا  امب،  كلذ يف    
ًاقفو ،٢٠٠٨ و ٢٠٠٧يماعب ةلصلا تاذ ةجرحلا تامادختسالل يلحملا ذيفنتلا نأشب تامولعم ةيأ   

ررقملا نم ٢ةرقفلل    ؛٩/٦ 
تايوتسملا نع ةجرحلا تامادختسالا نم هتاءافعإ ىوتسم ديزي فرط يأ موقي نأ   - ٤  

ةجرحلا تامادختسالا لجأ نم كالهتسالاو جاتنإلل ا   تايوتسملا كلت نيب قورفلا ضيوعتبحومسملا  
؛ةحاتم ا    أب فرطلا فرتعا يتلا ليثيملا ديمورب تانوزخم نم تايمك مادختساب

ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالا تايمكب صيخرتلل ةدهاج فارطألا ىعست نأ   - ٥  
إلا وأ ا  وأ ا حامسلا وأ ،يلاحلا ررقملا قفرم نم ميجو فلأ نيلودجلا يف دراولا وحنلا ىلع ليثيملا  نذ

  ؛اهصيصخت
ريياعملا قيبطت ةلافكب همازتلا هيلع قفتم جرح مادختسا هيدل فرط لك ددجي نأ   - ٦  

ررقملا نم ١ةرقفلا يف ةدراولا  وأ هب حامسلا وأ ليثيمل ا ديمورب نم جرحلا مادختسالا صيخرت دنع ٩/٦   
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لك نم بلطيو. ٩/٦ررقمل ا نم‘ ٢‘) ب(١ةرقفلا يف دراولا رايعملا صوصخلا هجو ىلعو ،هب نذإلا   
يتلا تاونسلا نم ةنس لك نم رياربف /طابش لوأ لبق ةرقفلا هذه ذيفنت نع نوزوألا ةنامأ غالبإ فرط
  ؛ررقملا اذه اهيلع قبطني

هريرقت يفًايونس رشنينأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ   - ٧     
 ، جا لك لبقو،٢٠٠٧ماع ن م ًارابتعايلحرملا ، ملالماعلا قيرفلا تاعامتجا نم عامت   ةيوضعلا حوتف

هراطإ ريرقت يف هب غلبأ يذلا وحنلا ىلع نييعتلاب موقي فرط لك ىدل ليثيملا ديمورب نم تانوزخملا 
  ؛يبساحملا

هب نذإلا وأ هب حامسلا وأ ليثيملا ديمورب صيخرتب موقت يتلا فارطألا ىلإ بلطي نأ   - ٨  
أ نم٢٠٠٨ماع يف مدختسملا  لثم ثاعبنالا ضفخ تاينقت مدختست نأ ةجرحلا تامادختسالا لج  

نم كلذ ريغ وأ /و قيمعلا بيضقلاب نقحلاو ةزجاحلا حئارشلا تايجولونكتو ًابيرقت ةميتكلا حئارشلا
ًايداصتقاوًاينقت قيبطتلا نكمم كلذ ناك املك ،ةيئيبلا ةيامحلاب ضهنت يتلا تاينقتلا   ؛ 

نأشب هب ةصاخلا ةينطولا ةرادإلا ةيجيتارتسا جلاعت نأ نامض فرط لك لصاوي نأ  - ٩    
ررقم نم ٣ةرقفلا يف ةددحملا فادهألا ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا نم يجيردتلا صلختلا   

  .١/٤ - يئانثتسالا عامتجالا

  ١٨/١٣ررقمل لقفر م
  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧يماعل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ 

  )ةيرتملا نانطألاب (٢٠٠٧ماعل اهيلع قفتملا ةجرحلا ت امادختسالا تائف  -فلأ لودجلا
لاصبألا-ةنيزلا روهز  ايلارتسأ بوص -   )٣،٥٩٨( ، زرألا  ،)٤،٠٧٥(  

ةيضرألا ةلوارفلاو )٦،٧٥٧(تانوجعملا   ادنك   )٦،١٢٩) (ويراتنوأ(، 
نحاطملا )١،٨٠٠(ءانتسكلا   اسنرف روذبلا )٨،٠٠٠(،  رزجلا )٠،٠٩٦(،  رايخلا )١،٤٠٠(،   ،

لاصبألاو ةنيزلا روهز )١٢,٥٠٠( تاباغلا لتاشم )يئانثتسالا عامتجالاررقم (،   ،)١،٥٠٠( ،
ةهكافلا نيتاسب سرغ ةداعإ )٢،٠٠٠(يربلا توتلا لتاشمو ةهكافلا نيتاسب  لفلفلا )٧،٠٠٠(،   ،

ةيضرألا ةلوارفلا )٦،٠٠٠(  ،)٢٨،٠٠٠(  
ةفف   نانويلا  ةجلاعملا قفارمو نحاطملا )٠،٤٥٠(ا هكاوفلا  ،)١،٣٤٠ (  
قيقدلا نحاطم )٢،٢٠٠(رمتلا   ليئارسإ ليفعجلا )١،٠٤٠(،  رايخلا )٢٥٠،٠٠٠(،  روهز )٢٥،٠٠٠(،   ،

لاصبألا-ةنيزلا بوص -  ةنيزلا روهز)٢٢٠،١٨٥(  ةحوتفملا لوقحلا -،  لتاشم )٧٤،٥٤٠(   ،
لوقحلاو بوصلا مامشلا )٧،٥٠٠(ةهكافلا راجشأ  سطاطبلا )١٠٥،٠٠٠(،   ،)١٣٧،٥٠٠( ،

ةلوارفلا ةهكافو )٢٨،٠٠٠(ةيضرأل ا ةلوارفلا مطامطلا )٩٣،٠٠٠(،   ،)٢٢،٧٥٠ (  
ةجلاعملا قفارمو نحاطملا )٥،٠٠٠(ةيوديلا تاعونصملا   ايلاطيإ ةنيزلا روهز)٢٥،٠٠٠(،  لاصبألا-،   - 

مامشلا)٣٠،٠٠٠(بوص  بوص -،  لفلفلا)١٠،٠٠٠(  بوص -،  ةيضرألا ةلوارفلا )٦٧،٠٠٠(   ،
مطامطلا)٣٥،٠٠٠( بوص -،   )٨٠،٠٠٠(  

  )٠،١٢٠(ةيضرألا ةلوارفلا   ادنلوه
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ةلوارفلا ةهكاف )٦،٢٣٤(ةيضرألا ةلوارفلا   ادنليزوين  ،)١٢،٠٠٠(  
بارغلا شعو ةيبطلا باشعألا )١،٤٢٠(واكاكلا بوبحو نبلا   ادنلوب ةيضرألا ةلوارفلا )١،٨٠٠(،   ،)٢٤،٥٠٠(  
لفلفلا )٤٣،٤٩٠) (اينولاتاكو ايسلدنأ(ةنيزلا روهز   اينابسأ ةلوارفلا ةهكاف )٤٥،٠٠٠(،  نم ٠،٠٧٩٦(،   

ةيضرألا ةلوارفلا )ثاحبألا لجأ  ،)٢٣٠،٠٠٠(  
بوبحلا زيهجت عناصم )٠،١٦٥(تارئاطلا   ةدحتملا ةكلمملا نبجلا نزاخم )٣،٤٨٠(،  انحطم ١٣، )١،٢٤٨(،   

نحاطملا)٤،٥٠٩( ةيذغألا زيهجت -،  لكايهلا )٠،٤٧٩) (تيوكسبلا(  ) تاراهبلاو باشعألا(، 
لكايهلا ،)٠،٩٠٨(   )٠،٢٥٧) (ثروتياوه( 

ماعل ا   :ءاب لودجلا  ةيرتملا نانطألاب (٢٠٠٧حومسملا كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسم(  
  ٧،٦٧٣  ايلارتسا

  ١٢،٨٨٦  ادنك
  ٧٧،٨٩٦  *اسنرف
  ١،٧٩٠  *نانويلا
  ٩٦٦،٧١٥  ليئارسإ
  ٢٥٢،٠٠٠  *ايلاطيإ
  ٠،١٢٠  *ادنلوه
  ١٨،٢٣٤  ادنليزوين
  ٢٧،٧٢٠  *ادنلوب
  ٣١٨،٥٦٩٦  *اينابسأ
  ١١،٠٤٦  *ةدحتملا ةكلمملا

ةيبوروألا ةعامجلا كالهتساو جاتنإ زواجتي نل * نط٦٨٩،١٤١٦  يرتمًا  اهيلع قفتملا ةجرحلا تامادختسالا ضارغألًا   .  
  )ةيرتملا نانطألاب (٢٠٠٨ةنسل اهيلع قفتملا ةجرحلا تامادختسالا تائف   :ميج لودجلا

لاصبألا-ةنيزلا روهز  ايلارتسا زرألا )٣،٥(بوص  -  ةيضرألا ةلوارفلا *)١،٨+٧،٤٠٠(،   ،)٣٥،٧٥  
  )٧،٤٦٢) (دراودإ ريمألا ةريزج(ةيضرألا ةلوارفلا ،نحاطملا   ادنك
رايخلا )٦،٣(ءانتسكلا   نابايلا ليبرتجلا)٥١،٤٥(،  لوقح -،  ليبرتجلا)٨٤،٠٧٥(  بوص -،   )١١،١( ،

راحلاو رضخألا لفلفلا )١٣٦،٦٥(مامشلا  لا)١٢١،٧٢٥(،    )٣٢،٤٧٥(خيطب ، 
ةدحتملا تايالولا 

  ةيكيرمألا
واكاكلا بوبح )٥٨،٩٢١(ةيساسأ علس   ،)NPMA subset) (لكايه )٥٣،١٨٨  ،NPBA 

زيهجتلا قفارمو نحاطملا )٦٩،٢٠٨) (ةرشقلا ةعورتم واكاك بوبح(ةيذغألا زيهجتل   ،
نخدملا ريرتخلا محل )٣٤٨،٢٣٧( لسعلا عرق)١٩،٦٦٩(،  لوقح -،  ذاب)٤٦٨،٧٥٧(   -ناجن، 

تاباغلا لتاشم )٦٦،٠١٨(لوقح  لتاشملا لئاسف)١٣١،٢٠٨(،  روهز ،قدنب ،ةهكاف -،   
ةهكافلا نيتاسب سرغ ةداعإ )٥١،١٠٢( ةنيزلا روهز )٣٩٣،٧٢٠(،  لفلفلا)١٣٨،٥٣٨(،   ،- 

ةلوارفلا)٧٥٦،٣٣٩(لوقح  لوقح -،  ةيضرألا ةلوارفلا )١ ٣٤٩،٥٧٥(   ،)٨،٨٣٨( ،
لوقح -مطامطلا ارش)١ ٤٠٦،٤٨٤(    ).١٨،١٤٤(اطاطبلا حئ ، 

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةيصوتل عضخت فوس ةبولطم تناك اذإ ،يرتم نط ١،٨ةغلابلا ةيليمكتلا ةيمكلا نم ءزج وأ عيمج   *  
  .٢٠٠٧ماعل يلحرملا هررقم يف يداصتقالا 
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ماعل ا : لاد لودجلا  ةيرتملا نانطألاب (٢٠٠٨حومسملا كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسم(  
  *١،٨ + ٤٦،٦٥٠  ايلارتسأ

  ٣٦،١١٢  ادنك
  ٤٤٣،٧٧٥  نابايلا
  ٤ ٥٩٥،٠٤٠  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
ةبولطم تناك اذإ ،يرتم نط١،٨ةغلابلا ةيليمكتلا ةيمكلا نم ءزج وأ عيمج   * مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةيصوتل عضخت فوس ،   

ماعل يلحرملا هريرقتيف يداصتقالا   ٢٠٠٧.  

مادختسا نأشب تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالاو لايرتنوم لوكوتورب نيب نواعتلا : ١٨/١٤ررقملا 
نحشلا لبق ام تاجلاعمويحصلا رجحلا تاقيبطت يف ليثيملا ديمورب لئادب    

قيرفو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هب علطضا يذلا لمعلا ىلإ ريدقتلاعم ريشي ذإ     
،يحصلا رجحلاب ىنعملا ماهملا هل عباتلا نحشلا لبق ام تاجلاعمو    

نأكردي ذإو   يحصلا رجحلا ،  دؤت وأ ا   نيررقملل ًاقفو يصخرم نحشلا لبق ام تاجلاعمو  ،
تاناويحلاو تاتابنلاب ةينعملا ةينطولا تاطلسلا ةطساوب ،فارطألا رمتؤم نع نيرداصلا ١١/١٢ و٧/٥  

،   ةنزخملا تاجتنملا وأ ةحصلاو
متجالا نأ ىلإريشي ذإو   هارجأ يذلا ليدعتلا ىضتقمب ،بلط دق فارطألل رشع يداحلا عا  

ةرقفلا ٧ةداملا ىلع  ةيمك نع ةنامألل تامولعم ميدقت فرط لك نم ،لايرتنوم لوكوتورب نم ٣،   
يحصلا رجحلاب ةصاخلا تامادختسالا يف ًايونس ةمدختسملا ليثيملا ديمورب   ،   نحشلا لبق ام تاجلاعمو

نعملا ةنجللا نأبرقي ذإو ةيتابنلا ةحصلا ريبادتل ةيلود ريياعم دمتعت ةيتابنلا ةحصلا ريبادتب ةي  
نامض ىلإ فد   راشتنا يفالتل لمعلاةيلود ةدهاعم لثمت يتلا تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا بجومب  

،   اهتحفاكمل ةمئالملا ريبادتلل جيورتلاو ةيتابنلا تاجتنملاو تاتابنلا يف رثؤت يتلا تافآلا لوخدو
تامادختسا نأرابتعالا يف ذخأي ذإو يحصلا رجحلا   ليثيملا ديموربل نحشلا لبق ام تاجلاعمو  

تافآلل رباعلا لوخدلا نم ةعارزلاو ةيعيبطلا ةيجولوكيإلا مظنلا ةيامح ىلإ لصألا يف فد   تناك
،   تقولا سفن يف ةراجتلا ةحاتإ عم ةيزاغلا ةبيرغلا عاونألا كلذ يف امب اهراشتناو

اهررقم يف تبلط دق فارطألا نأ كردي ذإو لاصتالا ةلصاوم نوزوألا ةنامأ ىلإ ١٧/١٥   
،   نوزوألا ةقبط دافنتسا رطاخم يف رظنلا ىدل تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا ةنامأب

ديمورب مادختسا نم نكمم دح ىندأ ىلإ للقت ةكرتشم لولح عضو ىلإ ةجاحلاب فرتعي ذإو  
يحصلا رجحلا يف ليثيملا نم كلذكو نوزوألا ةقبطل ةبسنلاب ةيضرم ةقيرطب نحشلا لبق ام تاجلاع مو 

،   تابنلا ةحص ةيامح ةيواز
ينعملاينقتلا قيرفلا تاحارتقاب بحري نأ  - ١ لا رجحلاب  ةيقافتالل عباتلا يجرحلا يحص   

لايرتنوم لو كوتورب يف ةينقتلا تائيهلاو ،ةيلودلا ةيقافتالا نيب نواعتلا زيزعتب تاتابنلا ةياقول ةيلودلا
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ينقتلا قي رفلا نع ردصت يتلا تايصوتلا ىلع ةقفاوملا يف رظنلا ىلع ةيتابنلا ةحصلا ريبادت ةنجل عيجشتو
  ؛لوكوتوربلا عم نواعتلا نأشب يجرحلايحصلا رجحلاب ينعملا 

يف ةينقتلا تائيهلا عم نواعتي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ   - ٢
ضرغب تاتابنلا ةياقول ةيلودلاةيقافتالا  :  

تامولعملا مساقتو ًايلمع كلذ نوكي امثيح جاودزالا ةلمتحملا ةطشنألا قيسنت نامض   )أ(
  ؛ًامئالم كلذ نوكي امثيح اهعضو يف كارتشالاو ةينقتلا

عضو يف نادلبلا هجاوت يتلا ةكرتشملا ةيداصتقالاو ةينقتلا تاقوعملاو صرفلا ديدحت   )ب(
يحصلا رجحلا تامادختسال ليثيملا ديموربلئادب قيبطتو    ؛نحشلا لبق ام تاجلاعمو 

يحصلا رجحلاب ينعملا ماهملا قيرفل ةصرفلا ةحاتإ  )ج( عمجل نحشلا لبق ام تاجلاعمو  
يحصلا رجحلا ةطشنأ يف ليثيملا ديمورب مادختسا نع ةلماش ،نكمملا دحلا ىلاو ،ةيمك تامولعم  
 ينقت زاهج لك ىدل ةحاتملا ةلصلا تاذ تانايبلا تاعومجم عيمجت لالخ نم نحشلا لبق ام تاجلاعمو
  ؛ينعم

ةحصو تاناويحلاو تاتابنلاب ةينعملا ةينطولا حئاوللا ىلع ةكرتشم ةروصب فرعتلا   )د(
يحصلا رجحلا يف ليثيملا ديمورب مادختسا بلطتت يتلا ةنزخملا تاجتنملاو ةئيبلا لبق ام تاجلاعمو  
  ؛هب نذأت وأ نحشلا

ىلإ فد ريفوت  )ه(  يتلا تابيترتلاو مظنلاو تايجولونكتلا نأشب يلمعلا ينقتلا هيجوتلا  
تاتابنلا ةياقو تامظنمل ليثيملا ديموربب ريهطتلا تايلمع نم تاثاعبنالا ن م نكمم دح ىندأ ىلإ ليلقتلا

  ؛١١/١٣ررقملا هيلع ثح يذلا وحنلا ىلع 
لمعلاو هتالاصتا جئاتن غلبي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف يف بلطي نأ  - ٣  

ضرعل بسانم تقو يف هالعأ٢ةرقفلا يف نيبملا  لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالا ىلع اه   
  ؛لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل عباتلا ةيوضعلا حوتفملا

ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا ةنامأ عم لاصتالا ةلصاوم نوزوألا ةنامأ ىلإ بلطي نأ   - ٤
لعفلاب تمت يتلا تالعافتلا ىلع دامتعالل ١٧/١٥ررقملا عم ًايشمت لاحلا ىضتقم بسح تات ابنلا  

  ؛نيتنامألا ىوتسم ىلع ةكرتشملا ةطشنألاو نواعتلا نع فارطألل لماش ريرقت ميدقتو
يحصلا رجحلا فيراعت نع ةيعئاقو تامولعم دادعإ ةنامألا ىلإ بلطي نأ  - ٥ تاجلاعمو  

  ؛تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالاو لوكوتوربلا ىضتقمب نحشلا لبق ام
اياضقلا يف نيلماعلا نيينطولا نيفظوملا عجشي نأ  - ٦ لايرتنوم لوكوتوربب ةقلعتملا  

ىدل نيقافتالا الك فادهأ قيقحت نامضل قثوأ ةجردب نواعتلا ىلع تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالاو 
يحصلا رجحلا ضارغأل ليثيملا ديمورب مادختساب قلعتي اميف ةيلخاد تاءارجإ ذاختا لبق ام تاجلاعمو  

تاقافتالا نم نيقافتالا الك يف فارطألا بناج نم لبقتسملا يف رارقلا عنصل دادعإلا ىدلو ،نحشلا 
  .فارطألا ةددعتملا
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 ليثيملا ديموربل ةجرحلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا  :١٨/١٥ررقملا 

ريدقتلا عمظحاليذإ    معلا  ةنجلو ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا ةنجل هب تماق يذلا ل  
تامادختسالا عم ةلصلل ١٧/١٠ررقملل ًاقفو ،اهتسارد بليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا   ،

عباسلا عامتجالا ريرقتل عبارلا قفرملا يف ةجردملا تائفلا نم ليثيملا ديموربل ةجرحلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا 
،ل  فارطأل

ررقملا يف مت دق هنأب هنم ًاميلستو   ماع يف دمتعملا ٧/١١  ديدحت ىلع فارطألا ثح ١٩٩٥   
ةدفنتسملا داوملا نم ةيلاخ تايجولونكت دامتعا ةيغب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختسا ضارعتساو 

،  كلذ نكمأ امثيح نوزوألل

فنآلا نيتنجللا نأبًاملع ذخأي ذإو   اتدافأ دق ركذلايت  ديدعلل ةرفاوتم ليثيملا ديموربل لئادبلا نأب    
لماوعك ةمدختسملا كلت كلذ يف امب ليثيملا ديموربل ةجرحلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا نم 

،   ليثيملاب جزملل
يتلا ةيناديملا براجتلا فينصت ناديؤت ال ركذلا نيتفنآلا نيتنجللا نأب ًاضيأ ًاملع طيحي ذإو    

ددع مادختسا ةفلكو اهذيفنت رذعتل ةيليلحتو ةيربتخم مادختسا تايلمع اهفصوب ليثي ملا ديمورب مدختست
فارطألل يغبني هنأو ،يقنلا ليثيملا ديمورب نم ةئاملا يف ٩٩نم ةنوكملا ةريغصلا تايواحلا نم ريبك   

،   ضرغلا اذهل جرح مادختسا تانييعت ميدقت ةيناديملا براجتلا هذه لثم ءارجإ يف ةبغارلا
نيتنجللا ريرقت يف اهيلإ راشملا ةجرحلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ضعب نأ كرديذإو     

داوملا تامادختساو نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسا نم لك ىلع اهقيبطت نكمي 
،   لايرتنوم لوكوتورب بجومب ةباقرلل ةعضاخلا ريغ ةطيسولا

ةداملا نم ١ةرقفلا بجو مب ةلماعلا ريغ فارطألل نذأينأ   - ١   داوملا كالهتساو جاتنإب ٥   ،
ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ةيبلتل ةمزاللا ،لوكوتوربلل ءاه قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا 

؛ررقملا اذه نم٢ةرقفلا يف ةددحملا طورشلل ًاقفوو ةجرحلا     
يف ةنيبملا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تا مادختسالا ءافعإ ىلع ةقبطملا طورشلل ًاقفو ،متي نأ  - ٢  

ةجرحلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ةئف دامتعا ،فارطألل سداسلا عامتجالا ريرقتل يناثلا قفرملا 
  :ليثيملا ديمورب مادختساب حامسلل

لجأ نمريياعموأ عجرمك   )أ(  :  
  ؛ليثيملا ديمورب مدختست يتلا تادعملا ةرياعم  ‘١‘
  ؛ليثيملا ديمورب تاثاعبنا تايوتسم دصر  ‘٢‘
  ؛علسلاو تآشنملاو عئاضبلا يف ليثيملا ديمورب تابسرت تايوتسم ديدحت  ‘٣‘

  ؛ةيمسلاب ةقلعتملا ةيربتخملا تاساردلا يف  )ب(
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  ؛تاربتخملا لخاد هلئادبو ليثيملا ديمورب ةءافك ىدم ةنراقمل  )ج(
  .ةطيسولا داوملا ةقيرطب يئايميك لعافت نمض هريمدت يرجي يربتخم لماعك  )د(
ت  - ٣   مادختسا نييعتب فرط يأ مايق نود لوحي ال ررقملا اذ ي ررقم يأ نأ  ًالمع ذخ

  .٩/٦ررقملا يف نيبملا جرحلا مادختسالا ءارجإ بجومب ددحم 
موقت يتلاو ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ضعب اههجاوت يتلا تابوعصلا : ١٨/١٦ررقملا   

  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرممادختساب ةننقملا تا عرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عينصتب
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع بجي هنأب رقي ذإ ةداملا نم ١  داوملا كالهتسا ليلقت ٥   

ىلوألا ةعوم    ٨٥ةبسنب ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا ،فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا
هتياغ دعوم يف ا ا ساسألا طخ نم ةئاملا يف  نم لماكلا يجيردتلا صلختلاو ٢٠٠٧صاخل كلت ، 

يناثلا نوناك١هتياغ دعوم يف ،داوملا  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كلذ يف امب ،٢٠١٠رياني /   
، نمزملا ةيئاوهلا بع    شلا دادسنا ضرمو وبرلا ءاد جالعل ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ يف ةلمعتسملا

ةرقفلا نأ هينيع بصن عضي ذإو ررقملا نم ٧  يرورضلا مادختسالا طباوض نأب يضقت ٤/٢٥   
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع قبطنت نل  يجيردتلا صلختلا ديعاوم نيحت ىتح ٥   

،   فارطألا هذه ىلع ةيراسلا
تاذ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادادمإ فنتكت يتلا كوكشلا كردي ذإو  

تاعورشمو رشبلا ةحص ىلع عقت يتلا تاريثأتلاو بيرقلا لبقتسملا يف ةينالديصلا تامادختس الا
،،داوملا كلت ىلع دمتعت يتلا ةيلحملا عناصملا ىلع رذعت ول ةيلحملا لامعألا اهرفاوتب ؤبنتلا    

ىلع ةدمتعملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم يجيردتلا صلختلا نأب هنم ًايعوو  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ىدل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا ت ابكرم نأ لمتحي ٥   

ةزهجأ مظعم نأو ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب ،كلذل ددحملا يئاهنلا دعوملا يف لمكتسي   
ا نم١ةرقفلا بجومب ةلماع فارطأ ىدل ىضرملا اهمدختسي يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا   ٥ةدامل  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماع ريغ فارطأ نم اهداريتسا مت دق   ٥،  
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ضعب نأب رقي ذإو ةداملا نم ١  تايجيتارتسا تدمتعا دق ٥   

ناك نإو ١٢/٢ررقملا يف هيلع عيجشتلا مت امك ،ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأب ةصاخ لاقتنا   ،
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا مظعم نأ ظحالي ةداملا نم ١  ةينطو لاقتنا تايجيتارتسا دعب عضت مل ٥   

ةغيصلا عضو ىلع ةرداق نوكت نل ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسا ةزهجأ جتنت يتلا فارطألا نأو ،ةيميلقإ وأ 
،هلةيئاهنلا    ةينطولا اهططخ يف ايجولونكتلا ليوحت رصنع جردي مل ام تايجيتارتسالا هذ

ةيلاخلا تاجالعلا ىلإ لاقتنالا ريسيتل ريبادتلا نم ديزملا ذاختال ةجاح ةمث نأ ،كلذل مهفتي ذإو  ،
فارطألا ىدل نمزملا ةيئاوهلا بع   شلا دادسنا ضرمو وبرلا ءادل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا   ٥،  
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يميلقإ جهرابتعا يف عضي ذإو  عابتا نأ جهنلا وه نوكي دق لاقتنالا هاجت تالاحلا ضعب يف    
،   أفكألا

ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا هتزرحأ امب ًاملع طيحي ذإو ةداملا نم ١  مدقت نم ٥   
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةدمتعملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نع ةضاعتسالا يف ظوحلم 

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةدودحم ةيمك ىلإ ًايلاح جاتحت لازت ال اهنكل ،ةليدب تاجتنمب ةيرولف 
نم كلذ حضتي امك ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ جاتنإل ةينالديصلا تامادختسالا تاذ ةيرولف 

،   فارطألا اهحنمت يتلا ةيلاحلا ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ تابلط
ررقملا نأ يعاري ذإو امتجالا وعدي١٧/١٤  ررقم ذاختا يف رظنلا ىلإ فارطألل رشع نماثلا ع  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا اههجاوت يتلا بعاصملا لوانتي  ةزهجأ نع لوحتلا نأشب ٥   
،   ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا

لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي نأ   - ١
قاشنتسالا ةزهجأل ةجتنملا فارطألا ىدل تاعورشملا ليومت ةلأسم لاجعتسالا ليبس ىلع رظنت نأ  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ةننقملا تاعرجلاب  كالهتسا عافترا ءارج نم بعاصم هجاوت يتلا ٥   
ةيرو لف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا قاشنتسالا ةزهجأ عينصتل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
  ؛تابكرملا هذه ىلع ةدمتعملا قاشنتسالا ةزهجأ نع لوحتلا ريسيت لجأ نم

قودنصلل ةيلاحلا ةيهيجوتلا ئدابملا راطإ يف رظنت نأ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي نأ   - ٢
تاعورشم يف رظنلل يلاحلا عطقلا خيراتب قلعتي اميف ١٧/٧اهررقم ضارعتسا رمأ فارطألا ددعتم   

عاطق يف يجولونكتلا مدقتلا تايلمع ةريتو عم ىشمتي امب ةننقملا تاعرجلاب قاشنت سالا ةزهجأ ليوحت
  ؛ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ

لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ راطإ يف ثحبت نأ ذيفنتلا ةنجل ىلإ بلطي نأ   - ٣
فارطألا بناج نم لمت حملا لاثتمالا مدع لكاشمل يدصتلا ةيفيك نأشب ةنكمملا تارايخلا عيمج لايرتنوم

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا ةبسن عافترا نع ةجتانلا ٥   
  ؛ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عاطق يف ةيرولف

هذه لثم عضول صاخ هجوب رابتعالا ءاليإ ذيفنتلا ةنجل نم كلذك بلطي نأ   - ٤
امولعملا ءوض يف ،لوكوتوربلل لاثتمالا مدع ءارجإ نم٤ةرقفلا را طإ يف اميس الو فارطألا ةاقلتملا ت  
  ؛ةيحصلا تارابتعالل ةبجاولا ةاعارملا ءاليإو ةينعملا فارطألا نم

نيرشعلا عامتجالا ءانثأ ٤ و٣نيترقفلا يف اهيلإ راشملا ةلأسملا ديدج نم ثحبي نأ   - ٥  
  ؛٢٠٠٨ماع يف 

لمعلا تاقلح لامعأ لو ادج يف جردت نأيف رظنت نأ ةيذ يفنتلا ةنجللا نم بلطي نأ  - ٦
يضملل ةمزاللا تاوطخلا حيضوت ضرغب تامولعم ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لةيعيضاوملا ةيميلقإلا 

  ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم لاقتنالا يف ًامدق
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ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لماع ريغ فرط لك ىلإ بلطي نأ   - ٧ تاءافعإ ىقلتي ٥   
قاشنتسالا ةزهجأ عينصتل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ريدصت وأ جاتنإل ةيرورضلا تامادختسالا 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلإ اهريدصتل ةننقملا تاعرجلاب  فرط لك ىلإ مدقي نأ ٥   
طشنلا رصنعلا ريدصت زواجتي عينصت ةهج لك ىلإ يريدصتلا عينصتلل ةيليصف ت لاقتنا ةطخ دروتسم

اهذختت فوس يتلا ريبادتلاو عينصت ةهج لك اهذختت يتلا ريبادتلا ديدحتو ةيرتم نانطأ ١٠فرطل   
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ ىلإ ا   ارداصب لاقتنالل

  ؛رطخلل ىضرملا ضرعت ال ةروصبو نكمم تقو عرسأ يف
ىلع لمتشت نأ عينصت ةهج لك ىدل تارداصلا عينصتل لاقتنالا ططخل يغبني   - ٨

ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسا زاهج لك نعو عينصت ةهج لكب ةصاخلا ريدصتلا قاوسأ نع ةددحم ليصافت 
  :قلعتي اميف طشنلا رصنعلا بسح

قيوست تابلطميدقت تيقوت  )أ(   ، ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا لئادبلا  
وأ اهجتنم بحسو ،قاوسألا يف اهحرط ءدبو لئادبلا هذه ىلع ةعقوتملا ةقفاوملاوةيحصلا ةطلسلا ىلإ   

؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةلمتشملا ةلصلا تاذ ا    اجتنم
ايجولونكتلا لقن تابيترت وأ /و صيخرتلاو ريعستلا ريسيت نأشب ةيداشرإ تامولعم  )ب(

  ؛ثحبلا طاسب ىلع ةحورطملا
ةيحصلا تاطلسلاو ةيبطلا ةياعرلا ييئاصخأ ةيعوت جمارب يف ةكراشملاو ةمهاسملا   )ج(

ىضرملل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا تاجالعلا ىلإ لاقتنالا نأشب ىضرملاو ةيموكحلا 
يئاوهلا بع    ؛نمزملا ةشلا دادسناو وبرلا ءادب

ىشمتي امبو ررقملا اذه نم ٧ةرقفلا يف هيلإ ةراشإلا تق بس فرط لك ىلإ بلطي نأ  - ٩  
ةرقفلا عمو ٤/٢٥ررقملا عم  ررقملا نم ٤  نييعت يف تبلا ىدل ١٢/٢  تامادختسال ل ةددحم تايمك، 
ةطخ ذ يفنتل عينصتلا ةهج دوهج رابتعالا يف ذخألا ،عينصت ةهج ىلإ صيخارتلا حنموأ /وةيرورضلا 

ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ ىلإ لاقتنالل اهتمهاسمو ،اهيدل تارداصلا عينصتب ةصاخلا لاقتنالا 
  ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا

قيرف ىلإ ماع لك مدقي نأ ٧ةرقفلا يف هيلإ راشم فرط لك ىلإ بلطي نأ   - ١٠  
ًاريرقت ،ةيرورضلا تامادختسالل فرطلا اذه تانييع ت نم ءزجكو ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا
  ؛ةيرس تامولعم يأ ةيامح ةاعارم عم ،تارداصلا عينصتب ةصاخلا لاقتنالا ططخ زجوي

ريراقتلا هذه لثم يف رظني نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ   - ١١
  ؛فرط لكب ةصاخلا ةيرورضلا تامادختسالا نييعتل همييقت دنع

نأو زرحملا مدقتلا ىدم ميق   - ١٢  ي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ
رشع عساتلا عامتجالا ىلإ ًاريرقت مدقي نأو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا  ىلإ كلذ نأشب ًاريرقت مدقي

دودحم جاتنإل ا ىصوملا تايمكلا ددحي نأو ،لثمألا تيقوتلا لمع ىودجو ،ىلإ ةجاحلا نع فارطألل  
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قاشنتسالا ةزهجأ لجأ نم ،ةيرصح ةروصب ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةدحاو ةعفد 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نم لك يف ةننقملا تاعرجلاب  ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغو ٥   

ةداملا نم ١  ٥.  
ملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةجلاعم١٨/١٧ررقملا   لاثتمالاب قلعتي اميف ةنزخ 

هب حومسملا ىوتسملا تزواجت يتلا فارطألا نأب تدافأ دق ةنامألا نأب ًاملع ذخأي نأ   - ١
نأ تالاحلا ضعب يف تحضوأ دق ام ةنس يف ةنيعم نوزوألل ةدفنتسم داوم كالهتسا وأ جاتنإ نم 

  :ةيلاتلا ةعبرألا تاروصتلا دحأ لثمي ضئافلا اهكالهتسا وأ اهجاتنإ
وأ يلحملا ريمدتلل اهنيزخت مت يتلا ةنسلا كلت يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ   )أ(

  ؛ةلبقم ةنس يف اهريمدتل اهريدصتل
داوملا تامادختسال اهنيزخت مت يتلا ةنسلا كلت يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ   )ب(

  ؛ةلبقم ةنس يف تامادختسالا هذهل اهريدصتل وأ ةيلحملا ةطيسولا
ةيبلت لجأ نم اهريدصتل اهنيزخت مت يتلا ةنسلا كلت يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ   )ج(

  ؛ةلبقم ةنس يف ةيمان نادلبل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا
داوملا تامادختسال اهنيزخت مت يتلا ةنسلا كلت يف ةدروتسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا   )د(

  ؛ةلبقم ةنس يف ةيلحملا ةطيسولا
لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ،تصلخ دق ذيفنتلا ةنجل نأب ركذي نأ  - ٢  

لايرتنوم لوكوتورب ماكحأ عم لاوحألا نم لاح يأ يف ىشامتي ) د(روصتلا نأ ىلإ ،لايرتنوم 
  ؛فارطألا تاعامتجا نع ةرداصلا تاررقملاو

فارطألا اهيف تحضوأ يتلا تالاحلل دحوم لجسب ظافتحالا ةنامألا ىلإ بلطلا نأ  - ٣  
قئاثو يف لجسلا اذه جاردإو ) ج(وأ ) ب(، )أ(تاروصتلا نع ةئشان ةجيتن ةباثمب تناك اهعاضوأ نأب 

ةداملل ًاقفو فارطألا نم ةمدقملا تانايبلا نع ةنامألا ريرقت يف كلذكو طقف ملعلا ذخأل ذيفنتلا ةنجل  ٧ 
  ؛لوكوتوربلا نم

ةرقفلا اهلمشت ال يتلا ةديدجلا تاروصتلا نأب ملسي نأ  - ٤ ةنجل لبق نم اهل ىدصتتس ١   
  ؛كلذ راطإ يف ةعوضوملا تاسرامملاو لوكوتوربلل لاثتمالا مدع ءارجإل ًاقفو ذيفنتلا

نيرشعلاو يداحلا عامتجالا ءانثأ ةيضقلا هذه يف رظنلا ةداعإ ىلع قفاوي نأ   - ٥
ررقملا اذه نم ٣ةرقفلل ًاقفو تعمج يتلا تامولعملا ءوض يف فارطألل  ذاختا ىلإ ةجاحلا يف رظنلا ةيغب  

  .تاءارجإلا نم ديزملا
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ةكرح دصرل مظن قيرط نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا عنم : ١٨/١٨ررقملا 
  فارطألا نيب اميف دودحلا ربع داوملا هذه

ا داوملاب عورشملا ريغ راجتالا ضفخو عنمل ءارجإ ذاختال ةحلملا ةجاحلابفرتعي ذإ ةدفنتسمل  
داوملا نم يجيردتلا صلختلل لذب   ت يتلا دوهجلا ضيوقت مدع نكمي ىتح ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألاب ةصاخلا كلت ةصاخو نوزوألل ةدفنتسملا  لوكوتورب نم ٥   
،   لايرتنوم

ررقملا ركذي ذإو وزوألا ةنامأ نم فارطألا هيف تبلط يذلا١٧/١٦  ىودج ةسارد ءارجإ ن  
 ، فارطألا نيب اميف دودحلا ربع ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لقن دصرل ماظن عضو نأشب

  ،٢٠٠٦ماع رشع نماثلا فارطألا عامتجال ةساردلا هذه جئاتن ميدقتو 
دارفألاو تامظنملا عيمجو نوزوألا ةنامأ هب تعلطضا يذلا لمعلا ريدقتلاعم  ظحاليذإو   

،لا   ةساردلا دادعإ يف اودعاس نيذ
مظن ةصاخو تايلآلا ذافنإو ذيفنتب ضوهنلا نأشب تايصوت تنمضت ةساردلا نأ ظحالي ذإو  

لوكوتوربلا نم ءاب ٤ةداملا بلط بسح ريدصتلا ةداعإو تارداصلاو تادراولا يف مكحتلل صيخرتلا   
،تسملا داوملل دودحلا ربع لقنلا تايلمع دصر يف يسيئر رود اهل يتلا   ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفن

ةصاخو ةساردلا يف ةحورطملا تارايخلا عيمجل لصفم مييقت ءارجإ ىلإ فارطألا ةجاح رقي ذإو  
،   لجألا ةليوطو ةطسوتم تارايخلا

لوكوتوربلا نم ءاب ٤ةداملا ةلماك ةروصب ذفنت نأ ىلع فارطألا عيمج ثحي نأ   - ١  
 ١٤/٧ و٩/٨تاررقملا اميس  الو ةيلاحلا فارطألا تاررقم يف ةدراولا تايصوتلا ةاعارم نع ًالضف
  ؛١٧/١٦ و١٧/١٢و

لقن تايلمع دصر نيسحتل تاءارجإ ذاختا يف رظنلا ىلع فارطألا عيمج عجشي نأ   - ٢
ضوهنلا ،لاحلا ىضتقم بسح ،كلذ يف امب دودحلا ربع ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا 

داوملاب ةراجتلا عبتتل ىرخألا فارطألا ةددعت ملاةيئيبلا تاقافتالا ىضتقمب ةمئاقلا مظنلا مادختساب 
نيب اميف نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةراجتلا قايس يف ةصاخو ةلصلا تاذ تامولعملا لدابتو ةيئايميكلا 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  ؛ةداملا هذ٥   ةلماعلا ريغ فارطألاو لوكوتوربلا نم    
ةيئاصحإلا تانايبلا ةدعاق مادختسا يف تاربخ اهيدل يتلا فارطألا عيمج عجشي نأ  - ٣  

يف روهمجلل حاتملا جمانربلاو " UNComtrade"مساب ةداع ةفورعملاو ةدحتملا ممألا ىدل علسلا ةراجتل 
راجتالا دصرل نامدختسي نيذللا " eGRID"مساب فورعملا اهدصرو رطاخملا ديدحتل يملاعلا ماظنلا 

نوزوألا ةنامأل لئاسولا هذه فيلاكتو ةمءالم ىدم نع تامولعملا ميدقتل نوزوألل ةدفنتسملا دا وملاب
كلذ دعبو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالل تامولعملا هذه غلبت فوس يتلا 

  ؛٢٠٠٧ماع رشع عساتلا فارطألا عامتجال 
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نأ ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىدل لاثتمالا تادعاسم جمانرب عجشي نأ   - ٤
 ، تاسرامملا لضفأ ىلع كرامجلا يفظومو نوزوألا ةقبطب نيينعملا نيفظوملا بيردت يف هدوهج لصاوي
نواعتلاو صيخارتلا حنمل ةينطولا مظنلا لجأ نم تاسرامملا لضفأ نع ةلثمألا رشنو ،يعولا ةراثتسالو 

  ؛عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكمل يميلقإلا
راذآ٣١لبق ةيطخ تاقيلعت مدقت نأ ىلإ فارطألا عيمج وعدي نأ   - ٥ ىلإ ٢٠٠٧سرام /   

ةطسوتم تارايخلاب قلعتي اميف ا   ايولوأ ىلع صوصخلا هجو ىلع زيكرتلا عم ريرقتلا ىلع نوزوألا ةنامأ
نم ةلاعفلا تاءارجإلا ديدحت ضرغب ىرخألا ةنكمملا تارايخلا وأ/و ةساردلا يف ةجردملا لجألا ةليوطو  

بجومب هيف رظنلل رخآ ءارجإ لالخ نم ةعمتجم فارطألا اهحنمت نأ نكمي يتلا ةيفيلاكتلا ةيحانلا 
  ؛ينطولاو يميلقإلا نييوتسملا ىلعو لوكوتوربلا

بناج نم رظنلل تاقيلعتلا كلتل ًاعيمجت رفوت نأ نوزوألا ةنامأ نم بلطي نأ   - ٦
رشع عساتلا فارطألا عامتجا كلذ دعبو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالا  

  .٢٠٠٧يف 

ايجولونكتلا قيرف ليبق نم تاعوم : ١٨/١٩ررقملا   ا حلاصم نع حاصفإلا نأشب ةيهيجوت ئدابم
  هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو

ررقملا ىلإ ريشي ذإ  ٨/١٩،  
مدقملا ةميقلا ةمهاسملابملسي ذإو تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا ق يرف نمة  

ةينقت تامولعم ميدقتو ليلحتلا ريفوت نأشب راودأ نم هيدؤت اميف ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو هل ةعباتلا ةينقتلا 
،   لايرتنوم لوكوتورب ىلإ

نا جلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأل كولسلا دعاوق ةنودمب ًاملع طيحي ذإو
نماثلا عامتجالا ريرقتل سماخلا قفرملا يف ةدمتعملا ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا 

،   فارطألل
نيترقفلا ثيدحت ىلإ ةجاحلل هنم ًاكاردإو ،٦ و٥  كولسلا دعاوق ةنودم نم    
ةيلاتلا تارقفلاب كولسلا دعاوق ةنودم نم٦ و٥نيترقفلا نع ضاعتسي نأ   - ١  :  

ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأ موقي   - ٥"
قلعتت وأ ةيموكح حلاصم لمشت يتلا مهتطشنأ نع حاصفإلاب ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو هل ةعباتلا 
يتلا تاجتنملاو ،اهلئادبو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ لاجم يف ةيلام حلاصم وأ لامعأب 

م م ىلع يوتحت ردق ىدم يف كيكشتلا ىلإ يدؤت يتلاو ،اهلئادب وأ نوزوألل ةدفنتسم داو
يعوضوم لكشب م  ايلوؤسمو م  ايجولونكتلا قيرف ءاضعأل يغبنيو . ابجاوب عالطضالا ىلع

هذه نع حاصفإلا ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو 
يف ةطرخنم ةكرش نم مدقم ليومت يأ رداصم نع اوحصفي نأ ًاضيأ مهيلعو .ًايونس ةطشنألا  
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ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف يف مهتكراشم ءاقل ةيراجت ةطشنأ 
  .حلاصملاب ةيحيضوت ةمئاق هذه كولسلا دعاوق ةنودم قفرم يف درتو. ةتقؤم ةيعرف ةئيه يأ وأ

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف يف وضعلل نوكي امدنع طقف حل اصملا يف براضت عقي
هكيرشل وأ ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلا وأ هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجل وأ يداصتقالا 

اميف وضعك ريبخلا لمع يف رثؤت دق حلاصم ،ليعت وأ /ليعي نمو يصخشلا اهكيرش/يصخشلا
  .هثحب يرجي يذلا يرهوجلا عوضوملاب قلعتي

دق ةبسانم تاءارجإ ذاختاب وضعلا موقي حلاصملا يف براضت ءوشن لامتحا لا ح يف
نأشب تبلا يف ةمات ةروصب ةكراشملا مدع وأ كراشملا سيئرلا نم ةروشملا سامتلا نمضتت 

  .كلذ يف ًاقالطإ ةكراشملا مدع وأام ةيضق 
،) نوكراشملا ءاسؤرلا(كراشملا سيئرلا ىعسي  رمألا حلاصملا يف براضتلا يدافت ىلإ  

مدع وضع نم بلطلا ًالثم ةبسانم تاءارجإ ذاختا ءاضعألا دحأ نم بلطلا نمضتي دق يذلا 
براضت مايق لاح يفو ،دونبلا نم دنب يأ نأشب تبلا يف بضتقم رودب وأ رود يأب مايقلا 
كراشملا سيئرلا غالبإب فرطلا موقي فرط لبق نم ًانيعم وضعلا نوكي نيح حلاصملا يف يدج 

تالاح ةراثإ بجيو . ةنكمم ةصرف برقأ يف ةئشانلا براضتلا ةلاحب) نيكراشملا ءاسؤرلا(
سيئر عم نيكراش ملا ءاسؤرلا نع ةئشانلا حلاصملا براضتل ةنكمملا تالاحلا وأ حلاصملا براضت
  .فارطألا عامتجا

ةنودم ريسفت نع لوؤسملا وه يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف   - ٦
هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأو ،كولسلا 

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف موقيو . قيبطتلا نع ةلوؤسملا يه ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو
ريراقتلا هذه ىلعو . ةيونس ريراقت يف ةلصلا تاذ ىرخألاو ةيلاملا حلاصملا فاصوأ رادصإب
ةلأسملاو ام ةنس يف أشن يذلا لمتحملا براضتلا وأ براضتلل ًابضتقم ًا فصو نمضتت نأ ًاضيأ

ارطألا تناك اذإ امو ا  كلذ ةيوست مت فيكو اتقلعت يتلا  ةكراشم ف. 

 قفرملا
  :اهنع حاصفإلا يغبني يتلا حلاصملا تائفب ةيحيضوت ةمئاق يلي اميف درت

وأ يصخشلا اهكيرش /يصخشلا هكيرشل وأ وضعل ًايلاح ةمئاق ةيكلملاب قلعتت ةحلصم  )أ(
لبق نم اهيف رظنلا ررقتي ) عارتخا ةءاربل ةيكلم ،ًالثم(ةيلمع وأ ايجولونكت وأ ةدام يف ليعت وأ /ليعي نم

ةيعرفلا تائيهلا وأ هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجل نم يأ وأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف 
  ؛ةتقؤملا

نم وأ يصخشلا اهكيرش /يصخشلا هكيرشل وأ وضعل ،ًايلاح ةمئاق ةيلام ةحلصم  )ب(
لمعلا وأ عامتجالا عوضوم يف ةحلصم هيدل يراجت نايك يف ،تادنس وأ مهسأ ًالثم ليعت وأ /ليعي
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يأ ريبخلل سيل يتلا ة (  اشملا تابيترتلا وأ ةكرتشملا ةماعلا قيدانصلا قيرط نع مهسألا ةزايح ءانثتساب
 ؛)اهيف ةاقتنملا مهسألا ةعومجم ىلع ةرطيس

وأ ةفيظول ليعت وأ /ليعي نم وأ هل ةيصخش ةكيرش/يصخش كيرش وأ ام وضع يلوت  )ج(
يف ،هنودب وأ رجأ لباقم كلذ ناك ءاوس ، رخآ بصنم يأ وأ ريدم بصنم يلوت وأ ةيراشتسا ةربخل 

رصنعلا اذه نمضتيو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يرهوجلا عوضوملا يف ةحلصم هل نايك يأ  
ةدعاسمل ةذفنملا تالاكولا ىدحإ نع ةباين اهتيدأت متت يتلا رجألا ةعوفدم ةيراشتسالا دوهجلا ًاضيأ  
  ؛لئادبلا دامتعا يف ةيمان نادلب

لوكوتوربل اهذيفنتب قلعتي اميف ام ةموكح ىلإ ةمهم اياضق نأشب ةروشم ءادسإ   )د(
صاخ عامتجال تاسايسلاب ةقلعتملا ةموك حلل ةزرابلا فقاوملا ةرولب يف ةكراشملا وأ لايرتنوم
  ؛لايرتنوم لوكوتوربب

تابه وأ تالامز ىلع لوصحلا وأ رجألا ةعوفدم ةيثحبلا ةطشنألا نم يأ ةيدأت   )ه(
ةدفنتسم ةدامل حر تقم مادختسال ليدبل وأ نوزوألل ةدفنتسم ةدامل حرتقم مادختساب لصتي لمعل
  ."نوزوألل

  لايرتنوم لوكوتوربل اينيمرأ لاثتما مدع: ١٨/٢٠ررقملا 
نيرشت لوأ يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص اينيمرأ نأ ىلإ ريشي نأ   - ١

يف لوكوتوربلل نجاهنبوكو ندنل يليدعت ىلعو ١٩٩٩ربوتكأ /لوألا يناثلا نيرشت٢٦   ٢٠٠٣ربمفون / 
ةرقفلا بجومب لمعي فرط ا   ةداملا نم ١أ ىلع ةفنصم يهو ؛لوكوتوربلا نم٥     

نيكمتل رالود ٢ ٠٩٠ ٠٠٠غلبم رقأ ةيملاعلا ةئيبلا قفرم سلجم نأ ىلإ ًاض يأ ريشي  - ٢  
  ؛لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا نم اينيمرأ

ةعضاخلا ةداملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق اينيمرأ نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٣
هرادقم ٢٠٠٤ماع يف ءاه قفرملا يف ) ليثيملا ديمورب(ةباقرلل  بوسحم نط١،٠٢٠  دافنتسا ةلادب ة  

نًانطألا نم رفص هرادقمو فرطلا كالهتسا ىوتسمل هب حومسملا ىصقألا دحلا زواجتي ام وهو نوزوألا 
يف كلذل ربتعت اينيمرأ نأو ،ةنسلا كلت يف ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا كلت نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم 

  ؛لوكوتوربلابجومب ليثيملا ديمورب ةباقر ريبادتل لاثتما مدع ةلاح 
ىلإ ةلجاعلا ا   - ٤  دوع ةلافكل لمع ةطخ تمدق اينيمرأ نأب ريدقتلا عم ًاملع طيحي نأ

بجومب مزتلت اينيمرأ نأ ىلإ ريشي نأو لوكوتوربلا يف ةدراولا ليثيملا ديمورب ىلع ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا 
  :يلي امب ،لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا ليغشتب لالخإلا نودبو ،ةطخلا

ةلادب ةبوسحم ن انطألا نم رفص نع ديزي ال امب ليثيملا ديمورب كالهتسا ىلع ةظفاحملا  )أ(
حرصت دق يتلا ةجرحلا تامادختسالا لجأ نم الإ ا ٢٠٠٧ماع نم ًارابتعا نوزوألا دافنتسا   ،

  ؛٢٠١٥رياني /يناثلا نوناك لوأ دعب فارطألا
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تل ًاماظن٢٠٠٧هيلوي /زومت لوأ لبق قبطت نأ  )ب( ةدفنتسملا داوملا داريتسا صيخار  
  ؛داريتسالل ًاصصح لمشي اهريدصتو نوزوألل

نيبي ٢٠٠٥ةنسل ليثيملا ديمورب نم كالهتسا نع تغلبأ اينيمرأ نأ ىلإ ريشي نأ   - ٥  
لاغشنا ىلإ ًاضيأ ريشي هنكلو ،زاجنإلا اذه ىلع فرطلا ئنهي نأو ،ةنسلا كلت يف لاثتمالا ىلإ ا   دوع

نأ ،ذافنلا زيح ) ب (٤ةيعرفلا ةرقفلا يف ةدراولا ريبادتلا لخدت نأ ىلإ ،هعسوب نوك ي نل هنأب فرطلا
تالاكو عم نواعتلا ىلع اينيمرأ ثحي هنإف كلذلو ،لاثتمالا ىلإ هتدوع ةرزاؤم ىلع هتردق يف قثي 

  ؛ليثيملا ديمورب كالهتسا نم يجيردتلا اهصلخت ةرزاؤمل لمعلا ةطخ نم يقبتملا ذيفنتل ةلصلا ةقيثولا ذيفنتلا
صلختلاو اهلمع ةطخ ذيفنت نأشب اينيمرأ هققحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٦

ريبادتب ءافولا لجأ نم لمعي ام ردقب ،فرطلا ةلماعم رمتست نأ يغبنيو . ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا
ع رابغ ال فرط ا  اذه يف يغبنيو . هيللماعي يتلا ةقيرطلا سفنب ،لوكوتوربلا اهيلع صني يتلا ةباقرلا

دنبلل ًاقفو تامازتلالا كلتب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلود ةدعاسم ىلع لوصحلا يف اينيمرأ رمتست نأ ددصلا 
نأ ديب . لاثتمالا مدع نأشب فارطألا عامتجا اهذختي دق يتلا ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ

ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل ًاقفو ،رظنتس فارطألا نأب ررقملا اذه لالخ نم اينيمرأ رذحت فارطألا 
ةمئاق نم ميج دنبلا عم ةقستملا ريبادتلا يف ،لاثتما ةلاح يف ءاقبلا نع تزجع اذإ ام ةلاح يف ،ةيداشرإلا 

ةلافك لثم ٤ةداملا بجومب ةحاتملا تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا كلت لمشت دقو . ةيداشرإلا ريبادتلا  ،
ةلاح رارمتسا يف ةردصملا فارطألا مهاست ال ثيحب لاثتمالا مدع عضوم ليثيملا ديم وربب دادمإلا فقو
  .لاثتمالا مدع

لا ةباقرلا ريبادتل٢٠٠٥يف ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج لاثتما مدع : ١٨/٢١ررقملا  يف ةدراو  
ثلا ةعوم مظنت يتلا لايرتنوم لوكوتورب  ديرولك عبار (ةينا ا ،ءاب قفرملا يف ةجردملا داوملا كالهتسا
ةثلاثلا ةعوم )نوبركلا  ا ،ءاب قفرملاو   )ليثيملا مروفورولك(، 

تقدص ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج نأ ىلإ ريشي نأ  - ١ لايرتنوم لوكوتورب ىلع  
يناثلا نيرشت٣٠موي نجاهنبوكو ندنل يليدعت ىلعو  موي نيجيبو لايرتنوم يليدعتو ١٩٩٤ربمفون /   

راذآ٢٣ ةرقفلا بجومب لمعي فرطك ةفنصم يهو ٢٠٠٥سرام /  ةداملا نم ١،  لوكوتورب نم ٥   
اهجمانرب ىلع لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا تقفاو ،لايرتنوم 

نم رالود ٢ ٩٧٤ ٨١٩،٣٠غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعاو . ١٩٩٩سرام /راذآ يف يرطقلا  
نم ١٠ةداملا بجومب لاثتمالا نم ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج نيكم تل فارطألا ددعتم قودنصلا  
  ؛لوكوتوربلا

يونس كالهتسا نع تغلبأ دق ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٢
ماع نع ةباقرلل عضاخلاو ،ةيناثلا ةعوم   هردق ٢٠٠٥ا ،ءاب قفرملاب دراولا نوبركلا ديرولك عبار نم  

نط١٦،٥٠٠ فرطلل هب حومسملا كالهتسالا ىوتسم زواجتي ام وهو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم    
ذه نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط٢،٢٨٨غلابلاو  ماعلا كلذ يف ةباقرلل ةعضاخلا ةداملاه  اذلو .  
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 ىضتقمب نوبركلا ديرولك عبار ىلع ةباقرلا ريبادت نأشب لاثتما مدع ةلاح يف فرطلا نأ ضرتفي
  ؛لوكوتوربلا

نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج نأ ًاضيأ ريشي نأ   - ٣
ةثلاثلا ةعوم   هردقو ٢٠٠٥ماعل ) ليثيملا مروفورولك(ا ،ءاب قفرملاب ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نط ٤،٠٠٠   

غلابلاو فرطلل هب حومس ملا كالهتسالل ىصقألا دحلا زواجتي ام وهو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم
ةيروهمج نأو ماعلا كلذ نع ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نم ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٣،٣٣٠  

مروفورولك ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف كلذل ربتعت وغنوكلا 
  ؛ليثيملا

غنوكلا ةيروهمج ميدقت ريدقتلا عمظحالينأ   - ٤ ا   دوع نامضل لمع ةطخل ةيطارقميدلا و
نوبركلا ديرولك يعابر ىلع لايرتنوم لوكوتورب اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةزجانلا 

مزلت ،لوكوتوربلل ةي لاملا ةيلآلا ليغشتب رارضإ نودو يضقت ةطخلا نأ ىلإ ريشي نأوليثيملا مروفورولكو 
يتآلابًاديدحت فرطلا  :  

نع ديزي ال ىوتسم دنع ٢٠٠٦يف نوبركلا ديرولك يعابر كالهتسا ىلع ةظ فاحملا  )أ(  
ةبوسحم ١٦،٥٠٠   :يلاتلا وحنلا ىلع هضفخو نوزوألا دافنتسا ةلادب 

يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٢،٢ىلإ   ‘١‘   ؛٢٠٠٧ 
  ؛٢٠٠٨يف رفص ىلإ   ‘٢‘

سم دنع٢٠٠٦يف ليثيملا مروفورولك كالهتسا ىلع ظفاحت نأ   )ب( زواجتي ال ىوت  
يلاتلا وحنلا ىلع هضفخو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط٤،٠٠٠  :  

يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٣،٣ىلإ   ‘١‘   ؛٢٠٠٧ 
  ؛٢٠٠٨يف رفص ىلإ   ‘٢‘

يذلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتساب صيخرتلاب صاخلا اهماظن دصري نأ   )ج(
  ؛داريتسا صصح نمضتي

وغنوكلا ةيروهمج دعاست نأ بجي هيلاع ٣ةرقفلا يف ةجردملا ريبادتلا نأ ىلإ ريشي نأ   - ٥  
ثحتو ٢٠٠٧يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا ىلع ةيطارقميدلا  ةصتخملا ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع فرطلا ، 

؛ليثيملا مروفورولكونوبركلاديرولك عبار كالهتسا نم يجيردتلا صلختلل لمع ةطخ ذيفنتل     
صلختلا وحن ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ  - ٦  

ريبادتب ءافولل فرطلا اذه لمعي ام ردقبو . ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك عبار نم يجيردتلا
فرط يأ ا   ال لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم بجي ام ردقب ،لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةددحملا ةباقرلا

ةيلودلا تادعاسملا يقلت لصاوت نأ ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمجل يغبني ،ددصلا اذه يفو . هيلع رابغ
ًاقبط ا  امازتلاب ءافولا ىلع ا  اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيداشرإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل دعاسمل  
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، ذحي فارطألا عامتجا نإف ،كلذل. لاثتمالا مدع قحب فارطألا عامتجا ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ر
لاثتمالا ىلإ ا ًاقبط ،ررقملا اذه لالخ نم  دوع مدع ةلاح يف هنأ ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل  

ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم قفتت ريبادت ذاختا ثحبي فوس فارطألا عامتجا نإف ،فيوست نود 
تادادمإ فقو نامض لثم ٤ةداملا اهزيجت تاءارجإ ذاختا ةينا كمإ ريبادتلا كلت لمتشت دقو. ةيداشرإلا  

فارطألا حبصت ال ثيحب لاثتمالا مدع عوضوم يه يتلا ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك عبار 
  .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ةمهاسم ةردصملا

هضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل٢٠٠٥يف  اكينيمود لاثتما مدع: ١٨/٢٢ررقملا  لايرتنوم لوكوتورب ا  
ىلوألا ةعوم   تابكرم (ا ،فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا مكحت يتلاو

  )ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
تقدص دق اكينيمود نأ ىلإ ريشي نأ  - ١  ٣١يف ندنل ليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع  

يبو لايرتنومو نجاهنبوك تاليدعتو١٩٩٣سرام /راذآ راذآ٧ يف نيج  ت فنص دقو. ٢٠٠٦سرام / 
ةرقفلا بجومب لماع فرط ا د  ةداملا نم ١أ ىلع اكينيمو ةنجللا تدمتعا دقو ،لوكوتوربلا نم ٥   
ربمفون /يناثلا نيرشت يف يرطقلا اهجمانرب لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا

نيكمتل فارطألا ددعتملا قودنصلا نم ًارالود ٢٣٢ ٣٢٠ غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعا دقو. ١٩٩٨  
؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملا بجومب لاثتمالا نم اكينيمود     

ةدفنتسملا داوملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق اكينيمود نأ ىلإ ًاضيأ ريشي نأ   - ٢
ىلوألا ةعوم   هردق ٢٠٠٥ماعل ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا ،فلأ قفرملاب نوزوألل  ١،٣٨٨ 

نط ٠،٧٤٠هب حومسملا ىصقألا كالهتسالا ىوتسم زواجت يذلا نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط   
يف اكينيمود نوكت اذلو ،ماعلا كلذ ءانثأ ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كلت نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم 

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىل ع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع ةلاح
  ؛لوكوتوربلا يف اهيلع صوصنملا

ىلإ ةزجانلا ا   - ٣  دوع نامضل لمع ةطخل اكينيمود ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ
نأو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع لايرتنوم لوكوتورب اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا 

 ًاديدحت اهسفن اكينيمود مزلت ،لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا ليغشتب رارضإ نودويضقت ةطخلا نأ ىلإ ريشي 
  :يتآلاب

ةلادب ةبوسحم نط ١،٣٨٨نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ضيفخت   )أ(  
ىلع ٢٠٠٥يف نوزوألا دافنتسا  يلاتلاوحنلا   :  
يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٠،٤٥ىلإ   ‘١‘   ؛٢٠٠٦ 
تامادختسالا ءانثتساب ٢٠٠٧نم ًارابتعا نوزوألا دافنتسا ةلادب رفص ىل إ  ‘٢‘  

يناثلا نوناك١دعب فارطألا اهزيجت يتلا ةيساسألا    ؛٢٠١٠رياني / 
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هتياغ دعوم يف ،ثدحتست نأ  )ب( لوألا نوناك٣١  ًاماظن٢٠٠٦ربمسيد /  حيراصتلل ،   
ح لمشيو،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداصو تادراوب ةصاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمجل ًاصص   
لايرتنوم لوكوتورب ماكحألًاقبط ةجردملا نإف ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب قلعتي اميفو .  
ةرقفلا يف ةدراولا تايوتسملا عم قفتت ةيونس ًاصصح ددحت فوس اكينيمود ، ) أ (٣  ررقملا اذه نم

الأ اكينيمود نمضت ةلاحلا هذه يف و ا،هنع مجنت ئراوط وأ ةينطو ثراوك يأ تاجايتحاةيبلت ءانثتساب 
ًاقبط كالهتسالا نم ا  ةداملا ماكحأل حومسملا ىوصقلا تايوتسملا ةيونسلا صصحلا زواجتت فلأ ٢   

؛كلذ فالخ فارطألا ا  صخرت تايوتسم يأ وأ لوكوتوربلا نم  
داوملا نم تادادمإ ىلإ جاتحت يتلا تادعملا داريتسا ىلع هضرفت يذلا رظحلا دصري نأ   )ج(

؛ةيبطلا ضارغألل تادعملا دعبتسي رظحلا نأ ىلإًاريشم ،نوزوألل ةدفنتسملا    
ىلع اكينيمود دعاست نأ بجي هيلاع ٣ةرقفلا يف ةجردملا ريبادتلا نأ ىلإ ريشي نأ   - ٤  

عم لمعلا ىلع اكينيمود ثحتو ٢٠٠٦يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا  طخ ذيفنتل ةصتخملا ذيفنتلاتالاكو،  ة  
  ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم يجيردتلا صلختلل لمع

تابكرم نم يجيردتلا صلختلا وحن اكينيمود هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٥
اهضرفي يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولل فرطلا اذه لمعي ام ردقبو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
فرط يأ ا بجي ام ردقب ،لوكوتوربلا  لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم اذه يفو . هتامازتلاب مئاق 

دنبلل اقبط ا   امازتلاب ءافولا ىلع ا  دعاسمل ةيلودلا تادعاسملا يقلت لصاوت نأ اكينيمودل يغبني ،ددصلا
، ل. لاثتمالا مدع قحب فارطألا عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيداشرإلا ةمئاقلا نم فلأ كلذ
ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبللًاقبط ،ررقملا اذه لالخ نم ،اكينيمود رذحي فارطألا عامتجا نإف  ، 

ت نود لاثتمالا ىلإ ا  قفتت ريبادت ذاختا ثحبي فوس فارطألا عامتجا نإف ريخأدوع مدع ةلاح يف هنأ  ،
ةداملا اهزيجت تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ريباد تلا كلت لمتشت دقو. ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم
ثيحب لاثتمالا مدع عوضوم يه يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادادمإ فقو نامض لثم ،٤  
  .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ةمهاسم ةردصملا فارطألا حبصت ال

ضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل٢٠٠٥ يف روداوكإ لاثتما مدع: ١٨/٢٣ررقملا  لايرتنوم لوكوتورب اه  
ةطخ بلطو ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا مكحت يتلاو 

  لمع
تقدص دق روداوكإ نأ ىلإ ريشي نأ  - ١ ناسين١٠يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع   ليربأ / 

يف ندنل ليدعت ىلعو ١٩٩٠ ناسين٣٠،  يف نجاهنبوك ليدعتو ١٩٩٠ليربأ /  نيرشت ٢٤   
قفلا بجومب لمعي فرطك ةفنصمو١٩٩٣ربمفون /يناثلا ةداملا ١ةر ،  لوكوتوربلا نم٥  تدمتعا د قو.  

طابشيف يرطقلا اهجمانربلايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا  رياربف / 
نجللا تقفاوو١٩٩٢ طألا ددعتملا قودنصلا نم رالود٥ ٧٣٧ ٥٠٠غلبم ىلع ة   نيكمتل فار  

؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملا بجومب لاثتمالا نم روداوكإ     
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ةعضاخلا ةداملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق روداوكإ نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٢
هردق ٢٠٠٥ماع يف ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل  ةلادب ةبوسحم نط ١٥٣،٠٠٠   

نط ٥٢،٨٩٢غلابلاو فرطلا كالهتسال هب حومسملا ىصقألا ىوتسمل ا زواجتي ام وهو نوزوألا دافنتسا  
ليثيملا ديمورب ىلع ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف روداوكإ نإف اذلو ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم 

  ؛لوكوتوربلا يف اهيلع صوصنملا
دعوم يفو ،ةلجاع ةلأسمك ،ةنامألا ىلإ مدقتنأ روداوكإ ىلإ بلطت نأ   - ٣  ٣١هتياغ  

ذيفنتلا ةنجل بناج نم رظنلل كلذو ٢٠٠٧سرام /راذآ اهعامتجا يف لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ، 
ًاينمز ةددحم سايق تامالع تاذ لمع ةطخ ،لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإل ًاقفو ،لبقملا  

لاثتمالا ىلإ ةعيرسلا ا  اهلمع ةطخ يف جر دت نأ يف ثحبت نأ يف روداوكإ بغرت دقو. دوع نامضل
  ؛يجيردتلا صلختلا قيقحت وحن امدق يضملا نامضل ةيميظنت كوكصو ةسايس عضو

نم يجيردتلا صلختلا ديعص ىلع روداوكإ هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٤
اهضرفي يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا ىلع فرطلا لمع رادقمبو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
فرط يأ ا رب  يفو . هتامازتلاب مئاقلماعي يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم بجي ام ردقب ،لايرتنوم لوكوتو
يف ةدراولا ا ،ددصلا اذه  امازتلاب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملل روداوكإ يقلت لصاوتي نأ بجي  
لاثتمالا مدع قحب فارطألاعامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيداشرإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلا   .

ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلا بجومب روداوكإ رذحي ،ررقملا اذه لالخ نم ،فارطألا عامتجاو 
قفتت ريبادت ذاختا يف ثحبي فوس فارطألا رمتؤم نإف ،ريخأت نود لاثتمالا ىلإ ا   دوع مدع ةلاح يف هنأ

تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ىلع لمتشت دق ريبادتلا كلت نأو . ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم
مدع عوضوم يه يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادادمإ فقو نامضك ٤ةداملا اهزيجت   

  .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ةمهاسملا تاهجلا نم اهل ةردصملا فارطألا حبصت ال ثيحب لاثتمالا

يرإلاثتما مدع: ١٨/٢٤ررقملا  يف لمتحملا ايرت  لوكوتورب اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل ٢٠٠٥   
ىلوألا ةعوم   ا ،فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا مكحت يتلاو لايرتنوم

  لمع ةطخ بلطو) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(
تقدص دق ايرتيرإ نأ ىلإ ريشي نأ  - ١ راذآ١٠يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع   سرام / 

موي نيجيبو نجاهنبوكو ندنل ليدعت ىلعو ٢٠٠٥ زومت٥،  لمعي فرطك ةفنصم يهو ٢٠٠٥هيلوي /   ،
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب  لوكوتوربلا نم٥  فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعا د قو.  

نم ايرتيرإ نيكمتل فارطألا ددعتملا قودنصلا نم رالود  ١٠٦ ٧٠٠غلبم لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل 
؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملا بجومب لاثتمالا     

ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق ايرتيرإ نأ ىلإ ريشي نأ   - ٢
ىلوألا ةعوم  هردق ٢٠٠٥ماعل ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم (ا ،فلأ قفرملا يف ةجردملا  

ألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط٣٠،٢٢٠ كالهتسالل هب حومسملا ىصقألا ىوتسملا زواجتي ام وهو نوزو  
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ام هنأو ،ماعلا كلذل ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا كلت نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٢٠،٥٧٤وهو   
اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف ا   أ ضرتفي فوس ايرتيرإ نم رخآ حيضوت دري مل

  ؛لوكوتوربلا
 ٣١هتياغ دعوم يفو ،ةلجاع ةلأسمك ،ةنامألا ىلإ مدقت نأ ايرتيرإ ىلإ بلطي ن أ  - ٣

ذيفنتلا ةنجل بناج نم رظنلل كلذو ٢٠٠٧سرام /راذآ اهعامتجا يف لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ، 
ًابنج كالهتسالل ررقملا دحلا اهزواجتلًاحيضوت ،لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب لبقملا   
لاثتمالا ىلإ ةزجانلا اىلإ  دوع نامضل كلذو ًاينمز ةددحم سايق تامالع تاذ لمع ةطخ بنج دقو .  

ينمزلا اهلودج معدل داريتسالا صصح ديدحت اهلمع ةطخ يف جردت نأ يف ثحبت نأ يف ايرتيرإ بغرت 
،  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مدختست يتلا تادعملا تادراو ىلع رظح ضرفو ،يجيردتلا صلختلل

  ؛يجيردتلا صلختلا قيقحت وحن امدق يضملا نامضل ةماع تاسايسو ةيميظنت كوكصو
نم يجيردتلا صلختلا ديعص ىلع ايرتيرإ هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٤

اهضرفي يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا ىلع فرطلا لمع رادقمبو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
فرط يأ ا رتنوم لوكوتورب  اذه. هتامازتلاب مئاقلماعي يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم بجي ام ردقب ،لاي .

ةدراولا ا ةيلودلاةدعاسملل ايرتيرإ يقلت لصاوتي نأ بجي ددصلا اذه يفو   امازتلاب ءافولا نم اهنيكمتل  
لاثتمالا مدع قحبفارطألا عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيداشرإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلا يف   .

هنأ ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلا بجومب ايرتيرإ رذحي ،ررقملا اذه لالخ نم ،فارطألا عامتجاو 
عم قفتت ريبادت ذاختا يف ثحبي فوس فارطألا رمتؤم نإف ،ريخأت نود لاثتمالا ىلإ ا   دوع مدع ةلاح يف

اهزيجت تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ىلع لمتشت دق ريبادتلا ك لت نأو. ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا
لاثتمالا مدع عوضوم يه يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادادمإ فقو نامضك ٤ةداملا   

  .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ةمهاسملا تاهجلا نم اهل ةردصملا فارطألا حبصت ال ثيحب

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ قوقح ليوحتب قلعتي ا ميف نانويلا لاثتما مدع: ١٨/٢٥ررقملا 
  ةيرولف

نوناك ٢٩يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص نانويلا نأ ىلإ ريشي نأ   - ١  
يف ندنل ليدعت ىلعو ١٩٨٨ربمسيد /لوألا رايأ١١،  يف نجاهنبوك ليدعت ىلعو ١٩٩٣ويام /   ٣٠ 

يف لايرتنوم ليدعت ىلعو ١٩٩٥رياني /يناثلا نوناك نيجيب ليدعت ىلعو ٢٠٠٦رياني /يناثلا نونا ك٢٧   
يناثلا نوناك٢٧يف  ةرقفلا بجومب لمعي ال فرطك ةفنصم يهو ٢٠٠٦رياني /  ةداملا نم ١،  نم ٥   

  ؛لوكوتوربلا
ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يونس جاتنإ نع تغلبأ نانويلا نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٢

وم) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(  ةلادب ةبوسحم ًانط ٢،٧٩٣غلبي فلأ قفرملا نم ىلوألا ةع ا يف  
لايرتنوم لوكوتورب نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل نوزوألا دافنتسا   
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غلابلاو ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كلت نم هب حومسملا فرطلا جاتنإ ىوتسمل ىصقألا دحلا زواجتي ام وهو 
وسحم ًانط١،١٦٨   ؛نوزوألا دافنتسا ةلادب ةب 

جاتنإ قوقحل ًالقن ىقلت هنأ نم فرطلا همدق يذلا حيضوتلا ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ   - ٣
ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا نم  ٢٠٠٤يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم 

دادزا ثيحب نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ١،٧٨٦هردق  جاتنإ نم هب حومسملا ىصقألا اهاوتسم  
نع نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ٢،٩٥٤ىلإ ماعلا كلذ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم   

  ؛٢٠٠٤ماع يف نانويلا هنع تغلبأ يذلا ةداملا هذه جاتنإ عومجم 
يهف مث نمو لقنلا دعوم لبق ةنامألا رطخت مل نانويلا نأ ىلإ قلقلا عم ريشي هنأ ريغ  - ٤  

نم ٢ةداملا ماكحأ عم لاثتما مدع ةلاح يف  رارقإلاو جاتنإلا قوقح لقن ءارجإ فصت يتلا لوكوتوربلا   
هدهعتو ٢ةداملا يف دراولا راطخإلا بلطمل لاثتمالا ىلع هتردق مدعل فرطلا فسأب تقولا سفن يف   ،

  ؛ةداملا كلتل اقبط لبقتسملا يف لقنلا تايلمع متت نأ نامضب

 ٢ةداملا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادت للاثتمالا ىلإ الاميتاوغ ةدوعل ةلدعم لمع ةطخ : ١٨/٢٦ررقملا 
  لايرتنوم لوكوتورب نم ءاح

تقدص دق الاميتاوغ نأ ىلإ ريشي نأ  - ١ نيرشت ٧يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع    
يف نيجيبو لايرتنومو نجاهنبوكو ندنل تاليدعت ىلعو ١٩٨٩ربمفون /يناثلا وناك٢١،  رياني /يناثلا ن 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لماع فرطك الاميتاوغ تفنص دقو . ٢٠٠٢ تقفاوو ،لوكوتوربلا نم ٥   
. ١٩٩٣يف يرطقلا اهجمانرب ىلع لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا 

قودنصلا نم رالود ٦ ٣٦٦ ٠٦٥غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعا ،يرطقلا جمانربلا ىلع ةقفاوملا ذنمو   
؛لوكوتوربلا١٠ةداملل ًاقفو لاثتمالا نم فرطلا نيكمتل فارطألا ددعتم     

يف لاثتما مدع ةلاح يف تناك الاميتاوغ نأ ظحال يذلا ١٥/٣٤ررقملا ىلإ ريش ينأ   - ٢  
ةداملا بجومب اهمازتلال ٢٠٠٢ ةعضاخلا ةداملا نم اهكالهتسا ديمجتب لوكوتوربلا نم ءاح ٢  ةباقرلل  

هردقو ا ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةدراولا   ةبوسحم نط ٤٠٠،٧صاخلا ساسألا طخ ىوتسم دنع  
نامضل الاميتاوغ اهتمدق يتلا لمعلا ةطخب ريدقتلا عم ًاضيأ ًاملع طاحأ هنأ الإ نوزوألا دافنتسا ةلادب 

يف لاثتمالا ىلإ ةعيرسلا ا   هتسا ىلع ةباقرلا ريبادتل٢٠٠٧دوع يف اهيلع صوصنملا ليثيملا ديمورب كال  
  ؛لوكوتوربلا

 ٢٠٠٥يف ليثيملا ديمورب كالهتسا نع تغلبأ دق الاميتاوغ نأ ىلإ قلقب ريشي هنأ ريغ   - ٣
نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٥٢٢،٧٩٢هردق  ررقملا يف دراولا فرطلا مازتلا عم قستي ال ام وهو   

ملا ديمورب نم هكالهتسا ضفخب١٥/٣٤ يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ٣٦٠ىلإ ليثي     ؛٢٠٠٥ 
تاذ ةحلصملا باحصأ عيمج نأ نم الاميتاوغ هنع تغلبأ ام ىلإ كلذك ريش ينأ   - ٤

ضفخب ةصاخلا ةلدعملا سايقلا تامالعل ًاقفو ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلاب اومزتلا دق ةلصلا 
ىلع بلغتلل ةيفاضإ ةنسب فرطلا دوزي يذلا ررقملا اذه نم ٥ةرقفل ا يف دراولا ليثيملا ديمورب كالهتسا  
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يف ةدراولا هتامازتلا نع فرطلا فارحنا يف ببسلا تناك يتلا ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةينقتلا تايدحتلا 
  ؛١٥/٣٤ررقملا 

صلختلل ةلدعم لمع ةطخ تمدق دق الاميتاوغ نأ ريدقتلا عمًاضيأ ظحالي نأ   - ٥  
ةيلآلا ليغشتب رارضإ نود ،ظحالي نأو ،ةباقرلل ةعضاخلا تامادختسالا يف ليثيملا ديمو رب نم يجيردتلا
  :يلي امب ةلدعملا ةطخلا يف ديدحتلا هجو ىلع مزتلت الاميتاوغ نأ ،لوكوتوربلل ةيلاملا

يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نانطأ  ٧٠٩،٤نم ليثيملا ديمورب كالهتسا ضفخ   )أ(
لا وحنلا ىلع٢٠٠٢   :يلات 

يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٤٠٠،٧٠ىلإ   ‘١’   ؛٢٠٠٦ 
نط٣٦١ىلإ   ‘٢’ يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًا    ؛٢٠٠٧ 
نط٣٢٠،٥٦ىلإ   ‘٣’ يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًا    ؛٢٠٠٨ 
يناثلا نوناك١لولحب ليثيملا ديمورب كالهتسا نم يجيردتلا صلختلا   ‘٤’ رياني / 

بسح٢٠١٥ دق يتلا ةجرحلا تامادختسالا ءانثتساب لوكوتوربلا بلط    
؛فارطألا ات  صخر  

يف امب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا صيخارتب قلعتملا هماظن دصري نأ   )ب(
  ؛صصحلا كلذ

ةدوعلا نم الاميتاوغ نكمت فوس هالعأ ٥ةرقفلا يف ةدراولا ريبادتلا نأ ىلإ ريشي نأ   - ٦  
ثحي نأو ٢٠٠٨يف لوكوتوربلا يف اهيلع صوصنملا ليثيملا ديمورب ىلع ةباقرلا ريبادتل ل اثتمالا ىلإ  ،

ديمورب كالهتسا نم يجيردتلا صلختلاو لمعلا ةطخ ذيفنتل ةذفنملا تالاكولا عم لمعلا ىلع الاميتاوغ 
  ؛ليثيملا

ا هلمع ةطخ ذيفنتب قلعتي اميف الاميتاوغ هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ  - ٧
يغبني ةباقرلا ريبادتب ءافولا ىلع الاميتاوغ لمعت ام ردقبو . ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا نأشب

فرط ا   نأ يغبني ،ددصلا اذه يفو . هتامازتلاب مئاقلماعي يتلا ةقيرطلا سفنب اهتلماعم يف رارمتسالا
ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلل ًاقبط ا ازتلاب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلود ةدعاسم يقلت يف الاميتاوغ رمتست  ام
نم الاميتاوغ رذحي عامتجالا نأ ريغ . لاثتمالا مدع قحب فارطألا اهذختت نأ نكمي يتلا ةيداشرإلا

نود لاثتمالا ىلإ دعت مل اذإ ا   إف ،ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل ًًاقبط هنأ نم ررقملا اذه لالخ
دنبلا عم ىشمتت ريبادت ذاختا رمأ يف رظنت فوس فارطألا نإف ،لاثتمالا ت ابلطتم ىلع ظفاحتو ريخأت

 ٤ةداملا اهزيجت تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ىلع ريبادتلا كلت لمتشت دقو . ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج
يف مهاست نل ةردصملا فارطألا نأو لاثتمالا مدع عضوم ليثيملا ديمورب تادادمإ فقو نامض لثم 

  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا
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يتلا ةباقرلا ريبادتل ٢٠٠٥يف لمتحملا ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج لاثتما مدع : ١٨/٢٧ررقملا   
 ، ءاب قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا كالهتسا مكحت يتلا لايرتنوم لوكوتورب اهضرفي

ةيناثلا ةعوم  لمع ةطخ بلطو) نوبركلا ديرولك عبار(ا  
تقدص ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج نأ ىلإ ريشينأ   - ١  ٣موي لايرتنوم لوكوتورب ىلع  

موي نجاهنبوكو ندنل يليدعتو ١٩٩٠ربوتكأ /لوألا نيرشت بآ٤،  ليدعتو ١٩٩٧سطسغأ /   
لوألا نيرشت١٧لايرتنوم  ةرقفلا بجومب لماع فرطك فنصت ا ٢٠٠١ربوتكأ /   أو ةداملا نم ١،   ٥ 

ددعتم قودنصلل ةعباتلا ةيذيفنتلا ةنجللا بناج نم يرطقلا اهجمانرب ىلع قفوو دقو ،لوكوتوربلا نم  
غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعا دقو . ١٩٩٣هينوي /ناريزح يف لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا

رالود٥٩ ٥٠٧ ٧١٤ ةداملل اقبط لاثتمالا نم فرطلا نيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم ًا  نم ١٠   
  ؛لوكوتوربلا

ةداملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج نأ ىلإ ريشي ن أ  - ٢
ةيناثلا ةعوم   هردق ٢٠٠٥ماعل ) نوبركلا ديرولك عبار(ا ،ءاب قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا  

فرطلل هب حومسملا ىصقألا ىوتسملا زواجتي ام وهو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ١٣،٦٤٠  
وهو ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا هذه كالهتسال  ١١،٥٥٠ ، ماعلا كلذل نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط  
مدع ةلاح يف ا ًاديزم ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج مدقت مل ام هنأو  أ ضرتفت فوس هنإف ،حاضيإلا نم  
  ؛لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما

يفو ةلجاع ةلأسمك ةنامألا ىلإ مدقت نأ ةيم السإلا ناريإ ةيروهمج ىلإ بلطي نأ  - ٣
راذآ٣١هتياغ دعوم  لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل بناج نم رظنلل ٢٠٠٧سرام /   ،

ةطخ بناج ىلإ ررقملا كالهتسالا دودح اهزواجتل ًاحيضوت ،مداقلا اهعامتجا يف لايرتنوم لوكوتوربل  
ناريإ ةيروهمج بغرت دقو . لاثتمالا ىلإ ةعيرسلا ةدوعلا نامضل ًاينمز ةددحم سايق تامالع تاذ لمع

رظح ضرفو ،يجيردتلا صلختلل ينمزلا لودجلا معدل داريتسا صصح جاردإ رمأ يف رظنت نأ ةيمالسإلا 
ةماعلا تاسايسلاو ةيميظنتلا كوكصلاو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مدختست يتلا تادعملا تادراو ىلع 

؛يجيردتلا صلختلاوحن مدقتلا قيقحت نمضت يتلا    
صلختلا وحن ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٤

يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا ىلع فرطلا اذه لمع ردقبو . نوبركلا ديرولك عبار نم يجيردتلا
فرط يأ ا  هيلع رابغ اللماعي يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم ةلصاوم يغبني لوكوتوربلا اهضرفي يفو .  

ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملا يقلت ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج لصاوت نأ يغبني ،ماقملا اذه 
تلا ةمئاق نم فلأ دنبلا اهررقي يتلا ا  قحب فارطألا عامتجا اهيلإ أجلي دق يتلا ةيداشرإلا ريبادامازتلاب  

ىلإ ا روهمج رذحي فارطألا رمتؤم نأ ريغ. لاثتمالا مدع  دوع مدع ةلاح يف هنأ نم ةيمالسإلا ناريإ ةي
دنبلا عم قفتت ريبادت ذاختا رمأ يف رظني فوس هنإف ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب ٤دنبلل اقبط لاثتمالا   

ةداملا اهزيجت تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ىلع لمتشت دق ريبادتلا كلت نأو ،ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج 



UNEP/OzL.Pro.18/10  

85 

لثم ٤ هذهل ةردصملا فارطألا ودغت ال ثيحب فرطلا ىلإ نوبركلا ديرولك عبار تادادمإ فقو نامض  
  ؛لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةكراشم ةداملا

  لايرتنوم لوكوتوربل اينيك لاثتما مدع: ١٨/٢٨ررقملا 
تقدص اينيك نأ ىلإ ريشي نأ  - ١ يناثلا نيرشت٩موي لايرتنوم لوكوتورب ىلع   ربمفون / 

موي نجاهنبوكو ندنل يليدعتو ١٩٨٨ لوليأ٢٧،  موي لايرتنوم ليدعتو ١٩٩٤ربمتبس /   ١٢ 
ةرقفلا بجومب لماع فرطك ةفنصم يهو ٢٠٠٠هيلوي /زومت ةداملا نم ١،  دمتعأو ،لوكوتوربلا نم ٥   

يف لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا بناج نم يرطقلا اهعورشم 
ددعتم قودنصلا نم ًارالود ٤ ٥٧٩ ٠٥٧غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعا دقو . ١٩٩٤هيل وي/زومت  

؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملا بجومب لاثتمالا نم اينيك نيكمتل فارطألا     
ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ اينيك نأ ىلإ ريشي نأ   - ٢

ىلوألا ةعوم   هردق ٢٠٠٥ماعل ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكر م(ا ،فلأ قفرملا يف  ١٦٢،٢١٠ 
فرطلل هب حومسملا كالهتسالل ىصقألا ىوتسملا زواجتي ام وهو ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ن انطأ

نأو ماعلا كلذل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كلت نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ١١٩،٧٢٨وهو   
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل ةلثتمم ريغ نوكت ،مث نم ،اينيك  

  ؛)ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ةيرولف 
ريبادتل لاثتمالل ةزجانلا ةدوعلا نامضل لمع ةطخل اينيك ميدقت ريدقتلا عم ظحالينأ   - ٣  

يضقت ةطخلا نأ ىلإ ريشي نأو ،ةيرولف ةيرول كلا نوبركلا تابكرم ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا
  :ـب ةددحم ةروصب اهسفن اينيك مزلت ،لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا ليغشتب رارضإلا نود هنأب

 نانطأ ١٦٢،٢١٠نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ضف خينأ   )أ(
ىلإ ٢٠٠٥يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم  نط٦٠  ا ةلادب ةبوسحمًا    ؛٢٠٠٦يف نوزوألا دافنتس  

ىلإ ٦٠نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ضيفختب موق يمث   )ب( ًانط ٣٠   
  ؛٢٠٠٧يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم 

نط٣٠نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ضيفختب موق يمث   )ج( ةبوسحم ًا   
ىلإ ٢٠٠٧يف نوزوألا دافنتسا ةلادب  نانطأ١٠  يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم     ؛٢٠٠٨ 

ةبوسحم نانطأ ١٠نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ضيفختب موق يمث   )د(  
يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط رفص ىلإ ٢٠٠٨يف نوزوألا دافنتسا ةلادب  ادع اميف ٢٠٠٩   ،

ب فارطألا ا  يناثلا نوناك١دع حرصت نأ نكمي يتلا ةيرورضلا تامادختسالا   ؛٢٠١٠رياني / 
نوز وألل ةدفنتسملا داوملا تارداصو تادراو صيخارت رادصإل اهماظن بقارينأ   )ه(

  ؛تادراولا صصح ىلع لمتشي يذلا
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ةدفنتسملا داوملاب ةقلعتملا تاعيرشتلا ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنت نأ ىلع اينيك ثحي   - ٤
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداصو تادراو صيخارتب قلع تملا اهماظن ذيفنتل اهعضو بولطملاو نوزوألل
هاصق أ دعوم يف نوكي نأ لضفيو نكمي ام عرسأب كلذ متي نأ ىلع ،تادراولا صصح لمشت يتلاو

لوألا نوناك٣١   ؛٢٠٠٦ربمسيد / 
ةدوعلا نم اينيك نكمت نأ ا ٣ةرقفلا يف ةجردملا ريبادتلا نأ ىلإ ريش ينأ   - ٥  أش نم هيلاع  

ذيفنتل ةصتخملا ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع اينيك ثحي نأو ٢٠٠٦يف لوكوتوربلل لاثتم الا ىلإ  ،
  ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمكالهتسا نم يجيردتلا صلختلل لمعلا ةطخ 

اهلمع ةطخ ذيفنت ديعص ىلع اينيك هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٦
ءافولا ىلع فرطلا اذه لمع ردقب هنأو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاو

يأ ا   لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم ةلصاوم يغبني ،لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب
ءافولا نم اهنيكمتل اينيكل ةيلودلا ةدعاسملا ميدقت لصاوتي نأ يغبني ماقملا اذه يفو . هتامازتلاب مئاقفرط 

رمتؤم اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل فلأ دنبلا ،ةيداشرإلا ةمئاقلا اهبترت يتلا تامازتلالا كلتب  فارطألا 
نم ءاب دنبلا بجومب هنأ نم ررقملا اذه لالخ نم اينيك رذحي فارطألا رمتؤم نأ ريغ . لاثتمالا مدع قحب

إف ،لاثتمالا ىلإ ا  ذاختا رمأ يف رظنت فوس فارطألا ن ايإ مدع ةلاح يف هنأ ،ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق
ذاختا ةيناكمإ ىلع لمتشت دق ريبادتلا كلت نأو ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم ىشمتت ريبادت 

نيتللا ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك عبار نم تادادمإلا فقو نامض لثم ٤ةداملا اهزيجت ريبادت   
  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةمهاسم ةردصملا فارطألا ودغت ال ثيحب لاثتمالا مدع طانم امه

  ساسألا طخ تانايب رييغت كيسكملا بلط: ١٨/٢٩ررقملا 
عامتجالل ١٥/١٩ررقملل اقبط ،ةيفاك تامولعم تمدق كيسكملا نأ ىلإ ريشي نأ   - ١  

تسال١٩٩٨ماعل اهتصاخ ساسألا طخ تانايب رييغت اهبلط ريربتل ،فارطألل رشع سماخلا  داوملا كاله  
ةيناثلا ةعوم   ةبوسحم نط رفص نم ) نوبركلا ديرولك عبار(ا ،ءاب قفرملا يف ةجردملا نوزوألل ةدفنتسملا

؛نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط١٨٧،٥١٧ىلإ نوزوألا دافنتسا ةلادب     
  ؛هتصاخ ساسألا طخ تانايب رييغتل فرطلا اذه بلط ،مث نم ،لبقي نأ  - ٢
ساسأ طخ باسحل مدختست فوس ةحقنملا ساسألا طخ تانايب نأ ىلإ ريشي نأ  - ٣  

هدعب امو٢٠٠٥ماعل نوبركلا ديرولك عبارل فرطلا كالهتسا   .  

كيسكملالاثتما مدع: ١٨/٣٠ررقملا  ماع يف   لوكوتورب يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل  ٢٠٠٥ 
ةيناثلا ةعوم فرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسامكحت يتلا لايرتنوم   عبار (ا ،ءاب ق

  )نوبركلا ديرولك
تقدص كيسكملا نأ ىلإ ريشي نأ  - ١ راذآ٣١خيراتب لايرتنوم لوكوتورب ىلع   سرام / 

خيراتب ندنل ليدعت ىلعو ١٩٨٨ لوألا نيرشت١١،  خيراتب نجاهنبوك ليدعتو ١٩٩١ربوتكأ /   ،١٦ 
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ب لماع فرط ا. ١٩٩٤ربمتبس /لوليأ  أ ىلع كيسكملا فنص ةداملا نم ١ةرقفلا تو  ٥ ، لوكوتوربلا نم  
لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا بناج نم يرطقلا اهجمانرب دمتعاو 

قودنصلا نم رالود ٨٣ ٢٠٩ ١٠٧غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا ترقأو . ١٩٩٢رياربف /طابش يف لايرتنوم  
؛لوكوتوربلا نم١٠ةدامل ل ًاقبط لاثتمالا نم كيسكملا نيكمتل فارطألا ددعتم    

ةعضاخلا ةداملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق كيسكملا نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٢
ماعل ةيناثلا ةعوم ) نوبركلا ديرولك عبار(ةباقرلل   هرادقم ٢٠٠٥ا ،ءاب قفرملا يف ةدراولا  ٨٩،٥٤٠ 

ا ىصقألا دحلا زواجتي ام وهو ،نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحمًانط كالهتسا ىوتسمل هب حومسمل  
نط٩،٣٧٦هرادقمو فرطلا  كلت يف ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا كلت نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًا   

بجومب نوبركلا ديرولك عبار ةباقر ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف كلذل ربتعت كيسكملا نأو ،ةنسلا 
  ؛لوكوتوربلا

نأ ىلإ ريدقتلا عمريشي نأ  - ٣ ق كيسكملا  ىلإ ةزجانلا ةدوعلا ةلافكل لمع ةطخ تمد   
مزتلت كيسكملا نأ ىلإ ريشت نأو لوكوتوربلا يف ةدراولا نوبركلا ديرولك عبار ةباقر ريبادتل لاثتمالا 

  :يلي امب لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا ةيلمعب لالخإلا نودبو ،ةطخلا كلت بجومب ،صاخ هجوب
نط٨٩,٥٤٠ نم نوبركلا ديرولك عبار كالهتسا ضيفخت  )أ( دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًا   

يلاتلا وحنلا ىلع٢٠٠٥يف نوزوألا   :  
نط٩،٣٧٦ىلإ   ‘١’ يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًا    ؛٢٠٠٨ 
  ؛٢٠٠٩يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نانطألا نم رفص ىلإ   ‘٢’

نمضتي ي ذلانوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا صيخارتل اهماظن دصر ينأ   )ب(
  ؛داريتسالل اصصح

نم كيسكملا نكمت نأ افنآ ٣ةرقفلا يف ةروكذملا ريبادتلل يغبني هنأ ىلإ ريشي نأ   - ٤  
ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع كيسكملا ثحي نأو ٢٠٠٨ماع يف لوكوتوربلل لاثتمالا ىلإ ةدوعلا   ،

؛نوبركلا ديرولك عباركالهتسا نم يجيردتلا صلختلا لجأ نم لمعلا ةطخ ذيفنتل ةلصلا ةقيثولا    
صلختلاو اهلمع ةطخ ذيفنت نأشب كيسكملا هققحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٥

ءافولا لجأ نم لمعي ماد ام ،فرطلا ةلماعم رمتست نأ يغبنيو . نوبركلا ديرولك عبار نم يجيردتلا
يغبنيو . ديج عضو يففرط هب لماعي يذلا بولسألا سفنب ،لوكوتوربلا يف ةصوصخملا ةباقرلا ريبادتب 

تامازتلالا كلتب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلود ةدعاسم ىلع لوصحلا يف كيسكملا رمتست نأ ددصلا اذه يف 
ديب . لاثتمالا مدع نأشب فارطألا عامتجا اهذختي دق يتلا ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلل ًاقفو
ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل ًاقفو ،رظنتس فارطأل ا نأب ررقملا اذه لالخ نم كيسكملا رذحت فارطألا نأ

ةمئاق نم ميج دنبلا عم ةقستملا ريبادتلل ،لاثتما ةلاح يف ءاقبلا نع تزجع اذإ ام ةلاح يف ،ةيداشرإلا 
ةلافك لثم ٤ةداملا بجومب ةحاتملا تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا كلت لمشت دقو . ةيداشرإلا ريبادتلا  ،
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يف ةردصملا فارطألا مهاست ال ثيحب لاثتمالا مدع عضوم نوبركلا ديرولك عبارب دادمإلا فقو 
  .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا

  لايرتنوم لوكوتوربل ناتسكاب لاثتما مدع: ١٨/٣١ررقملا 
تقدص ناتسكاب نأ ىلإ ريشي نأ  - ١  ١٨يف ندنل ليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع  

ك ليدعتو١٩٩٢ربمسيد /لوألا نوناك طابش١٧يف نجاهنبو ،  لايرتنوم يليدعتو ١٩٩٥رياربف /   ،
لوليأ٢يف نيجيبو  ةرقفلا بجومب لماع فرط ا ٢٠٠٥ربمتبس /   أ ىلع ناتسكاب فنصتو نم ١،   

ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا بناج نم يرطقلا اهجمانرب دمتعُأ دقو ،لوكوتوربلا نم ٥ةداملا   
 ٢٠ ٨٢٧ ٦٢٦غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا ترقأ دقو . ١٩٩٦يف لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا 

؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملا بجومب لاثتمالا نم ناتسكاب نيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم ًارالود     
ةعضاخلا ةداملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق ناتسكاب نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٢

ثلا ةعوم  هردق ٢٠٠٥ماعل ) نوبركلا ديرولك عبار(ةينا ا ،ءاب قفرملاب ةجردملا ،ةباقرلل  ١٤٨،٥٠٠ 
هردقو كالهتسالا نم هب حومسملا ىصقألا ىوتسملا زواجتي ام يأ نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط 

مث نمو ،ماعلا كلذل نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٦١،٩٣٠ مدع ةلاح يف ناتسكاب نوكت –   
  ؛نوبركلا ديرولك عبار ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما

ريدقتلا عم ريشينأ  - ٣ ىلإ  ًاينمز ةددحم تارشؤمب ةعوفشملمع ةط خلناتسكاب ميدقت     
لاثتمالا ىلإ ةزجانلا ا  ريشي نأو لوكوتوربلا يف ةدراولا نوبركلا ديرولك عبار ةباقر ريبادتل دوع نامضل  

ةيلاملا ةيلآلا ةيلمعب لالخإلا نودبو ،ةطخلا كلت بج ومب ،صاخ هجوب مزتلت ناتسكاب نأ ىلإ كلذك
  :يلي امب لوكوتوربلل

ةلادب ةبوسحم نط ١٤٨،٥٠٠نم نوبركلا ديرولك عبار نم اهكالهتسا ضيفخت   )أ(  
ىلإ ٢٠٠٥ماع يف نوزوألا دافنتسا  ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٤١،٨٠٠    ؛٢٠٠٦ 

نمضتي يذلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو دا ريتسا صيخارتل اهماظن دصرت نأ  )ب(
  ؛داريتسالل اصصح

ًافنآ٣ةرقفلا يف ةروكذملا ريبادتلل يغبني هنأ ىلإ ريشي نأ   - ٤ نم ناتسكاب نكمت نأ    
ثحي نأو ٢٠٠٦ماع يف لوكوتوربلل لاثتمالا ىلإ ةدوعلا  ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع ناتسكاب،   

  ؛نوبركلا ديرولك عبار كالهتسا نم يجيردتلا صلختلا لجأ نم لمعلاةطخ ذيفنتل ةلصلا ةقيثولا 
صلختل ل اهلمع ةطخ نأشبناتسكاب هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٥

يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا ىلع فرطلا اذه لمع ردقبو . نوبركلا ديرولك عبار نم يجيردتلا
فرط يأ ا اعم ةلصاوم يغبني ،لوكوتوربلا اهضرفي  يفو . هتامازتلاب مئاقلماعي يتلا ةقيرطلا سفنب هتلم

بجومب ا   امازتلاب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملل اهيقلت ناتسكاب لصاوت نأ يغبني ،ددصلا اذه
عمو . لاثتمالا مدع قحب اهذختي نأ فارطألا عامتجال نكمي يتلا ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلا
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ريبادتلا ةمئاقل ءاب دنبلل اقبط ناتسكاب رذحي ،ررقملا اذه لالخ نم فارطألا عامتجا نإف كلذ 
رمأ يف رظني فوس فارطألا عامتجا نإف ،ريخأت نود لاثتمالا ىلإ ناتسكاب دعت مل ام ،هنأ ةيداشرإلا 

انم يه يتلا نوبركلا ديرولك عبار تادادمإ فقو نامض لثم٤ةداملا اهزيجت ريبادت ذاختا  مدع ط  
  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةكراشم ةردصملا فارطألا حبصت ال ثيحب لاثتمالا

لايرتنوم لوكوتورب يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل ٢٠٠٥يف ياوغاراب لاثتما مدع : ١٨/٣٢ررقملا   
ىلوألا ةعوم   نوبركلا تابكرم (ا فلأ قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا مكحت يتلاو

ةيناثلا ةعوم ) ةيرولف ةيرولكلا   لمع ةطخ بلطو) نوبركلا ديرولك عبار(ا ءاب قفرملا يفو

تقدص ياوغاراب نأ ىلإ ريشي نأ  - ١  ٣يف ندنل ليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع  
يف لايرتنوم ليدعتو نجاهنبوك ليدعتو ١٩٩٢ربمسيد /لوألا نوناك ناسين٢٧،  ، ٢٠٠١ليربأ / 

ةرقفلاب ةلماعلا فارطألا دحأك فنصتو ٢٠٠٦هيلوي /زو مت١٨يف نيجيب ليدعتو  ةداملا ١،  نم ٥،   
ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا نم دمتعملا يرطقلا اهجمانرب اهيدل نأ امك لوكوتوربلا 

نم رالود ١ ٧٦٨ ٨٤٠غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا ترقأ دقو . ١٩٩٧رياربف /طابش يف لايرتنوم لوكوتورب  
؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملل ًاقبط لاثتمالا نم ياوغاراب نيكمتل فارطألا ددعتم قود نصلا    

ةعضاخلا داوملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق ياوغاراب نأ ىلإ ًاضيأ ريشي نأ   - ٢
هردق ىلوألا ةعوم   نط٢٥٠ ٧٤٨ا فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًا   

نط١٠٥ ٢٨٠وهو هكالهتساب فرطلل حومسملا ىصقألا دحلا زواجتي ام وهو ، ٢٠٠٥ ةلادب ةبوسحم ًا   
لاثتما مدع ةلاح يف حبصت ياوغاراب نإف كلذل ،ماعلا كلذل ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم نوزوألا دافنتسا 

  ؛لوكوتوربلل ًاقبط ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةقلعتملا ةباقرلا ريبادتل
ةعضاخلا داوملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق ياوغاراب نأ ىلإ ًاضيأ ريشي ن أ  - ٣

ةيناثلا ةعوم   نط٦ ٨٤٢هردق ) نوبركلا ديرولك عبار(ا ءاب قفرملاب ةدراولا ةباقرلل تالادب ةبوسحم ًا   
وهو كالهتسالا نم هب حومسملا ىصقألا دحلا زواجتي ام وهو ٢٠٠٥ماع لالخ نوزوألا دافنتسا   ،

ماعلا كلذل ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ةبسنلاب نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط٠,٠٩٠ ربتعت كلذلو .  
  ؛نوبركلا ديرولك عبارب ةقلعتملاو لوكوتوربلاب ةدراولا ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف ياوغاراب

دعوم يفو،ةعرسلا هجو ىلع ةنامألا ىلإ مدقت نأ ياوغاراب ىلإ بلطي نأ  - ٤ هتياغ    ٣٠ 
نم اهيف رظنلل كلذو ،لاثتمالا ىلإ ا ،٢٠٠٧سرام /راذآ  دوع نمضت ةددحم ةينمز ديعاومب لمع ةطخ  

لاثتمالا مدع ءارجإ بجومبذيفنتلا ةنجل بناج لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب مداقلا اهعامتجا يف    
تادراولا ص صح عوضوم اهلمع ةطخ يف ضرعت نأ يف ياوغاراب بغرت دقو. لايرتنوم لوكوتوربل

يتلا تاعيرشتلاو تاسايسلا كوكص كلذكو اهلمع ةطخ يف دراولا يجيردتلا صلختلا لودج ميعدتل 
  ؛يجيردتلا صلختلا قيقحت يف مدقت زارحإ نمضت

نم يجيردتلا صلختلاب قلعتي اميف ياوغاراب هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٥
ماد ام ،فرطلا ةلماعم رمتست نأ يغبنيو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمو نوبركلا ديرولك عبار
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يف فرط هب لماعي يذلا بولسألا سفنب ،لوكوتوربلاب ةدراولا ةباقرلا ريبادتب ءافولا لجأ نم لمعي 
نم اهنيكمتل ةيلود ةدعاسم ىلع لوصحلا يف ياوغاراب رمتست نأ ددصلا اذه يف يغبنيو . ديج عضو
فارطألا عامتجا اهذختي دق يتلا ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دن بلل ًاقفو تامازتلالا كلتب ءافولا
دنبلل ًاقبط ،ياوغاراب رذحي فارطألا عامتجا نإف ررقملا اذه لالخ نمو هنأ ديب . لاثتمالا مدع نأشب

بسانملا تقولا يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا نع تزجع اذإ ام ةلاح يف هنأ ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب 
دقو ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم ىشمتت ريبادت ذاختا يف رظنيس فارطألا عامتجا ن إف

ديرولك عبار تادادمإ فقو نامض لثم ٤ةداملل ًاقبط تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا هذه لمتشت   
ةردصملا فار طألا مهاست ال ثيحب لاثتمالا مدع عوضوم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمو نوبركلا

 ؛لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف

بجومب ساسأ طوطخ عضو ضرغب تانايبلا غالبإ ت اطارتشال ايبرص لاثتما مدع: ١٨/٣٣ررقملا 
ةرقفلا ٥ةداملا  اثلاث ٨ و٣   )د( 

ةعضاخلا داوملل ساسأ طوطخ عضول ةمزاللا تانايبلا غلبت مل ايبرص نأ ىلإ ريشي نأ   - ١
،  (ءاب قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل نوبركلا ديرولك عبار ،ىرخألا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
ةداملا كلذ ىلع صنت امك ،١٩٩٩ و١٩٩٨ نيماعلل) ليثيملا مروفورولكو ناترقفلا ،٥  ًاثلاث٨ و٣  ) د ( 
  ؛لايرتنوم لوكوتورب نم

لا ثتما مدع عضو يف اهعضي تانايبلا هذه لثمل ايبرص غالبإ مدع نأ ىلإ ريشي نأ  - ٢
  ؛ةقلعتملا تانايبلا ةنامألا ىقلتت امثير لايرتنوم لوكوتورب اهبجوي يتلا تانايبلا غالبإ تامازتلال

تانايبلا نودب همييقت نكمي ال لايرتنوم لوكوتوربل ايبرص لاثتما نأ ىلع دكؤي نأ   - ٣
  ؛ةقلعملا

تقدص ايبرص نأب ررقي نأ  - ٤ بلطت يتلا لوكوتوربلا تاليدعت ىلع طقفًارخؤم  اهنم    
ًارخؤم ترم ا١ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تانايب غالبإ   أو ،ررقملا اذه نم رييغتب    

لبجلاو برصلل ةينوناقلا ةيصخشلا لمح يف رارمتسالا يف اهئوض ىلع تماق و ،ةينطولا فورظلا يف ريبك
نم ًارابتعا ا حت عقاولا ميلقإلل لايرتنوم لوكوتوربب قلعتي اميف اقباس دوسألا  ناريزح٣رطيس ت هينوي / 

قودنصلا نم تانايبلا عمج لاجم يف ةدعاسم ىقلت دق فرطلا اذه نأ ىلإ ًاضيأ ريشت نكلو ٢٠٠٦  ،
  ؛قودنصلا يف ذيفنتلا تالاكو لالخ نم لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم

عباتلا لاثتمالا ىلع ةدع اسملا جمانرب راطإ يف بينويلا عم لمعلا ىلع ايبرص ثحي نأ  - ٥
  ؛ةنامألل ةعرسلا حانج ىلع غالبإلل فارطألا ددعتم قودنصلل ىرخألا ذيفنتلا تالاكو عمو هل

ءارجإ بجومب ،ضرعتست نأ  لاثتمالا مدع ءارجإ بجومبذيفنتلا ةنجل ىلإ بلطي نأ   - ٦
  ؛لبقملا اهعامتجا يفكلذو تانايبلل اهغالبإ ثيح نم ايبرص عضو لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدع 
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لايرتنوم لوكوتورب نم٧ةداملل ًاقفو فارطألا اهمدق تيتلا تامولعملاو تانايبلا : ١٨/٣٤ررقملا     
مهددع غلابلا فارطألا نم ١٨١نأ ريدقتلا عم ظحالي   - ١ نيعتي ناك نيذلاو ١٨٩   

ماعل م   ةداملل ًاقفو ٢٠٠٥انايب غالبإ مهيلع عف دق لايرتنوم لوكوتورب نم٧  نم ١٠٤نأو ،كلذ اول    
يف م   ناريزح٣٠انايب نع اوغلبأ فارطألا ءالؤه ررقملل ًاقفو ٢٠٠٦هينوي /    ؛١٥/١٥ 

ماعل ا   - ٢  يهو ٢٠٠٥انايب غالبإب نآلا ىتح مقت مل ةيلاتلا فارطألا نأ ظحالي هنأ ديب  
، ناميلس رزجو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ،ةطلامو ،ايفتالو ،ايبماغو ،راوفيد توك لاموصلاو  ،

  ؛)ةيرافيلوبلا ةيروهمج(اليورتفو ،ناتسكبزوأو 
٣ -   ماعل اانايب نع غالبإلا مدع نأ ىلإ ريشي ةداملل ًاقبط ٢٠٠٥  فارطألا عضي ،٧   

٤ةرقفلا يف ةجردملا  امازتلال لاثتما مدع ةلاح يف كلذو لايرتنوم لوكوتوربل اقبط تانايبلا غالبإب ا   
  ؛تانايبلا هذهل ةنامألا مالتسا نيحل

نود لوحي اهدعوم يف تانايبلا غالبإب فارطألا مايق مدع نأ ىلإ ًاضيأ ريشي نأ   - ٤
؛لوكوتوربلا بجومب منيلاعف مييقتو دصر ءارجإ  امازتلال فارطألا لاثتما ىدمل    

ناريزح٣٠هتياغ دعوم يف تانايبلا غالبإ نأ ًاضيأ ظحالي   - ٥ لهسي ماع لك نم هينوي / 
فارطألا ةدعاسم ثيح نم لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذ يفنتلا ةنجللا لمع

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  ؛لوكوتوربلاب ةدراولا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلع لوكوتوربلل٥     
ىلإ ًابنج لمعلاب ،بسانتي امبسح موقت نأ ،ررقملا اذه يف ةجردملا فارطألا ثحي   - ٦

  ؛ةعرسلا هجو ىلع ةنامألا ىلإ ةبولطملا تانايبلا غالبإ لاجم يف كلذو ذيفنتلا تالاكو عم بنج
مدع ءارجإ بجومب ضرعتست نأ لاثتمالا مدع ءارجإ بجومبذيفنتلا ةنجل ىلإ بلطي   - ٧  

؛مداقلا اهعامتجا يف٢ةرقفلا يف ةجردملا فارطألا عاضوأ لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا     
نأ درجمب جاتنإلاو كالهتسالا تانايب نع غالبإلا ةلصاوم ى لع فارطألا عجشي  - ٨

ناريزح٣٠هاصقأ دعوم يف كلذ نوكي نأ لضفيو ،ةحاتم ماقرألا حبصت  وه ام ك ،ماع لك نم هينوي/ 
  .١٥/١٥ررقملا يف هيلع قفتم 

لايرتنوم لوكوتورب نم ءاب٤ةداملل ًاقبط صيخارتلا رادصإ مظن عضو نع ريرقت : ١٨/٣٥ررقملا     
ةداملا نم ٣ةرقفلا نأ ىلإ ريشي نأ   - ١ لك نم بلطت لايرتنوم لوكوتورب نم ءاب ٤   

ريدصتلاو داريتسالا صيخارت رادصإ ماظنب لمعلا خيرات نم رهشأ ةثالث نوضغ يف موقي نأ فرط 
نم لادو ميجو ءابو فلأ تاقفرملاب ةدراولا اهحالصإ داعملاو اهريودت داعملاو ةلمعتسملاو ةديدجلا داوملل 

  ؛ليغشتلا ديق هعضوو ماظنلا اذه عضوب ةنامألا غالبإب ،لوكوتوربلا
نأ ريدقتلا عم ظحالينأ   - ٢ اوماق دق لوكوتوربلل لايرتنوم ليدعت فارطأ نم ١٢٤   

  ؛ليدعتلا دونب هب يضقت امبسح ريدصتلاو داريتسالا صيخارت رادصإل مظن عضوب
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تورب يف ًافرط٣٠نأ ريدقتلا عم ًاضيأ ظحالي نأ   - ٣ فارطألا نيب نم لايرتنوم لوكو  
  ؛ريدصتلاو داريتسالا صيخارتل ًامظن ًاضيأ تعضو دق لايرتنوم ليدعت ىلع قدصت مل يتلا

داوملا تارداصو تادراو دصر : ةيلاتلا ايازملا ققحي صيخارتلا ماظن نأ ربتعي نأ  - ٤
  ؛تانايبلا عمج ةيناكمإ ةحاتإو ،ةعورشملا ريغ ةراجتلا عنمو نوزوألل ةدفنتسملا

مظن عضوب دعب مقت مل يتلا لوكوتوربلل لايرتنوم ليدعت فارطأ نأ ظحالي نأ   - ٥
ةقلعتملا تاءارجإلل ضرعتت نأ نكميو لوكوتوربلا نم ءاب  ٤ةداملل لاثتما مدع ةلاح يف ربتعت صيخارتلا 

  ؛لوكوتوربلل ًاقبط لاثتمالا مدعب
تامولعم مدقت نأ لايرتن وم ليدعت يف ةيقبتملا ٣٢ـلا فارطألا عيمج ثحي نأ   - ٦

مايقلا ىلإ مظنلا هذه دعب عضت مل يتلا كلت ثحيو ،ريدصتلاو داريتسالل صيخارتلا مظن عضو نع ةنامألل 
  ؛ةعرسلا هجو ىلع كلذب

ليدعت ىلع دعب قدصت مل يتلا لايرتنوم لوكوتورب يف ةيقبتملا فارطألا عجشي نأ   - ٧
  ؛دعب كلذ تلعف دق نكت مل اذإ ريدصتلاو داريتسالا صيخارتل ًاماظن عضت نأو كلذ لعفت نأ لايرتنوم

هذيفنت نامض ىلع صيخارتلا ماظن ليغشتب لعفلاب موقت يتلا فارطألا عيمج ثحي نأ   - ٨
  ؛ةيلاعفب هذافنإو

لوكوتورب يف فارطألا بناج نم صيخارتلا مظن عضو ةيرود ةروصب ضرعتسي نأ   - ٩
ربلا نم ءاب٤ةداملا هب يضقت امك لايرتنوم    .لوكوتو 

  لبقتسملا يف لايرتنوم لوكوتورب اههجاوي يتلا تايدحتلا نأشب راوحلا: ١٨/٣٦ررقملا 
ةنامأو ،مييقتلا ةقرفأ ةكراشم لمشي نيموي ةدمل ةيوضعلا حوتفم ًاراوح دقعي نأ   - ١

 ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالا تانامأ وعديو ،ةذفنملا تالاكولاو فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأو ،نوزوألا
ةلصلا تاذ اياضقلا ةشقانمل بقارم ةفصب ةكراشملا ىلإ ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ىرخألا فارطألا 
اذ   قفرملا يف دراولا لامعألا لودجل ًاقفو لبقتسملا يف لايرتنوم لوكوتورب هجاوتس يتلا تايدحتلاب

  ؛ررقملا
عامتجالا ةرشابم ناقبس ي نيذللا نيمويلا لالخ هالعأ هيلإ راشملا راوحلا اذه دقعي نأ  - ٢

ةدحتملا ممألا تاغلب ةيروفلا ةمجرتلا رفوت فوسو ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا 
  ؛تسلا

٣ -   ، ةمئالملا لايرتنوم لوكوتورب تائيه عم لاصتالاب ،دعت نأ ةنامألا نم بلطي نأ
ًاراطإ لثمتل ٢٠٠٧ليربأ /ناسي ن٣٠لبق يكبشلا اهعقوم ىلع اهعضت نأو ،ةيساسأ تامولعم ةقيثو   

  :نمضتتو ،هالعأ هيلإ راشملا راوحلل
ةدافتسملا سوردلاو لايرتنوم لوكوتورب اهققح يتلا ةيسيئرلا تازاجنإلل ًازجوم   )أ(

  ؛ةنهارلا هتلاحو
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فارطألا ةئفو ةداملا بسحب اهنم صلختلا مت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ماجحأ   )ب(
ةداملا ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا يأ ( ةرقفلا هذ٥   ةلماعلا ريغ فارطألاو تاعقوتو )   ،
  ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم نم تاثاعبنالاو كالهتسالاو جاتنإلا يف لبقتسملا يف تاهاجتالاب

؛ررقملا اذه نم٤ةرقفلل ًاقفو ةاقلتملاو فارطألا نم ةمدقملا تاركذملل ًاعيمجت   )ج(    
  ؛راوحلا لامعأ لودج يف ةدراولا عيضاوملا نع ةزجوم ةيعئاقو تامولعم  )د(
بجومب تجردأ يتلاو اهنم صلختلا مت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع تانايب   )ه(

  ؛فارطألا ددعتم قودنصلا ىضتقمب تذفنو تدمتعا يتلا عيراشملا
  ؛لبقتسملا يف ةعقوتملا ةلاحلاو نوزوألا ةقبطل ةيلاحلا ةلاحلل ًاماع ًاضرع  )و(
ناسين١٦لبق ةنامألل مدقت نأ ىلإ فارطألا وعدي نأ   - ٤ تاحارتقا ةيأ ٢٠٠٧ليربأ /   

  ؛قفرملا يف دراولا لامعألا لودج راطإ يف اهتشقانم متيس يتلا عيضاوملا نع اهيدل نوكت دق
٥ -   ، راوحلل نيكراشملا نيسيئرلا عم نواعتلاب ،دعت نأ ةنامألا نم كلذك بلطي نأ

؛راوحلا لالخيرجتس يتلا تاشقانملا نع ًازجوم ًاريرقت    
٦ -   ، راوحلا نع قثبنتس يتلا ةيسيئرلا اياضقلاب ًازجوم راوحلل ناكراشملا ناسيئرلا دعي نأ

  ؛ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالل هميدقتو
تايالولا (دن ال موت ديسلاو) ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا(يلالك دلاخ ديسلا راتخي نأ   - ٧

  .راوحلل نيكراشم نيسيئر) ةيكيرمألا ةدحتملا

  ١٨/٣٦ررقملاب قفرم 
، ةيسيئرلا تايدحتلا نأشب راوحلا لامعأ لودج  لبقتسملا يف لايرتنوم لوكوتورب هجاوتس يتلا

  اينيك ،يبورين
  ١مويلا 

  ميدقت/بيحرت
  ةزرابلا تايصخشلا ىدحإل ثيدح
  )نوزوألا ةنامأ(لايرتنوم لوكوتور ب اهققح يتلا ةيسيئرلا تازاجنإلا زجوم
  نوزوألا ةنامأ نم مدقملا زجوملا نأشب تاشقانم /ةلئسأ
  ءادغلا
  نوزوألا ةقبط ةلاحل دصرلاو ليلحتلاو يملعلا مييقتلاب ةلصلا تاذ ةيلبقتسملا تايدحتلا
  ةحوتفم ةشقانم ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا يف تايدحتلا
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تاذ يجيردتلا صلختلا وأ /و ةباقرلاو ةرادإلا ةلصاومب قلعتي اميف ةيلبقتسملا ةيسيئرلا تاسايسلا تايدحت
  ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ريغ نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةلصلا

  ٢مويلا 
ماع دعب عو رشملا ريغ راجتالا ةحفاكمو ذافنإلا ىلع ةظفاحملاو لاثتمالا ميعدتب ةلصلا تاذ اياضقلا

٢٠١٠  
  ءادغلا
  ىرخألا فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تايلمعلاو تاقافتالا عم لايرتنوم لوكوتورب قيسنتو نواعتب ضوهنلا

  ٢٠١٠ماع دعب فارطألا ددعتم قودنصلا لبقتسم 
عامتجاب ةقلعتملا اياضقلا كلذ يف امب لايرتنوم لوكوتوربب ةلصلا تاذ ةيسسؤملاو ةيرادإلا اياضقلا 

نوزوألا ةنامأو ذيفنتلا ةنجلو مييقتلا ةقرفأو فارطألا    
  تاجاتنتساو زجوم

  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عساتلا عامتجالا: ١٨/٣٧ررقملا 
 ١٧نم ادنك ،لايرتنوم يف لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عساتلا عامتجالا دقعي نأ 

لوليأ٢١ىلإ    .٢٠٠٧ربمتبس / 
تاررقملادامتعا تقو تيدبأ تاقيلعت    

تامادختسالل تاءافعإلاب ةقلعتملا تاررقملا نع ثدحتي وهو ،يسورلا داحتالا لثمم برعأ   -٢٢٢
لطبي فوس ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأب صاخلا ررقملا دامتعا نأ نم قلقلا نع –ةيرورضلا   

ررقملا يف ٢٠٠٧ماعل سورلا داحتالل حنم يذلا يرورضلا مادختسالا صيخرت  نيمألا حضوأو . ١٧/٥ 
دمتعا يذلا ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأب قلعتملا ررقملا نأو ًايراس لازام ١٧/٥ررقملا نأ يذيفنتلا   

  .١٧/٥ررقملا يف رثؤي يكل يعجر رثأب لمعي نل يراجلا عامتجالا لالخ 
اهلودو ةيبوروألا ةعامجلا نع ةباين ثدحتت تناك يتلا ،ةيبوروألا ةعامجلا ةلثمم تقلأو   -٢٢٣

اهركش تمدقو . ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالل تاءافعإلاب صاخلا ررقملا نع ًانايب ،ءاضعألا
نأب اهداقتعا نع تبرعأو ،ميق لمع نم هب تماق امل ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل 

يماعل ةجرحلا تامادختسالل تاءافعإلل ًاميلس ًاساسأ رفوت ا  يتلا تايصوتلاف ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ ايصوت  
ًاريثك لقت ةيماتخ تاباسح لعفلاب اهضعب لبق يتلا ءاضعألا اهلودو ةعامجلا ةقفاومب ىظحت ةنجللا اهتمدق 

ةبلاطلا ىرخألا فارطألا ىدل لوبقلاب ىظحت فوس ا . ةنجللا تايصوت نع  أب لمألا نع تبرعأو
ةحجان ةياولح ىلإ لصوتلل ةدعتسم ةعامجلا نأ ّالإ تانييعتلل  ىلإ عامتجالاب لوصولا فد  طسو ل .

نم يجيردتلا صلختلل اهدوهج يف فارطألا عيمج ررقملا دعاسي نأ يف لمألا قيمع نع تبرعأو 
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تايمك نم دحلا يف كلذك دعاسي نأو ،بيرقلا لبقتسملا يف ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا 
حملا تامادختسالل ا  ةيلصخرملا ليثيملا ديمورب.  

لايرتنوم لوكوتورب نم ضرغلا نأب رقي هدالب دفو نأ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لثمم ركذو   -٢٢٤
ءاضقلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيرورضلا ريغو ةجرحلا ريغ تامادختسالا عيمج ضفخ ةقيقح ناك 

عيمج ىلع ءاضقلا فارط ألا ةين مث نمو لوكوتوربلا ةين يف نكي مل هنأ ىلإ ًاضيأ راشأ هنأ ريغ. اهيلع
تعس دقو . ةيداصتقالاو ةينقتلا نيتيحانلا نم ةنكمم لئادب دعب اهل رفاوتي ال يتلا داوملا ىدحإ تامادختسا

صلختلا لبق ةجتنملا ليثيملا ديمورب نم ا ٩/٦ررقملا قايس يف ،ةدحتملا تايالولا   انوزخم ضفخ ىلإ  
اهيلع ءاضقلاو٢٠٠٥ماع يف يجيردتلا  ةينطولا نيناوقلا عم ىشامتي يذلا دحلا ىلإ ،هتموكح مزتعتو .  

  .لبق نم ةرفاوتم تناك يتلا تانوزخملا كلت نم يجيردتلا صلختلاب عارسإلل اهدوهج ةدايز ،ةيلودلاو
٢٢٥-   ، ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل لمع يف هتقث نع بارعإلا ارسيوس لثمم رركو

يف تانيسحتلا نم ديزملا ءارجإ ىلإ ةجاحلاب هداقتعا ىلإ راشأو . يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو
ةدايز نم نكمي امم ةجرحلا تامادختسالل تانييعت بلطت يتلا فارطألا اهمدقت يتلا تامولعملاو تانايبلا 

: ام دح ىلإ صخش لك لامآل ةبيخم ةنجللا تايصوت نأب هداقتعا نع برعأو. اهلمع يف اهل ةدعاسملا
يف يفاكلا ردقلاب ةحومط نكت مل ا   أ رعشت ليثيملا ديمورب مادختسا لعفلاب ت  أ يتلا فارطألا كلتف

يفاكلا ردقلاب ةيخس نكت مل ا  . أ ةجرحلا تامادختسالل تانييعت تمدق يتلا فارطألا كلت ىرت نيح
  .هب ىذتحي دايحلا نم ىوتسم ققح دق يئاهنلا ررقملا نأ ىلإ كلذ ريشيو

  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ريرقت ىلع ةقفاوملا  - ًارشاع 
يناثلا نيرشت٣ةعمجلا موي ريرقتلا اذه دمتعا   -٢٢٦ يتلا ريراقتلا عيراشم ساسأ ىلع ٢٠٠٦ربمفون /   

  .عامتجالل تمدُق

  عامتجالا ماتتخا - رشع يداح
مركو ةزاتمملا تادعاسملا ىلع دنهلا بعشو ةموكحل قيمعلا اهريدقت نع فارطألا تبرعأ   -٢٢٧

  .عامتجالا لالخ ةفايضلا
ةعاسلا يف عامتجالا ماتتخا سيئرلا نلعأ ،ةداتعملا ةلما   -٢٢٨  نم ٢٢ر١٥ا تارابع لدابت دعبو  

يناثلا نيرشت٣ةعمجلا موي    .٢٠٠٦ربمفون / 
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  لوألا قفرملا
  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا
ةدمتعملا تاينازيملا   ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ ماوعألل 
  ٢٠٠٦  لمع/رهش 

 )يكيرمأ رالود(
  ٢٠٠٧  لمع/رهش

 )يكيرمأ رالود(
  ٢٠٠٨ لمع/رهش

 )يكيرمأ رالود(
       عورشملا يفظوم رصنع  ١٠

       عورشملا وفظوم ١١٠٠ 
 ١٢٢ ٣٠٨ ٦ ١٢٠ ٥٠٠ ٦ ١١٧ ٥٠٠  ٦  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٢-دم(يذيفنت نيمأ  ١١٠١  
  ٢٢٣ ٣٠٠  ١٢  ٢٢٠ ٠٠٠  ١٢  ٢١٥ ٠٠٠  ١٢  )١ –دم (يذيفنت نيمأ بئان   ١١٠٢  
  ١٦٢ ٤٠٠  ١٢  ١٦٠ ٠٠٠  ١٢  ١٥٥ ٠٠٠  ١٢  )٥ –ف (مدقأ ينوناق فظوم   ١١٠٣  
 ٨٨ ٨١٣ ٦ ٨٧ ٥٠٠ ٦ ٨٥ ٠٠٠ ٦ )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٥-ف(مدقأ ةيملع نوؤش فظوم  ١١٠٤  
يرادإ فظوم ١١٠٥    رفص  رفص  رفص   )ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم عفدت) (٤-ف( 
  ١٢٦ ٨٧٥ ١٢  ١٢٥ ٠٠٠ ١٢  ١٢٠ ٠٠٠ ١٢  )٣ –ف ) (ايجولونكتو تانايب مظن(تانايبلا دعاوق ريدم   ١١٠٦  
 رفص ١٢ رفص ١٢ رفص ١٢ )انييف ةيقافتا نم عفدت) (٣-ف) (تامولعمو تالاصتا(جمانرب فظوم  ١١٠٧  
  ١٢٦ ٨٧٥  ١٢  ١٢٥ ٠٠٠  ١٢  ١٢٠ ٠٠٠  ١٢  )٣ –ف ) (لاثتماو دصر(جمانرب فظوم   ١١٠٨  

يعرفلا عوم ١١٩٩  ٨٥٠ ٥٧٠  ٨٣٨ ٠٠٠  ٨١٢ ٥٠٠   ا 
        نويراشتسالا ءاربخلا  ١٢٠٠ 
 ٤٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠   لوكوتوربلا ذيفنتل جيورتلاو اهليلحتو تانايبلا غالبإ يف ةدعاسملا  ١٢٠١   

 ١٢٩٩    ٤٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠   يعرفلا عوما 
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  ٢٠٠٦  لمع/رهش 
 )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٧  لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٨ لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

       يرادإلا معدلا ١٣٠٠ 
 ١٥ ٤٨٨ ٦ ١٤ ٧٥٠ ٦ ١٣ ٨٠٠ ٦ )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب( )٧-ع.خ(يرادإ دعاسم  ١٣٠١  
  ٢٦ ٧٧٥ ١٢  ٢٥ ٥٠٠ ١٢  ٢٥ ٢٥٠ ١٢  )٦-ع.خ(يصخش دعاسم   ١٣٠٢  
 رفص ١٢ رفص ١٢ رفص ١٢ )انييف ةيقافتانم عفدت ) (٦-ع.خ(جمانرب دعاسم  ١٣٠٣  
 ١٢ ٠٧٥  ٦ ١١ ٥٠٠  ٦ ١١ ٥٠٠  ٦  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٦-ع.خ(يمالعإ دعاسم  ١٣٠٤  
 ١١ ٥٥٠ ٦ ١١ ٠٠٠ ٦ ١٠ ٥٠٠ ٦  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب( )٦-ع.خ(جمانرب دعاسم  ١٣٠٥  
  ١٨ ٣٧٥  ١٢  ١٧ ٥٠٠  ١٢  ١٧ ٠٠٠  ١٢  )٤-ع.ج(قئاثو فظوم   ١٣٠٦  
  ٢٧ ٣٠٠  ١٢  ٢٦ ٠٠٠  ١٢  ٢٤ ٩٦٠  ١٢  )٦-ع.خ(تانايب دعا سم  ١٣٠٧  
قودنصلا –جمانرب دعاسم   ١٣٠٨     رفص  ١٢  رفص  ١٢  رفص  ١٢  )بينويلا نم عفدت) (٦-ع.خ( 
  رفص  ١٢  رفص  ١٢  رفص  ١٢  )بينويلا نم عفدت) (٣-ع.خ(دادمإلاو لقنلا نوؤشل دعاسم   ١٣٠٩  
 رفص  ١٢ رفص  ١٢ رفص  ١٢  )انييف ةيقافتا نم عفدت) (٦-ع.خ(ةغللا يئانث مدقأ ريتركس  ١٣١٠  
  ١٨ ٩٠٠    ١٨ ٠٠٠    ١٧ ٥٠٠  ١٢  ةتقؤم ةدعاسم  ١٣٢٠  
  ٤٩٠ ٠٠٠    ٥٥٦ ٤٣٢    ٤٥٠ ٠٠٠    ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا تاعامتجا  ١٣٢١  
ةيقافتا عم مساقتلاب (فارطألا تاعامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجالا  ١٣٢٢  

لع قبطنت،تاونس ثالث لك انييف يف فارطألل نيرشعلا عامتجالا ى  
 )انييف ةيقافتا يف فارطألل نماثلا رمتؤملاو لايرتنوم لوكوتورب

  
  
 

  
  

٥٠٠ ٠٠٠ 

   
  

٥٠٠ ٠٠٠ 

   
  

٣٥٠ ٠٠٠ 
  ١٠٠ ٠٠٠   ١٠٠ ٠٠٠   ١٣٤ ١٥٠   *مييقتلا ةقرفأ تاعامتجا  ١٣٢٣  
 ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  بتكملا تاعامتجا  ١٣٢٤  
  ٩٠ ٠٠٠   ٩٠ ٠٠٠   ٨٤ ٠٠٠   ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا  ١٣٢٥  
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  ٢٠٠٦  لمع/رهش 
 )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٧  لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٨ لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

 ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  لايرتنوم لوكوتوربل ةيمسرلا ريغ تارواشملا تاعامتجا ١٣٢٦  
يعرفلا عوم ١٣٩٩  ١ ١٨٥ ٤٦٣  ١ ٣٩٥ ٦٨٢  ١ ٣١٣ ٦٦٠  ا 
        ةيمسر ماهم يف رفسلا ١٦٠٠ 
 ٢١٠ ٠٠٠  ٢١٠ ٠٠٠  ٢١٠ ٠٠٠  ةيمسر ماهم يف نيفظوملا رفس ١٦٠١  
  ١٥ ٠٠٠   ١٥ ٠٠٠   ١٥ ٠٠٠   ةيمسر ماهم يف تارمتؤملا ةمدخ يفظوم رفس  ١٦٠٢  
يعرفلا عوم ١٦٩٩  ٢٢٥ ٠٠٠  ٢٢٥ ٠٠٠  ٢٢٥ ٠٠٠  ا 

 ٢ ٣٠١ ٠٣٣  ٢ ٤٨٨ ٦٨٢  ٢ ٤٠١ ١٦٠  رصنعلا عومجم ١٩٩٩
       ةكراشملا/تاعامتجالا رصنع ٣٠

       ةكراشملل معدلا ٣٣٠٠ 
  ٥٠٠ ٠٠٠   ٥٠٠ ٠٠٠   ٥٥٠ ٠٠٠   *مييقتلا ةقرفأتاعامتجا   ٣٣٠١  
 ٤٠٠ ٠٠٠  ٣٥٠ ٠٠٠  ٣٥٠ ٠٠٠   فارطألا تاعامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجالا ٣٣٠٢  
  ٣٤٤ ٠٠٠   ٣٤٤ ٠٠٠   ٣٠٠ ٠٠٠   **ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا تاعامتجا  ٣٣٠٣  
 ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  بتكملا تاعامتجا ٣٣٠٤  
ذيفنتلا ةنجلتاعامتجا  ٣٣٠٥       ١٢٥ ٠٠٠   ١٢٥ ٠٠٠   ١٢٥ ٠٠٠  
 ١٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠  يمسر ريغ عامتجا يف تارواشم ٣٣٠٦  
يعرفلا عوم ٣٣٩٩  ١ ٣٥٥ ٠٠٠  ١ ٣٥٩ ٠٠٠  ١ ٣٥٥ ٠٠٠   ا 

 ١ ٣٥٥ ٠٠٠  ١ ٣٥٩ ٠٠٠  ١ ٣٥٥ ٠٠٠  رصنعلا عومجم ٣٩٩٩
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  ٢٠٠٦  لمع/رهش 
 )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٧  لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٨ لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

 ينابملاو تادعملا رصنع ٤٠
رالود١ ٥٠٠نع لقت دونب  (ةكلتهملا تادعملا ٤١٠٠   ( 
 ١٧ ٠٠٠  ١٧ ٠٠٠  ١٧ ٠٠٠  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب(ةعونتم ةكلتهم دونب  ٤١٠١  
يعرفلا عوم ٤١٩٩  ١٧ ٠٠٠  ١٧ ٠٠٠  ١٧ ٠٠٠  ا 
       )تاينتقم(ةرمعم تادعم  ٤٢٠٠ 
ا ٤٢٠١    ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٢ ٠٠٠  اقحلمو ةيصخش تارتويبمك
 رفص  ٢ ٢٧٣  ٤ ٠٠٠  ةلاقن رتويبمكةزهجأ  ٤٢٠٢  
،(ىرخأ ةيبتكم ةزهجأ  ٤٢٠٣   ،سكاف ،رناكس ،رفريس ةزهجأ ثاثأ خلا   (  ٥ ٠٠٠  ٨ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠ 
 ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠  ٦ ٠٠٠  تادنتسم ريوصت ةزهجأ ٤٢٠٤  
يعرفلا عوم ٤٢٩٩  ٢٠ ٠٠٠   ٢٥ ٢٧٣   ١٧ ٠٠٠   ا  
           بتاكملا ينابم ٤٣٠٠ 
  ٢٨ ٠٠٠   ٢٨ ٠٠٠   ٢٧ ٥٠٠   )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب(بتكملا ينابم ت اراجيإ ٤٣٠١  
يعرفلا عوم ٤٣٩٩  ٢٨ ٠٠٠   ٢٨ ٠٠٠   ٢٧ ٥٠٠   ا  

  ٦٥ ٠٠٠   ٧٠ ٢٧٣   ٦١ ٥٠٠   رصنعلا عومجم ٤٩٩٩
           ةعونتملا تافورصملا رصنع ٥٠

           اهتنايصو تادعملا ليغشت ٥١٠٠ 
  ٢٠ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠   ١٩ ٥٠٠   )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب(اهريغو تادعملا ةنايص  ٥١٠١  
يعرفلا عوم ٥١٩٩  ٢٠ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠   ١٩ ٥٠٠   ا 
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  ٢٠٠٦  لمع/رهش 
 )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٧  لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٨ لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

           ***ريراقتلا دادعإ فيلاكت ٥٢٠٠ 
  ٥٠ ٠٠٠   ٥٠ ٠٠٠   ٥٠ ٠٠٠   ريراقتلا دادعإ ٥٢٠١  
  ١٥ ٠٠٠   ١٥ ٠٠٠   ٦٠ ٠٠٠   )مييقتلا ةقرفأ(ريراقتلا دادعإ  ٥٢٠٢  
  ٥ ٠٠٠   ٥ ٠٠٠   ٥ ٠٠٠   )لوكوتوربلاب ةيعوتلا(ريراقتلا دا دعإ  ٥٢٠٣  
يعرفلا عوم ٥٢٩٩  ٧٠ ٠٠٠   ٧٠ ٠٠٠   ١١٥ ٠٠٠   ا  
           ةيرثن تافورصم ٥٣٠٠ 
  ٣٥ ٠٠٠   ٣٥ ٠٠٠   ٣٥ ٠٠٠   تالاصتالا ٥٣٠١  
  ٦٠ ٠٠٠   ٦٠ ٠٠٠   ٧٠ ٠٠٠   )قئاثولا نحش( نحشلا تاقفن  ٥٣٠٢  
  ٦ ٥٠٠   ٦ ٥٠٠   ٦ ٥٠٠   بيردتلا  ٥٣٠٣  
نيرشعلا ىركذلاب لافتحالاو نوزوألل يملاعلا مويلا (ىرخأ تافورصم  ٥٣٠٤  

  ***)لايرتنوم لوكوتورب عضول
   

١٠ ٠٠٠  
   

١٠ ٠٠٠  
   

  رفص
يعرفلا عوم ٥٣٩٩  ١٠١ ٥٠٠   ١١١ ٥٠٠   ١٢١ ٥٠٠   ا  
           ةفايضلا  ٥٤٠٠ 
  ١٥ ٠٠٠   ١٥ ٠٠٠   ١٥ ٠٠٠   ***ةفايضلا  ٥٤٠١   
 ٥٤٩٩  ١٥ ٠٠٠   ١٥ ٠٠٠   ١٥ ٠٠٠   يعرفلا عوما  

  ٢٠٦ ٥٠٠   ٢١٦ ٥٠٠   ٢٧١ ٠٠٠   رصنعلا عومجم ٥٩٩٩
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  ٢٠٠٦  لمع/رهش 
 )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٧  لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٨ لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

  ٣ ٩٢٧ ٥٣٣   ٤ ١٣٤ ٤٥٥   ٤ ٠٨٨ ٦٦٠   عيراشملل ةرشابملا ةيلكلا فيلاكتلا ٩٩
ةئاملا يف١٣(جمانربلا معد فيلاكت    (   ٥١٠ ٥٧٨   ٥٣٧ ٤٧٨   ٥٣١ ٥٢٥  
يلامجإلا عوم   ٤ ٤٣٨ ١١١   ٤ ٦٧١ ٩٣٣   ٤ ٦٢٠ ١٨٥   )جمانربلا معد فيلاكت كلذ يف امب(ا  
  ١٠٤ ٤٥٢   رفص   ٥٨ ٣٤٧   ****جمانربلا معد فيلاكت ءانثتساب يليغشتلا يدقنلا يطايتحالا 
  ٤ ٥٤٢ ٥٦٣   ٤ ٦٧١ ٩٣٣   ٤ ٦٧٨ ٥٣٢   ةينازيملا عومجم 
  رفص   رفص   ٢٦٦ ٧٢٠   ينامئتسالا قودنصلا ديصر نم بحسلا 
ماعل قفنملا ريغ ةنامألاديصر نم بحسلا     رفص   رفص   ٣٣ ٦٣٠   ٢٠٠١ 
  رفص   رفص   ١٦٦ ٦٥٠   ينامئتسالا قودنصلا دئاوف تاداريإ نم بحسلا 
  رفص   رفص   ١١٩ ٦٦٨   )١(دئاوفلا تاداريإو ينامئتسالا قودنصلا ديصر نم يفاضإ بحس 
تابوحسلل يعرفلا عوم  رفص   ٣٩٥ ٠٠٠   ٥٨٦ ٦٦٨   )١(ا  
  ٤ ٥٤٢ ٥٦٣   ٤ ٢٧٦ ٩٣٣   ٤ ٠٩١ ٨٦٤   فارطألا ةمهاسم 
وه ىصقألا هدح غلبمب ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ءاربخلا ةدعاسم تاقفن ةيطغتل يئانثتسا ساسأ ىلع ٢٠٠٦ماعل فارطألا نم ةيلاملا ةدعاسملا تمدق   ∗ ًارالود٣٤ ١٥٠،  حرتقم يليمكت ليومت دجوي الو .  

  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧يماعل 
  .دنبلا اذه ىلإ تفيضأ ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالا عم نارتقالاب اهدقع ررقملا لبقتسملا يف لايرتنوم لوكوتورب هجاوت يتلا تايدحتلا نأشب نيموي قرغتست يتلا لمعلا ةقلح ةفلكت  ∗∗

باوبألا زيزعت نكمي ،طقف ٢٠٠٧ما ع يف لايرتنوم لوكوتوربل نيرشعلا ىركذلاب لافتحالل ًاليهست هنأ فورعملا نمو  ∗∗∗ ىرخألا ةينازيملا باوبأ نم باب يأ نم قفنت مل لاومأ يأ  ب٣٣٠٠ و٥٤٠١ و٥٣٠٤ و٥٢٠٠ 
  .كلذ نم مجن دق وأ مهرافسأل نيكراشملا ءاغلإ نع تمجن يتلا نيكراشملاب ةصاخلا لاومألابوأ 

ىوتسم دنع ٢٠٠٥ ماعل يدقنلا يليغشتلا يطايتحالا نوكي نأ ىلع فارطألا تقفتا  ∗∗∗∗ ةدمتعملا ةينازيملا نم ةئاملا يف ٧،٥  ةرقفلا ١٦/٤٤ررقملا (  هتبسن ام ىلإ يدقنلا يليغشتلا يطايتحالا دادزا ٢٠٠٦ماع يفو ). ٦،   
ررقملل ًاقفو ةئاملا يف ٨،٣ ةيلاملا لئاسملا نأشب١٧/٤٢  ماع يف ىوتسملا اذه دنع هب ظفتحيو ،  يف ةينازيملا نم ةئاملا يف ٣ةبسنب مهست نأ ىلع فا رطألا قفاوتو). ١٨/٤ررقملا  (٢٠٠٧  دعبو يليغشتلا يدقنلا يطايتحالل ٢٠٠٨   

ىلإ يطايتحالا اذ   ىوتسملا اذه دنع هب ظافتحالاو ةئاملا يف١٥لوصولا ىلإ فارطألا ىعستس كلذ  .  
ةرقفلا بجومب ٢٠٠٦ماع يف بحسلا اذه مت   )١( ررقملا نم ٢  ماع يف بحسلاو ١٧/٤٢   .١٨/٥ررقملل ًاقفو  ٢٠٠٧، 
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  يناثلا قفرملا
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا

ةررقملا ةبصنألل ةدحتملا ممألا لودج ىلإ ًادانتسا ٢٠٠٨ و٢٠٠٧نيتنسلل فارطألا تامهاسم لودج  خرؤملا A/Res 59/I Bةماعلا ةيعمجلا رارق (  راذآ٣  ام فرط يأ عفد مدع ع ، م٢٠٠٤سرام / 
ةئاملا يف٢٢نع ديزي   (  

 )ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تارالودب(

 فرطلا مسا
ةدحتملا ممألا لودج 

  ةررقملا ةبصنألل
٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

ةدحتملا ممألا لودج 
دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا ريغ

لدعملا ةدحتملا ممألا  لودج
ةئاملا يف ٢٢فقسب ةبصنألل   

 ىوصقلا ةررقملا ةبصنألل
 ٢٠٠٦ماع تامهاسم 

 فرطلا بسح
 ٢٠٠٧ماع تامهاسم 

 فرطلا بسح
 ٢٠٠٨ماع تامهاسم 

  فرطلا بسح

 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ ناتسناغفأ
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٥ اينابلأ
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٧٦ رئازجلا
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ الوغنأ
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ ادوبربو اوغيتنا
 ٤٣ ١٨٨ ٤٠ ٦٦٢ ٣٨ ٩٠٣ ٠،٩٥١ ٠،٩٥٦ ٠،٩٥٦ نيتنجرألا
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ اينيمرأ
 ٧١ ٩١٩ ٦٧ ٧١٤ ٦٤ ٧٨٤ ١،٥٨٣ ١،٥٩٢ ١،٥٩٢ ايلارتسأ
 ٣٨ ٨٠٦ ٣٦ ٥٣٦ ٣٤ ٩٥٥ ٠،٨٥٤ ٠،٨٥٩ ٠،٨٥٩ اسمنلا
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٥ ناجيبرذأ

 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٣ اماهبلارزج 
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٠ نيرحبلا
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٠ شيدالغنب
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 فرطلا مسا
ةدحتملا ممألا لودج 

  ةررقملا ةبصنألل
٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

ةدحتملا ممألا لودج 
دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا ريغ

لدعملا ةدحتملا ممألا  لودج
ةئاملا يف ٢٢فقسب ةبصنألل   

 ىوصقلا ةررقملا ةبصنألل
 ٢٠٠٦ماع تامهاسم 

 فرطلا بسح
 ٢٠٠٧ماع تامهاسم 

 فرطلا بسح
 ٢٠٠٨ماع تامهاسم 

  فرطلا بسح

 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٠ سودابرب
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٨ سوراليب
 ٤٨ ٢٩٢ ٤٥ ٤٦٩ ٤٣ ٥٠١ ١،٠٦٣ ١،٠٦٩ ١،٠٦٩ اكيجلب
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ زيلب
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ ننب
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ناتوب
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٩ ايفيلوب
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ كسرهلاو ةنسوبلا
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٢ اناوستوب
 ٦٨ ٨٠٢ ٦٤ ٧٧٩ ٦١ ٩٧٦ ١،٥١٥ ١،٥٢٣ ١،٥٢٣ ليزاربلا
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٤ مالسلا راد ينورب
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٧ ايراغلب
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ وصاف انيكروب
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ يدنوروب

 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ ايدوبمك
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٨ نوريماكلا

 ١٢٧ ٠٧٨ ١١٩ ٦٤٧ ١١٤ ٤٧٠ ٢،٧٩٨ ٢،٨١٣ ٢،٨١٣ ادنك
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 فرطلا مسا
ةدحتملا ممألا لودج 

  ةررقملا ةبصنألل
٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

ةدحتملا ممألا لودج 
دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا ريغ

لدعملا ةدحتملا ممألا  لودج
ةئاملا يف ٢٢فقسب ةبصنألل   

 ىوصقلا ةررقملا ةبصنألل
 ٢٠٠٦ماع تامهاسم 

 فرطلا بسح
 ٢٠٠٧ماع تامهاسم 

 فرطلا بسح
 ٢٠٠٨ماع تامهاسم 

  فرطلا بسح

 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ رضخألا سأرلا
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج

 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ داشت
 ١٠ ٠٧٤ ٩ ٤٨٥ ٩ ٠٧٥ ٠،٢٢٢ ٠،٢٢٣ ٠،٢٢٣ يليش
 ٩٢ ٧٤٥ ٨٧ ٣٢٢ ٨٣ ٥٤٣ ٢،٠٤٢ ٢،٠٥٣ ٢،٠٥٣ نيصلا

 ٧ ٠٠٢ ٦ ٥٩٣ ٦ ٣٠٧ ٠،١٥٤ ٠،١٥٥ ٠،١٥٥ ايبمولوك
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ رمقلا رزج
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ وغنوكلا

 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ - كوك رزج
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٠ اكيراتسوك
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٠ راوفيد توك
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٧ ايتاورك
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٤٣ ابوك
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٩ صربق
 ٨ ٢٦٧ ٧ ٧٨٤ ٧ ٤٤٧ ٠،١٨٢ ٠،١٨٣ ٠،١٨٣ ةيكيشتلا ةيروهمجلا

 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٠ ةيطارقميدلاةيبعشلا ايروك ةيروهمج 

 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج
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 فرطلا مسا
ةدحتملا ممألا لودج 

  ةررقملا ةبصنألل
٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

ةدحتملا ممألا لودج 
دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا ريغ

لدعملا ةدحتملا ممألا  لودج
ةئاملا يف ٢٢فقسب ةبصنألل   

 ىوصقلا ةررقملا ةبصنألل
 ٢٠٠٦ماع تامهاسم 

 فرطلا بسح
 ٢٠٠٧ماع تامهاسم 

 فرطلا بسح
 ٢٠٠٨ماع تامهاسم 

  فرطلا بسح

 ٣٢ ٤٣٦ ٣٠ ٥٣٩ ٢٩ ٢١٨ ٠،٧١٤ ٠،٧١٨ ٠،٧١٨ كرمنادلا
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ يتوبيج
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ اكينيمود
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٥ ةيكينيمودلا ةيروهمجلا
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٩ روداوكإ
 ٥ ٤٢١ ٥ ١٠٤ ٤ ٨٨٣ ٠،١١٩ ٠،١٢٠ ٠،١٢٠ رصم
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٢٢ رودافلسلا
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ايرتيرإ
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٢ اينوتسإ
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٤ ايبويثإ
 ١١٢ ٩٣٨ ١٠٦ ٣٣٤ ١٠١ ٧٣٣ ٢ ٤٨٦ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ةيبوروألا ةعامجلا
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٤ يجيف
 ٢٤ ٠٧٨ ٢٢ ٦٧٠ ٢١ ٦٨٩ ٠،٥٣٠ ٠،٥٣٣ ٠،٥٣٣ ادنلنف
 ٢٧٢ ٤٠٧ ٢٥٦ ٤٧٨ ٢٤٥ ٣٨٠ ٥،٩٩٧ ٦،٠٣٠ ٦،٠٣٠ اسنرف
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٩ نوباغلا

 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ايبماغ
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ ايجروج
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 فرطلا مسا
ةدحتملا ممألا لودج 

  ةررقملا ةبصنألل
٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

ةدحتملا ممألا لودج 
دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا ريغ

لدعملا ةدحتملا ممألا  لودج
ةئاملا يف ٢٢فقسب ةبصنألل   

 ىوصقلا ةررقملا ةبصنألل
 ٢٠٠٦ماع تامهاسم 

 فرطلا بسح
 ٢٠٠٧ماع تامهاسم 

 فرطلا بسح
 ٢٠٠٨ماع تامهاسم 

  فرطلا بسح

 ٣٩١ ٣٠٩ ٢٦٨ ٤٢٧ ٣٥٢ ٤٨٤ ٨،٦١٤ ٨،٦٦٢ ٨،٦٦٢ ايناملأ
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٤ اناغ
 ٢٣ ٩٤٣ ٢٢ ٥٤٣ ٢١ ٥٦٧ ٠،٥٢٧ ٠،٥٣٠ ٠،٥٣٠ نانويلا

 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ادانيرغ
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٠ الاميتاوغ
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ اينيغ

 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ واسيب -اينيغ 
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠،٠٠١ انايغ
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ يتياه
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٥ سارودنه
 ٥ ٦٩٢ ٥ ٣٥٩ ٥ ١٢٧ ٠،١٢٥ ٠،١٢٦ ٠،١٢٦ ايراغنه
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٤ ادنلسيآ
 ١٩ ٠١٩ ١٧ ٩٠٧ ١٧ ١٣٢ ٠،٤١٩ ٠،٤٢١ ٠،٤٢١ دنهلا
 ٦ ٤١٥ ٦ ٠٤٠ ٥ ٧٧٨ ٠،١٤١ ٠،١٤٢ ٠،١٤٢ ايسينودنأ
 ٧ ٠٩٣ ٦ ٦٧٨ ٦ ٣٨٩ ٠،١٥٦ ٠،١٥٧ ٠،١٥٧ )ةيمالسإلا-ةيروهمج(ن اريإ
 ١٥ ٨١١ ١٤ ٨٨٧ ١٤ ٢٤٣ ٠،٣٤٨ ٠،٣٥٠ ٠،٣٥٠ ادنلريأ
 ٢١ ٠٩٧ ١٩ ٨٦٣ ١٩ ٠٠٤ ٠،٤٦٤ ٠،٤٦٧ ٠،٤٦٧ ليئارسإ
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 فرطلا مسا
ةدحتملا ممألا لودج 

  ةررقملا ةبصنألل
٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

ةدحتملا ممألا لودج 
دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا ريغ

لدعملا ةدحتملا ممألا  لودج
ةئاملا يف ٢٢فقسب ةبصنألل   

 ىوصقلا ةررقملا ةبصنألل
 ٢٠٠٦ماع تامهاسم 

 فرطلا بسح
 ٢٠٠٧ماع تامهاسم 

 فرطلا بسح
 ٢٠٠٨ماع تامهاسم 

  فرطلا بسح

 ٢٢٠ ٦٨٢ ٢٠٧ ٧٧٧ ١٩٨ ٧٨٦ ٤،٨٥٨ ٤،٨٨٥ ٤،٨٨٥ ايلاطيإ
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٨ اكياماج
 ٨٧٩ ٤٧٤ ٨٢٨ ٠٤٦ ٧٩٢ ٢١٥ ١٩،٣٦١ ١٩,٤٦٨ ١٩،٤٦٨ نابايلا
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١١ ندرألا

 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٢٥ ناتسخازاك
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٩ اينيك
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ يتابيريك
 ٧ ٣١٨ ٦ ٨٩٠ ٦ ٥٩٢ ٠،١٦١ ٠،١٦٢ ٠،١٦٢ تيوكلا
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ناتسزيغريق
ةيطارقميدلا والةيروهمج ةيبعشلا    ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ 
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٥ ايفتال
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٢٤ نانبل
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ وتوسيل
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ايريبيل
 ٥ ٩٦٣ ٥ ٦١٤ ٥ ٣٧٢ ٠،١٣١ ٠،١٣٢ ٠،١٣٢ ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٥ نياتشنتخيل
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٢٤ ايناوتيل
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 فرطلا مسا
ةدحتملا ممألا لودج 

  ةررقملا ةبصنألل
٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

ةدحتملا ممألا لودج 
دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا ريغ

لدعملا ةدحتملا ممألا  لودج
ةئاملا يف ٢٢فقسب ةبصنألل   

 ىوصقلا ةررقملا ةبصنألل
 ٢٠٠٦ماع تامهاسم 

 فرطلا بسح
 ٢٠٠٧ماع تامهاسم 

 فرطلا بسح
 ٢٠٠٨ماع تامهاسم 

  فرطلا بسح

 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٧٧ غروبمسكل
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ رقشغدم
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ يوالم
 ٩ ١٧١ ٨ ٦٣٤ ٨ ٢٦١ ٠،٢٠٢ ٠،٢٠٣ ٠،٢٠٣ ايزيلام
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ فيدلم
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ يلام
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٤ ةطلام

 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ لاشرام رزج
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ايناتيروم
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١١ سويشيروم
 ٨٥ ٠٦٥ ٨٠ ٠٩١ ٧٦ ٦٢٥ ١،٨٧٣ ١،٨٨٣ ١،٨٨٣ كيسكملا
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ )ةدحوم-تايالو(ايزين وركيم
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ وكانوم
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١  ايلوغنم
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٤٧ برغملا
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ قيبمازوم
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٠ رامنايم



UNEP/OzL.Pro.18/10 

109 

 فرطلا مسا
ةدحتملا ممألا لودج 

  ةررقملا ةبصنألل
٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

ةدحتملا ممألا لودج 
دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا ريغ

لدعملا ةدحتملا ممألا  لودج
ةئاملا يف ٢٢فقسب ةبصنألل   

 ىوصقلا ةررقملا ةبصنألل
 ٢٠٠٦ماع تامهاسم 

 فرطلا بسح
 ٢٠٠٧ماع تامهاسم 

 فرطلا بسح
 ٢٠٠٨ماع تامهاسم 

  فرطلا بسح

 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٦ ايبيمان
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ وروان
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٤ لابين
 ٧٦ ٣٤٦ ٧١ ٨٨٢ ٦٨ ٧٧٢ ١،٦٨١ ١,٦٩٠ ١،٦٩٠ ادنلوه
 ٩ ٩٨٤ ٩ ٤٠٠ ٨ ٩٩٣ ٠،٢٢٠ ٠،٢٢١ ٠،٢٢١ ادنليزوين
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ اوغاراكين
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ رجينلا
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٤٢ ايريجين
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ - يون
 ٣٠ ٦٧٤ ٢٨  ٨٨٠ ٢٧ ٦٣١ ٠،٦٧٥ ٠،٦٧٩ ٠،٦٧٩ جيورنلا

 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٧٠ نامع
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٥٥ ناتسكاب
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ والاب
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٩  امنب
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٣ ةديدجلا اينيغ اوباب
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٢ ياوغاراب
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٩٢ وريب
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 فرطلا مسا
ةدحتملا ممألا لودج 

  ةررقملا ةبصنألل
٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

ةدحتملا ممألا لودج 
دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا ريغ

لدعملا ةدحتملا ممألا  لودج
ةئاملا يف ٢٢فقسب ةبصنألل   

 ىوصقلا ةررقملا ةبصنألل
 ٢٠٠٦ماع تامهاسم 

 فرطلا بسح
 ٢٠٠٧ماع تامهاسم 

 فرطلا بسح
 ٢٠٠٨ماع تامهاسم 

  فرطلا بسح

 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٩٥ نيبلفلا
 ٢٠ ٨٢٦ ١٩ ٦٠٨ ١٨ ٧٦٠ ٠،٤٥٨ ٠،٤٦١ ٠،٤٦١ ادنلوب
 ٢١ ٢٣٢ ١٩ ٩٩١ ١٩ ١٢٦ ٠،٤٦٧ ٠،٤٧٠ ٠،٤٧٠ لاغتربلا
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٦٤ رطق
 ٨١ ١٣٥ ٧٦ ٣٩١ ٧٣ ٠٨٥ ١،٧٨٦ ١،٧٩٦ ١،٧٩٦ ايروك ةيروهمج
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ افودلوم ةيروهمج
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٦٠ اينامور
 ٤٩ ٦٩٣ ٤٦ ٧٨٧ ٤٤ ٧٦٣ ١،٠٤٩ ١،١٠٠ ١،١٠٠ يسورلا داحتالا

 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ادناور
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ سفينو ستيك تناس
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ ايسول تناس
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ اوماس
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ يبيسنربو يموت واس
 ٣٣ ٢١٠ ٣٠ ٣٢٧ ٢٩ ٠١٤ ٠،٧٠٩ ٠،٧١٣ ٠،٧١٣ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٥ لاغنسلا
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٩ برصلا
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 فرطلا مسا
ةدحتملا ممألا لودج 

  ةررقملا ةبصنألل
٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

ةدحتملا ممألا لودج 
دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا ريغ

لدعملا ةدحتملا ممألا  لودج
ةئاملا يف ٢٢فقسب ةبصنألل   

 ىوصقلا ةررقملا ةبصنألل
 ٢٠٠٦ماع تامهاسم 

 فرطلا بسح
 ٢٠٠٧ماع تامهاسم 

 فرطلا بسح
 ٢٠٠٨ماع تامهاسم 

  فرطلا بسح

 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ ليشيس
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ نويلاريس
 ١٧ ٥٢٨ ١٦ ٥٠٣ ١٥ ٧٨٩ ٠،٣٨٦ ٠،٣٨٨ ٠،٣٨٨ ةروفاغنس
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٥١ ايكافولس
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٨٢ اينيفولس
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ناميلس رزج
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ لاموصلا

 ١٣ ١٩١ ١٢ ٤٢٠ ١١ ٨٨٢ ٠،٢٩٠ ٠،٢٩٢ ٠،٢٩٢ ايقيرفأبونج 
 ١١٣ ٨٤٢ ١٠٧ ١٨٥ ١٠٢ ٥٤٧ ٢،٥٠٦ ٢،٢٥٠ ٢،٢٥٠ اينابسإ
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٧ اكنال يرس
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٨ نادوسلا
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ مانيروس
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ دنليزاوس
 ٤٥ ٠٨٥ ٤٢ ٤٤٩ ٤٠ ٦١٢ ٠،٩٩٣ ٠،٩٩٨ ٠،٩٩٨ ديوسلا
 ٥٤ ٠٧٥ ٥٠ ٩١٣ ٤٨ ٧١٠ ١،١٩٠ ١،١٩٧ ١،١٩٧ ارسيوس
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٨ ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا

 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ناتسكيجاط
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 فرطلا مسا
ةدحتملا ممألا لودج 

  ةررقملا ةبصنألل
٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

ةدحتملا ممألا لودج 
دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا ريغ

لدعملا ةدحتملا ممألا  لودج
ةئاملا يف ٢٢فقسب ةبصنألل   

 ىوصقلا ةررقملا ةبصنألل
 ٢٠٠٦ماع تامهاسم 

 فرطلا بسح
 ٢٠٠٧ماع تامهاسم 

 فرطلا بسح
 ٢٠٠٨ماع تامهاسم 

  فرطلا بسح

 ٩ ٤٤٢ ٨ ٨٩٠ ٨ ٥٠٥ ٠،٢٠٨ ٠،٢٠٩ ٠،٢٠٩ دنليات
ةيفالسوغويلا اينودقم ةيروهمج 

 ةقباسلا
٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٦ 

 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ وغوت
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ اغنوت
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٢٢ وغابوتو دادينيرت
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٢ سنوت
 ١٦ ٨٠٥ ١٥ ٨٢٣ ١٥ ١٣٨ ٠،٣٧٠ ٠،٣٧٢ ٠،٣٧٢ ايكرت
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٥ ناتسنامكرت
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ ولافوت
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٦ ادنغوأ
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٣٩ ايناركوأ
 ١٠ ٦١٦ ٩ ٩٩٥ ٩ ٥٦٣ ٠،٢٣٤ ٠،٢٣٥ ٠,٢٣٥ ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا
 ٢٧٦ ٧٨٩ ٢٦٠ ٦٠٤ ٢٤٩ ٣٢٧ ٦،٠٩٣ ٦،١٢٧ ٦،١٢٧ ةدحتملا ةكلمملا
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٦ ةدحتملا اينارتت ةيروهمج

 ٩٩٣ ٨٥٨ ٩٣٥ ٧٤١ ٨٩٥ ٢٥٠ ٢١،٨٧٩ ٢٢،٠٠٠ ٢٢،٠٠٠ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٤٨ ياوغوروأ
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠١٤ ناتسكبزوأ
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 فرطلا مسا
ةدحتملا ممألا لودج 

  ةررقملا ةبصنألل
٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

ةدحتملا ممألا لودج 
دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا ريغ

لدعملا ةدحتملا ممألا  لودج
ةئاملا يف ٢٢فقسب ةبصنألل   

 ىوصقلا ةررقملا ةبصنألل
 ٢٠٠٦ماع تامهاسم 

 فرطلا بسح
 ٢٠٠٧ماع تامهاسم 

 فرطلا بسح
 ٢٠٠٨ماع تامهاسم 

  فرطلا بسح

 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠١ وتاوناف
 ٧ ٧٢٥ ٧ ٢٧٣ ٦ ٩٥٩ ٠،١٧٠ ٠،١٧١ ٠،١٧١ اليورتف
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٢١ مان تييف
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٦ نميلا

 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٢ ايبماز
 ٠ ٠ ٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٧ يوبابمز

عوم ٤ ٥٤٢ ٥٦٣ ٤ ٢٧٦ ٩٣٣ ٤ ٠٩١ ٨٦٤ ١٠٠،٠٠٠ ١٠٠،٥٥٤ ١٠٢,٤٧٣ ا 
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  ثلاثلاقفرملا 
عامتجالا اهيلع قفاو يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ٢٠٠٨ و٢٠٠٧يماعل ةيساسألا تامادختسالاب تانوذأ   

  )ةيرتملا نانطألاب(فارطألل رشع نماثلا 

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  فرطلا
  اهيلع قفاوملا ةيمكلا  ةنيعملا ةيمكلا  اهيلع قفاوملا ةيمكلا  ةنيعملا ةيمكلا  

  -  -  ٥٣٥  ٥٣٥  ةيبوروألا ةعامجلا
  ٣٨٥  ٣٨٥  -  -  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

___________ 


