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يف فارطألل عباسلا عامتجالا انييف ةيقافتا  

  نوزوألا ةقبطةيامحل 
لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا   

  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم

 ، لوألا نوناك١٦ – ١٢راكاد  ٢٠٠٥ربمسيد / 
لامعألا لودج نم١٠ و٩نادنبلا  ىوتسملا عيفر ءزجلل تقؤملا   *  

رمتؤمل رشع عباسلا عامتجالا لبِق نم انييف ةيقافتا تاررقم دامتعا 
  انييف ةيقافتا يف فارطألا
رشع عباسلا عامتجالا لبِق نم لاير تنوم لوكوتورب تاررقم دامتعا
  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل

  ةزجوم تاررقم عيراشمو تاررقم عيراشم
  ةنامألا ةركذم

امهعامتجا يف ا   صاخلا لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا يف فارطألا لمعل ًاريسيت
 عيراشم اهنم لوألا لصفلا نيبي ،لوصف ةثالث ىلع يوتحت يتلا ةقيثولا هذه ةنامألا تدعأ ،كرتشملا  

رظني يكل اهتلاحإ نيرشعلاو سماخلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ررق يتلا تاررقملا 
نم ةخسن يناثلا لصفلا مدقيو . لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا اهيف
لوكوتوربلا ىلعتاليدعت ءارجإ نأشب ةيبوروألا ةعامجلا تاحرتقم حوتفم لماعلا قيرفلا قفتا يتلاو    
. فارطألل رشع عباسلا عامتجالا اهيف رظني يكل اهتلاحإ بوجو ىلع عامتجالا سفن يف ةيوضعلا

عيراشم ىلع يوتحيف ،عامتجالا لمع ريسيت ىلع لمعلا ًارصح هب دوصقملاو ثلاثلا لصفلا امأ 
لوكوتوربو انييف ةيقافتال ةيديلقت لا ةيرادإلا تاررقملا ةيسيئر ةروصب سكعت يتلاو ةزجوم تاررقم

نمزلا ىدم ىلع فارطألا ا  رقأ يتلا ا  صاخلا لايرتنوم.  
                                                           

*  UNEP/Ozl.Conv.7-UNEP/Ozl.Pro.17/1.  
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عامتجالا اهيف رظني يكل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا نم ةلاحم تاررقم تاعورش م  - ًالوأ 
  فارطألل رشع عباسلا

  :ررقي فارطألل رشع عباسلا عامتجالا نإ
نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل ةيساسألا تامادختسال ا تانييعت :فلأ/١٧ررقملا   -فلأ   

ماعل ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ٥ةداملا   ٢٠٠٦  
لا مييقتلا ىلإ ريدقتلا عمريشي نأ  - ١ يداصتقالا مييق تلاو ايجولونكتلا قيرف هارجأ يذ 

  ؛هل ةعباتلا ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو
ةيلاتلا تايوتسملاب صخرينأ   - ٢ تامادختسالا دسل نييرورضلا كالهتسالاو جاتنإلل   

الاةزهجأل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيساسألا وبرلا ءادلةننقملا تاعرجلاب قاشنتس    
  :نمزملا ةيئاوهلا بعشلا دادسناو
  )نطلاب (٢٠٠٦ماعل دمتعملا يلامجإلا رادقملا   فرطلا

ررقملا يف ةدراولا ٢٠٠٦ريداقم قوف ي(  ١٦/١٢(  
لمشتو ،ًانط ٥٣٩[  ةيبوروألا ةعامجلا ةمدختسملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ًانط ١٨١   

ريغ فارط ألا ىلإ اهريدصتلةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمو لوماتوبلاسلل 
  ]٥ةداملا بجومب ةلماعلا 

  ]٤٠٠[  يسورلا داحتالا
ام ذنم رفاوتم نوزخم يأ صقان١٢٤٢[  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لبق   تاجايتحا دسي يذلاو ١٩٩٦   

ةدحتملا تايالولا قوس لخاد عابت يتلا ةيميظنتلا ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا 
ىلإ لصي ام دئاز ،ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ يف اهمادختسال ةيكيرمألا 

لوماتوبلاسلل ةمدختسملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسا ةزهجأ نكت مل اذإ ًانط ١٨٠  
ةيبوروألا ةعامجلا نم ةدروتسم نكت مل ام وأ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا ت ابكرمو

  )١(]٢٠٠٦ماع يف 

عامتجا ا حمسي الأ  - ٣  صخر ةيمك كالهتسا وأ جاتنإب نييعتلاب مئاقلا فرطلا  
ىدل يليغشتلا دادمإلا نأ املاطةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةجتنم ةيلحم ةكرش يأل فارطألا   

دق وأ ،زواجتيةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ة كرشلا و ،دحاو ماع كالهتسا،زواجتي  كلذ  
يناثلا نوناك١نم ًارابتعا  تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةجتنم ةكرش يأل كلذكو ٢٠٠٧رياني /   

  ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخ لئادب قوسلا يف اهيدل دجوت ةننقملا
ىلإبلطينأ   - ٤ تامادختسالا نم ا    انييعت مدقت نأ نييعتلاب ةمئاقلا فارطألا  

  ؛ًاقبسم ماع ةدمل ةيساسألا
ررقملا نم ٦ةرقفلا يف ةبولطملا تامولعملا نأ   - ٥ هتياغ دعوم يف مدقت نأ يغبني ١٥/٥   

راذآ٣١   .٢٠٠٦سرام / 
                                                           

س ًايرتم ًانط١٢٤٢زواجتي ال يذل ا يدرفلا مقرلا  )١(  .هجاردإب فارطألا عامتجا موقي 
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ةداملا نم ١ةرقفلا بجو مب ةلماعلا ريغ فارطألل ةيساسألا تامادختسالا تانييعت :ءاب/١٧ررقملا   -ءاب   
ل ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم لايرتنوم لوكوتورب نم٥   ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ يماع 

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

ل ةيرورضلا تايوتسملابصخرينأ  نم ةيساسألا تامادختسالا د سل كالهتسالاو جاتنإل 
 ،  ضرمو وبرلا ءاد ةجلاعملةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم

، ا يتلا طورشلاب ءافولاب ًانهر ررقملا اذه لييذت يف ددحملا وحنلا ىلع نمزملا ةيئاوهلا بعشلا دادسن
هررقم نم ٢ةرقفلا يف فارطألا عامتجا اهعضو    ؛٧/٢٨ 

  لييذت
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ٢٠٠٧و ٢٠٠٦ يماعل ةيساسألا تامادختسالا تانييعت  
عباسلا عامتجالا ءانثأ فارطألا ا زهجأل ةيرولف  دمتعا يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ة

  )ةيرتملا نانطألاب(رشع 
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  فرطلا

  دمتعملا رادقملا  نيعملا رادقملا  دمتعملا رادقملا  نيعملا رادقملا  
      ٥٣٩  ٥٣٩  ةيبوروألا ةعامجلا
  ]٢٤٣[  ٢٤٣  ٤٠٠  ٢٨٦  يسورلا داحتالا
  ]١٤٩٣[  ١٤٩٣  ]١٧٠٢[  ١٧٠٢  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

داومل لةففخملاو ةزكرملا رداصملل ًايئيب ميلسلا ريمدتلل ةيلاملاو ةينقتلا راثآلا  :ميج/١٧ررقملا   -ميج 
  نوزوألل ةدفنتسملا

نأبرقي ْذإ فارطألا  تدكأ،  دب ال نوزوألا ةقبط ةيامحل هنأ ،لايرتنوم لوكوتورب ةجابيد يف    
ةقبطلا كلت دفنتست يتلا داوملا نم ةيملاعلا تاثاعبنإلا عوم ةفصنملا ةباقرلل ةيطوحت ري بادت ذاختا نم

، ةيملع فراعم نم دجتسي ام ساسأ ىلع ةياهنلا يف اهيلع ءاضقلا فد  كلذو  
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا مظعمل ةبسنلاب هنأ هينيع بصن عضي ْذإو ةداملا نم ١   ال ٥ 

، ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمنم يجيردتل ا صلختلا نيعتي لازي ديربتلا ةمدخ عاطق يف ةزكر  تملا  
 ًايلاح ةمئاقلا تادعملا عيمج لادبتسا ىلع اهيلع يئاهنلا ءاضقلا قيقحت فقوتي فوس كلذل ةجيتن هنأو
  ،ىرخأب

ةروكذملا تادعملا لادبتسا نأ ربتعي ْذإو  ةدقعملا ةطشنألا نم ةفئاط ًامتح عبتتسيىرخأب  
تايلمع ريوطتو ،يئاهنلا مدختسملل مدقت ةيداصتقا زفاوح ىلع ىرخأ رومأ بناج ىلإ ،لمتشت  

تابكرم ريمدتو ريمدتو لقنو عاجرتسال ًايئيب ةميلس   ر سَأل صاخ مامتها ءاليإ عم ،ةمداقتملا تادعملا
،   ةيلمعلا هذه ءانثأ ةبرستملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
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ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي  - ١ فرط يف ةلاح ةسارد دعي نأ يداصتقالا مييقتلاو   
لوكوتوربلا نم٥ةداملاب لماع  لادبتسا ىلإ يمرت ةيلمعب ةطبترملا فيلاكتلاو ايجولونكتلا نع ،   

ىرخأبةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةلمتشملا تادربملا لقنلاو ةداعتسالا كلذ يف امب    ،
  ةطبترملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نمو ا،ةروكذملا تادعملا نم يئاهنلا صلختلاو 

؛يواغرلا ةصاخبو ةففخملا رداصملاب قلعتي اميف ،دمتعت نأ فارطأل ل يغبنيهنأ   - ٢
يذلا ريرقتلا يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهحرتقا يتلا ريمدتلاو ةداعتسال ا ةءافكريياعم 

هقيبطت يغبني رايعم وهو ،نيرشعلاو سماخلا هعامتجا ءانثأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ همدق  
  .ًافنآ اهيلإ راشملا ةحرتقملا ةساردلا عضو دنع

 عينصتلا لماوع: لاد/١٧ررقملا   -لاد 

تلا قيرف ريرقتب ريدقتلا عمًاملع طيحي نأ  - ١   ؛يداصتقالا مييقتلاو ايجولونك 
ًاملعطيحينأ   - ٢ ريدقتلا عم  ةنجللا ريرقتب  عينصتلا لماوع تامادختسا نأشب ةيذيفنتلا    

عينصتلا ريغت نأ ركذي يذلا(UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/INF/4) ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا يف    
ملا تاثاعبنا مادعناعم يف يجيردتلا صلختلا قيقحتل ةدئاس ةقيرط هرابتعاب اخسار حبصأ دق تافلخ   
ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا يف عينصتلا لماوع عاطق ؛لوكوتوربلا نم٥     

لودجلا يف ةدراولا ةيلاتلا تامادختسالا يف رظني نأ  - ٣ عينصتلا لماوع اهفصوب ١   
ررقملا ماكحأل ًاقفو ماعل ١٠/١٤  رشع نماثلا عامتجالا لالخ اهيف رظنلا داعي نأ ىلع ٢٠٠٦   
ملا اذه نم٤ةرقفلل اقفو غلب ت يتلا تامولعملا ىلإ ادانتسا فارطألل   ؛ررق 
  لودجلا

  ةداملا  عينصتلا لماوع تاقيبطت  فرطلا  مقرلا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ايروكةيروهمج  ٣٣  (CTC)نوبركلا ديرولك عبار   كيبروكسالا ضماح قيلخت   

 (CTC)نوبركلا ديرولك عبار   نيساسكولفوربيسلا قيلخت  ةيبعشلا ةيطارقميدلا ايروك ةيروهمج  ٣٤

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ايروكةيروهمج  ٣٥  (CTC)نوبركلا ديرولك عبار   نيساسكولفرونلا قيلخت   

 (CTC)نوبركلا ديرولك عبار   مويدوصلا ثيرون ايسوزيا ورولك يئانث جاتنإ  ةيبعشلا ةيطارقميدلا ايروك ةيروهمج  ٣٦

ورولك يئانث - ٤، ٢ضماح قيلخت   اينامور  ٣٧  
  نيتيسايسكونيف

 (CTC)نوبركلا ديرولك عبار 

ديسكوربيدلا قيلخت  اينامور  ٣٨  (CTC)نوبركلا ديرولك عبار   تانويوركيد 

ةدحتملاةكلمملا  ٣٩ ىمظعلا ايناطيربل    
  ةيلامشلا ادنلريأو

عشملانيملابوكونايسلا جاتنإ  (CTC)نوبركلا ديرولك عبار    

–نوبركلا ورولف ورولك  ةنورملا ةيلاع نيلثيلوبلا فايلأ جاتنإ  ةدحتملا تايالولا  ٤٠
١١٣ (CFC-113)  
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ةمئاقلافارطألانم بلطي نأ   - ٤ نم لوألا لبق مدقت نأ لود جلا يف ةجردملا نييعتلاب  
عنصملا ءدب خيرات نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل انايب ٢٠٠٦رياني /يناثلا نوناك  
، اقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل يونسلا كالهتسالا وأ عينصتلاو عناصملا لخاد درجلاو ةب

جاتنإلا نع تانايبو ايونس نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تاثاعبنالا عومجمو تانوزخملا تايمكو 
  ؛)٢٠٠٤-١٩٩٧(ةقباسلا ينامثلا تاو نسلا نم ةنس لك نع يلعفلا يونسلا

ناريزح٣٠دعب ديدج عنصم فيلكت وأ ءاشنإ ةلاح يف   - ٥ مدختسي ، ١٩٩٩هينوي / 
عضخت داوم ، ةباقرلل  عينصت لماوع اهرابتعاب رظنلل انأ    اهيف ابلط ميدقت فارطألا نم بلطي طرشب  

ةرقفلل اقفوو ٤/٢٥ررقملا ىضتقمب ةيساسألا تامادختسالاب ةصاخلا ريياعملا ءافيتسا  ررقملا نم ٧   
 ؛١٠/١٤

 ١٠/١٤ررقملا يف اهيلإ راشملا ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإ نأ ىلع قفاوي نأ   - ٦
الا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفلبق نممظتنملا ضارعتسال ل عضختو ةدودحم ةرتفل يه عامتجاو يداصتق  
  ؛نيماع لك فارطألا

ةمدقملا تامولعملا ضرعتسي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلاقيرف نم بلطي نأ   - ٧  
رقفللًاقفو نماثلا اهعامتجا لالخ فارطألل تايصوت عضوو ريرقت ميدقتو ررقملا اذه نم  ٥و ٤ نيت 

نأشب ٢٠٠٦يف رشع  وأ اهتفاضإ نكمي يتلا تامادختسالا و ةيساسألاتامادختسالا تاءافعإ  
 .١٠/١٤ررقمل ل فلأ لودجلا نم اهفذح

  نوبركلا ديرولك عبارل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا: ءاه/١٧ررقملا   -ءاه 
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نأ هرابتعا يف عضي ذإ ةداملا نم ١   ٥ ، ضفخت نأ اهيلع  

ةبسنب نوبركلا ديرولك عبار نم كالهتسالا ٢٠٠٥ماع لولحب  خل ةبسنلاب ةئاملا يف٨٥،  ساسألا ط   
 ؛اصاخلا  

ةيربتخملا تايلمعلا يف مهم مادختسا هل نوبركلا ديرولك عبار نأ  رابتعالا يف ذخأي ذإو
أ ةمهمربتعتيتلاو ،ةيليلحتلاو  تامادختسالا نم ريثكلا يف ًاضي  ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل  

دجوت ال هنأو ٥ ؛ةيلودلا ريياعملا قيبطتب حمست ةرفاوتم لئادبدعب،     
ىلإ ريشي ذإو ا تامادختسالاب ًاصاخ ءافعإ لخدأ٩/١٧ررقملا نأ   لجأ نم ةيساس أل 

دم دق١٥/٨ررقملا نأو ،نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملل ةيليلحتلا ةيربتخملا تامادختسالا  اذه ةرتف د  
لوألا نوناك٣١ىتح ءافعإلا    ؛٢٠٠٧ربمسيد / 

عضي ْذإو اهيلإ راشملا نوبركلا ديرولك عبار نأشبةمراصلا ةباقرلا ريبادت نأ هرابتعا يف    
تِع ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ةبولطملا ةيربتخملاو ةيليلحتلا تامادختسالا رظحلل ضر   ؛٥ 
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سينأ  ماع نم ًارابتعا حم ريياعم قيبطت ب ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل  ،٢٠٠٦ 
متي يتلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا يفنوبركلا ديرولك عبارل تاءافع إلا تاءارجإو اه عضو 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل نآلا   ٥.  

  ليثيملا ديموربل ةجرحلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا: واو/١٧ررقملا   -واو 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل حمسي نأ   - ١ لوكوتوربلا نم ٥   

ءافولل لوكوتوربلل ءاه قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتساو جاتنإ نم ةيرورضلا تايوتسملاب 
 ؛٢ةرقفلا يف اهيلع قفتملا ةجرحلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالاب 

٢ -  ، عبارلا قفرملا يف ةجردملا تامادختسالا ربتعت نأ ىلع ٣ةرقفل ل ًاعبت قفاوي نأ  ،
يهفارطألل عباسلا عامتجالا ريرقتل ىتح ةجرح ةيليلحتو ةيربتخم تامادختسا ،  لوألا نوناك٣١[    /

ىلع ةقبطملا طورشلاب انهر ]٢٠٠٧ربمسيد  يف ةدراولا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ءافعإ،   
اسلا عامتجالا ريرقتليناثلا قفرملا ؛فارطألا رمتؤملسد    

لا تامادختسالانثتستنأ   - ٣ ةرقفلا يف ةدراو  ررقملا نم ٦  ررقملاو ٧/١١   ١١/١٥ 
 ؛٢ةرقفلا يف اهيلع قفتملا تامادختسالا نم 

نأشب يونس ريرقت ميدقت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ   - ٤
 ةباقرلل ةعضاخلا داوملا مادختسا نود ا ملا تاءارجإلا رفاوتو روطت  مايقلا نكمي يتلا ةيليلحتلاو ةيربتخ

 ؛لوكوتوربلل ءاه قفرملا يفةدراولا 

قيرف اهنع غلبي يتلا تامولعملا ىلإ ًادانتسا ،ةنس لك فارطألا عامتجا تبي نأ   - ٥
غبني ال تامادختسا يأ يف٤ةرقفلل ًاقفو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  كلذ دعب اهيلع ةقفاوملا ي ، 

 ؛ليبقلا اذه نم دويق يأقيبطت هيف أدبي يذلا خيراتلاو ةجرح ةيليلحتو ةيربتخم تامادختسا اهفصوب 

تامادختسالاب ةعمجم ةمئاق ةنس لك يف فارطألل حيتت نأ ةنامألل يغبني هنأ   - ٦
ربتعت دعت مل ا  ةيليلحتو ةيربتخم تامادختسا أ ىلع فارطألا تقفاو يتلا ةجرحلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا  

 ؛ةجرح

ًافرط عنمي نأ٥ةرقفلل اقفو ذختي ررقم يأل يغبني ال هنأ   - ٧ ت نم ام  مادختسا نييع   
  .٩/٦ررقملا يف هيلع صوصنملا ءارجإلل اقفو ددحم 

 نكامألا ريخبت تايلمع نم ليثيملا ديمورب ريمدتو/ريودتةداعإ /رسَأةداعإ : ياز/١٧ررقملا   -ياز 

  ،٢٠٠٥ماع ليداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم مدقملا يلحرملا ريرقتلاب بح ري ذإ
نكي مل ريرقتلا نأ صوصخلا هجو ىلع ظحالي ذإ يصوتلاب قلعتي اميفًامساح  ةصاخلا تا   

) ٢٠٠٥ماعل يلحرملا ريرقتلا نم ١٤٧ةحفص  ،٦ – ٧عرفلا  (ريمدتلا وريودتلا ةداعإ ورسألا ةداعإب
، ةقلعتملاو ةيئيبلا ةيلحملا لغاوشلانع ةئشانلا زفاوحلا زربي هنأ ّالإ   نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلاب
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نم ٧ةرقفلا  ركذتسي ذإو لا١١/١٣ررقملا    ةداعإ ايجولونكت قيبطت ىلع فارطألا ثحت يت 
،م ةنكمم ايجولونكتلا هذه نوكت امثيح ليثيملا ديمورب رسأ  ةيداصتقالاو ةينقتلا نيتيحانلا ن

تايواحلا يف قاطنلا ةريغص ريخبتلا تايلمع نم ليثيملا ديمورب رسَأةداعإ  ن أظحالي ذإو  
،جي  نادلبلا نم ديدعلا يف لعفلاب ىر

يملا ديمورب تاثاعبنا ضفخ ةلصاوم ىلإةجاحلا كردي ذإو  ،  نوزوألا ةقبط ةيامح ىلإ ايعس ليث

ةداعإ /رساةداعإ ايجولونكت رشن مزتعت وأ ايلاح رشنت يتلا فارطألا عجشي   - ١
قيرفل مدقت نأ ىلع نكامألا ريخبت تامادختسا نم ليثيملا ديمورب تاثاعبنا ضفخ وأ ريمدت /ريودتلا

ريمدتلا ةءافك كلذ يف امب تايجولونكتلا هذه ةيلاعف نع ليصافت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 
ناك١[لولحب نكامألا ريخبت تامادختسا يف ةيداصتقالا ىودجلاو صلختلاو   ]٢٠٠٦رياني /يناثلا نو 

قتلاو ايجولونكتلا قيرف عقوم ىلعةعوضوملاةغيص لايف   ؛تنرتنإلا ةكبش ىلع يداصتقالا ميي 

 ؛١ةرقفلا ضارغأل ةغيص دادعإ ليثي ملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل نم بلطي  - ٢

اصلا]٢٠٠٦ماعل [يلحرملا ريرقتلا يف ةمدقملا تانايبلا جئاتن جردي نأ   - ٣ ةنجل نع رد  
 .ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا

فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجتل تباثلا فرصلا رعس ةيلآ:ءاح/١٧ررقملا   -ءاح     
قودنصلا ةنامأو ةنازخلا نيمأل حقنملا يئاهنلا ريرقتلا يف ةدراولا تاجاتنتسال اب هنم ًايعو

قودنصلا تايلمع ىلع ةيلآلا كلت ريثأت ديد حتو تباثلا فرصلا رعس ةيلآ ذيفنت نأشب فارطألا ددعتم
لماعلا قيرفلا بلط ىلع ءانب ًاقحال هحيقنت متو ١٣/٤ررقملل ةباجتسا دعأ يذلا فارطألا ددعتم   
،   نيرشعلاو يناثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم

ةرقفلا يف ددحملا وحنلا ىلع تباثلا فرصلا رعس ةيلآ نم فدهلاو ضرغلا ًاددجم دكؤي ذإو  ٢ 
ررقملا نم ريثأت ثودح مدع نامضو ،اهديعاوم يف تامهاسملا ديدست عيجشت يف نيلثمتملا ١١/٦   

،   فارطألا ددعتم قودنصلا ىدل ةحاتملا دراوملا ىوتسم ىلع يبلس
ررقملا ىلإ ريشي ذإو ةرتفل يبيرجت ساسأ ىلع تباثلا فرصلا رعس ةيلآ دعأ يذلا ١١/٦   

ررقملا نأو ٢٠٠٢ – ٢٠٠٠دراوملا ديدجت  دمل ةيبيرجتلا ةرتفلا ديدمت ىلع صن١٤/٤٠  ثالث ة   
،   ىرخأ تاونس

ىتح قودنصلا ةلاح نع ةنازخلا نيمأ نع ردص ريرقت ثدحأ نأب ًاملع طيحي ذإو  ٣١ 
اهردق تباثلا فرصلا رعس ةيلآ ىلإ ىزعت ةيلامجإ بساكم ةمث نأ رهظي ٢٠٠٥ويام /رايأ  ١٣٦ 

٤ ٦٤٤، يكيرمأ رالود    
رعس ةيلآ مادختسا ريرقت لاح يف هنأب يضقي ًاقافتا نمضت ١٤/٤٠ررقملا نأب هنم ًايعوو   

ةيلحملا ا   المعب عفدلا راتخت يتلا فارطألا ىلع هنإف ،ةيلاتلا دراوملا ديدجت ةرتفل تالمعلل تباثلا فرصلا
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ةتسلا ةرتفل ةدحتملا ممألا يف هب لومعملا فرصلا رعس طسوتم ساسأ ىلع ا   امهاسم باسحب موقت نأ
يف أدبت يتلا رهشأ زومت١    ،٢٠٠٤هيلوي / 

ا ىرخأ ةيبيرجت ةرتفل تباثلا فرصلا رعس ةيلآ لجأ ديدمتل ةنازخلا نيمأ هجوي   - ١ دم
  ؛تاونس ثالث

ةيلحملا ام ايق  - ٢  ساسأ ىلع ا ،المعب عفدلا راتخت يتلا فارطألا  امهاسم باسحب  
زومت١يف أدبت يتلا رهشأ ةت سلا ةرتفل ةدحتملا ممألا يف هب لومعملا فرصلا رعس طسوتم هيلوي / 

، ٣ةرقفل لًا قفوو. ٢٠٠٤ هاندأ فرصلا رعس ةيلآب ًالمع ةيلحملا ا و   المعب عفدلا راتخت ال يتلا فارطألا
  ؛ةدحتملا تايالولا تارالودب عفدلا لصاوتس ،تباثلا

ثالثلا ةرتف لالخ هتامهاسم ديدستل اهراتخي يتلا ةلمعلا رييغت فرط يأل زوجي ال  - ٣  
  ؛تاونس

اهيف مخضتلا لدعم تابلقت لقت يتلا فارطألا ىلع ةيلآلا مادختسا ةيلهأ رصتقت   - ٤
تاونس ثالثلا ةرتفل ةبسنلاب ،يلودلا دقنلا قودنص نع ةرداصلا ماقرألا بسح ةئاملا يف ١٠نع   

  ؛ةقباسلا
يفو لماكلاب فارطألا ددعتم قودنصلل ا   - ٥  امهاسم ددست نأ ىلع فارطألا ثحي

ررقملا نم ٧ةرقفلل ًاقفو نكمم تقو برقأ    ؛١١/٦ 
ديدجت ةرتفل تالمعلل تباثلا فرصلا رعس ةيلآ مادختسا ريرقت لاح يف ،قفاوي   - ٦

ساسأ ىلع ا دلا راتخت يتلا فارطألا موقت نأ ىلع ،ةيلاتلا دراوملا  امهاسم باسحب ةيلحملا ا  المعب عف
يناثلا نوناك١يف أدبت يتلا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةدحتملا ممألا يف هب لومعملا فرصلا رعس طسوتم  رياني / 

٢٠٠٨.  

  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا عنم :ءاط/١٧ررقملا   -ءاط 
عورشملا ريغ راجتالا عنم ةيمهأكرديْذإ  يجيردتلا صلختلا نامضل   داوملا نم لاعفلاو سلسلا  

  ،نوزوألل ةدفنتسملا
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمج ريدصتو داريتسا ةطشنأ نم لك ةب اقر ىلإ ةجاحلا مهفتي ذإو

لايرتنوم ةيقافتال لايرتنوم ليدعتل ًاقبط فارطألا ا  موقت يتلا،  
دصرب ةلصتملا ماكحألا ركذتسي ذإو جتالاةباقرو  ةدراولا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف را  
  ،١٤/٧ و٩/٨و ٨/٢٠و ٧/٩تاررقملاب 
ةراجتلا عبتتل مظن لعفلاب دجوت هنأب ملسي ذإو ،ملا    ىرخأ ةيئيب تايقافتا يف ةدوجو
عورشملا ريغ راجتالا ةيضقل يدصتلل ذختت يتلا ريبادتلا نأشب ل امعأنم يرجي ا مب هنم ًايعوو

، ارتسالا جهنلا راطإ يف جمانرب ةرادإ سل ٢٣/٩ررقملا بوةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيت  
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ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي يذلاو ةيئايميكلا داوملا ةرادإ نأشب ةئيبلل ةدحتملا ممألا 
يدصتلا لاجم يف ةنيعم ىرخأ تايقافتاو لايرتنوم لوكوتورب نيب نواعتلا طيشنت ةئيبلل ةدحتملا 

،ل   ةرطخلا تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب عورشملا ريغ راجتال
عورشمب ريدقتلا عم ملسي ذإو ماظن ءاشنإ ىودج لوانتت يتلا ةساردلاب قلعتملا تاصاصتخالا   

ررقملا بلط ىلع ءانب ةنامألا هتدعأ يذلاو ،فارطألا نيب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةكرح عبتتل يلود 
١٦/٣٣،  

يتلاو لايرتنوم لوكوتورب فارطأ نم ءاربخلا لمع ةقلح جئاتن ريدقتلا عم ظحالي ذإو  
ناسين٣موي نوزوألا ةنامأ اهتمظن  عضوو ةنيعم تالاجم ديدحت نأشب لايرتنوم يف ٢٠٠٥ليربأ /   

،   نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكمو عنم يف نواعتلل يميهافم راطإ
داوملا ةكرح عبتتل يلود ماظن عضو ىودج لوانتت ةسار د تاصاصتخا ىلع ةقفاوملا  - ١

 ، ةنامأ نم بلطلاو ،ررقملا اذهل لييذتلاب حضوم وه امكفارطألا نيب نوزوألل ةدفنتسملا نأ نوزوألا  
لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلع جئاتنلا ضرعو ةساردلا هذه ءارجإ ىلوتت 

  ؛٢٠٠٦يف لايرتنوم 
امب ،فارطألا عيمج وعدي  - ٢ تامظنم اهيف  عضو ىلإ يداصتقالا لماكتل ل ةيميلقإ 

قبس يتلا داوملا ريدصت ينعت ريدصتلا ةداعإ (ريدصت ةداعإو ريدصتو داريتسال ةلماش طباوض 
كلذ يف امب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمجل روبعلاةكرحو ) اهداريتسا ، حت يتلاطئالخلا   اهيلع يوت

تعي ال وأ ينعملا فرطلاربتعي ناك اذإ امع رظنلا ضغب كلذو و جتنم هنأبرب  وأ ردصم وأ دروتسم وأ / 
  ؛داوملا نم ةعومجم وأ ةنيعم ةدام ريدصت ةداعإب موقي

ررقملل ًاقبط ةأشنملا ،غالبإلاةرامتسا حيقنت   - ٣ لا٧/٩  يف امب (تارداص يطغ ت يت، 
ثحتس يو ،اهيلع يوتحت يتلا جئازملا كلذ يف امب ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمج) ريدصتلا ةداعإ كلذ
لمعلا ءدب ىلع فارطألا حقنملا غالبإلاةرامتساب  امك ،ةعرسلا هجو ىلع ة  نوزوألا ةنامأ نم بلط ي 

دحومةرامتسادعت نأ  ررقملاب ءاج امل ًاقفو ة  هنأ امك . رابتعالا يف روكذملا حيقنتلا ذخأت، ٧/٩ 
يذلا فرطلا نم اهاقلتت يتلا تامولعملاب دروتسملا فرطلا ىلإ  دوعتنأ نوزوألا ةنامأ نم بولطم 

  ؛ريدصتلا ةداعإ وأ ريدصتلاب موقي
سمتلت نأ نوزوألل ةدفنتسم داوم ريدصت ديعت وأ ردصت يتلا فارطألا ثحتس ي  - ٤

ةنحشلا ريدصتب حيرصتلا رادصإ لبق كلذو داريتسالا حيرصت نأشب دروتسملا دلبلا نم تامولعم 
ت ةداعإ وأةينعملا   ؛اهريدص 

نم ةراتخم داومل مادختسا رظح وأ /و مادختسا طباوض عضو ىلع فارطألا عجشي  - ٥
يف امب (تاجتنمل لكلذكو هني عم تاقيبطت وأ تاعاطق يف مدختست يتلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا
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ىلإ لاعف لكشب يدؤي دق جهنلا اذه نأ ثيح ،داوملا هذه لثم ىلع يوتحت يتلا ) تادعملا كلذ
  ؛عورشملا ريغ راجتالا ةطشنألؤا ضت

تاكبشلا راطإ يف ةمأوتلاو تاكبشلا ةماقإ ةطشنأ نم ديزملاب مايقلا عيجشت   - ٦
ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغو عورشملا راجت الا نأشب ةربخلاو تامولعملا لدابت ىلإ ةيمارلا ةيميلقإلا
  .ذافنإلا تالاكو كلذ يف امب ،فارطألا نيب نوزوألل

 لييذت
ةدفنتسملا داوملا ةكرح عبتتل ماظن عضو نع ىودج ةسارد نأشب تاصاصتخا عورشم 

فارطألا نيبنوزوألل   
نم ةبئاسلا تايمكلا ةكرح اهيضتقت يتلا ةيميظنتلاو ةيتسجوللا تاوطخلا فصو  - ١

ريدصتلا ةطقن ربعجاتنإلا ةطقن نم اهتلحر لالخ نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا  داريتسالا ىتحو   
ةبئاسلا تايمكلل بسانم مجح حارتقاو.لامعتسالل يئاهنلا  . 

دصرل لاعف عبتت ماظن يف ةديفم ةروصب اهجاردإ نكمي يتلا ةماهلا تانوكملا فصو  - ٢
كلتو ريدصتلا ةداعإب موقت يتلا وأ ةردصملا نادلب لا نيب نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملاب راجتالا ةبقارمو
 .ةدروتسملا

عبتت يف ةدعاسملل فارطألا اهمدختس ت نأنكمي يتلا ةلمت حملا تاءارجإلا فصو - ٣
نم تاوطخلا فلتخم لالخ اهلاقتنا قايس يف نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نم ةبئاسلا تايمكلا هذه 

ئاهنلا داريتسالاىتحوجاتنإلا   .ي 

داوملا ةكرح عبتت مظن مادختساب لعفلاب موقت فارطأ كانه ناك اذإ ام يف رظنلا - ٤
ناك اذإ امو روبعلاةراجت يف ةصاخبو ،نوزوألل ةد فنتسملا ةدافتسالا نكمي سورد نع رفسي كلذ ، 
 .اهنم

مادرتور ةيقافتا لثم (ىرخألا ةيلودلا تاقافتالا يف عبتتلا تايلآ لمع ةيفيك ةسارد  - ٥
يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةي ئايميك داومىل ع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ نأشب
ةرطخلا تايافنلا لقنيف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتاو ،ةيلودلا ةرا جتلا ، ا ربع اهنم صلختلاو  دودحل

ل ةضرعملا ةيربلاتاتابنلاو تاناويحلا عاونأ يف يلودلا راجتالاةيقافتاو  نوصب ةينعملا ةيقافتالاو ضارقنال   ،
ريغ وأ ةديفم جذامن تناك اذإ امو) انيخاتراك لوكوتوربويبونجلا بطقلا يف ةيحلا ةيرحبلا دراوملا   

دحلل ةلوذبملا دوهجلا دعاست ةقيرطب نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا ةكرح عبتتل ماظن عضول ةديفم 
 .عورشملاريغ راجتالا نم 

ةيلودلا تايقافتالل ًاقفو عبتتلا مظنب ةطبترملا ةيلمعلا تابوعصلاو فيلاكتلا ةسارد - ٦  
داوملا عبتت ماظن ذيفنتب ةقلعتملا فيلاكتلاو ةيلمعلا تابوع صلل مييقت ءارجإل كلذو ًافنآ ةركذملا
 .نوزوألل ةدفنتسملا
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ءانيمو ،لقنلا ةليسو لثم (تامولعملا نم تابلطت ملاو تامولعملا رداصم فصو - ٧
ةدفنتسملا داوملا نع ةيكرمجلا تامولعملاو نحشلا ةداعإو تيزنارتلا/ريدصتلا ةداعإو ريدصتلا/داريتسالا  
دلبو جتنملل نلعملا مسالاو ،أشنملا دلب ،رومأ ةلمج نيبو ،كلذ يف امب ،اهنحش م تي يتلا نوزوألل
يئاهنلاةهجولا يرتشملل نلعملا مسالاوة  ةيرورض نوكتس يتلا تامولعملا قفدت لاكشأو ) ملتسملا/ 
 .عورشملا ريغ راجتالا نم دحلا يف حاجنلا نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عبتت ماظن نيكمتل

اهكارشإ نيعتي يتلا ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا ةيفيظولا تادحولا فصو كلذك و - ٨
ةيزكرماللاو ةيزكرملا مظنلا نم لكرابتعا عمتامولعم يأ دصرو ريفوت يف  اذإ ام نأشبيرحتلاو .    

نكمي ي ذلا ةيلودلا ةراجتلا نوناق وأ ةيرسلا نوناق ،الثم ،لالخ نم ةينوناق تاقوعم ةيأ كانه تناك
بناوجلاو ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمب ةقلعتملا راثآلا ثحبو . ةمزاللا تامولعملا عيمجت ةيلمع قوعي نأ
 .ةيركفلا ةيكلملا قوقح تاقافتا يف ةراجتلاب ةلصتملا

امحوارتي ددعب لاصتالا - ٩ و ةجتنم نادلب تاموكح عبسو سمخ نيب   ةجتنمتاهج  
يلودةعزومو نادلبلا كلت يفة  تاموكح نم لثامم ددعب كلذكو ،  تاهجلا و ريدصتلا ديعت يتلان ادلبلا 
نادلبلا كلت يفةيلودلا ةعزوملا ةلماعلا ريغو ا٥ةداملا بةلماعلا فارطألا لثمت و (  ىلع لوصحلل )  

اذهك ًاماظن ناك اذإ ام نأشب اهئارآو عبتتلا ماظنقيبطت فيلاكتو ىودج نأشب اهرظن تاهجو   ،
ك لاصتالاو.ةعورشملا ةيلودلا ةراجتلا ىلع رثؤي وأ نيدلب يف نييلوألا نيعزوملاو تاموكحلا ب كلذ 

ةلماعلا ريغ فارطألاو ٥ةداملا بةلماعلا فارطألا لثمت (نادلب ةثالث  داوملا ةيبلاغ نع ةلوؤسملا ) ٥ةداملا ب 
سفن ثحب فدداعملا وأ ةرباعلا نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا   لئاسملاكلذو ،اهنحش  . 

هالعأمدقت ام ةاعارم عم - ١٠ اش ةقيرطب ،فصو    ، ةيلمع تارايخ ةثالث وأ نيرايخل ةلم
نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملابعورشملا ريغ راجتالا نم دحلايف ديفت نأ نكمي عبتت مظنل ةلمتحم   ، 

عزوملاو جتنملا ىوتسم ىلع اهذاختا نيعتي يتلا تاءارجإلاو تاوطخلا تارايخلا هذه فصت نأ يغبنيو 
ماظنلللاعفلا ذيفنتلاريسيتل ةنامألاو تاموكحلاو  يغبني ًاريخأو.   تاريدقت ميدقت  ةيونسلا فيلاكتل ل 

ىوتسم ىلع اهدبكت متييتلا فيلاكتلاو ) ةنامألاو ،نيدروتسملا/نيردصملاو تاموكحلا(نيلمعتسملل   
  .رايخ لكل ةبسنلاب ذيفنتلل ماظنلا

  لوكوتوربلل ةمداقلا تاعامتجالا ديعاوم :ءاي/١٧ررقملا   -ءاي
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو نوزوألا ةنامأ هب تماق يذلا دهجلا ريدقتلا عم  ظحاليْذإ 

ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا تاعامتجاو فارطألا تاعامتجا ةمدخو ميظنت يف يداصتقالا 
  ،هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو قيرفلا تاعامتجاو

فارطألا ا لامعألابو لوكوتوربلل ةنيعم ةينوناق تابلطتمب ءافولا نأب ملسيْذإو   موقت يتلا  
قيرف اهمدقي يتلا تامولعملا يف رظنلل فارطألل حاتي يذلا تقولا ةيافك ىدم ىلع دمتعي امنإ 
كلذكو لوكوتوربلل ةنكمم تاحيقنت وأ تاليدعت يأب لصتت يتلا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 
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ملسي نأب انييف ةيقافتا نم ٩ةداملا يف اهيلع صوصنملا طارتشالا  لبق تامولعملا هذه لثم فرط يأ  
  ،رهشأ ةتسب فارطألا عامتجا داقعنا

يلي ام نوزوألا ةنامأ ىلإبلطي نأ  - ١  :  
لولحب تنرتنإلا ىلعاهعقوم ىلع عضت نأ   )أ( يناثلا نوناك٣١  لك نم رياني / 

ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نييلاتلا نيعامتجالل ةيراشإديعاوم ماع   
  ؛فارطألا تاعامتجاو

ىلع رييغت يأ لاخدإ بجوتست ،كلذ دعب فورظ تأشن ام اذإ موقت نأ  )ب(  
عقوم ىلع ةدوجوملا تانايبلا ليدعتب تاعامتجالل ةيراشإديعاوملا هذه   

؛رييغتلا اذتنرتنإلا  عوبسأ لالخ فارطألا راطخإ عم    
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ  - ٢   :يلي ام 

لولحب تنرتنإلا ىلعهعقو م ىلع عضي نأ  )أ( لوألا نوناك١٥  يف ربمسيد / 
ةنسلا يف دقعت يتلا هتاعامتجا ديعاوم ،تاعامتجالا دقعل ةقباسلا ةنسلا 

  ؛هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجل تاعامتجا كلذكو ةيلاتلا
عامتجا دعوم لبق ريراقتلا ةحاتإ لجأ نم دهجلا ىراصق لذبي نأ   )ب(

فارطألل يفاكلا تقولا ةحاتإ لجأ نم ًابير قت رهشأ ةعبسب فارطألا
  ؛تاحيقنت وأ تاليدعت يأب ةلصتملاو ةمدقملا تامولعملاب ةطاحإلل

ىلع رييغت يأ لاخدإ بجوتست ،كلذ دعب فورظ تأشن ام اذإ موقي نأ   )ج(
عم تنرتنإلا ىلعهعقوم ىلع ةدوجوملا تانايبلا ليدعتب ،عامتجالا دعوم   

 رييغتلا اذعوبسأ لالخ ةنامألا راطخإ.  

  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم مدقم ،تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا: فاك/١٨ ررقملا عورشم  -فاك 
يف رظنلا ىلع ١/٣ -يئانثتسالا عامتجالا ررقم يف تقفاو فارطألا نأ ىلإ ريشي ذإ [  ،

،   تاونسلا ةددعتم تاءافعإلاب حيرصتلل ةيجهنمو ريياعم عضو
نأ جرح مادختسال تاونسلا ةددعتم تاءافعإل نييعتلا مدقم فرطلل يغبني هنأ  - ١  

  ؛جرح مادختسال ةدحاولا ةنسلا ءافعإ تانييعت ىلع قبطملا يئاهنلا ينمزلا دحلل اقفو نييعتلا اذه مدقي
ريشت نأ ةلافك ىلإ ىعسي نأ تاونسلا ةددعتم تاءافعإل نيعملا فرطلل يغبني هنأ   - ٢

لاوط ماع لكشب يلزانت هاجتا ىلإ جرحلا مادختسالا لجأ نم نييعتلا يف ةبولطملا ليثيملا ديمورب ةيمك 
  ؛بولطملا ءافعإلا ةدم

يف بلطلا تاونس عيمج مييقتب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل موقت نأ   - ٣
ا،  اعامتجا لودجو ةداتعملا اهضارعتسا ةيلمعل اقفو جرح مادختسا نأشب تاونسلا ددعتم نييعت يأ
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اذه لثم تمدق يتلا فارطألا كلت صخي اميف ةبولطمل ا تاونسلا عيمج نأشب تايصوتب مدقتتو
ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تاضارعتسا عم تقولا سفن يف تاضارعتسالا هذه متت نأو ؛نييعتلا 

  ؛جرحلا مادختسالا تاءافعإل ةدحاولا ةنسلا تانييعتل ليثيملا ديموربب
ءافعإ نييعتل مييقتب اهمايق دنع لي ثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل قبطت نأ  - ٤

 ٩/٦ررقملا يف فارطألا لبق نم اهيلع قفتملا ةلصلا ةقيثولا ريياعملا ،جرح مادختسال تاونسلا ددعتم 
ءافعإل تاونسلا ةددعتم تانييعتلا ىلع ١/٤ -يئانثتسالا عامتجالا ررقم نم ) ج(٩ةرقفلاو   

ريياعملا سفن مادختسابو ،اهعامتجال ينمزلا لودجلل يداعلا تقولا نوضغ يف جرح مادختسا  
  ؛جرحلا مادختسالل ةدحاولا ةنسلا تاءافعإل تانييعت ىلع اهقبطت يتلا تاضارتفالاو

تارايخلا ةنجل هب تماق يذلا مييقتلل قحاللا فارطألل لوألا عامتجالا رظني نأ   - ٥
تاءافعإل تاونسلا ةددع تملاو ةدحاولا ةنسلا تانييعت نم لك يف ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا

ةنجل اهتعضو يتلا ا   ةلصتملا تايصوتلاو ،ةبلاطلا فارطألا ا  تمدقت يتلا جرحلا مادختسالا
ءافعإب مدقتملا لبق نم ةبولطملا ةينمزلا ةرتفلا لماك رادم ىلع ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا 

نم ) ج (٩ةرقفلا و ٩/٦ررقملا يف اهيلع صوصنمل ا ريياعملاب رابتعالا يف ذخألا عم ،جرح مادختسال
  ؛١/٤ -يئانثتسالا عامتجالا ررقم 

نأ جرح مدختسال تاونسلا ددعتم ءافعإ ىلع لصحي يذلا فرطلل يغبني هنأ   - ٦
ةرقفلا يفو ٩/٦ررقملا يف ةدراولا ريياعملا قبطي  ، ١/٤ -يئانثتسالا عامتجالا ررقم نم ) ج (٩ 

ددعتم ءافعإل اقفو ليثيملا ديموربل مادختساب حيرصتلا وأ حامسلا وأ صيخرتلا دنع ،ءاضتقالا بسحب 
  ؛فارطألا هترقأ جرح مادختسال تاونسلا

هرقأ جرح مادختسال تاونسلا ددعتم ءافعإ ىلع لصحي فرط لكل زوجي هنأ   - ٧
ريغت ساسأ ىلع هل رق ُأ يذلا تاونسلا ددعتم ءافعإلا يف رظنلا ةداعإ بلطي نأ فارطألاعامتجا 

ءافعإل ةيونسلا تانييعتلل هيلع قفتملا يئاهنلا ينمزلا دحلل اعبت تابلطلا هذه مدقت نأ يغبنيو ؛فورظلا 
  ؛هالعأ ٤ةرقفلل اقفو همييقتب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل موقتو ،جرحلا مادختسالا 

ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخل ا ةنجل مييقتل لات فارطألل عامتجا لوأ رظني نأ  - ٨
، ٧ةرقفلا يف هيلإ راشم جرح مادختسا ءافعإل هرارقإ مت نييعت يف رظنلا ةداعإل بلط يأ يف ليثيملا 

  .ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نم ةمدقملا هب ةلصتملا تايصوتلا يفو

  ).١٦/٣ررقملا ىلإ فارطألا رظن هجوي ،ةلصلا تاذ تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحلل  :ةظحالم(
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  لايرتنوم لوكوتوربل ةحرتقملا تاليدعتلاوتارييغتلا   -ًايناث 

 لوكوتوربل لجعملا ليدعتلاب ةيبوروألا ةعامجلا نم حرتقملا ليدعتلا :مال/١٧ ررقملا عورشم  - مال
  لايرتنوم

  :لايرتنوم لوكوتوربل يلاتلا ليدعتلا دمتعي نأ

  ليدعتلا: ١ةداملا 

ةرقفلا ٢ةداملا   -فلأ   ،١٠  
ةداملا نم ١٠ةرقفلا يف  لوكوتوربلا نم ٢   –  
  :تاملكلا لدبتست

ةيقافتالا نم٩ةداملا     
  :اهلحم لحتل

ةداملا هذهلرركم ١٠ةرقفلا     
ةملك يلت يتلا)أ(ةيعرفلا ةرقفلا يف   ،:  

  ةيأ
  :يلي ام فاضي

  ةديدج داوم
بتست)أ(ةيعرفلا ةرقفلا يفو    :ةيلاتلا ةرابعلا لد، 
  و ،هنم اهفذح وأ لوكوتوربلا اذهل قفرم يأ ىلإ داوم ةيأ ةفاضإ

  :اهلحم لحتل
،   ةباقرلل ةعضاخ داوم اهلعجو

ةيعرفلا ةرقفلا ةيا   ب(يف يلاتلا ظفللا فاضي:(  
  و

  ):ب(ةيعرفلا ةرقفلا دعب ةيلاتلا ةيعرفلا ةرقفلا لاخدإ متي 
لوانتي ثيحب لوكوتوربلا ىلع ىرخأ تا ريوحت ءارجإ يغبني ناك اذإ ام  )ج(

ام) ب(و) أ(نيتيعرفلا نيترقفلاب ًالمع ةذختم تارارق نع ةئشان لئاسم   لصتت وأ.  
  :١٠ةرقفلا دعب ةيلاتلا ةرقفلا فاضتو 
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رارق يأ ذافن ءدبو دامتعاو حرتقملاىلع يلاتلا ءارجإلا قبطني   - رركم ١٠  ،
  .١٠ةرقفلا بجومب لوكوتوربلا ريوحتب 

صوصنملا ءارجإلل ًاقفو دمتعيو ،لوكوتوربلا ريوحتب رارق ذاختا حرتقي   )أ(
نم تارقفلا ٩ةداملا يف هيلع  ىلإ ١،  ةيقافتالا نم٤   .  
دعب نيتنسلا ةرتف ءاهتنا دنع ًامزلم لوكوتوربلا ريوحتب رارقلا نوكي   )ب(

ريغ ا ا راطخإب ةرتفلا هذه ءانثأ مقت مل يتلا فارطألا عيمجل ةبسنلاب هدامتعا  أب ةباتك عيدول
  .رارقلا لوبق ىلع ةرداق

رطخي نأ ) ب(ةيعرفلا ةرقفلاب ًالمع عيدولا راطخإب ماق فرط يأل زوجي   )ج(
اذهل ًامزلم رارقلا حبصي ،ةلاحلا هذه لثم يفو . رارقلا لوبق ىلع رداق هنأب ًاقحال عيدولا
رارقلا دامتعا ىلع نيتنس ةرتف ءاضقنا دعب وأ ريخألا راطخإلا هيجوت ةظحل نم امإ فرطلا  
  .دعبأ امهيأ

  ١٩٩٩ليدعتب ةقالعلا : ٢ةداملا 
وأ لوبقلا وأ قيدصتلا كص عاديإب موقت نأ يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم وأ ةلود يأل زوجي ال 
عاديإب تقولا سفن يف وأ قباس تقو يف تماق دق نكت مل ام ليدعتلا اذه ىلإ مامضنالا وأ ةقفاوملا 

 ٣يف نيجيب يف دوقعملا فارطألل رشع يداحلا عامتجالا يف دمتعملا ليدعتلل ليبقلا ا ذه نم كص
  .١٩٩٩ربمسيد /لوألا نوناك

  ذافنلا ءدب: ٣ةداملا 
يناثلا نوناك١يف ليدعتلا اذه ذافن أدبي   - ١ ًاكص نيرشع عاديإ متي نأ ةطيرش ٢٠٠٧رياني /   ،
تامظنم وأ لودلا بناج نم ليدعتلا اذه ىلع ة قفاوملا وأ لوبقلا وأ قيدصتلا كوكص نم لقألا ىلع

ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطأ يه يتلا ةيميلقإلا يداصتقالا لماكتلا 
، . نوزوألا يلاتلا نيعستلا مويلا يف ليدعتلا اذه ذافن أدبي خيراتلا كلذ ىتح طرشلا اذه ققحتي مل اذإو
  .هقيقحت خيراتل
يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم هعدوت كوكصلا نم كص يأ نإف ١ةر قفلا ضارغألو  - ٢  ،
  .ةمظنملا كلت يف ءاضعألا لودلا اهعاديإب تماق يتلا كوكصلل ًايفاضإ ًاكص ربتعي ال
ةرقفلا بجومب كلذ ىلع   - ٣  ص يأل ةبسنلاب هذافن أدبي ١ن امك ليدعتلا اذه ذافن ءدب دعبو  ،
  .ةقفاوملا وأ لوبقلا وأ قيدصتلا كص هعاديإ خيراتل يلاتلا نيعستلا مويلا يف لوكوتوربلا يف رخآ فرط
ةعامجلل يلصألا ريرقتلا ىلإ هابتنالا هجوي ،ةيساسألا تامولعملا نم ديزملا ىلع لوص حلل :ةظحالم

ةقيثولا رظنأ (رمألل ًاقمعتم ًاحرش نمضتي يذلاو ،اهحرتقم مضي يذلا ةيبوروألا 
UNEP/OzL.Pro.17/8(.  
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ةيفاضإلا تاوطخلا نأشب ةيبوروألا ةعامجل اهتحرتقا يذلا ليدعتلا : ميم/١٧ررقملا عورشم   -ميم 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماع فارطأ يف ليثيملا ديمورب ضيفختل ةتقؤملا   ٥  

لايرتنوملوكوتوربنم ءاه قفرملا ىلع تاليدعتلا دمتعي نأ   :  
  ءاه قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملاب ةقلعتملاتاليدعتلا 

لوكوتوربلا نم٥ةداملا نم ‘ ٢‘) د (ًاثلاث ٨ةرقفلا دعب ةيلاتلا ثالثلا تارقفلا فاضت   - ١  :  
ةرتف يف هنأ نمضي نأ ةداملا هذه نم ١ةرقفلا بجومب لماع فرط لك ىلع   رركم‘ ٢‘  

يناثلا نوناك١نم أدبت يتلا ًارهش رشع ينث إلا ةرتف لك يفو ٢٠٠٨رياني /   ،
هكالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا زواجتت الأ ،كلذ دعب ًارهش رشع ىنثإ 

ةئاملا يف٦٠ءاه قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ًايونس هجاتنإو    
ىتحو ١٩٩٥نم ةرتفلل هجاتنإو هكالهتسال بوسحملا يونسلا طسوتملا نم   

ةيا  ؛١٩٩٨  
نم١ةرقفلا بجومب  لماع فرط لك ىلع  ًاثلاث‘ ٢‘ ةرتف يف هنأ نمضي نأ ةداملا هذه   

يناثلا نوناك١يف أدبت يتلا ًارهش رشع ىنثإلا  ةرتف لك يفو ٢٠١٠رياني /   ،
هكالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا زواجتت الأ ،كلذ دعب ًارهش رشع ىنثإ 

ءاه قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ًايونس هجاتنإو ةئاملا يف٤٠    
ىتحو ١٩٩٥نم ةرتفلل هجاتنإو هكالهتسال بوسحملا يونسلا طسوتملا نم   

ةيا  ؛١٩٩٨  
نم١ةرقفلا بجومب  لماع فرط لك ىلع  ًاعبار‘ ٢‘ ةرتف يف هنأ نمضي نأ ةداملا هذه   

يناثلا نوناك١نم أدبت يتلا ًارهش رشع ىنثإلا  ةرتف لك يفو ٢٠١٢رياني /   ،
هكالهتسال ةبوسحملا تايوتسملا زواجتت الأ ،كلذ دعب ًارهش ر شع ىنثإ

ةئاملا يف٣٠ءاه قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ًايونس هجاتنإو    
ىتحو ١٩٩٥نم ةرتفلل هجاتنإو هكالهتسال بوسحملا يونسلا طسوتملا نم   

ةيا  ؛١٩٩٨  
ةيبوروألا ةعامجلا ريرقت ىلإ هابتنالا هجوي ،ةيساسألا تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل :ةظحالم  

  ).UNEP/OzL.Pro.17/7ةقيثولا رظنأ (ع وضوملل ًاقمعتم ًاحرش نمضتي يذلاو ،اهحرتقمنأشب 
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  ةيرادإلا لئاسملا نأشب ةزجوم تاررقم عيراشم  -ًاثلاث 

يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالا ررق     
  :لايرتنوم لوكوتورب

فلأ فلأ١٧و فلأ فلأ/٧نيررقملا عورشم   - فلأفلأ  لوكوتورب و انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح:  
ىلع ]نيجيبو لايرتنومو نجاهنبوكو ندنل[تاليدعتو  لايرتنوم   لايرتنوم لوكوتورب 

نادلبلا نم ريبكلا ددعلا كلذب حايترالا عم ًاملع طيحي  - ١   ةيقافتا ىلع تقدص  يتلا 
  ؛نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملانأشب  لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا ةقبط ةيامح نأشب انييف

ىتح هنأ ًاملع طيحي  - ٢   ناك٢٠٠٥ ربمسيد/لوألا نوناك ١٥  دق ًافرط ] ---[  
نجاهنبوك ليدعت ىلع قدص دق ًافرط ] ---[، ولايرتنوم لوكوتوربىلع ندنل ليدعت ىلع قدص 

، لايرتنوم لوكوتوربىلع لايرتنوم ليدعت ىلع قدص دق ًافرط ] ---[، ولايرتنوم لوكوتوربىلع 
  ؛لايرتنوم لوكوتوربىلع نيجيب ليدعت ىلع ًافرط ] ---[قدص نيح يف 

و انييف ةيقافتا ىلع دعب قدصت مل يتلا لودلا عيمجثحي  - ٣    لايرتنوم لوكوتورب 
رابتعالا يف ذخألا عم ،كلذ لعفت نأ امهيلإ مضنت وأ امهرقت وأ هتاليدعتو ةيملاعلا ةكراشملا نأ ب 

  ؛نوزوألا ةقبط ةيامح ةلافكل ةيرورض

ررقملا عورشم  -ءاب ءاب  ةينقتلا تارايخلا ةنجلل نيديدجلا نيكراشملا نيسيئرلا ىلع ةقداصملا : ءاب ءاب/١٧ 
  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا

  :ةينقتلا تارايخلا ةنجلل نييلاتلا نيديدجلا نيكراشملا نيسيئرلا ىلع قداصي  - ١  
  ]دعب اميف فاضي[     
هالذب ام ىلع امهعقوم ناكرتي نيذللا نييلاتلا نيكراشملا نيسيئرلا ىلإ ركشلا هجوي   - ٢  

  :لايرتنوم لوكوتوربمساب دوهج نم 
  ]دعب اميف فاضي[     

  ذيفنتلا ةنجل ةيوضع: ميج ميج/١٧ر رقملا عورشم  -ميج ميج 
  ؛٢٠٠٤ماع يف ذيفنتلا ةنجل هب تماق يذلا لمعلا ريدقتلا عم ظحالي   - ١
، الاميتاوغو ايجروجو نوريماكلا بصانم تبثي  - ٢ ىرخأ ةنسل ادنلوهو لابينو  

 لوأ يف أدبت نيتنس ةرتفل ةنجللا يف ءاضعأك -----و ،-----، -----، -----راتخيو 
  ؛٢٠٠٦ رياني/يناثلا نوناك
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رايتخاو ذيفنتلا ةنجلل سيئرك لمعلل -----رايتخا بًاملع طيحي   - ٣   لمعلل -----   
  ؛٢٠٠٦ رياني/يناثلا نوناك لوأ نم ًارابتعاةدحاو ةنس ةدمل اهل ًاررقمو ذيفنتلا ةنجل سيئرل بئانك 

  ةيذيفنتلا ةنجللا ةيوضع: لاد لاد/١٧ررقملا عورشم   -لاد لاد 
قودنصلا نم ةدعاسمب ةيذيفنتلا ةنجللا هب تماق يذلا لمعلا ريدقتلا عم ظحالي   - ١  

  ؛فارطألا ددعتم
ريغ فارطألا نولثمي ةيذيفنتلا ةنجللا يف ءاضعأك -----رايتخا ىلع قداصي   - ٢    

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  ا ىلعو لوكوتوربلا نم٥  نولثمي ءاضعأك -----رايتخ    
  ؛٢٠٠٦ رياني/يناثلا نوناكلوأ نم ًارابتعا ةدحاو ةنسل كلذو ،ةرقفلا هذه بجومب ةلماعلا فارطألا 

رايتخاو ةيذيفنتلا ةنجلل سيئرك لمعلل -----رايتخاب ًاملع طيحي   - ٣    ----- 
  ؛٢٠٠٦ رياني/يناثلا نوناكلوأ نم ًارابتعا ةدحاو ةنس ةدمل ةنجللا سيئرل بئانك لمعلل 

يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ناكراشملا ناس يئرلا: ءاه ءاه/١٧ررقملا عورشم   -ءاه ءاه 
  لايرتنوم لوكوتورب

ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيكراشم نيسيئرك ----- و-----رايتخا ىلع قداصي     
  ،لايرتنوم لوكوتوربيف فارطألل 

نم ١٧ةداملا بجومب فارطألا اهتمدق  يتلاتامولعملاو تانايبلا : واو واو/١٧ررقملا عورشم   -واوواو   
  لايرتنوم لوكوتورب

نأ اهل يغبني ناك ًافرط ] --[لصأ نم ًافرط ] --[نأب ريدقتلا عم ًاملع طيحي   - ١  
نأو ،نآلا كلذ تلعف دق ٢٠٠٤ماع نع تانايب نع غلبت  تغلبأ دق فارطألا هذه نم ًافرط ] --[ 

 ررقملل ًاقفو ٢٠٠٥ هينوي/ناريزح ٣٠لولحب ا انايب نع   ؛١٥/١٥ 
ىتح ٢٠٠٤ماع نع تانايب نع دعب غلبت مل ةيلاتلا فارطألا نأ كلذ عم ظحالي   - ٢    

  ؛]٢٠٠٣ماع نع ت انايب نع دعب غلبت مل ولافوت نأو []دعب اميف فاضي: [هنيح
لاثتما مدع ةلاح يف فارطألا كلت عضي تانايبلا غالبإ مدع نأ ىلإ ريشي   - ٣  

بجومب تانايبلا غالبإب ا     ؛ةرخأتملا تانايبلا ةنامألا ىقلتت نأ ىلإ لايرتنوم لوكوتوربامازتلال
، ك نع لمعت نأ ىلع فارطألا ثحي  - ٤   ، ةذفنملا ةلاك ولا عمبث ءاضتقالا بسحب

ةلاح ضرعتست نأ ذيفنتلا ةنجل ىلإ ب لطيو ،لاجعتسالا هجو ىلع ةبولطملا تانايبلاب ةنامألا غالبإل
  ؛يلاتلا اهعامتجا يف فارطألا كلت

دصرلا قوعي نسح تيقوت يف تانايبلا نع غالبإلا ىلإ راقتفالا نأ ىلإ ًاضيأ ريشي   - ٥  
مب ا    ؛لايرتنوم لوكوتورببجو امازتلال فارطألا لاثتمال نيلاعفلا مييقتلاو
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لمع رسيي ماع لك نم  هينوي/ناريزح ٣٠لبق تانايبلا غالبإ نأ ىلإ كلذك ريشي   - ٦  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  فارطألاةدعاسم يف  فارطألاددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا   ٥ 

  ؛لايرتنوم لوكوتوربب ةصاخلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلع
درجمب جاتنإلاو كالهتسالا تانايب ن ع غالبإلا ةلصاوم ىلع فارطألا ثحتسي  - ٧  

ررقملا يف هيلع قفتملا بسح ،ماع لك نم  هينوي/ناريزح ٣٠لبق كلذ متي نأ لضفيو ،ماقرألا رفاوت 
  ؛١٥/١٥

يازياز/١٧ررقملا عورشم   -ياز ياز    لايرتنوم لوكوتوربيف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا :  
دعوملا نالعإ عم ] --[يف  لايرتنوم لوكوتوربيف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا دقعي ن أ  

،   تقو عرسأ يف عامتجالل تباثلا

  انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل نماثلا عامتجالا: ءاح ءاح/١٧ررقملا عورشم   -ءاح ءاح 
فارطألل نيرشعلا عامتجالا بقع انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل نماثلا عامتجالا دقعي نأ   

  .ةرشابم لايرتنوم لوكوتوربيف 
___________  


