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ةيامحل انييف ةيقافتا يف فارطألل عباسلا عامتجالا 

  نوزوألا ةقبط
لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا   

  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم
 ، لوألا نوناك١٦ – ١٢راكاد  ٢٠٠٥ربمسيد / 

عامتجالاو نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالا ريرقت 
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا
 ةمدقم
نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالل دحوملا عامتجالا د قع  - ١

يف نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالاو 
ىلإ ١٢نم ةرتفلا يف ،لاغنسلا ،راكاد يف تنديزرب نايديرم قدنف  لوألا نوناك١٦  . ٢٠٠٥ ربمسيد/ 

ىلإ ١٢نم ةرتفلا يف دقع يريضحت ءزج نم عامتجالا فلأتو  لوألا نوناك١٤  ءزج نمو ربمسيد / 
لوألا نوناك١٦ و١٥يموي يف دقع ىوتسملا عيفر    .ربمسيد/ 

لامعألالودج دونب نم دنب لك راطإ يف تراد يتلا تالوادملا ريرقتلا اذه حضويو  - ٢ دحاولا    
ةراشإ ةيأ مهفت نأ بجيو، دحوملا عامتجالل دحوملا عامتجالا ىلع لدت ا    أ ىلع يلاحلا عامتجالا ىلإ
  .نيتئيهلل

  يريضحتلا ءزجلا: لوألاءز جلا
  يريضحتلا ءزجلا حاتتفا  - ًالوأ 

تايالولا (دنال موت ديسلا ،ناكراشملا هاسيئر دحوملا عامتجالل يريضحتلا ءزجلا حتتفا   - ٣
اغويكوأ ديفيدديسلاو ) ةيكيرمألا ةدحتملا ، ١٠ر١٥ةعاسلا يف ) اينيك(  نينثالا موي حابص نم  ١٢ 
يذيفنتلا نيمألا ،زيلازنوغ وكرام ديسلا نم لك ةيحاتتفا تانايبب ىلدأو . ٢٠٠٥ربمسيد /لوألا نوناك
 ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ،رفبوت سوالك ديسلا نع ةباين ًاثدحتم نوزوألا ةنامأل

و ،ولونرييثديسلاو  لاغنسلايفةعيبطلا ةيامحو ةئيبلا ريز    .  
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ًةموكح لاغنسلل هريدقت نع برعأو،عامتجالا يف نيكراشملاب زيلازنوغ ديسلا بحر  - ٤ ًابعشو    
ركذلابهتراشإضرعم يف و. عامتجالا ةفاضتسال ماع نأ ىلإ   انييف ةيقافتال نيرشعلا ىركذلا لث مي ٢٠٠٥ 
يف هخيرات ىتحظوحلممدقت ثدح دق هنأ  ىلإو يف نواعتلا ىلع فارطألا ثح ،نوزوألا ماظن راطإ    

لحلا رظتنتلازتال يتلا ةكئاشلا اياضقلل يدصتلا  ىلع ةجردملا ةيساسألا اياضقلا ضعب ضرعتسا و.  
ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإو فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجت كلذ يف امب ،لامعألا لودج  
نصتلالماوعو ةيساسألا تامادختسالاو يف عورشملا ريغ راجتالاو عي  اياضقو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا  

ةلصتملا اياضقلا ةشقانمىلإ فارطألا اعدو ،لاثتمالا مدعب قلعتت  ذيفنتلا ةنجل لمعةجلاعمب  ىلع ددشو .  
مدع نأو ،ةلاحب ةلاح ساسأ ىلع همييقت يرجيو ةموكح لك ةيلوؤسم نم لوكوتوربلل لاثتمالا نأ 

نم لكل ةبسنلاب هبقاوع ،لاثتمالا مدع ءارجإ يف ددحم وه امبسح ،هل نوكي ن أ نكمي ،لاثتمالا
عرتسا امك.ةيلودلا ةراجتلا لاجم يفو ةيلاملاو ةينقتلا تادعاسملا يتلا دوهجلا ىلإ هابتنالا ى  ةنامألا ا هلذبت 
ا ةكبش ىلع اهعقومطيشنتل ا .بيول  احارتقاو ا  اقيلعت ميدقت ىلإ فارطألا اعدو اذه يف    .ددصلا 
ام ىلإ راشأو لاغنسل  اىلإنيدفاولا نيكراشملاب يحاتتفالا هنايب يف ول ونرييث ديسلا بحر و  - ٥
ةيمهأ نمدحوملا عامتجالل ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجتب قلعتي اميف اميس الو    
دوفولل ىنمتو نواعت لا نم حورب مامألا ىلإ ًامدق يضملا ىلع فارطألا عيمج ثحو. لايرتنوم لوكوتورب

م   .الوادم يف حاجنلا لك

  ةيميظنتلا لئاسملا  -ًايناث 
  روضحلا  -فلأ 

دحوملاعامتجالا رضح  - ٦ عباسلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالل   
، إ ،يسورلا داحتالا :نيكصلا يف ةيلاتلا فارطألل نولثمم لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع ايبويث

 ، ايناملأ ،روداوكإ ،ناتسناغفأ ،ليئارسإ ،اينوتسإ ،ايلارتسا ،اينابسأ ،اينيمرأ ،ندرألا ،نيتنجرألا ،ناجيبرذأ
ةيمالسإلا–ةيروهمج (ناريإ ،ادنغوأ ،ياوغوروأ ،الوغنأ ،ايسينودنإ  اوباب ،ايلاطيإ ،ادنلسيآ ،ادنلريأ )   ،
 ، ، لاغتربلا ،ليزاربلا ،ياوغاراب ،ةديدجلا اينيغ اناوستوب ،ناتوب ،ننب ،شيدالغنب ،زيلب ،ايراغلب ،اكيجلب

 ، ناتسنامكرت ،دنليات ،سوراليب ،وريب ،ايفيلوب ،ادنلوب ،كسرهلاو ةنسوبلا ،يدنوروب ،وصاف انيكروب
 ، ةيكيشتلا ةيروهمجلا ،ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج ،رئازجلا ،اكياماج ،اغنوت ،سنوت ،ولوفوت ،وغوت ،داشت

، ينارتت ةيروهمج ، ةدحتملا ا ، ةيبوروألا ةعامجلا ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا ،ةيكينيمودلا ةيروهمجلا
ةيروهمج ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمج ،يتابيريك،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ،ايروك ةيروهمج 

، بيج ،كرمنادلا ،ايجروج ،ايقيرفأ بونج ،افودلوم ةيروهمج ،ةقباسلا ةيفالسوغويلا اينودقم يتو
 ، نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس ،يبيسنيربو يموت واس ،يوبابمز ،ايبماز ،اينامور ،ادناور ،اكينيمود

 ، ، لاغنسلا ،ةروفاغنس ،رودافلسلا ،اكنال يرس ،ايسول تناس ،سيفينو سيتيك تناس دنليزاوس
 ، ، يليش ،ارسيوس ،ديوسلا ،نادوسلا ، دوسألا لبجلاو برصلا ، لاناتسكيجاط ،نيصلا ،لاموصلا نوباغ

، –اينيغ ،اينيغ ،الاميتاوغ ،اناغ ،ايبماغ  رطق ،مان تييف ،يجيف ،ادنلنف ،نيبلفلا ،اسنرف ،واسيب  
 ، ، نوريماكلا ،ناتسخازاك ،ناتسزيغريق ، يتابيرك اكيراتسوك ،راوفيد توك ،ابوك ،ادنك ،ايدوبمك
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 ، ، ايبمولوك ، ايزيلام ،يلام ،نياتشنتخيل ،نانبل ،اينيك ،تيوكلا ،وغنوكلا برغملا ،رصم ،رقشغدم
 ، ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،فيدلم ،كيسكملا
 ، ادنليزوين ،ايريجين ،رجينلا ،لابين ،اسمنلا ،جيورنلا ،ايبيمان ،قيبمازوم ،سويشيروم ،ايناتيروم ،ايلوغنم

، يتياه ادنلوه ،ايراغنه ،سارودنه ،دنهلا   .نميلا ،نابايلا ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا، 
ةبعش : ةيلاتلا ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةصصختملا تالاكولاو تائيهلا نع نولثمم رضح امك  - ٧

ةعانصلاو ايجولونكتلل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةبعش ،ةيئيبلا تايقافتالل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 
ممألا تامولعم زكرم ،ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ،يئامنإلا ةدحتمل ا ممألا جمانرب ،داصتقالاو

، يفةدحتملا ممألا بتكم ،ةدحتملا  لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ةددعتم قودنصلا ةنامأ ،يبورين  
  .يلودلا كنبلا ،ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا

تلثامك   - ٨ يموكحلا تائيهلا عامتجالا يفم ةيعانصلا تائيهلاو ةيموكحلا ريغ تائيهلاو ةيلودلا ة  
 3M Company, Agramkow Fluid Systems, Agricultural - Pharma, Agricultural University of:ةيلاتلا

Hebei, Alliance for Responsible Atmospheric Policy, American Lung Association, American 
Thoracic Society, Arysta Corporation, California Citrus Quality Council, California Cut Flower 
Commission, California Strawberry Commission, Chemtura Corporation, Dow AgroSciences, 
Environmental Investigation Agency, Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations 
of Japan, Florida Fruit & Vegetable Association, Florida Tomato Exchange, GlaxoSmithKline, 
Greenpeace International, International Council for Environmental Law, International Institute of 
Refrigeration, International Pharmaceutical Aerosol Consortium, Japan Industrial Conference for 
Ozone Layer and Climate Protection, Methyl Bromide Information Center, Natural Resources 
Defence Council, PharmEnviron, Qinhuangdao Leading Science and Technology Co. Ltd., 
Secrétariat Exécutif du Réseau Africain pour la Conservation de la Mangrove, Societè Civile, 

Trical, University of California..  

  بتكملا ءاضعأ  -ءاب 
ةدحتملا تايالولا (دنال موت ديسلا دحوملا عامتجالل يريضحتلا ءزجلا ةسائر   يفكرتشا  - ٩
اغويكوأ ديفيدديسلاو ) ةيكيرمألا   ).اينيك( 

  يريضحتلا ءزجلل لامعألا لودج رارقإ  -ميج 
ا هتغيصب دحوملا عامتجالل يريضحتلا ءزجلل يلاتلا لامعألا لودجرارقإمت   - ١٠ ىلع ًايهفش ةلدعمل  

  :UNEP/OzL.Conv.7/1-UNEP/OzL.Pro.17/1ةقيثولا يف دراولا تقؤملا لامعألا لودج ساسأ 
  :يريضحتلا ءزجلا حاتتفا  - ١

  ؛لاغنسلاةموكح لثمم نايب   )أ(
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا نايب  )ب(

  :ةيميظنتلالئاس ملا  - ٢
  ؛يريضحتلا ءزجلالامعأ لودج رارقإ   )أ(
  .لمعلا ميظنت  )ب(
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لوكوتوربو انييف ةيقافتا نيب ةكرتشملا اياضقلاو انييف ةيقافتاب ةصاخلا اياضقلا ةسارد   - ٣
  :لايرتنوم
لوكوتورب تاليدعتو لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح   )أ(

  ؛لايرتنوم
ةيقافتا ىلإ نوزوألا ثوحب يريدمل سداسلا عامتجالا ريرقت ةساردو ضرع  )ب(  

  ؛انييف
ةقلعتملا ةطشنألا ليومتل ينامئتسالا قودنصلا نع نوزوألا ةنامأ هتدعأ ريرقت   )ج(

ةيسسؤملا تابيترتلاو انييف ةيقافتاب ةلصلا تاذ ةمظتنملا دصرلاو ثوحبلاب 
نع رداصلا٦/٢ررقملل ًاقفو  انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم    ؛ 

ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال نيينامئتسالا نيقودنصلل تاينازي ملاو ةيلاملا ريراقتلا  )د(
نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملانأشب لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا  .  

  :لايرتنوم لوكوتوربب قلعتت اياضق ةشقانم  - ٤
  ؛٢٠٠٧ – ٢٠٠٦يماعل ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت   )أ(
  :ليثيملا ديموربب لصتت اياضق يف رظنلا  )ب(

ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل يليمكتلا ريرقتلا ةساردو ضرع   ‘١’
تاءافعإل فارطألا تانييعت كلذ يف امب ٢٠٠٥ماعل ليثيملا   

  ؛٢٠٠٧و ٢٠٠٦يماعل ةجرحلا تامادختسالا 
امب ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نأشب يداشرإلا بيتكلا يف رظنلا   ‘٢’

تاضارعتسا يف اهمادختسا حرتقملا ةيرايعملا تاضارتفالا كلذ يف 
  ؛لبقتسملا يف ةجرحلا تامادختسالا

  ؛ليثيملا ديموربل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا  ‘٣’
هريودت ةداعإو ةنكم ألاريخبت يف مدختسملا ليثيملا ديمورب رسأ ةداعإ   ‘٤’

  ؛هريمدتو
  ؛فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجت  )ج(

دراوملا ديدجتب ةينعملا لمعلا ةقرفل يليمكتلا ريرقتلا ةس اردو ضرع  ‘١’
  ؛يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا

  ؛فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجتلتباثلا فرصلا رعس ةيلآ   ‘٢’
  ؛عينصتلا لماوع  )د(
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حوتفم لماعلا قيرفلا تالوادم نع ئشانلا يليمكتلا ريرقتلا يف رظنلا   )ه(
يذلا نوزوألا دافن ةيضقل يدصتلل ةذختملا تاءارجإلا نأشب ة يوضعلا

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل كرتشملا صاخلا مييقتلا ريرقت يف شقون 
  ؛خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلاو يداصتقالا

  ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا عنم  )و(
  ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ًايئيب ميلسلا ريمدتلل ةيلاملاو ةينقتلا تاريثأتلا  )ز(
  ؛يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفب ةصاخلا ةيرادإلا اياضقلا  )ح(
  ؛نوبركلا ديرولك عبارل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا  )ط(
  ؛لبقتسملا يف لايرتنوم لوكوتوربب لصتت تاعامتجا ديعاوم  )ي(
ةقرفأل حلاصملا راهشإلةيهيجوت ئدابم   )ك( مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ليبق نم  

  ؛هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا
  ؛٢٠٠٦ماعل لوكوتوربل ل ةعباتلاةزهج ألاةيوضع يف رظنلا   )ل(

  ؛ذيفنتلا ةنجل ءاضعأ  ‘١’
  ؛فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ  ‘٢’
  ؛ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نوكراشملا ءاسؤرلا  ‘٣’

  ؛ذيفنتلا ةنجل اهيف رظنت يتلا تانايبلا غالبإو لاثتمالا اياضق  )م(
  .لايرتنوم لوكوتورب ىلع ليدعت ءارجإ نأشب ةيبوروألا ةعامجلا حرتقم  )ن(

  .ىرخأ لئاسم  - ٥
 ٣دنبلا ثحبلاب لوانت ي نأ ىلع ،كراشملاسيئر لاهحرط حارتقا باقعأ يف عامتجالا قفتا و  - ١١

ماع ىلإئجرت نأ ىلع فارطألا تقفتا امك . ًاعم) ج (٣و) ب( ‘ ٣ ’)ب (٤دنبلا يف اهرظن  ،٢٠٠٦ 
دنبلاو ليثيملا ديموربل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالانأشب افنآ هيلإ راشملا  افنآ هيلإ راشملا ) ن (٤ 

 .لايرتنوم لوكوتورب ىلع ليدعت ءارجإ نأشب ةيبوروألا ةعامجلا حرتقمب قلعتملا

 لمعلا ميظنت  -لاد 

 ربتعيامثيح لاصتا ةقرفأ ءاشنإ ىلعو ةماع تاسلج يف هلامعأ فيرصت ىلع عامتجالا قفتا   - ١٢
  .ًايرورض كلذ

دوفولا تاذ فارطألا رواس ييذلا قلقلا ىلإ ركذلاب هتراشإ ضرعم يف كراشملا سيئرلا مدق   - ١٣
امتجا دقع اهحرطي يتلا بعاصملا لايحددعلا ةليلقلا   ، هسفن تقولا يف لاصتالا قرفل ةديدع تاع
كلذجلاعينأ يف هلمأ نع برع أو لمعلل ًاحرتقم ًاميظنت نم لك  اذه  ددعلا عم لماعتلل ةجاحل او لغاشلا  
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ةشقانم بقعو . ىوتسملا عيفر ءزجلاداقعنا لبق لامعألا لودج ىلع ةجردملا ةدقعملا اياضقلا نم ريبكلا 
أ ىلع رمتؤملا قفتاحرتقملا اذه ًالوأ متي لب يمقرلا بيترتلا ساسأ ىلع لامعألا لودج دونب لوانتمتي ال    
ةقرفألا هذه تاعامتجا تيقوتب حمسي امب  ،لاصتا ةقرفأ ءاشنإ ىلإ يدؤت نأ لمتحي يتلا اياضقلل يدصتلا

لفك ثي حب لخادتلا نم نكمم ردق لقأي.  

لوكوتوربو انييف ةيقافتا نيب ةكرتشملا اياضقلاو انييف ةيقافتاب ةقلعتملا اياضقلا تاشقانم   -ًاثلاث 
 لايرتنوم

  لايرتنوم لوكوتورب تاليدعتو لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح  -فلأ 
يذيفنتلا نيمألا ىعرتسا  - ١٤ ةقيثولا يف ةدراولا تامولعملل هابتنالا   UNEP/OzL.Pro.17/INF/2 
نوزوألا ةقبط نأشب تاقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح نأشب ةقفاوملاو اهلوبقو اهيلإ مامضنالاو يريفسوارتسلا   
ذنم لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا ىلع تقدص ةيفاضإ فارطأ ةسمخ نأ ىلإ ًاريش م ،اهيلع

امم  ،٢٠٠٢ربمفون /يناثلا نيرشت يف امور يف دوقعملاانييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل سداسلا عامتجالا 
؛يلاوتلا ىلع ًافرط١٨٩ و١٩٠ىلإ لصي نيكصلا ىلع تقدص يتلا فارطألا عومجم لعج  نأو    ١٥ 

عومندنل ليدعت ىلع تقدص ًافرط   فرط١٧٩ ا ىحضأف نأو؛ًا  ليدعت ىلع تقدص ًافرط  ٢٦  
عوم نجاهنبوك   ًافرط١٦٨ا ىحضأف نأو؛  عوم لايرتنوم ليدعت ىلع تقدص ًافرط  ٥٢    ا ىحضأف

و ،ًافرط١٣٦ ا نم ًافرط٥٩نأ   عومنيجيب ليدعت ىلع تقدص فارطأل    فارطألا نم١٠١ ا غلبف  .  
انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح نأشب ررقم عورشم ىلإ هابتنالاكراشملا سيئرلا ىعرتساو   - ١٥  

ةقيثولا يف نيبملا وحنلا ىلع لايرتنوم لوكوتورب تاليدعتو لايرتنوم لوكوتوربو 
UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3 ، يف ذختا يذلا عونلا نم دحوم ررقم ةباثمب ناك يذلا

قلعتي اميف فارطألا نم ددع ا . تاقيدصتلا ةلاح ليجستل قباسلا  ىلدأ يتلا تانايبلاو تاشقانملا دعبو
قيدصتلل نادلبلا اهلذبت يتلا دوهجلا ىلإ ريدقتلا عم يريضحتلا ءزجلا راشأ دهعلا ةثيدحلاتاقيدصتلاب   ،

كلت يف هجردت نأو ررقملا عورشميفوتست نأ ةنامألا ىلإ بلطو كوكصلا ىلع تاررقملا  متتس يتلا    
  .اهدامتعال ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ اهتلاحإ

هيف رظنلل نوزوألا ثوحبيريدملرشع سداسلا عامتجالا ريرقت ضرع   -ءاب     

ينامئتسالا قودنصلا نعنوزوألا ةنامأ ريرقت   -ميج  تاظحالملاو ث وحبلاب ةقلعتملاةطشنألا ليومتل  
ررقملل ًاقبط ةيسسؤملا تابيترتلاو انييفةيقافتاب ةلصلا تاذ ةيجهنملا  ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل ٦/٢   

  انييف
نيبدنبلا لوانت ىلع عامتجالا قفاو  - ١٦ ًارظن ًاعم) د (٣و) ب (٣     .ةقيثو ةلص نم امهنيب امل 
لثممتضرع  - ١٧ دنبلا ةنامألا ة  لامعأ زجوي يذلا)ب (٣  تايصوتو ،  يف نوزوألا ثوحب يريدم   

نم انييفيف دقع يذلا ،سداسلا مهعامتجا  ىلإ ١٩  لوليأ٢١  درو امبسح ٢٠٠٥ ربمتبس/  اذه ريرقتب ، 
، (عامتجالا  يملاعلادصرلاعورشم ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا  )٤٨مقر ريرقتلا ،نوزوألا ثوحب ل  
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مييقتلا قيرف يلثمم كلذكو فارطألا نم ٥٨يلثمم نأ تركذو . UNEP.OZL.Conv.7/6ةقيثولاو   
فا رطألا نم ةضورعملا ةينطولا ريراقتلا يف رظنلل اوعمتجا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو يملعلا

نهارلاعامتجالا اهرظنيس يتلا تايصوتلادادعإلو ةلصلا تاذ ةيلودلا ريراقتلاو   .  
هذه اهيلإ تدنتسا يتلا سسألاو ةبولطمل اتاءارجإلل تاحاضيإ ىلع تايصوتلا تلمتشا   - ١٨

تاردقلا ءانبو تانايبلا ظفحو ،ثوحبلاوةمظتنملا ةبقارملايه ةطشنألا نم تائف عبرأ يف تاءارجإلا   ، .
نادلبل ا لجأ نمةصاخبو ،تاردقلل ءانبو ،دراومو ،يلود نواعت ىلإ ةجاحلا زيكرتلا تالاجم تلمشو 

ا ةلحرمب اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا ضرغب كلذو لاقتنا  ةبقارملا تاكبشىلع ةظفاحملا  ةيلاحلا    
ةيطغتلا اهلمشت ال قطانم لمشتل اهلاجم عيسوتواهميوقتو قودنصلا نأب نوزوألا وريدم فرتعأ و.  

يرورضلا ليومتللًايساسأًاردصم ربتعي  ٦/٢ررقملا بجومب أشنملا ينامئتسالا  ةدشب يصوُأ دقف اذل    ،
  .هدراوم ديدجتو همادختسا ةلصاوم ىلع

رمتؤمررقمل ًاقبط هنأىلإ ًاريشم ، )د (٣دنبلا نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا ريدملا ضرع   - ١٩ فارطألا    
عم رواشتلاب ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ماق ٦/٢مقر  ةيملاعلاةمظنملا،  قودنص ءاشنإب ،ةيوجلا داصرألل    

يف اهمادختسال ،ةيلودلا تامظنملاو فارطألا نم ةيعوط لا تامهاسملا يقلتل ةينازيملاجراخ نم دراو مب
ةيقافتاب ةلصتملا ةمظتنملا تابقارملاوثوحبلاب ةقلعتملا ةطشنألا ليومت  يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلايف انييف    

لاقتنا ةلحرمب ا  ينامئتسالا قودنصلا لمع ةدم نأىلإ راشأ و. اداصتقا رمت نوناك يف يهتنت  
عامتجالا لبق ٢٠٠٧ربمسيد /لوألا رمتؤمل يلاتلا  ، ييف ةيقافتايف فارط ألا  دم فارطألا ررقت مل امان  
نهارلا عامتجالا لالخهب لمعلا قاطن يف رارقلا عنصب ةقلعتملا ةيسسؤملا تابيترتلاب قلعتي اميف ركذ و.  
نأشب مهافت ةركذم ىلع ا تقفتا ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملاو نوزوألا ةنامأ نأ ،ينامئتسالا قودنصلا

 اعدو ..UNEP/OzL.Conv.7/2-UNEP/OzL.Pro.17/2ةقيثولل لوألا قفرملا يف اهدونب درت ،عوضوملا اذه 
ىلإفارطألا رمألا مزل اذإ اهليدعت نكمي هنأب ًاحضوم مهافتلا ةركذم صن ىلع قيلعتلا   .  

لبقىقلت ينامئتسالا قودنصلا نأب لوقلا ىلإيذيفنتلا نيمألا ىضمو   - ٢٠ ماع   مهاسم٢٠٠٥  تا  
 ، ، وادنلنف اهتمدق يه تغلب يتلاو ةيلامشلا ادنلريأوىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا وناتسخازاك  

وحن تغلبىرخأ تامهاسم تدرو هنأو . رالود ٣١ ٣٢٣ا هدئاوفو ماع يف رالود ٧ ٨٠٠  نم ٢٠٠٥   
رالود ١٥ ٠٠٠م ادختسامت هنأ ىلإ راشأو . ناتسخازاكو اينابسأ ةياغلل ةحجان لمع ةقلح م يعدتل 

سماخلا عامتجالا ءانثأ تريثأ ةيساسأ ةيضق تلوانت ٢٠٠٤يف ةرهاقلا يف تدقع  ثوحب يريدمل   
لاةرياعملانامض ىلإ ةجاحلا يهو الأ نوزوألا  نم رخآ غلبم مادختسا متو . نوزوألا سايق تادعمل ةيفاو 

رالود١٦ ١٠٠هردقو ينامئتسالا قودنصلا  أ لالهتسا لجأ نم،  لابينو ايسينودنإ يف ةيفاضإ ةطشن  
  .ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا عم نواعتلاب

رمتؤمل سداسلا عامتجالا بتكم نأ نيلثمملا دحأ ركذ ،كراشملا سيئرلا نم لاؤس ىلع ًادر   - ٢١
، انييفةيقافتا يف فارطألا  يلاحلا عامتجالا ءانثأ هيف رظنلل ررقم عورشم دعأ اهزا ربإ قبس اياضق لوانتي 

و ،نوزوألا ثوحبيريدملريخألا عامتجالا ءانثأ  ثوحبلا نم تاجايتحالل تايولوأ عضو ىلإ فده ي 
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يقل ينامئتسالا قودنصلا لمع ةرتف دمب ًاضيأ بلاطي يذلا ررقملا عورشم نأ ركذو . ةمظتنملا تابقارملاو
بتكملا لخاد قاطنلا عساوًادييأت  .  

عورشم كلذ دعبةيك يرمألا ةدحتملا تايالولا لثمم مدق  - ٢٢ ًارظنو . هيلاعب هيلإ راشملاررق ملا، 
ىلإ ةجاحلا نأشب سداسلا مهعامتجا لالخ نوزوألا ثوحب وريدم اهيلإ لصوت يتلا تاجاتنتسالل 
ماع ىلإ ينامئتسالا قودنصلا ةرتف ديدمت ىلع ررقملا صني ،لجألا ةليوط دصر تاردق ىلع ةظفاحملا 

مت ميدقت ىلع فارطألا عجشيو٢٠١٥   .قودنصلل يعوط ليو 
لاخدإ حرتقا نيلثمملا نم اددع نأ ّالإ فارطألا بناج نم ماع دييأتب حارتقالا يظح دقو   - ٢٣
  .عامتجالا شماه ىلع ةيمسر ريغ تارواشم دقع كلذ بقعأو تاليدعت

ىطسولا ابوروأ نادلب نع ةباين ثدحتي ناك يذلا ،ةيكيشتلا ةيروهمجلا لثمم داشأو   - ٢٤
متي نأ يف لمألا نع برعأو ،ينامئتسالا قودنصلا يف لعفلاب تمهسأ يتلا نادلبلا كل تب ،ةيقرشلاو

ةيقافتالل نادلبلا نم مدقملا يلاحلا يلاملا معدلا ىلإ فاضت قودنصلل ىرخأ تامهاسم ميدقت 
ماع نع قودنصلا يف رالود ٨٠٠٠غلبمب مهسي فوس ه دلب نأ نلعأ امك. لوكوتوربلاو دكأو ٢٠٠٦   
هميلقإنادلب نم لماكلا معدلا  .  

نأشب ررقملا عورشمل ةلدعم ةغيص ةلاحإ يريضحتلا ءزجلا ررق ،ةبضتقم ةشقانم باقعأ يفو   - ٢٥
ةيجهنملا ةبقارملا تايلمعو ثحبلا ةطشنأ ليومتل ينامئتسالا قودنصلا و نوزوألا ثوحب يريدم لمع
  .هيلع ةقفاوملل ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ انييف ةيقافتاب ةلصلا تاذ

 لايرتنوم لوكوتوربونوزوألا ةقبط ةيامحل  انييفةيقافت ال نيينامئتسالانيقودنصل لةيلاملا ريراقتلا   - لاد
امنوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب     اينازيمو

، راظنألا كراشملا سيئرلا تفل  - ٢٦ دنبلا اذه ضرع دنع ةنامألا ا    دعأ يتلا ةيليصفتلا قئاثولا ىلإ
 UNEP/OzL.Conv.7/4.and 5, UNEP/OzL.Pro.17/4قئاثولاب تدرو امبسح ةينازيملا عوضوم نأشب 

17/4/Corr.1 and 5 . ةقباسلا تاعامتجالا يففرعلاىرج هنأ ركذو ىلع  نأ   ةنجل فارطألا لكشت   
لئاسملا نأشب رثكأ وأ ررقم عورشم دادعإو ةينازيملاب ةلصلا تاذ قئاثولا ضارعتساب موقت ةينازيملل 

، .فارطألا بناج نم اهيف رظنلل ةينازيملاب ةقلعتملا ةنجللا كلت ءاشنإ ىلع فارطألا تقفاو ،كلذ ىلعو  
نيج ديسلا اهسأري نأ ىلع سالاو سيول –    ).ادنك( 

ةينامئتسالا قيدانصلل ةحرتقملا تاينازيملا ىلع ةينازيملا ةنجل تقفاو ،تالوادملا بقعو   - ٢٧
ىلإ سالاو ديسلا اهمدق يتلاو ،ةلصلا تاذ تاررقملا عيراشم ىلعو انييف ةيقافتاو لايرتنوم لوكوتوربل 

، و. ةنجللا لامعأ نأشب ريرقت يف فارطألا نأ ىلإ ،لايرتنوم لوكوتورب ةينازيمب قلعتي اميف راشأ دق
، يفهيلع قفتملا ضئافلا نم بحسلا ةلصاوم ىلع تقفاو دق تناك ةنجللا  فارطألل ريخألا عامتجالا  

الايفةريغص ةدايز ىلع تقفاو و ركذلا قحتست يتلا ةديدجلا دونبلا تنمضت دقو . يدقنلا يطايتح 
نيب ةئاملا يف ٢٠ىلإ لصت دودح يف تاليوحت لمعل ةنامألل صصخم  ، تادامتعالا باوبأ   ةيسيئرلا

تادنتسملاريوصتتالآ ءارشل ةنامألل صصخمو  ةنجلل صصخمب تصوأ ةنجللا نأ ىلإ ًاضيأ راشأو .  
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ةينلا دقع مت دق هنأ ىلإ ةراشإلا عم رالود ٣٤ ١٥٠زواجتي ال يلامجإب ليثي ملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا  
ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل ىلإ ةيفاضإ لاومأ اهيف مدق يتلاةريخألا ةنسلا يه هذه نوكت نأ ىلع  ت 

ةيرادإلا ة دعاسملا ضارغأيف مدختسي نأ هب دوصقملا ناك ليومتلا اذه نأ ىلإ ريشُأ ،ةياهنلا يفو . ليثيملا
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نم نيكراشملا رفسل سيلو  لوكوتوربلا نم ٥  راش (  يس

  ").٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ ف ارطألا"أا ب دعب اميف اهيلإ
، سيئرلا راشأ و  - ٢٨ ليلق تلا لواحي نأ ىلع ةينلا دقع قيرفلا نأىلإ انييف ةيقافتا ةينازيمب قلعتي اميف

يتلا تاونسلا كلت يفةدايزلا ىلإ ليمت يتلاو ،ةينازيملل ةلماشلا ةيرودلا ةعيبطلا نم ىندألا دحلا ىلإ   عمتجت 
قيقحت ىلع دعاست نأ  ٢٠٠٨ و٢٠٠٦يماع يف بحسلا ةدايز نأش نم و. ةيقافتالا يففارط ألااهيف 

ىلإ ةرقتسم فارطألا تامهاسم ىلع ءاقبإلا ىلع دعاستس ا كلذ   ةنجل يصوتامك . ام دحأ امك  
ةنامألل لمع ةقلحو فارطألا اهتبلط يتلا نوزوألل ةدفنتسملاداوملا عبتت نع ةسارد ليومت متي نأ ةينازيملا   

 )IPCC(خانملا ريغتب ىنعملا يلودلا يموكحلا قيرفلاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت نأشب 
هاندأ ،ءاهعرفلا ،عبارلا لصفلا رظنأ( لاخدإ سيئرلا حرتقاو ،انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلا نم )  

لمعلاةقلحناونع ىلع بيوصت   .  
نأ ىلع قف   - ٢٩  تأ ،ةياهنلا يفو ةيلاتلا ةلأسملا ةيعرفلا ةنجللا عامتجا يف نوكراشملا فارطألا شقان
 ٢٠٠٤يماعل نيتنجر ألا تامهاسم ليدعتل ةجيتن هنأ: عامتجالا ريرقت يف دري نأ يغبني يلاتلا قيلعتلا
ا لودج عم قفتي امب٢٠٠٥و رارقلا يف ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا هتدمتعا يذلا ةررقملا ةبصنأل  

ماعل ءاب ٥٨/١ انييف ةيقافتا يف فارطألل سداسلا رمتؤملا ءانثأ نيتنجرألا هتدبأ يذلا ظفحتلاو ٢٠٠٣   ،
الا قودنصلا يف اظافتحالاب    ٨٢٣غلبم ربتعت ال نيتنجرألا نإف ،ينامئتس امهاسم حيقنت بلط يف قحلاب

غلبمو ٢٠٠٤ماع نم ارالود  الود١ ٨٩٠  اهيلع تارخأتمك٢٠٠٥ماع نم ار    .  
انييف ةيقافتا نامئتسا قيدانص نأشب تاررقملا عيراشم ةلاحإ ىلع يريضحتلا ءزجلا قفاو دقو   - ٣٠
  .اهدامتعال ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ ،لايرتنوم لوكوتوربو

  لايرتنوم لوكوتوربب ةلصتملا اياضقلا ةشقانم  -  ًاعبار
  ٢٠٠٧ و٢٠٠٦يماعل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت   -فلأ 

مدق يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفنأ ،دنبلا اذه ضرع دنعكراشملا سيئرلا ركذ   - ٣١ ءانثأ    
ناريزح يف دقعيذلا ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ، ٢٠٠٥هينوي / 

يماعل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ نأشب فارطألا نم ةمدقملا تانييعتلل يلوألا هضارعتسال ًاضرع 
ايجولونكتلا قيرف تايصوت يف رظنلا بقع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ررق . ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦

ه نأشب نيليدب نيررقمل نيعورشمةلاحإ، يداصتقالا مييقتلاو . عامتجالا امهيف رظني يكل عوضوملا اذ 
نم لوألا لصفلا يف ءاب ررق ملاعورشمو فلأ ررق ملاعورشم ةروص يف نيعورشملا رادصإ ديعأ دقو 

  .UNEP/OzL.Conv.7/3.UNEP/OzL.Pro.17/3ةقيثولا 
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نم ةوعدب ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ةيبوروألا ةعامجلا امهو نيررقملا يعورشم ًامدقم ماق  - ٣٢  
  .امهل رصتخم ضرع ميدقتب ،كراشملا سيئرلا

ررقملل ًاقبط هنأ ،هدالب نم حرتقملا رارقلا عورش مل هميدقتدنع ةدحتملا تايالولا لثمم ركذ   - ٣٣
ةزهجأ لجأ نم ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ سمتلت يتلا فارطألا ىلإ هيف بلُط يذلا ١٥/٥  
اهدعب عيطتست ال ةيئا عضوب مايقلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا  ديعاوم ىلع لمتشت لمع ططخ  
يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ لجأ نم تاءافعإلا هذه لثم سامتلا يف ديحولا ا    وكم لثمتي

نم يجيردتلا صلختلل ةمزاللا ةيميظنتلا تاءارجإلا نم يهتنت فوس هدالب نأ ،لوماتوبلاسلا ةدام 
ةيرولكلا نوبركلاتابكرمىلع دمتعت يتلا ةننقمل ا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ ةيرولف  لولحب    ٣١ 
ةزهجأل لئادب ريوطت نأشب ةداج ةدحتملا تايالولا نأ كلذ نم حضتيو . ٢٠٠٨ربمسيد /لوألا نوناك
ىلع دمتعت يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةيرولكلا نوبركلاتابكرم  ةيرولف  ةيذغألا ةرادإ نأ امك    ،
ةرشابم لوصحلا  ريفوتب قلعتتءاربخلل ةيراشتسالا ةنجلل عامتجا دقعب بيرق تقو يف موق تس ريقاقعلاو

نأ ًاضيأ دكأ امك . لوماتوبلاسلا ةدام ىلع يوتحت ال يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأىلع 
زوألل ةدفنتسملا داوملا نم نط٢٠٠٠نع لقت ةيمكل ءافعإ ىلع لوصحلا ىلإ ًايلاح ىعست هدالب    ، نو

ةمزتلم هدالب نأ فارطألل دكأو ،لبق نم اهتبلط يتلاو نط ٤٠٠٠نع ديزت يتلا ةيمكلا نم ًالدب   
عينصتلا تاهج ىدل ةدوجوملا تانوزخملا مادختساب   .ةيلحملا صيصختلا تايلمع يفةيلحملا  

، ميدقتدنع ةيبوروألا ةعامجلا لثمم راشأ   - ٣٤ رخآلا حارتقالا ذيفنت لا وه صنلا نم فدهلا نأىلإ  
يف تانوزخملا ذخأ ىلإ ةجاحلا ىلإ راشأ و. يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تايصوتل لماكلا

، ٢٠٠٦ماع يف ةيرورضلا تامادختسالا لجأ نم ةمزاللا تايمكلا ديدحت دنع لماكلاب رابتعالا 
امدعب نايب ردص يتلا ،لوماتوبلاسلا لثم داومب قلعتي اميف ةصاخبو  يغبني ال ه نأ ًاضيأ ركذ امك. رورض

ةيرولفةيرولكلانوبركلا تابكرم  صيصخت موقت تاكرشل ،ررقملا عورشم يف حضوم وه امك    ،
هنأو ،ةيرولف ةيرولكلا  نوبركلا تابكرممدختست ال يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ قيوستب 

ضيفختل كلذو ،ًامدقم ة نس نم رثكأل ةيرورضلا تاءافعإلا تانييعت بلط مدع فارطألا ىلع نيعتي
 .يفعملا مادختسالل ةبولطملا تايمكلا نأشب أطخلا شماه

ةراشإ ةيأ دوجو مدع ءازإ قلقلا نع ،كلذ تبقعأ يتلا تاشقانملا لالخ نيلثمملا دحأ برعأ و  - ٣٥
داوملا مادختسا نع نييعتلاب ةمئاقلا فارطألا هيف فقو تتس يذلا تقولانأشب  تاررقملاعيراشم يف 
ةزهجأ ايئا ىغلي نأمزتعي هدلب نأ ىلإ ًاريشم  ،رخآلمع و. رظنلا عضوم  ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا  

ماع ةيا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةدمتعملاو   ىلع ، و٢٠٠٥يف ةيلحملا هقاوسأ نم ةيلك
هلوادجعيرستىلع ىرخألا فارطألا ع يجشت برعأو ،هسفن ءيشلاب عالطضالل ةينمزلا ا  هدييأت نع  
ةعامجلا لثمم اهراثأ يتلا طاقنلا ىرخأ ةلثمم ترركو . ةيبوروألا ةعامجلا نم مدقملا حارتقالا عورشمل
فاضأوةيبوروألا عملا قاشنتسالا ةزهجأ ىلع رظح ضرف يرورضلا نم نأت  تابكرم ىلع ةدم ت 
.ةرفاوتم داوملا هذه مدختست ال يتلا لئادبلا تماد ام ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا أ ريغ ددشا  ىلع ت   
ىلإ رخآ لثمم راشأو . فارطألا عيمج اهيلع قفاوت ةجيتن ىلإ لصوتلا لجأ نمضوافتل ل اهدالب دادعتسا
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ذيفنتلل ةينطولا اهططخ ىضتقمب ليومتلا نم ديزمل ةلهؤم نكت مل يتلا ةيمانلا نادلبلا هجاوت يتلا ةلكشملا 
 .ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأنم يجيردتلا صلختلا يدحت كلذ مغر هجاوت اهنكلو 

نع فارطألا ىلإ ًاريرقت عفري ةلأسملا هذه نأشب لاصتا قير فءاشنإ ىلع عامتجالا قفاوو  - ٣٦  
  .هب علطضا يذلا لمعلا

تاءافعإ تانييعت نأشب ررقم عورشم ةيبوروألا ةعامجلا لثمم مدق ،كلذ ىلع ًءانبو   - ٣٧
لودجلا يف ةنيبملا تايمكلا ضعب نأ ىلإ راشأو . ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦يماعل ةيرورضلا تامادختسالا 

تايمكلا نم ًاريثك لقأ ربتعت اهدامتعا مت تايمك ا   ، ةنيعملاأ رابتعا ىلع ررقملا عورشم قفرمب دراولا
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةيصوت بسح ،رابتعالا يف تانوزخملا عضو ىلإ هنم ءزج يف كلذ عجريو 

  .يداصتقالا
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تايصوت نأب نيلثمملا دحأ اهنع ر نم بقعو  - ٣٨  بع لغاوشو ةشقا

نأشب ررقم عورشم ةلاحإ ىلع يريضحتلا ءزجلا قفاو ،ا ٢٠٠٧ماعل يداصتقالا   ذخألا متي مل  
يماعل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإتانييعت    .هدامتعال ىوتسملا عيفر ءزجلا ىل إ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ 

ًاضيأدنبلا اذه تحت ،شيدالغنب لثمم مدق  - ٣٩ نأشب ررقم عورشم   ةركابلا تاءافع إلا، 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةيساسألا تامادختسال ل  
لوكوتوربلا نم ٥ ـب دعب اميف اهيلإ راش (  حضوأ نأ دعبو "). ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا "يس
، جاحلا ت يتلا ىرخألا ةيمانلا نادلبلا ضعبو هدلب هجاوت يتلا تابوعصلازجوأررقملا اذه ىلإ ة ةزهجأ جتن   

ذيفنت ءدب ىدل ا   اكسل ةفلكتلا ةروسيملاو ةلا  عفلا ةزهجألا هذه ريفوت يف ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا
ةئاملا يف ٨٥ةبسنب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ضفخب صاخلا مكحلا  دراولا٢٠٠٧ماع    يف   

  .لوكوتوربلا
وحنلا ىلع ةيمانلا نادلبلا هجاوت يتلا تابوعصلا عم مهفطاعت نع فارطألا نم ددع برعأو   - ٤٠

تاءافعإب قلعتي اميف تريثأ يتلا كلت لثامت ةلأسملا هذه نأ ىلإ اوراشأو ،شيدالغنب لثمم ه   نيب يذلا
لوانت ىلع كلذ دعب فارطألا تقفتاو . نوبركلا ديرولك يعابرل ةبسنلاب ةجرحلا تامادختسالا

دحاو لاصتا قيرف ةطساوب ًاعم ام  نيقلعتملا نيررقملا يعورشمو نيتلأسملا.  
يف تمت تاشقانم بقع اهدادعإ مت ،ررقملا عورشم نم ةحقنم ةخسن شيدالغنب لثمم مدقو   - ٤١
  .لاصتالا قيرف

حقنملا ررقملا عورشمل مهدييأت نع نيلثممل ا نم ديدعلا ربع ،كلذ تبقعأ يتلا تاشقانملا يفو  - ٤٢
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نأشب حقنملا ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع يريضحتلا ءزجلا قفاوو 

 . هدامتعال ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ ةعانص يف ةيرولف
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 ليثيملا ديموربب لصتت اياضق يف رظنلا  -ءاب 
يف امب ٢٠٠٥ماعل ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل يليمكتلا ريرقتلا ةساردو ضرع   -١  

 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦يماعل ةجرحلا تامادخ تسالا تاءافعإل فارطألا تانييعت كلذ

ةنجلل كراشملا سيئرلا ،سكناب ناثانوج ديسلا مدق عامتجالل كراشملا سيئرلا بلط ىلع ءانب  - ٤٣  
تاءافعإل فارطألا تانييعت نع ةنجلل يليمكتلا ريرقتلا ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا 

لئاسم نم كلذب لصتي امو٢٠٠٧ و ٢٠٠٦يماعل ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالا  ىلع ،   
نع ٢٠٠٥ربوتكأ /لوألا نيرشت يفيداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت يف دراولا وحنلا   

يف ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل اهتعبتا يتلا ةيلمعلا زج وأو. ةجرحلا تامادختسالا تانييعت
لالخ انييعت ٨٩هعومجم ام مييقت ىرج دقف . فارطألا نم ةمدقملا ةجرحلا تامادختسالا تانييعت مييقت  

اهنم ٢٠٠٥ةلوج  ماعل ايليمكت وأ اديدج انييعت ٦٢  نم ةمدقم ٢٠٠٦  و افرط ١٢  ماعل انييعت ٢٧   
نم ةمدقم ٢٠٠٧ فارطأ٤   . 

 ٩/٦ررقملا كلذ يف امب فارطألا تاررقم يف ةدراولا ريياعملا ىلإ مييقتلا تايلمع تدنتسا   - ٤٤
ا .١/٥ -إ .د ررقملاو أ ىلع ةفنصملا ةجرحلا تامادختسالا تانييعتل مييقتلا نم ديزملا رجي ملو ىصوم ’’ 
ءانثتساب ٢٠٠٥ويام /رايأ يف رداصلاتقؤملا ريرقتلا يف ‘‘ ا ةمئاقلا فارطألا دحأ بلط ىلع ءانب مت ام  
عيمجمييقت ةداعإ ىرجو. نييعتلاب ةغلابلا تانييعتلا   ا تناك يتلاًانييعت  ٢٦  أ ىلع ةيادبلا يف تميق دق  

ةئفلا كلت يف نآلا تانييعتيأًايقبتم دعي ملو ‘‘ اهمييقت نكمي ال’’ دق اناك ني نييعتب ًايئزج ىصوأو.  
تانايب نم نييعتلاب مئاقلا فرطلا ه مدق امل ةجيتن كلذو‘‘ ىصوي ال ا’’ةئف يف رمألا لوأ يف اعضو 

مييقت ىرجو ةيليمكت اناك نينيعت،  ةلوج نم نيفلختم   ٢٠٠٤. 

تانييعتلا عومجملصيو  - ٤٥ ةجرحلا  اهيلع قفوو يتلا  لعفلاب  نيررقملا ىضتقمب    ٢/١ -إ .د و١٦/٢ 
ًايرتمًانط ١٣،٠٢٠ ىلإ ماعل يرتم نط ٥٠٢ةغلابلا ةديدجلا تانييعتلا نيب نمو .   ةنجل تقفاو ٢٠٠٦   ،

رادقمب ةيصوتلا مدعو ةيرتم نانطأ ٤٠٤رادقمب ةيصوتلا ىلع تارايخلا  ًانط٩٨  تانييعتلا نيب نمو .  
ًايرتمًانط ٨،١٥١ةغلابلا  ماعل   رادقمب ةيصوتلا ىلع تارايخلا ةنجل تقفاو ٢٠٠٧  مدعو ًان ط٧،٤٦٦،   

نط٦٨٥رادقمب ةيصوتلا  ًاجتان يلكلا مجحلا يفضافخنالاناكو . ًا  ىصوملا تانييعتلا نع ىلوألا ةجردلاب   
ايئزج ا  .ءارآلا قفاوتب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف و تارايخلا ةنجل جئاتن ىلإ لصوتلا متو

ءاضعأ نيب نم ءاضعأ ةثالث ىأر ثيح ٢٠٠٧ما عل ةدحتملا تايالولا تانييعتب ةقلعتملا ءازجألاءانثتساب   
موي عامتجا يف نيرضاحلا نيرشعلاو ةينامثلا تارايخلا ةنجل لوليأ٥  ا ربمتبس/  أ ىلع اهفينصت ةرورض  
 .حيضوتلاو مييقتلا نم ديزملا ءارجإب انهر‘‘ اهمييقت نكمي ال’’

قفوو يتلا ةجرحلا تامادخت سالا تاءافعإل ةيعاطق ةنراقم ترهظأ ،تاهاجتالاب قلعتي اميفو  - ٤٦
اهيلع قفوو يتلا ةجرحلا تامادختسالا تانييعتو ٢٠٠٥يف اهيلع  ماعل ا و   يف اضافخنا ٢٠٠٦ىصوأ  

نم بولطم وه ام ًاضيأ تانييعتلا نم ريثكلا نمضتي ملو . ناجنذابلاو لفلفلا ءانثتساب تاعاطقلا عيمج
تانوزخم رفاوت ىدم نأشب ٩/٦ررقملا ىضتقمب تامولعم  دوهجلا ةمءالم ىدم ن أشب وأ ليثيملا ديمورب 

ملا نامضو اهيلع يراجتلا عباطلا ءافضإو لالحإلا داومو لئادبلا مييقتلةلوذبملا اه يلع ةيميظنتلاةقفاو  
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ينطولاديعصلاىلع  لبق  عالطالا هل رسيتي نأعقوتي يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ ريغ .  
ارتساىلع ٢٠٠٦رياربف /طابش  .تامولعملا هذه نمضتت دق يتلا فارطألل ةينطولا ةرادإلا تايجيت 

مادختسا ةاعارمل تانييعتلا تايمك تارايخلا ةنجل تضفخ ،ةقباسلا تالوجلا يف ثدح امكو   - ٤٧
متي مل ه نأ ريغ. فورظلا فلتخم يف ىوصقلا ةعرجلا تالدعمو ةيذافنلا ةضفخنم ةزجاحلا ةيشغألا

تناك امدنع تايمكلا ضيفخت وأ ةيداع ريغ ةروصب ةمواقملا تافآلا لثم ةينف نئارقمدقت فارطألا    
ناكمإلا يف نأ نيبت لازت البراجتلا نأل ارظنو . ةصوصخممادختسا تالدعم حئاوللا تبلطت امثيح   

ةيذافنلا ةضفخنم ةزجاحلا ةيشغألا مادختسا لالخ نم تاثاعبنالا مث نمو تاعرجلا تالدعم ضفخ 
نم ةضفخنم تاعرج تالدعم ،٢٠٠٧ماع تانييعتل ةبسنلاب ،مدختست نأ تارايخلا ةنجل حرتقت   

ليثيملا ديمورب بكرميفنير كيبورولكلا ىوتحم ةدايز عم نارتقالاب ليثيملا ديمورب نير كيبورولكلا/ 
 .ةيذافنلا ةضفخنم ةزجاحلا ةيشغألاو

تابلطت ملل اقفو تدعأ يتلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل لمع ةطخ اضيأ سكناب ديسلا زجوأو  - ٤٨
إ ةرورض ىرتيتلاو فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ريرقتل لوألا قفرملا يف ةدراولا لمع ةطخ دادع  

يف ةلماكلا لمعلا ةطخ تخسنتسادقو . عامتجالل اهميدقتو يونس ساسأىلع ةلماك  قيرف ريرقت   
لوألا نيرشتيف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا تانييعت نأشب ٢٠٠٥ربوتكأ /  . ةجرحلا تامادختسالا 

ةجرحلا تامادختسالا تانييعتل٢٠٠٥ةلوج مييقت ةطشنألا تنمضتو  ةيئانثلا تارواشملا كلذ يف امب ،   
و ،عقاوملاضعب ىلإ ةنجللا ءاضعأ بناج نم ةيناديم تارايزو ،نييعتلاب ةمئاقلا فارطألا ضعب عم عضو  

ليلدلا مقرلاو،لئادبلا ليجستو ليثيملا ديموربنع ريرقت  ليثيملا ديمورب لئادبل ثدحملاي  إو،  ريرقت دادع  
ةعارزلا لبق ريهطتلا ضارغأل ليثيملا ديمورب لئادب نع ةروشنملا ثوحبلليئاصحإلاليلحتلا  ’’ناونعب  ‘‘ .
، و ماعل مييقتلا ريرقت ردصيفوس كلذ ىلإ ةفاضإلاب لا٢٠٠٦  ةيا يخلا ةنجلهتعضو يذ    يف اضيأ تارا
ريغ فيلاكتلا ةيطغتل رالود٢٠٦ ٠٠٠اهردق ةينازيم تحرتقاو . ٢٠٠٦ربمسيد /لوألا نوناك ةيداعلا   

 .٢٠٠٦ماعل ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ةيلمعب ةلصلا تاذ 

اوضع٤٠نم نوكملا تارايخلا ةنجل ليكشت نيب نأب هثيدح سكناب ديسلا متتخاو   - ٤٩ تقولا يف    
ةئاملا يف٣٧،٥(ًاوضع  ١٥ مهنم ،نهارلا ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم)   ة نجللا لصاوتو. ٥ 
مب ةلماعلا نادلبلا نم ةصاخو ةبسانم ةروصب نيلهؤم ددج ءاضعأ ىلع لوصحلليعسلا ةداملا بجو   ٥ .
نيعتي دق هنأ ريغ مب ةلماعلا ريغ فارطألا نم ءاضعألا نم ديدعلاىلع  ةداملا بجو  ةلاح يف ةنجللا كرت  ٥ 
  .مهتكراشمل مزاللا ليومتلا ىلع روثعلا مدع

ليثيملا ديموربل ةئراطلا تامادختسالا ءافعإ نم تدافتسا ادنك نأب سكناب ديسلا ركذ امك   - ٥٠
نم لك هدعأ يذلا مييقتلاب ددصلا اذه يف ًاملع فارطألا طاحأو . ةيضرألا ةلوارفلا تاتابن لجأ نم

مت يذلا جاتنتسالاو ، ٩/٧ررقملل ًاقفو بلطلا اذهل ةنامألاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف 
ريياعم عم قستي مادختسالا نأب ،ًالبقتسم ةئراطلا تالاحلا نأشبوةئراطلا ةلاحلا ه ذه نأشب هيلإ لصوتلا  

 .٩/٦ررقملا 
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لثمملا عيمجهجو  - ٥١ تانايبب اولدأ نيذلاني  ىلإ ةئنهتلا  اهيسيئر اصوصخو ةينقتلا تارايخلا ةنجل    
يذلا قاشلا لمعلل ،نيكراشملا هب عالطضالا مت  هب تمستا يذلا حوضولاو تاونس ةدع رادم ىلع   

تانايب ضرعب صوصخلا هجو ىلع نولثمملا بحرو .ضرعلاةقيرط  ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ   
لبقتسملا يف ريرقتلا يفتانايبلا هذه جاردإاوبلطو ةيعاطقلا  مهتقفاوم نع ،نيلثمملا نم ريثك برعأو .  

،ا تانييعت نأشب ةنجللا تايصوت ىلع ىلع حرتقملا ليدعتلاو ةجرحلا تامادختسال صاخلا ضارتفالا   
ةحرتقملا لمعلا ةطخوىوصقلاةعرجلا تالدعمب   . 

ريغ ةيشغألامادختسا نأ ودبي هنأ سكناب ديسلا حضوأ ،ةلئسألا ىلع ادرو   - ٥٢ ربتعي ًايلعف  ةذافنلا 
ثيح تاثاعبنالا نم دحلل ةلا   دختسملا تاعرجلا ضفخ حيتتأاعف ةقيرط نأ ريغ . ليثيملا ديمورب نم ةم 

رداق ريغاأت ركذ فارطألا ضعب تالاحلا عيمج يف ةيشغألا هذه مادختسا نامض ىلع دعبة    .
دعب اقبسم اطرش حبص ي ملًايلعف  ةذافنلاريغ ةيشغألا مادختسا نأل  هلمأ ةبيخنع نيلثمملا دحأ برعأو 

ىلع تاونس رورم مغر ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإحنمل   .عوضوملا اذه يف شاقنلا 

شبًاحاضيإنيلثمملا دحأ بلطو   - ٥٣ لئادب مييقتو ءاصقتساو فاشتكا نع ةلوؤسملا ةهجلا ن أ 
ةيويح ةمهم كلذ ربتعي هنأ ثيح ليثيملا ديمورب مجح ضيفختلجأ نم   ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ   
ةلماعلافارطألا ةدعاسمو ةداملا بجو مب  ا نم ايجيردت صلختلا ىلع٥  حضوأو . ليثيملا ديمورب مادختس 

 ةنجللا ءاضعأ ناك نإو ةينقتلا تارايخلا ةنجل صخي الرمأ ةديدجلا لئادبلا فاشتكا نأ سكناب ديسلا 
لالخ ردصيس يذلا مييقتلا ريرقت زجوي فوسو ةيصخشلا مهتفصب لئادبلا هذ  ملع ىلع اونوكي دق

لئادبلا هذه رفاوت٢٠٠٦  . 

املثم هنأ ىلإ سكناب ديسلا راشأ ،ةنجللا ةينازيمنع رخآ لاؤس ىلع ادرو  - ٥٤ وه  ةبسنلاب لاحلا    
مييقتلا لمع نأو ،لباقم البو امومع ةيعوط ةنجللا ةيوضع نإف ،ىرخألا ةينقتلا تارايخلا ناجلل 

يضتقيال هب نوموقي يذلا يداعلا اليومت   امل ةجيتن ،٢٠٠٥ماع يف تقفاو فارطألا نأ ريغ . ايفاضإ   
لمع نم ءزجلا اذهل يفاضإ ليومت ىلع ،ديقعت نم ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ةيل مع هيلع يوطنت
ريرقت يف ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ يف تاهاجتالا ضرعجاردإ نع لاؤس ىلع ادرو . ةنجللا  

تاونس ثالثب ةصاخ تانايب رفاوتت امدنعمتيسكلذ نأ دكأ ،ةنجللا   . 

مادختسا لئادب رفاوت نع ،ةقباس تاشقانم ىلإ ركذلاب ريشي وهو ،نيلثمملا دحأ لءاستو   - ٥٥
ةبوطرلا ةيلاع رومتلاريخبتيف ليثيملا  ديمورب  .ليدب يأ قيبطت دعب متي مل هنأب سكناب ديسلا دكأو.  

دق ةينقتلا تارايخلا ةنجل نأب ،تانوزخملا عوضومب قلعتي اميف عامتجالا سكناب ديسلا غلبأ   - ٥٦
مل هنأ ّالإ ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ةيلمع نم ءزجك تانايب ميد قت يف فارطألا ىلع تدمتعا
ةلبقملا تانييعتلا يف جردت فوس اب ضرتفي هنإ لاقو. تانوزخملا نع تامولعم ةيأ نآلا ىتح مدقت أ .
بلطت يتلا فارطألا ،رومأ ةلمج نمض ،اعد دق ١/٣ -إ . دررقملا نأ ىلإ نيلثمملا دحأ راشأو  تاءافعإ 
هذ حيرصتلاىدل تانوزخملا رابتعالا يف ذخأت صيخرت مظن ذيفنت ىلإ ةجرحلا تام ادختسالل  
 .تاءافعإلا
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ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلاب عارسإلل امىلع نيلثمملا نم ديدعلا ددشو   - ٥٧ يف ةيمهأ نم  
تامادختسالل تاءافعإبلطت يتلا فارطألا اهمدقتس يتلا ةينطولا ةرادإلا تايجيتارتسا  . ةجرحلا 

 .امهيدلب ططخل ةيسيئرلا رصانعلا نيفرطل نالثمم حضوأو

،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لثمم صخل  - ٥٨ صوصخلا هجو ىلع يتلا دوهجلا   نم دحلل هدلب اهلذب ي 
ةجرحلا تامادختسالاتاءافعإمجح  كلذ يف امب ،  ثادحتساو ثوحبلا ىلع صاخلاو ماعلا قافنإلا   

 ، ةالوملاةيولوألاوايراجت اهحرطو لئادبلا يف ليثيملا ديمورب لئادبل   ةنورمو ،ةيموكحلا ليجستلا تاءارجإ   
ةدايزلا مدع نأشب ةسايس ةدحتملا تايالولا تدمتعا دقو . ةديدجلا تامولعملا لوبق يف ليجستلا ةيلمع
تاحاسمل ةبسنلاب ةجرحلا تامادختسالا تانييعت يف يف تدازو ةديدج علس وأ يضارألا نم ةديدج  
تانوزخملا نم اهيطغت يتلاتاءافعإلامجح نم عق اولا  تاءافعإلليلكلا مجحلا نأ ىلإ راشأ امك .  

نم ةئاملا يف ٣٧نم ضفخنا  ىلإ ٢٠٠٥ يف ساسألا طخ  يف ةئاملا يف ٣٢  نمو ٢٠٠٦  حبصي نأ عقوتملا   
يف ةئاملا يف ٢٦،٤  لكشت نأ يغبني ال هنأ دقتعت هتموكح نأ نم مغرلا ىلع هنأىلإ راشأو . ٢٠٠٧ 

 ، تاكرشلاضعب نإفةراجتلل يرسلا عباطلل لكاشم تانوزخملا نع ةيعيمجتلا تانايبلا ىلع قفاوت ال   
نآلا ةلأسملا هذه تحبصأو كلذ ةدحتملا تايالولا مكاحم يفيضاقت عضوم،   . 

ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإنأ ىلإ راشأ ةيموكحلا ريغ ةيئيبلا تامظنملا ىدحإ لثمم نأ ريغ   - ٥٩  
ا عيمج يف يلعفلا مادختسالا مجح لعفلاب زواجتت٢٠٠٥يف ةدحتملا تايالولل تحنم يتلا  تاقيبطتل  

ةئاملا يف٢٥ىلع ديزت ةبسن  ب٢٠٠٣يف ةدحتملا تايالولا يف لومعملا ا  هتمظنم نإ الئاق فاضأو .  
ةموكحلا نأو ،تانوزخملا نع تانايب رادصإ لجأ نم ةدحتملا تايالولا ةموكح دض ةيضق تعفر 

تانايبلا نعحاصفإلاتمواق  م مغرلا ىلع ىتح  ةينوناقلا ةطلسلا كلتمت ا    تانايبلا نع حاصفإللأ ن  
، . ةيرسلا تانييعت ةيأ ىلع ةقفاو ملا مدعلعامتجالا ىلإ ةوعدلا هجو دقف كلذ ىلع ةوالعو

مادختسالاو تانوزخملا تانايب نع لماكلا فشكلا متي نأ ىلإ٢٠٠٧ماعل ةجرحلا تامادختسالل  تا  
تامادختسالا تاءافعإىلع نيلصاحلا ريغ نيمدختسملا لوصح ىلع رظح ضرف كلذكو ،ةيلعفلا   

 .تانوزخملا هذه ىلع ةجرحلا

دادعإب موقي عوضوملا نأشب لاصتا قيرف ءاشنإ ىلع عامتجالا قفاو ،تاشقانملا هذه بقعو   - ٦٠
  .ةماعلا ةسلجلا هيف رظنتحارتقا 
، و  - ٦١  تاءافعإنأشب ررقم عورشم لاصتالا قيرفل كراشمل ا سيئرلا مدققحال تقو يف

ًايهفش هحقن يذلاو ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦يماعل ةبسنلاب ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا  ضعب نم،   
دنع رابتعالا يف اهعضو بلطتت نوزخملا تايوتسم نأ نيح يف هنأ ىلإ هابتنالا تفلو . ةفيفطلا يحاونلا

افعإلل ا  مهف ىلع قافتا ىلإ لوصولا بعصلا نم هنأ الإ ،ةجرحلا تاء حومسملا تايمكلا باسح
تانوزخملا هذه باسح ا  متي يتلا ةيفيكلل كرتشم . ، يف فالتخالا نم ريثكلا كانه ناك مث نمو

تالواحم لاشفإ ىلإ هرودب ىدأ امم ،تانوزخملا هذه باسح يف فارطألا اهمدختست يتلا ةقيرطلا 
ىلإ هابتنالا ىعرتسا دقو ،ةلأسملا هذه نأشب لمعلا نم ديزم ىلإ رم ألا جاتحيو. كرتشم مهف ىلإ لوصولا

ع اهريراقت فارطألا مدقت نأب ررقملا عورشم نم٤ةرقفلا يف دراولا طارتشالا  ةنامأ ىلإ كلذ ن   
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ليثيملا ديمورب عم لماعتلل ةفلتخم ًاجهنأ ىلإ ًاضيأ راشأو . نوزوألا  ثحبلل بولطملا ن مدختست فارطألا  
نأ ىلع قيرفلا قفاووريوطتلاو ضرغلا اذهيفتانوزخملا ذافنتسا ىلإ ىعست نأ فارطأل ل يغبني ه،    .

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا لمعلا ةقرف ل يغبني هنأب ديفي يذلاقافتالا ىلإ راشأ ،رخآ دنب نأشبو 
تامادختسا صحفب موقت نأ نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختساب ةينعملا يداصتقالا  

ةليوط ةيلاعفلا لثم لئاسم يف رظنلل يحصلا رجحلل تامادختسا ا فينصت مت ةبرتلل ةنيعم   أ ىلع اهضعب
كانه نكلو ،ةينطولا ةرادإلا تايجيتارتسا نأشب ةتوافتم ىؤر قيرفلا ءاضعأل نأ ىلإ راشأو. ىدملا  
نأشبو . ةقباسلا تاررقملا يف اهيلإ راشملا فادهألل ىدصتت نأ يغبني تايجيتارتسالا هذه نأ ىلع قافتا

 ، ةينقتلا ةردقلا ىلع رثؤت ةفلتخملا فورظلا نأ موهفملا نم نإ لاقو ةذافنلا ريغ ةيشغألا مادختسا
  .تاثاعبنالا ةيندتل ةيشغألا هذه مادختسال

صقانتت ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل ةنيعملاتايمكلا نأ ىلإ دوفولا نم ددع راشأو   - ٦٢  
اذه رارمتسا نوعقوتي م درطم ةروصب  ارم ةيمهأىلإلثمم راشأو . هاجتالاأو ة قفتُملا ضارعتسالا ءارجإ ة اع 

ءافعإلا نأ الإ ،ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل ةيصوتبلبق هدلب نأ نيح يف ،هنأ ىلإ ًاريشم ،هيلع   
ماقرأ يفةقدلا ىلإ راقتفال ا نأشب هقلق نع رخآ ربعو. بولطملا نم ريثكب لقأ ربتعي هدلبل حونمملا  
  .تانوزخملا

تاءافعإ نأشب ررقم عورشم ةلاحإ ىلع يريضحتلا ءزجلا قفاو ،ةشقانملا بقعو   - ٦٣
هدامتعال ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ىلإ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦نيماعلا يف ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا   .  

نإ ،دنبلا اذ خ نع ًاربعم ،ةيموكح ريغ ةيئيب ةمظنمل لثمم لاقو  - ٦٤  ةصاخلا جئاتنلا نأشب هلمأ ةبي
، لكشب رجت مل ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ نأشب ةشقانملا  دحأ متكي ثيح ئفاكتم

مالظلايفنوضوافملا هؤاكرش لمعي امنيب هتانوزخمب ةصاخلا تامولعملا نادلبلا  هتمظنم نإ لاق و.  
  .دلبلل ةيلحملا ةيميظنتلا ةيلمعلا يف لثمألاةلءا سملاو حاصفإلا لجأ نم طغضلالصاوتس 

لحارملا ا   - ٦٥  ترج يتلا ةقيرطلا نأشب غلابلا هقلق نع ىرخأ ةيموكح ريغ ةيئيب ةمظنمل لثمم ربعو
لضفأ ليثيملا ديمورب نم صلختلا ةيلمع حيتت و. ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا ةيلمعل ةركبملا
ةنيعملا تايمكلا نأ رابتعا ىلع ،ةيرشبلا ةحصلا ىلع نوزوألا دافنتسال ةيلا حلا تاريثأتلا ضفخل صرفلا

نوبركلا تابكرم نم يملاعلا جاتنإلا نم ريصقلا ىدملا ىلع ربكأ نوزوأ دافنتسا ةلاد اهل ءافعإلل 
ريغ ةروصب هلقنو ليثيملا ديمورب نيزخت نإف ،كلذ ىلع ةوالعو . ةدحاو ةنس يف ةيرولف ةيرولكلا

لبق تانوزخملا  تايمك ديدحتبجوتي ه نأبحرتقاو . هنم يجيردتلا صلختلا ةيلمع لعفلاب قوعيةعورشم 
  .ةجرحلا تامادختسالل ىرخأ تاءافعإ يأ حنم

ةيرايعملا تاضارتفالا كلذ يف امب ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نأشب يداشرإلا بيتكلا يف رظنلا  - ٢
  لبقتسملا يف ةجرحلا تامادختسالا تاضارعتسا يف اهمادختسا حرتقملا

فارطألل لوألا يئانثتسالا عامتجالا لالخ ،قافتالا مت هنأ ىلإ ركذلاب كراشملا سيئرلا راشأ   - ٦٦
ىلإ ٢٤نم لايرتنوم يف دقع يذلا لايرتنوم لوكوتورب يف  راذآ٢٦  دمتعت نأ ىلع . ٢٠٠٤سرام / 
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ريغ . ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نأشب يداشرإلا بيتكلا رشع سداسلا اهعامتجا لالخ فارطألا
نأ دعبو . يلاحلا عامتجالا لالخ ةلأسملا هذه لوانت ىلع عامتجالا كلذ لالخ تقفتا فارطألا نأ

سماخلا عامتجالا لالخ يداشرإلا بيتكلا عورشم نأشب تراد دق تاشقانملا ضعب نأ ىلإ راشأ 
ضرع ميدقت ىلإ ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل لثمم اعد ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو  

حوتفم لماعلا قيرفلا رظن نأ ذنم هيلع تيرجأ يتلا تارييغتلا ىلع هيف زكري يداشرإلا بيتكلا نع 
هيفةيوضعلا  . 

يف ،ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا ازودنم نابرام موهان ديسلا حضوأو   - ٦٧
تانييعت ةيلمعل الماش اليلد نوكي نأ يداشرإلا بيتكلا نم دصقلا نأ ،همدق يذلا ضرعلا 

عامتجالا هنع رفسأ يذلا هيجوتلاو ةلص تاذ تاررقمبيتكلا نمضتي و. ةجرحلا تامادختسالا  
نع ةئشانلا تانيسحتلا نع الضف فارطألل رشع سداسلا عامتجالاو فارطألل لوألا يئانثتسالا 

 .هنيحىتح ةيلمعلا نم ةبستكملا ت اربخلا

ىلع ديكأتلل ًاصن ،فارطأ ةثالث بناج نم عورشملا ىلع تاقيلعتلل ةجيتنةنجللا تفاضأ و  - ٦٨  
 ، ةيداصتقالاو ةينقتلا نيتيحانلا نم كلذ نكمي ال امثيح ةيرايعملا تاضارتفالا قيبطت مدع ةرورض

ئاسم ميدقت ةرورضب رارقإلل تامادختسالل تاءافعإلل ينمزلا قاطنلا يفةجردتجردأو  تاحاضيإلا ل  
ىلإ ةراشإ جاردإ تداعأو ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا بناج نم اهرظن ليبق فارطألا ىلإ مقرلا " 
تامادختسالا مييقت يف ةمدختسملا ةيرايعملا تاضارتفالا تجردأ امك ". ليثيملا ديمورب لئادبل يليلدلا

ضعبل تاحيقنت ءارجإ حارتقا مت هنأ ّالإ ،يداشرإلا بيتكلا يف ةقباسلا ثالثلا تالوجلا لالخ ةجرحلا 
 .تاضارتفالا كلت

نم ددع حرتقاو . يداشرإلا بيتكلا حيقنت يف اهلمعل ةنجلل مهريدقت نع نولثمملا برعأو  - ٦٩
ىلإ ةجاحلا كلذ يف امب ةفيفطلا تاحيقنتلا ضعب ءارجإ نأشب راكفألا ةافوتسم ديعاوم ىلع صنلا  

ةكبش ىلع ةنجللا عقوم ىلع اهعضو نكمي يتلاو يداشرإلا بيت كلا يف ةجردملا تارامتسالايف ماظتناب 
يداشرإلا بيتكلا يف ةجردملا ةيرايعملا تاضارتفالا ضعب ءازإ قلقلا نع نيلثمملا دحأ برعأو . بيولا

وأ ةينقت لئاسم ًالثم كانه نوكت امدنع تالاحلا لك يف اهمادختسا مدع ةرورض ىلع رخآ ددشو 
ةينقتلا تارايخلا ةنجل ىلإ تامولعملا ميدقتل يئا دحأ حرتقاو. ةنيعم ةيميظنت  دعوم ديدحت نيلثمملا  
ىلع ةقفاوملل فارطألا عامتجا نم ررقم ىلإ ةجاح دجوت ال هنأ ىلإ رخآ لثمم راشأو . ليثيملا ديموربل
 .ةرمتسم تاحيقنتل عضخت ةيح ةقيثو نوكي نأ يغبني هنأو ،يداشرإلا بيتكلا نم رادصإ لك

هذ سلا بحرو  - ٧٠  ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا سكناب ناثانوج دي
قلعتي اميف فارطألا نم اهيجوت بلط هنأ ريغ . اهمظعم جاردإ لهسلا نم نأ ركذ يتلا تاحرتقملا
ةجرحلا تامادختسالا مييقت ةيلمع نأ ىلإ راشأ ،لا . تامولعملل يئاهنلا دعوملا عوضومب  ا كلذ يفو
يأب بيحرتلاب يضقي ًاج مع  نيحلا ىتح تعبتا دق ةنجللا نأو ،اهبنجت نكمي ال ةروصب ةليوط ةيل
  .اهتلصو املك تانييعتلا نع ةافوتسم تامولعم
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ىلع نوزوألا ةنامأ عقوم ىلع يداشرإلا بيتكلا يف ةدوجوملا تارام تسالا ةحاتإ لثمم بلط  - ٧١
، حيتت ةروصب بيولا ةكبش  ىلع ضحم يرادإ ثيدحت يأ ب مايقلا ةنامألا ىلوتتنأ حرتقاو اهليمحت

تسالاو يداشرإلابيتكلا   .اهنمضتييتلا تارام  
تانييعت نأشب لاصتالا قيرف موقي نأب يريضحتلا ءزجلا قفاو تاشقانملا باقعأ يفو   - ٧٢

شرإلا بيتكلا ةشقانمءانثأةراثملا اياضقلا يف رظنل ابلعفلاب ئشنأ دق يذلا ةجرحلا تامادختسالا  يدا  
  .كلذك

مت هنأ ،ةجرحلا تامادختسالا تانييعتل يداشرإلا بيتكلاب قلعتي اميف لاصتالا قيرف غلبأ و  - ٧٣
نأ ةنامأل ل يغبني هنأوة يح ةقيثو لظي نأ يغبني لب ،عامتجالا اذه يف هدامتعا يغبني ال هنأ ىلع قافتالا
اهل يغبني امك . كلذ ديفي امبا هيلع رشؤت نأو بيولا ةكبشىلع اهعقوم ىلع هنم ةخسن ثدحأ ب ظفتحت
رييغت لاخدإ عم ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ريخألا عامتجالا ذنم ةحرتقملا تارييغتلا ب ظفتحت نأ
  .يفاضإ دحاو

  ليثيملا ديموربل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا  - ٣
قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ءانثأ هنأ ىلإ دنبلا اذه ميدقت ىدل كراشملا سيئرلا راشأ   - ٧٤

تاءافعإ قاطن ديدمت سمتلي ررقم عورشم ةيبوروألا ةعامجلا تحرط ةيوضعلا حوتفم لماعلا 
 ،ةيضقلا نأشب ةبضتقم ةشقانم ءارجإ دعبو. ليثيملا ديمورب لمشيلةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا 

يلاحلاعامتجالا يف هيف رظنلل اذه ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع قيرفلا قفاو ررقملا عورشم ضرعو .  
يلاحلا عامتجالا يف هثحبلUNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3ةقيثولا يف واو ررقملا هفصوب   .  

رواشتلاب ترظن ةنامأل ا نأ ةيضقلاهذه نأشب ةشقانملا ءدب لبق فارطألا كراشملا سيئرلا غلبأ و  - ٧٥
مادختسا يف ةيبوروألا ةعامجلا نم هجوم بلط ىلعءانب  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف عم  
مادختسالا ررقم لامتشا مدعل ةجيتن هنأ ىلع قافتالا متو . ايناملأ يف ليثيملا ديموربل ددحم يليلحتو يربتخم
هؤم نكي مل همادختسا نإف ليثيملا ديمورب ىلع يلاحلا يليلحتلاويربتخملا ررقملا اذه راطإ يف ءافعإلًال    .
نأ ىلإ ،حرتقملا ررقملا عورشمل هضارعتسا ءانثأقيرفلا راشأ و ءافعإ ررقم يف ًايلاح ةنمضتملا طورش لا 

تاذ تامادختسالا مييقتل ةيفاك نوكت ال دق ىرخأ ةيئايميك داومل ةيليلحتلا وأ ةيربتخملا تامادختسالا 
ام اذإ ةلأسملا ه ذه نأشب تالخدم ريفوتل ًادادعتسا نأشلا اذه يفقيرفلا ىدبأ و. ليثيملا ديموربل ةلصلا
  .كلذ يف فارطألا تبغر

نم ة افوتسم ةخسن ميمعت مت دق هنأ ىلإ هحرتقم ميدقت ىدلةيبوروألا ةعامجلا لثمم راشأ و  - ٧٦
ترج يتلا تارواشملا ءانثأ تريثأ يتلا لغاوشلا نم ضعب سكعت عامتجا ة عاق ةقروك ررقملا عورشم
ررقم دادعإ يف كلذ نم فدهلا لثمتو . ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ذنم

ثيح ةيساسألا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا تاءافعإ نأشب ةمئاقلا ماكحألا سكعي ةيضقلا نع 
تامادختسالل تاءافعإ طقف دجوت اميف ليثيملا ديموربل ةيساسألا تامادختسالل تاءافعإ دجوت ال هنأ 

  .ةجرحلا
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فارطألا نم ديدعلا برعأو  - ٧٧ همعد نع كلذىلت يذلا شاقنلا يف  ررقملا اذهلا  بقعو .   
لثمم مدق ،ررقملا عورشم ةغايص نأشب مهلغاوش نع دوفولا نم ددع اهيف ربع ةيمسر ريغ تارواشم 

  .ررقملا عورشمل ةحقنم ةخسن ةيبوروألا ةعامجلا
دنبلا اذه نأشب حقنُمل ا ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع يريضحتلا ءزجلا قفاو ،ىرخأ ةشقانم بقعو  - ٧٨
  .هدامتعال ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ

ليثيملا ديمورب ريمدتو ريودت ةداعإو   - ٤  ر   نكامألا ريخبت يفمدختسملا سأ ةداعإ
٧٩ -  ، ،  كراشملا سيئرلا ركذتسا سماخلا عامتجالا ءانثأ تمدق ادنليزوين  نأدنبلا اذه ضرع دنع

، نأو ،عوضوملا اذه نأشب رارق عورشم ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو قفاو لماعلا قيرفلا  
عورشم ىلع عالطالا نكميو . هيف رظنلل يلاحلا عامتجالا ىلع هضرع ىلع ،ةبضتقم تاشقانم دعب
  .UNEP/OzL.Conv.7/3.UNEP/OzL.Pro.17/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف ) ز(ررقملا هفصو ب ررقملا

ررقملا عورشمل ليدعت ىلع يوتحت عامتجا ةعاق ةقرو ادنليزوين لثمم ضرع  - ٨٠ ا إلاق يذلاو ) ز( 
يلاحلا عامتجالا ءانثأ فارطألا نم ددع عم ةيمسرلا ريغ تارواشملااهرابتعا يف تذخأ اذه يمريو .  

 ليثيملا ديمورب مادختسا لاجم يف اربخ نع تامولعم ميدقت ىلع فارطألا عيمج عيجشت ىلإ ررقملا  
، ا يفريخبتلاب رهطمك  ةصاخنحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحل ربخ ةداعإ تايجولونكت عم ا   
ضارغألا هذه يف مدختسملا ليثيملا ديمورب ريمدتو ريودت ةداعإو  ر ىلع ًاضيأ ررقملا عورشم صنيو . سأ

  .كلذ نع غالبإللةدحوم ةرامتسا عابتإ 
نيلثمملا دحأ راشأو. ررقملا عورشمب ،كلذ تبقعأ يتلا ةشقانملا يففارطألا نم ديدعلا بحر   - ٨١  
ةدايز نم ززعي ررقملا نأ دقتعي هنأىلإ  تالاجم يف ةرفاوتملا ةديدعلا تايجولونكتلا ةءافكل فارطألا مهفت  

هنأ الإ ،ريودتلا ةداعإو   ر ةداعإو أب ًالئاق ريذحت ةرابعب حرصسألا ةداعإ  ر سألا ةداعإ رابتعا يغبني ال هن
عنمل ةتقؤم تاوطخ ا إلب ،ة لكشملللح ةباثمب ريودتلا  وجلا ىلإ ليثيملا ديمورببرست  .  

ديمورب ريمدتو ريودت ةداعإو   - ٨٢  ر سألا ةداعإ نأشب ررقملا عورشم ضرع يريضحتلا ءزجلا ررق
  .هدامتعال ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلع نكامألا ريخبت يف مدختسملا ليثيملا

لوانتي ررقملا عورشم نأ ،ررقملا عورشم ديي أت نع بارعإلا لاجم يفايبمولوك لثمم ركذ   - ٨٣
ةنامأو ةنامألا نيب نواعتلا نأشب رخآ ررقم عورشم ميمعت هدفو ةين نع نلعأو ،ةيمهألا غلاب عوضوم 

  .ةريخألا ةيقافتالا قاطن يف ليثيملا ديمورب مادختساب قلعتي اميف كلذو تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا
رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ ةعومجم نع ةباين ررقملا عورشم ميدقت دنع  ايبمولوك لثمم لاقو  - ٨٤

لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا يف ليثيملا ديمورب مادختسا ءازإ ًادج ةقلق هتقطنم نادلب نإ يبيراكلا 
ةراجتلا يف باشخألا فيلغت داوم ميظنت لةيهيجوتلا ئدابملا هعجشت يذلا مادختسالا وه  و،نحشلا
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نواعتلا عيسوت ىلإ وعدي ررقملا عورشم نإف مث نمو )١(تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتاللةعبا تلا ةيلودلا  
عيجشت فد   ليثيملا ديموربل لئادب ثادحتساتاتابنلا ةياقو ةيقافتا ةنامأو نوزوألا ةنامأ نيب لجأ نم  

مييقتلاو ا يجولونكتلا قيرف وعدي كلذكو ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسا
ةماعلا ةسلجلا ىلإ نأشلا اذلئادبلا هذه لثم لوح ةسارد ءارجإل يداصتقالا  ريرقت ميدقتو  .  

رجحلا تامادختسا نأ ىلع قفتأو ررقملا عورشمل ماعلا مهدييأت نع نيلثمملا نم ددع برعأ   - ٨٥
نأ ىلإ كلذ عم ضعبلا راشأو . ةريطخ ةيضق لثمت ليثيملا ديموربل نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا

ايجولونكتلا قيرف هب موقي ام كلذ يف امب ةلأسملا هذه نأشب ًايلاح يرجي لمعلا نم ًاريبك ًاردق كانه 
 ليدعت يغبني هنأب فارطألا هذهتحرتقا و. ةيتابنلا ةحصلا ريبادتل ةتقؤملا ةنجللاو يداصتقالا مييقتلاو
نأ ىلع قفتاو ،لمعلا كلذ سكعي يكل ررقملا عورشمل شماه ىلع ةيمسر ريغ ةروصب اورو اشتي 
  .عامتجالا

عورشم نم ةلدعم ةخسن ةلاحإ يريضحتلا ءزجلا ررق ،ةيمسرلا ريغتارواش ملا هذه باقعأ يفو  - ٨٦  
ىوتسملا عيفرءزجلا ىلإ تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا ةنامأو نوزوألا ةنامأ نيب قيسنتلا نأشب ررقملا   

  .هدامتعال

فارطألا ددعتم قودنصلا دراومديدجت ةداعإ  - ميج    
دراوملا ديدجت ةداعإب ةينعملا لمعلا ةقرفل يليمكتلا ريرقتلا ةسارد ضرع  - ١ ايجولونكتلا قيرف ل ةعباتلا 

  يداصتقالا مييقتلاو
  فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجتلتباثلا فرصلا رعس ةيلآ   - ٢

دحاو تقو يف رظنينأ ىلع ،نيتيضقلا نم لك نيب ةقيثولا ة لصلل ًارظنعامتجالا قفاو   - ٨٧ يف  
ةيلآو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ل ةعباتلادراوملا ديدجت لةينعملا لمعلا ةقرفل يليمكتلا ريرقتلا 

  .فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجتلتباثلا فرصلا رعس 
قلعتي اميفو دراوملا ديدجت بة ينعملا لمعلا ةقرفل كراشملا سيئرلا جناز وي يكيش ةسنآلا تمدق  - ٨٨

 ، لوألا نيرشت قحلملةميمضلمعلا ةقرف ريرقتب رايأ ريرقتل٢٠٠٥ربوتكأ /  قيرفل ٢٠٠٥ويام /   
ةينعملا لمعلا ةقرف هترشنيذلاو ،دراوملا ديدجت بصاخلاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  ديدجت ب 

مييقتب ريرقتلا ماق دقو . نيرشعلاو سماخلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا بلطل ًاقبط دراوملا
 ضارعتساب تماقو. ٢٠٠٨-٢٠٠٦ةرتفلل فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجت لبولطملا ليومتلا 

لمعلا ةقرف ةيوضع نأشب ًالمجم ًاضرع تمدقو،ريراقتلا رادصإ تاتيقوت ، تركذدقو .   كلذ دعب اميف  
، اب قلعتي ةصاخلا ٢٠٠٢ماع تاريدقت ن أبةيرامثتسالا ريغ فيلاكتل -٢٠٠٣ةرتفلل دراوملا ديدجت ب 

يتلا غلابملا نم ربكأ تناك ٢٠٠٥ م لعفلابقودنصلا اهمدختسا   نيزختوةينقتلا ةدعاسمل ا لجأ ن 
نم لعفلاب تمدختس ُايتلا غلابملا كلت نم لقأ تناك اهنكلو ،كلت تاونس ثالثلا ةرتف ءانثأ تانولاهلا 

                                                           
، ١٥مقر عوبطملا   )١( ةيتابنلا ةحصلل ةدحوملا ةيلودلا ريبادتلا ةلسلس نم ةدحتملا ممألا ةمظنم هترشن يذلا  
فتالا ةياعر تحتةعارزلاو ةيذغألل  .تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقا 
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، وأو. ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب لجأ غلابملاب قلعتي اميف تحض
ىلع هنأ٢٠٠٨-٢٠٠٦ةرتفلاب ةصاخلا ةساردلا يف ةيرامثتسالا ريغ فيلاكتلل ةردقملا  نأ نم مغرلا ،   

لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب نأشبلمعلا ةقرف اهتعضو يتلا ةديدجلا تاريدقتلا  ز يزعتلا ةطشنأ نأشبو 
نإف ،ةقباسلا تاونس ثالثلا ةرتف يف اهدبكت مت يتلا ةيلعفلا فيلاكتلا نم ًاليلق ربكأ تناك يسسؤملا 

ةلوقعم ةجردباهيلع لوعيوةيباسح تايلمع ىلإ تدنتسا ربكألا فيلاكتلاب ةصاخلا تاؤبنتلا    . ، ًالامجإو
ريغ فيلاكتلا نم ًاليلق رب كأ تناك ةديدجلا تاريدقتلايف ةنمضتملا ةيرامثتسالا ريغ فيلاكتلا نإف 

ا تاونسلا لالخةدبكتملاةيلعفلا ةيرامثتسالا  ريغ ططخلا نأ ىلإ كلذ عجريو. ةقباسلا ثالثل   
لا صلختلا ةرادإوتادربملالئاوس ةرادإل ةيرامثتسالا  نابسحلا يف تذخأ دقيئاهنلا يجيردت   .  

، ولونكتلا قيرفل كراشملا سيئرلا ،زربجوك تربمال ديسلا لاقو  - ٨٩ ةبسنلاب يداصتقالا مييقتلاو ايج
 ، ةقرف ريدقت ن إنوبركلا ديرولك يعابر نأشب تامولعملا نم ديزمل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا بلطل

نأو ئراوطلل يكيرمأ رالود نويلم٦ىلع ىقبأ ربوتكأ /لوألا نيرشتيف لمعلا  ريدقت ًالصأ مت دق ناك ه  
، تلا ةطخ نم ىلوألا ةلحرملل فيلاكتلا سفن رظنلاب نيصلل ةبسنلاب عينصتلا لماوع نم يجيردتلا صلخ
ا ناك هنأىلإ ةطخلا نم ةيناثلا ةلحرملا فيلاكت ليدعت مت هنأ ىلإ راشأ هنأ ديب. تاونسلا ددعتم ًاقافت   

ةديدجةقروىلإ ًادانتسا  ةمدقم  قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجلل نيعبرألاو عباسلا عامتجالا يف نيصلا نم    
قحلم يف أبنتت نأ دراوملا ديدجتبةينعملا لمعلا ةقرف لواحت ملو . فارطألا ددعتم ربوتكأ /لوألا نيرشت 

 ، نيرشت ريرقت عقوت دقف يلاتلابو ؛ةيذيفنتلا ةنجللا اهذختت دق يتلا ةيلبقتسملا تاررقملا ةيهامب اهريرقتل
ةلمتحملا ليومتلاتابلطتمل ًاقاطنربوتكأ /لوألا  .  

نأشب ءافيتسا ميدقت ضرعم يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا ق يرفل كراشملا سيئرلا راشأ  - ٩٠
ربوتكأ /لوألا نيرشت ريرقت نأ ىلإ ،ةيذيفنتلا ةنجلل نيعبرألاو سداسلا عامتجالا يف ةذختملا تاءارجإلا

ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نأشب ةديدج حوسمءارجإل رالود نويلم نمضت   عقوتملا نم 
تادربملل ةيبيرجتلا تاعورشمل ل يرفص ليومتو؛ ٢٠٠٨-٢٠٠٦تاونس ثالثلا ةرت ف يف اهدامتعا

هردق يليومت يطايتحا بينجتعم  (٢٠٠٨-٢٠٠٦تاونس ثالثلا ةرتف ءانثأ  ةنسل رالود نويلم ٢,١٥   
اهدحو٢٠٠٥ ريمدتلل ةيبيرجتلا تاعورشملل رالود نويلم٤و ؛)  فيلاكت لا يف فيفطليدعت ءارجإو  ، 

تاعورشم فيلاكتو ،ةذفنملا ةلاكولل ةيسيئرلا ةدحولا فيلاكتو ،ليثيملا ديمورب تا عورشمل ةحقنملا
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل تاونسلا ةددعتملا تاقافتالاو ،ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ 

صاخلا ليومتلا نأ ىلإ ،تاونسلا ةددعتم تاقافتالاب قلعتي اميف راشأ و. جاتنإلا نع فقوتلا فيلاكتو
ةيلاحلا تاونس ثالثلا ةرتف لالخ صقانتيس ،ةقباسلا تاونس ثالثلا ةرتف لالخ داز يذلاو ،ا  – 

ةرتف لالخ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف تاضافخنالا نوكت نأ ،كلذ نم مغرلا ىلع عقوت ينكلو 
  .ًادج ةريبكةيلاحلا تاونس ثالثلا 

ريرقتب ةجردملاةيلامجإلاو ةبوبملا ليومتلا تاجايتحا زربجوك ديسلا ضرعتسا كلذ دعب و  - ٩١  
نيب تاجايتحالاحوارتت سن أب دافأ دق ريرقتلا نأ ىلإ ًاريشم ،ربوتكأ/لوألا نيرشت نويلم ٤٨٥ و٤١٧   

نأشب ةيذيفنتلا ةنجللا تاءارجإب ؤبنتلا ىلع لمعلا ةقرف ةردق مدع هعجرم ةقدلا ىلإ راقتفالا نأو رالود 
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يف جاتنإلا عاطقب قالغإلل ةديدج تايلمع دامتعاب ةقلعتملا ةلمتحملا فيلاك تلاو نيصلاو كيسكملا يبلطم
ىوتحم نأشب فارطألا تامولعم ءافيتساب ماقامك . اينامورو نيصلا لمعلا ةقرف ا ةميمضلا   دعأ يتلا  
 ىلع نيعبرألاو عباسلا اهعامتجا يف ةيذيفنتلا ةنجللا تاررقم ريثأت تميق يتلاو ،هالعأب اهيلإ راشملاو
ةرتفل ليومتلاتاجايتحا تاونس ثالثلا  تمت تاررقمذاختا مت ه نأ ىلإ راشأو. ٢٠٠٨-٢٠٠٦   اهتيطغت  

نم ىتشنكامأ يف  دراوملا ديدجت ىلع ةرثؤملا تالاةميمضلا   ا نم ددع يف تايلمع كلذ يف امب ،،   
ق تاعورشم ليومتو اينامورو نيصلا يف جاتنإلا عاطقموقي يتلا ايجيردتلا صلختلا  جاتنإلا عاط  

، ٢٠٠٨-٢٠٠٦ةرتفلل لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب ةينازيمو ،نيصلا يف عينصتلا لماوعو ،كيسكملاب 
زيزعتلاو ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأب ةقلعتملا تاعورشملاو تاونسلا ةددعتم تاقافتالاو 

ردقت ةميمضلانأ ىلإ ،ةيلامجإلاو ةبوبملا ليومتلا تاريدقت ًاضرعتسم راشأ و. يسسؤملا  يلاحلا تقولا يف 
ةرتفلل رالود نويلم ٤٣٩اهر ادقم ةيلامجإ ةينازيم ىلإ جاتحي فارطألا ددعتم قودنصلا نأب  ٢٠٠٦-

لوألا نيرشت قحلم يف درو ريدقت لضفأب ةنراقم٢٠٠٨ غلابلاو لمعلا ةقرف ريرقتل ٢٠٠٥ربوتكأ /،   
و ،رالود نويلم٤٣٠ رالود نويلم ٤١٩غلب مب  يف رداصلا يلصألا دراوملا ديدجت ريرقت  يف جردملا 

  .٢٠٠٥ويام /رايأ
ايجولونكتلا قيرف هب ماق يذلا لمعلل مهريدقت نع نيلثمملا نم ريثكلا ربع ،ميدقتلا بقعو   - ٩٢

ايجولونكتلا قيرف اهعيمجتب ماق يتلا تامولعملا يف ةديازتملاةقدلا ىلع مهدحأ ىنثأو ؛يداصتقالا مييقتلاو   
، . يداصتقالا مييقتلاو وأ يفاكلا مامتهالا مهداقتعا يف لنت مل اياضق ةفلتخم فارطأ تراثأ كلذ عمو
راجت الا ةحفاكمىلع نادلبلا تاردق ءانب ةلأسم نيلثمملا دحأ ركذ دقو . ريرقتلا يف امامت تلمهُأ
هقيقحت نكمي  اليذلا رمألا وهو ،نيعورشملا ريغ كالهتسالاو يلودلا نواعتلا لالخ نمالإ   ددشو.  

ةجاحلا ىلإ نيريشم ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةيمهأ ىلع نورخآ 
ةجاح يف نوكت ال ثيحب اهسفن دادعإ ىلعو ةينقت تاسايس عضو ىلع فارطألا ةردق نم دكأتلا ىلإ 

ًاديزم بلطتي رمألا نإ رخآ لاقو . ٢٠١٦نم ًارابتعا ددصلا اذه يف فارطألا ددعتم قودنصلا معد ىلإ 
يتلا تاقوعملا لحو ةسارد يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلع نيعت اذإ ام لاح يف دراوملا نم 

لبق ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ديمجت هجاوت دادعتسالا نم نادلبلا نيكمتل٢٠١٦    .  
ورشملا ةمهم اتربتعا يتلا ىرخألا تاعوضوملا نيب نم ناك و  - ٩٣ ديمورب لئادبل ةيبيرجتلا تاع أ

لئادبلا كلتعابتا ىلعنادلبلا نم ديزم عيجشت لجأ نم ليثيملا  غلبملا نأ نيلثمملا ضعب ربتعا دقو .  
ىودجلا تاسارد نم ديزمب نيلثمملا دحأ بلاطو . فاك ريغ ةطشنألا هذه ليومتل ريرقتلا يف حرتقملا
ا نادلبلا و ةيمانلا نادلبلا يف مادختسالل ًايداصتقاو ًايعامتجا ةحلاصلا لئادبلا نأشب اداصتقا رمت يتلا
  .لاقتنا ةلحرمب

 ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل مدقملا معدلا ةدايزل ةيولوأ ءاطعإ بجي هنأ ضعبلا ربتعا امك   - ٩٤
تاناقت لاجم يف ثاحبألا نمديزمب مايقلانأ ربتعُأ امك . ةبجاو ةرورضاهل يسسؤملا زيزعتلا نوكي نأو    

ليومتلا نم ديزملا قحتست ا   دراوملا ديدجت ةيلمعراطإ يفأو ًايساسأ ًارمأ دعي ريمدتلا  .  
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داوملا نم نط وليكلابةردقملا ةيمكلا نأشب تامولعملا نم ًاديزم تالثمملا ىدحإ تبلط و  - ٩٥  
مكلاو٢٠٠٥-٢٠٠٣ تاونس ثالثلا ةرتفيف اهنم يجيردتلا صلختلا مت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا  ةي ، 

ديرولك يعابرب لصتي تايمكلا هذه نم مكو ،دعب اميف اهنم يجيردتلا صلختلا بجي يتلا ةيقابلا 
 ٢٠٠٨-٢٠٠٦تاونس ثالثلا ةرتف يف ربكأ لظتس تاجاحلا تناك اذإ امع تلءاست دقو . نوبركلا

 ٥ةداملا بج ومب ةلماعلا نادلبلا نم ريثكلا نأ رابتعا ىلع ،ةقباسلا تاونس ثالثلا ةرتفبةصاخلا كلت نم 
الضفأ عضو يف نوكت دق  ةداملا كلت نم يجيردتلا صلختلل معدلا نماجايتحا ديدحت نم اهنكمي  .  

يف دعب ًافرط تسيل يتلا نادلبلا ىلإ مدقملا معدلا ةلأسم ن ألهقلق نع رخآ لثمم ربع دقو   - ٩٦
م اهلوانت متي مل لوكوتوربلا ىلع قيدصتلاددصباهنكلو لايرتنوم لوكوتورب  اذه يف قيرفلا بناج ن  

  .رخآ ناكم يأ يف وأ ريرقتلا
، ملا ةسائرلاب ،لاصتا قيرف ليكشت فارطألا تررق دقو  - ٩٧ ايريجينو اكيجلب نم لكل ةكرتش

نم ءزجك ةددحم ةطشنأل ةصصخملا غلابملا ىدارف نأشبتاحرتقم ميدقتلو ةلأسملا هذه ةشقانم ةلصاومل   
  .دراوملا ديدجت ةيلمع

نواعتلا حور نع دراوملا ديدجت ةداعإب ينعملا لاصتالا قيرفل نيكراشملا نيسيئرلا دحأ غلبأ   - ٩٨
طسو لح ىلإ لصوتل ل مهدادعتساو بوؤدلا مهلمع ىلع ءاضعألا لك ركشو. قيرفلا لخاد ةزاتمملا
مقر ىلع يوتحي حرتقم نأشب ءارآ قفاوت ىلإ ةياهنلا يف لصوتي نأ نم قيرفلا نكم امم نويلم ٤٧٠   
ةرتفلا يف فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجت ةداعإ لجأ نم رالود  ٢٠٠٨-٢٠٠٦.  

نيكراشملا نيسيئرلل اهركش نع ،ةيبوروألا ةعامجلا نعةباين  ،ةدحتملا ةكلمملا ةلثمم تربع دقو  - ٩٩  
ةروشم نم هومدق ام ىلع فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل 

نم هب ىصوُملا ىوتسملا زواجتي دراوملا ديدجت ةداعإل هيلع قفتُأ يذلا غلبملا نأ ىلإ تراشأو . ةدعاسمو
ةيبوروألا ةعامجلا نأ نلعت نأ يفاهتبغر نع تربعو ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف بناج   

يموربل ةتقؤملا ضفخلا لوادج ةلأسمليدصتلا يفبغرت ةينعم فارطأ يأ عم لمعلا اهدعسي   وأليثيملا د  
  .ةيلاتلا ةيلاملا تاونس ثالثلا ةرتف يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل

قودنصلا دراوم ديدجت ةداعإ نأشب ررقم عورشم ةلاحإ ىلع يريضحتلا ءزجلا قفاو دقو   -١٠٠
  .هدامتعال ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ فارطألا ددعتم

١٠١-  ، ةعامجلا نع ةباين ةثدحتم ،ةدحتملا ةكلمملا ةلثمم تمدق تباثلا فرصلا رعس ةيلآب قلعتي اميفو  
دراوملا ديدجتةرودلالخ تباثلا فرصلا رعس ةيلآ ما دختسا نأشب اهدفو حرتقمةيبوروألا  ةكيشولا    .

نيرشعلاو سماخلا عامتجالا يف حرتقملا اهدفو مدق امدنع ةيبلس تاقيلعت يأ مدق تحضوأدقو   ت مل هنأ  
اذهل ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ حرتقملا ميدقت ةيناكمإ يف لمأت يلاتلاب ا ا حوتفم لماعلا قيرفلل  أو ،ةيوضعل
نم ةمدقملا ماقرألاب هؤافيتسامتيس حرتقملا نأ تركذ دقو . عامتجالا ددعتم قودنصلل يلاملا نيمألا  

  .تباثلا فرصلا رعس ةيلآ مادختسا نع ةجتانلا بساكملا يفاص زربت يكلفارطألا 
ءزجلا  ىلإتباثلا فرصلا رعس ةيلآ نأشب ررقم عورشم ةلاحإ ىلع يريضحتلا ءز جلا قفاو  -١٠٢

  .هدامتعال ىوتسملا عيفر
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  عينصتلالماوع   -لاد 
عامتجالا يف فارطألا لوانتيس ،فارطألل ةقباسلا تاررقملل ًاقبط هنأ كراشملا سيئرلا ركذ   -١٠٣

ةتس كلذ يف امبعينصتلا لماوعب قلعتت اياضق ةدع يلاحلا م فارطألا نم تابلط،    ، يضاملا ماعلا ذنم ةقلع
ضعب كلذكو تقولاقيض ببسب فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ءانثأ اهيف رظنلا  نستي ملو  ،
يلاحلاعامتجالا ءانثأ اهيف رظنلل ةديدجلا تابلطلا اهيلع قلطأ يتلا تاقيبطتلا ضعب ةلاح بناج ىلإ    ،

  .ةيفاضإ تامولعم ضرع نيحل كلذو ،طق ف٢٠٠٥ و٢٠٠٤يماع لجأ نم عينصت لماوع مسا 
١٠٤-   ، ، راشأو داعأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ ىلإ ةقلعملا تابلطلاب قلعتي اميف

و لبق نم اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلا ىلع٢٠٠٥ماعل هريرقت يف ،ديكأتلا  ةقلعملا تابلطلا عيمج نأ اهدافم ، 
ىلع دمتع تةدحتملا تايالولا نييعت ة جلاعم نأ ًاضيأ ركذ هنأ ديب. عينصتلا لماوعل تامادختسالكشت 

ةعامجلا نأ ىلإ ، ٢٠٠٤تامادختساب قلعتي اميف راشأ و. ١٠/١٤ررقملل فارطألا ريسفت ةقيرط 
قفاو ًاحارتقا ٢٠٠٥هيلوي /زومت يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا عامتجا ءانثأتمدق ةيبوروألا   ،

  .عامتجا ةعاقةقرو ةروص يف فارطألا ىلع حورطم وه و ،عامتجالا اذه ىلع هضرع ىلع فارطألا
قاروأ نم نيتقرو عم هتءارق يغبني هنأ ،حارتقالا اذه ضرع دنع ةيب وروألا ةعامجلا لثمم ركذ  -١٠٥

دعب كلذو عينصتل ا لماوع تامادختساب ةمئاق مضت لوادج ىلع لمتشتيتلا ىرخألا عامتجالا ةعاق 
عباسلا عامتجالاو ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتج الا ءانثأ ةيضقلا هذه ثحب
ذنمو نيعامتجالا نيذه ءانثأ ترج دق و. يلاوتلا ىلع ينامئتسالا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجلل نيعبرألاو

ةيئاهنلا ةغيصلا ىلع فارطألا قفاوت نأ يف هلمأ نع برعأ دقف كلذل و ،ةفثكم تارواشمامهداقعنا 
  .عامتجالا اذه يفررقملل 
ىلإ جاتحي هنأ اوركذ م   -١٠٦  أ الإ ،ررقملا عورشمل ماعلا مهدييأت نع نيلثمملا نم ديدعلا برعأ

ةساردلا نم ديزم ءارجإل لاصتا قيرف ليكشت ىلع فارطألا قفاوو . هيلعةنيعم تارييغت لاخدإ 
  .ددصلا اذه يف متي امب اهغالبإوررقملا عورشمل 

اه تضرع يتلاوعينصتل ا لماوعب ةقلعتملا ةديدجلا تالاحإلاب قلعتي اميفكراش ملا سيئرلا راشأ  -١٠٧
نيليسيماتلس نأشب ايكرت نم ةمدقملا تابلطلا ثحب فارطألا ىلع نيعتي هنأ ىلإ ، ٢٠٠٥يف فارطألا 

، ينلا ديرولك ةلازإ يف نوبركلا ديرولك يثالث تامادختساب قلعتي اميف ليئارسإ نمو يثالثلا نيجورت
نم بلط بناج ىلإ ،ةعشملا نيمالابوكونايس ةدامل لجاع ءافعإ ىلع لوصحللةيب وروألا ةعامجلابلطو   

  .ليزاربلا
ةيئدبم ةفصب ىهتنا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ ىلإ ركذلاب كراشملا سيئرلا راشأ   -١٠٨

لماع سيلو طيسو رصنع ةباثمب نيليسيماتلسلا لجأ نمناثيملا رولك وموربل ايكرت مادختسا نأ ىلإ   
نأ قيرفلا نم بلطو . ايكرتو قيرفلا نيب رظنلا تاهجول لدابت كلذ دعب ثدح هنأ ركذ هنكلو ،عينصت
  .اياضقلا هذه صوصخب تادجتسملا رخآ فارطألل مدقي
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قيرفل ةعباتلا ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل تقؤملا كراشملا سيئرلا ركذو   -١٠٩
ايكرت نم ةضورعملا تامادختسالا نأ قيرفلا نع ةباين هثيدح يف يداصتقالا مييقتلا و ايجولونكتلا
نع ةرابع ايكرت نم ةضورعملا تامادختسالاف . فارطألا ارقأ يتلا ريياعملا عم ًامامت قفاوتت ال ليزاربلاو
هكالهتسا مت ًاطيسو ًارصنعو هتداعتسا نكمي ًابيذم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا اهيف ربتعت ةيلمع دح ىلع  

مجحلا ثيح نمتقولا رورم عم ريخألارصنعلا ةبلغ عم ءاوس  ىلع لمتشيف ليزاربلا نم ضورعملا امأ .  
ي يذلاويعرفجتنمك نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ  ثيح هجاتنإ درجمب ةيلمعلا ةدعاسم ىلع لمع ، 

جاتحي يداصتقالا مييقتلاو ايجولونك تلا قيرف نأ ركذو. ةقاطلل لقأ كالهتسا عم رارمتسالاباهل حمسي 
  .اهنم ةمدقملا ةلاحإلا نأشب ةيصوت مدقي نأ لبق ليزاربلا نم تامولعملا نم ديزم ىلإ

ممألا جمانرب عم نوبركلا ديرولك يعابر عورشم يف لمعت هدالب نأ ليزاربلا لثمم ركذ   -١١٠
ايجولونكتلا قيرف نم تالخدم ىلإ جاتحي يذلاويئامنإلاةدحتملا  يداصتقالا مييقتلاو،  لوصحلا بلطو .  

همادختساب ةقفاوم ىلع لوصحلا ىلع دمتعت عورشملا ىلع ةقفاوملا تناك اذإ ام نأشب تاحاضيإ ىلع 
طيسوًارصنعسيل هنأ ىلع ليلدتلا طقف يفكي هنأ وأ ،جاتنإ لماعك  كلذ نأ كراشملا سيئرلا درو. ًا   

يفو ١٠/١٤ررقملا بجومب مادختسالا ىلع فارط ألا ةقفاومبلطت ليزاربلا  تناك اذإ ام ىلع دمتعي  ،
ةلاحلا هذه يفو ،ةيذيفنتلا ةنجللا ةقفاوم وأ ،عينصت لماعل مادختسا هنأ ىلع ديقي نأ نيعت ي ةلاحلا هذه
  .نوبركلا ديرولك يعابرل مادختساك ديقي نأ نكمي

موقت نأ ىلع فارطألا تقفاو  -١١١ الا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفوليزاربلا  ًاعم رواشتلاب يداصتق  
روألا ةعامجلا نممدقملا ررقملا عورشم ثحبل لكشملا لاصتالا قيرف عمو عامتجالا اذه ءانثأ . ةيبو 

غلبت فوس ا مايقلا ددصب ليزاربلا نأ ىلإ ريشُأ ،تارواشملا كلت بقعو   أو قيرفلا عم رواشتلا نم ديزمب
  .نيرشعلاو سداسلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ جئاتنلا

ةحضوملا جاتنإلا لماوع تامادختسا ةلاح لوانت ىلإ لقتني ذإ ،ركذلاب كراشملا سيئرلا راشأ   -١١٢
هذه ةلماعم ىلع فارطألل رشع سماخلا عامتجالا قفاو ،ررقملا كلذل ًاقفو هنأ ىلإ ، ١٥/٧ررقملاب 

 ٢٠٠٤يماعل اهيلع ةقفاو ملا تمتيتلا عينصتل ا لماوع تامادختسا بولسأ سفنب تامادختسالا
فارطألا نم ةمدقملا ةيفاضإلا تامولعملا ليلحت نيحل كلذو ،طقف٢٠٠٥و نأ ،ددصلا اذه يف ركذو .  

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا –ةينعملا فارطألا نم طقف ًادحاو افرط  تامولعم مدق يذلا وه–  راشأ و.  
هذه نأشب ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ريخألا عامتجالا ءانثأًادج ةد ودحم ةشقانم ترجهنأ ىلإ   

اهتلماعم نيعتي يتلا تامادختسالا ةمئاقب لمعلا فاقيإ متيس هنإف ،ءارجإ يأ ةبيغ يف هنأو ،ةيضقلا 
قيرف ىلع ضورعملا ررقملا عورشم نأ ًاضيأ ركذو . ٢٠٠٥ و٢٠٠٤يماعل عينصتل ا لماوعل مادختساك
قيرفلا تالوادم ةجيتن راظتنا ىلعفارطألا قفاوو ةيضقلا هذه لوانتيس لاصتالا  .  

ررقملا عورشمل ةلدعم ةغيص ةلاحإ يريضحتلا ءزجلا ررق ةيمسرلا ريغ تاشقانملا كلت بقعو   -١١٣
  .اهيلع ةقفاوملل ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ عينصتلا لماوع نأشب
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تاءارجإلا نأشب ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا تالوادم نع ئشانلا يليمكتلا ريرقتلا يف رظنلا  -ءاه   
ايجولونكتلا قيرفل كرتشملا صاخلا مييقتلا ريرقت يف شقون يذلا نوزوألا دافنتسال يدصتلل ةمزاللا 

  خانملا ريغتل يلودلا يموكحلا قيرفلاو يداصتقالا مييقتلاو
كراشملا سيئرلا راشأ  -١١٤ ريرقتلا سرادت دعب قفاو ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا نأ ىلإ ركذلاب  

لصتت اياضقب قلعتملا خانملا ريغتل يموكحلا قيرفلاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ص اخلا
 ، ريرقت دادعإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ ىلع خانملا ريغتو نوزوألا دافنتساب

ريرقتلا يف تدرو يتل  انوزوألاب ةلصتملا ميهافملا ىتشراثآ نأشب تامولعملا نم ًاديزم مدقي يليمكت 
لمعلا ةقرفل كراشملا سيئرلازرب جيوك ديسلااعد مُث . يلصألا هلكشيتلا  مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ا   
  .جئاتن نم هيلإ لصوتلا مت ام ضرع ىلإ ،يليمكتلا ريرقتلا كلذ دادعإ لجأ نم يداصتقالا

ديدحت يهو ،لمعلا قيرف ىلإ ةلوكو ملا ةمهملا ضارعتسابجئاتنلل هضرع ءانثأ زربجيوك ديسلا ماق   -١١٥
ةيلاحلا تايوتسملا كلذ يف امب ،نوزوألا دافنتسا ىلع راثآ نم صاخلا ريرقتلا يف ةراثملا اياضقلل ام 

اهنم ةثعبنملا وأ تاعدوتسملا يفةدوجوملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيلبقتسملاو كلذ دعب ؤبنتلا مت    ،
يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيوجلا تازيكرتلاب ةلصاومو راثآلا ةدح نم فيفختلا تاه ويرانيسراطإ  
ميدقتو نوزوألا ةقبط ىلع اهرثأ ريدقتو ريرقتلا يف ةدراولا داتعملاك لمعلا ريبادت ل ةيريدقت ةفلكت، 

تالادب ةبوسحم نط لكل ةفلكتلا ساسأ ىلع صاخلا ريرقتلاب اهل فصو دراولا راثآلا هذه نم فيفختلا 
  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نمن وزوألا دافنتسا

ينمزلا لودجلاو لكيهلاو لمعلا قيرف ةيوضع نع زجوم نايب ميدقت دعب  زربجيوكديسلا راشأو   -١١٦
 ، نقيتلا مدع هجوأ ضعب ىلع لمتش يهتاقحلمو صاخلا ريرقتلا نأ ىلإ يليمكتلا ريرقتلا دادعإ ةيلمعل

نادلبلا يف ةصاخبو ،نو زوألل ةدفنتسملا داوملا مادختسال ةيلاحلا طامنألا نع تامولعم رفاوت مدع ببسب
ضعب دجوت امك ؛ةيمانلا ركذ امك . جتنملل ةينمزلا ةرتفلاو تاثاعبنالا لماوعب ةقلعتملانقيتلا مدع هجوأ  
امب -ةنيعم لماوع كانه نإف صاخلا ريرقتلا نم ةدمتسملا  ةيدوعصلا تاريدقتلا ةعيبط ىلإ رظنلاب هنأ ًاضيأ  

نوبركلا تابكرم نأ ةقيقحو ةيخيراتلا تاثاعبنالا رداصم عيمج ةيطغت ىلع ريرقتلا ةردق مدع كلذ يف 
ةقباسلا تامادختسالل لئادب اهلك ربتعت ال رولفلاب ةعبشملا نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولكورديهلا 

ا  –نوزوألل ةدفنتسملا داوملل    .ةيخيراتلا تاثاعبنالا ةيمهأ نم ليلقتلا ىلإ ًايئاقلت هجتت نأ نكميإف
تاعدوتسملا ىلع فيفختلا تايجيتارتسا قيبطت نأ ىلإ صلخ يليمكتلا ريرقتلا نأ ىلإ راشأو   -١١٧

ضعب نأ حضاولا نم نأ ًاضيأ ركذ امك . نوزوألا ةقبط ةداعتسا ىلع ًايبسن ليلق رثأ اهل نوكيس
حت نكمي،ديربتلا لاجم يف ةصاخبو ،تاثاعبنالا نم دحلا لاجم يف تارايخلا . فيلاكتلا ةدودرم ربتعتواهقيق  
ىلع ًاريبك ًاريثأت رثؤت مادختسالا ةرتف ةياهنب ةقلعتملا راثآلا ةرادإ نأ ىلإ ًاضيأ يليمكتلا ريرقتلا صلخ و
برستلا تالاح ضيفخت لثم ريبادت نم ةماع ةفصب ربكأ فيلاكت نع رفس ت اهنكلو ،تاثاعبنالا ةيندت
يف فيفختلا تايجيتارتسا نأ ًاضيأ ركذ امك . جتنملا ةايح ةرود نم ركبم تقو يف اهقيقحت نكمي يتلاو

بلا صقن ببسبربكأفيلاكت ىلع يوطنت نأ نكمي ةيمانلا نادلبلا  نأو ةيتحتلا ةين  هجو ىلع كانه ، 
دق يتلا ،ةايحلا ةرود ريبادت نع اهتفلكت لقت نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا نم دحلل لئاسو ،مومعلا  
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ةلماعلا فارطألا يفةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم تامادختسال ركبملا ضيفخ تلايف لثمتت   
، . ٥ةداملاب  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا دادرتسال يداصتقالا ساسألا نأشب لؤاست روثي ام ًاريثك هنإ لاقو

  .يلمع ريغ نوكي دق تاعدوتسملا نم دادرتسالا ضعب نأ امك
ملا نم تاثاعبنالا ضفخ نأ نيحيف هنأ ركذ ،ماتخلا يفو  -١١٨  ، ي ال رمأتاعدوتس لوكوتورب هطرتش  

اذإ كلذ ىلع ةوالعو . لوكوتوربلا فادهأ دحأ لثمت نوزوألا دافنتسا تاريثأت ةجلاعم نإف ،لايرتنوم
دوعت يتلا دئاوفلا و نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا ضفخ ثيح نم فيفختلا ريبادت ةميق يف ءرملا رظن

، ملاىلع  ديازتتريبادتلا هذهل ةيداصتقالا ةميقلانإف خان ةيلودلاو ةينطولا دوهجلا يف كلذب ميلستلا نيعتيو .  
نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتاو لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف ةلصلا تاذ اياضقلا ةجلاعم ىلإ ةيمارلا 

 .وتويك لوكوتوربو خانملا ريغت

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل مهريدقت نع نيثدحتملا عيمج برع أ ،ةيلاتلا تاشقانملا لالخو  -١١٩
يذلا دودحملا حاجنلا ىلإ ريشي وهو ،نيلثمملا دحأ دكأو . همدق يذلا يليمكتلا ريرقتلانأشب يداصتقالا 

جيورت ىلإ ةجاحلا ىلع اهريودت ةداعإو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةداعتسا عيراشم يف نآلا ىتح ققحت 
 نيليدبك رداشنلاو نوبركلا ديسكأ يناث مادختسال مامتهالا نم ديزملا ءاليإ حرتقاو تاسرامملا لضفأ
المتحم اليدب اهرابتعاب نوبركورديهلا ايجولونكت نيذبحم رخآ لثممو وه ثدحت امك. تادربملا تازاغل  
تابكرم جاتنإيف ةمدختسملا تايلمعلا نأ نم قلقلا نع رخآ لثمم برعأو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملل  

يعرف جتنمك HFC-23 ةيرولفورديهلانوبركلا تابكرم جتنت  HCFC-22ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا   
 .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نمو يرارحلا سابتحالا تازاغ نم وهو

ضفخ ةطشنأ فيلاكت نع اليصفت رثكأ تامولعم ميدقت قيرفلا ىلإ نيلثمملا نم ديدعلا بلطو   -١٢٠
ورولك يثالثو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ةيمك ضفخ فيلاكت ةيدودرم نع و تاثاعبنالا
امك تاعدوتسملا يف ناثيإلا ورولف ةداعتسا نع ةددحملا تاعقوتلا نم ديزملا ميدقتب نيلثمملا دحأ بلاط ، 
أ ىلإ ريشأامك . نوزوألا ةقبط راشأو . لاا اذه يف يلودلا معدلا نم ديفتست فوس ةيمانلا نادلبلا ن
ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا دحأ لثمم ا ةينبلاو ايجولونكتلا ىلإ رقتفي هدلب نأ ىلإ قلقب٥   ةيتحتل 
نوبركلا تابكرم ضفخب ريكبتلا ًا ذبحم رخآ لثمم ثدحتو. فيفختلا تايجيتارتسا ذيفنتل ةمزاللا
يرولفةيرولكورديهلا  .ة 

لمع ةقلح دقع ًاذبحم نيلثمملا دحأ ثدحتو  -١٢١ ريبادت تاريثأت ةسارد ةلصاو  مل٢٠٠٦يف ءاربخلل  
تملا عم قفتاوفيفختلا تالصلل مامتهالا نم ديزملا ءاليإ ةرورض ىلع نيرخآلا نيملك،  نيب ةمئاقلا  
اهل عباتلا وتويك لوكوتوربو خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتاو ، لايرتنوم لوكوتورب
 .نيتيقافتالا نيب لمعلا يف ةيجاودزالا وأ لخادتلا يفالتل

ىلع ًادر زربجيوكديسلا راشأ   -١٢٢ نأ ىلإتاقيلعتلا كلت  ريبادت ريثأت ىلع ريرقتلا يف زيكرتلا مت ه ،   
نم نأ نيح يف هن إلاقو . ةليدبلا تايجولونكتلايف رظن لاىلع سيلو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ضفخ 

نإف ،لبقتسملا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكر م تاثاعبنا ةلأسم لوانتي نأقيرفلل نكمملا 
ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ريمدتل يعرف جتنمك يرولف يرولكورديهلا نوبركلا جاتنإ ةلأسم 
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ةدحتملا ممألا رمتؤم يف ارخؤم اهتجلاعم تمت دقو ،نوزوألا دافنتسا باهنم رثكأ خانملا ريغتب قلعتت ةيرولف 
يناثلا نيرشت٢٨نم لايرتنوم يف دقع يذل ا خانملا ريغتنأشب  لوألا نوناك٩ىلإ ربمفون /  ربمسيد / 
رمألا نأ ىلع قفاوو فيفختلا تايجيتارتسا ذيفنتل ةمئالم ةيتحت ةينبل ةساملا ةجاحلاب فرتعاو . ٢٠٠٥

مييقتلاو يوجلا فالغلا جئاتن نيب تافالتخالا ب قلعتي امكلذ يف امب ةساردلا نم ديزم ىلإ جاتحي 
نأشب ٢٠٠٦يف ةسارد ىرجي فوس قيرفلا نإ لاق ماتخلا يفو . ريرقتلا يف قبط يذلا يدوعصلا  
  .نوزوألا دافنتسا بنجتل ةليسوك نوبركورديهلا ايجولونكت مادختسا

همدق يذلا عورشملا وهو ،ةلأسملا هذه نأشب ررقم عورشم ةيبوروألا ةعامجلا ةلثمم تمدقو   -١٢٣
 ،   .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ارسيوسو ،جيورنلاوادنليزوين نم لك دوفوو اهدفو

نأ نم اهقلق نع تالثمملا ىدحإتربع ،كلذ تبقعأ يتلا تاشقانملا يفو   -١٢٤ لخادتت  
ةنجللا لمع ةقلح تاصاصتخا عم ررقملا عورشم يفاهيلإ راشملا ءاربخلا لمع ةقلح تاصاصتخا   

اهدقع عم   طابشيفزملا ةيذيفنتلا مج نأشب٢٠٠٦رياربف /  ، ةداعتساو ،ع  ريودت ةداعإو لقنو دادرتساو،   ،
دقعب صاخلا حرتقملا ءاجرإةرورض تحرتقا دقو . اهيف بوغرملا ريغ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتو  
  .ةيذيفنتلا ةنجللا لمع ةقلح داقعنا دعب ام ىلإ ءاربخلل لمع ةقلح

مت دق ه نأب يريضحتلا ءزجلاةيبوروألا ةعامجلا ةلثمم تغلبأ ،ةيمسر ريغ تارواشم بقعو   -١٢٥
ةقلح دقعت نأب عورشملا يمدقم ةين ًاضي أ تحضوأ دقو. ررقملا عورشم صن نأشبقافتا ىلإ لصوتلا 

  .ةرشابم ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالادعب وأ لبق ءاربخلا لمع 
١٢٦-   ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ دنبلا اذ صاخلا ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع يريضحتلا ءزجلا قفاو دقو
  . هدامتعال

 نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا عنم  -واو 

ملا١٦/٣٣ررقملل ًاقفو هنأ ىلإ دنبلا مدقي وهو ركذلاب كراشملا سيئرلا راشأ   -١٢٧  يف خرؤ 
فارطألا نم ءاربخلل لمع ةقلح ةنامألا تدقع٢٠٠٥ليربأ /ناسين ثيح ،،  راكفألا نم ددع عضومت    
ىودج نع ةسارد كلذ يف امب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا ةلكشم جلاعت يتلا  ،
ددحت ةقيثو عورشم ةنامألا تدعأ كلذل ةجيتنو  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف راجتالا عبتتل مظن عضو

ترظن ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قير فلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا لالخو. ةساردلا هذهتاصاصتخا 
قلعتي حارتقا ةلاحإىلع تقفاوو تاصاصتخالا عورشمو لمعلا ةقلح ريرقت نم لك يف فارطألا   

نأب مهفلا ساسأ ىلع هرظنل فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ةيبوروألا ةعامجلا هتمدق و كلذب
ةنامألا حارتقا يف اارييغتلا ليصفتلا نم ربكأ ردقب حرشت فوس ةيبوروألا ةعامجلا  نأو ،رجأ يتلا ت  
يذلا حيضوتلا نأ ىلإ ،ددصلا اذه يف راشأ و. حارتقالا ىلع قيلعتلا ىلإ فارطألا وعدت فوس ةنامألا

 .UNEP/OzL.Pro.17INF.3 and Add.1نيتقيثولا يف درت فارطألا تاقيلعتو ةيبوروألا ةعامجلا هتمدق 

ًابلط نمضت١٦/٣٣ررقملا نأ ىلإ ركذ لاب راشأامك   -١٢٨ ةسارد ءارجإ فيلاكتل ريدقت ميدقتب   
نيتكرش ىلإ ةوعد لئاسر ب تثعبةنامألا نأو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عبتتل ماظن عضو نأشب ىودج 
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نوكي دق يذلا ليومتلا ىوتسم نع ةيمسر ريغ تاريدقت ميدقتل نيتيموكح ريغ نيتمظنمو نيتيراشتسا 
 ١٨ ٠٠٠نم برقي ام نيب حوارتت ةدراولا ةيمسرلا ريغ تاريد قتلا تناكو. ةساردلا هذهل ايرورض
رالود٤١٥ ٠٠٠و رالود غلبيةياغلل ضفخنملا ريدقتلا كلذ يف امب ةعبرألا تاريدقتلا طسوتم ناكو.     

نيح يف رالود ٢٥٢ ٠٠٠ ىلإضفخنملا ريدقتلا داعبتسا دعب طسوتملالصي   رالود٣٣٠ ٠٠٠    . 

كلذو عورشملا ريغ راجتالا ةلكشم عبتت ىلإ يمري يذلا هحارتقا ة يبوروألا ةعامجلا لثمم مدقو  -١٢٩
. نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ريدصتلا ةداعإ تايلمعو تارداصلاو تادراولا عبتت لالخ نم اساسأ

تارداصلاو تادراولا تائف عيمج يطغت صيخرتلل مظن ذيفنت ىلإ فارطألا عيمج ةجاح ىلع ددشو 
ةجردب بقاري فوس عورشملا ريغ راجتالا نإ لاقو .  المأ داوملا هذهل اجتنم ينعملا فرطلا ناك ءاوس
ّالإ ،ريدصتلا صيخارت رادصإ ليبق ةدروتسملا فارطألا نم تامولعم ةردصملا فارطألا تبلط اذإ لضفأ  

ررقملا عورشم نإف اذلو كلذ اهيف ببستيدق يتلا ةيفاضإلا ةيرادإلا ءابعألاب فرتعا هنأ  ‘‘ عجشي’’، 
طباوض ذيفنت ىلع فارطألا عجشي عورشملا نإف كلذك . كلذ لعفت نأ ىلعبسحف ف ارطألا

عورشملا ريغ راجتالل ةيئاهنلا قاوسألا نم دحلا فد ةراتخم نوزوألل ةدفنتسم داوم مادختسا   ا اقيبطتو
لدابت يف ةيميلقإلا تاكبشلا مادختسا ىلع ررقملا عورشم عجشي امك . نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب
ءارضخلا كرامجلا ةردابم يف ةكراشملا ىلإ فارطألا وعديو تاربخلاو تامولعملا ممألا جمان ربل ةعباتلا 
 .ةئيبلل ةدحتملا

هذه ا ةملكلا اوذخأ نيذلا فارطألا عيمج ولثمم برعأو   -١٣٠  راثإل ةيبوروألا ةعامجلل مهركش نع
ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ريثكلا ولثمم ددشو. ةيمهألا ةديدش ةلأسملا نادلبلا ضرعت ىلع ٥   

 ، كرامجلا لاجر بيردت ةدايز ىلإ ةجاحلا اوزربأو ،عورشملا ريغ راجتالل ايقيرفأ يف ةصاخو ةيمانلا
نم طئالخو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ةفئاطل ةبسانملا فشكلا ةزهجأ لثم ةمئالم تادعم ريفوتو 

ىلع يوتحت يتلا ةلمعتسملا تادعملاو ةزهجألا يف ةراج تلا ىلع طباوضضرف ىلإ ةجاحلاو ،داوملا هذه 
ا مساقتل جيورتلا يف ةيميلقإلا تاكبشلا ةميق زاربإ ىرجو . اذ داوملا نع الضف نوزوألل ةدفنتسم داوم

ًالثمكرامجلا ةزهجأ نيبيرجي ام لثم  ،تامولعملا  . 

ألا لدابتت نأ ىلإةجاح كانه نأىلع نيلثمملا نم ديدعلا قفاوو   -١٣١ عم ةدروتسملاو ةردصملا فارط  
ءازإ مهقلق نع اوبرعأ نيلثمملا ضعب نأ ريغ . ةراجتلا يف يضملاب حامسلا لبقتامولعملا رخآلا اهضعب 

ةيقافتا تراشأ يتلا ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ماظنل لا   عفلا قيبطتلل ةلمتحملا ةيلاملاو ةيرادإلا تاساكعنالا
ةعفترم نوكت دق ا  م . ريبك دح ىلإ أ ىلإ مادرتور مكحلا نم اورذح أ ّالإ ىودجلا ةساردب اوبحرو

 .اهجئاتنىلع قبسُملا 

يجيتارتسالا جهنلاو ىرخألا ةيئا يميكلا داوملا تايقافتا لمععم لمتحملا رزآتلا رخآ لثمم زربأو   -١٣٢
. تاقفنلاو لمعلامساقت ضرغب تائيهلا هذه تانامأب لاصتالا حرتقاو ،ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإل ل
ىلاو ،اهتحاتإب دعو يتلاو هدلب اهجتنأ يتلا ةلصلا تاذ بيردتلا داوم ىلإ عامتجالا مامتها ىعرتسا امك  

. دودحلا ربع ةرطخلا تايافنلايف راجتالا ةحفاكم يف يئيبلا نواعتلاب ةينعملا ةيلامشلا اكيرمأ ةنجل لمع 
ةرطخلا تايافنلا لقنب ةقلعتملا لزاب ةيقافتا هب مو قت يذلا ةلصلا يذ لمعلا ىلإ اضيأ رخآ لثمم راشأو
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ركب ملاراذن إلا لجأ نم‘‘ قارغإلا ةبقارم’’ماظن لثم ةلصلا تاذ مظنلاو دودحلا ربع اهنم صلختلاو 
 .ةرطخلا تايافنلا لقن تايلمعل

ةلكش م زربأ يذلاو ةيئيبلا تايرحتلا ةلاكو ارخؤم هتردصأ يذلا ريرقتلا ىلإ نيصلا لثمم راشأو  -١٣٣
، . هدلب نم ةعورشملا ريغ تارداصلا ريدصت صيخارت اهيدل نكي مل ةينعملا تاكرشلا نأ حضوأو

كرامجلا وفظوم نأو ،اهتفخأ وأ ةردصملا داوملا ىلع ةللضمةيمست تامالع تعضوو  نوكلمي نكي مل  
تارداصلا كلت فشكىلع ةردقلا  ىلع ررقملا عورشم يوتحي نأ نيعتملا نم نإ لاق وةيفخملا  

ريغ تارداصلا فشك ىلع نادلبلا ةردق نم نسحتو ةلكشملا هذه عم لماعتت نأ نكمي تاحرتقم 
 .ةعورشملا

موقي ةلأسملا هذه نأشب لاصتا قيرف ءاشنإ ىلع يريضحتلا ءزجلا قفاو ،تاشقانملا هذه بقعو   -١٣٤
  .ةماعلا ةسلجلا هيفرظنت يكل حارتقا دادعإب 

ةثالث كانه نأ ىلإ ًاريشم ،عوضوملا نأشب ررقم عورشم كلذ دعب لاصتالا قيرف سيئر مدقو  -١٣٥  
حرتقا ،ةفلكتلاب قلعتي اميفو . لحلا ىلإ ةجاح يف لازت ال ،ةساردلا هذهل ةردقملا ةفلكتلا كلذ يف امب ،دونب
عورشمل نكمي امبرف ،ةساردلا هذهل ةلمتحملا ةفلكتلاب قلعتي اميف نيقيلا مدع ةجردل ًارظن هنأب نيلثمملا ضعب  
ا، ملا أشب تاءاطع ميدقت بلطب نوزوألا ةنامأ لوخيو ةساردلا هذه تاصاصتخا ىلع زكري نأ ررق
ليومت نكمملا نم نوكي دق هنأ برخآ دفو حرتقا دقو . ةساردلا هذهل ةلمتحملا ةفلكتلا حضويس يذلا رمألا
 .ةينازيملا جراخ نم دراوم نم ةساردلا هذه

ثدحأ نأ هدافم ًاريرقت ةيئيبلا تايرحتلا ةلاكو لثمم مدق ،ررق ملا عورشمب ةصاخلا ةشقانملا ءانثأو  -١٣٦
ا  ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالل عساولا راشتنالا نع فشك رجأ يتلا ةيرسلا تايرحتلا

 ، ئطاخلا نالعإلاو داوملا هذه نأشب ةئطاخ ةيفيرعت تاقاطب عضو ىلإ ًادانتسا ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل
داوم ا  كرامجلا يفظوم عمؤطاوتىلإ ةريثك تالاح يف راشتنالا اذه عجري امك حومس ا،  مأب   .
ريغ راجت الاةحفاكمل ةيسيئرلا ةادألا ربتعي صيخارتلا حنم ماظن نأ ىلع قفاوي نيح يف هنأ ىلإ راشأ و

 ، تناك ،ىرخأ ةيحان نمو . اهلمع يف حضاو لكشب ةلشاف تناك مظنلا هذه نم ريثكلا نإفعورشملا
ةردقلا اهل ناك يتلاو ،ةردصملاو ةدروتسملا نادلبلا نيب تامولعمل للدابت تايلمعل ة لزعنم تالاح كانه
يلاحلا تقولا نإ لاق و. ةيفاك نكت مل ةلزعنملا تاحاجنلا كلت نكلو ،عورشملا ريغ راجتالا فقو ىلع
  .ةيهاولا تايصوتلل ًاتقو سيلو ،لمعلا تقو وه

ةديدع تاونسل تنواعت هتموكح نإ لاق و ةيئيبلاتاير حتلا ةلاكوريرقتب نيصلا لثمم بحر   -١٣٧
تايلمع فقول دمألا ةريصق ريبادت عضوب موقيس نيصلا ىلإ هتدوع دنع هنأب دهعتو ،ةمظنملا هذه عم 

ريبادت عضو ىلإ ىعس يس هنأو ،ةمظنملا ريرقت يف اهنع باقنلا فشُك يتلا ةددحملا عورشملا ريغ راجتالا
عاونأ لك تلعج يتلاو ،لا ملل دمألا ةليوط  ا اذه يف دنهلا تاربخ ىلإ ساسألا يف دنتست امبر ،لبقتس
ذإ ،بلاط و. مهل حرصملا نيردصملا نم ليلق ددعهب موقي ام ءانثتساب ةعورشم ريغ داوملا هذه يف راجت الا

عاسمب ،داوملل ئطاخلا مسولا قيرط نع اهبيرريشي   يتلا نادلبلا ةد مت دق داوملا هذه ضعب نأ ىلإ ًاضيأ
مهل حيتت يتلا ،تادعملا ءارش و ،تاربخلا باستكا نم كرامجلا يفظوم نيكمتل هدلب ةلكاش ىلع
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ةوطخ دع ٨ةرقفلا نأ ىلإ راشأو . تايلمعلا هذه فاشتكا  ت ررقملا عورشم نم اذه يف مامألا ىلإ  
  .هاجتالا

، بلثمم حرتقا دقو   -١٣٨ دجوي هنأ الإ ،ريبك دح ىلإ ةديفم نوكت دق ةساردلا هذه نأ ربتعي اميف هنأ
، رربيام  لاومأ نم هفلكتتس ام قافنإ نادلب تاردق ءانبل ةرشابم ةدعاسم ميدقت ىلع ،كلذ نع ًاضوع  
  .عورشملا ريغ راجتالا نع فشكلا يف ةيلمع تابوعص اهيد، لنيصلا لثم

ميدقتب لاصتالا قيرف سيئر ماق ،ررقملا عورشم صننأشب تاشقان ملا نم ديزملا باقعأ يفو  -١٣٩  
نأشب ةروشملل هبلط ىلع ًادرو . ةغايصلا يف ةفيفطلا تارييغتلا نم ًاددع ًانمضتم ،حقنملا ررقملا عورشم

 ، ةينازيملا ةنجل سيئر ماقةساردلل هديدحت ررقملا ليومتلا ىوتسم دعب ةينازيملا ةنجل نأب عامتجالا غالبإب  
 ، هتميق امب ةيصوتلامزتعتةيضقلا هذه يف رظنلا ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلا نم دري رالود ٢٠٠ ٠٠٠    

اهلماكب ةرقفلا ءاقبإ ةرورض عم رالود ٢٠٠ ٠٠٠غلبم نيمضت حرتقا ،كلذل ًاقفوو . انييف ساوقأ نيب   
 فارطألا بناج نمااذ ةينازيملا رارقإ متي نأ ىلإ ةفوقعم  .  

ءزجلا ىلإ دنبلا اذه نع ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع يريضحتلا ءزجلا قفتا ،ساسألا اذه ىلعو   -١٤٠
  .هرارقإلىوتسملا عيفر 

 نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ايئيب ميلسلا ريمدتلل ةيلاملاو ةينقتلا تاريثأتلا  -ياز 

١٤١-   ، ينعملا ماهملاةقرف نأ ىلإ ،دنبلا اذهل هميدقت ىدلكراشملا سيئرلا راشأو عباتلا ريمدتلابة  قيرفل ة   
ماعل اهريرقت يف تلصوتيداصت قالا مييقتلاو ايجولونكتلا ريمدتلا تايجولونكت نم ًاددع نأىلإ  ٢٠٠٢   
ةيرظنلا ةيحانلا نمةنكمم  ، أ ّالإ تذختا دق فارطألا نأو ،ةينقتلا ا ىلع ًايلمع ًاليلد دعب مدق تمل  ا   ردق

ررقملا ٢٠٠٤ماع  لا تايجولونكتلا كلتل ضارعتسا ءارجإ ىلإ وعدي يذلا١٦/١٥  ام ةيؤرل ةغزاب  نأ  
ريرقتلا ذنم تضم يتلا ثالثلا تاونسلا نوضغ يف ،حبصأ دق ةغزابلا تايجولونكتلا هذه نم يأ ناك  
جردت نأ قحتست ا ةجردل رارمتسالل ةل باق ،قباسلا تايجولونكتلاب ةصاخلا فارطألا ةمئاق يفأ  
لونكتلا كلت نأ ىلإ٢٠٠٥ماعل هريرقت يف صلخ دق قيرفلا نأ ىلإ راشأ امك . ةدمتعملا رهظت مل تايجو  
نأ ىلإ راشأ هنأ ّالإ،ةمئاقلا يف اهجاردإغوس ت يتلا ةردقلا دعب تاعومجم ىدحإ ضارعتسا نكمي ه   

نأ ىلإ راشأ اريخأو . بيرقلا لبقتسملا يف ىرخأ ةرم ةرولُفملا تازاغلا ريمدتبةلصتملا تايجولونكتلا 
، رشعلاو سماخلا عامتجالا يف دنبلا ةشقانم ءانثأ ،تمدق ايبمولوك ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ني

ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف Xررقملا (ريمدتلا تايجولونكتب قلعتي ررقم عورشم   
UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3 (هيفرظنلل يلاحلا عامتجالل هميدقت ىلع فارطألا تقفاو  . 

ءانغتسالا لئاسو يف رظنلا ةلصا ومىلإ ةجاحلا لوان تييذلا ررقملا عورشم ايبمولوك لثمم مدقو   -١٤٢
هنأ افيضم ٢٠١٠ماع لولحب ديربتلاو ءاوهلا فييكت ةزهجأ نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نع   ،

ا  نأ نامضلاكم لحت داوم ىلع روثعلا يرورضلا نم ناك تادعملا هذه يفتابكرملا هذه نم صلختلا    
ايجولونكتلا قيرف ىلإ هجوم بلط ىلع ررقملا ع رشمىوتح او .ةسكاعم ةيداصتقا تاريثأت هل نوكينل 

ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا يف ةلاح تاسارد ءارجإل تاصاصتخا دادعإ نأشب يداصتقالا مييقتلاو 
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ةطبترملا فيلاكتلاو ايجولونكتلا نع ٥ ىلع ةيوتحملاءاوهلا فييكتو ديربتلا تادعمنع ةضاعتسالاب     
اسأ ىلع،نوزوألا ةنامأ ىلإ هجوم بلطو، ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ، تخالاس   تاصاص
  .ةلاحلا تاسارد عضوب مايقلل يراشتسا ريبخفيلكت ل

سماخلا عامتجال ا يف ررقملا عورشمىلع تيدبأ تاقيلعت ايبمولوكل ىرخأ فارطأ تمدقو   -١٤٣
اكيرمأ نادل ب ةعومجم يف نيرخآ ءاضعأ عم تارواشم دعبو. ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو

ررقم عورشم مدقت نأ ىلع تاظحالملا كلت كلذ دعب ايبمولوك تجردأ ،يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا 
 .فارطأللحقنم 

ريمدتلل ةيلاملاو ةينقتلا تاريثأتلاب صاخلا ررقملا عورشم ليحي نأ يريضحتلا ءزجلا ررق دقو   -١٤٤
  .هرارقإلىوتسملا ع يفر ءزجلا ىلإ نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ًايئيب ميلسلا

تناك ،ٍناث حرتقم ىلإ ،ةيبوروألا ةعامجلا نع ةباين ،ةدحتملا ةكلمملا ةلثمم تراشأكلذ دعب و  -١٤٥  
نأشب ءاربخلل عامتجال يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةدعاسم بلطل ،نابايلاو اسمنلا هتمدق دق 

ىرت ذإ ،تحرتقاو  .٢٠٠٦رياربف /طابش يف لايرتنوم يف هدقع ررقملا نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت
ايبمولوك نم مدقملا حرتقملاو نابايلاو اسمنلا نم مدقملا حرتقملا نيب لخادتلا نم غلاب ردق دوجو 

نيتيزاوتم نيتيلمع ثودحل ًايفالتو ؛يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ نادلب ةعومجمو تالص نود ب 
 ، نيتلحرم يذ جعابتا ةطبارتم  . ايجولونكتلا قيرف نم ةدعاسملا ىلع لوصحلا ًالوأ جهنلا اذه نمضتيو

ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ نادلب حرتقم لوانتكلذ دعب و ،رياربف/طابش عامتجال يداصتقالا مييقتلاو  
نابايلاو اسمنلا حرتقم ىلإ اهحرتقم مضت نأ دوت دق ةعومًاضيأ تحملأو . يبيراكلا  دعبو . ا نأ ىلإ
نيحرتقمك ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ نيحرتقملا ةلاحإ ىلع قافتالا مت ،نأش لا اذبضت قم شاقن
 .نيلقتسم

  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفب ةصاخلا ةيرادإلا اياضقلا  - ءاح
ةينقتلا تارايخلا ناجلل نيكراشملا ءاسؤرلا نأ ىلإ ،دنبلل هميدقت نابإ كراشملا سيئرلا راشأ   -١٤٦

، نيعتيهنأو ،ةبانإلاب نولمعي قيرفل ل ةعباتلا ددصلا اذه يف ةيئاهنلا تاررقملا ضعب رادصإ فارطألا ىلع  
  .تقؤملا نييعتلا ديدمت نكمي ال هنأ ثيح

ءاسؤرلل بسانملا ليومتلا ىلع لوصحلا بعصلا نم حبصأ هنأ ىلإ ًاريشم سيئرلا لاق   -١٤٧
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفب ٥ةدا ملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نم ءاضعألاو نيكراشملا  

 ، ءاسؤرلاو ءاضعألل ةينطولا ةياعرلا رارمتسا ةلأسم راثأ قيرفلا ريرقت ن إةينقتلا تارايخلاب ةصاخلا هناجلو
 ،   .مهماهم لامكتسا نم هناجلو قيرفلانيكمت لةيمهألا نم ةغلاب ةجرد ىلع نوربتعي نيذلاو نيكراشملا

ًارصتخم ًاميدقت ،قيرفلل نيرخآلا نيكراشملا نيسيئرلا نع ةباين ،نسردنأ نفيتس ديسلا مدق دقو   -١٤٨
نم وضع ٢٠مضي قيرفلا نأ ىلإ ريش ي ذإ ،لاقو. قيرفلا ميظنت نأشب هناجل مضت امنيب ،ًادلب ١٢   

و ،ًادلب٤٧نم وضع  ١٧٠ةينقتلا تارايخلاب ةصاخلا  ةبسنلاب قيرفلاهب علطض ايذلا لمعلا ءبع ن إ   ،
نم ديدعلا ىطغ يذلاو (يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا نمضت ،رير اقتلل



UNEP/OzL.Conv.7/7-UNEP/OzL.Pro.17/11 

33 

؛ )ليثيملا ديموربل ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإو ةجرحلا تامادختسالا تانييعت كلذ يف امب ،اياضقلا
لمعلا قرف ري راقتو ؛نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختساب ةينعملا لمعلا ةقرف ريرقتو

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ٢٠٠٦ماعل مييقتلا ريراقتو ؛ةينقتلا تارايخلا ناجل وأ ىرخألا   
هل ةعباتلاةينقتلا تارايخلا ناجلو لايرتنوم لوكوتورب ريراقت دادعإ يف ةمدقملا تامهاسملا ىلع ةوالع ؛  
، ىلع ديازتملا لمعلا ءبع لمتشا دقو. ةلصلا تاذ ىرخألا ًايونس تاعامتجالا نم ددع يف ةكراشملا  

حوتفم لماعلا قيرفلا تاعامتجا ىلإ هتاذ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاعامتجا نم اًءدب 
  .فارطألا تاعامتجاو ةيوضعلا

، ديدعلل مضنا ، ٢٠٠٥يفو   -١٤٩ ةلماعلا فارطألا نم كلذوددج ءاضعأ ةينقتلا تارايخلا ناجل نم  
بجومب ةلماعلا فارطألا نع كراشملا سيئرلا نييعت نأ ىلإ راشأ و ؛ىلوألا ةجردلاب ٥ة داملا بجومب

سيئر نييعت عقوت ٥ةداملا   ي امك ؛دامتعالا ديق لازي ال ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل  
هلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نع كراشم    .٢٠٠٦يف تانولا  

دق ،ازودنم نابرام موحان ديسلاو كناب ناثانوج ديسلا نم لك نأ ىلإ ًاريشم سيئرلا ربع   -١٥٠
ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل نيكراشم نيسيئرك ةديدع تاونسل لمعلا دعب دعاقتلل اليحأ  
ةزرابلااهتمدخل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نع ةباينلاب هريدقت نع ،ليثيملا  .  

نأشب تاررقم يأ هنع ردصي مل فارطألل رشع سداسلا عامتجالا نأ ىلإ ًاريشم سيئرلا لاق   -١٥١
نيكراشملا ءاسؤرلا تانييعت نأشب وأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأب ةصاخلا تانييعتلا 

 ، تانييعتلا نيحلا كلذ ذنم ىقلت دق يداصتقال ا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نإةينقتلا تارايخلا ناجلل
يار نايأديسلا : فارطألا نم ةيتآلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشم سيئرك ) ايلارتسأ( 

ناد ديسلاو ) ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا(لوبشتاك ديفاد ديسلاو ؛ةيئايميكلا 
؛تانولاهلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل نيكراشم نيسيئرك ) ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا(كينودريف 

ونازيب اترام ةسنآلاو ) ادنك(توكرام ليشتيم ةسنآلاو  رتروب نايأديسلاو ) ايبمولوك(،  ) ايلارتسا( 
  .ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل نيكراشم ءاسؤرك

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ليكشت لحجانلا عباطلا ىلع ميدقتلا ب قعكراشملا سيئرلا زكر   -١٥٢
، ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا  بناج نم جذومنك مدختسُأ جهنلا اذه نأ فيكوهل ةعباتلا  

نيكراشملا ءاسؤرلا تانييعت دامتعا نأشب ءارآلا يف ًاقفاوت كانه نأ ىلإ راشأ دقو . ىرخأ ةيئيب تايقافتا
ا يخلا يتنجلل الوادم لصاوت نأ فارطألا دشان هنكلو ،تانولاهلاو ةيئايميكلا داوملاب نيتينعملا ةينقتلا تارا

ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل نيكراشملا ءاسؤرلا تانييعت نأشب عامتجالا شماه ىلع ةيمسرلا ريغ 
معدلا نم تاجاحلاب ء افولل ةركتبم قرطىلإ لصوت لا ىلإ ةجاحلا ىلع كلذك دكأ دقو. ليثيملا ديموربب

هيلثمم نيكمتل٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل يلاملا  قيرف ةطشنأ يف لاعفو لماك رود ءادأ نم ا   
  .هتصاخ ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

ىوتسملا عي فر ءزجلا ىلإ ررقملا عورشمليحت نأ ةنامألا ىلإ بلطي نأ يريضحتلا ءزجلا ررق دقو   -١٥٣
  .هرارقإل
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ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل فصنملا ليثمتلا ىلع ةديدع فارطأ ترصأ دقو  -١٥٤ فارطألاو ٥   
نيكراشم ءاسؤر ةعبرأ وأ نيسيئر امإ نييعت اوحرتقا كلذ ىلع ًءانبو٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ  عمو . ، 

نأ ىلع صنت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخا نأ ىلإ نورخآ نولثمم راشأ ،كلذ  
ليثمتلا ىلإ رش . رثكألا ىلع طقف ةثالث نوكراشملا ءاسؤرلا نوكي  ت مل تاصاصتخالا نأ رخآ لثمم دافأو

تارايخلا ناجلو لكك قيرفلا ىوتسم ىلع نكلو ،ًاديدحت نيكراشملا ءاسؤرلا ىوتسم ىلع لداعلا 
  .ماع هجوب هل ةعباتلا ةينقتلا

ديدعلا ربعو  -١٥٥ ةلماعلا ريغ فارطألا نم نينثا نيحشرم نيب رايتخالا يف مهتعنامم نع نيلثمملا نم  
طقف نينثا ىلإ نينيعملا نيكراشملا ءاسؤرلا ددع ضفخ لجأ نم٥ةداملا بجومب    . ، هنأ حرتقُأ ،كلذلو

 دق فارطألا عامتجا نإف ،صوصخلا هجو ىلع قيرفلا ًايلاح هب علطضي يذلا ليقثلا لمعلا ءبعل ًارظن
، .نيكراشم ءاسؤر ةعبرأ نييعت حيتت ثيحب تاصاصتخالا لدعي نأ يف بغري ةيناث ةلأسملا ثحب بقعو  

دامتعالل ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ ةعبرألا نيكراشملا ءاسؤرلا ءامسأ ةلاحإ ىلع قف تأ.  

  نوبركلا ديرولك يعابرل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا  - ءاط
،يليش نأ ىلإ ،دنبلل هميدقت ىدلكراشملا سيئرلا راشأ   -١٥٦ تمدق دق تناك ةعومجم نع ةباين    

سماخلا عامتجالا يف ةلأسملا هذه نأشب ًاحرتقم ،يبيراكلا رحبلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ نادلب 
ررقملا عورشم كدرو يذلا ،حرتقملا ةلاحإ ىلع قفتُأ هنأو ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو 

يلاحلا عامتجالا ىلإ UNEP/OzL.Pro.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3ةقيثولا نم ل وألا لصفلاب ءاه  ،
  .هثحبل

تمدقةيبوروألا ةعامجلا نأ ىلإ ،حرتقملل اهميدقت ىدليليش ةلثمم تراشأ   -١٥٧ عامتجالا ذنم    
، ملا هذه نأشب ةميقلا تامولعملا نم ًاريبك ًامك ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا ةلأس

مم  ةقروك تع ررقملا عورشم نم ةحقنم ةخسن ياوغوروأو ايبمولوكو يليش تدعأ كلذل ةجيتنو  
يف ةماه تامادختسا نوبركلا ديرولك يعابرل نأ بةظحالم ءادبإ ىدل تراشأ و. عامتجا ةعاق

سأ طخ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ريثكلا ىدل نأ ىلإ ،ةيليلحتلاو ةيربتخملا تايلمعلا  سا  
ماعل ةبسنلاب ةباقرلا ريبادت نأو ،نوبركلا ديرولك يعابرل ةبسنلاب ًادج ضفخنم ًاضفخ بلطتت ٢٠٠٥   

هذه يف لعفلاب رفص ىلإ نوبركلا ديرولك يعابر نم حاتملا كالهتسالا مجحب لصي امم ةئاملا يف ٨٥هردق   
نإف ،كلذل ةجيتنو . ٢٠١٠ماع يف لماكلا يجيردتلا صلختلا متي نأ ىلإ ةتقؤملا ةرتفلل ةبسنلاب نادلبلا 

ةماهلا تامادختسالا هذه يف نوبركلا ديرولك يعابر مادختسا ىلع ةرداق نوكت ال دق نادلبلا هذه 
  .لاثتمالا مدع عضول ضرعتلا لامتحا نود

عيمج ضارعتساب موقي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ررقملا عورشم بلط   -١٥٨
ىلإ بسانملا تقولا يف ًاريرقت مدقي نأو ،نوبركلا ديرولك يعابر ىلع لمتشت يتلا ةيلودلا ريياعملا  

لئادبل ةيداصتقالاو ةينقتلا ىودجلا نأشب ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا 
يتلا ةيلودلا ريياعملل ةلماش ةمئاق ئشني نأو ،ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل نوبركلا ديرولك يعابر  
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يونس ساسأ ىلع اهثيدحت وأاهتلازإنكمي الو ،نوبركلا ديرولك يعابر مادختسا ىلع ًايلاح دمتعت    .
يعابر نم فدهتسملا هكالهتسا زواجتي ٥ةداملا بجومب لمعي فرط يأ نأ ىلع ًاضيأ صني امك   

قت عيطتسي هنكلو ،يجيردتلا صلختلا لبق ةيلاتلا تاونسلاو٢٠٠٥ماعل نوبركلا ديرولك  ىلع ليلد ميد  
ةطساوب ةجردمو ةيلودلا ريياعملل عضخت ةيلمع يف نوبركلا ديرولك يعابر مادختسا نع أشن هفارحنا نأ 

عورشم ثح امك . لاثتما مدع ةلاح يف هنأب هرابتعا يغبني ال ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف
ةيندت ىلع لمعت نأ ىلع٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ررقملا  يف نوبركلا ديرولك يعابر كالهتسا    

 لماشلا ءافعإلا تاءارجإو ريياعم قيبطت قيرط نع كلذو ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا
ةلماعلا ريغ فارطألل ةبسنلاب ًايلاح ةددحملا نوبركلا ديرولك يعابرل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل 

  .ةرقفلا كلتب
مهدييأت نع ،كلذ تلت يتلا تاشقانملا يف  ٥ةداملاب ةلماعلا ف ارطألا يلثمم نم ددع برعأ  -١٥٩

ةبسنلاب نوبركلا ديرولك يعابرل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ةيمهأ ىلع اودكأو حارتقالل 
  .لئادب ىلع روثعلا يف فارطألا كلت اههجاوت يتلا تابوعصلاو مهميلاقأل

ةلماعلا فارطألا عم فطاعتي هدالب دفو نأ ٥ةدا ملاب ةلماعلا ريغ فارطألا ىدحإ لثمم ركذ  -١٦٠  
ةروصب ترثأت يتلا ٥ةداملاب  ديرولك يعابرل ا اعم   امادختسا ضيفختب اهمايقب قلعتملا بلطملاب ةسك

و ،ةئاملا يف٨٥ةبسنب نوبركلا  ريياعملاو ريبادتلا ذيفنت لبق تقو ىلإ جاتحت فارطألا نم ًاريثك نأب فرتع ا 
لاقو . ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا يف نوبركلا ديرولك يعابر لئادب مادختسا حيتت يتلا ةينطولا
تاجايتحا يبلي صن لوح ضوافت لل ياوغوروأو ايبمولوكو ،يليش عم لمعلا لصاويس هدالب دفو نإ
  .لايرتنوم لوكوتورب بجومب ةرداصلا ةقباسلا تاررقملا عم تقولا سفن يفىشمتي و فارطألا

عورشم ةسارد ةلصاومب موقي لاصتا قيرف ءاشنإ ىلع فارطألا تقفتا ،تاش قانملا بقعو  -١٦١
  .ةماعلا ةسلجلا يف هلمع نع ًاريرقت مدقيو ررقملا

قيرفلاتالوادم بقعلاصتالا قيرف سيئر مدق   -١٦٢ حقنم حرتقم عورشم   ةروصب يوطني،   
ديرولك عبارب قلعتي اميف ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطأل الاثتما ةلاح يف رظنلا ءاجرإ ىلع ةيسيئر   

. ةيليلحتو ةيربتخم تامادختسا يف تمدختسا ةداملا نأ نايبت نكميامنيح ، ٢٠٠٧ماع ىلإ نوبركلا 
  .٢٠٠٩ - ٢٠٠٧ةرتفلل فارطألل رشع عساتلا عامتجالا ءانثأ هذه ءاجرإلا ةيلمع ضارعتسا متيس و

ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ دنبلا اذه نأشب ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع يريضحتلا ءزجلا قفتا   -١٦٣
  .هرارقإل

  لايرتنوم لوكوتوربب ةلصتملا ةمداقلا تاعامتجالل ديعاوم  -ءاي 
كراشملا سيئرلا راشأ  -١٦٤ نأ ىلإ ركذلاب  سماخلا عامتجالا ءانثأ تحرتقا ةيبوروألا ةعامجلا ، 

تاذ ةيلبقتسملا تاعامتجالا ديعاوم نأشب ررقم عورشم ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو 
-UNEP/OzL.Conv.7/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف دراولاو ،لايرتنوم لوكوتوربب ةلصلا 

UNEP/OzL.Pro.17/3 عورشمك   .ءاي ررقملا 
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فارطألل ٍفاك تقو ةحاتإ ةيمهأ ىلع ررقملا اذهضرع دنع ةيب وروألا ةعامجلا لثمم دكأ  -١٦٥  
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهمدقي تامولعم يأ نوكت ن أ يغبني هنأىلإ ًاريش م ،تاعامتجالل دادعإلل

رظنلا نم فارطألا نكمتت ىتح ،رهشأ ةعبس نع لقت ال ةدمب فارطألا عامتجا لبق ةحاتم يداصتقالا 
هددح يذلا يئاهنلا دعوملاب ءافولا ىلع ةرداق كلذ عم لظتو مييقتلا قيرف هب ماق يذلا لمعلا يف 
لوكوتوربلا ىلع تاليدعتلا نعغالبإلل رهشأ ةتسب لوكوتوربلا تارييغتلا نم ددع لاخدإ مت دقو .  
لا ةئدهتل كلذو قيرفلا ءاضعأ عمرواشتلا دعب ررقملا عورشم ىلع اذه يف فارطألا اهراثأ يتلا لغاوش   
  .نأشلا

لاثتمالا ىودج صوصخب هقلق نع ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا يف نيلثمملا دحأ برعأ و  -١٦٦
ديعاوم ديدحت ذبحي هنأ نيح يف هنأ ،رخآ لثمم ركذو . لدعملا ررقملا عورشمب ةدراولا تابلطتملل

دلبلا ةردق رابتعالا يف ذخألا مهملا نمف ،ٍفاك تقوب اهداقعنا لبقو ًامدقم ةيلبقتسملا  تاعامتجالا 
تاعامتجا دقع وهو عبتملا ديلقتلا رارمتسا ذبحي هنإ لاق امك . ةيرورضلا تابيترتلا عضو ىلع فيضملا
نأ ىلإ ركذ لاب ًاريشمو ،ينامئتسالا قودنصلا تاعامتجا عم بقاعتلاب ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا
هذه ىلع ًادر ةيبوروألا ةعامجلا لثمم راشأ و. رفسلا فيلاكت ريفوت ىلع دعاست ريبادتلا هذه لثم
ةكبش ىلع نوزو ألا ةنامأ عقوم ىلع ةعوضوملا ةيلبقتسملا تاعامتجالل خيراوت يأ نأ ىلإ ،تابيقعتلا

  .اهضعب عم نارتقالاب تاعامتجالا ةلودج ايازمب ملسو ،طقف ةيداشرإ نوكتس ررقملل ًاقبطبيولا 
، ٢٠٠٧ماع نأ ىلإ ةراشإ يف ادنك لثمم ركذ   -١٦٧ لايرتنوم لوكوتوربل نيرشعلا ىركذلا قفاويس  

فوسو . ماعلا كلذدقعي يذلا فارطألل رشع عساتلا عامتجالا ةفاضتسا ةيناكمإ ثحبت هتموكح نأ 
ال مأ عامتجالا كلذ ةفاضتساب اهل حمسي عضو يف تناك اذإ ام٢٠٠٦لالخ دكؤت   .  

عم رواشتلاب ،ررقملا عورشم نأشب لمعلا ةينعملا دوفولا لصاوت نأ يريضحتلا ءزجلا بلط   -١٦٨
  .هرارقإلىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ مدقي صن دادعإو ،ةنامألا 

لامعألا لودج نم دنبلا نأشب ررقم عورشم ةلاحإ ىلع يريضحتلا ء زجلا قفتا ،كلذل ًاعبتو  -١٦٩
  .هرارقإلىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ 

ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لثم قيرفب ةصاخلا حلاصملا راهشإل ةيهيجوت ئدابم   -فاك 
  هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا

تممع ادنكنأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ  -١٧٠ لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ءانث  أ 
قيرف ءاضعأ بناج نم حلاصملا راهشإ صوصخب ةيهيجوت ئدابم نأشب لفغ ةقرو ،ةيوضعلا حوتفم 
مدقت نأ فارطألا ىلإ تبلطو ،هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 

ةلصاوم نكمي ثيحب ةلأسملا ىلع ا    .يلاحلا عامتجالا يف اهرظن اقيلعت
نع ةباين ،ةدحتملا ةكلمملا نم تاقيلعت تقلت هتموكح نأ ،حرتقملا ًامدقم ادنك لثمم دافأ   -١٧١

قيرف نم ةيديهمت تاقيلعت ىلع ةوالع ،ايلارتس أو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نمو ،ةيبوروألا ةعامجلا
قيرف تاصاصتخا ًاضيأ ةيانعب تسرد دق هدل ب نأ ىلإ راشأو. يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا
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عورشملا يف ،ةاقلتملا تاقيلعتلا عم ،ةساردلا هذه زربت نأ تلواحو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 
يف حرتقملا دامتعا  دهشت نأ هتموكح دوت تناك امنيب هنأ ىلإ راشأو. ةحرتقملا ةيهيجوتلا ئدابملل يلاحلا

 راشأ امك ،فارطألا نم تالخدملا نم ديزملا ىلإ سمت دق ةجاحلا  نأ تمهفت اأ الإ ،يلاحلا عامتجالا
  .مداقلا هعامتجا يف ةلأسملايف رظنلا يف بغري هنأ ىلإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف 

نماثلا عامتجالا ىلإ ةلأسملا هذه ثحب ةلصاوم ليجأت ىلع يريضحتلا ءزجلا قفاو كلذل ًاعبتو   -١٧٢
عقوم ىلع يلاحلا هلكش يف ادنك حرتقم عضوب ةنامألا موقت نأ ىلع ًاضيأ قفاو امك .فارطألل رشع  
يئا مدقت نأو هيف رظنت نأ فارطألل نكمي ثيحب بيولا ةكبش ىلع ةنامأل ا  دعوم يف ،هيلع ا  اقيلعت
  .ةنامألا هددحت

  ٢٠٠٦ماعل لوكوتوربلا تائيه ةيوضع ثحب   - مال
نم ددعل نيحشرم ةيمستب تماق دق فارطألا نأ ىلإ ،دنبلا ًامدقمكراشملا سيئرلا راشأ   -١٧٣  

ةنجلو ،ةيذيفنتلا ةنجللا ةيوضعل نوحشرم كلذ يف امب ٢٠٠٦ماعل لوكوتوربلا تائيه يف بصانملا   ،
نوكيس هنأب فارطألا سيئرلا غلبأ امك . ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نوكراشم ءاسؤرو ،ذيفنتلا
يبتكم يف بصانمل نيحشرم رايتخا اهيلع لوكوتوربو انييف ةيقافتا نم لك فارطأل نيمداقلا نيعامتجالا  
  .لايرتنوم

سيئرللوتائيهلا هذه ةيوضعلةمدقملا تاحيشر تلا ىلع يلاتلاب فارطألا تقفاو  -١٧٤ نيكراشملا ني   
  .هرارقإلىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ كلذ دعب ررقملا عورشم تلاحأو ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل 

  ذيفنتلا ةنجل اهتشقان يتلا غالبإلاو لاثتمالا اياضق  -م يم
ميدقتب موقي نأ ،ذيفنتلا ةنجل سيئر ) ادنلوه(توغ سام ديسلا نم كراشملا سيئرلا بلط   -١٧٥

صنلا ضرع دقو . اهتثحب يتلا ةيسيئرلا اياضقلاو ةنجلل نيثالثلاو سماخلا عامتجالا ريرقتل زجوم ضرع
تايصوتلا بناج ىلإ UNEP/OzL.Pro/ImpCom/35/10ةقيثولا يف ع امتجالا ىلع ريرقتلل لماكلا  
  .تاررقملا عيراشمو

لدعملا كلذ يف امب ،يضاملا ماعلا يف فارطألا اهتققح يتلا ةيباجيإلا تازاجنإلا ةنجللا سيئر زربأ   -١٧٦
ماكح أل لاثتما مدع ةلاح يف تناك يتلا نادلبلل ةلثمأ ةدعو تانايبلا غالبإ تايلمعل ًادج يلاعلا

ىلع لعفلاب كلذ دعب ةمدقتم تحبصأو لاثتمالا ىلإ تداع مث ،لمع ططخ تذفن يتلاو ،لوكوتوربلا 
لوكوتوربلا بجومب ا  ىلع تاررقملا عيراشم نم ٢٠هردق يلامجإ ددع ضرعب ةنجللا موقتسو . امازتلا  

فارحنالا تالاحل حاضيإ تابلطو ،تانايبلا غالبإ تايلمع اهمظعم يطغيو فارطألا ريبادت نع ، 
ىلإ فارطألا ةداعإل ،ةددحم ةينمز رطُأو سايق تامالعب ،لمع ططخل تابلطو ،ا   حومسملا ةباقرلا

  .لاثتمالا
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ةرركتملا فارطألا دحأ ةردق مدع ،ناجيبرذأ يهو ،طقف ةدحاو ةلاح يف ةنجللا تحضوأ   -١٧٧
صلختلل اهلمع ةطخ لماكلاب ذفنت نأ نم ناجيبرذأ نكمتت ملو. لوكوتوربلل لاثتمالا ىلإ ةدوعلا ىلع  
ىلع مئاد رظح ضرفب فرطلا مايقب ةنجللا تبحرو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا
ظفحت نع برعأ فرطلا نأباهميلست نم مغرلا ىلع ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم داريتسا  تا 

عورش مقلقلا اذه ةئدهت ل ةنجللا تحرتقا كلذلو. لماك لكشب رظحلا اذه ذافنإ ىلع هتردق صوصخب
اذإو . ناجيبرذأ ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ريدصت فقو ةردصملا فارطألا ىلإ بلطي ررقم

تاءارجإ ذاختاب تايصوت ةنجللا مدقتس ،لاثتمالا ةلاح ىلإ ناجيبرذأ ةداعإ يف ءارجإلا كلذ قفخأ 
  .فارطألل نماثلا عامتجالا ىلإ ىرخأ

تماق يتلا ساسألا طخ تانايب ىلع تاحيقنت ءارجإ نأشب تابلط يف ًاضيأ ةنجللا ترظن دقو   -١٧٨
ةلصفم ةيجهنم ىلع صن يذلا١٥/١٩ررقملا يف ةنيبملا ريياعملل ًاقفو اهريدقتب  هذه عم لماعتلل    

كيسكملاو ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج امهو،ناينعملا نافرطلا مدقو. تابلطلا ةمزاللا تامولعملا ضعب ،   
تامولعملا لك سيلو،امهبلط معدل يف يلاتلا اهعامتجا يف نيتلاحلا ىلإ ةدوعلا ةنجللا ةين تناك كلذبو ،   
  .اهاقلتت نأ عقوتت يتلا ةيفاضإلا تامولعملا ءوض

نم ةمدقم ةافو تسم تامولعم نعو صيخارتلا مظن نع تاررقم عيراشم ةنجللا تمدق امك  -١٧٩
جتالا نأشب١٥/٣ررقملاب ًالمعو ةنامألا  ىلإ ةفاضإلابو . ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب را 

يف ةبغر ةنجللا تدبأ ،ةنامألا ا ءافي تسالا ةيلمع  ٨ةرقفلا رفاوت ىلإ عامتجالا رظن ءاعرتسا تماق يتلا 
ررقملا نايرس ءاهتنا ءوض يف لوكوتوربلا نم ٤ةداملا نم  يلاحلا عامتجالا يف١٥/٣   .  

يف ةنجللا لامعأ لودج ىلع ةجردملا ةديدجلا اياضقلا ىدحإتلثمت   -١٨٠ داوملا نيزخت ةجلاعم  
تحضوأ تالاح عبرأ نيبي ةنجلل ةنامألا هتدعأ يذلا ليلحتلاف . لاثتمالاب قلعتي اميف نوزوألل ةدفنتسملا

ةنس لايف نيزختلل ةجيتن ءاج نوزوألل ةدفنتسملا داوملل دئازلا كالهتسالا وأ جاتنإلا نأ فارطألا اهيف 
ريمدتلل– ةلبقمةنس يف مادختسال ا لجأ نم ةنهارلا ، وأ  ،  داومك ريدصتلل وأ ةطيسو داومك مادختسالل
هدافم ام ىلإ ةيئدبم ةروصب ةنجللا تصلخ دقو . ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل ريدصتلل وأ ،ةطيسو

ةنيغبني هنأ   داومك يلحم مادختسال زخملاو ةنس يف ةدروتسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةلاح يف طقف  
كلذ رابتعا ،لوكوتوربلا بجومب هب حومسملا يونسلا كالهتسال ا زواجتي امبةيلات ةنس يف ةطيسو 

ةيلمع بعاصم ىلإ يدؤت دق ا تملسو. لوكوتوربلا ماكحأ عم ًاقفاوتم  اجاتنتسا نأ كلذ عم ةنجللا  
. يعقاوو يلمع لح ىلإ لصوتلل ةجاح ةمث نأو لاثتمالا نامضل دوهج نم هلذبت اميف فارطألل ةبسنلاب
ةيضقلا ثحب يف بغري دق فارطألا عامتجا نأب سيئرلا حرتقا ،اذه ءوض يفو   .ةضافتساب 

اهتمدق يتلا ريراقتلاب ةلصتم تناكف ةنجللا اهيف ترظن يتلا ىرخألا ةديدجلا ةيضقلا امأو   -١٨١
طتلاو ثحبلا نأشب لايرتنوم لوكوتورب نم٩ةداملا بجومب فارطألا  لدابتو ماعلا يعولاو ريو  

تسيل ٩ةداملا نأ هدافم ام ىلإ ةنجللا تصلخو . ةريخألا تاونسلا لالخ اهددع ّلق يتلاو تامولعملا  
لب ينوناق مازتلاىلع يوتحت يتلا اهدحو  ةميق ىلع ًاضيأ يوطني ةداملا هذهل ًاقبط ةمدقملا ريراقتلا ن إ 
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فارطألا ديلوت ليهستل تاحارتقالا نم ةعوم جم ىلع يوتحي ررقم عورشم حرتقت يهف كلذلو ةيلعف
  .اهميدقتو ةمزاللا تامولعملل

، سيئرلا بحر و. اهلمع ريسيتل تاحرتقملا نم ًاددع ةنجللا تشقان امك  -١٨٢ ددصلا اذه يف
هيف رظنيس يذلاو هذيفنت زيزعت فد   لوكوتوربلاب صاخلا لاثتمالا مدع ءارجإ ضارعتسا نأشب حرتقمب

ريغ وأ ،ةيمسر ةقيرطب لوانتي نأ نكمي اذهك ًاضارعتسا نأ ىلإ راشأو . عامتجالانم قحال تقو يف 
خيرات قيبطت يغبني ناك اذإ ام ةلأسم لثم ةلصلا تاذ اياضقلا نم ًاددع ،ةيمسر ًايئا    فارطألل ةبسنلاب
  .تامولعملا هذهل بسانملا رابتعالا ءاليإ نم ةنجللا نيكمتل تانايبلا مدقت يتلا

ددعتم قودنصلا ةنامأو نوزوألا ةنامأ يفو ةنجللا يف هئالمزل ركشلاب هجوت ماتخل ا يفو  -١٨٣
تارمتؤم يف هنأ ظحالو . ةنجللا عامتجا ترضح يتلا فارطألا عيمجو ةذفنملا تالاكولاو فارطألا

 ، لاثتمالا ماظن ىلإ رظني ناك اهرضح يتلا فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالا نم ريثكلا تاعامتجاو
مهملا نم نأ نم مغرلاب هنإ لاق و. هب ىذتحي جذومنكو مارتحاب ناكم لك يف لايرتنوم لوكوتوربل

ىدلو . هرربي ام مارتحالا اذهل نأب هداقتعا نع برعي هنإف سفنلا نع اضرلا ىرسأ حبصن الأعبطلاب 
نم ة نس رشع ةسمخهءارو روطتمو نرم ماظن لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ يف فارطألا 

  .ةلصاوتملا تاحاجنلا نم ديج لجسو ةبرجتلا
نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا زيلازنوغ وكرام ديسلاهج و  -١٨٤ هئالمزو توج ديسلا ىلإ ةئنهتلا  

ىدل عامتجالا هابتنا ىعرتسا و. هوعبتايذلا قيقدلا جهنللو هب اوماق يذلا داجلا لمعلل ذيفنتلا ةنجل يف 
لع فارطألل هتئن  تانايبلا نع ةنامألا هتردصأ بيتكل ،تانايبلا غالبإ تايلمعل عفترملا لدعملا ى ةداعإ

ماع ىلإ ١٩٨٦ماع نم ةرتفلا يف اهنع غلبملا  عامتجالا ءانثأ ًاحاتم ناك يذلاو٢٠٠٤   .  
ةنجل هب تماق امب ةملكلا اوبلط نيذلا نيلثمملا عيمج داشأ  ،كلذ تبقعأ يتلا تاشقانملا يفو  -١٨٥

لاثتمالا مدع ءارجإ ةنورمو ةطاسب نأب نولثمملا فرتعاو . تازاجنإ نم هتققح امو داج لمع نم ذيفنتلا
يوطني يتلا ةميقلاب نولثمملا رقأ امك ،اهيلع ظافحلا بجي ةزراب ةزيم نالكشي لوكوتو ربلاب صاخلا
هررقم عورشم بحسيس هنأ ايلارتسأ لثمم نلعأ ،ددصلا اذه يفو. ءارجإلا ذيفنت ضارعتسا اهيلع  
ىلإ ةدوعلا يف هلمأ نع برعأ هنكلو ،ضارعتسالا اذه ءارجإل صصخم لماع قيرف ءاشنإ حرتقاو  

هيلع اهحرط يف فرط يأ بغري دق راكفأ ةيأب بحري هنأو لبقتسملا يف قحال تقو يف عوضوملا 
  .ةرشابم

،٩ةداملا بجومب فارطألا اهتمدق يتلا ريراقتلاب قلعتي اميفو   -١٨٦ لايرتنوم لوكوتورب نم تغلبأ    
يتلا فارطألا ةمئاق ىلإ هتفاضإ يغبني هنأو ةريخألا ةنوآلا يف هريرقت مدق اهدلب نأ عامتجالا جيورنلا ةلثمم 

  .ررقملا عورشم يف ريراقت تمدق
غلبأ١٥/٣ررقملاب قلعتي اميفو   -١٨٧ لثممت،  دق نانويلا نأب عامتجالا ةيبوروألا ةعامجلا ة  تهتنا  

ةينطولا ا  قيدصتلل اءارجإ نم ًارخؤم ادنلوبو اكيجلب نأ نم مغرلاب هنأ ترقأ امك ،نيجيب ليدعت ىلع   
نايرس ءاهتنا ل بقةيلمعلا هذه زاجنإ نم نكمتت نل اهنكل ،نيجيب ليدعت ىلع قيدصتلا ددص بلاغتربلاو 
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يلاحلا فارطألا عامتجا نم ريخألا مويلا يف١٥/٣ررقملا  ررقم عورشم تمدق كلذ ىلع ءانبو.    
ىتح فلأ ٢ و٢ةداملل مات لاثتما ةلاح يف تناك ةثالثلا فارطألا نأل ًارظ ن هنأب فرتعي ةداملاو ءاط ٢   
نيجيب ليدعت كلذ يف امب لوكوتوربلا نم٤ نادلبلا هذه نم تارداصلاو تادراولاب حامسلا نكمي هنإف ،   

ةداملا نم ٨ةرقفلا دونب بجومب اهيلإو  لوكوتوربلا نم٤   .  
ةدقعم ا ق نأ ىلع نولثمملا قفتا  -١٨٨  أب ًاملع ةمهم ةيضق لاثتمالاب قلعتي اميف نيزختلا ةيض

حرتقاو؛ثحبلا نم ديزملا يعدتستو سداسلا عامتجالا ءانثأ ًاددجم ثحبلاب ةيضقلا لوانت ةرورض او  
  .ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو

تلا ةنجل ا  -١٨٩  عيفر ءزجلا ىلإ ذيفن تصوأ يتلا تاررقملا عيراشم ةلاحإ يريضحتلا ءزجلا ررق
  .اهرارقإلىوتسملا 
ةداملا نم ٨ةرقفلا قيبطت نأشب ةيبوروألا ةعامجلا هتمدق يذلا ررقملا عورشمب قلعتي اميفو   -١٩٠  ٤ 

هنأ ىلإ ةلثمملا تراشأ ،لاغتربلاو ،ادنلوبو ،اكيجلب ىلع نيجيب ليدعت صوصخب لايرتنوم لوكوتورب نم 
ةيمسر ريغتارواشم بقع ررقملا عورشم حيقنت مت نأب رقأ حقنملا عورشملا نأ ىلإ ًاضيأ تراشأو .  
عيمج ىلع يغبني هنأو ءاضعألا اهلود نم  ًاقيدصت لكشي ال ليدعتلا ىلع ةيبوروألا ةعامجلا قيدصت

يتلا لودلا نأ ىلإ تراشأو . ةلقتسم ةروصب ليدعتلا ىلع قيدصتلاةيبوروألا ةعامجلاب ءاضعألا لودلا 
عيفر ءزجلا ىل إ عورشملا اذه ةلاحإ مت ،ةبضتقم ةشقانم بقعو. ددصلا اذه يف ًامدقت ققحت ررقملا اهينعي

  .هرارقإلىوتسملا 
نأشب ررقم عورشم ،ةيقرشلا ابوروأ لود ةعومجم نع ةباين ًاثدحتم ،ايجروج لثمم مدقو   -١٩١

ةداملا نم ٨ةرقفلا قيبطت  ناتسكيجاط ىلع نيجيب ليدعت صوصخب لايرتنوم لوكوتورب نم٤  دقو .   
تانايبلا لك تمدق ناتسكيجاط نأ ىلع نيثالثلاو سماخلا اهعامتجا يف تدكأ ذيفنتلا ةنجل نأ ظحال 

ىل إ ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع يريضحتلا ءزجلا قفاو كلذلو. نيجيب ليدعتل اهلاثتما ديكأتل ةبولطملا
  .هرارقإلىوتسملا عيفر ءزجلا 

نوبركلا تابكرم جاتنإ طبضىلإ فدهي ررقم ع ورشم ادنك لثمم مدق ،هتاذ دنبلل ًاقبطو  -١٩٢  
ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا يفريدصتلا لجأ نم ةيرولف ةيرولكلا  تاجايتحالاب يفت يكل ٥   

هذه راعسأ ىلع ىقبي جاتنإلا اذه نأ ثيح ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيلحملا ةيساسألا   ،
ذاختاب ةردصملا فارطألا مايق ررقملا بلطتيو . ةلاعف لئادبثادح تسا قوعيوةضفخن م تابكرملا

بلطيو ةقيقحةبولطم تارداصلا هذه نوكت نأ نامضل ةنيعم تاوطخ  ًاريرقت عفرت نأ ةنامألا ىلإ،   
ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا يفةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ تايوتسم نأشب   ٥ ،

ت نأ ىلع صنيو،نكمم تقو عرسأب جاتنإلا اذه نم يجيردتلا صلختلاىلع فارطألا هذه ثحيو  رظن  
اهعامتجا يف ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا نم يجيردتلا صلختلا لودج ىلع ليدعت لاخدإ يف فارطأل ا
  .مداقلا
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ىلإ مهدحأ راشأ نكلو ،ررقملا عورشم فادهأل ماعلا اهدييأت نع فارطألا نم ددع ربع  -١٩٣  
 ، تابكرم جاتنإ نم يجيردتلا صلختلاب عارسإلا ب ةرظتنملا تابقترملل صوصخلاهجو ىلعو لغاوشلا

، . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا عورشمل ادنك ميدقت نع ترفسأ ةيمسر ريغ تارواشم ءارجإ مت كلذل ًاعبتو
 ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ ةحقنملا هتروصب ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع فارطألا تقفاوو. حقنم ررقم
  .هرارقإل

  لايرتنوم لوكوتورب ىلعليدعت لاخدإ ب ةيبوروألا ةعامجلا نم حرتقم  - نون
نأ ىلإدنبلا ميدقت دنعكراشملا سيئرلا راشأ   -١٩٤ سماخلا عامتجالا يف تمدق ةيبوروألا ةعامجلا   

قلعتي اميف لوكوتوربلا نم ٥ةداملا ماكحأل ًاحرتق م ًاليدعت ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو  
هثحبل عامتجالا اذه ىلإ حرتقملا اذه ليحي نأ ىلع قفاو قيرفلا نأ ىلإ كلذك راشأو . ليثيملاديموربب 

دقو ؛ةلمكملا تامولعملا ضعب دادعإب ةيبوروألا ةعامجلا تماق ،تقولا كلذ ذنمو . فارطألا بناج نم
  .UNEP/OzL.Pro.17/7ةقيثولاب ةلمكملا تامولعملاو حرتقملا اذه درو 

تلاو ةلمكملا تامولعملا ةيبوروألا ةعامجلالثمم مدق دقو  -١٩٥ ًاديزم لخديس يذلاو ،حرتقملاليدع    
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب ليثيملا ديمورب نأشب ةتقؤملا ضفخلا تاوطخ نم   ٥ .

نيتنسلا نم لك يف ةئاملا يف ٢٠ةبسنب ضفخ ىلإ حرتقملا ليدع تلا يدؤيسو ةبسنب  و٢٠١٠ و٢٠٠٨ 
يف ةئاملا يف ١٠ نم نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسا داعبتسا مت دقو . ٢٠١٢ 
لوقت يتلا ةركفل ا لوبقل دادعتسا ىلعنوكيس هدفو نأ ىلع لثمملا دكأ دقو . ةحرتقملا ضفخلا لوادج
  .كلذ فارطألا تلضف اذإ ،ثالث نم ًالدب ةدحاو ضفخ ةوطخ قيبطتب

ًاديمجت ت ققح ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ةيبلاغ نأ ىلإ ةافوتس ملا تامولعملا تراشأو  -١٩٦
ماعيفًاينطو  وحن قيرطلا ىلع نادلبلا هذه نأ ٢٠٠٣ماع تانايب تنيب ،كلذ ىلع ةوالعو . ٢٠٠٢    

يف ةبولطملا ةينطولا تاضيفختلا نم ةئاملا يف٢٠ةبسن ب ءافولا ماع    ٢٠٠٥.  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماع لا فارطألا يلثمم نم ديدعلا ماق  -١٩٧ ىلعو ،ةملكلا بلطب ٥   

 ، هلوبق مهرودقمب سيل هنأ اونلعأ م  أ الإ ،اهحرتقم ببسب ةيبوروألا ةعامجلا ىلع مهئانث نم مغرلا
ام ًابلاغ يتلاو ،ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا دنع ا   عجرت وهجاوي يتلا تابوعصلا ىلإ نيريشم

ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ًاريثك نأ ىلإ ًاضيأ ريشأ دقو. ةحلاصلا لئادبلا ىلإ راقتفالاىلإ   ٥ 
اهل حاتي ىتح يجيردتلا صلختلل ةينطولا اه ططخ حيقنتل فارطألا ددعتم قودنصلا ىلإ تابلط تمدق

تناك هن أ ىلإ نيلثمملا دحأ راشأ دقو. ةبرجمةءافك تاذ ليثيملا ديموربل لئادب ىلع روثعلل ًايفاك ًاتقو 
فارطألا ثحو ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالل تاءافعإ ىلع لوصحلا تابلط يف ةدايز كانه 

صلختلاب مازتلا راهظإو ةرادإلل ةينطو تايجيتارتسا ميدقت ىلع ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ  . ركبملايجيردتلا  
نيدعتسم ريغ م   حرتقملاحقنملا ينمزلا راطإلا دييأتلكلذل أ اونلعأو  .  
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تايجيتارتسإ عبرأ تمدق ٥ةداملاب ةلماع ريغ ًافارطأ نأ بةيبوروألا ةعامجلا لثمم دافأ دقو   -١٩٨  
يف اهنم ديزملا ميدقت عقوتيهنأو ةينطو ةرادإ  ريغ فارطألا نيب اميف ددحم هاجتا كانه ناكو . ٢٠٠٦ 

ب نم لقأ تايمكب ةجرحلا تامادختسالل تاءافعإ بلطل٥ةداملا بجومب ةلماعلا  دقو . ليثيملا ديمور 
  .يلزانتلا هاجتالا اذه ىلع ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ظفاحت نأ يف هلمأ نع لثمملا ربع

رظنلا ةلصاوم نأشب ءارآ قفاوت ثدحي مل هنأ ىلإ همدق يذلا زجوملا يف كراشملا سيئرلا راشأ   -١٩٩
  .حرتقملا يف

  ىرخأ لئاسم  -ًاسماخ 
لماع ريغ فرط صربق نأب فارتعالا هنأش نم ررقم عورشم ةيبوروألا ةعام جلا لثمم مدق -٢٠٠

ةعامجلا يف ًاوضع صربق تحبصأ نأ دعب هتضتقا ةرورضلا نأ ًارسفم ،لوكوتوربلا نم ٥ةداملا بجومب   
  .٢٠٠٤ويام /رايأ ١يف ةيبوروألا 
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  ىوتسملا عيفر ءزجلا: يناثلا ءزجلا

  ىوتسملا عيفر ءزجلا حاتتفا  - ًالوأ 
يف كرتشملا عامتجالل ىوتسملا عيفر ءزجلا دق   -٢٠١ لوألا نوناك١٦ و١٥ع  ٢٠٠٥ربمسيد / 

، سيكام ديسلا هحتتفا و ، لاغنسلا ءارزو سيئر ،لا  ١٥سيمخلا حابص ،فصنلاو ةرشاعلا ةعاسلا يف
  .ةيلحم ةيقيسوم ةقرف نم بابش ةطساوب يقيسوم لصاف ءادأ دعب ٢٠٠٥ربمسيد /لوألا نوناك

ىلدأدقو  -٢٠٢ ديسلاو ،زيلازنوجديسلاو ؛راكاد ةدمع ،بويد باب ديسلا ةيحاتتفا تاملك  ب   
ديسلا نع ةباين ًاثدحتم ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربب ةيئيبلا تاقافتالا ةبعش ريدم ،تناك يراكاب 
بتكم ةسيئر ،يرومكام ايدولك ةسنآلاو ؛ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ،رفبوت 

، جالا سيرولف نالا ديسلا نع ةباين ًاضيأ تثدحت يتلاو ،انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل سداسلا عامت
  .لاس ديسلاو ؛لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا بتكم سيئر

ةفاضتساب رخفت راكاد ةنيدم ن إلاقو نيكراشملاب ،ةيحاتتفالا هتملك يف بويد ديسلا بحر   -٢٠٣
نوزوألا ةقبطو ،ةئيبلا ةيامحل ةلوذبملا ةيملاعلا دوهجلا يف رودب ةمهاسملا ةلصاومل فغشب علطتتو ع امتجالا
تناك ةيئيبلا ةيامحلا نأ ىلإ ًاريشم لاق و. ةمداقلاو ةيلاحلا لايجألا حلاص لجأ نم ،صوصخلا هجو ىلع

 ، ا ا لغاوشلا جمدل تاوطخ تذختا لاغنسلا نإرقفلا ىلع ءاضقلا دوهج يف ةمساح اسايس نمض ةيئيبل
  .ايقيرفأ ةيمنت لجأ نم ةديدجلا ةكارشلل ةئيبلا ةردابم دوقت هدلب نإو ةمادتسملا ةيمنتلل

لاغنسلا ةموكحل لايرتنوم لوكوتورب فارطأ نع ةباين هريدقت نع يذيفنتلا نيمألا ربع دقو   -٢٠٤
 ٢٠٠٥ماع نأ ىلإ ًاريشم لاق و. نوزوألا ةقبط ةيامح دوهج يف ةرمتسملا اهتكراشمو اهتفايض مركل

 ، صلختلا يف زرحملا مدقتلا مييقتل ةبيط ةصرف رفو عامتجالا ن إانييف ةيقافتال نيرشعلا ىركذلا دهش
ريبك مدقت زارحإ نم مغرلا ىلع ،هنأ ىلإ ،ددصلا اذه يف راشأ و. نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا
نيعتي يذلا ريثكلا كانه لازي ال هنأ الإ ،ةيمانلا نادل بلا يف ًاضيأ نكلو ةمدقتملا نادلبلا يف طقف سيل
ةزراب دوهج نمفارطألا ددعتم قودنصلا هلذب امب ملس نأدعبو . هب مايقلا ةئيبلا قفرمل لاعفلا رودلاو    ،

لودج يف اياضقلا نم ددع ىلع دكأ ،لاقتنا ةلحرمب ا   اداصتقا رمت يتلا نادلبلل ةدعاسملا ميدقت يف ةيملاعلا
ةقلعتملا كلت ةصاخ ،فارطألا ةددعتم تادهاعملا نيب اميف نواعتلا دئاوف ىلع ًاضيأ دكأ دقو . لامعألا

لايرتنوم لوكوتورب ةلظم تحت ددجتم نواعت ىلإ ةجاحلاو ،ةيئايميكلا داوملل يلودلا لامعألا لودجب 
  .مئاقلا نوزوألا ماظنل ةيلاحلا عفدلا ةوق ىلع ظافحلل

رمتؤملا ةفاضتسا يف ةيصخشلا هتكراشمل لاغنسلا ءارزو سيئرل هنانتما نع تناك ديسلا ربع دقو  -٢٠٥  
اهسفن تسرك يتلا ايقيرفأ نادلب ىلع ًاضيأ ىنثأو . نوزوألاةيامح يف ةلاعفلاو ةرمتسملا هتكراشملو 

نم نوزوألا دافنتسا ءارج نم ًارثأت لقأ ا   نادلب أ نم مغرلا ىلع ،نوزوألا ةقبط ةيامحل ةيملاعلا ةلمحلل
نواعتلاو ملعلا امه نوزوألا ةيامح ماظنل ناتمزالتملا ناتماعدلا نأ ىلإ ًاريشم لاق و. ىرخأ قطانميف 

 ، ةحاتملا تاناقتلاو راثآلاو ،بابسألل ةقوثومو ةيوق ةيملع تامييقت ىلإ دنتسا ماظنلا حاجن ن إيلودلا
ةيلمع نأ ىلإ ،قايسلا اذه يف راشأ و. ةيمانلاو ةمدقتملا نادلبلا نم لك يف تاسسؤملا مازتلا ىلإو
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ريياعملا نم رايعم يأبًارهاب ًاحاجن تققح فارطألا ددعتم قودنصلا ملكتملا لثم راشأ ،كلذ عمو .  
يف ا ا نيعتي يذلاريثكلا كانه لازي ال هنأ ىلإ قباسلا   ريتو ىلع لظت نأ فارطألا دشانو ،هب مايقل

ديكأتلاو خانملا ريغت عمتجم عم طباورلاب ضوهنلا ىلإ ةجاحلا ىلع دكأ ،ماتخلا يفو. راكتبالاو زيكرتلا  
  .يجولويبلا عونتلا تادهاعمب طابترالا ىلع ربكأ ةوقب

 اناكاهل عباتلا لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا نأ ىلإ ريشت يهو ،يرومكام ةسنآلا تلاق   -٢٠٦
بسب هنإ ،ىذتحريدقت عضوم   اهتعطق يتلا تادهعتلا ب ت جذامنك ةيلودلا تايدتنملا يف ةمظتنم ةروصب

ةروصب ًاراشتنا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا رثكأ كالهتساو جاتنإ صقانت ،ةموكح ١٨٠ةبارق اهسفن ىلع   
ًاددع ن إتلاقو . ىرخألا داوملا نم ددع ىلع ءاضقلا يف ققحت دق مدقتلا نم ًاريبك ًاردق نإ و،ةريبك

نم مغرلا ىلعو . ناسنإلا ةحصلكلذ نم ربكأ دئاوف تققح يتلا يه ةيملاعلا تاقافتالا نم ًادج ًاليلق 
. هزاجنإب تماق امب رخفت اهلعجي ام اهيدل فارطألا نأ الإ ،هب مايقلا نيعتي يذلاريثكلا كانه لازي ال هنأ 

ةيقافتا ريوطت يف يسيئر رود ب تماقةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نأ ىلإ لاثملا ليبس ىلع تراشأ دقو 
نم رثكأ نم لعفلاب تصلخت ا م لوكوتوربو انييف  داوملا نم اهكالهتسا نم ةئاملا يف ٩٥أو لايرتنو  
ىلإ ةريبك ةجردب عجري لايرتنوم لوكوتورب حاجن نأب اهداقتعا نع تربع دقو . نوزوألل ةدفنتسملا
يفو . نوزوألا ةقبط دافنتسا يف روهدتلا فقو هاجت ملاعلا يف تاسايسلا يعناصو ءاملعلا ءارآ قفاوت
ًارمأ لظيس مهلمع نأ ىلإ ةريشم ،نوزوألا ةقبط ةيامح دوهج يف مهاس نم لك تيحو تركش ،مات خلا
  .ًايويح

اذه لثم ةفاضتسا نأ ىلإ ًاريشم ،نيكراشملاب ةيحاتتفالا هتملك يف لاس ديسلا بحر و  -٢٠٧
لوكوتور بو انييف ةيقافتا تاحاجن حدتماو. اهلك ايقيرفألو لاغنسلل رخف راثم ناك ماهلا عامتجالا

ىلع الإ اهل يدصتلا نكمي ال نآلا ملاعلا اههجاوي يتلا ةددعتملا ةيئيبلا تالكشملا نأ ىلإ ًاريشم لايرتنوم 
طقفيلودلا ىوتسملا نم ديزم ىلإ جاتحت ةيمانلا نادلبلا نأ ًايلج حبصأ دقف ،كلذ نم مغرلا ىلعو .  
اهيلع تضرُف يتلا دويقلاب مزتلت اهلعجي يذ لا عضولا يف نكت مل ،لاثملا ليبس ىلع ،اهنم ريثكلاف ؛نوعلا
ةيقافتا عم نواعتلاب ضوهنلاب صاخ مامتها ءالي إب بلاطو. ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةبسنلاب

جاتنإلا طامنأ رييغت يف هدوهج ةفعاضمب يلودلا عمت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا   ا دشانو خانملا ريغت
ي ذإدكأو. كولسلاو كالهتسالاو ةيامحل ةيملاعلا تاردابملا يف ةكراشملا لصاوتس لاغنسلا نأ ىلإ ريش ، 

 ، ةلصلا تاذ ةمظتنملا ةبقا رملاو ثوحبلاب ةصاخلا ةطشنألل ةبسنلاب ينامئتسالا قودنصلا ةيمهأ ىلعةئيبلا
ةل ماعلا فارطألا نيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجت ىلإ ةجاحلا ىلع دكأو انييف ةيقافتاب

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلاب ةصاخلا اهلوادجب ءافولا نم٥ةداملا بجومب   .  

يف ةزرابلا تامهاسملل ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب زئاوج ميدقت  -فلأ 
  انييف ةيقافتا

قيرط نع مهرايتخا مت ةيصخش ١٦ىلإ زئاوجلا حنم مت   -٢٠٨ ةمظنملاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  
ناسنإلا ريثأت ىلع تدكأ يتلا ةيملع تاحوتف نم ققحت ام اومهل أو اوداق نممةيوجلا داصرألل ةيملاعلا 
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ةيلودلا ت اضوافملاو ،ةيئيبلا تاريثأتلاو نوزوألا ملعل كلذ تلت يتلا تامييقتلاو ،نوزوألا ةقبط ىلع
نوزوألا ةقبط ةيامحلانييف ةيقافتا عضونع ترفسأ يتلا   .  
، : زئاوجلاب نوزئافلاو  -٢٠٩ نسردنأ سميج ديسلاو ،نوتيربلا ليناد ديسلاو ،نوفاجا ول يتيا ديسلا

 ، نامراف فيزوج ديسلاو ،نزتورك لوب ديسلاو ،فوكجوب نمور ديسلاو ،بماكوأ رتيب ديسلاو
 ، ، انيلوم ويرام ديسلاو نازوس ةسنآلاو ،دنالو ر دووريش كنارف ديسلاويسابوأ كيرتاب ديسلاو

 ، ريد ناف ناج ديسلاو ،جنات واي وايز ةسنآلاوهبلط ىفطصم ديسلاو ،ينيفيت ديرفنام ديسلاو ،نومولوس  
اوملستو ةصنملا ىلإ زئاوجلاب نيزئافلا نم نورضاحلا دعص دقو . نوسطاو تربور ديسلاو ،نويل
  . لاغنسلا ءارزو سيئر نم مهزئاوج

ممألا جمانرب يفظوم نم نينثال نيتصاخ نيتزئاج لاغنسلا ءا رزو سيئر مدق كلذ دعبو  -٢١٠
يفظومل ريبك لوأ ،ينيرعلا رمع ديسلا : نوزوألا ةقبط ةيامح يف ريبكلا مهينافتل نيقباسلاةئيبلل ةدحتملا 

، ةنامأ  ىلإ ١٩٩١نم ةرتفلا يف فارطألا ددعتم قودنصلا نيمألا ،امراس افاهدام ديسلاو ، ٢٠٠٣ 
ىلإ ١٩٩١نم ةرتفلا يف نوزوأل ا ةنامأل يذيفنتلا  ٢٠٠٠.  

ةدحتملا ممألا جمانرب لثممل ريدقت ةداهش ،لاغنسلا ةموكح نع ةباين ًاضيأ ءارزولا سيئر مدق و  -٢١١
نادلبلل نوزوألا ةنامأو قودنصلا ةنامأل عباتلا نوزوألا لمع جمانرب نم مدقملا معدلاب ًافارتعا ةئيبلل 

رودلاب ًارارقإ نوزوألا ةنامأل ريدقت راكذتو ؛ايجولونكتلا لقنو تاردقلا ءانب تالاجم يف ةيقيرفألا  
  .نوزوألا تادهاعم حاجنإ يف هتبعل يذلا مساحلا

  انييف ةيقافتال نيرشعلا ىركذلاب لافتحالا يف يسيئرلا ثدحتملا ةملك  -ءاب 
تايدحتل ا"نع ةملك ،نوزوألا ةنامأل قباسلا يذيفنتلا نيمألا ،امراس افاهدام ديسلا ىقلأ   -٢١٢

باجعإ راثم ناك لايرتنوم لوكوتورب نأ ىلإ ةراشإلا دعبو ". لايرتنوم لوكوتورب هجاوت يتلا ةيسيئرلا
ةددحملا ةباقرلا ريبادت ىلعو ،ةينقتلاو ةيملعلا ةروشملا ىلع هدامتعا يف نمكي هدرفتو هحاجن ن إلاق ،ملاعلا 

هتدعاسم ىلعو ،هتيوضع ةيملاع ىلعو اهعبتي يتلا ًاينمز ددعتم قودنصلا لالخ نم ةيمانلا نادلبلل ، 
ةداعتسال ا لجأ نم رثكأ ةديدع تاونسل رمتسي نأ يغبني دوشنملا هحاجن نإف ،كلذ عمو. فارطألا
نوزوألا ةقبطلةلماكلا قفرملا داوم نم يجيردتلا صلختلل ىرخأ ةنس ٢٥ىلإ جاتحت ةيعانصلا نادلبلا ف.    

نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل ىرخأ ةنس ٣٥ىلإ ةيمانلا نادلبلا جاتحت امنيب ،ميج   
  .عفدلا ةوقةرزاؤم وه لوألا يدحتلا نإف ،اذل . ةيرولف ةيرولكورديهلا

فارطألا تاعامتجا تدجوأ امدنعف . ةفلتخملا تاءافعإلا عاونأبيناثلا يدحتلا لصت يو  -٢١٣
نم ليلق ددع ىلع قبطنيس ك لذ نأ موهفملا ناك، ةجرحلا وأ ةيساسألا تامادختسالابصاخلا موهفملا 

 ، نم يلاحلا تقولا يف رطخ كانه حبصأ دقف ،كلذ عمو . لئادبلا رهظت نأ ىلإوةتقؤم ةروصبو ،تالاحلا
فارطألا لبقأ  ؛لئادبلا نأشب مييقتلا قرف تايصوت ت ال هذهل ىصقأ ًادح لوكوتوربلا ددحي ملف   
طقف ةيعانصلا نادلبلا صخت تاءافعإلا تناكو. تامادختسالا ةيمانلا نادلبلا تناك نيح يف نآلا ىتح   ،
ةدفنتسملا داوملا مادختسا يف رارمتسالا نأ ربتعت ةيعانصلا نادلبلا نأ تأر ام اذإف . زفحتب فقوملا بقارت
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هتاذ رمألا لعفت نأ يف قحلا اهل نأب رعشت دق ا  نم رخآ بناج عجري امك .إف ،ًالوبقم ًارمأ نوزوألل
دئاوفلا نأ لوكوتوربلا ضرتفا دقو .لئادبلا فيلاكت ىلإ ةيضقلا فيلاكتلا قوفتس ةئيبل ا ىلع دوعت يتلا 

فيلاكتلا نع ةيمانلا نادلبلا ضيوعتل ،فارطألا ددعتم قودنصلا ئشنأ اهلجأ نم يتلاو ،ةديكألا 
، لتاءافعإ ىلع حل ي يذلا نآلا رئادلا لدجلاو. ةديازتملا لازت ال لئادبلا نأ ىلعو ةجرحلا تامادختسال
لوكوتوربلل يسيئرلا ساسألا مدهي ،ًادجةفلكم  .  

ةدفنتسم داوم ىلع دمتعت يتلا تادعملا ةنايصو ةمدخ ىلع بلطلا يف يلاتلا يدحتلا لثمتي و  -٢١٤
اهتنايص يرجي ةنس ٤٠اهرمع غلبي تادعم ةيؤر داتعملا ريغ نم نكي مل ،ةيمانلا نادلبلا يفف . نوزوألل  
ضارغأل ،ملاعلا نم ام ناكم يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جا تنإ متي املاطو. اهنم صلختلا نم ًالدب

ًانوناق ا  معزي اميفحومسم ريغ ةروصب لوحتلا نم جاتنإلا اذه نم ءزج عنم بعصلا نم نوكيس ف،  
يف ريبادت يأ حجنت نلف ،ناوت الب بلطلا اذه رمتسا ام اذإو . ةنايصلاو تامدخلا هذه وحن ةعورشم
  .عورشملا ريغ راجتالا حامج حبك

لودج عضو مت دقف . ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب صاخلا وهو رخآ دحت كانهو  -٢١٥
تابكرم نم ًايجيردت تصلخت يتلا تاعانصلا نأ ساسأ ىلع ،اهنم يجيردتلا صلختلل ليوط ينمز 

ةحسف اه ؤاطعإ يغبني ةيرولف ةيرولكورديهلانوبركلا تابكرم ىلإ لوحتلاب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 
ا ديفملا نم نوكيسو ،ةدماج فقت ملايجولونكتلا نإف ،كلذ عمو . ارامثتسا درتست يكل تقولا نم  

ا ،نوزوألا ةقبطل اذ ةيمانلا نادلبلا نع ًالضف ا   ، تلوحتأ ول نكمي ام عرسأب نوزوألل ةنمآ تاناقت ىلإ  
ةمجانلا يرارحلا سابتحالا تازاغ تاريثأتب قلعتي رخآ دحت كانهو. ٢٠٤٠ماع ىتح راظتنالا نم ًالدب   

يتلا ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لثم تازاغ نع 
ةلكشملل يلمع لح ىلإ لوصولا يغبنيو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل لئادبك تمدختسُا
ايجولونكتلا قيرفل زاتمملا كرتشملا ريرقتل ا ناك دقو. يملاعلا رارتحإلاو نوزوألا دافنتسا نيب ةكرتشملا

ةيادب ةطقن خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلاو لايرتنوم لوكوتوربل عباتلا يداصتقالا مييقتلاو 
  .ددصلا اذه يف ةديج

قرف ةيلالقتسا ىلع ظافحلا وه لوكوتوربلا هجاوي يذلا ريبكلا ريخألا يدحتلا ناك دقو   -٢١٦
ةيئيبلا تاقافتالا نيب ةدرفتم لعفلاب يهيتلاو ،مييقتلا ميدقتب قرفلا هذه تماق ،نآلا ىلإ ١٩٩٨ذنمو .    
اذإو . تاموكحلل ةنلعملا فقاوملا دض اهاؤر تناك تاقوألا ضعب يفو ،ةلقتسمو ةحيرص ةروصب اهاؤر

 ، ةصلاخ ةيسايس بابسأل ذخت  هيف ام وهو تس ةينقتلا تارارقلا نإف ،مراصلا يملعلا ساسألا اذه ليزُأ ام
  .ةدحتملا ممألا ةموظنمتائيه مظعم بارخ 
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  ةيميظنتلا لئاسملا  - ًايناث

  انييف ةيقافتا فارطأ رمتؤمل عباسلا عامتجالل بتكملا ءاضعأ باختنا  - فلأ
ةرقفلا ٢١ةداملل ًاقبط ،كرتشملا عامتجالل ىوتسملا عيفر ءزجلل ةيحاتتفالا ةسلجلا يف ىرج   -٢١٧  ،
لخادلا ماظنلا نم١ ةيقافتا فارطأل عباسلا عامتجالا بتكمل عامجإلاب نيلاتلا نيلوؤسملا باختنا ،ي ، 
  :انييف

  لاغنسلا ،ول ومريث ديسلا      :سيئرلا  
ةيقيرفألا ةعوم(         ا(  
،     :سيئرلا باون     ايسينودنأيرساك نمسيج ديسلا
  )ئداهلا طيحملاو ايسآ ةعومجم(        
  ناتسنامكرت ،اديفريف ريميدالف ديسلا        
  )ةيقرشلا ابوروأ ةعومجم(        
  ابوك ،ازونيبسا نوسلين ديسلا        
  )يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ ةعومجم(        
  ادنلنف ،نينارويب سلإ ةسنآلا      :ررقملا  
ىرخألا تاعوم(            )او ةيبرغلا ابوروأ

  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالل بتكملا ءاضعأ باختنا  - ءاب
، ٢١ةداملل ًاقبط ،مت ،كرتشملا عامتجالل ىوتسملا عيفر ءزجلل ةيحاتتفالا ةسلجلا يف ىرج   -٢١٨

ملا باختنا ،يلخادلا ماظنلا نم١ةرقفلا  عامجإلابنيلاتلا نيلوؤس،  رشع عباسلا عامتجالا بتكمل    ،
  :لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل

  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،دنال موت ديسلا      سيئرلا  
ىرخألا تاعوم(            )او ةيبرغلا ابوروأ
  وصاف انيكروب ،وجويماي روتكيف ديسلا    سيئرلا باون  
ةيقيرفألا ةعوم(         ا(  
  شيدالغنب ،يردوش لورفاج ديسلا        
  )ئداهلا طيحملاو ايسآ ةعومجم(        
  اينامور ،ورتيمود انيلإ ةديسلا        
  )ةيقرشلا ابوروأ ةعومجم(        
  ايسول تناس ،نوج نوسجريف ديسلا      :ررقملا  
  )يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ ةعومجم(        
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رشع عباسلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالا لامعأ لودج رارقإ   - ميج
 لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل

لامعألا لودج ساسأ ىلع كرتشملا عام تجالل ىوتسملا عيفر ءزجلل يلاتلا لامعألا لودجرقأ   -٢١٩
  :UNEP/OzL.Conv.7/1-UNEP/OzL.Pro.17/1ةقيثولا يف دراولا تقؤملا 

  :ىوتسملا عيفر ءزجلا حاتتفا  - ١
  ؛لاغنسلا ةموكح لثمم نم بيحرت ةملك  )أ(
  ؛ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا نم نايب  )ب(
  ؛انييف ةيقافتا يف فارطألل سداسلا رمتؤملا سيئر ةملك  )ج(
  ؛لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا سيئر ةملك  )د(
  ؛انييف ةيقافتال نيرشعلا ىركذلاب لافتحالا يف يسيئرلا ثدحتملا ةملك  )ه(
ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا /ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب زئاوج ميدقت  )و(

  .انييف ةيقافتا يف ةزرابلا تامهاسملل
  :ةيميظنتلا لئاسملا  - ٢

  ؛انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالل بتكملا ءاضعأ باختنا  )أ(
لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالل بتكملا ءاضعأ باختنا   )ب(

  ؛لايرتنوم
انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالل لامعألا لودج رارقإ   )ج(

  ؛لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالاو
  ؛لمعلا ميظنت  )د(
  .نيلثمملا ضيوفت قئاثو  )ه(

ا و اهلامعأ نع مييقتلا ةقرفأ نم ةمدقم ريراقت  - ٣   .٢٠٠٦ماعل مييقتلل ةيراجلا ادادعتسا
لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر نم مدقم ريرقت   - ٤

تالاكولاو فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأو ،ةيذيفنتلا ةنجللا لمع نع لايرت نوم
  .قودنصلل ةذفنملا

  .دوفولا ءاسؤر نم تانايب  - ٥
نم اهدامتعاب ىصوم تاررقم يف رظنلاو يريضحتلا ءزجلل   - ٦   نيكراشملا ن  يسيئرلا ريرقت

رشع عباسلا عا متجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالا لبِق
  .لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل
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عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل نماثلا عامتجالا داقعنا نكامأو ديعاوم   - ٧
  .لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا

  .ىرخأ لئاسم  - ٨
انييف ةيقافتايف فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالا لبِق نم انييف ةيقافتا تاررقم دامتعا  - ٩  .  

يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا لِبق نم لايرتنوم لوكوتورب تاررقم دامتعا   - ١٠
  .لايرتنوم لوكوتورب

رمتؤمل رشع عباسلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألل عباسلا رمتؤملا ريرقت دامتعا   - ١١
  .لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا

  .عامتجالا ماتتخا  - ١٢
 ٨دنبلا يف ج ردتاياضق لامعألا لودج دامتعا دنع دوفولا رثت مل اذإ هنأ سيئرلا حضوأ و  -٢٢٠

دنع اياضق يأ دوفولا رثت ملو . يلاحلا عامتجالا ءانثأ ىرخأ اياضق يأ ثحب متي نلف‘‘ ىرخأ لئاسم’’
  .لامعألا لودج دامتعا

 لمعلا ميظنت  -لاد 

 .ةداتعملا هتاءارجإ عابتإ ىلع عامتجالا قفاو  -٢٢١

 نيلثمملا ضيوفتقئاثو   -ءاه 

رشع عباسلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالاابتكم دمتعا   -٢٢٢  
لصأ نم ًافرط ٩٥يلثمم ضيوفت قئاثو لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل  يف ةلثمم ًافرط ١٤٠   

ًافرط ١٤٠نيب نم فارطأ ةعبرأ ليثمت ًاتقؤم نابتكملا دمتعاو . عامتجالا   فوس اأب مهفلا ساسأ ىلع  
رضحتس يتلا فارطألا عيمج نابتكملا ثحو . نكمم تقو عرسأ يف ةنامألا ىلإاهضيوفت قئاثو مدق ت

ميدقتل اهعسو يف ام لك لذبت نأىلع فارطألل ةلبقملا تاعامتجالا  ًاقبط ةنامألا ىلإ ضيوفتلا قئاثو  
يلخادلا ماظنلا نم١٨ةداملا ماكحأل   .  

ا و اهلامعأ نع مييقتلا ةقرفأ نم ةمدقم ريراقت  - ًاثلاث   ٢٠٠٦ماعل مييقتلل ةيراجلا ادادعتسا
 يملعلا مييقتلا قيرف  - فلأ

 يف ققحتملا مدقتلل اضرع يملعلا مييقتلا قيرفل كراشملا سيئرلا نافاجآول يتيي آديسلا مدق   -٢٢٣
٢٠٠٦ماعل يملعلا مييقتلا ريرقت دادعإ  ح يذلا يناثلا نيرشت يفهتاصاصتخا تدد   ٢٠٠٣ربمفون / 

ريراقتلا يف ثدح امك ،ريرقتلا اذه لوانتي فوسو . ١٥/٥٣ررقملا ىلع فارطألا تقفاو امدنع 
هجو ىلع اه تبلط يتلا تامولعملاب فارطألا دوزيو ،قباسلا مييقتلا ذنم ةديدجلا تاروطتلا ،ةقباسلا
ريرقتلا مظن و. صوصخلا ناونعبعوضومل ثيدحتو يذيفنتلا زجوملا بناج ىلإيس الاؤس نورشع  ’’ 
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، ‘‘ نوزوألا ةقبط نع ةباجإو نوزوألل ةدفنتسملا تازاغلا نع ماسقأ ةثالث ،ماعلا روهمجلل عضو يذلا
نيلصف ىلع ثلاثلا مسقلا يوتحي فوسو . لبقتسملا يف تاعقوتلاو ،نوزوألا ةقبط يف تاريغتلاو
تارايخو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاهوير انيس نعو خانملاو نوزوألا ةقبط نيب تالصلا نع نيديدج
هينوي /ناريزح يف يذيفنتلا زجوملا نم لمعلا يهتني فوسو. لبقتسملا يف نوزوألا ةقبط تاروطتل

نوناك ةيا ٢٠٠٦  يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل لماكلا ريرقتلل يئاهنلا صنلا ملسيسو  
  .٢٠٠٦ربمسيد /لوألا

 ةيئيبلاتاريثأتلا مييقت قيرف   - ءاب

يلحرملا ريرقت لاةيئيبلا تاريثأتلا مييقت قيرف لكراشملا سيئرلا ،نيول ريد ناف ناج ديسلا مدقو   -٢٢٤
طوطخ فصتنم يف نآلا ةظحالم نوزوألا ةقبط ةداعتسا تايادب تحبصأ دقو . ٢٠٠٥ماع نع قيرفل ل
نإو ،ضرعلا تاساردلا ىلوتت و. ىرخأ دوقع ةدع كلذ قرغتسيس ثيح ةيبطقلا قطانملا يف نكي مل 
لالخ نم متت يتلا تالعافتلا كلذ يف امب ،خانملا ريغتو نوزوألا دافنتسا نيب ةدقعملا تالعافتلا حيضوت  
ةعشألل ةيئاملا ءايحألا ةيساسح نم داز ةرارحلا تاجرد عافترا نإف ،لاثملا ليبس ىلعف. ةيحلا تانئاكلا  

هايملا يف ةبئاذلا ةيوضعلا ةداملاتازيكرت عافترانع خانملا ريغت رفسأو ةيجسفنبلا قوف  عافترا ىدأو .  
ةدايز نع رفسأ امم ةيوضعلا ةداملا هذه نابوذ ةعرس ةدايز ىلإ هرودب ةيجسفنبلا قوف ةعشألا تايوتسم 

  .يملاعلا رارتحالا ةريتو عراستو يوجلا فالغلا يف نوبركلا ديسكأ يناث تاثاعبنا
، نأ اديج فورعملا نم نأ نم مغرلا ىلعو   -٢٢٥ دلجلا ناطرس تالدعم نم داز نوزوألا دافنتسا

يدثلا ناطرس لثم ةيلخادلا تاناطرسلا نم ىرخألا عاونألا تالدعم نأ ىلإ ريشت تاساردلا ضعب نإف 
نم كلذ داز دقو . ةيجسفنبلا قوف ةعشألل ضرعتلل ةجيتن تضفخنا دق نوكت اتاتسوربلا وأ نولوقلاو

دافنتسالا ضعب نأ ىلإ راشأ تاعوبطملا دحأ نإ لب . نوزوألاةقبط ةيامح ىلإ ةجاحلل جيورتلا ةبوعص 
 ، دايدزا يف ناطرسلا نم عاونألا هذ نأنم مغرلا ىلع رشبلل ديفم نوزوألا ةقبطل  يف تاباصإلا ،

 ، قيرف ريرقت نمضتي فوسو .ضارتفالا اذهيف كوكشلا ريثي امم دلجلا ناطرس ىلإ ةفاضإلاب رمألا ةقيقح  
  .ةلأسملا هذه ىلع ادر ةيئيبلا تاريثأتلا مييقت

مييقتب صاخلا ٢٠٠٦ماع ريرقت دادعإ ةيلمع اضيأ نيول ريج ياف ياج ديسلا حضوأو   -٢٢٦  
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يئاهنلا صنلا ملسي فوسو . ٢٠٠٦لئاوأ يف أدبتس يتلاو ةيئيبلا تاريثأتلا 

لئاوأ يف هرادصإل ٢٠٠٦ربمسيد /لوألا نوناك يف  ٢٠٠٧.  

 يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف  - ميج

قيرفلا لمع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل كراشملا سيئرلا زنوب يزوج ديسلا زجوأو   -٢٢٧
ريراقت نمضت يذلاو ٢٠٠٥لالخ هل ةعباتلا تسلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو  نم ديدعلاو ةمظتنم ةيلحرم   

نم ةجرحلا تامادختسالا تانييعتو ةيساسألا تامادختسالا تاء افعإًاعم يطغت يتلا  ،ةصاخلا ريراقتلا
ًالضف،دراوملا ديدجتو هتانوزخمو ليثيملا ديمورب و قيرفلا همدقي يذلا صاخلا كرتشملا ريرقتلا نع  عم  
  .خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا
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ريرقت ثيدحتب هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف موق يسو  -٢٢٨
عم قيسنتلاو يزاوتلاب ماعلا ةيا ٢٠٠٦لالخ قيرفلا   يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ هميدقتو  

ريرقتلا سكعي فوسو. ةيئيبلا تاريثأتلا مييقتو يملعلا مييقتلا يقيرف يريرقت تاروطت نم ثدح ام  
بناج نم ةرمتسملا تاراكتبالا ىلع ةلثمألا لمشتو . ةيعرفلا تاعاطقلاو تاعاطقلا نم ديدعلا يف ةماه

قاشنتسالا ةزهجأ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تامادختسا عيمجل لئادب رفاوت ةعانصلا 
لئادب عضوو ،يواغرلا يف ناثيالا ورولف يعابر ورولك يئانث نم يجيردتلا صلختلاو ،ةننقملا ةعرجلاب 

، يدجلا تاروطتلاوتارئاطلا ميمصت يف تانولاهلل تامادختسا كلذ يف امب ليثيملا ديمورب لئادب يف ةد  
ديربتلا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لئادبو ،نحشلا لبق ام تايلمعويحصلا رجحلا   .

يعابر تاثاعبنا نيب ةليوط ةرتف ذنم ةمئاقلا تافالتخالا نع ةيليلحت ةسارد ريرقتلا نمضتيس امك 
فالغلا يف ريثكب كلذ نم ىلعألا ةظحالملا تازيكرتلاو اهنع غلبملا تامادختسالا نم نوبركلا ديرولك  
  .يوجلا

، عضو ىلع ةوالع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لصاويس و  -٢٢٩ لماكلا مييقتلا ريرقت
يرفب ةصاخلا كلت لثم ةصاخلا ريراقتلا نم ددعو٢٠٠٦لالخ ةمظتنملا ةيلحرملا هريراقت دادعإ  ماهملا ق ، 

نحشلا لبق ام تايلمعويحصلا رجحلا تامادختساب ينعملا ةقلعتملا ماهملا نأ ىلإ زنوب ديسلا راشأو .  
ىلع ةليقث لمع ءابعأ ىلع يوطن تةلصتملا تاعامتجالا نم ريثكلا ءارجإو ريراقتلا هذه دادعإ ا ب
  .ةيعوط ةروصب مهلمعب نوعلطضي نيذلا هل ةعباتلا ماهملا ةقرفأو ةينقتلا تارايخلا ناجلو قيرفلا ءاضعأ

 ١٢نم اوضع نيرشع نم نهارلا تقولا يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف فلأتيو   -٢٣٠
نم اوضع ١٧٠هل ةعباتلا تارايخلا ناجلو قيرفلا ءاضعأ ددع غلبيو ،ادلب  ادلب٤٧  ، ٢٠٠٥لالخو .  

ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا نم ةصاخو ةينقتلا تارايخلا ناجلنم ديدعلا يف ددج ءاضعأ كراش   ٥ .
 ٥ةداملا بجو مب ةلماعلا نادلبلا نعةيئايميكلا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشم سيئرل نييعت لازامو 

ًاقلعم)نيصلا ،وايب جنايج ديسلا( عقوتملا نمو    بجومب ةلماعلا نادلبلا نم كراشم سيئر نييعتًاضيأ ، 
ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ٥ةداملا  قيرف ركش نع زنوب ديسلا برعأ ماتخلا يفو . ٢٠٠٦ يف تانولاهلل 

ةدم يهتنت نيذللا ازودنم نايرام موهان ديسلاو سكناب ناثانوج ديسلل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 
ةدع دادتما ىلع ةزاتمملا امهتمدخل ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل نيكراشم نييسيئرك  امهلمع
  .نينس

 لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر نم مدقم ريرقت  -  ًاعبار
يذلا ريرقتلا ىلإ مامتهالا ،ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر) اسمنلا(كينجارك لواب ديسلا ىعرتسا   -٢٣١  

نيعبرألاو عبارلااهعامتجا يطغي هتسأرت يذلا ،  ًالضف،)نيتنجرألا(يجافال ايشرام ةديسلا هتفلس   نع    
دريو هسفن وه اهسأرت يتلا نيعبرألاو عباسلاو نيعبرألاو سداسلاو نيعبرألاو سماخلا تاعامتجالا 

  .UNEP/OzL.Pro/17/9ةقيثولا يف ريرقتلا 
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يف تققحت يتلا ةيسيئرلا تازاجنإلا ضعب زجوأو  -٢٣٢ نأ ررقملا نم ناك يذلا ماعلا وهو ٢٠٠٥   ،
نوبركلا تابكرم نم اهكالهتساو اهجاتنإ نم ةئاملا يف ٥٠نم ًايجيردت ةيمانلا نادلبلا هيف صلختت   

 ١٥زواجتي ال ام ىلإ نوبركلا ديرولك يعابر هيف تضفخ دق نوكت نأو ،تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا 
تاقافتا تدقع ًايمسر ةغلبملا تانايبلا نم ةنجللاهكردت ام ردق بو. اهنم لك ساسأ طخنم ةئاملا يف   ،
ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا عيمج يف لماكلايجيردتلا صلختلا ىلع صنت  داوملا عيمج جاتنإ نم ٥   

  .ةقحال ةلحرم يف جلاعتسيتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ءانثتساب نوزوألل ةدفنتسملا 
شم٤٠٥ ىلعةيذيفنتلا ةنجللا تقفاو ،غالبإلا ةرتف لالخو   -٢٣٣ شنوًاعور  يفاضإًاطا  كلذ يف ا مب ًا 
بيردتلاو ةينقتلا ةدعاسملل ًاطاشن ١١٨ رالود نويلم٢٨٩وحن غلبت ةيلامجإ ةميقب   ذيفنت متي امدنع  و. 
ا ةطشنألاو عيراشملا هذه  جاتنإلا نم نط  ٩٥،٠٠٠ نم رثكأ نميجيردتلا صلختلا ىلإ يدؤتس إف

ةميقب ةطشنأو عيراش م ىلعهدحو نيعبرألاو عباسلا اهعامتجا لالخ ةنجللا تقفاوو . كالهتسالاو
رالود نويلم١٢٣غلبت ةيسايق  ةلماعلا فارطألا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسا نأ ركذو .  

ةداملا بجومب فارطألا ددعتم قودنصلا هجلاعي مل يذلا ٥  تالادب نط ٤،٢٠٠وحن ىلإ ضفخنا دق دعب    
دافنتسا ةلادب نط ١٠٠٠و نوبرك ورولفورولك نم نوزوألا دافنتسا ىرخألا داوملا نم نوزوألا  
  .نوزوألل ةدفنتسملا

يف ديربتلا عاطقل ليومت ةذفان ءاشنإ ١٦/١٣ررقملل ةباجتسا ةنجللا تررق و  - ٢٣٤ دعبو ٢٠٠٥،   ،
تانايب ءارجإب تاحارتقا ةعبس ىلع تقفاو ،عاطقلا اذ قاستالا و ريياعملا نع ةسارد يف رظنلا  ةصاخلا

ربم٢١١لالحإ يطغت ديربتلل ةيلمع    .ةد 
عيراشم مييقت كلذ يف امب مييقتلاو دصرلل طشن جمانرب عابتإ ةيذيفنتلا ةنجللا تلصاو امك   -٢٣٥

صلختلل ةينطولا ططخلا نع ةيبتكمتاسارد ءارجإو صيخارتلا ماظنو كرامجلا يفظوم بيردت   
  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ضعب كالهتسا ديمجتل لاثتمالا مدعو ،يجيردتلا

ةعجارم نم ققحتلاو ةيلحرملاريراقت لامييقتب ةصاخلا اهريياعم عضو نم ةنجل لا تهتناو  -٢٣٦  
اذه نأشب تدقع يتلا ةيساردلا ةقلحلا ىلإ ًادانتسا ةيهيجوت ئدابم تدعأو . تاونسلا ةددعتم تاقافتالا

ماع نم ءادتبا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عورشم كالهتسا دودح نم ققحتلا ىلع قبطتس عوضوملا 
٢٠٠٥.  
نم لماكلا ب يجيردتلاصلختلاب ةصاخلا ليومتلا تابيترتب قلعتي اميف رخآ مدقت ققحتو   -٢٣٧

نم تادعاسم ىلع لصحتو ةريغص ماجحأل ةكلهتسملا نادلبلا يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم 
هجأ ةرادإلًاططخيلاحلا تقولا يف  ًابيرقت نادلبلا هذه عيمج ذفنتو. فارطألا ددعتم قودنصلا  ديربتلا ةز 

يجيردتلا صلختلا نم نيكمتلل تعضو يتلا يئاهنلا يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ يف اهنم ريثكلا أدبو 
نادلبلا نيكمتل ةيليومت ةيهيجوت ئدابمنيعبرألاو عبارلا اهعامتجا لالخ ةنجللا تدمتعاو . لماكلا  
  .ىلوألا رثأ ءافتقا نم ةيقبتملا



UNEP/OzL.Conv.7/7-UNEP/OzL.Pro.17/11 

53 

صلختلا ةمادتسا نامضو قيقحتل تادعاسملا رفوت ةيهيجوت ئ دابمىلع اضيأ ةنجللا تقفاوو   -٢٣٨
تايوتسملا تاذ نادلبلا يف ليثيملا ديموربو ليثيملا مروف ورولكو ،نوبركلا ديرولك يعابر نميجيردتلا 
دجوت كلذ عمورضاحلا تقولا يف كالهتسا كانه نوكي الدق امثيح وأ كالهتسالا نم ًادج ةضفخنملا    

لبقتسملا يف داريتسالافانئتسا لامتحا رطاخم نادلبلا ديوزتل صوصخلا هجو ىلع ًاضيأ مامتها يلو أو . 
ماع ةيايف سردت نأ ةنجللا تررقو ،يسسؤملا معدلاب   ماع دعب معدلا اذه ىلإ ةجاحلا ىدم  ٢٠٠٧

٢٠١٠.  
ديدجت بمازتلا قيقحت يف تحجنو ةيلاملا ةرادإلاو لامعألا طيطخت يف لمعلا ةنجللا تلصاوو   -٢٣٩

غلبم يأ – ٢٠٠٥ - ٢٠٠٣تاونس ثالثلا ةرتفل فارطألا ددعتم قودنصلا دراو م نويلم ٥٧٣   
تاصصخم نم ةئاملا يف ةرشع ىلع دحاو زواجتت ال ةليئضةبسنب لقي ا  مب-رالود  ةجيتنو ةينازي ملا 
جم ارب يف ةمدقتم ةذفنملاو ةيئانثلا تالاكولا تحبصأ ةددجتملا تاونسلا ةيثالثلا لمعلا ططخليومتل 
  .ةمداقلا تاونسلل يجيردتلا صلختلا تاجايتحا هتيبلت ىلع نادلبلا دعاستولعفلاب اهلمع 
لازامو . راظتنالا يف ةريثك تايدحت كانه تلازام هنأ نم رذح ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر نأ ريغ  -٢٤٠

ةدفنتسملا داوملا نم نوزوألا دافنتسا تالادب نط ١١،٠٠٠وحن نم يجيردتلا صلختلا نيعتي  نوزوألل  
جلاعت مل نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٥،٢٠٠و لعفلاب اهيلع قفوو يتلا ةطشنألاو عيراشملالالخ نم   
 يف ًاريطخ ايدحت لثمي لازي الليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا نأ ركذو  .قودنصلا لالخ نم دعب
ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا يعابر نم يجيردتلا صلختل ا ةجلاعم تمت دق هنأ نم مغرلا ىلعو. ٥ 

 مل عينصترص انعل ىرخأ تامادختسا كانه نإف ،ةريبك ةجردبعينصت رصنع هرابتعاب نوبركلا ديرولك 
  .عينصتلا رصانع تايافن تاثاعبنال ىوصقلا تايوتسملا ديدحت دعب متي ملو ،دعب فارطألا اهيف رظنت

٢٤١-   ، ةطشنألا هذه لمشتو . ماعلا لالخ ةديدجلا ةطشنألا نم ديدعلالهتسا يباجيإلا بناجلا ىلعو
ديدحت فد ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ةلأسم ةجلاعم   لهؤم ينطو يلامجإ ىوتسم

ريمدت تايناكمإ فاشكتساو ،لبقتسملا يف تاحرتقملا ليومت هئوض يف نكمي تابكرملا هذه كالهتسال 
  .٢٠٠٦رياربف /طابش يف لايرتنوم يف دقعي ءاربخلل عامتجاب ءادتبا ةبولطملا ريغ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا

 ةنجللا ءاضعأو ةنامألا ءاضعأ نيفظوملاو يسيئرلا لوؤسملل هركش نع برعأ ،ماتخلا يفو  -٢٤٢
  .قاش لمع نم هب اوماق املو معد نم هومدق امل ةذفنملا تالاكولاو

  دوفولا ءاسؤرىلدأ ا تانايب   - ًاسماخ
: اهميدقت بيترت بسح ةيلاتلا فارطألا دوفو ءاسؤر تانايبب ىلدأ ىوتسملا عيفر ءزجلا يفو  -٢٤٣

، -اينيغ ،الاميتاوغ ،وغنوكلا ،نيصلا ،دنهلا ايزيلام ،نابايلا ،ةيكينيمودلا ةيروهمجلا ،شيدالغنب ،واسيب
 ، ةعامجلا ،ندرألا ،ايروك ةيروهمج ،ادناور ،دنليات ،ليزاربلا ،ايسينودن أالوغنأ ،ايفيلوب ،ايبيمان

ةدحتملا ةكلمملا ،يجيف ،يدنوروب ،اكيراتسوك ،نادوسلا ،ليئارسإ ،كيسكملا ،ناتوب ،ةيبوروأل ا
، )يبوروألا داحتاللةسيئرك اهتفصب (ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل  ةدحتملا اينارتت ةيروهمج ،ايراغلب  ،
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،،روداوكإ ،ايقيرفأ بونج ايناتيروم ،رقشغدم ،ايناملأ ،ادناور ،لاموصلا ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا    
  .ايريجينو

نيتيلاتلا نيتيموكحلا ريغ نيتمظنملاالثمم تانايبب ىلدأ امك  -٢٤٤ ةيلودلا رضخألا ملسلا ةمظنم :  
  .تادربملل يلودلا دهعملاو

مرك لو عامتجالا اذه ةفاضتسال لاغنسلا ةموكحل مهريدقت نع نيثدحتملا عيمج برعأو  -٢٤٥
أو عامتجالا يفددجلانيبختنملا ءاضعألل ةئنهتلاب اوهج وت امك. فارطأللاهتفايض  يتلا دوهجل اب اوراش 

ىرخألا ةكيرشلا تاهجلا بو ةذفنملا تالاكولاو فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأو نوزوألا ةنامأ اهتلذب
ةي قافتالااوحدتما و. نيحلاىتح لوكوتوربلاو ةيقافتالا حاجنل تامهاسم نم هتمدق امل ةحناملا نادلبلاو 

نيذلا كئلوأل هب ىذت حيلاثم كو ماهلإللردصم ك لمعيذلا حجانلا يلودلا نواعتلل ًاجذومن اهفصوب 
ىزع . ملاعلا اههجاوي يتلا ىرخألا تايدحتلا نم مخض ددع عم نوعراصتي  ي ةيقافتالا حاجن نإ اولاقو

ألا ددعتم قودنصلايف دسجتملا فارتعالا ىلإو فارطألاعيمج نواعتو مازتلا ىلإ  تاجايتحالل فارط  
  .ةيمانلا نادلبلل ةصاخلا ةيلاملاو ةينقتلا

م   -٢٤٦ نوزوألا كوكص ىلع ادلب قيدصت ةلاح عامتجالا يف اوثدحت نمم ريثكلا ضرعتساو
ءارجإو ةينطولا نوزوألا تادحو ءاشنإ اهنيب نم رومأ كلذ يف امب اهذيفنتل ةلوذبمل ا دوهجلا اوزجوأو

داوم ةرادإ ططخو ؛ةينطولا يجيردتلا صلختلا ططخو ؛نوزوألل ةذفنت سملا داوملا نأشبةينطو حوسم 
تاناكمإلا زيزعتو ؛لئادبلا مادختسا هاجتاب تاعانصلا لوحتو ؛نوزوألل ةذفنتسم ةددحم تاعانصو 

؛ يعولا ةدايزو ةماعلا ةيعوتلا تالمحو ؛عورشملا ريغ راجتالل ةباجتسا صيخارت مظن ءاشنإو ةيكرمجلا
نوزوألل ةذفنتسملا داوملا برست تالاحعنمل شيتفتلا مظنو اهحيحصتو  نيثدحتملا نم ريثكلا مدقو .  

نوزوألل ةذفنتسملا داوملا جاتنإ وأ كالهتسا ضفخ نم م   ءاضقلا وأ ادلب نكمت ىدم حضوي ًازجوم
تناك م ا مهيلع  ةذفنتسملا داوملا ضفخب ةقلعتملا لوكوتوربل افادهأ ىلع ةقباس ادلب نأب اوغلبأو
  .نوزوألل

مهملا نم نأو ،ةمئاق لازت ال ةكئاشلا تايدحتلا نأ نمنيثدحت ملا نم ددع رذح كلذ عمو  -٢٤٧  
فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجتل ةلبقملا ةيلمعلايف رظنلا ىدل رابتعالا يف اهذخأ ناكمب برعأو .  
يف هوقلت امل م٥ةداملا بجو مب ةلماع فارطأ نم نوثدحتم  انتما نع ملا  نم يضا   ،ةينقتو ةيلام ةدعاسم 

يف ةدراولا يجيردتلا صلختلا طورش اوذفني نأ مهل ناك ام اذإ اهنم ديزملا مزلي هنأ ىلإ اوراشأ مهنكل 
لوكوتوربلا يف ددجلا فارطألل ةصاخ ةدعاسم ميدقتب نيثدحتملا ضعب بلطو . ةمات ةروصب لوكوتوربلا
صلختلل مجحلا ةطسوتملاو ةريغصلا تاس سؤملادوهج ةدعاسمل ةصاخ ريبادت ذاختا ىلإ ضعبلا اعد و
نأ ىلإ راشأ هنكل ةكيشولا دراوملا ديدجت ةيلمع نأشب تدعُأ يتلا تاقرولا ىلع مهدحأ ىنثأو .يجيردتلا  
مب ةلماعلا فارطألا نيكمتلًايفاك نوكي نأ بجي ليومتلا ماكحأل ماتلا ذيفنتلا نم ٥ةدامل ا بجو   
  .لوكوتوربلا

فارطألا ةيمانلا نادلبلا نم ددع قرطتو  -٢٤٨ ذيفنت يف اههجاوتيتلا تابوعصلا ىلإ ثيدحلاب    
ةلصاوم ىلع فقوتي يجيردتلا صلختلا حاجن نأ ىلإ صاخ هجوب تراشأو لوكوتوربلا لئادب ثادحتسا  
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داوملا ىدحإ نإ اولاقو . ةنيعم تامادختسالجأ نم نوزوألل ةذفنتسملا داوملل فيلاكتلا ةدودرم 
ليثيملا ديمورب يه لئادبلا نم ديزملا بلطتت يتلا ةيئايميكلا ةريثك ةيمان نادلبل ةصاخ ةيمهأب مستت يتلا  
ىلع ةمئاقلا ةيئايميكلا داوملا نيثدحتملا نم ديدعلا ركذو . ةعارزلا ىلع ريبك لكشب اهداصتقا فقوتي
و ديربتلا عاطقيف ةدعاو لئادب اهفصوب تانوبركورديهلا اهريوطت ةلصاومل دوهجلا لذب ىلإ اوعد   
ريبادت ذاختا يف رظنت نأ ةمدقتملا فارطألا نادلبلل يغبني هنأب نورخآ حرتقاو. ىرخأ لئادبثادحتسا و  

 يتلا ةلمعتسملاو ةديدجلا تادعملا ريدصت رظحو ديربتلا عاطق يف ةليدبلا داوملا فيلاكت هضفخ اأش نم  
  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مدختست

ةددحم اياضق نيثدحتملا نم ريثكلا ركذو  -٢٤٩ كلذ يف امب ةلبقملا تايدحتلل ةبسنلاب ةيساسأ ربتع ت 
 يف امبهريمدتو ل يثيملا ديمورب ريودت ةداعإو رسأ ةداعإل ةلوذبملا دوهجلاو ليثيملا ديمورب مادختسا ةلصاوم

 ًاضيأ ةراشإلاتمت امك . نحشلا لبق ام تامادختساو يحصلا رجحلا تاجلاعم يفهنم مدختسملا كلذ 
ملا نم ديدعلا ددشو.ةيضقلا هذه نأشب ثوحبلا نم ديزملا ءارجإ ىلإ ةجاحلا ىلإ ةيمهأ ىلع نيثدحت  

ل يثيملا ديموربل ةريخألا ةجلاعم ىلإرظنلاب تابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا ةنامأو نوزوألا ةنامأ نيب نواعتلا 
دحأ لاقو .ةيبشخ تاوبع يف ةئبعتلاب ةقلعتملا ةيهيجوتلا اهئدابم يف ًايلصأ ًابولسأ دعأ هدلب نإ نيثدحتملا  
ةياعر تحت هريوطت ةلصاوم ةرورض ىلإ ًاريشمو ل يثيملا ديمورب مادختسا لحم لحيل ةيرارحلا ةجلاعملل
ثيملا ديمورب ةيمهألًارظن هنأ ىلإ ضعبلا راشأو. لوكوتوربلا ءا فعإب حامسلا يغبنيفةعارزلا لاجم يف ل ي 
داجيإب مايقلا نم ًالدب يغبني هنأو ئطاخ ج نإ اولاق نيرخآ نأ د يب هلةيمانلا نادلبلا مادختس ال  اذه
دحأ راشأو . ةمدقتملا نادلبللهب حومسم وه ام ةيندت ل تاوطخ ذاختا ةيمانلا نادلبلل ةيفاضإ تاءافعإ

 ايجولونكتلا ىلع ةمئاقلاليثيملا ديموربل لئادب لاجم يف ًابيط ًامدقت زرحأ دق هدلب نأ ىلإ نيثدحتملا 
لئادبلا نعو كلذ نع ةيحسم ةسارد ءارجإ ىلإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اعدو ةيئايحألا 

  .ىرخألا
نيثدحتملا دحأثحو  -٢٥٠ عضو نع   نادلبلا نم نيثدحتملا نكل يجيردتلا صلختل ل ةلجعملوادج  

ىل إةجاحب م إف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع ءاضقلاققحت اوري نأ نودوي م يف هنأ ىلإ اوراشأ ةيمانلا
ًايلاح ةمئاقلا ما درةريبك رداصم   صلختلا نم مهنكمي عضو يفةطاسبب اوسيل أم  وامازتلاب ءافول  

  . ربكأ ةعرسب
نوزوألل ةدفنتسملا داوملل لئادبلا رايتخا دنع رابتعالا يف ذخؤي نأ نيثدحتملا نم ددع حرتقا   -٢٥١

نوزوألاو خانملا يتيقافتا نيب نواعتلا ةيمهأ ىلإ اوراشأو ةيئايميكلا داوملا نع مجانلا يملاعلا رارتحالا ريثأت 
اموكوتوربو ال.  

تابكرم نم يجيردتلا صلختلل ةيئاهن لا ةجاحلا اهحرطت يتلا تايدحتلا ىلإ ضعبلا قرطتو  -٢٥٢
حاجنل ةيمهألا ةمساح ا   رمألا ةيا لوكوتو ربلاو ةيقافتالاإ اولاق يتلا ةيرولك ةيرولفورديهلا نوبركلا  يف

  . مزاللا معدلا ريفوتيف نآلا نم ءدبلا فارطألا ددعتم قودنصلاو ةنامألل يغبني هنأ ىلإ ريشأو 
ةدعاسملاو تاردقلا ءانبل ةلصاوتملا ةجاحلا ىرخأ فارطأو ةيمانلا نادلبلا نم فارطأ زربأو   -٢٥٣

طولا صلختلا ططخ لوعفم نايرس عم اميسالو،ةيلاملاو ةينقتلا يئاهنلا دعوملا نم نادلبلا وندو ةين  
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ةدعاسملا بلطتي يذلا عاطقلا هفصوب ديربتلا عاطق ىلإ ةراشإلا تمتو . صاخلا يجيردتلا صلختلل ا
رتاوتم لكشبتادعملالالحإل ةعناملا فيلاكتلل ًارظن كلذو صاخ هجوب ةينقتلا  نأ ىلإ ضعبلا راشأو .  

ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو نوزوألا ةقبط ةبقارمو دصر ىلع ةر دقلاب قلعتي اميف ةدعاسملل ةسام ةجاح ةمث
  .بيردتلاو تادعملا نم لكب قلعتي اميفكلذو ضرألا حطس ىلع 

ةلكشم لثمي نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب عورشملا ريغ راجتالا نأ ىلإ نيثدحتملا نم ريثكلا راشأو   -٢٥٤
ةدفنتسملا داوملا تادادمإ صلقت عم أوسأ حبصت نأ لمتحيو ةيمانلا نادلبلل ةبسنلاب اميسالو ةريبك  
ةرفاضتمو ةمزاح ةقيرطب ةيضقلا ةجلاعم فارطألل يغبني كلذ ىلع ءانبو.نوزوألل مان دلب ولثمم راشأو .  

ددع زربأو . ةددحملا ةينقتلا تادعاسملاو تاردقلا ءانبىلإ ةلجاعلا ةجاحلا هيف سمت ًاقايس لثمي اذه نأ ىلإ 
ةيكرمجلا تاطلسلا تاردق ءانبو،صيخارتلا مظن ءاشنإ ةيمهأ نيثدحتملا نم نع فشكلا ةزهجأ  و، 

يف دييأتلا نع بارعإلا متو؛عورشملا ريغ راجتالاةحفاكمل ةليسوك ىرخألا ريبادتلاو ةيوهلا  قايسلا اذه    
ديدحتل ةسارد عضو امبرو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عبتت مظن عضو ىودج نأشب ةحرتقملا ةساردلل 

  .عورشملا ريغ راجتالا ةلكشمةدح ىدم 

اهدامتعاب ىصوم تاررقم يف رظنلاو يريضحتلا ءزجلايف نيكراشملا نيسيئرلا ريرقت -ًاسداس     
اياضقلاب ىوتسملا عيفر ءزجلا ءانثأ فارطألا يريضحتلا ءزجلل ناكراشملا ناسيئرلا غلبأ   -٢٥٥

ترقُأ يتلا تاررقملا عيراشم ىلإ هابتنالا اوعرتساو يريضحتلا ءزجلا تالوادم يف اهتيطغت مت يتلا ةيسيئرلا  
  . ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ اهتلاحإل

انييف ةيقافتايف فارطألا رمتؤمل نماثلا عامتجالا داقعنا نكامأو ديعاوم  -ًاعباس  نماثلا عامتجالاو    
لايرتنوم لوكوتوربيف فارطألل رشع    

رمتؤمل نماثلا عامتجالا دقع نم يلخادلا ماظنلل ًاقفو هنأب ًاملع فارطألا تطيحأ  -٢٥٦  ي نأ ررقملا  
لايرتنوم لوكوتوربيف فارطألل نيرشعلا عامتجالا عم بقاعتلاب انييف ةيقافتا فارطأ  .  

نماثلا عامتجالا ةفاضتسا نأشب هدلب ةموكح هتمدق يذلا ضرعلاب عامتجالا دنهلا لثمم غلبأ   -٢٥٧
تساو٢٠٠٦ماع يف لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع  ريدقتلا نم ةريبك ةجردب ضرعلا اذه لبق  

  .فارطألا بناج نم
عامتجالا ةفاضتسا ةيناكمإ يف رظنتس هدلب ةموكح نأ ىلإ ادنك لثمم راشأ كلذ ىلإ ةفاضإلابو   -٢٥٨

نيرشعلا ىركذلا قفاوت يتلا ةنسلا يهو  ٢٠٠٧ماع يف لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عساتلا 
ةلأسملا هذه نع تامولعملا نم ديزمب٢٠٠٦ماع يف فارطألا ديوزت م تيس هنأو لوكوتوربلا عضول  . 

نايبلا اذ   ريدقتلانم ريبك ردقب فارطألا تبحرو.  

 ىرخأ لئاسم  - ًانماث 
روضحب اماق نينثا نيلثممل ةزيمملا ةمهاسملل مهريدقت نع نوزوألا ةنامأ ولثمم برعأو   -٢٥٩

  .امهدعاقت لبق ريخألا امهعامتجا
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ةرشع يلاوحل لوكوتوربلاو ةيقافتالا ةطشنأ يف ) ايناملأ(نامتسيرك رتيب ديسلا كرا شدقف   -٢٦٠
فارطألا تاجايتحا مهف ىلع اصيرح ناكو ؛دراوملا ديدجتل تايلمع ثالثلجأ نم  لمعو تاونس  
فارطألا ددعتم قودنصلا راط إيف يئانثلا يناملألا جمانربلا لالخ نم مدق  و٥ةداملا بجو مب ةلماعلا
لاثتمالاب ةقلعتملا اىلإ ةدع اسملا    .ابلطتم ةيبلت ىلع ةيقيرفألا نادلبلا نم ريثكلا

ةسمخو ١٩٩٤ماع يف ةيذيفنتلا ةنجلل لوألا عامتجالا ) نيصلا(ىج ويل ديسلا رضحو   -٢٦١  
هتمهاسمب فارتعالا متو .كلذ دعب ًاعامتجا نيثالثو ةنجللا نم لك هتققح يذلا ريبكلا مدقتلا يف   
ماع ىفو. نيصلاو نم لقأ كالهتساب دلبلا اذه ماق ٢٠٠٤  نم هب حومسملا ىوتسملا نم ةئاملا يف ٧   
نم يجيردتلا صلختلا ىلع قفاو يذلا لوألا دلبلا يه نيصلاو .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  
جاتن إلا نم لجعُملا يجيردتلا صلختلاب مزتلاويعاط قلا جهنلاعابتإ ىلإ قبس نم لوأو جاتن إلا عاطق
  .دلبلا ءاحنأ عيمج يف لاثتمالاب قلعتملا بيردتلا ذيفنتو كالهتسالاو

  فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالا لبق نم انييف ةيقافتا تاررقم دامتعا  -ًاعسات 
  :ررقي نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم نإ  -٢٦٢

نجاهنبوكو ندنل تاليدعتو لايرتنوم ل وكوتوربو انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح: ٧/١ررقملا 
لايرتنوم لوكوتورب ىلعنيجيبو لايرتنومو    

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

لوألا نوناك١٥ يف هنأ ًاملع طيحي  - ٢   ناك ٢٠٠٥ربمسيد /  ىلع قدص دق ًافرط ١٨٠   
، ١٧١و ،لايرتنوم لوكوتوربل ندنل ليدعت لايرتنوم لوكوتوربل نجاهنبوك ليدعت ىلع قدص دق ًافرط  
قدص نيح يف ،لايرتنوم لوكوتوربل لايرتنوم ليدعت ىلع قدص دق ًافرط ١٣٩و فارطألا نم ١٠٤   
  ؛لايرتنوم لوكوتوربل نيجيب ليدعت ىلع طقف

لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا ىلع دعب قدصت مل يتلا لودلا عيمج ثحي   - ٣  
ةيرورض ةيملاعلا ةكراشملا نأب رابتعالا يف ذخألا عم ،كلذ لعفت نأ اهيلإ مضنت وأ اهرقت وأ هتاليدعتو 

  ؛نوزوألا ةقبط ةيامح ةلافكل

  انييف ةيقافتاب ةلصتملا ةمظتنملا ةبقارملا تايلمعو ثحبلا ةطشنأل ينامئتسالا قودنصلا: ٧/٢ررقملا 
نوزوألا ثوحب ءاردمل سداسلا عامتجالا اهيلإ لصوت يتلا تايصوتلاو تاجاتنتسالا ظحالي ذإ    

عبتت لجأ نم ًايميلقإ نزتملا تباثلا لجألا ليوط دصرلا تايناكمإ نامضل ةلصاوتملا ةجاحلاب قلعتي اميف 
تابث عبتتو فاشتكاو ،هيف ةرثؤملا ةيلصألا تازاغلاو خانملل ةيس ايقلا تارشؤملاو نوزوألا عاضوأ

ماحقإلا يف تارييغتلا ببس عاجرإو ،يعيبطلا هعضول ةعقوتملا هتداعتساو يريفسوتارتسلا نوزوألا 
قوف ةعشألل يملاع لجس جاتنتساو نوزوألل يسأرلا عطقملا يرتعت يتلا تارييغتلا ىلإ يعاعشإلا 

،ألا ىوتسم دنع ةيجسفنبلا   ضر
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ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ةردق زيزعتل ًايلاح ةمئاقلا ةجاحلا ظحالي ذإو   ةداملا نم ١   ٥ 
ىلع ظافحلا نم اهنيكمت لجأ نم لاقتنا ةلحرمب ا   اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو لايرتنوم لوكوتورب نم

رشنو ةبقارملا تاردقل ة ديفم زيزعت تايلمع ريفوتل ةديدج تاناكمإ زيهجتو ةمئاقلا تاكبشلاو تاودألا
،   ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو نوزوألا ىلع أرطت يتلا تارييغتلا تاريثأتو تامولعملا

عمتجم داجيإ نأ كلذ ،فارطألا عيمج حلاصل يه هذه تاردقلا زيزعت تايلمع نأ ظحالي ذإو  
قوف ةعش ألاو نوزوألاب ةقلعتملا ةيملاعلا مولعلا يف طقف مهسي نل يعولا نم ربكأ ردق ىلع يملع

ذيفنتل يملعلا معدلا نم ربكأ ردقب ةيلحملا تاسايسلا يعضاو ديوزتل ساسأك لمعيس هنكل ةيجسفنبلا 
،   ليوطلا لجألا يف هتاليدعتو لايرتنوم لوكوتورب

نوزوألا ثوحب ءاردمل سداسلا عامتجالا ريرقتب ريدقتلا عم ًاملع طيحي نأ   - ١
  ؛هيف ةدراولا تايصوتلاو

نأ نوزوألا ةنامأ قيرط نع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدمل ا ىلإ بلطي نأ  - ٢
دعب ام ىلإ انييف ةيقافتال ٦/٢ررقملاب ًالمع أشنملا ينامئتسالا قودنصلا لجأ ددمي  نوناك ٣١   

ىتح كلذو ةيفاضإ تاونس نامث ةدمل ٢٠٠٧ربمسيد /لوألا لوألا نوناك٣١،  ةيغب ٢٠١٥ربمسيد /   ،
؛لاقتنا ةلحرمب اطشنأ معد ةلصاوم    اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا يف ةبقارملاو ثوحبلا ة

اذإ ام نأشب ٢٠١٤ماع يف فارطألا رمتؤمل رشاعلا عامتجالا ءانثأ ًاررقم ذختي نأ   - ٣  
؛ال مأ٢٠١٥دعب امل ينامئتسالا قودنصلا لجأ ددميس ناك     

ةلصاوم ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا ىلإو ةئ يبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ بلطي نأ  - ٤
لوألا قفرملا يف ةدراولا قافتالا دونبب ًالمع ينامئتسالا قودنصلا اذ   قلعتي اميف امهنيب اميف نواعتلا
رمتؤملا هابتنا هيجوتل تامولعمو فارطألا رمتؤم لبق نم ثحبلل ةحورطملا اياضقلاب ةقلعتملا ةركذملل 

اسأ ىلع)٢(اهيلإ فورظلاو تاجايتحالا ةيبلتل رخآل نيح نم قافتالا اذه ىلع رييغت ءارجإ نكمي هنأ س ، 
  ؛ةدجتسملا

ىلإ ةيعوط تامهاسم مدقت نأ ىلع ةيلودلا تامظنملاو فارطألا عيمج ثحي نأ   - ٥
نع ةرداصلا تايصوتلا يف اهركذ دراولا تايولوألل ةيعوط ةينيع تامهاسم كلذكو قودنصلا 

  ؛نوزوألا ثوحب ءاردمل سداسلا عامتجالا
تامهاسم ميدقتل ةلصلا تاذ ةيلودلا تامظنملاو فارطألا ةوعد ةنامألا ىلإ بلطي نأ   - ٦

تامهاسم نع ًاريرقت مدقت نأ ،فارطألا ىلإ هجوت ةبقاعتم ةوعد لك عمو قودنصلا ىلإ ةيونس ةيعوط 
ملا يف ا  ؛لبقتسمايقلا ررقملا ةطشنألاو تلوم يتلا ةطشنألاو ةقباسلا تاونسلا  

                                                           
 .UNEP/OzL.Conv.7/2-UNEP/OzL.Pro.17/2ةقيثولا   )٢(
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هيجوت ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ بلطي نأ   - ٧
ءاردمل سداسلا عامتجالا تايصوت نمض ةجردملا كلت نم ةيولوألا تاذ لئاسملا وحن ةاقلتملا لاومألا 

، ًاقفو هنأ هنم مهفي ساسأ ىلع يميلقإلا نزاوتلا قيقحتل نيعاسلا نوزوألا ثوحب  ليومت نم رفاوتم وه امل
داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا نمض ةلثامملا قيدانصلل ةصاخو ىرخأ ليومت رداصم ليعفتل دوهجلا لذب يغبني 

ةداملا نم ١ةرقفلا فارطأ نم ددعل ةدعاسملا ريفوتو ةيوجلا  لاقتنا ةلحرمب ا ٥   اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو  
  ؛قطانملا عيمج يف
يف انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل يلاتلا عامتجالل ًاريرقت مدقت نأ نوزوألا ة نامأ ىلإ بلطي نأ  - ٨

هئوشن ذنم كلذو هتافورصم نعو هيلإ ةمدقملا تامهاسملاو ينامئتسالا قودنصلا ءادأ نع٢٠٠٨ماع   ،.  

  تاينازيمو ةيلام ريراقت: ةيلام لئاسم: ٧/٣ررقملا 
قودنصلل ةيلاملا نوؤشلل ةنامألا بناج نم ةزاتمملا ةرادإلا رارمتساب بحري نأ  - ١    

؛عامتجالا ا  دوزي يتلا ةدوجلا ةيلاعلا قئاثولاو انييف ةيقافتال ينامئتسإلا  
ةيلاملا ةرتفلل انييف ةيقافتال ينامئتسإلا قودنصلل يلاملا فشكلا ريدقتلا عم ظحالي نأ   - ٢  
يف ةيهتنملا ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤ لوألا نوناك٣١  رقتلاو٢٠٠٤ربمسيد /  ماعل ةيلعفلا تافورصملا نع ري ، 
ةقيثولا يف دراولا وحنلا ىلع ،ماعلا كلذل رارقإلا تايلمعب ةنراقم ٢٠٠٤  UNEP/OzL.Conv.7/4؛  

ماعل ينامئتسالا قودنصلا ةينازيم ىلع قفاوي نأ  - ٣   غلبمب ٢٠٠٦   ٨٩٧ ٦٧٢ ، ًارالود  
ماعل ًارالود ٥٨٩ ٦٩١هتميق امبو  ماعل رالود ١ ١٦٢ ٦٠١ و٢٠٠٧  يف نيبم وه امك ٢٠٠٨   ،

عامتجالاو نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالا ريرقتل لوألا قفرملا 
  )٣(؛نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا

رالود٣٨٦ ٦٧٢هتميق ام بحسي نأ   - ٤   يماع يف رالود٥٥٩ ٦٠١ وًا    ٢٠٠٦ 
؛ديصرلا كلذ ضفخ ضارغأل قودنصلا ديصر نم٢٠٠٨و    

مايق ىلع ،هالعأ ٤ةرقفلا يف اهيلإ راشملا بحسلا تايلمعل ةجيتن ،قفاوي نأ   - ٥    
ماعل رالود ٥١١ ٠٠٠غلبمب ةيلامجإ تامهاسم دادسب فارطألا  ماعل رالود ٥٨٩ ٦٩١ و٢٠٠٦   

ماعل رالود ٦٠٣ ٠٠٠ و٢٠٠٧ رملا يف نيبم وه امك٢٠٠٨  رمتؤمل عباسلا عامتجالا ريرقتل لوألا قف  
لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالاو نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتا يف فارطألا 

يناثلا قفرملا يف فارطألا ىدارف تامهاسم جردتسو . )٢(نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم
  ؛ريرقتلا اذهل

تادامتعالا دحأ نم ةئاملا يف ٢٠اهاصقأ ةبسنب تاليوحت ءارجإ ب ةنامألل حمسي نأ  - ٦    
  ؛رخآ سيئر دامتعا ىلإ ةدمتعملا ةينازيملا يف ةيسيئرلا

                                                           
)٣(  UNEP/OzL.Conv.7/7-UNEP/OzL.Pro.17/11. 
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بناج ىلإ ةددسملا ريغ ا   - ٧    امهاسم دادسب موقت نأ ىلع فارطألا عيمج ثحي نأ
لماكلابو روفلا ىلع ةلبقملا ا    .امهاسم

انييف ةيقافتا يف فارطألارمتؤمل نماثلا عامتجالا: ٧/٤ررقملا     
رمتؤمل نيرشعلا عامتجالا عم بقاعتلاب انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل نماثلا عامتجالا دقعي نأ    

  .لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا

لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا لبق نم لايرتنوم لوكوتورب تاررقم دامتعا   -ًارشاع
  لايرتنوم

  :لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ررق  -٢٦٣

نجاهنبوكو ندنل تاليدعتو لايرتنوم لوكوتوربو ان ييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح: ١٧/١ ررقملا
لايرتنوم لوكوتورب ىلعنيجيبو لايرتنومو    

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

ىتح هنأ ًاملع طيحي نأ  - ٢   لوألا نوناك١٥  ناك ٢٠٠٥ربمسيد /  قدص دق ًافرط ١٧٩   
لوكوتوربل نجاهنبوك ليدعت ىلع قدص دق ًافرط ١٦٩و ،لايرتنوم لوكوتوربل ندنل ليدعت ىلع  
قدص نيح يف ،لايرتنوم لوكوتوربل لايرتنوم ليدعت ىلع قدص دق ًافرط ١٣٧و ،لايرتنوم نم ١٠٢   
  ؛لايرتنوم لوكوتوربل نيجيب ليدعت ىلع طقف فارطألا

لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا ىلع دعب قدصت مل يتلا لودلا عيمج ثحي نأ  - ٣    
ةيرورض ةيملاعلا ةكراشملا نأب رابتعالا يف ذخألا عم ،كلذ لعفت نأ امهيلإ مضنت وأ امهرقت وأ هتاليدعتو  
  ؛نوزوألا ةقبط ةيامح ةلافكل

  لايرتنوم لوكوتورب بجومب ةيمانلا نادلبلا ةمئاق نم اهعفرل صربق نم مدقم بلط :١٧/٢ررقملا 
ةلماعلا ةيمانلا نادلبلا ةمئاق نم اهعفرل صربق نم مدقملا بلطلاب ًاملع طيحي نأ   - ١  

داملا نم١ةرقفلا بجومب  ؛لايرتنوم لوكوتورب نم٥ة      
فوس صربق نأب كلذك ًاملع طيحي نأو ،صربق نم مدقملا بلطلا ىلع قفاوي نأ   - ٢  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لماعلا ريغ فرطلا تامازتلا لمحتت  ماعل ةبسنلاب لايرتنوم لوكوتورب نم ٥   
ةيلاتلا ماوعألاو٢٠٠٥  .  
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ةداملا نم ٨ةرقفلا قيبطت نأشب لاغتربلاو ادنل وبو اكيجلب ىلإ هجوملا بلطلا: ١٧/٣ررقملا  نم ٤   
  اهيلع لايرتنوم لوكوتوربل نيجيب ليدعتب قلعتي اميف لايرتنوم لوكوتورب

نأب رقي ذإ ةصاخلا قيدصتلا ةيلمع نأب ةنامألا تغلبأدق لاغتربلاو ادنلوبو اكيجلب   اهنم لكب  
اهنكمي ام ىصقأ لذبتس ا ١٥/٣ررقملل ًاقفو  ةيراج  أو ،لامكتسال  نكمي ام عرسأب تاءارجإلا هذه    

نم عيطتست ام ىصقأل لاغتربلاو ادنلوبو اكيجلب لذب نم مغرلا ىلع هن أل هفسأ نعبرعي ذإ 
لبق نيجيب ليدعت ىلع قيدصتلا ىلع ةرداق نوكت نل ا   ررقملا نايرس ةرتف ءاهتناإف ،دهج  يف ١٥/٣ 

،عامتجالانم ريخألا مويلا  فارطألل رشع عباسلا    
ةداملا هتددح ام بسح نأشلا اذ تانايبلا ىلإ ًادانتسا هنأ  -١  ةمدقملا لوكوتوربلا نم٧    

 ، لماك لاثتماةلاح يف لاغتربلاو ادنلوبو اكيجلب ربتعت ذيفنتلا ةنجل هترجأ يذلا ضارعتسالاو ، ٢ ةداملل 
؛نيجيب ليدعت كلذ يف امب ،لايرتنوم لوكوتورب نم٤ةداملا و ءاط ٢ىلإ فلأ  ٢و    

ةداملا نم ٨ةرقفلا اهحيبت يتلا تاءانثتسإلا قيبطت متي ن أ  -٢ لايرتنوم لوكوتورب نم ٤   
نم ًارابتعا لاغتربلاو ادنلوبو اكيجلبىلع  لوألا نوناك١٧    ؛٢٠٠٥ربمسيد / 

ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تاءانثتسالاو ررقملا اذه نم ١ةرقفلا يف هديدحت مت ام نأ   - ٣  ٢ 
  فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ءاهتنا دنع اهتيحالص يهتنتس ررقملا اذه نم

نأشب ناتسكيجاط ىلإ هجوملا بلطلا :١٧/٤ررقملا  ةداملا نم ٨ةرقفلا قيبطت   لوكوتورب نم ٤   
  اهيلع لايرتنوم لوكوتوربل نيجيب ليدعتب قلعتي اميف لايرتنوم

نأب رقي ذإ ةيراج اةيلمع نأب ةنامألا تغلبأ ناتسكيجاط   ةصاخلا قيدصتلا ررقملل ًاقفو   
اهنكمي ام ىصقأ لذبتس ا ١٥/٣  أو ،لامكتسال  نكمي ام عرسأب تاءارجإلا هذه    

هفسأ نعبرعي ذإ ا ناتسكيجاطلذب نم مغرلا ىلع هن أل   إف ،دهج نم عيطتست ام ىصقأل  
ررقملا نايرس ةرتف ءاهتنالبق نيجيب ليدعت ىلع قيدصتلا ىلع ةرداق نوكت نل  ريخألا مويلا يف ١٥/٣   

،عامتجالانم  فارطألل رشع عباسلا    
ةداملا هتددح ام بسح نأشلا اذ تانايبلا ىلإ ًادانتسا هنأ  -١  ةمدقملا لوكوتوربلا نم٧    

 ، لماك لاثتماةلاح يف  ناتسكيجاطربتعت ذيفنتلا ةنجل هترجأ يذلا ضارعتسالاو ىلإ فلأ  ٢و، ٢ ةداملل 
ت كلذ يف امب ،لايرتنوم لوكوتورب نم٤ةداملا و ءاط ٢   ؛نيجيب ليدع 

ةرقفلا اهحيبت يتلا تاءانثتسالاقيبطت متي نأ   -٢ ةداملا نم ٨  لايرتنوم لوكوتورب نم ٤   
نم ًارابتعا ناتسكيجاطىلع  لوألا نوناك١٧    ؛٢٠٠٥ربمسيد / 

ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تاءانثتسالاو ررقملا اذه نم ١ةرقفلا يف هديدحت مت ام نأ   - ٣  ٢ 
  .فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ءاهتنا دنع اهتيحالص يهتنتس ررقملا اذه نم
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ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل ةيساسألا تامادختسالا تانييعت  :١٧/٥ررقملا   ٥ 
  ٢٠٠٧ و٢٠٠٦يماعل ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم لايرتنوم لوكوتورب نم 

لونكتلا قيرف هزجنأ يذلا لمعلاب ريدقتلا عمًاملع طيحي ذإ   ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجو  
،   هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا

ررقملا دامتعا ذنم ققحت يذلا مدقتلاب ريدقتلا عم ًاملع طيحي ذإو   فارطألا بناج نم ١٥/٥   
ةزهجأ نأشب تاءافعإ ميدقت نع هيف فقوتت نيعم دعومل اهديدحتب ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ   

،لا ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا   اهيف ديحولا طشنلا نوكملا وه لوماتوبلاسلا نوكي يت
ررقملا نم ٦ةرقفلا ىلإ ريشي ذإو    نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب ةقلعتملا ١٥/٥   

طشنلا نوكملا وه لوماتوبلاسلا نوكي يتلا ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةمزاللا ةيرولف ةيرولكلا 
،   اهيف ديحولا
ةيبلتل ٢٠٠٧ و٢٠٠٦يماعل كالهتسالاو جاتنإلا نم ةيرورضلا تايو تسملاب نذأي  - ١  

 ، ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيساسألا تامادختسالا
  ؛ررقملا اذه لييذت يف ددحملا وحنلا ىلع نمزملا ةيئاوهلا بعشلا دادسنا ضرمو وبرلا ءاد ةجلاعمل

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ذخأ ت  - ٢ صخرت امدنع اهرابتعا يف ٥   
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نأشب ةيساسأ تامادختسا تاءافعإب عينصت ةهجل صصخت وأ نذأت وأ 

ةرقفلا يف ةروكذملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم هدعب وأ ١٩٩٦ماع لبق ةدوجوملا تانوزخملا ،ةيرولف   ١ 
؛ةدحاو ليغشت ةنس نم رثكأل تادادمإب ةعنصملا ةهجلا هذه ظفتحت ال ثيحب١٤/٢٥ررقملا ن م) ب(  ،  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ىلإ بلطي   - ٣ ةرقفلا ىلإ ةراشإلاب ٥   ،٦ 
مدقتتس يذلا خيراتلاب فارطألل رشع نماثلا عامتجالا لبق نوزوألا ةنامأ دوزت نأ١٥/٥ررقملا نم   ، 

تابكرم نم ىمظعلا ةيبلاغلا فاصتا مدع ديدحت لجأ نم حئاول عضو وأ ميظنت نأشب حارتقاب هيف 
نوكملا وه لوماتوبلاسلا نوكي ال يتلا ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 

  .يساسألا عباطلل ،ديحولا طشنلا
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  قفرم
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ٢٠٠٧و ٢٠٠٦ يماعل ةيساسألا تامادختسالا تانييعت  
فارطألل رشع عباسلا عامتجالا اهدمتعا يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ة زهجأل ةيرولف
  )ةيرتملا نانطألاب(

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  فرطلا
  دمتعملا رادقملا  نيعملا رادقملا  دمتعملا رادقملا  نيعملا رادقملا  
  -  -  ٥٣٩  ٥٣٩  ةيبوروألا ةعامجلا
  ٢٤٣  ٢٤٣  ٤٠٠  ٤٠٠  يسورلا داحتالا
  ١٠٠٠  ١٤٩٣  ١١٠٠  ١٧٠٢  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

  عينصتلا لماوع :١٧/٦ررقملا 
؛يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقتب ريدقتلا عمًاملع طيحي ذإ      
ىدل عينصتلا لماوع تامادختسا نأشب ةيذيفنتلا ةنجللا ريرقتب ريدقتلا عم ًاملع طيحي ذإو   

نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ف ارطألا نأ ركذي يذلا (UNEP/OzL.Pro/WG.1/25/INF/4) ٥ةداملا    
وه حبصأ عينصت لماوعك مدختست نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تاثاعبنا يأ جتنت ال ايجولونكت عابتا 

نم ٥ ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل عينصتلا لماوع عاطق يف يجيردتلا صلختلا زاجنإل رايعملا  
  ؛لوكوتوربلا

ةداملاب ةلماعلا ريغو ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا رّكذي   - ١   لماوع مدختست اهيدل يتلا ٥   
غالبإلاب موقت نأب ،ةحقنملا هتغيصب ١٠/١٤ررقملا نم فلأ لودجلا يف دراولا وحنلا ىلع عينصتلا   ،

نيررقملا نم ٤ةرقفلل ًاقفو ،ًايونس  ا نع ،يلاوتلا ىلع١٥/٧ و١٠/١٤  ةباقرلل ةعضاخلا داوملا مادختس  
  ؛عينصت لماوعك

 ١٧/٧نيررقملا يف ةجردملا عينصتلا لماوع مدختست يتلا فارطألا ىلإ بلطي   - ٢  
لوألا نوناك٣١لبق ،مدقت نأ تاثاعبنا اهنع مجنت ةروصب  ١٧/٨و ىلإ تانايب ٢٠٠٦ربمسيد /   ،
ةعضاخلا ةيونسلا ةقاطلاو ،عنصملا لمع ءدب خ يرات نع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإو ةنامألا
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسا وأ ةعيبطو . اهريغو ةيراجتلا ةيرسلا ىلع صنت يتلا ةقبطملا نيناوقلل

يذلا عنصملا نأ ديكأتو ،ةنس لك نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تاثاعبنالا عومجم ،ةباقرلل ةعضاخلا 
ناريزح٣٠ذنم رمتسم ليغشت ةلاح يف وه ةباق رلل ةعضاخلا داوملا مدختسي   ؛١٩٩٩هينوي / 

رظني فوس ١٧/٨ررقملا يف ةرو كذملا عينصتلا لماوع تامادختسا نأ ىلإ ريشي نأ  - ٣    
 ١٠/١٤ررقملا ماكحأل ًاقفو كلذو ةباقرلل ةعضاخ داوم نم عينصت لماوعل تامادختسا كًاتقؤم اهيلإ 

عينصت لماوع ا  ماع يف فارطألل رشع عساتلا عامتجالا يف أ ىلع ديكأتلا نيعتيو ىلإ ًادانتسا ٢٠٠٧   ،
؛ررقملا اذه نم٢ و١نيترقفلل بجومب ةغلبملا تامولعملا     
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 ٣٠دعب ديدج عنصم حاتتفا وأ بيكرتب موقت امنيح ،فارطألا ىلإ بلطي   - ٤  
ىلإ ا١٩٩٩هينوي /ناريزح  ابلط مدقت نأب ،عينصت لماوعك ةباقرلل ةعضاخ داوم مدختسي نوزوألا ةنامأ    

لوألا نوناك٣١لولحب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإو   ٣١لولحبو  ٢٠٠٦ربمسيد / 
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نكمت ًاينمز ةيتاؤم ةقيرطب وأ ماع لك نم ربمسيد /لوألا نوناك

امب ١٤/٢٥ررقملا بجومب ةيساسألا تامادختسالا ريياعمل ًاقفو اهيف رظنلل اهل بسانم ليلحت ءارجإ نم   ،
ررقملا نم ٧ةرقفلا عم قفاوتي    ؛١٠/١٤ 

لماوع تامادختسال يه ١٠/١٤ررقملا يف اهيلإ راشملا تاءافعإلا نأ ىلع قفاوي   - ٥    
بجيو ةمئاد نوكت نأ بجي ال تاءافع إلا نأو ،كلذ سكع فارطألل قحال ررقم نلعي نأ ىلإ عينصت
وأ عينصتلا لماوع تامادختسا ىلع ءاقبإلا فد مظتنملا ضارعتسالل عضخت نأ  فارطألا لبق نم  
  ؛اهتلازإ

قيرفلا اغلبي نأ ةيذيفنتلا ةنجللاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ   - ٦  
مل ام ،كلذ دعب نيتنس لكو ٢٠٠٧ماع يف نيرشعلاو سداسلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا   

تامادختسا نم ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تاثاعبنا ليلقت يف ققحملا مدقتلاب ،كلذ ف الخ فارطألا ررقت
ذيفنت نعو ،ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم تايمك نيوكت نم كلذ بحاصي امو ،عينصتلا لماوع 
ةدفنتسم داوم مدختست ال يتلا ةليدبلا تاجتنملاو تايلمعلاو ،تاثاعبنالا ليلقتل تاينقت ثادحتساو 

  ؛نوزوألل
ةمدقملا تامولعملا ضرعتسي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ   - ٧  

لك يفو ٢٠٠٨ماع يف نيرشعلا اهعامتجا يف فارطألا ىلإ تايصوتو ًاريرقت مدقي نأو ررقملا اذهل ًاقفو   
ةطبتر ملا ظوحلملا ريغ تاثاعبنالا نعو عينصتلا لماوع تامادختسا تاءافعإ نع ،كلذ دعب نيتنس

وأ ١٠/١٤ررقملا نم فلأ لودجلا ىلإ اهتفاضإ نكمي يتلا عينصتلا لماوع تامادختساو مادختسالاب   
  ؛هنم اهفذح

ىلإ تانايب مدقت نأ عينصتلا لماوع تامادختسا اهيدل يتلا فارطألا ىلإ بلطي نأ   - ٨  
نوناك ٣١ل ولحب كلذو، ٢٠٠٨ماع يف اهضرعتسي يكل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف   

يفو ٢٠٠٧ربمسيد /لوألا لوألا نوناك٣١  ليلقت صرف دنع ،كلذ دعب ةنس لك نم ربمسيد / 
يتلا تانايبلاو تامولعملاب رابتعالا يف ذخألا عم ١٠/١٤ررقملا نم ءاب لودجلا يف ةدراولا تاثاعبنالا   ،

ىصقألا اهدح يفو تاث اعبنالا نيوكت يف تاضيفخت يأب يصوت نأو ،ررقملا اذهل ًاقفو فارطألا اهغلبت
ةحقنملا تاضيفختلا ،تايصوتلا هذه ىلإ ًادانتسا ،فارطألا ررقتو . ضارعتسالا اذه ىلإ ًادانتسا كلذو
  .ءاب لودجلاب قلعتي اميف ىصقألا اهدحو تاثاعبنالا نيوكت يف
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  عينصت لماوعك ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تامادختسا ةمئاق :١٧/٧ررقملا 
ررقملا نم فلأ لودجلا يف تحقن امك ةيلاتلا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تامادختسا دمتعي نأ   

١٠/١٤:  
  عينصت لماوعك ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تامادختسا ةمئاق: فلأ لودجلا 

  عينصتلا لماع مادختسا  ةداملا مسا  مقرلا
ةيواكلا ادوصلاو رولكلا جاتنإ يفNCl3ىلع ءاضقلا   )CTC(نوبركلا ديرولك يعابر  ١    
  رولكلا جاتنإ نم يقبتملا زاغلا يف رولكلا عاجرتسا  نوبركلا ديرولك يعابر ٢
  رولكم طاطم عينصت  نوبركلا ديرولك يعابر ٣
 )يرشح ديبم(نافلسودنإ عينصت   نوبركلا ديرولك يعابر ٤
مالآلل نكسم–نيفورب وبيإ(نونيف وتيسأ ليتيبوسيإ عين صت  نوبركلا ديرولك يعابر ٥  (  
 bis (4-chlorophenyl) trichlolroethanol (Dicofol insecticide) ٢،٢،٢- ١-١عينصت   نوبركلاديرولك يعابر  ٦
 (CSM)نفلسملا رولكلا نيفيل ويلوب عينصت   نوبركلا ديرولك يعابر ٧
ديمأ–لاتفيرت نيليفيلوب عينصت   نوبركلا ديرولك يعابر ٨    
٩ CFC-113  رولفلا تارملوب نئادل عينصت(fluoropolymer resins) 
١٠ CFC-11 ةمعانلا ةيعانطصالا نيفيلويلوبلا فايلأ حئافص عينصت  
  نيداتوب نيريتس طاطم عينصت  نوبركلا ديرولك يعابر ١١
  رولكملا نيفاربلا عينصت  نوبركلا ديرولك يعابر ١٢
١٣ CFC-12  لماك ديسكوريب لوبريثيلوبلا نم ةنوكملا فئالسلل يئوضلا يواميكلا ليثمتلا

ةفيظولا ةيئانث تاقتشملاو ةرولفلا ةلماك تاريثيلوبللةرولفلا    
١٤ CFC-113  جاتنإ يف طيسولا ةرولفلا لماك ديسكوريبيلوبلا نم ليلقتلا

  ةرولفلا ةلماك تاريثيلوبلا نم رتسإلا تايئانث
١٥ CFC-113 ءادألا ةيلاع ةرولفلا ةلماك تاريثيلوبلا تايئانث دادعإ  
ديرولكورديهنيسكهومورب  نوبركلا ديرولك يعابر ١٦    
  مويدوصلا كانف ولكيد  نوبركلا ديرولك يعابر ١٧
  نيسيلغ لينيف  نوبركلا ديرولك يعابر ١٨
  ميدوكيس جاتنإ  نوبركلا ديرولك يعابر ١٩
  رولكملا نيبوربيلوب جاتنإ  نوبركلا ديرولك يعابر ٢٠
رولكملاEVAجاتنإ   نوبركلا ديرولك يعابر ٢١    
  ليثيملا تينايس وزيا تاقتشم جاتنإ  نوبركلا ديرولك يعابر ٢٢
دياهدلرتب يسكونيف– ٣جاتنإ   نوبركلا ديرولك يعابر ٢٣    
ورولك – ٢جاتنإ   نوبركلا ديرولك يعابر ٢٤ نيديربلثيم- ٥ –     
  ديربولكاديميا جاتنإ  نوبركلا ديرولك يعابر ٢٥
  نيرتفوربويب جاتنإ  نوبركلا ديرولك يعابر ٢٦
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  عينصتلا لماع مادختسا  ةداملا مسا  مقرلا
  نوزايدسكوأ جاتنإ  نوبركلا ديرولك يعابر ٢٧
رولكملا نيلينالاثيم–ن جاتنإ   نوبركلا ديرولك يعابر ٢٨    
  تيسانيفم جاتنإ  نوبركلا ديرولك يعابر ٢٩
لوزايثورتي ورولك يئانث– ٣، ١جاتنإ   نوبركلا ديرولك يعابر ٣٠    
رولكومورب ٣١   نيرتيس رميلوب ةمورب  ناثيملا و 
كيبروكسالاضمح قيلخت  نوبركلا ديرولك يعابر ٣٢    
  نيساسكولفوربيس قيلخت  نوبركلا ديرولك يعابر ٣٣
  نيساسكولفرون قيلخت  نوبركلا ديرولك يعابر ٣٤
ديسأ كيتسا يسكونيف ورولك يئانث – ٤، ٢قيلخت   نوبركلا ديرولك يعابر ٣٥   )ضمح( 
  تانوبركلا يئانث يسكوريب يئانث قيلحت نوبركلا ديرولك يعابر ٣٦
  مويدوصلا تيرون ايس وزيا ورولك يئانث جاتنإ نوبركلا ديرولك يعابر  ٣٧
ناطرسللةداتعملا(نيمالابوكونايس جاتنإ  نوبركلا ديرولك يعابر  ٣٨   عشملا)  
٣٩  CFC-113  ْلِما    عُملا ةيلاع نلتيايلوبلا فايلأ جاتنإ

  عينصت لماوعك ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تامادختسا ةمئاق :١٧/٨ررقملا 
تقؤملا رركم فلأ لودجلا اهفصوب ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ةيلاتلا تاما دختسالا دمتعي نأ

ررقملل همييقت داعملا فلأ لودجلا يف اهجاردإو اهديكأت ةداعإب ًانهر ١٠/١٤ررقملل  ءانثأ ١٠/١٤   
ماع يف فارطألل رشع عساتلا عامتجالا  ؛٢٠٠٧ 

رركمفلأ لودجلا ةتقؤمةمئاق:   عينصت لماوعكةباقرلل ةعضاخلا داوملاتامادختس ال      
  ةداملا مسا  عينصتلا لماع مادختسا  مقرلا

دياهدلورتب ومورب –ب جاتنإ  ٤٠     )طيسو( 
  نوبركلا ديرولك يعابر  )تافآ ديبم(تاريلافنيف جاتنإ  ٤١
  ناثيملا ورولكديمورب  اتراسول مويساتوب عينصت ٤٢
ورولك– ٢، ١جاتنإ  ٤٣ نونيوكوثفان -٤، ١-    نوبركلا ديرولك يعابر  )ينالديص رضحتسم( 
  نوبركلا ديرولك يعابر )تافآ ديبم(نيرثلارب جاتنإ  ٤٤
ديرولكلورتيوكثيم -٢جاتنإ  ٤٥   نوبركلا ديرولك يعابر )ينالديص رضحتسم( 
  نوبركلا ديرولك يعابر  )غابصأ(دياهدلرتبورتين -أ جاتنإ ٤٦
٤٧     نوبركلا ديرولك يعابر )روطع(كسميلاس جاتنإ
 نوبركلا ديرولك يعابر   )تافآ ديبم(لورتنوكيسك وببيإ جاتنإ ٤٨
 نوبركلا ديرولك يعابر   )يئايميك(نونيفورتب جاتنإ  ٤٩
 نوبركلا ديرولك يعابر   )تافآ تاديبم(ليرتنول ؛مارولكب جاتنإ  ٥٠
دياهدلسكوبركانيفويث -٢ –ليثم -٣جاتنإ  ٥١ ينالديص–تافآ ديبم (   نوبركلا ديرولك يعابر  ) 
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  ةداملا مسا  عينصتلا لماع مادختسا  مقرلا
 نوبركلا ديرولك يعابر   )تافآ ديبم(لوزانوكونيف يئانث جاتنإ  ٥٢
دياهدلسكوبركينيفويث -٢جاتنإ  ٥٣  نوبركلا ديرولك يعابر   )طيسو( 
لوناثيإلا نيفويث -٢جاتنإ  ٥٤  نوبركلا ديرولك يعابر   )ينالديص( 
ونيمأ -٥جاتنإ  ٥٥ لوزايدايث-٣، ٢، ١ –   نوبركلا ديرولك يعابر    
 نوبركلا ديرولك يعابر  )ينالديص(يساس كولفوفيل جاتنإ ٥٦
 نوبركلا ديرولك يعابر   )طيسو(كيمانيسلا ضمح جاتنإ  ٥٧
 نوبركلا ديرولك يعابر   )ينالديص(وزكترا جاتنإ  ٥٨
ديرولكلورتبورتين يئانث -٥، ٣جاتنإ  ٥٩  )3,5 – DNBC) (نوبركلا ديرولك يعابر   )طيسو 
نوبركلا ديرولك يعابر  )تافآ ديبم(لينوربيف جاتنإ  ٦٠   
موينارويلا،موينوملألا عينصت ٦١     ، نوبركلا ديرولك يعابر

  يرولف يرولك ينوبرك بكرم
 نوبركلا ديرولك يعابر   )مجحلا ةريبك ةيئايميك ةدام(لارويفرويف جاتنإ  ٦٢
نبوربرولف يثالث - ٣، ٣، ٣جاتنإ  ٦٣ جاتنإ ةيئايميك ةدام(  ريبك،   نوبركلا ديرولك يعابر   ) 
 نوبركلا ديرولك يعابر   )طيسو(ديرولكلا ليثيم لينيف يثالث جاتنإ   ٦٤
 نوبركلا ديرولك يعابر   )ريبك جاتنإ ،ةيئايميك ةدام(ناثيملا ليثيم يئ انث ديرولك يعابر جاتنإ  ٦٥
نوتيك لينيف يئانث ورولف يئانث -٤، ٤جاتنإ   ٦٦  نوبركلا ديرولك يعابر   )طيسو( 
ورولف يثالث -٤جاتنإ   ٦٧  نوبركلا ديرولك يعابر   نيمانيرتبيسكوثيم  
لوزايثوزيأرتب -٢، ١حاتنإ   ٦٨ نوتيك- ٣-   نوبركلا ديرولك يعابر    

  ٢٠٠٧ و٢٠٠٦نيماعلل ليثيملا ديمورب لةجرحلا تامادختسإلا تاءافعإ : ١٧/٩ررقملا 
جلو يداصتقإلا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هب ماق يذلا لمعلا ىلإ ريدقتلابريشي ذإ تارايخلا ةن  

،   هل ةعباتلا ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا
وأ ،ةلوخملا تايمكلا يف ًاريبك ًاضفخ تققح دق فارطألا ضعب نأ ىلإ ريدقتلاب ريشي ذإو  

ماعل ةبسنلاب ليثيملا ديمورب نم اهل صخرملا وأ ا   ماع تايمك يلاتلاب تضفخو ٢٠٠٥حومسملا  
٢٠٠٦، ةريبك ةروصب    

أ ىلإريشي ذإو تمعد دق ٢٠٠٧ماعل ليثيملا ديمورب صوصخب تابلطل ةمدقملا فارطألا ن    
، ةينطو ةرادإ تايجيتارتسإب ا    ابلط

وحنلا ىلع ٢٠٠٦ماعل اهيلع قفوو يتلا ةجرحلا تامادختسإلا تائفل ةبسنلاب   - ١  ،
 يف اهيلع صوصنملا فورظلل ًاقبط ،حمسي ، فرط لكل ررقملا اذه قفرم نم فلأ لودجلا يف دراولا
تايوتسمب ،قيبطتلل ةلباق فورظلا هذه هيف نوكت يذلا دحلا ىلإو ١/٤ -إ .د ررقملاو ررقملا اذه  ،

ةيبلتل ةيرورض ربتعت يتلاو ررقملا اذه قفرم نم ءاب لودجلا يف ةدراولا ٢٠٠٦ماعل كالهتسإلاو جاتنإلا   
  ؛ةجرحلا تامادختسإلا
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وحنلا ىلع ٢٠٠٧ماعل اهي لع قفوو يتلا ةجرحلا تامادختسإلا تائفل ةبسنلاب  - ٢  ،
اذه يف اهيلع صوصنملا فورظلل ًاقبط ،حمسي ،فرط لكل ررقملا اذه قفرم نم ميج لودجلا يف دراولا 

ماعل كالهتسإلاو جاتنإلا تايوتسمب ١/٤إ .د ررقملاو ررقملا قفرم نم لاد لودجلا يف ةدراولا ٢٠٠٧،   
جاتنإلا نم ةيفاضإلا تايوتسملا مهفت عم ،ةجرحل ا تامادختسإلا ةيبلتل ةيرورض ربتعت يتلاو ررقملا اذه

لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا عامتجإ بناج نم اهدامتعإ نكمي يتلا مادختسإلا تائفو كالهتسإلاو 
  ؛٩/٦ررقملل ًاقبط 
حومسملا تايوتسملا نع ديزي جرح مادختسا ءافعإل ىوتسم هيدل فرط يأل يغبني   - ٣

ا نأشب مادختسالاو جاتنإلل ا تايوتسملا هذه نيب تافالتخا ةيأ نع ض وعي نأ ،ةجرحلا تامادختسال
؛هيدل ةحاتم ا    أ فرطلا ىأر تانوزخم نم ليثيملا ديمورب نم تايمك مادختساب

وأ ،صيخرت حنم ىلإ ىعست نأ ةجرح تامادختسإ اهيدل يتلا فارطأل ليغبني   - ٤
نم ميجو فلأ نيلودجلا يف درت امك ليثيملا ديمورب نم تايمك صيصخت وأـب حيرصتلا وأ ،حامسلا   

  ؛ررقملا اذه قفرم
نامضب همازتلإ ددجي نأ هيلع جرح مادختسإب ةقفاوم ىلع لصح فرط لكل ةبسنلاب   - ٥

ررقملا نم ١ةرقفلاب ةدراولا ريياعملا نأ  وأ ،ـب حامسلا وأ ،صيخارت حنم دنع اهقيبطت متي ٩/٦   
نم ةحاتملا ةدصرألا اهرابتعإ يف تاءارجإلا هذه ذخأت ن أو ليثيملا ديموربل ةجرح تامادختسإب حيرصتلا
نأشب غالبإلاب بلاطم فرط لك نأ امك . اهريودت ديعُأ يتلا وأ فراصملا يف ةدوجوملا ليثيملا ديمورب

طابش١هتياغ دعوم يف نوزوألا ةنامأ ىلإ ةرقفلا هذه ذيفنت  ؛ررقملا اذه اهيف قبط/     ي يتلا ةنسلا نم رياربف
مدختسملا ليثيملا ديموربب حرصت وأ ـب حمست وأ ،صيخارت حنمت يتلا فار طألا ىلع  - ٦

، ٢٠٠٧ماعل ةجرحلا تامادختسإلل  ةميتكلا ةيملفلا حئارشلا لثم تاثاعبنإلا ةيندت تاينقت مادختسإ  
ةيامحلا زيزعت ىلع لمعت ىرخأ تاينقت يأوأ /و قيمعلا نقحلا تاناقتو ،ةيملفلا زجاوحلا تاناقتو
  ؛ًايداصتقإو ًاينقت ةيدجم تاينقت نوكت امدنع ،ةيئيبلا

يأب ءافولل ،نكمأ املك ،ةدصرألا مادختسإ ىلإ ىعست نأ فارطألا ىلإ بلطلا   - ٧
  ؛ريوطتلاو ثوحبلا ضارغأل ليثيملا ديمورب نم بلط

نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختساب ةينعملا لمعلا ةقرف ىلإ بلطلا   - ٨
ةبرتلا ريخبت ًايلمع نكمملا نم ناك اذإ ام ررقت نأ ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولو نكتلا قيرفل ةعباتلا

ىلإ ،تافآلا ةحفاكم نم ،ةيحلا ةيتابنلا داوملا يف يحصلا رجحلا تاف آةحفاكمل ليثيملا ديمورب مادختساب 
يضم دعب كل ذو ديعبلا ىدملا ىلع ةيلاعفلا ردقت نأو ،ةقبطملا يحصلا رجحلا ريياعمب/يفي يذلا ىوتسملا

قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالل هنيح يف ًاريرقت دعت نأو ضرغلا اذهل ريخبتلا ىلع رهشأ ةعضب 
  ؛ةيوضعلا حوتفم لماعلا

صلختلل هتصاخ ةينطولا ةرادإلا ةيجيتارتسإ ىدصتت نأ فرط لك لفكي نأ يغبني   - ٩
د ررقملا نم٣ةرقفلاب ةد دحملا فادهألل ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا نم يجيردتلا   ؛١/٤ -إ . 
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ماعل ةبسنلاب ًاريرقت مدقت نأ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نم بلط   - ١٠ ي
ليثيملا ديمورب ةيمكو ،اهيلع قفتملا ةجرحلا تامادختسإلا تائف نم ةئف لكل ،كلذ دعب ًايونسو ٢٠٠٥  

  :كلذكو اهيلع قفتملا ةجرحلاتامادختسإلا ةيمكو ،فرطلا بناج نم ةنيعملا 
وأ ؛ا  )أ(  حرصملا وأ ا  حومسملا وأ ،اهل صخرملا ةيمكلا  
  .ةمدختسملا ةيمكلا  )ب(

  قفرم
  ٢٠٠٧ و٢٠٠٦يماعل ةجرحلا تامادختسإلا تاءافعإ 

  )ةيرتملا نانطألاب (٢٠٠٦ماعل اهيلع قفتملا ةجرحلا تامادختسإلا تائف : فلأ لودجلا
لكايهلاو ةيوديلا تالوغشملا ),١٩٩(ثاثألا و ةيرثألا ةينبألا  اكيجلب نويلهلا ),٣٠٧(،   ،

ةيبنعلا ةهكافلا )٢٢٥,٠( ايروكيشلا ),٦٢١(،  ليثامتلاو ،سئانكلا ءازجأ )١٨,٠(،   ،
رايخلا )٠٥٩,٠(نفسلاو  روهزلا )٥٤٥,٠(،  ةينورتكلإلاةزهجألا )٩٥٦,١(،   ،

ةغرافلا عماوصلا )٠٣٥,٠( بدنهلا تابن ),٠٤٣(،  طم)٦٥,١(،  قيقدلا ةنح ، 
قيقدلا عناصم )٠٧٢,٠( ةيذغألا نزاخمو عناصم )١٧,٤(،  نيحاوطلا )٠٣,٠(،   ،
لتاشملا ),٢( ةميدقلا ينابملا )٣٨٤,٠(،  ةميدقلا ينابملا )٣٠٦,٠(،  لفلفلا )٢٨٢,٠(،   ،

ةلوارفلا ناقيس )٣٥,١(ناجنذابلاو  مطامطلا ),٩(،  لتاشم )٥,٤) (ةيمحملا(،   ،
صلا قفارم)١٥٥,٠(راجشألا    )١٠١,٠(ةيبشخلا تاعان ، 

تاجلاعملاو نيحاوطلا ),١(ةيوديلا تالوغشملا   ايناملا  ،)٣٥,١٩(  
ةفف   نانويلا  عرقلا )٠٨١,٣(ا ةهكافلا روهزلا )٢,١٩(،  تاجلاعملاو نيحاوطلا )٦(،   ،

لوقبلاو زرألا )٤٤٥,١٥( مطامطلا )٣٥٥,٢(،   ،)٦,٧٣(  
  ),٨٨٨(نيحاوطلا   ادنلريأ
  )٦٥(تاجلاعمل او نيحاوطلا  ايلاطيإ
رايخلا )٣,٠(ءانتسكلا بشخ   نابايلا مامشلا )٢,١(،  لفلفلا )٣,٣٢(،  ) راحو رضخأ(، 

خيطبلا )٥,١٣(  ،)٣٨ (  
  )٥٠٢,٢(بوبحلا   ايفتال
ناجنذابلا )١٢٧,٠(رايخلا   هطلام ةلوارفلا )١٧,٠(،  مطامطلا )٢١٢,٠(،   ،)٥٩٤,٠(  
  )١٢,٠(ةلوارفلا ناقيس   ادنلوه
واكاكلاو نبلا بوبح  ادنلوب  ،)١٦٠,٢(  
  )٧٥,٨(روهزلا   لاغتربلا
  )٠٦٥,٤٢(زرألا   اينابسا
نبجلا نزاخم )١٣١,٨(بوبحلا عينصت تآشنم   ةدحتملا ةكلمملا روهزلا )٢٤٨,١(،  علسلا )٠٥,٦(،   ،

ثروتياول ةفف  لباوتو باشعأ )٢٥٦,١)(تارسكمو ،ةهكاف ،زرأ(ا  ،)٠٣٧,( ،
و نيحاوط)١٩٥,١٠) (ميبان(نيحاوط  ينابم )٧٨٧,١) (تيوكسب(تاجلاعم ،   ،

ثروتياو نزاخمو تاجلاعمو ،لكايه )٨٧٢,١) (لباوتو باشعأ(  ،)٨٨٠,٠(  
ةدحتملا تايالولا 

  ةيكيرمألا
ةفف     )٧،٠٧(ا بوبحلا
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ماعل كالهتسإلاو جاتنإلا نم ا : ءاب لودجلا  ةيرتملا نانطألاب (٢٠٠٦حومسملا تايوتسملا(  
  ٢٧٠,١٨  *اكيجلب
  ٤٥٠,١٩  *ايناملا
  ٦٨١,١١٩  *نانويلا
  ٨٨٨,٠  *ادنلريأ
  ٦٥  *ايلاطيإ
  ٣٠٠,٨٥  نابايلا
  ٥٠٢,٢  *ايفتال
  ١٠٣,١  *هطلام
  ١٢٠,٠  *ادنلوه
  ١٦٠,٢  *ادنلوب
  ٧٥٠,٨  *لاغتربلا
  ٠٦٥,٤٢  *اينابسا
  ٤٥٦,٣١  *ةدحتملا ةكلمملا

م ًانط٤٤٥,٣١١ةيبوروألا ةعامجلا كالهتسإو جاتنإ زواجتي الأ يغبني   *   .اهيلع قفتملا ةجرحلا تامادختسإلا ضارغأل ًايرت 

  )ةيرتملا نانطألاب (٢٠٠٧ماعل اهيلع قفتملا ةجرحلا تامادختسإلا تائف : ميج لودجلا
ةلوارفلا ناقيس )١٣,٥) (نيكلهتسملا سايكأ(زرألا   ايلارتسا  ،)٧٥,٣٥(  
يف ةلوارفلا ناقيس )١٦٧,٣٠(قيقدلا نحاطم   ادنك  ،PEI) ا ناقيس)٩٩٥,٧ يف ة لوارفل، 

  )٨٢٦,١(كيب يك
رايخلا )٥,٦(ءانتسكلا   نابايلا يلقحلا ليبرتجلا )٤,٧٢(،  ليبرتجلا )٧٠١,١٠٩(،  ) يمحملا(، 

مامشلا )٤٧١,١٤( راحلاو رضخألا لفلفلا )٢,١٨٢(،  خيطبلا )٧,١٥٦(،   ،)٢,٩٤(  
ةدحتملا تايالولا 

  ةيكيرمألا
علسلا)٨٩١,٥٩٢(عرقلا  ةفف )٠٨٢,٦٤(واكاكلا بوبح فيفجت ينابم /،   ا ةهكافلا  ،

علس)٩٨٣,٧٨(تارسكملاو  ، (فيفجتلا ينا يمو/،  لباوتلاو باشعألاو ،ةعنصملا ةيذغألا
نبجلا عينصت قفارمو ةفف  ةجلاعملا ةفف )٧٧١,٨٢ (NPMA) ا نابلألاو  ا ريزانخلا موحل  ،

يلقحلا ناجنذابلا )٩٩٨,١٨) (تاجتنمو ينابم( باغلا تاتابن تالتش)٣٦٣,٨٥(،   تا، 
تاجلاعمو نحاطم )٠٣٢,١٢٢( لتاشم )٨٨٩,٤٠١(،  ةهكافلا راجشأ –،  توتلا و 
نيتاسبلا عارزتسإ ةداعإ )٢٧٥,٢٨(دورولا و ةيرطعلا تاتابنلا )٤٠٠,٤٠٥(،   ،
لفلفلا )٨٣٥,١٣٧( ةيلقح ةلوارفلا )٧٥٣,١١٠٦(يلق حلا،  ناقيس )٠١٩,١٤٧٦(،   ،

مطامطلا )٤٨٣,٤(ةلوارفلا  عأ)٢٤٦,٢٠٦٥(ةيلق حلا،    )٠٤٠,٧٨(ريضختلا باش ، 

ماعل ا  :لاد لودجلا  ةيرتملا نانطألاب (٢٠٠٧حرصملا كالهتسإلاو جاتنإلا تايوتسم(  
  ٨٨,٤٠  ايلارتسا
  ٩٩٨,٣٩  ادنك
  ١٧٢,٦٣٦  نابايلا
  ٥ ١٤٩،٠٦٠  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
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  ليثيملا ديموربل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا :١٧/١٠ررقملا 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل حمسي نأ   - ١ نم ٥  لوكوتوربلا  

ءافولل لوكوتوربلل ءاه قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم نييرورضلا كالهتس الاو جاتنإلاب
 ؛ةجرحلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالاب

٢ -  ، ررقملا اذه نم٣ةرقفل اب ًانهر قفاوي نأ الا ربتعت نأ ىلع  ةيحيضوتلا تامادختس ، 
ةيليل حتو ةيربتخم تامادختسا، فارطألل عباسلا عامتجالا ريرقتل عبارلا قفرملا يف ةجردملاةلصلا ةقيثولا 
لوألا نوناك٣١ىتح ةجرح  ىلع ةقبطملا طورشلاب انهر ٢٠٠٦ربمسيد /  تامادختسالا ءافعإ،   

؛فارطألا رمتؤملسداسلا عامتجالا ريرقتل يناثلا قفرملا يف ةدراولا ةيليلحتلاو ةيربتخملا  )٤( 

ينثتسنأ   - ٣ لا تامادختسالات نم ٦ةرقفلا نم ) ج(و) أ(نيتيعرفلا نيترقفلا  يف ةدراو   
ررقملاو ٧/١١ررقملا  ةرقفلا يف اهيلع قفتملا تامادختسالا نم ١١/١٥  ررقملا اذه نم٢   ؛ 

تامادختسال ا يف رظني نأيداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ   - ٤
ةيربتخملا تامادختسالا ىلع اهقيبطت ةيمهأ ثيح نم ررقملا اذه نم ٢ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ريياعملاو   

 ؛ليثيملا ديموربل ةيليلحتلاو

تامادختسالا ثحب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ كلذك بلطي نأ   - ٥
املا ديموربل ةيربتخملاو ةيليلحتلا ىرخألا ةلمتحملا  ؛أشب تامولعم رفاوتت يتلا ليثي

سداسلا عامتجالا ىلإ ًاريرقت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مدقي نأ  - ٦  
ررقملا اذه نم٥ و٤نيترقفلا جئاتن نع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو    ؛ 

 ليثيملا ديموربل ةيربتخملاو ةيليلحتلا ةجرحلا تامادختسالل ةيحيضوت ةمئاق دمتعي نأ  - ٧
  ؛فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ءانثأ

لك يفو ٢٠٠٦ماع يف مدقي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ   - ٨  
ًاريرقتكلذ دعب يلت نيتنس  وطت نأشب نود ا    مايقلا نكمي يتلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تاءارجإلا رفاوتو ر

  ؛لوكوتوربلل ءاه قفرملا يفةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا مادختسا 
ايجولونكتلا قيرف اهنع غلبي يتلا تامولعملا ىلإ ًادانتسا ،فارطألا عامتجا تبي نأ   - ٩

ررقملا اذه نم٨ةرقفلل ًاقفو يداصتقالا مييقتلاو  كلذ دعب اهيلع ةقفاوملا يغبني ال تامادختسا يأ يف    ،
  ؛ليبقلا اذه نم دويق يأقيبطت هيف أدبي يذلا خيرا تلاو ةجرح ةيليلحتو ةيربتخم تامادختسا اهفصوب

ةجرحلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالاب ةعمجم ةمئاق عضتنأ ةنامألل يغبني هنأ   - ١٠  
ةجرح ةيليلحتو ةيربتخم تامادختسا ربتعت دعت مل ا  فارطألل حيتت نأو أ ىلع فارطألا تقفاو يتلا  

 ؛اهيلع عالطالا

                                                           
)٤(  UNEP/OzL.Pro.6/7يناثلا قفرملا  ،. 
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ت نم امًافرط عنمي نأررقملا اذه نم  ٩ةرقفلل اقفو ذختي ررقم ي أل يغبني ال هنأ  - ١١ مادختسا نييع   
  .٩/٦ررقملا يف هيلع صوصنملا ءارجإلل اقفو ددحم 

 نكامألا ريخبت تايلمع نم ليثيملا ديمورب ريمدتو ريودت ورسَأةداعإ  :١٧/١١ررقملا 

  ،٢٠٠٥ماعل يداصتقالا مييق تلاو ايجولونكتلا قيرف نم مدقملا يلحرملا ريرقتلاببحري ذإ 
نكي مل ريرقتلا نأ صوصخلا هجو ىلع ظحالي ذإ يصوتلاب قلعتي اميفًامساح  ةداعإب ةصاخلا تا   

ريمدتلاوريودتلا ةداعإ ورسألا ملاو ةيئيبلا ةيلحملا لغاوشلا زربي هنأ ّالإ)٥(  ،ت    نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلاب ةقلع
ةرقفلا ىلإ ركذلاب ريشي ذإو ررقملا نم٧  يتلا ١١/١٣   ايجولونكت مادختسا ىلع عجشت " 

تاثاعبنا ليلقتل ) ةيداصتقالاو ةينقتلا نيتيحانلا نم ًايدجم كلذ نوكي امثيح(ليثيملا ديمورب ةداعتسا 
يحصلا رجحلا تامادختسا لجأ نم ةحاتم ليثيملا ديمورب لئادب حبصت نأ ىلإ ،ليثيملا ديمورب 

  ؛"نحشلا لبق ام تاجلاعمو
ىلإريشي ذإو َأ ةداعإ لعفلاب يرجي هنأ   سيف قاطنلا ةريغص ريخبتلا تايلمع نم ليثيملا ديمورب ر  

  ؛نادلبلا نم ديدعلا يف تايواحلا
،ةجاحلا كردي ذإو نوزوألا ةقبط ةيامح ىلإ ايعس ليثيملا ديمورب تاثاعبنا ضفخ ةلصاوم ىلإ    
ةداع إل ،ايجولونكت رشن مزتعت وأ ايلاح رشنت يتلاوأ ترشن يتلا فارطألا عجشي   - ١

وأ رسَأ وأ ريودت  تايواح وأ ةتباث قفارم ريخبت تامادختسا نم ليثيملا ديمورب تاثاعبنا ضفخ وأ ريمدت  
يف امب تايجولونكتلا هذه ةيلاعف نع ليصافت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل مدقت نأ ىلع ةيرحب 

جلاوةيتسجوللا اياضقلاوصلختلاو ريمدتلا ةءافك كلذ  لوأ لبق ريخبتلا كلذل ةيداصتقالا ىود  
  ؛٢٠٠٦ ليربأ/ناسين

مادختسا نع أشنت ةراض ةيعرف تاجتنم يأ نع غلبت نأ ىلع فارطألا ثحتسي   - ٢
  ؛ايجولونكتلا هذه

؛تانايبلا ميدقت لجأ نم ررقملا اذ  - ٣  ةقفرملا ةرامتسالا دمتعي  
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا يف ةمدقملا تانايبلا جئاتن جاردإ  - ٤  

صيخلتو ٢٠٠٦ماعل يداصتقالا  تايجولونكت نأشب ةيبلسلاو ةيباجيإلا فارطأل ل ةقباسلاتارب خلا، 
 .ريمدتلاو ةداعتسالا

                                                           
ةحفص ،٦ – ٧عرفلا رظنأ   )٥(  .٢٠٠٥ماعل يلحرملا ريرقتلا نم ١٤٧ 
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  قفرم
ليثيملا ديموربرسَأ ةداعإ نع تانايب ميدقت ةرامتسا    

ريمدتلا وأرسَألا ةداعإل مدختسملا ماظنلا      
    عقوملا
  :تانايبلل ةمدقملا ةئيهلا
راسفتسالا تالاح يف م(  لاصتالا يغبني نيذلا دارفألل ينورتكلإلا ديربلاو مسالا ميدقت ىجري(  

  

    ةجلاعملا ةعلسلا
    همجحو ريخبتلا تايوتحم
    ةميخلا وأ ةفرغلا مجح
    ةفرغلا لمحل ةيوئملا ةبسنلا

َألا ةداعإ ماظن ةطساوب ا  ظفتحملا زاغلا ةيمكسلا وأر     ريمدت 
    لعافتلا وأ برستلا لعفب ريخبتلا ءانثأ ةدوقفملا ةيمكلا
    رسَألا ةداعإ ماظن يف ليثيملا ديمورب صالختسا دعب قلغملا زيحلا يف فلختملا يقبتملا رحلا زاغلا

    )ريخبتلا لبق يعيبط لكشب ًادوجوم ناك زاغ يأب رابتعالا يف ذخألا عم(يقبتملا زتمملا زاغلا 
َألا ةداعإ ماظنلةرباعلا ليثيملا ديمورب ةيمك  سماظنلا يف تابيرستلا لعفبةدوقفملاو ريمدتلا/ر      
    رسَألا ةداعإ فقوت دعب ثوفنملا زاغلا سايق
    رسَألا ةداعإ ءدب دنع رخبملا ماظنلا يف دوجوملا زاغلا يلامجإ
    رسَألا ةداعإل ةيفاصلا ةءافكلا
    )ةدحتملا تايالولا تارالودب(رمدملا /هرسَأ داعملا دحاولا مارجوليكلا ةفلكت

ةلماعلا ريغ فارطألا بناج نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ ةيندت : ١٧/١٢ررق ملا
ةداملا نم ١ةرقفلاب  ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل لايرتنوم لوكوتورب نم ٥   

ةداملا نم١ةرقفلا بجومب    ٥  
ظحاليذإ   ةرقفلاب ةلماعلا ريغ فارطألا نأ   ةداملا نم ١  لايرتنوم لوكوتورب نم ٥  فارطألا ( 

ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ لصاوت لازت ال ) ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا  لايرتنوم لوكوتورب نم ٥  ةلماعلا فارطألا ( 

فلأ٢ةداملل اقفو ) ٥ةداملاب  لوكوتوربلا نم   ،  
لمعلا ةقرف ريرقت يف فارطألا غلبأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ ىلإ ريشي ذإو    

تابكرمب تادادمإلا يف صقن ىلع ليلد دجوي ال هنأ ٢٠٠٤ماعل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالاب ةينعملا   
ىدل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم راعسأ ةيبلاغ نأو ةريخألا تاونسلا يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 

تابكرم لئادب لغلغت قوعي امبر عضو وهو ،ًايدعاصت اهاجتا ذخأت ال ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا   
،   نادلبلا كلت قاوسأ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
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قلعتملا يجيردتلا صلختلا لودج اضيأظحالي ذإو   ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإب    
ماع لولحب ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل  ةداملا يف دراو وه امك ٢٠١٠   

فلأ٢ لوكوتوربلا نم   ،  
ةداملاب ةلماعلا فارطألا نم ددع اهلذبي يتلا ةحجانلا دوهجلاب ملسي ذإو   جاتنإ نم صلختلل ٥   

،ركلا تابكرم   لايرتنوم لوكوتوربل فارطألا ددعتم قودنصلا نم ةدعاسمب ةيرولف ةيرولكلا نوب
ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا نم ديدعلا هلذبت امب هنم ًاميلستو   صلختلل ةحجان دوهج نم ٥   

،   ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نم يجيردتلا
رتشالاكردي ذإو   تاجايتحالا يبلت يتلا فارطألا مايقب ىضقي يذلا ٥/٢٥ررقملاب دراولا طا    

ىلع لوصحلا نامض عم تايمكلا هذه نع غالبإلاب ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا   ،
،٧/٩ررقملا كلذكو اهغالبإو ةيقلتملا فارطألا نم تاديكأت  ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا نأشب    

وتظحالي ذإو   يف جاتنإلا قفارم نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيفاك تادادمإ رفا  
،٥ةداملاب ةلماعلا نادلبلا  اهدادرتساو اهريودت داعملا تانوزخملا نم كلذكو    

هنمًايعسو   ةعرس ىصقأب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نم يجيردتلا صلختلا وحن    
،   ةنكمم

ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا عيمج ثحي  -١ ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جتنت يتلا ٥   
جاتنإلا اذه لثم نأ نم دكأتلا ىلع ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا تاجايتحالا ةيبلتل ةيرولف   

  :قيرط نع كلذو العف بولطم
ةيولكلا نوبركلا تابكرم نأب بقترملا دروتسملا فرطلا نم يطخ ديكأت بلط   )أ(  

نم يأ ريدصت لبق كلذو ،هلاثتما مدع ىلإ يدؤت نل هذه داريتسالا تايلمع نأو ةمزال دا وم يه ةيرولف
 ١ةرقفلاب ةلماعلا فارطألا ىدل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم 

لوكوتوربلا نم٥ةداملا نم    ؛ 
غالبإلل نوزوألا ةنام أ ىلإ ريرقت ميدقت ىدل ةيطخلا تاديكأتلا نم روص قافرإ  )ب(  

ىدل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل جاتنإ نع ٧ةداملا بجومب   
لوكوتوربلا نم٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا    ؛ 

يداع عامتجا لك ىفو فارطألل يلاتلا عامتجالا ىلإ ريرقت ميدقت ةنامألا ىلإ بلطي   -٢
ةلماعلا ريغ نادلبلا ىدل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ ىوتس م نأشب ،كلذ دعب فارطألل
نم ١ ةرقفلاب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل ةمزاللا ٥ةداملا   نم ١ةرقفلاب   ةداملا  
ةداملاب نيبم وه امك ،هب اهل حومسملا جاتنإلاب ةنراقم ٥ اروص قفرت نأو لوكوتوربلا نم فلأ ٢،  نم  
  ؛جاتنإلا قوقح لقن نع ةرفاوتملا تانايبلاب ةعوفشم ،كلذب اهمايق ىدل تاديكأتلا هذه
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نم ١ةرقفلاب ةلماعلا ريغ فارطألا عيمج ثحي   -٣ تابكرم جاتنإ اهل قحي يتلا ٥ةداملا    
ةداملا نم١ةرقفلاب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا    ٥ ،

نماثلا اهعامتجا يف فارطألا ىلإ ريرقتب دوعت نأو ،اهجاتنإ نم يجيردتلا صلختلا ةعرس نمضت نأ ىلع 
دسل ةدعملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ ىلع ءاضقلا يف زرحملا مدقتلا نع ،رشع 

  ؛ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا
لودجب لمعلا عيرستل ليدعت ءارجإ يف ر ظنلابفارطألل رشع نماثلا عامتجالا ءانثأ موقي   -٤

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نأشب لوكوتوربلا نم فلأ ٢ةداملاب نيبملا يجيردتلا صلختلا   
نم ١ةرقفلاب ةلماعلا فارطألل ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل    .٥ةداملا  

ىدل ةيليلحتلاو ةيربتخمل ا تامادختسالا لجأ نم نوبركلا ديرولك عبار مادختسا :١٧/١٣ررقملا 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  لوكوتوربلا نم٥     

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نأ هرابتعا يف عضي ذإ   ةداملا نم ١  ضفخت نأ اهيلع ٥   
هتياغ دعوم يف اهساسأ طخب قلعتي اميف ةئاملا يف ٨٥ةبسنب نوبركلا ديرولك عبار كالهتسا   ٢٠٠٥ 

ماع لولحب ةئاملا يف ١٠٠ةبسنبو   ٢٠١٠،  
ةيربتخملا تايلمعلا يف مهم مادختسا هل نوبركلا ديرولك عبار نأ هرابتعا يف عضي ذإو    

،   فارطألا كلت ضعبل نآلا ىتح ةرفاوتم تسيل هلئادب نأو ةيليلحتلاو
ررقملا نأ ىلإ ريشي ذإو   ةيربتخملا تامادختسالل ةيساسأ تامادختسا ءافعإ ثدحتسا ٩/١٧   

ىتح يملاعلا ءافعإلا اذه ددم دق ١٥/٨ررقملا نأو نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيليلح تلاو نوناك ٣١   
  ،٢٠٠٧ربمسيد /لوألا

هنأ هرابتعا يف عضي ذإو   ررقملا نم ٧ةرقفلل ًاقبط   نل٤/٢٥  ىلع ةضورفملا طباوضلا قبطت    
نم١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإ  ةداملا   لوكوتوربلا نم ٥   

،   فارطألا كلت ىلع قبطنت يتلا يجيردتلا صلختلا خيراوت لحت ىتحو
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ضعبل ةبسنلاب هرابتعا يف عضي ذإو   ةداملا نم ١  ضرع ٥   ت دق  

،او ةيليلحتلا تايلمعلل نوبركلا ديرولك عبار رفاوتىدم رطخلل هالعأ ةروكذملا ةباقرلا ريبادت    ةيربتخمل
عضو ثحب ٢٠٠٧ماع ىتح ائجري نأ فارطألا عامتجاو ذيفنتلا ةنجل ل يغبني هنأ  - ١  

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا كلتب ةصاخلا نوبركلا ديرولك عبار ىلع ةباقرلا ريبادتب قلعتملا لاثتمالا 
ةداملا نم ١ ًاليلد مدقت يتلاو ٥  ىلع  ٧ةداملا بجومب مدقملا تانايبلا ريرقتب ًابوحصم نوزوألا ةنامأ ىلإ  

نوبركلا ديرولك عبار مادختسا ىلإ هعجرم اهنم لك ىدل كالهتسالل فدهتسملا مقرلا نع فارحنالا نأ 
رشع عساتلا عامتجالا ءانثأ ءاجرإلا اذه ضارعتسا يغبني هنأو . ةيربتخملاو ةيليلحتلا تايلمعلا يف

  ؛٢٠٠٩ىل  إ٢٠٠٧نم ةدتمملا ةرتفلا يف تبلا متي ثيحب فارطألل 
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ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ثحي نأ   - ٢ نم اهكالهتسا ةيندت ىلع ٥   
تاءافعإلا تاءارجإو ريياعم قيبطت ةطساوب ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا يف نوبركلا ديرولك عبار 

لجأ نم نهارلا تقولا يف ةأشنملا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا يف نوبركلا ديرولك عبارل ةيملاعلا  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا   ٥.  

نم ١ةرقفلاب ةلماعلا نادلبلا ضعب اههجاوت يتلا تابوعصلا  :١٧/١٤ررق ملا قلعتي اميف ٥ةداملا    
ملاةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب   ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأعينصت يف  ةمدختس 

طألا نأبرقي ْذإو نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فار   نم ًايجيردت تصلخت يتلا  ٥ةداملا  
 ، نأشبتابلط مدقت نأ اهنكميةنيعم فورظ تحت هنكل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ءافعإ    

قاشنتسالا ةزهجأ عينصت يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسال يساسألا مادختسالا 
لا ىلعةننقملا تاعرجلاب  ،   فارطألا عامتجا هددح يذلا وحن

بجومب ةلماعلا فارطألا نأ نم هقلق نع برعي ْذإو نم١ةرقفلا   كلهتست يتلا ٥ةداملا     
بعصلا نم هنأ ىرت دق ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عينصتل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم 

انأ نود داوملا هذه نم يجيردتلا صلختلا قيقحت  ةيداصتقا رئاسخادلب دبكتت  ،  
ايجولونكتلا لقنب عراست نأ مألا ةينالديصلا تاكرشلادشاني ْذإو ىلع دمتعت ال يتلا ت   

،   ةيمانلا نادلبلا يف اهل ةكيرشلا تاكرشلا ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
ريغ ايجولونكتلل ةديدجلا قرطلا قيثوتو عيمجت ىلع لمعلا ةلصاوم ىلإ ةجاحلا ىلإريشي ْذإو   

حمست نأ ا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل نوزوألل ةدفنتسملا ريغ داوملا ىلع ةدمتعملا   أش نم يتلا
  ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمتامادختسا نم ديزملا نم صلختلاب 

ةلماعلا فارطألا ضعبل ةبسنلاب ةريبك رطاخم كانه نأقلقلا عم ظحالي ْذإو ةداملا نم ١ةرقفلاب     
نم٥ تايوتسم نأ ثيح ،  ماع يفكالهتسالا  تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ تامادختسال ٢٠٠٧    

  .حومسملا تايمكلا زواجتت ادق ةننقملا 
ةساملا ةجاحلا كردي ْذإو نم١ةرقفلا بةلماعلا نادلبل ل  قاشنتسالا ةزهجأ كالهتسال ٥ةداملا     

  ،رشبلا ةحص ةيامح لجأ نمةننقملا تاعرجلاب 
ًاضيأكردي ْذإو يتلا بعاصملا  دق  بجومب ةلماعلا فارطألا اههجاوت   نم١ةرقفلا    يف ٥ةداملا   

ىلوألا ةعومنم ةيفاك تادادمإ ىلع لوصحلا   فلأ قفرملا ،ا داوم ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم( 
  ،٢٠٠٩ - ٢٠٠٧ةرتفلا ءانثأ ةباقرلل ةـعضاخلا 

 يدصتلا هنأش نم ًالمتحم ًاررقمفارطألل رشع نماثلا عامتجالا ءانثأ ثحبي نأ   - ١
دقيتلا تابوعصلل ةرقفلاب ةلماعلا فارطألا ضعب اههجاوت   ةداملا نم ١  ةزهج أب قلعتي اميف ٥ 
  ؛ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا
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فارطألا ددعتم قودنصللةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطينأ   - ٢ عاضوألا هذه لثم ثحب    
دق يتلا تارايخلا يف رظنلاو هذهةلمتحملا عاضوألا يفمهست   مدعل     ؛لاثتمالا 

ةبسانم ةيميلقإ لمع تاقلح ءارجإ ةيناكمإ يف رظنتنأ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي نأ   - ٣  
ةزهجأل ةليدبلا لئاسولا نأش  بىضرملاوءابطألا كلذ يف امب ةحلصملا باحصأل يعولاو ميلعتلا ةحاتإل 

قاشنتسالا ةزهجأ تامادختسا يف ةباقرلل ةع ضاخلا داوملا نم صلختلاو ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا
ةداملاب ةلماعلا فارطألا ىلإ ةينقتلا ةدعاسملا ميدقتو ةننقملا تاعرجلاب نم يجيردتلا صلختلا لجأ نم ٥   
  ؛مادختسالا اذه
سداسلا هعامتجاءانثأ عوضوملا ثحبب موقي نأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ بلطي نأ   - ٤  
  .نيرشعلاو

  تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا ةنامأو نوزوألا ةنامأ نيب قيسنتلا :١٧/١٥ررقملا 
ررقملا ركذتسي ْذإ رجحلا تامادختسا نأشب ةدحتملا ممألا ةزهجأ نيب قيسنتل ابقلعتملا  ١٦/١١ 

،   نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا
ةيلودلا ةيقافتالا ةنامأ ع م قيسنتلا ةلصاومو لاصتالل نوزوألا ةنامأ اهلذبت يتلا دوهجلابرقي ْذإو 

نم ١٥رايعملا ىلإ ةصاخ ةفصب ةراشإلا عم ليثيملا ديمورب مادختسا ضفخب قلعتي اميف تاتابنلا ةياقول   
،   ةيتابنلا ةحصلاب قلعتت ريبادتل ةيلودلا ريياعملا

ا ةيقافتالل ةعباتلا ةيتابنلا ةحصلا ريبادتب ةينعملا ةتقؤملا ةنجللا نأهرابتعا يف عضي ْذإو ةياقول ةيلودل  
تاحرتقم ،عيرس ضارعتساب ةريخألا مايق فد   ، ريياعملا ةنجل ىلإ مدقت نأ ىلع تقفاو دق تاتابنلا

راذآ يف رداصلا١٥رايعملا ليدعت ىلإ يمرت  ديموربل ضرعتلا ةدم ةدايز لجأ نم كلذو ٢٠٠٢سرام /   ،
ريخبتلل ةفلتخملا لحارملا يف زاغلا تازيكرتل بولطملا ىندألا دحلا ةدايزو ريخبتلا ةيلمع ءانثأ ليثيملا  

قلعتت ريبادتب ةينعملا ةتقؤملا ةنجللا بناج نم اهدامتعال اهثحب عقوتملا نم رومأ كلتو ،هتيلاعف نامضل 
  ،٢٠٠٦ماع يف ةيتابنلا ةحصلاب 

رجحلا تامادختسا لادبتسا ،ًاينقتو ًايداصتقا ًايدجم كلذ نوكي امثيحو ،ةرادإ ةيمهأ دكؤي ْذإو  
،يحصلا    اهريغب ليثيملا ديموربل نحشلا لبق ام تاجلاعمو
لالخ نم نوزوألا ةقبط ىلع ليثيملا ديمورب تاثاعبنا ةدايز رطخ هرابتعا يف ذخأي ْذإو    

،   نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا يف همادختسا
تاتا بنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا ةنامأ عم لاصتالا ززعت نأ نوزوألا ةنامأ ىلإ بلطي  - ١  

؛ةيتابنلا ةحصلاب ةقلعتملا ريبادتلل ةيلودلا ريياعملا نم١٥رايعملا قيبطتب قلعتي اميف     
ةعباتلا ةصتخملا ةزهجألا دوزي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي   - ٢  

رجحلا تاما دختساب ةينعملا لمعلا ةقرف اهعمجب تماق تامولعم ةيأب ،تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالل
  ؛١٦/١٠ررقملاب ًالمع نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا 
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  ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا عنم :١٧/١٦ررقملا 
داوملا نم لاعفلاو سلسلا يجيردتلا صلختلا نامضل عورشملا ريغ راجتالا عنم ةيمهأ كردي ْذإ  

،لل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا   ةباقر
ىلإ ةجاحلا مهفتي ذإو ةدفنتسملا داوملا عيمج ريدصتو داريتسا ةطشنأ نم لك ىلع ةباقر لا ماكحإ 

فارطألا عيمج ا   بسحب صيخارتلل مظن ءاشنإ لالخ نم اميس ال وموقت يتلا ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل
ةداملا هيضتقتام   ٤، لايرتنوم لوكوتورب نم ءاب    

صتملا ماكحألاركذتسي ذإو ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف راجتالا ةبقارمودصرب ةل    
  ،١٤/٧ و٩/٨ و٨/٢٠ و٧/٩تاررقملاب ةدراولا 

ىلع ةوالع ىرخأ ةيئيب تايقافتا يف اهؤاشنإ مت ةراجتلا عبتتل مظن لعفلاب دجوت هنأب ملسي ذإو  
،   ةيلودلا ةراجتلل ةيئاصحإلا تانايبلا دعاوق

رجي امبهنم ًايعوو يجيتارتسا ج    ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإل لعضو نأشب لامعأ نم ي
ةرادإ نأشب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سل ٢٣/٩ررقملاو ،عورشملا ريغ راجتالا عنم فدهتسي   

نيب اميف ن واعتلاب ضوهنلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي يذلاو ةيئايميكلا داوملا
ةيئايميكلا داوملاب عورشملا ريغ راجتالل يدصتلا لاجم يف ةنيعم ىرخأ تايقافتاو لايرتنوم لوكوتورب 

،   ةرطخلا تايافنلاو
ماظن ءاشنإ ىودج لوانتت يتلا ةساردلاب قلعتملا تاصاصتخالا عورشمب ريدقتلا عم ملسي ذإو  

ءانب ةنامألا هتعضو يذلاو ،فارطألا نيب ةباقر لل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةكرح عبتتل يلود
  ،١٦/٣٣ررقملا بلط ىلع 

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

،عنم يف نواعتلل    ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكمو
ةيذيفنتلا ةنجللا ريرقتب ريدقتلا عم ًاملع طيحي ذإو لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل  
بيردت يعورشم مييقت نع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ىلإ لايرتنوم 

جلايلوؤسم   )٦(،"صيخارتلا ماظنو كرام 
داوملا ةكرح عبتتل يلود ماظن عضو ىودج لوانتت ةسارد لتاصاصتخ الا ىلع قفاوي  - ١

ةنامأ ةبلاطمو ،ررقملا اذه لييذت يف ضورعم وه امك ،فارطألا نيب ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا 
ىلع جئاتنلا ضرعو ةمزاللا تا ءاطعلا يف عورشلا لجأ نم ةساردلا هذه ءارجإ ىلوتت نأب نوزوألا

  ؛٢٠٠٦يف لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا 
ديفتست دق يتلا ىرخألا تامظنملا وأ تايقافتالا عم رواشتلا ىلإ نوزوألا ةنامأ وعدي   - ٢

  ؛اهعضو يف ةمهاسملا ىلإ ةساردلا هذه جئاتن نم

                                                           
)٦(  UNEP/OzL.Pro/WG.1/25/6.  
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نأ ىلإ ،ةيميلقإلا يداصتقالا لماكت لا تامظنم كلذ يف امب ،فارطألا عيمج وعدي  - ٣
ةداملا بجومب ا   لماكلاب ءاب٤امازتلا ذفنت نم صيخارتلل مظن ءاشنإب قلعتي ام صوصخلا هجو ىلعو ،   

قبس داوم نم تارداص ينعي ريدصتلا ةداعإ (ريدصتلا ةداعإو تارداصلاو تادراولا ةبقارم لجأ 
، نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمج روبعو) اهداريتسا ةينقتلا ةيحانلا نم ًانكمم كلذ ناك نإ ةباقرلل ةعضاخلا  

 ًاج ِتنم ربتعي ال وأ ربتعي ينعملا فرطلا ناك نإ امع رظنلا ضغب ،اهيلع يوتحت يتلا طئالخلا كلذ يف امب
/و   ؛داوملا نم ةعومجم وأ ةنيعم ةدام ريدصتل ًاديعم وأ ًاردصم وأ ًادروتسم وأ

يطغتل ٧/٩ررقملل ًاقبط ةأشنملا ،غالبإلا ةرامتسا حيقن ت نوزوألا ةنامأ ىلإ بلطي  - ٤  ،
كلذ يف امب ،ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمج ) ريدصتلا ةداعإ كلذ يف امب(تارداص 

هجو ىلع ةحقنملا غالبإلا ةرامتسا ذيفنت ءدب ىلع فارطألا ثحتسيو ،اهيلع يوتحت يتلا طئالخلا 
فرطلا نم اهاقلتت يتلا تامولعملاب دروتسملا فرطلا ىلإ دوعت نأ نوزوألا ةنا مأ ىلإ بلطي امك. ةعرسلا
  ؛ريدصتلا ةداعإ/ريدصتلاب موقي يذلا

نوزوألا ةنامأ ىلإ تامولعم ميدقتىلإ فارطألا وعدي   - ٥  ٣٠هاصقأ دعوم يف  
نع ٢٠٠٦ هينوي/ناريزح ًايلاح ةدوجوممظن يأ  داريتسالا صيخارت نأشب تامولعملا لدابتل  ريدصتلاو    
  ؛ةردصملاو ةدروتسملا فارطألا نيب

ةيفاضإطباوضيأ ث حب  - ٦ ةباقرلل ةعضا خلانوزوألل ةدفنتس ملاداو ملا مادختساب قلعتت  
اهنيعب تامادختسا وأهنيعم تاعاطق يف مدختست ةطشنأ لؤاضت ىلإ يدؤي دق جهنلا اذه نأ ثيح    
  ؛لاعف لكشب عورشملا ريغ راجتالا

ممألا جمانربل ةعباتلا ءارضخلا كرامجلا ةردابم نأشب لمعلا ةلصاومىلع عيجشتلا   - ٧  
 ،ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكمبقلعتي اميف ةئيبلل ةدحتملا 

لدابت ىلإ ةيمارلا ةيميلقإلا تاكبشلا راطإ يف ةمأوتلاو تاكبشلا ةماقإ ةطشنأ ةلصاومىلع ةوالع   
نيب ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغو عورشملا راجتالا نأشب ةربخلاو تا مولعملا
  ؛ذافنإلا تالاكو كلذ يف امب ،فارطألا

تايصوتلا يف نيعبرألاو نماثلا اهعامتجا يف رظنت نأ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي   - ٨
عامتجالا ىلإ لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ريرقت يف ةدراولا 

ماظنو كرامجلا يلوؤسم بيردت يعورشم مييقت نع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا 
امصوصخلا هجو ىلعو صيخارتلا تاردقلا ءانب رصانع نم كلذ ريغو يكرمجلا بيردتلاب لصتي    
  ؛ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكمل ةبولطملا

٩ -   ُملاْغَلبملل ىصقألا دحلا رقي ةميقبلايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا نم مدْق    
ةكرح دصرل ماظن عضو نع ىودج ةسارد ءارجإ ريسيتل ةيناث رركتي ال ريبدتك رالود ٢٠٠ ٠٠٠  

  .فارطألا نيب دودحلا ربع ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا
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 قفرم
ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةكرح عبتتل ماظن عضو نع ىودج ةساردل تاصاصتخا عورشم 

 فارطألا نيب دودحلا ربع ةباقرلل

ةقبطل ةدفنتسملا داوملا ةكرح ىلع قبطت يتلا ةيميظنتلاو ةيتسجوللا تاوطخلا فصو   - ١
رخآ فرطل يئاهنلا لامعتسالا لجأ نمردصتو جتنت يتلا ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألا  . 

دصرل لاعف عبتت ماظن يف ةديفم ةروصب اهجاردإ نكمي يتلا ةماهلا تانوكملا فصو   - ٢
ةداعإب موقت يتلا وأ ةردصملا نادلبلا نيب ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملاب راجتالا ةبقارمو 

 .ةدروتسملا كلتو ريدصتلا

عبتت يف ةدعاسملل فارطألا اهمدختست نأ نكمي يتلا ةلمتحملا تا ءارجإلا فصو  - ٣
 .فارطألا نيب اهتكرح لالخ دودحلل ةرباعلا ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا ةكرح

داوملا ةكرح دصرب لعفلاب موقت ةيلود وأ ةينطو مظن يأ كانه ناك نإ ام مييقت   - ٤
نع تامولعملاصحفو ،ةرباعلا ةراجتلا كلذ يف امب ،دودحلا نيب اميف ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا   
ةيلاحلاتامولعملا لدابت مظن ةدروتسملاو ةردصملا فارطألا نيب ريدصتلاو داريتسالا صيخارت نأشب    

اهيلإ راشملا مظنلا ئواسمو ايازم مييقتو ،قوطنملا نم٥ةرقفلا يف اهيلإ راشملا   . 

مادرتور ةيقافتا لثم (ىرخألا ةيلودلا تاقافتالا يف عبتتلا تايل آ لمع ةيفيك ةسارد  - ٥
ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ نأشب 
ةيقافتاو ،دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتاو ،ةيلودلا 

ضارقنالل ةضرعملا ةيربلا تاتابنلاو تاناويحلا عاونأ يف يلودلاراجتالا تناك اذإ امو )  جذامن كانه ، 
ةقيرطب ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا ةكرح عبتتل ماظن عضول ةديفم ريغ وأ ةديفم 

ةطبترملا ةيلمعلا ت ابوعصلاو فيلاكتلا ةساردو. عورشملا ريغ راجتالا نم دحلل ةلوذبملا دوهجلا دعاست
ةيلمعلا تابوعصل امييقت ريفوتل كلذو ًافنآ ةر وكذملا ةيلودلا تاقافتالل ًاقفو عبتتلا مظنليغشتو ريوطت ب
ةقلعتملا تايناكمإلا ةسارد  ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عبتت ماظن ذيفنتب ةقلعتملا فيلاكتلاو
حضوملا لمعلا جئاتن ةنراقم  عورشملا ريغ راجتالا عبتت يف ةلصلا تاذ تاقافتالا عم رفاضتلا هجوأ قيقدتب

ةيلودلا ةراجتلا تاءاصحإ تانايب دعاوق مادختسا تايناكمإب قلعتملا لثامملا ليلحتلاب ةرقفلا هذه يف 
 .فارطألا نيب ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل دودحلا ربع لاقتنالا ةكرح دصرل ةيلاحلا

تامولعملا نم تابلطتملاو تامولعملا رداصم نايب  - ٦ ءانيمو ،لقنلا ةليسو لثم ( 
ةدفنتسملا داوملا نع ةيكرمجلا تامولعملاو نحشلا ةداعإو تيزنارتلا /ريدصتلا ةداعإو ريدصتلا/داريتسالا
جتنم لل نلعملا مسالاو ،أشنملا دلب ،رومأ ةلمج نم ،كلذ يف امب ،اهنحش متي يتلا ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل
ةيرورض نوكت دق يتلا تامولعملا قفدت لاكشأو ) ملتسملا/يرتشملل نلعملا مسالاو ةيئاهنلا ةهجولا دلبو
كلذكو . عورشملا ريغ راجتالا نم دحلا يف حاجنلا نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عبتت ماظن نيكمتل
تامولعملا كلت دصرو ريفو ت يف اهكارشإ نيعتي يتلا ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا ةيفيظولا تادحولا فصو
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ةيزكرماللاو ةيزكرملا مظنلا نم لكعضوعم  رابتعالا يف  يف امب ةلصلا ةقيثولا ةيلودلا نيناوقلا ةسارد و.  
تاقافتا كلذ يف امب تامولعملا هذه نع جارفإلا يف دعاست نأ نكمي يتلا ةيلودلا ةراجتلا نوناق كلذ  
ةلصلا تاذ ةيركفلا ةيكلملا قوقح  .ةراجتلاب ةلصتملا 

ةجتنم تاهجو ةجتنم نادلب تاموكح عبسو سمخ نيب ام حوارتي ددعب لاصتالا   - ٧
ريدصتلا ديعت يتلا نادلبلا نم تاموكح عبس ىلإ سمخب كلذكو ،نادلبلا كلت يف ةيلود ةعزومو 

ةلماعلا ريغو ا٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا لثمتو (نادلبلا كلت يف ةيلودلا ةعزوملا تاهجلاو  لو صحلل)  
اذهك ًاماظن ناك اذإ ام نأشب اهئارآو ،عبتتلا ماظن قيبطت فيلاكتو ىودج نأشب اهرظن تاهجو ىلع 

ةثالث وأ نيدلب يف نييلوألا نيعزوملاو تاموكحلاب كلذك لاصتالاو . ةعورشملا ةيلودلا ةراجتلا ىلع رثؤي
ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألاو ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا لثمت (نادلب  داوملا ةيبلاغ نع ةلوؤسملا ) ٥ 

لئاسملا سفن ثحب فد  كلذو ،اهنحش داعملا وأ ةرباعلا نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا. 

ةثالث وأ نيرايخ فصوب ،ًافنآ مدقت ام رابتعالا يف ذخألا عم ،ةلماش ةقيرطب ،مايقلا   - ٨
يف ديفت نأاهنكمي دودحلل ةرباعلا ةكرحلا دصرل مظنل ةلمتحم ةيلمع تارايخ ريغ راجتالا نم دحلا    
تاوطخلا تارايخلا هذه فصت نأ يغبنيو .ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملاب عورشملا  

 دصرلا ماكحإريسيتل ةنامألاو تاموكحلاو عزوملاو جتنملا ىوتسم ىلع اهذاختا نكمي يتلا تاءارجإلاو 
فيلاكتلل تاريدقت ميدقت يغبني ًاريخأو . دودحلاربع ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةكرحل 

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

داوملل ةففخمل او ةزكرملا رداصملل ًايئيب ميلسلا ريمدتلل ةيلاملاو ةينقتلا تايعادتلا :١٧/١٧ررقملا 
  نوزوألل ةدفنتسملا

نوزوألا ةقبط ةيامح لجأ نم هنأ لايرتنوم لوكوتورب ةجابيد يف تدكأ فارطألا نأب رقي ْذإ  
ءاضقلا فد   نوزوألا ةقبط دفنتست يتلا ةيلامجإلا ةيملاعلا تاثاعبنالا ةبقارمل ةيطايتحا ريبادت ذاختا يغبني

،لا فراعملا يف تادجتسملا ساسأ ىلع اهيلع   ةيملع
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب هنأ هرابتعا يف عضي ْذإو ةداملا نم ١  تابكرم نإف ٥   ،

 ، ديربتلا تامدخ عاطق يف زكرتت اهنم يجيردتلا صلختلا بجوتي لازي ال يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
،قلا تادعملا لادبتسا ىلع اهنم يئاهنلا صلختلا دمتعي فوس كلذل ةجيتن هنأو   اهريغب ًايلاح ةمئا

امب ةبكرملا ةطشنألا نم ةفئاط ةرورضلاب عبتتسي تادعملا هذه لادبتسا نأ هرابتعا يف عضي ْذإو 
ةداعتسالا تايلمع ريوطتو ،نييئاهنلا نيمدختسملل ةيداصتقا زفاوح ىرخأ رومأ بناج ىلإو كلذ يف 

لجأ نم بيردتلل ةصاخ ةفصب مامتهالا ءاليإ عم ،ةمداقتملا تادعملل ًايئيب ميلسلا ريمدتلاو لاقتنالاو  
،ةجيتن قلطنت يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ريمدتلو ضرغلا اذه    ةيلمعلا هذه

يف دقعيس يذلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت نأشب ءاربخلا عامتجا جئاتن ىلإ ريشي ذإو 
ىلإ ٢٢نم ةرتفلا يف لايرتنوم  طابش٢٤    ،٢٠٠٦رياربف / 
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ءارجإل تاصاصتخا دعي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي  - ١  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ةلاح تاسارد  ليثمتلا ةاعارم عم ،لوكوتوربلل ٥   

ءاوهلا فييكت تادعم لحم لالحإلا ةيلمعب ةطبترملا فيلاكتلاو ايجولونكتلا فيلاكت نأشب ،يميلقإلا 
لقنلاو ًايئيب ةميلسلا ةداعتسالا كلذ يف امب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع لمتش ملا ديربتلاو
  ؛ةلصلا تاذ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نمو ،ةروكذملا تادعملا نم يئاهنلا صلختلاو

نأ ا   - ٢  أش نم يتلا اهريغو ةيداصتقالا زفاوحلا فاشكتساب تاساردلا هذه موقت نأ
نم للقت نأو ،نوزوألا ىلإ ةدفنتسملا داوملا نمو تادعملا نم يجيردتلا صلختلا ىلع نيم دختسملا دعاست

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا نادلبلا ىدل ريمدت قفارم ءاشنإ فيلاكتو ةمالس كلذكو تاثاعبنالا   
ولكلا نوبركلا تابكرم ةرادإب قلعتي يميلقإ ليلحت ىلع تاساردلا هذه لمتشت نأ ةرورضو٥ ةير  
  ؛اهريمدتو اهلقنو ةيرولف

قفاوتلا هجوأ ضارعتسا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ كلذك بلطي نأ   - ٣
ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا لثم ىرخألا تاقافتالا عم ةلمتحملا يطاشنلا 

داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاو ملا ءارجإ قيبطت نأشب مادرتور ةيقافتاو ،دودحلا ربع اهنم صلختلاو
تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتاو ،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك 

  ؛ةتباثلا ةيوضعلا
ةءافكل يرايعملا رشؤملا دمتعي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ   - ٤

هعامتجا ءانثأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ مدق يذلاو قيرفلا ريرق ت يف حرتقملا ريمدتلاو ةداعتسالا
؛هيلاع اهيلإ راشملا ةحرتقملا ةساردلاب مايقلا دنع هقبط يذلا يرايعملا رشؤملا هتفصب)٧(نيرشعلاو سماخلا    

يراشتسا فيظوتب ةنامألا مو ـقت ،ةروكذملا تاصاصتخالا ساسأ ىـلع ،هنأ  - ٥
فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلإ اهجئاتن مدَق ـلاو ،ركذلا ةفنآ ةلاحلا تاسارد ريوطتل  ت فوس يت

ةرتفلل فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجت ةداعإ دنع هل ةمزاللا لاومألا ريبدت متي فوس يتلاو 
٢٠٠٨ – ٢٠٠٦.  

ينعملا ء اربخلا عامتجال يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم ةدعاسم بلط :١٧/١٨ررقملا 
  ريمدتلاب

ًاملع طيحيْذإ   ررقملاب   ةيذيفنتلا ةنجللا نع رداصلا ٤٧/٥٢  اهعامتجا ءانثأ هتدمتعا يذلا و 
لايرتنوم يف ءاربخلل ًاعامتجا دقع تنأ فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ ىلإ بلطي يذلا نيعبرألاو عباسلا 

ىلإ ٢٢نم ةرتفلا لالخ  طابش٢٤    ،٢٠٠٦رياربف / 

                                                           
دل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفريرقت   )٧( ةرود ةياهنب يواغرلا اياضقب ةينعملا لمعلا ةقرف ريرقت ٣، ا  ،

 ).٢٠٠٥ويام /رايأ(ةايحلا 
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ريشيْذإو   ىلإ  بلُط دق فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ نأ  اهيلإ  عمجل نييراشتسا نييعت )٨(   
ةدحوم ةرامتسا عضووءاربخلا عامتجا يف نيكراشملا ىلع هميمعتل عوضوملا اذه لوح تانايبلا دادعإو   

،ال يتلاو ةنوزخملا ركبلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب تانايبلا غالبإل   مادختسالا ةداعإل حلصت
،و   اهيف بوغرملا ريغو دادرتسالل ةلباقلاو حالصتسالل ةلباقلا

ىلإ ميدقتهل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ويداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي     
نم اهنيكمتتانايب فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ  عمجلل ةيلبقتسملاو ةيلاحلا تابلطتملا مجح مييقت  

ةلباقلا ريغ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ) ريمدتلاو حالصتسالاو ،ريدصتللو ،تاثاعبنالا(نم صلختلاو 
  .٤٧/٥٢ررقملا ب ًالمع، ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل اهيف بوغرملا ريغو اهمادختسا ةداعإل 

 قيرفلاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هدعأ يذلا مييقتلا ريرقت يف رظنلا :١٧/١٩ررقملا 
دافن ةيضقل يدصتلل ةذختملا تاءارجإلاب هتلص ثيح نم خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا 

  نوزوألا
قيرفلاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفب صاخلا ريرقتلا ىلإ ريدقتلا عم ريشي اذإ    

 ، تابكرمب لصتت اياض ق: يملاعلا خانملا ماظنو نوزوألا ةقبط ةنايص"خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا
ايجولونكتلا قيرفل يليمكتلا ريرقتلاو " ةعبشملا ةيرولف ةينوبركلا داوملاو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا

يتلا نوزوألا دافنب ةقلعتملا اياضقلا اهيلع يوطنت يتلا تاريثأتلا حوضوب نيبي يذلا يداصتقالا مييقتلاو 
،   صاخلا ريرقتلا يف تريثأ

تايجيتارتسا نأ هدافمو يليمكتلا ريرقتلا هيلإ صلخ يذلا جاتنتسالا  بًاملع طيحي ذإو  
ةداعتسا ىلع ةدودحم تاريثأت ىوس اهل نوكي نل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانوزخم ةدش نم فيفختلا 

،   يعيبطلا اهعضول نوزوألا ةقبط
عبنالا ارقي ذإو    رثؤت يتلا ةيفيكلل فارطألا بناج نم لماكلا مهفلا ةرورضب ةعقوتملا تاثا  

ىلع ،يميلقإلاو يملاعلا ىوتسملا نم لك ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانوزخم نع ةرداصلا 
،   نوزوألا ةقبط ةيامحب ةقلعتملا تاسايسلا

ةدراولا ةطشنألا نأ ركذ يذلا نوزوألا ثوحب ءاردمل سداسلا عامتجالا ريرقت ىلإ ريشي ذإو    
ةيامحل ةحناس ةصرف رفوت صاخلا ريرقتلا يف ةضورعملا " ةدحلا نم فيفختلاب ةقلعتملا تاروصتلا"راطإ يف 

،   )٩(ريبك لكشب يرارحلا سابتحالا تازاغ نم ليلقتللو ربكأ ةروصب نوزوألا ةقبط
يملعلا مييقتلا ريرقت نأب هنم ًاميلستو   ضعب ليصفتلا نم ربكأ ردقب يطغيس بقترملا ٢٠٠٦   

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يمو كحلا قيرفلا ريرقت يف تريثأ يتلا اياضقلا

                                                           
ةرقفلا )UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/61(ةيذيفنتلا ةنجلل نيعبرألاو عباسلا عامتجالا ريرقت   )٨( ررقملا ١٩٩،   ،

٤٧/٥٢. 
 .٤٨مقر ريرقتلا ،ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملل نوزوألا ثو حب دصرل يملاعلا عورشملا  )٩(
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غلبملا تاثاعبنالاو يوجلا فالغلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تازيكرت نيب نيابتلا لثم ،يداصتقالا 
،   اهنع

سداسلا عامتجالا شماه ىلع ءاربخلل لمع ةقلح مظنت نأ نوزوألا ةنامأ نم بلطي   - ١
ةرقفلا يف ا ٢٠٠٦ماع يف ةيوضعلا حوتفم ل ماعلا قيرفلل نيرشعلاو  ايب دراولا اياضقلا يف رظنلل نم ٣   

ايجولونكتلا قيرفو خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلل صاخلا ريرقتلا نع ةئشانلاو ،ررقملا اذه 
  ؛يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يليمكتلا ريرقتلاو يداصتقالا مييقتلاو

راذآ٣٠هتياغ دعوم يف نوزوألا ةنامأ يفاوت نأ فارطألا نم بلطي   - ٢ تانييعتب سرام / 
  ؛لمعلا ةقلح يف ةكراشملل ءاربخلا

يف ءاربخلا نم و ريراقتلل زجوم ميدقت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نمبلطي   - ٣
ىلإ ةراشإلا عم ،ريراقتلا نع أشنت يتلا نوزوألا دافنب ةلصتملا ةيلمعلا ريبادتلاب ةمئاق عضو لمعلا ةقلح 

. ريبادتلا هذه لثمل ةلماكلا فيلاكتلا ةاعارم عم ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةطبترملا فيلاكتلا ةيلاعف
ةلصلا تاذ عفانملا كلذ يف امب ىرخألا ةيئيبلا عفانملا نع تامولعم ىلع ًاضيأ ةمئاقلا يوتحت نأ يغبنيو 

؛ريبادتلاهذه نع جتنت دق يتلاو خانملا ريغتب    
هاـصقأ دعوم يف فارطألل لمعلا ةقلح ريرقت ردـصت نأ نوزوألا ةنامأ ىلإ بلطي   - ٤

لوليأ١ ؛فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلإ ًاريرقت مدقت نأو٢٠٠٦ربمتبس /     
خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا ةنامأ غلبت نأ نوزوألا ةنامأ ىلإ بلطي   - ٥

ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا ىلإ ريرقتب ةدوعلاو نيبقارم ةفصب روضحلل اهيلثمم وعدتو لمع لا ةقلح نع
  ؛خانملا ريغت نأشب

داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا عم قيسنتلا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم بلطي   - ٦
بيلاسأ عابتاب اهديدحت متي يتلا تاثاعبنالا نيب نيابتلا ردصم حيضوتل يملعلا مييقتلا قيرفو ةيوجلا  
  :ةيغب كلذو يوجلا فالغلاب ةقلعتملا تاسايقلا بجومبو ةمقلا ىلإ ةدعاقلا نم ةهجتم

نم لك ىدل ٢٠١٥-٢٠٠٢ةرتفلل عقوتملا يلامجإلا جاتنإلل مادختسالا طامنأ ديدحت   )أ(  
ةداملاب ةلماعلا فارطألاو ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا    ؛٥ 

تاعاطق اهيف امب تانوزخملا نع ةرداصلا ةبقترملا تاثاعبنالل لضفأ تاريدقت عضو  )ب(  
كلذكو اهنم ةجرختسملا تاثاعبنالاو تانوزخملا مجح تاباسح ةقد طرشب ،اهريغو يواغرلاو ديربتلا 

؛ةايحلا ةرود ةيا    و ريودتلا ةداعإو ةداعتسالاب ةلصتملا لئاسملاو ةعبتملا ةنايصلا بيلاسأ
يف فارطألا ىلإ ًاريرقت مدقي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتل ا قيرف ىلإ بلطي  - ٧

  .٦ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةطشنألا نع رشع نماثلا اهعامتجا 
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ةمدقملا تامولعملاو تانايبلا :١٧/٢٠ررقملا  لايرتنوم لوكوتورب نم٧ةداملا ىضتقمب فارطألا نم      
ريدقتلا عم املع طيحينأ   - ١ نيب نمًافرط ١٨٥نأ ب  ًافرط ١٨٨   نأ اهيلع نيعتي ناك  

نأو ،العف كلذب تماق دق ٢٠٠٤نع تانايب مدقت  ًافرط ١١٤  تغلبأ دق فارطألا كلت نم  انايب  ا 
لولحلبق ناريزح٣٠   ررقملل الامعإ ٢٠٠٥هينوي /    ؛١٥/١٥ 

٢ -   ، ،عمريشي نأ كلذ ىلإ  تانايب دعب غلبت مل ةيلاتلا فارطألا نأ   رزج يهو  ٢٠٠٤ 
؛وروانوقيبمازوم ،كوك    

طيحينأ   - ٣ امازتلال لاثتما مدع ةلاح يف فارطألا هذه عضي كلذ نأب املع نأشب ا   
   ؛ةرخأتملا اانايب ةنامألا ىقلتت نأ ىلإ لايرتنوم لوكوتورب ىضتقمب تانايبلا غالبإ

ةرقفلا يف ةدراولا فارطألا ثحينأ   - ٤ ةقيثو ةروصب لمعلا ىلع بسانتي امبسح، ٢   ،
ذيفنتلا ةنجل نم بلطي نأو ،لجاع وحن ىلع ،ةنامألل ةبولطملا تانايبلا غالبإل ةذفن ملا تالاكولا عم
  ؛مداقلا اهعامتجا لالخ فارطألا هذه عضو ضارعتسا

اضيأ ريشينأ   - ٥ ةيلاعف ةقاعإ ىلع لمعي اهنيح يف تانايبلل فارطألا غالبإ مدع نأ ىلإ  
 تورب ىضتقمباامازتلال فارطألا لاثتما مييقتو دصر   ؛لايرتنوم لوكو 

كلذك ريشينأ   - ٦ ناريزح٣٠لبق غالبإلا نأ ىلإ   ةجردب رسيي ماع لك نم هينوي / 
ةرقفلا ىضتقمب ةلماعلافارطألا ةدعاسم يف فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا لمع نم ةريبك   

ةداملا نم ١ ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلع ٥    ؛لايرتنوم لوكوتوربل 
درجمب جاتنإلاو كالهتسالا تانايب نع غالبإلا ةلصاوم ىلع فارطأل ا عجشي نأ  - ٧

كلذ نوكي نأ لضفيو تانايبلارفاوت  ناريزح٣٠ هتياغ دعوم يف  قفتملا وحنلا ىلع ماع لك نم هينوي / 
  .١٥/١٥ررقملا يف هيلع 

يتلا فارطألا لاثتما مدع:١٧/٢١ررقملا  تقدص  لايرتنوم لوكوتورب ىلع ارخؤم   ىلع  
لايرتنوم لوكوتورب نم٧ و٥نيتداملا ىضتقمب تانايبلا غالبإ  تاطارتشا    

ةرقفلل اقفو لمعت ا ايرتيرإنأ ىلإ ريشي نأ   - ١  أ ىلع ةتقؤم ةروصب ةفنصملا ةداملا نم ١،   
؛جاتنإلاو كالهتسالاب ةصاخ تانايب ةيأب ةنامألا غلبت مل لوكوتوربلا نم٥    

نأشب هتامازتلال لاثتما مدع ةلاح يف فرطلا عضي عضولا اذه نأب املع طيحي نأ  - ٢  
  ؛ةرخأتملاتانايبلا ةنامألا ىقلتت نأ ىلإ لايرتنوم لوكوتورب ىضتقمب تانايبلا نع غالبإلا 

لايرتنوم لوكوتورب ىلع ارخؤم ّالإ قدصت مل ايرتيرإنأب فرتعي نأ   - ٣  تقلتو 
  ؛ةذفنملا تالاكولا لالخ نم فارطألا ددعتم قودنصلا نم تانايبلا عيمجت نأشب تادعاسم

ا ايرتيرإمازتلا ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ   - ٤ انايب ميدقتب عبرلا زواجتي ال دعوم يف ةرخأتملا   
  ؛٢٠٠٦م اع نم لوألا
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جمانرب ىضتقمب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم لمعلا ىلع ايرتيرإثحي نأ   - ٥ ة دعاسملا 
قودنصلا يف ةذفنملا تالاكولا نم هريغو لاثتمالاىلع يف ةنامألل تانايبلا غالبإل فارطألا ددعتم    

نع غالبإلاب قلعتي اميف فارطألا كلت عضو ضارعتسا ذيفنتلا ةنجل نم بلطيو نكمم تقو عرسأ 
  .مداقلا اهعامتجا لالخ تانايبلا

 ٥ةداملل ًاقبط ساسأ طوطخ ءاشنإ ضرغل تانايبلا غالبإ تابلطتمل لاثتمالا مدع  :١٧/٢٢ررقملا 
  )د (ًاثلاث رركم ٨ةرق فلا و٣ ةرقفلا

ىهو رثكأ وأ ماع ةدمل تانايبلا غالبإب مقت مل دوسألا لبجلاو برصلا نأ ظحالي نأ   - ١
، ٥ةداملا هب يضقت امبسح ،لوكوتوربل ل ءاهو ءا بنيقفرملل ساسأ طخ ءاشنإ لجأ نم ةبولطملا تانايبلا
  ؛)د (ًاثلاث رركم ٨ةرقفلا  و٣ ةرقفلا

لاثتما مدع ةلاح يف دوسألا لبجلاو برصلا عضي نأ هن أش نم كلذ نأ ظحالينأ   - ٢
  ؛ةرخأتملا تانايبلل ةنامألا مالتسا نيحل كلذو لايرتنوم لوكوتوربل ًاقبط تانايبلا غالبإب مازتلالل

نأ نكمي ال لايرتنوم لوكوتوربل دوسألا لبجلاو برصلا لاثتما نأ ىلع ددش ي نأ  - ٣
  ؛تانايبلا كلت ةفرعم نودب ررقتي

ب رقينأ  - ٤ تاليدعت ىلع قيدصتلاب ًارخؤم الإ مقت مل دوسألا لبجلاو برصلا نأ  
نم تانايبلا عيمجت لاجم يف ةدعاسم ىلع تلصح ا لالاب ةقلعتملا لوكوتوربلا  أو تانايبلا غالبإب مازت
  ؛ةذفنملا تالاكولا لالخ نم فارطألا ددعتم قودنصلا

رب عم لمعلا ىلع دوسألا لبجلاو برصلاثحي نأ  - ٥ راطإ يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمان  
فارطألا ددعتم قودنصلل ىرخألا ةذفنملا تالاكولا عم كلذكو لاثتمالا ىلعةدعاسملا ميدقت جمانرب   

برصلا عضو ضارعتسا ذيفنتلا ةنجل ىلإ بلطيو ةعرسلا هجو ىلع ةنامألا ىلإ تانايبلا غالبإ متي ثيحب 
داقلا عامتجالايف تانايبلا غالبإل ةبسنلاب دوسألا لبجلاو   .م 

لايرتنوم لوكوتورب نمءا ب٤ةداملا بجومب صيخارتلل مظن ءاشنإ ن أشب ريرقت :١٧/٢٣ررق ملا    
لوكوتوربل لايرتنوم ليدعت يف فارطألا نم  ١٠٧نأ ريدقتلا عم ظحالي نأ   - ١

  ؛ليدعتلا دونب هب يضقت امبسح ريدصتلاو داريتسالا صيخارتل ًامظن تعضو دق لايرتنوم
ًافرط٣٧نأ ريدقتلا عم ًاضيأ ظحالي ن أ  - ٢ يتلا لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا نم    

  ؛ريدصتلاو داريتسالا صيخارتل ًامظن تعضو دق لايرتنوم ليدعت ىلع قداصت مل
ةيلاتلا دئاوفلامدقتصيخارتلا مظن نأب ميلستلا   - ٣ داوملا تارداصو تادراو دصر :  

؛تانايبلا عمج نم نيكمتلاو ،عورشملاريغ راجتالا عنمو ،نوزوألل ةدفنتسملا    
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ىلإ تامولعم ميدقت ىلع لايرتنوم ليدعت يف ٢٩ ـلا ةيقبتملافارطألا عيمج ث حي نأ  - ٤  
هذه لثم عضت مل يتلا فارطألا موقت نأو ،ريدصتلاو داريتسالا صيخارتل مظن ءاشنإب اهمايق نع ةنامألا 

؛ةعرسلا هجو ىلع اهعضوبدعبمظنلا     
قداصت مل يتلا لايرتنوم لوكوتورب يفةيقبتملافارطألا ع يمج عيجشت  - ٥ دعب  ليدعت ىلع    

 كلذ تلعف دق نكت مل نإ ريدصتلاو داريتسالا صيخارتل مظن عضو عم هيلع ةقداصملا ىلع لايرتنوم
  ؛دعب

صيخارتلا مظن ليغشتب موقت يتلا فارطألا عيمجثحي نأ  - ٦ ىلع  اهذيفنت نمضت نأ    
  ؛ةلاعف ةقيرطب اهذافنإو

ءاشنإةلاحل يرود ضارعتسا ءارجإب لايرتنوم لوكوتورب فارطأ عيمج موقت نأ  - ٧ مظن    
لوكوتوربلا نمءا ب٤ةداملا هب يضقت امبسح ،صيخارتلا   .  

نأشب لايرتنوم لوكوتورب نم ٩ةداملا بجومب فارطألا نم ةمدقملا ريراقتلا  :١٧/٢٤ررق ملا  
ولعملا لدابتو ،يعولا ءاكزإو ،ريوطتلاوثحبلا   تام 

ةداملل ًاقفو ،فارطألا نم ٣٨ اهتمدق يتلا ريراقتلا ريدقتلا عم ظحالينأ   - ١ نم ٩   
، : يهو لوكوتوربلا ةيكيشتلا ةيروهمجلا ،ايراغلب ،مالسلا راد ينورب ،ليزاربلا ،سوراليب ،نيتنجرألا

 ، ، ، ايراغنهانايغ ،ةيكينيمودلا ةيروهمجلا ،ايزيلام ،سويشيروم ،ايفتال ،ندرألاادنلسيآ وكانوم  ، 
، ، جيورنلا ناتسكاب ،نام ع  ، ، ادنلوب ، اكنال يرس ،اينابسأ ،لاموصلا ،اينامور ، ديوسلا وغوت ،دنليات

  ؛ناتسنمكرتو وغابوتو دادينيرت
ةرقفلا نأ ىلإ ركذلاب ريشي نأ  - ٢ ةداملا نم ٣  ضرعي نأب يضقت ٩  ىلع فرط لك   ،

قفو ا ،نيماع لك ،ةنامألا  ةلصلا تاذ ةطشنألا لمشت نأو ،ةداملا كلتل ًا ماق يتلا ةطشنألاب ًازجوم
ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنإ ضفخ تايجولونكت نأشب تامولعملا لدابتو ،ريوطتلاو ،ثحبلاب ضوهنلا 
 ، ةلصلا تاذ ةباقرلا تايجيتارتسا ايازمو فيلاكتو ،ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تامادختسا لئادبو ،نوزوألل

ةيئيبلا راثآلا نأشب ةيعوتلاو   ؛نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نم اهريغو ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تاثاعبنإل 
ةرقفلاب ةدراولا تانايبلاب غالبإلا مازتلإب ةلصتملا تامولعملا نأب ملسي نأ  - ٣ ةداملا نم ٣   

يتلا ةينواعتلا دوهجلا قيرط نع اهديلوت نكمي ٩ ةطشنأو ،ةيميلقإلا نوزوألا تاكبش قاطن يف لذبت   
ف ةيقافتا نم٣ةداملل ًاقبط نوزوألا ثوحب ءار مد قيرف لامعأ مييقت يف فارطألا ةكراشمو ،اني ي 
قيرفو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا ةداملل ًاقبط يملعلا مييقتلا،   ٦ ، لايرتنوم لوكوتورب نم  
  ؛ماعلا يعولا ءاكزإل ةينطولا تاردابملاو

ةداملل ًاقفو تانايبلاغالبإب عالطضالا نكمي هنأ ىلإ ريشي نأ   - ٤ لئاسولاب ٣ةرقف لا ،٩   
 ، لالخ نم اهمساقتنكمي ريراقتلا كلت يف ةدراولا تامولعملا نأ ىلإ ريش  ينأوةينورتكلإلا ةنامأ عقوم  

  ؛بيولا ةكبش ىلع نوزوألا
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ةيمارلا ةيلودلا دوهجلا يف ماه رود ب موقتلظتس تاردابملا هذه لثم نأ ىلإ ريش ينأ   - ٥
، بط ةيامح ىلإ ةداملا لالخ نم ةطشنألاهذه نأشب تامولعملا رشن نأ ونوزوألا ةق يف ًاضيأ مهاسي ٩،   ،
  ؛دوهجلا هذه

ةرقفلل ًاقفو تامولعم ميدقت ىلع فارطألا عيمج كلذل ثحي نأ  - ٦ ةداملا نم ٣   ٩.  

  لمع ةطخ بلطو لايرتنوم لوكوتوربلاينيمرأ لاثتما مدع : ١٧/٢٥ررقملا 
لوأيف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص دق اينيمرأ نأ ىلإ ريشي نأ  - ١ نيرشت    

ةرقفلا بجومب لماع فرط ا ١٩٩٩ربوتكأ /لوألا  أ ىلع فنصتو ةداملا نم ١  لوكوتوربلا نم٥    .
؛لاثتمالا نم اينيمرأ نيكمتل رالود٢ ٠٩٠ ٠٠٠ةيملاعلا ةئيبلا قفرم سلجم دمتعا دقو     

ةعضاخلا داوملا نم يونسلا كالهتسال ا نع تغلبأ دق اينيمرأ نأ ىلإ كلذك ريشي نأ  - ٢
غلابلاو ٢٠٠٤ماعل ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملاب ةباقرلل  وـهو ،نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٠٢٠,١   

دافنتسا تالادب نط رفص غلابلاو فرطلل هب حومسملا كالهتسالا ىوتسمل ىصقألا دحلا زواجتي ام 
ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف كلذل ربتعت اينيمرأ نأو ،ماعلا كلذل ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كلت نم نوزوألا 

  ؛لوكوتوربلا بجومب ةباقرلا
ةدوزم لمع ةطخ ،ذيفنتلا ةنجل ىلإ ،لجاع وحن ىلع ،مدقت نأ اينيمرأ ىلإ بلطي نأ   - ٣

دق و ،مداقلا اهعامتجا لالخ اهيف رظنلل لاثتمالا ىلإ ةيروفلا ةدوعلا نامضل ًاينمز ةددحم سايق تامالعب
ينمزلا لودجلا معدل داريتسالل صصح عضو لمعلل اهتطخ يف جردت نأ يف رظنلا يف اينيمرأ بغرت 

  ؛يجيردتلا صلختلا ةيلمع قيقحت يف مدقتلا نمضت ةيميظنت تاودأو تاسايسو ،يجيردتلا صلختلل
نم يجيردتلا صلختلاب قلعتي اميف اينيمرأ هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٤

ام ردقب فرطلا عم لماعتلا يف رارمتسالا يغبنيو ). ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملاب ةباقرلل ةعضاخل ا داوملا
ال يذـلا فرطلا ا يفنتو لوكوتوربلا يف ةباقرلا ريبادتب ءافولا وحن لمعي  لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب ،اهذ
قيقحت نم اهنيكمتل ةيلودلا تادعاسملا يقلت يف اينيمرأ رمتست نأ يغبني ،ددصلا اذه يفو . هيلع رابغ

فارطألا عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيداشرتسالا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل ًاقفو تامازتلالا كلت 
دنبلل ًاقفو هنأب ،ررقملا اذه لالخ نم ،اينيمرأ رذحي فارطألا عامتجا نأ ريغ . لاثتمالا مدعب قلعتي اميف
، بادتلل ةيداشرتسالا ةمئاقلا نم ءاب بسانملا تقولا يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا يف لشفلا ةلاح يف هنأ نم ،ري

دقو . ريبادتل لةيداشرتسالا ةمئاقلانم ميج دنبلا عم قستت يتلا ريبادتلا يف فارطألا عامتجا رظنيس 
نم تادادمإلا فقو نامض لثم ٤ةداملا بجومب ةحاتملا تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا هذه لمشت   

ءاه قفرملاب ةباقرلل ةعضاخلا داوملا فارطألا مهاست ال ثيحب ) لاثتمالا مدع عوضوم) (ليثيملا ديمورب( 
  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةردصملا
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  لايرتنوم لوكوتوربل ناجيبرذأ لاثتما مدع :١٧/٢٦ررقملا 
ندنل يليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص ناجيبرذأ نأ ىلإ ريشي نأ   - ١

ناريزح٢١ يف نجاهنبوكو يف لايرتنوم ليدعت ىلعو ١٩٩٦هينوي /  لوليأ٢٨،  ا ٢٠٠٠ربمتبس /  أو  ،
ةداملا بجومب لمعي ال فرط ا   لوكوتوربلا نم٥أ ىلع ةفنصم ةيملاعلا ةئيبلا قفرم سلجم رقأ دقو .  

؛لاثتمالا نم ناجيبرذأ نيكمتل رالود نويلم٦،٨٦٧صيصخت     
داريتسا ىلع رظحب لمعلا لاخدإ تدكأ ناجيبر ذأ نأب ريدقتلا عم ًاملع طيحي نأ  - ٢

فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم   ًاقفو )ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا  ،
نم لماكلا يجيردتلا صلختلا زجني مل فرطلا نأب قلقلا عم ًاضيأ ًاملع طيحي هنأ ال إ، ١٦/٢١ررقملل 

؛ررقملا اذهل ًاقفو٢٠٠٥رياني /يناثلا نوناك لوألبق ةباقرلل ةعضاخلا داوملا     
ذافنإ ىلع ا   - ٣  ردق نأشب تاظفحت نع تبرعأ ناجيبرذأ نأب كلذك ًاملع طيخي نأ

ريشيو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عبتت يف اربخ صقن ىلإ رظنلاب تادراولا ىلع هتضرف يذلا رظحلا  
ررقملا يف ةدراولا ا تلاب ءافولا عطتست مل ناجيبرذأ نأ ىلإ ركذلاب  ررقملاو ١٠/٢٠اماز زاجنإب ١٥/٢٨   

فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم   نوبركلا تابكرم (ا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم مات يجيردت صلخت
؛يلاوتلا ىلع٢٠٠٣رياني /يناثلا نوناك لوأ لبق) ةيرولف ةيرولكلا    

ممألا جمانرب عم نواعتلاب لمع نم فرطلا هب ماق امب ريدقتلا عم ًاملع طيحي هنأ ديب  - ٤  
ىلإ بلطيو ،ةلاحلا هذه ةجلاعمل ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم ةدعاسملا نم ديزملا سامتلإل ةئيبلل ةدحتملا 

لالخ هيف رظنلاب ةنجلل حمسي تقو يف ةردابملا كلت عضونع ةنامألا ىلإ ًاريرقت مدقت نأ ناجيبرذأ   
  ؛يلاتلا اهعامتجا

لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا ىلإ ةدوعلا نع رركتملا ناجيبرذأ زج ع ءوض يف ،قفاوي  - ٥
ًاثيدح هضرف يذلا رظحلا ذافنإ ىلع هتردق نأشب فرطلا تاظفحتو فارطألا عامتجا تاررقمل ًاقفو 

فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم   ةيرولكلا نوبركلا تابكرم (ا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا داريتسا ىلع
أ ىلع)ةيرولف فقو قيرط نع اهمازتلا ذيفنت ىلع ناجيبرذأ دعاست نأ ةردصملا فارطألا ىلإ بلطي ن ، 

نم ءاب دنبلل ًاقفو ،كلذك ناجيبرذأ رذحي نأ ىلعو ،فرطلا ىلإ ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كلت ريدصت 
فرط لا زاجنإ مدع ةلاح يف ،رظنيس فارطألل رشع نماثلا عامتجالا نأب ،ريبادتلل ةيداشرتسالا ةمئاقلا

فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم   نوبركلا تابكرم (ا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ماتلا يجيردتلا صلختلل
ةيداشرتسالا ةمئاقلا نم ميج دنبلا ذيفنت يف ٢٠٠٦رياني /يناثلا نوناك لوأ لبق) ةيرولف ةيرولكلا  ،

ةعضاخلا داوملاب دادمإلا فقوب  ٤ةداملا بجومب ةحاتملا تاءارجإلا لمشي نأ نكمي ام وهو ،ريبادتلل 
فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم     .ناجيبرذأ ىلإ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا يف ةباقرلل

  لايرتنوم لوكوتوربل شيدالغنب لاثتما مدع :١٧/٢٧ررقملا 
 ٢يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص دق شيدالغنب نأب ًاملع طيحي نأ   - ١

يدعتو١٩٩٠سطسغأ /بآ راذآ١٨خيراتب ندنل ل ،  خيراتب نجاهنبوك ليدعتو ١٩٩٤سرام /   ،٢٧ 
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خيراتب لايرتنوم ليدعتو ٢٠٠٠ربمفون /يناثلا نيرشت زومت٢٧،  اهرابتعاب تفنصو ٢٠٠١هيلوي /   ،
ةداملا نم ١ةرقفلا ىضتقمب ًالماع ًافرط  ةيذيفنتلا ةنجللا نأو لوكوتوربلا نم ٥  اهجمانرب ىلع تقفاو  

نم ًارالود ١ ٨٥٢ ٥٥٢غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعا امك ١٩٩٤ربمتب س/لوليأ يفيرطقلا   
؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملل ًاقفو لاثتمالا نم فرطلا اذه نيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا     

يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ةبسنلاب شيدالغنبل ساسألا طخ نأب كلذك ظحالي نأ   - ٢
ةثلاثلا ةعوم   نوزوألا دافنتسا تالادب نط٠،٨٦٦٧غلبي ) ليثيملا مروفورولك(ا ءاب قفرملا نأل ًارظنو .  

يف ليثيملا مروفورولك نم نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٠،٨٩٢غلبي فرطلا هنع غلبأ يذلا كالهتسالا   
ةداملا بجومب هتامازتلال لاثتما مدع ةلاح يف ربتعي هنإف، ٢٠٠٣ ؛لايرتنوم لوكوتورب نم ءاه٢     

ىلإ ةزجانلا ا م ريشي نأ  - ٣  دوع نامضل لمع ةطخل شيدالغنب ميدقت ىلإ ريدقتلا ع
، . ليثيملا مروفورولك ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا شيدالغنب نأ ظحالي نأو
  :يلي امب ديدحتلا هجو ىلع مزتلت ،لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا ءادأب لالخإلا نودو ةطخلا كلت بجومب

ىلإ ٢٠٠٥نم ةرتفلا يف ل يثيملا مروفورولك كالهتسا ىلع ةظفاحملا  )أ( نع٢٠٠٩  د  
غلابلا ٢٠٠٤ماع ىوتسم نع ديزي ال ىوتسم  دعب هضيفخت مت نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٠،٥٥٠   

  :يلاتلا وحنلا ىلع كلذ
يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٠،٢٦٠٠ىلإ   ‘١’   ؛٢٠١٠ 
بولطملا وحنلا ىلع ٢٠١٥يف نوزوأل ا دافنتسا تالادب نط رفص ىلإ  ‘٢’  

دق يتلا ةيساسألا تامادختسالا ءانثتساب ،لايرتنوم لوكوتورب بجومب 
خيراتلا اذهكلذ دعب فارطألا اهيلع قفاوت   ؛ 

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

ةدوعلا نم لعفلاب شيدالغنب تنكم هالعأ ٣ةرقفلا يف ةجردملا ريبادتلا نأ ظحال ي نأ  - ٤  
ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع اهثحيو ،زرحملا مدقتلا نأشب شيدالغنب ئنهي نأو ٢٠٠٤يف لاثتمالا ىلإ   ،

يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا نم يجيردتلا صلختلاو لمعلا ةطخ نم يقبتملا ذيفنتل ةينعملا 
نم ةثلاثلا ةعوم  ؛ءاب قفرملاا  

لمعلا ةطخ ذيفنتب قلعتي اميف شيدالغنب هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٥
وحن لمعي ام ردقب فرطلا عم لماعتلا يف رارمتسالا يغبني و .ليثيملا مروفورولك نم يجيردتلا صلختلاو

ال يذلا فرطلا ا اعي يتلا ةقيرطلا سفنب ،اهذفنيولوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتب ءافولا   لم
قيقحت نم اهنيكمتل ةيلودلا تادعاسملا يقلت يف شيدالغنب رمتست نأ يغبني ،ددصلا اذه يفو . هيلع رابغ

فارطألا عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيداشرتسالا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل ًاقفو تامازتلالا كلت 
نم ءاب دنبلل ًاقفو هنأب ،ررقملا اذه لالخ نم ،شيدالغنب رذحت فارطألا نأ ريغ . لاثتمالا مدع قحب

عم قستت يتلا ريبادتلا يف فارطألا رظنتس ،لاثتمالا مدع ةلاح يف هنأ نم ،ريبادتلل ةيداشرتسالا ةمئاقلا 



UNEP/OzL.Conv.7/7-UNEP/OzL.Pro.17/11 

91 

اهزيجت يتلا تاءارج إلا ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا هذه لمشت دقو. ةيداشرتسالا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا
ليثيملا مروفورولك تادادمإ فقو نامض لثم ٤ةداملا  مهاست ال ثيحب ) لاثتمالا مدع عوضوم( 

  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةردصملا فارطألا

  لايرتنوم لوكوتوربل كسرهلاو ةنسوبلا لاثتما مدع: ١٧/٢٨ررقملا 
لوأ خيراتب لايرتنوم لوكو تورب ىلع تقدص كسرهلاو ةنسوبلا نأ ىلإ ريشي نأ  - ١

يف لايرتنومو نجاهنبوك ندنل تاليدعت ىلعو ١٩٩٣ربمتبس /لوليأ بآ١١،  دقو ٢٠٠٣سطسغأ /   
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لماع فرطك تفنص  اهجمانرب ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعاو لوكوتوربلا نم ٥   

نم ًارالود ٢ ٩٠٠ ٧٧١غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعا دقو . ١٩٩٩سرام /راذآ يف يرطقلا  
؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملا ماكحأل ًاقبط لاثتمالا نم فرطلا اذه نيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا     

يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملل كسرهلاو ةنسوبلا ساسأ طخ نأ ىلإ ًاضيأ ريشي نأ   - ٢
ءاب قفرملا ،ةثلاثلا ةعوم  تسا تالادب نط١،٥٤٨غلبي ) ليثيملا مروفورولك(ا نأ ثيحو . نوزوألا دافن 

ماع يف ليثيملا مروفورولك نم نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٣،٦٠٠هردق كالهتساب غلبأ فرطلا   
هردق كالهتساو ٢٠٠٣ ماع يف ليثيملا مروفورولك نم نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٢،٤٤   ٢٠٠٤ ،

ءاه ٢ةداملا اهبترت يتلا تامازتلالل لاثتما مدع ةلاح يف نوكي هنإف    ؛لايرتنوم لوكوتورب نم 
ةزجانلا ا   - ٣  دوع نامضل لمع ةطخ كسرهلاو ةنسوبلا ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ

نأ ىلإ كلذك ريشي نأو ،لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ليثيملا مروفورولك ىلع ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ 
  :يلي امب لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا ءادأب لالخإلا نودو ةطخلا كلت بجومب ًاديدحت مزتلت كسرهلاو ةنسوبلا

يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٢،٤٤نم ليثيملا مروفورولك كالهتسا ضيفخت   )أ(  
يلاتلا وحنلا ىلع٢٠٠٤  :  

ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ١،٣ىلإ   ‘١’   ؛٢٠٠٥ 
ءانثتساب ٢٠٠٦ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط رفص ىلإ   ‘٢’  ،

نوناك لوأ بقع فارطألا ا مادختسالا  صخرت دق يتلا ةيساسألا تا
  ؛٢٠١٥رياني /يناثلا

لمتشت يتلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو داريتسالا صيخارت ماظن ءاشنإ   )ب(
يناثلا نوناك ةيا  ؛٢٠٠٦رياني /لبق داريتسا صصح ىلع  

ةرقفلا يف ةجردملا ريياعملا نأ ىلإ ريشي نأ  - ٤ هيلاع٣  كسرهلاو ةنسوبلا دعاست نأو دبال    
ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع كسرهلاو ةنسوبلا ثحيو ٢٠٠٦ماع يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا ىلع   

ةثلاثلا ةعوم   ا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا نم يجيردتلا صلختلاو لمعلا ةطخ ذيفنتل ةصتخملا
  ؛ءاب قفرملانم 
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ةطخ ذيفنتب قلعتي اميف كسرهلاو ةنسوبلا هزرحت يذ لا مدقتلا بثك نع دصري نأ  - ٥
وحن لمعي ام ردقب ،فرطلا ةلماعم ةلصاوم يغبنيو. ليثيملا مروفورولك نم يجيردتلا صلختلاو اهلمع  

فرط يأ هب لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب ،اهذيفنتو ًاديدحت لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتب ءافولا 
ا اذه يفو. هيلع رابغ ال دعاسمل ةيلودلا تادعاسملا يقلت يف رمتست نأ كسرهلاو ةنسوبلل يغبني ددصلا  

اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيداشرتسالا ةمئاقلا نم فلأ دنبل ل ًاقفووتامازتلالا كلتب ءافولا ىلع 
ة نسوبلا رذحت ررقملا اذه لالخ نم فارطألا نإف ،كلذ عمو. لاثتمالا مدع قح يف فارطألا عامتجا

فارطألا نإف ةلثتمم اهئاقب مدع ةلاح يف هنأ ريبادتل لةيداشرتسالا ةمئاق لانم ءاب دنبلا بجومب كسرهلاو 
ةيناكمإ ريبادتلا كلت لمشت دقو . ةيداشرتسالا ةمئاقلا ريبادت نم ميج دنبلا عم قفتت ريبادت ثحبت فوس

هلاو ةنسوبلا دادمإ مدع نامض لثم٤ةداملا اهزيجت تاءارجإ ذاختا  ةداملا يأ (ليثيملا مروفورولكب كسر  
مدع عضو رارمتسا يف ةمهاسم اهل ةردصملا فارطألا نوكت ال ثيحب ) لاثتمالا مدع عوضوم يه يتلا
  .لاثتمالا

  لايرتنوم لوكوتوربل يليش لاثتما مدع :١٧/٢٩ررقملا 
راذآ٢٦يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص دق يليش نأب ًاملع طيحي نأ   - ١ سرام / 
يف ندنل ليدعتو ١٩٩٠ ناسين٩،  يف نجاهنبوك ليدعتو ١٩٩٢ليربأ /  يناثلا نوناك١٤،  رياني / 
يف لايرتنوم ليدعتو ١٩٩٤ ناريزح١٧،  يف نيجيب ليدعتو ١٩٩٨هينوي /  رايأ٣،  ، ٢٠٠٠ويام / 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لمعي فرطك تفنصو  يف ةيذيفنتلا ةنجللا تقفاوو ،لوكوتوربلا نم ٥   
يرطقلا اهجمانرب ىلع١٩٩٢ه ينوي/ناريزح ًارالود ١٠ ٣٨٨ ٤٥١غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعاو .    

؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملل ًاقفو لاثتمالا نم اهنيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم     
ةثلاثلا ةعوم   - ٢  ا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ةبسنلاب يليشل ساسألا طخ نأ ىلإ ريشي نأ
داوملل اهساسأ طخ نأو ،نوزوألا دافنتسا تالادب ًانط ٦،٤٤٥غلبي ) ليثيملا مروفورولك(ءاب قفرملا   

نوزوألا دافنتسا تالادب نط٢١٢،٥١٠غلبي ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا  ثيحو .  
ليثيملا مروفورولك نم نوزوألا دافنتسا تالادب ًانط ٦،٩٦٧هردق كالهتسا نع غلبأ فرطلا نأ   

يف ليثيملا ديمورب نم نط ٢٧٤،٣٠٢و هردق كالهتساو ٢٠٠٣  دافنتسا تالادب نط ٢٦٢،٧٧٦   
ةداملا اهبترت يتلا تامازتلالل لاثتما مدع ةلاح يف ناك هنإف ٢٠٠٤ماع يف ليثيملا ديمورب نم نوزوألا   ،

ةداملاو ءاه ٢ يماع يف لايرتنوم لوكوتورب نم ءاح ٢    ؛٢٠٠٤ و٢٠٠٣ 
لاثتمالا ىلإ ةزجانلا ا ريدقتلا عم ظحالي نأ  - ٣  دوع نامضل لمع ةطخل يليش ميدقت  

نودو ،ةطخلا هذهل ًاقبط هنأب ًاملع طيحي نأو . ليثيملا ديمورب ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل
  :يلي امب صوصخلا هجو ىلع يليش مزتلت ،لوكوتوربلل ةعباتلا ةيلاملا ةيلآلا ءادأب لالخإلا

ًانط ٤،٥١٢نع ديزي ال ىوتسم دنع ليثيملا مروفورولك كالهتسا ى لع ةظفاحملا  )أ(  
ىتح ٢٠٠٥نم ةرتفلا يف نوزوألا دافنتسا تالادب  ليثيملا مروفورولك كالهتسا ضيفخت مث ٢٠٠٩   ،

  :يلاتلا وحنلا ىلع
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يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ١،٩٣٤ىلإ   ‘١’   ؛٢٠١٠ 
يناثلا نوناك لوأ لبق نوزوألادافنتسا تالادب ةبوسحم نط رفص ىلإ  ‘٢’ رياني / 

دعب فارطألا ا ٢٠١٥  صخرت دق يتلا ةيساسألا تامادختسالا ءانثتساب  
  ؛خيراتلا كلذ

يف نوزوألا دافنتسا تالادب ًانط ٢٦٢،٧٧٦نم ليثيملا ديمورب كالهتسا ليلقت   )ب(  
يلاتلا وحنلا ىلع٢٠٠٤  :  

يف نوزوألا دافنتسا تالادب ًانط ١٧٠ىلإ   ‘١’   ؛٢٠٠٥ 
نوناك لوأهتياغ دعوم يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط رفص ىلإ   ‘٢’  

صخرت دق يتلا ةجرحلا تامادختسالا ءانثتساب ا ٢٠١٥رياني /يناثلا  ،
  ؛خيراتلا كلذ دعب فارطألا

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نمتادراولا صيخارتلو صصحل نسحم ماظنب لمعلا لاخدإ   )ج(  
ريبادتلا دامتعاب كلذو ةيلاقتنالا ةرتفلا ءانثأ لاثتمالا نامضو نوناقلا ىلع ن املربلا ةقفاوم ةظحل ذنم
  ؛اهقيبطت ةموكحلا قح نم يتلا ةيميظنتلا

لعفلاب تداع دق ا ٢٠٠٤ماع نع تانايب تغلبأ يليش نأ ىلإ ريشي نأ   - ٤  أ ىلإ ريشت  
اقر نأشب لوكوتوربلا يف ةدراولا ريبادتلاب ا  يليش ئنهي نأو ،ليثيملا مروفورولك ةب امازتلال لاثتمالا ىلإ

ام ذيفنتل ةصتخملا ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع فرطلا اذه ثحي نأو ،هتزرحأ يذلا مدقتلا ىلع 
  ؛ليثيملا مروفورولك نم ماتلا صلختلا قيقحتل لمعلا ةطخ نم يقبت

نأ هالعأ٣ةرقفلا يف ةجردملا ريبادتلا نأش نم نأب ًاضيأ ًاملع طيحي نأ   - ٥ يليش نكمت    
ماع لولحب ليثيملا ديمورب ةباقر نأشب لوكوتوربلا يف ةدراولا ريبادتلاب ا   امازتلال لاثتمالا ىلإ ةدوعلا نم

يجيردتلا صلختلاو لمعلا ةطخ ذيفنتل ةينعملا ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع يليش ثحي نأو ٢٠٠٥  ،
  ؛ليثيملا ديمورب نم لماكلا

لمعلا ةطخ ذيفنتب قلعتي اميف يليش هزرحت يذل ا مدقتلا بثك نع دصري نأ  - ٦
فرطلا عم لماعتلا يف رارمتسالا يغبنيو . ليثيملا ديموربو ليثيملا مروفورولك نم يجيردتلا صلختلاو

فرـط ا   لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب ،اهذيفنتو لوكوتوربلا يف ةباقرلا ريبادتب ءافولا وحن لمعي ام ردقب
ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا تادعاسملا يقلت يف يليش رمتست نأ يغبني ،ددص لا اذه يفو. هيلع رابغ ال

فارطألا عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيداشرتسالا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل ًاقفو تامازتلالا هذ  
نم ءاب د نبلل ًاقفو هنأب ،ررقملا اذه لالخ نم ،يليش رذحت فارطألا نأ ريغ. لاثتمالا مدعب قلعتي اميف

عم قستت يتلا ريبادتلا يف فارطألا رظنتس ،لاثتمالا مدع ةلاح يف هنأ نم ،ريبادتلل ةيداشرتسالا ةمئاقلا 
اهزيجت يتلا تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا هذه لمشت دقو . ةيداشرتسالا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا

ليثيملا ديمورب تادادمإ فقو نامض لثم ٤ةداملا  فارطألا مهاست ال ثيحب ) لاثتمالا مدع عوضوم( 
  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةردصملا



UNEP/OzL.Conv.7/7-UNEP/OzL.Pro.17/11 

94 

يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسال ٢٠٠٤ماع يف لمتحملا نيصلا لاثتما مدع : ١٧/٣٠ررقمل ا  
ءاب قفرملا نم ىلوألا ةعوم  بلطو ) ىرخألا ةنجلهلا ةماتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا

  لمع ةطخ
 ١٤يف ندنل ليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص نيصلا نأب ًاملع ةطاحإلا   - ١

يف نجاهنبوك ليدعت ىلعو ١٩٩١هينوي /ناريزح ناسين٢٢،  ا ٢٠٠٣ليربأ /  أ ىلع ةفنصم ا  أو  ،
يف يرطقلا اهجمانرب ترقأ ةيذيفنتلا ةنجللا نأو ،لوكوتوربلا نم ٥ةداملا بجومب لماع فرط   

قودنصلا نم ًارالود ٦٢٣ ٤٣٨،٢٨٣غلبم صيصخت ةيذيفنتلا ةنجللا ترقأ دقو . ١٩٩٣سرام /راذآ  
؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملل ًاقفو لاثتمالا نم فرطلا نيكمتل فارطألا ددعتم     

ةعضاخلا داوملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ نيصلا نأب كلذك ًاملع ةطاحإلا   - ٢
ءاب قفرملا نم ىلوألا ةعوم    ٢٠٠٤ماع يف ) ىرخألا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا يف ةباقرلل

هب حومسملا ىصقألا دحلا زواجتي ام وهو ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٢٠،٥٣٩هرادقم   
ةنسلا كلت يف نوزوألا ذافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٢٠،٥٣٣٦غلبي يذلاو فرطلا كالهتسا ىوتسمل   

، ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كلتل ةبسنلاب حيضوتلا نم ديزم دوجو مدع ءوض يف ،نيصلا نأب ضرتفي هنأو  ،
  ؛لوكوتوربلا يف ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف ربتعت

اهكالهتسال ًاريسفت لاجعتسالا هجو ىلع ذيفنتلا ةنجل ىلإ مدقت نأب نيصلا ةبلاطم   - ٣
ىلإ ةيروفلا ةدوعلا ةلافكل نمزلا ةددحم سايق تامالعب ةعوفشم لمع ةطخ عم بنج ىلإ ًابنج دئازلا  
ةطخ نيمضت يف رظنلا يف نيصلا بغرت دقو . يلاتلا اهعامتجا لالخ امهيف ةنجللا رظنت يكل ،لاثتمالا
  ؛يجيردتلا صلختلا لودج معدل تادراولا صصحل مظن ءاشنإ اهلمع

نم يجيردتلا صلختلاب قلعتي اميف نيصلا هققحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٤
ءاب قفرملا نم ىلوألا ةعوم داوملا   ). ىرخألا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا يف ةباقرلل ةعضاخلا

يف ةدراولا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا ىلع لمعي ام ردقب ،فرطلا ةلماعم يف رارمتسالا يغبنيو 
يف نيصلا رمتست ن أ يغبني ،ددصلا اذه يفو. هيلع رابغ ال فرط ةلماعم سفنب ،اهذيفنتو لوكوتوربلا

ةيداشرتسالا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل ًاقفو ا   امازتلاب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلود تادعاسم ىلع لوصحلا
رظنيس ، فارطألا عامتجا نأ ديب . لاثتمالا مدع نأشب فارطألا عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل
ةنسح ةقيرطب لاثتمالا ىلإ ةدوعلا يف اهلشف ةلاح يف ،ريبادتلل ةيداشرتسالا ةمئاقلا نم ءاب دنبلل ًاقفو  
كلت لمشت نأ نكميو . ريبادتلل ةيداشرتسالا ةمئاقلا نم ميج دنبلا عم قستت ريبادت ذاختا يف ،تيقوتلا

ةعضاخلا داوملاب دادمإلا فقو ةلافك لثم ٤ةداملا بجومب ةحاتملا تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا   ،
ةعوم   عضوم يه يتلا ) ىرخألا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ءاب قفرملا نم ىلوألا ا يف ةباقرلل

  .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ةردصملا فارطألا مهاست ال ثيحب ،لاثتمالا مدع
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 لايرتنوم لوكوتوربل روداوكإ لاثتما مدع: ١٧/٣١ررقملا 

يرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص دق روداوكإ نأب املعطيحينأ   - ١  ١٠يف لا  
يف ندنل ليدعتو ١٩٩٠ليربأ /ناسين ناسين٣٠  ىضتقمب لماع فرط ا ١٩٩٠ليربأ /   أب فنصتو  

ةداملا نم ١ةرقفلا  طابش يف يرطقلا اهجمانرب ىلع ةيذيفنتلا ةنجللا تقفاوو ،لوكوتوربلا نم٥  رياربف / 
رالود٥ ٤٩٣ ٠٤٥ىلع ةيذيفنتلا ةنجللا تقفاوو . ١٩٩٢ ألا ددعتم قودنصلا نمًا  نيكمتل فارط  
؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملل اقفو لاثتمالا نم فرطلا     

ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نم روداوكإل ساسألا طخ ةميقنأ ىل إ اضيأريشي نأ   - ٢  
ةثلاثلا ةعوم   نوزوألا ذافنتسا تالادب نط١،٩٩٧ يه) ليثيملا مروفورولك(ا ءاب قفرملا يف ارظنو .  

يف ليثيملا مروفورولك نم نوزوألا دافنتسا تالادب ٣،٤٨٤كالهتسا نع غلبأ دق فرطلا نأل   ٢٠٠٣ ،
ةداملا بجومب هتامازتلال لثمتي مل وهف ؛لايرتنوم لوكوتورب نم ءاه٢     

لاثتمالا ىلإ ةيروفلا ةدوعلا نامضل لمع ةطخ روداوكإ ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ   - ٣
نودو ةطخلا هذه ىضتقمب مزتلت روداوكإ نأب ،املع طيحي نأو ليثيملا مروفورولك ىلع ةباقرلا ريبادتل  
هجو ىلع يلي امب لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا لمعب لالخإ   :ديدحتلا 

نوزوألا ذافنتسا تالادب٢،٥٠نم ليثيملا مروفورولك نم كالهتسالا ضفخ   )أ(  يف  
ىلإ ٢٠٠٤ يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ١،٣٩٧٩    ؛٢٠٠٥ 

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولاب صيخ ارتلل يلاحلا اهماظن دصر  )ب(
  .داريتسالل اصصح نمضتي يذلاو

ةرقفلا يف ةدراولا ريبادتلا نأب املع طيحينأ   - ٤ نم روداوكإ نكمت فوس هالعأ ٣   
طخ ذيفنت ىلع ةينعملا ةذفنملا تالاكولا عم لمعلا ىلع روداوكإ ثحيو٢٠٠٥يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا  ة  

ةثلاثلا ةعوم   مروفورولك (ا ءاب قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا كالهتسا نم يجيردتلا صلختلل لمعلا
  ؛)ليثيملا

اهلمع ةطخ ذيفنتب قلعتي اميف روداوكإ هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٥
فرطلانأ املاطو. ليثيملا مروفورولك نم يجيردتلا صلختلاو لمعي  ادت ذيفنت وحن   ةصاخلاةباقرلا ريب  
، ب يذلا فرطلالماعي يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم ةلصاوم ا يغبني اهئافيتساو لوكوتوربلا ةلاح يف وه   
 ءافولانم اهنيكمتل ةيلودلا تادعاسملا ىلع لوصحلا يف روداوكإ رمتست فوس ،ددصلا اذه يفو . ةديج
عامتجا بناج نم ذختت نأ نكمي يتلا ريبادتل ل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل اقفو تامازتلالا كلتب
ءاب دنبلل اقفو هنأب،ررقملا اذه لالخ نم ،روداوك إرذحت ف ارطألا نأ ريغ. لاثتمالا مدع نأشب فارطألل

يف فرطألا رظنت فوس ،لاثتما ةلاح يف لظت نأ يف اهقافخإ ةلاح يف ا   أب ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم
ذاختا لامتحا ريبادتلا هذه لمشت دقو . ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ميج دنبلا عم قستت ريبادت ذاختا

هو ليثيملا مروفورولك تادادمإ فقو نامض لثم٤ةداملا ىضتقمب ةحاتملا تاءارجإلا  مدعل عوضوملا ي   
  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةردصملا فارطألا مهست ال ىتح لاثتمالا
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لايرتنوم لوكوتورببةدحوملاايز ينوركيم تايالو لاثتما مدع :١٧/٣٢ررقملا     
لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص دق ةدحوملاايزينوركيم تايالو نأب املع طيحي نأ   - ١  

لوليأ٦يف  يف نيجيبو لايرتنومو نجاهنبوكو ندنل تاليدعتو ١٩٩٥ربمتبس /  نيرشت  ٢٧ 
فرط ا ٢٠٠١ ربمفون/يناثلا  أب فنصت ةرقفلا بجومب لماع  ملا نم١  تقفاوو ،لوكوتوربلا نم ٥ةدا    
ميدقت ىلع ةيذيفنتلا ةنجللا تقفاو دقو . ٢٠٠٢سرام/راذآ يف يرطقلا اهجمانرب ىلع ةيذيفنتلا ةنجللا
ةداملل اقفو لاثتمالا نم فرطلا نيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم ارالود ٧٤ ٦٨٠ غلبم نم ١٠   
  ؛لوكوتوربلا

يونس كالهتسا نع تغلبأ دق ةدحوملاايزي نوركيم تايالو نأ ىلإ كلذك ريشي نأ  - ٢  
ةعوم   يف ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم (ىلوألاا فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم

نوزوألا دافنتسا تالادب نط ١،٤٥١و ١،٦٩١ و١،٨٧٦هردق  ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ و٢٠٠٢ماوعألا   
غلابلا هب حومسملا ىصقألاكالهتسالا ىوتسم زواجتي ام وهو) يلاوتلا ىلع تالادب نط ١،٢١٩    

وركيم تايالو نإف اذلو ،تاونسلا كلت نم ةنس لك يف ةباقرلل ةعضاخلاكلتنم نوزوألا دافنتسا  ايز ين 
ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يفيه ةدحوملا ؛لوكوتوربلا ىضتقمبةباقرلا     

دقةدحوملاايزينوركيم تايالو نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ   - ٣ نامضل لمع ةطخ تم  
نأشبةباقرلا ريبادتب لاثتمالا ىلإ ةيروفلا ةدوعلا لوكوتوربلا بجومب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم    

نودو ةطخلا هذه بجومب ةددحم ةروصب تمزتلا ةدحوملاايزينوركيم تايالو نأ ظحاليو  لمعب لالخإ   
  :يلي امب لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا

ةعوم وملا كالهتسا ضفخ  )أ(  تابكرم  (ىلوألاا فلأ قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا دا
يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ١،٤٥١ نم) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا يتآلا وحنلا ىلع٢٠٠٤   :  

يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ١،٣٥١ ىلإ  ‘١‘   ؛٢٠٠٥ 
ةعوم لأ قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا نم ايجيردت صلختلا  ‘٢‘  ا ف

يناثلا نوناك١لولحب ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم (ىلوألا رياني / 
كلت ءانثتساب ٢٠٠٦ صخرت دق يتلا ةيرورضلا تامادختسالل ا ةدعملا   

  ؛فارطألا
كلذ يف امب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولا صيخرتل ماظن قيبطت   )ب(

اثلا نوناك١يف صصحلا ماظن    ؛٢٠٠٦رياني /ين 
هالعأ ٣ةرقفلا يف ةدراولا ريبادتلا نأب املع طيحي نأ   - ٤ تايالو نكمت نأ بجي   
يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا نم ةدحوملاايزينوركيم  ايزينوركيم تايالو ثحيو ٢٠٠٦  لمعلا ىلع ةدحوملا،   

ة عضاخلا داوملا كالهتسا نم يجيردتلا صلختلاو لمعلا ةطخ ذيفنت ىلع ةلصلا اذ ةذفنملا تالاكولا عم
ةعوم ةدراولا ةباقرلل  ا فلأ قفرملا يف   ؛)ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم (ىلوألا 
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ايزينوركيم تايالو هزرحت يذلا مدقتلا بثك نعدصري نأ   - ٥ ذيفنتب قلعتي اميف ةدحوملا   
ةعوم ا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يجيردتلا صلختلاو اهتعضو يتلا لمعلا ةطخ  ا فلأ قفرمل
فرطلانأ املاطو). ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم (ىلوألا يف ةددحملا ةباقرلا ريبادت ذيفنت وحن لمع  ي 

، هتلماعم يغبنياهئافيتساو لوكوتوربلا ديج عضو يف يذلا فرطلا ا   لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب يفو .  
يقلتةدحوملاايزنوركيم تايالو لصاوتس ،ددصلا اذه  نم اهنكمت يتلا ةيلودلا تادعاسملا   كلت ب ءافولا 

قلعتي اميف فارطألل عامتجا اهذختي دق يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل اقفو تامازتلالا 
دنبلا ىضتقمب ةدحوملا ايزينوركيم تايالو ،ررقملا اذه لالخ نم ،رذحت فارطألا نأ ريغ . لاثتمالا مدعب
رظني فوس ،لاثتما ةلاح يف لظت نأ يف قافخإلا ةلاح يف ا نم ريبادتلل ةيرا شإلا ةمئاقلا نم ءاب أ

ريبادتلا هذه لمشت دقو ،ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ميج دنبلا عم ةقستم ريبادت ذاختا يف فرطألا 
نامض لثم ٤ةداملا ىضتقمب ةحاتملا تاءارجإلا ذاختا لامتحا  ل ةعضاخلا داوملا نم تادادمإلافقو  ةباقرل  

ةعوم   يكل لاثتمالا مدع عوضوم يه يتلا) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم (ىلوألاا فلأ قفرملا يف  
  .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ةردصملا فارطألا مهست ال

 لايرتنوم لوكوتوربل يجيف لاثتما مدع: ١٧/٣٣ررقملا 

نيرشت ٢٣يف ل ايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص دق يجيف نأ ىلإ ريشي نأ  - ١  
يف ندنل ليدعتو ١٩٨٩ربوتكأ /لوألا لوألا نوناك٩  يف نجاهنبوك ليدعتو ١٩٩٤ربمسيد /   ١٧ 
ةرقفلا ىضتقمب لمعي فرط ا ٢٠٠٠ويام /رابآ  أ ىلع فنصت ا  أو ةداملا نم ١  نأو لوكوتوربلا نم ٥   
ةنجللا تقفاو د قو. ١٩٩٣هينوي /ناريزح يف يرطقلا اهجمانرب ىلع تقفاو دقو ةيذيفنتلا ةنجللا
غلبم ميدقت ىلع ةيذيفنتلا نم فرطلا نيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم تارالود ٥٤٢ ٩٠٨   

؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملل اقفو لاثتمالا     
ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملل ةبسنلاب يجيفل ساسألا طخ ةميقنأب املع طيحي نأ   - ٢  

غلبأ دق فرطلا نأل ارظنو . نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٠،٦٧١٠ غلبت) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف 
يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ١،٥٠٦ هردق ليثيملا ديمورب نم كالهتسا نع نط ١،٦٠٩ و٢٠٠٣   

ةداملا ىضتقمب هتامازتلال لاثتما مدع ةلاح يف هنإف ٢٠٠٤يف نوزوألا دافنتسا تالادب  نم ءا ح٢،   
  ؛نيتنسلانيتاه يف لايرتنوم لوكوتورب 

ريدقتلا عم ريشينأ   - ٣ ىلإ ةيروفلا ةدوعلا نامضل لمع ةطخ تمدق يجيف نأ ىلإ  
هذه ىضتقمب ةددحم ةروصب مزتلت يجيف نأ ظحالي نأو ،ليثيملا ديمورب ىلع ةباقرلا ريبادت للاثتمالا 

يلي امب لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا لمعبساسملانودو ةطخلا   :  
يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ١،٦٠٩ نم ليثيملا ديمورب كالهتسا ضفخ  )أ(  ٢٠٠٤ 

  :يلاتلا وحنلا ىلع
يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ١،٥ىلإ   ‘١‘   ؛٢٠٠٥ 
يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ١,٣ىلإ   ‘٢‘   ؛٢٠٠٦ 
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يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ١،٠ىلإ   ‘٣‘   ؛٢٠٠٧ 
يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٠،٥ىلإ   ‘٤‘   ؛٢٠٠٨ 

ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولاب صيخرتلل يلاحلا اهماظن دصرت نأ   )ب(
  ؛نوزوألل

تادراولصصح ماظن ذيفنت أدبت نأ  )ج( يف ليثيملا ديمورب    ٢٠٠٦.  
ةدوعلا نم يجيف نكمت فوس هالعأ ٣ةرقفلا يف ةدراولا ريبادتلا نأب املع طيحي نأ   - ٤  

يجيف ثحي نأو ٢٠٠٨يف لاثتمالا ىلإ  لمعلا ةطخ ذيفنتل ةلصلا تاذ ةذفنملا تالاكولا عم لمعلا ىلع  
  ؛ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلاو

يتلا لمعلا ةطخ ذيفنتب قلعتي اميف يجيف هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٥
وحن لمعي ام ردقب ،فرطلا ةلماعم لصاوتت فوسو . ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلاو اهتعضو
يف يذلا فرطلا ا نت  لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب ،اهئافيتساو لوكوتوربلا يف ةددحملا ةباقرلا ريبادت ذيف
 ءافولانم اهنكمت يتلا ةيلودلا تادعاسملا ىلغ لوصحلا يجيف لصاوتس ،ددصلا اذه يفو . ديج عضو
اميف فارطألل عامتجا اهذختي دق يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل اقفو تامازتلالا كلتب  
ةمئاقلا نم ءاب دنبلا ىضتقمبو ،ررقملا اذه لالخ نم ،يجيف رذحت فارطألا نأ ريغ. لاثتمالا مدعب قلعتي  

ريبادت ذاختا يف فرطألا رظني فوس ،لاثتما ةلاح يف لظت نأ يف قافخإلا ةلاح يف ا   أب ريبادتلل ةيراشإلا
تاءارجإلا ذاختا لامتحا ريبادتلا هذه لمشت دقو ،ريبادت لل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ميج دنبلا عم ةقستم

نامض لثم ٤ةداملا ىضتقمب ةحاتملا  تادادمإلا فقو  لاثتمالا مدع عوضو م وه يذلاليثيملا ديمورب ب 
  .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ةردصملا فارطألا مهست ال يكل

 ٢ةداملا يف ةدراولا ةباقر ريبادت ل لاثتمالا ىلإ سارودنه ةداعإل ةحقنم لمع ةطخ: ١٧/٣٤ر رقملا
  لايرتنوم لوكوتوربنم ءاح 

نيرشت ١٤يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص سارودنه نأ ىلإ ريشي نأ   - ١  
يف نجاهنبوكو ندنل يليدعت ىلعو ١٩٩٣ربوتكأ /لوألا يناثلا نوناك٢٤  تفنص دقو . ٢٠٠٢رياني / 

ةرقفلا بجومب لمعي فرط ا   ا نم١أ ىلع سارودنه ةيذيفنتلا ةنجللا ترقأو ،لوكوتوربلا نم ٥ةدامل    
ةنجللا تقفاوو. ١٩٩٦يف ير طقلا اهجمانربلايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل   

ىلعيرطقلا جمانربلل اهرارقإ ذنم ،ةيذيفنتلا غلبم ،  فارطألا ددعتم قودنصلا نم ًارالود ٣ ٣٤٢ ٠٢٥   
؛لوكوتوربلا نم١٠ةدامل لًاقفو لاثتمالا نم فرطلا نيكمتل     

لاثتما مدع ةلاح يف تناك سارودنه نأ ظحال يذلا ١٥/٣٥ررقملا ىلإ ريشي نأ   - ٢  
يتلا ا ٢٠٠٢ماع يف   امازتلال ةداملا اهبترت  داوملا نم اهكالهتسا ديمجتب لايرتنوم لوكوتورب نم ءاح ٢   

نط ٢٥٩،٤٣غلابلا ساسألا طخ ىوت سم دنع) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا   
سارودنه اهتمدق يتلا لمعلا ةطخ ىلإ ريدقتلا عم كلذ عم ريش تتناك نإو ،نوزوألا دافنتسا تالادب 

؛لاثتمالا ىلإ ةزجانلا ا    دوع نامضل
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نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق سارودنه نأ نيح يف هنأ ىلإ قلقلا عم ريشي نأ   - ٣  
هردق ٢٠٠٤ماع يف ليثيملا ديمورب  نع لقي ام وهو نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٣٤٠،٨٠   

ررقملا يف دراولا فرطلا مازتلا عم قفاوتي ال هنإف ٢٠٠٣ماعل ةبسنلاب هنع تغلبأ يذلا اهكالهتسا   ،
ىلإ ليثيملا ديمورب نم اهكالهتسا ليلقتب يضاقلاو ١٥/٣٥ يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٣٠٦،١   
  ؛٢٠٠٤ماع 

ىلإ كلذك ريشي نأ  - ٤ سارودنه ةروشم  لظينأب  نيمزتلم اهيدل ةحلصملا باحصأ    
ةينقتلا تابوعصلا ىلع بلغتلل نيتيفاضإ نيتنس ىلإ ةجاح ةمث نأو ،ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلاب 

  ؛١٥/٣٥ررقملا يف ةدراولا هتامازتلا نع فرطلا فارحن الًاببس تناك يتلا 
يجيردتلا صلختلل ةحقنم لمع ةطخ تمدق سارود نه نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ  - ٥

يلآلاءادأبلالخإلا نود هنأ ىلإ ريشي نأو ،ةباقرلل ةعضاخلا تامادختسالا يف ليثيملا ديمورب نم  ةيلاملا ة   
  :يلي امب ،ةحقنملا ةطخلا بجومب ،ديدحتلا هجو ىلع مزتلت سارودنه نإف ،لوكوتوربلل

الادب نط٣٤٠،٨نم ليثيملا ديمورب كالهتسا للقت نأ   )أ( ماع يف نوزوألا دافنتسا ت   
يلاتلا وحنلا ىلع٢٠٠٤  :  

الادب نط٣٢٧،٦ىلإ   ‘١’ ماع يف نوزوألا دافنتسا ت    ؛٢٠٠٥ 
الادب نط٢٩٥،٨ىلإ   ‘٢’ ماع يف نوزوألا دافنتسا ت    ؛٢٠٠٦ 
الادب ًانط٢٢٥ىلإ   ‘٣’ ماع يف نوزوألا دافنتسا ت    ؛٢٠٠٧ 
الادب نط٢٠٧،٥٤٢٤ىلإ   ‘٤’ دافنتسا ت    ؛٢٠٠٨ماع يف نوزوألا  

امب ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولا صيخارتل اهماظن دصرت نأ   )ب(
  ،٢٠٠٣ويام /رايأ ذنم هب لومعملا ،صصحلا كلذ يف

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مدختست يتلا تادعملا ىلع هتضرف يذلا رظحلا دصرت نأ   )ج(
  ؛٢٠٠٣ويام /رايأ ذنم يراسلا

ةرقفلا يف ةروكذملا ريبادتلل يغبني هنأ ىلإ ريشي نأ  - ٦ نم سارودنه نكمت نأ هالعأ ٥   
ماع يف لوكوتوربلا اهضرفي يتلاليثيملا ديمورب ةباقر ريبادت للاثتمالا ىلإ ةدوعلا  ثحيو ٢٠٠٨   ،

نم يجيردتلا صلختلاو لمعلا ةطخ ذيفنتل ةلصلا ةقيثو ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع سارودنه 
  ؛)ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ك الهتسا

يذلا مدقتلا بثك نع دصرينأ   - ٧ اهلمع ةطخ ذيفنت نأشب سارودنه هتزرحأ   
ىلع لمعت ام ردقب ،سارودنه ةلماعم يف رارمتسالا يغبنيو . ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلاو
هيلع رابغ ال فرط اوكوتوربلا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتب ءافولا  لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب ،اهذيفنتو ل .

كلتب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا تادعاسملا يقلت يف سارودنه رمتست نأ يغبني ،ددصلا اذه يفو 
نأشب اهذختي نأ فارطأل لعامتجال زوجي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل ًاقفو تامازتلالا 
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ةمئاقلا نم ءاب دنبلل ًاقفو هنأب ،ررقملا اذه لالخ نم ،سارودنه رذحت فارطألا نأ ديب .لاثتمالا مدع  
 ، تيقوتلا ةنسح ةقيرطب لاثتمالا ىلإ ةدوعلا نع اهزجع ةلاح يف ،رظنتس فارطألا نإف ،ريبادتلل ةيراشإلا

ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا كلت نمضتت دقو . ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ميج دنبلا عم قفتت ريبادت ذاختا يف
مدع عوضوم وه يذلا ليثيملا ديمورب تادادمإ فقو نامض لثم ٤ةداملا بجومب ةحاتملا تاءارجإلا   ،

  .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ةردصملا فارطألا مهاست ال ثيحب لاثتمالا

ةدراولاةباقرلل ةعضاخلا داوملللمتحملا ناتسخازاك لاثتما مدع : ١٧/٣٥ررقملا  فلأ قفرملا يف   ، 
ةعوم  لمع ةطخ بلطو٢٠٠٤يف ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم (ىلوألاا    

لاثتما مدع ةلاح يف تناك ناتسخازاك نأ ىلإ راشأ يذلا ١٣/١٩رارقلا بركذي نأ   - ١  
ىلإ ١٩٩٨نم ةرتفلا يف  ةداملا ىضتقمب ا ٢٠٠٠   امازتلال ىلإ ةيمارلاو لايرتنوم لوكوتورب نم فلأ ٢   

ةعوم قحت  تابكرم  (ىلوألاا فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسا نم لماك صلخت قي
نامضل ناتسخازاك اهتمدق يتلا لمعلا ةطخ ىلإ اضيأ ريدقتلا عم راشأ هنأ ّالإ ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا

؛لاثتمالا ىلإ ةيروفلا ا    دوع
٢ -   ، أب ،كلذعمقلقلا عم املع ذخأي نأ نم يونس كالهتسا نع تغلبأ ناتسخازاك ن  

ةعوم   يف ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم (ىلوألاا فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا
رادقمب ٢٠٠٤ ررقملا يف دراولا فرطلا مازتلا عم ضراعتي ام وهو نوزوألا دافنتسا تالادب نط ١١،٢   
خلا داوملا نم هكالهتسا ضفخب١٣/١٩ ةعوم    تابكرم  (ىلوألاا فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضا
  ؛٢٠٠٤يف رفصلا ىلإ ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا

بولطملا حيضوتلا ذيفنتلا ةنجل ىلإ مدقت مل ناتسخازاك نأ ىلإ قلقب كلذك ريشي نأ   - ٣
ت ىلإ ةفاضإلاب تامولعملا اذه ميدقتىلعةوقب فرطلا ث حي نأو ،فارحنالا اذهل  داوملاتانايب ريرق  

ررقملا يف دراولا ًاضيأ همازتلا نع غلبي نأو ٢٠٠٥ماعل نوزوألل ةدفنتسملا  ىلع رظح ضرفب ١٣/١٩،   
تقو يفوةلجاع ةلأسمك ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةمدختسملا تادعملا داريتسا فاك،  ةنجلل حيتي    
؛مداقلا اهعامتجا لالخهيف رظنلا    

ررقملا نم ٤ ةرقفلاب فرطلا ركذي نأ  - ٤ لا١٣/١٩  ثلاثلا عامتجالا ةقفاوم دروت يت   
دراوملا نم يجيردتلا صلختلاب قلعتي اميف ناتسخازاك هزرحت يذلا مدقتلا دصر ىلع فارطألل رشع 

ررقملا يف ةدراولا ةددحملاتامازتلالا ب ءافولااميسالو نوزوألل ةدفنتسملا   ١٣/١٩ ، ددصلا اذه يفو  ،
نإ ةقحاللا هتاثيدحتو ،يرطقلا اهجمانرب نم ةلماك ةخسن مدقت نأ ن اتسخازاك نم فارطألا تبلط
ررقملا يف ةدراولا اينمز ةددحملا تامازتلالا قيقحت وحن فرطلا لمعي ام ردقبو . نوزوألا ةنامأل تدجو

ضافخنا ايونس نيبت يتلا تانايبلا نع غالبإلا ةلصاومو١٣/١٩ كالهتسالاو تادراولايف ًا  يغبني ،   
لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب اهتلماعميف رارمتسالا ديج عضو يف يذلا فرطلا ا  يغبني ،ددصلا اذه يفو .  

نم فلأ دنبلل اقفو تامازتلالا هذ   ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا تادعاسملا يفلت يف ناتسخازاك رارمتسا
لاثتمالامدعب قلعتي اميف فارطألا عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نأ ريغ .  

نإف ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ءاب دنبلل اقفو هنأب ١٣/١٩ررقملا يف ناتسخازاك ترذح فارطألا   ،
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يف فارطألا رظنتس ،ةددحملا ديعاوملايف هالعأ اهيلإ راشملا هتامازتلاب ءافولا نع دلبلا زجع ةلاح يف  ذاختا  
تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا هذه لمشت دقو . ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ميج دنبلا عم قفتت ريبادت

ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تادادمإ فقو نامض يتلا ةيمارلا٤ةداملا اهزيجت يتلا  ةدراولا  فلأ قفرملا يف    
ثيحب لاثتمالا مدع عوضوم يهيتلاو ءاب قفرملاو  مدع ةلاح رارمتسا يف ةردصملا فارطألا مهاست ال  

  .لاثتمالا

  لايرتنوم لوكوتربل ناتسزيغريق لاثتما مدع: ١٧/٣٦ررق ملا
رايأ٣١يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص ناتسزيغريق نأ ىلإ ريشي نأ   - ١ ويام / 

ةرقفلا بجومب لماع فرط هنأب فنصتو ٢٠٠٠ ةداملا نم ١،  لوكوتوربلا نم٥  ةنجللا ترقأ دقو ،   
ةيذيفنتلا ةنجللا تـقفاوو .٢٠٠٢هيلوي /زومت يف يرـطقلا اهـجمانرب ةيذيفنتلا غلبم ميدقت ىلـع  

ةداملا ماكحأل ًاقبط لاثتمالا نم فرطلا نيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم ًارالود ١ ٢٠٦ ٧٣٢  
؛لوكوتربلا نم١٠    

ةعضاخلا داوملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ دق ناتسزيغريق نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٢
فلأ قفرملا ،ةيناثلا ةعوميف ةدراولا ) تانولاهلا (ةباقرلل هرادقم ،ا نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٢،٤٠   

فرطلا اذهل كالهتسالا نم هب حومسملا ىصقألادحلا زواجتي ام وهو  دافنتسا تالادب نط رفص غلابلا   
مدع ةلاحيف كلذب نوكت ناتسزيغريق نأو ،ماعلا كلذ نع ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كلت نم نوزوألا   

  ؛لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما
ىلإ ةزجانلا ةدوعلا نامضل لمع ةطخل ناتسزيغريق ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ   - ٣

نودو ةطخلا هذه بجومب هنأ ىلإ ريشي نأو تانولاهلا ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادت 
  :يلي امب ًاديدحت اهسفن مزلت ناتسريغريق نإف لوكوتوربلل ةعباتلا ةيلاملا ةيلآلا ءادأب رارضإلا

كالهتساةلصاوم  )أ( ةيناثلا ةعوم   ا ،فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا   
نوزوألا دافنتسا تالادب نط٢،٤٠ زواجتي ال امب ) تانولاهلا( ىوتسمل  ماع   ، ٢٠٠٥ماع يف  ٢٠٠٤ 
يلاتلا وحنلاىلع تانولاهلا كالهتسا ضفخ مث نمو  :  

يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ١،٢٠ىلإ   ‘١’   ؛٢٠٠٦ 
يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٠،٦٠ىلإ   ‘٢’   ؛٢٠٠٧ 
رياني /يناثلا نوناك لوأ يف تانولاهلا كالهتسا نم يجيردتلا صلختلا  ‘٣’

؛فارطألا ا٢٠٠٨  صخرت دق يتلا ةيساسألا تامادختسالل ةبسنلاب الإ  ،  
؛نوزوألل ةدفنتسملا داومللتارداصلاو تادراولاحيراصت ل يلاحلا ماظنلا دصرت نأ  )ب(    
مدختست يتلا تادعملاو تانولاهلا ىلع ةيوتحملا تادعملا داريتسا ىلع رظح ثادحتسا   )ج(

  ؛٢٠٠٦رياني /يناثلا نوناك نم لوألا لولحب تانولاهلا
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لل تانولاهلاتادراولصصح ماظن ثادحتسا   )د( داوملل يونسلا كالهتسالا نم دح  
ماع ةيادبب ةيناثلا ةعومخلا    ؛٢٠٠٦ ا ،فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضا

ناتسزيغريق دعاست نأ ا ٣ةرقفلا يف ةجردملا ريبادتلا نأ ىلإ ريشي نأ   - ٤  أش نم هيلاع  
 ةلصلا تاذذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع ناتسزيغريق ثحيو ٢٠٠٨ماع يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا ىلع 

، كالهتسا نم يجيردتلا صلختلاو لم علا ةطخ ذيفنتل فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا
ةيناثلا ةعوم  ؛)تانولاهلا(ا  

ذيفنتيف ناتسزيغريق هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ  - ٥ صلختلاو لمعلا ةطخ    
فلأ قفرملا ،ةيناثلا ةعوم   فرطلا لمعي ام ردقبو ). تانولاهلا(ا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يجيردتلا

يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم ةلصاوم نم دب الف لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا ىلع 
هيلع رابغ ال فرط ا  ةيلودلا ةدعاسملا يقلت ةلصاوم نم ناتسزيغريقل دبال , ددصلا اذه يفو. لماعي

اهذختي نأ نكمي يتلا ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلل ًاق بط تامازتلالا كلتب ءافولا نم اهينكمتل
هنأ نم ناتسزيغريق رذحت فارطألا نإف ،ررقملا اذه لالخ نمو. لاثتمالا مدع قحب فارطأللرمتؤم   

ثحبت فوس فارطألا نإف ،ةلثتمم اهئاقب مدع ةلاح يفو ،ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلا بجومب 
ذاختا لامتحا لمشت دق ريبادتلا كلت نأو . ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم قفتت ريبادت ذاختا

قفرملا ،ةيناثلا ةعوم ٤ةداملا اهزيجت تاءارجإ   ا نم ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تادادمإ فقو نامض لثم  
رارمتسا يف مها ست اهل ةردصملا فارطألا نوكت ال ىتح لاثتمالا مدع عوضوم يه يتلا) تانولاهلا(فلأ 

  .لاثتمالا مدع عضو

  لايرتنوم لوكوتوربل ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا لاثتما مدع :١٧/٣٧ررقملا 
 ١١يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا نأ ىلإ ريشي نأ   - ١

يف ندنل ليدعت ىلعو ١٩٩٠هيلوي /زومت زومت١٢،  اهنبوك ليدعت ىلعو٢٠٠١هيلوي /   ٢٤يف نج ، 
ةرقفلا بجومب لماع فرطك ةفنصم ا ٢٠٠٤ربمتبس /لوليأ  أو ةداملا نم ١،   ٥ ، لوكوتوربلا نم  
ةيذيفنتلا ةنجللا تقفاودقو . ٢٠٠٠ربمسيد /لوألا نوناك يف يرطقلا اهجمانرب ةيذيفنتلا ةنجللا ترقأو  

ىلع فرطلا ةدعاسمل فارطألا ددعتم قودنصلا نم ًارالود ٥ ١٩٨ ٨٨٦غلبم ىلع  لاثتمالا قيقحت  
؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملا ماكحأل ًاقبط     

ةباقرلل ةعضاخلا ةدامل ل ةبسنلابةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ساسأ طخ نأ ىلإ ريشي نأ   - ٢
 ، فلأ قفرملا نم ةيناثلا ةعوم  نوزوألا دافنتسا تالادب نط٦٣٣،٠٦٧غلبي ) تانولاهلا(ا يف ةدراولا   .

غلب ٢٠٠٤ و٢٠٠٣يماع يف داوملا كلت ن م كالهتسا نع تغلبأ دقو تالادب نط ٧١٤،٥٠٠   
ةباقرلل ةعضاخلا ةداملل ةبسنلاب ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلاب صاخلا ساسألا طخو . نوزوألا دافنتسا

نوزوألا دافنتسا تالادب نط٩٤،٠٥٠غلبي ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملاب ةدراولا  نع تغلبأ دقو .  
ةداملا كلت نم نوزوألا دافنتسا تالادب ًانط٩٦هرادقم  ٢٠٠٤ماع يف كالهتسا  ربتعت ،كلذل ةجيتنو .  

ةداملا اهبترت يتلا ا ٢٠٠٣ماع يف ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا   امازتلال لاثتما مدع ةلاح يف نم فلأ ٢   
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ةداملا بجومب ا ٢٠٠٤ماع يف تناك امنيب لايرتنوم لوكوتورب   امازتلال لاثتما مدع ةلاح يف فلأ ٢   
؛لوكوتوربلا نم ءاح٢و    

ا   - ٣ دوع نامضل لمع ةطخل ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ
ريشي نأو ،ليثيملا ديموربو تانولاهلا ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةزجانلا 

ةيبرعلا ةيريهامجلا نإف لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا ءادأب لالخإلا نودو ةطخلا كلت بجومب هنأ ىلإ كلذك  
  :يلي امب ةددحم ةروصب اهسفن مزلت ةيبيللا

كالهتسا ةلصاوم  )أ( ةيناثلا ةعوم    امب  )تانولاهلا(ا ،فلأ قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا
غلابلا٢٠٠٤ىوتسم زواجتي ال  ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٧١٤،٥٠٠   مث ن مو ٢٠٠٥ 

  :يلاتلا وحنلا ىلعتانولاهلا كالهتسا ضفخ 
يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٦٥٣،٩١٠ىلإ   ‘١’   ؛٢٠٠٦ 
يف نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٣١٦،٥٣٣ىلإ   ‘٢’   ؛٢٠٠٧ 
رياني /يناثلا نوناك لوأ لولحب تانولاهلا كالهتسا نم يجيردتلا صلختلا  ‘٣’

ءانثتساب٢٠٠٨ دعم وه ام  صخرت دق يتلا ةيساس ا ألا تامادختسالل  
  ؛فارطألا

اخلا ةداملا كالهتساةلصاوم  )ب(  زواجتي ال امب) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةباقرلل ة عض 
نوزوألا دافنتسا تالادب نط ٩٦،٠٠٠ ماع ىوتسمل  مث نمو ٢٠٠٦ و٢٠٠٥يماع يف  ٢٠٠٤   ،

  :يلاتلا وحنلا ىلعليثيملا ديمورب كالهتسا ضفخ 
  ؛٢٠٠٧يف نوزوألا دافنتسا تالادب ن  ط٧٥،٠٠٠ىلإ   ‘١’
رياني /يناثلا نوناك لوأ لولحب تانولاهلا كالهتسا نم يجيردتلا صلختلا  ‘٢’

ءانثتساب ٢٠١٠ ل دعم وهام  صخرت دق يتلا ةيساسألا تامادختسال ا  
  ؛فارطألا

ءاشنإب ١٥/٣٦ررقملا يف دراولا ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا مازتلا ىلإ ريشي نأ   - ٤ ماظن ، 
دصرو ،صصحلا ديدحت كلذ يف امب ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولاب صيخرتلل 

لمعلا أدبيذلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةمدختسملا تادعملا نم تادراولا ىلع هضرفت يذلا رظحلا   
  ؛٢٠٠٣ماع يف هب 
لاع٣ةرقفلا يف ةجردملا ريبادتلا نأش نم نأ ىلإ ريشي نأ   - ٥ ةيريهامجلا دعاست نأ هي  

ديموربو تانولاهلا ىلع لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةدوعلا ىلع ةيبيللا ةيبرعلا 
ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ثحيو ٢٠٠٧ماع يف ليثيملا  ةلصلا تاذ،   

  ؛ليثيملا ديموربو تانولاهلا كالهتسا نم يجيردتلا صلختلاو لمعلا ةطخ ذيفنتل
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ذيفنتب قلعتي اميف ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا هققحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٦
ةيناثلا ةعوم  ، ،اب ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يجيردتلا صلختلاو اهلمع ةطخ فلأ قفرملا  

وحن فرطلا لمعي ام ردقبو ). ليثيملا ديمورب(ءاه قف رملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملاو) تانولاهلا(
يأ ا   لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب هتلماعم ةلصاوم يغبني هنإف لوكوتوربلا يف ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا

ةدعاسملا يقلت يف رمتست نأ ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلل يغبني ددصلا اذه يفو . هيلع رابغ ال فرط
نأ نكمي يتلا ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلا بجومب ا دعاسمل ةيلودلا  امازتلاب ءافولا ىلع ا 

ةيريهامجلا رذحت فارطألا نإف ررقملا اذه لالخ نمو . لاثتمالا مدع قحب فارطأللعامتجا اهذختي 
ةلاح يف ءاقبلا نع اهزجع ةلاح يف هنأ نم ،ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلا بجومبو ،ةيبيللا ةيبرعلا  
نأو . ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم قفتت ريبادت ذاختا يف رظنت فوس فارطألا نإف ،لاثتما

داوملا تادادمإ فقو نامض لثم ٤ةداملا اهزيجت تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ىلع لمتشت دق ريبادتلا هذه   
ةيناثلا ةعوم  أ قفرملا،ا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملاو ) تانولاهلا(فل  

يف ةردصملا فارطألا مهاست ال ثيحب لاثتمالا مدع عوضوم يه يتلا ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملاب 
  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا

  لمع ةطخ بلطو لايرتنوم لوكوتوربل نويلاريس لاثتما مدع :١٧/٣٨ررقملا 
 ٢٩يف هتاليدعت عيمجو لايرتنوم لوكوتورب ىلع ت قدص نويلاريس نأ ظحالينأ   - ١

ةرقفلا بجومب لمعي فرطك فنصت ا ٢٠٠١سطسغأ /بأ  أو ةداملا نم ١،  نأو لوكوتوربلل ٥   
ةنجللا تقفاو امك . ٢٠٠٣ربمسيد /لوألا نوناك يف يرطقلا اهجمانرب ىلع تقفاو ةيذيفنتلا ةنجللا

رالود٦٦ ٠٢١ غلبم ميدقتىلع ةيذيفنتلا  لا نمًا  ةداملل ًاقبط لاثتمالا نم اهنيكمتل ينامئتسالا قودنص  
؛لوكوتوربلا نم١٠    

يتلا داوملل يونسلا كالهتسالا نع غالبإلاب موقت نويلاريس نأ ًاضيأ ظحالي نأ   - ٢
ةيناثلا ةعوم   تغلب يتلاو ٢٠٠٤ماعل ) تانولاهلا(ا فلأ قفرملاب ةدراولا ةباقرلل عضخت نط ١٨،٤٥ 

فنتسا تالادبةبوسحم وهو هب حومسملا كالهتسالا ىوتسمل ىصقألا دحلا نع ديزي ام وهو ،نوزوألا دا  
داوملل ةبسنلاب نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط١٦،٠٠ نإف اذل ،ماعلا كلذل ةباقرلل ةعضاخلا   

  ؛لوكوتوربلل ًاقفو ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف يه نويلاريس
ةعوفشم لمع ةطخ ضرعب ،ةعرسلا هجو ىلع ،م وقت نأ نويلاريس ىلإ بلطينأ   - ٣

ةعرس نمضت مداقلا اهعامتجا يف اهيف رظنلل ذيفنتلا ةنجل ىلع ددحم ينمز راطإو ةيعجرم سايق تامالعب  
لاثتمالا ىلإ ا  لودج ميعدتل تادرأوصصح اهلمع ةطخ يف جردت نأ يف نويلاريس بغرت دقو . دوع  

ةيميظنت تاودأ ءاشنإو نوزوألل ةدفنتسم داومب لمعت يتلا تادعملا داريتسا رظحو ،يجيردتلا صلختلا 
  ؛يجيردتلا صلختلا قيقحت يف يضملا نمضت تاسايسلا لاجم يفو

نم يجيردتلا صلختلاب قلعتي اميف نويلاريس هزرحت يذلا مدقتلل بثك نعدصرلا   - ٤  
ةيناثلا ةعوم   لجأ نم لمعي فرطلا نأ املاطو ،)تانولاهلا(ا ،فلأ قفرملاب ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا
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ديج عضوب عتمتيفرطهنأ ىلع هتلماعم مزلي هنإف ،لوكوتوربلاب ةدراولا ةددحملا ةباقرلا ريبادت ةيبلت  يفو .  
اءافولا نم نكمتت يك ةيلودلا ةدعاسملا ىلع لوصحلا يف نويلاريس رمتست نأ مزلي ددصلا اذه   امازتلاب

عامتجا اهذختي دق يتلا ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلل ًاقفو . لاثتمالا مدعب قلعتي اميف فارطألل 
هنأب ،ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل ًاقبط نويلاريس فارطألا عامتجا رذحي ررقملا اذه لالخ نمو 

ريباد ت ذاختا يف رظنيس فارطألا عامتجا نإف ،بسانملا تقولا يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا يف اهقافخإ ةلاح يف
تاءارجإلا ذاختاةيناكمإ لمشت نأ نكمي ريبادتلا هذهو . ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم ىشمتت  

فلأ قفرملاب ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم تادادمإلا فقو نامض لثم ٤ةداملا يف اهيلع صوصنملا   
ةيناثلا ةعوم  رارمتسا يف ةردصملا فارطألا مهستال ىتح لاثتمالا مدع عوضوم ىهو ) تانولاه(ا  

  .لاثتمالا مدع ةلاح

  ياوغوروأ يف ليثيملا ديمورب نم ركبملا يجيردتلا صلختلل ةلدعملا لمعلا ةطخ :١٧/٣٩ررقملا 
يناثلا نوناك٨يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص ياوغوروأ نأ ظحالي نأ   - ١ رياني / 

يف ندنل ليدعت ىلعو ١٩٩١ يناثلا نيرشت١٦،  يف نجاهنبوك ليدعتو ١٩٩٣ربم فون/  زومت٣،  ويلوي / 
يف لايرتنوم ليدعتو ١٩٩٧ طابش١٦،  ليدعتو ٢٠٠٠رياربف /  لوليأ٩ يف نيجيب،  . ٢٠٠٣ربمتبس / 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لمعي هنأ ىلع رطقلا فنصيو  دق يرطقلا هجمانرب نأو لوكوتوربلا نم ٥   
ةنجللا تقفاو يرطقلا جمانربلا ىلع ةقفاوملا ذن مو. ١٩٩٣يف ةيذيفنتلا ةنجللا ةقفاوم ىلع لصح 

غلبم ميدقتىلع ةيذيفنتلا  ًاقفو لاثتمالا نم اهنيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم رالود ٥،٤٥٧،١٢٤ 
؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملل     

ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملاب قلعتي اميف ياوغوروأ ساسأ طخ نأ ىلإ ريشي نأ   - ٢
بوسحم نط١١،٢وه ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملاب  نوزوألا دافنتسا تالادبة  أا نع غالبإلا مت دقو .  
يف ليثيملا ديمورب نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط١٧،٧تكلهتسا  كلذل ةجيتنو . ٢٠٠٢ 

ةداملا بجومب اهمازتلال لاثتما مدع ةلاح يف ٢٠٠٢ماع يف ياوغوروأ تحبصأ  لوكوتورب نم ءا ح٢   
  ؛لايرتنوم

ىلإ ةدوعلا ةعرس نامضل لمع ةطخ تمدق ياوغوروأ نأ ىلإ كلذك ريشي نأ  - ٣  
عامتجال ١٥/٤٤ررقملا يف ةدراولاو ،لوكوتوربلا يف ليثيملا ديموربب ةقلعتملا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا   

  ؛رشع سماخلا فارطألا
تسا تالادبةبوسحم نط١١،١كالهتسا نع تغلبأ ياوغوروأ نأ ظحالي نأ   - ٤ دافن  

نأب بلطملا عم ىشمتي هنأ عم ،كالهتسالا نم ىوتسملا اذهو . ٢٠٠٤يف ليثيملا ديمورب نم نوزوألا 
يف ليثيملا ديمورب نم اهكالهتسا ديمجتب لوكوتوربلا نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا موقت   ٢٠٠٤ 

فرطلا مازتلاعم ىشمتي ال هنأ الإ ،ساسألا طخ ىوتسم دنع  ضيفختب ١٥/٤٤ررقملاب در اولا   
بوسحمنانط أ٤نع ديزي ال ىوتسم ىلإ ليثيملا ديمورب كالهتسا  يف نوزوألا دافنتسا تالادب ة    ؛٢٠٠٤ 
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يجيردتلا صلختلل ةلدعم لمع ةطخ تمدق ياوغوروأ نأ ريدقتلا عم ظحالي نأ   - ٥
 ءادأبلالخإلا ن ودب هنأ ،ًاضيأ ظحالي امك ،ةباقرلل ةعضاخلا تامادختسالا يف ليثيملا ديمورب نم ركبملا

يلي امب ةلدعملا لمعلا ةطخبجومباهسفن مزلت ياوغوروأ نإف ،لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا   :  
يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط١١،١نم ليثيملا ديمورب كالهتسا ضفخ   )أ(  

يلاتلا وحنلا ىلع٢٠٠٤ماع   :  
بوسحم نط٨،٩ىلإ   ‘١‘ يف نوزوألا دافنتسا تالادب ة    ؛٢٠٠٥ 
بوسحم نط٨،٩ىلإ   ‘٢‘ يف نوزوألا دافنتسا تالادب ة    ؛٢٠٠٦ 
بوسحم نط٨،٩ىلإ   ‘٣‘ يف نوزوألا دافنتسا تالادب ة    ؛٢٠٠٩ 
بوسحم نط٦،٠ىلإ   ‘٤‘ يف نوزوألا دافنتسا تالادب ة    ؛٢٠١٠ 
بوسحم نط٦،٠ىلإ   ‘٥‘ يف نوزوألا دافنتسا تالادب ة    ؛٢٠١١ 
بوسحم نط٦،٠ىلإ   ‘٦‘ وألا دافنتسا تالادبة    ؛٢٠١٢يف نوز  
كالهتسانم صلختلا  ‘٧‘ لولحب ليثيملا ديمورب   يناثلا نوناك١  ، ٢٠١٣رياني / 

صصخ امادع اميف حمست نأ نكمي يتلا ةجرحلا تامادختسال ا ل  
  .فارطألا

يف امب ،اهيدل عبتملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا صيخارت ماظن دصر   )ب(
  ؛صصحلا كلذ

ةرقفلاب ةدراولا تاءارجإلا نأ ىلإ ريشي نأ  - ٦ هالعأ ٥  نم ياوغوروأ نكمت نأ بجي   
 ، ذيفنت لجأ نم ةلصلا تاذ ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع ياوغوروأ ث حيولاثتمالا يف رارمتسالا

  ؛)ليثيملا ديمورب (ءاهقفرملاب ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا كالهتسا نم يجيردتلا صلختلاو لمعلا ةطخ 
بثك نع دصرينأ  - ٧ اهلمع ةطخ ذيفنتب قلعتي اميف ياوغوروأ هزرحت يذلا مدقتل ا  

ةددحملا ةباقرلا ريبادت ةيبلت لجأ نم لمعت ياوغوروأ نأ املاطو . ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلاو
ةلماعمبولسأ سفنب اهتلماعم مزلي هنإف ،لوكوتوربلاب ةدراولا ديج عضوب عتمتي يذلا فرطلا  يفو .  
ءافولا نم نكمتت يك ةيلودلا ةدعاسملا ىلع لوصحلا يف ياوغوروأ رمتست نأ مزلي ددصلا اذه  

ا عامتجا اهذختي دق يتلا ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلل ًاقفو امازتلاب مدعب قلعتي اميف فارطأل ل 
ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل ًاقبط ،ياوغوروأ فارطألا رذحتررقملا اذه لالخ نم هنأ ديب . لاثتمالا  

ذاختا يف رظنتس فارطألا نإف بسانملا تقولا يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا يف اهقافخإ ةلاح يف هنأب ،ةيراشإلا 
ذاختا ةيناكمإ لمشت نأ نكمي ريبادتلا هذهو . ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم ىشمتت ريبادت

امض لثم٤ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا  عوضوم ةداملا ىهو ليثيملا ديمورب تادادمإ فقو ن ، 
؛لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ع ةردصملا فارطألامهستال ثيحب لاثتمالا مدع     
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  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٦فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجت  :١٧/٤٠ررقملا 
ةرتفلل لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلا ة ينازيم دمتعي نأ  - ١

ةميقب ٢٠٠٨-٢٠٠٦ سأ ىلع رالود٤٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠   ٥٩ ٦٠٠ ٠٠٠ه تميق ام نأب مهفلا سا 
ىرخأ رداصم نمو فارطألا ددعتم قودنصلاب ةصاخ ةعقوتم تامهاسم نم مدقيس غلبملا اذه نم رالود 

غلبم نأو ٢٠٠٥-٢٠٠٣تاونس ثالثلا ةرتف نم  دئاوفلا نم مدقت فوس رالود ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠   
ةرخأتملا تامهاسملا نأ فارطألا ظح التو. ٢٠٠٨-٢٠٠٦تاونس ثالثلا ةرتف ء انثأ قودنصلل ةدئاعلا

ةرتفلا يف لاقتنا ةلحرمب ا   تغلب ٢٠٠٥-٢٠٠٣اداصتقا رمت يتلا فارطألا ضعب نم  ٧ ٥١١ ٩٨٤ 
  ؛رالود

ى ـلإ ًادانتسا فارـطألا ددـعتم قودنصلل تاكارتشالا لودـج دمتعي نأ  - ٢
ماعل رالود ١٣٣ ٤٦٦ ٦٦٧ةميقب دراوملل د ـيدجت ماعل رالود ١٣٣ ٤٦٦ ٦٦٧، ٢٠٠٦   ٢٠٠٧ ،

ماعل رالود ١٣٣ ٤٦٦ ٦٦٦ ا قفرملا يف دري امك٢٠٠٨  ررقملثلاثل  فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالا   
نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالاو نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتا يف 

  )١٠(؛نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا
اهلماكب ةينازيملا نإ ،ًانكمم ناك ام ، نامضل تاءارجإ ذاختا ذيفنتلا ةنجل ىلع نأ   - ٣

ماع ةيا ٢٠٠٨-٢٠٠٦ةرتفلل   لولحب ةطوبرم ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا ىلع هنأو ٢٠٠٨  نأ ٥،   
ةرقفلل ًاقفو اهنيح يف ا   ررقملا نم ٧اعوفدم ددست  ١١/٦.  

ةيلآ:١٧/٤١ررقملا  فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجتل تباثلا فرصلا رعس     
ددعتم قودنصلا ةنامأو ةنازخلا نيمأل حقنملا يئاهنلا ريرقتلا يف ةدراولا تاجاتنتسال اب هنم ًايعو
ىلع ةيلآلا كلت ريثأت ديدحتو تباثلا فرصلا رعس ةيلآ ذيفنت نأشب لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا 

بلط ىلع ءانب ًاقحال هحيقنت متو ١٣/٤ررقملل ةباجتسا دعأ يذلا فارطألا ددع تم قودنصلا تايلمع  
،   نيرشعلاو يناثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا

ةرقفلا يف ددحملا وحنلا ىلع تباثلا فرصلا رعس ةيلآ نم فدهلاو ضرغلا ًاددجم دكؤي ذإو  ٢ 
اسملا ديدست عيجشت يف نيلثمتملا١١/٦ررقملا نم  يبلس ريثأت ثودح مدع نامضو ،اهديعاوم يف تامه  

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

ررقملا نأو ٢٠٠٢ – ٢٠٠٠دراوملا  دمل ةيبيرجتلا ةرتفلا ديدمت ىلع صن١٤/٤٠  الثة  تاونس ث  
،   ىرخأ
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ىتح قودنصلا ةلاح نع ةنازخلا نيمأ نع ردص ريرقت ثدحأ نأب ًاملع طيحي ذإو رايأ٣١  ويام / 
اهردق تباثلا فرصلا رعس ةيلآ ىلإ ىزعت ةيلامجإ بساكم ةمث نأ رهظي ٢٠٠٥ رالود ٤ ٦٤٤ ١٣٦   
،   يكيرمأ

ررقملا نأب هنم ًايعوو تسا ريرقت لاح يف هنأب يضقي ًاقافتا نمضت١٤/٤٠  رعس ةيلآ مادخ  
ةيلحملا ا   المعب عفدلا راتخت يتلا فارطألا ىلع هنإف ،ةيلاتلا دراوملا ديدجت ةرتفل تالمعلل تباثلا فرصلا
ةتسلا ةرتفل ةدحتملا ممألا يف هب لومعملا فرصلا رعس طسوتم ساسأ ىلع ا   امهاسم باسحب موقت نأ

زومت١يف أدبت يتلا رهشأ    ،٢٠٠٤هيلوي / 
ا ىرخأ ةيبيرجت ةرتفل تباثلا فرصلا رعس ةيلآ لجأ ديدمتل ةنازخل ا نيمأ هجوي  - ١ دم

  ؛تاونس ثالث
ةيلحملا امايق   - ٢  طسوتم ساسأ ىلع ا ،المعب عفدلا راتخت يتلا فارطألا  امهاسم باسحب  

زومت١يف أدبت يتلا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةدحتملا ممألا يف هب لومعملا فرصلا رعس  ًا قفوو. ٢٠٠٤هيلوي / 
، ٣ةرقف لل هاندأ لصاوتس ،تباثلا فرصلا رعس ةيلآب ًالمع ةيلحملا ا و   المعب عفدلا راتخت ال يتلا فارطألا
  ؛ةدحتملا تايالولا تارالودب عفدلا

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

نع اهيف مخضتلا لدعم تابلقت لقت يتلا فا رطألا ىلع ةيلآلا مادختسا ةيلهأ رصتقت  - ٤
؛ةقباسلا تاونس ثالثلا ةرتفل ةبسنلاب ،يلودلا دقنلا قودنص نع ةرداصلا ماقرألا بسح ةئاملا يف١٠    

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 ،ق فاوي  - ٦
ساسأ ىلع ا   امهاسم باسحب ةيلحملا ا  المعب عفدلا راتخت يتلا فارطألا موقت نأ ىلع ،ةيلاتلا دراوملا

يناثلا نوناك١يف أدبت يتلا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةدحتملا ممألا يف هب لومعملا فرصلا رعس طسوتم   رياني/ 
٢٠٠٨.  

  تاينازيمو ةيلام ريراقت :ةيلام لئاسم: ١٧/٤٢ررقملا 
ررقملا ركذتسي ْذإ  ١٦/٤٤، ةيلاملا لئاسملا نأشب    

ريرقتلاظحالي ْذإو ةدفنتسملا داوملل لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسإلا قودنصلا نأشب يلاملا    
يف ةيهتنملا ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤ةيلاملا ةرتفلل نوزوألا ةقبطل  لوألا نوناك٣١    )١١(؛٢٠٠٤ربمسيد / 

                                                           
)١١(  UNEP/OzL.Pro.17/4 بيوصتلاو  ، ١. 
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لاعفلا ذيفنتلا لجأ نم يليمكت يرورض رصنع يه ةيعوطلا تامهاسملا نأب ملسي ْذإو  
  ؛لايرتنوم لوكوتوربل

ينامئتسإلا قودنصلل ةيلاملا نوؤشلا ةنامأ بناج نم ةرادإلا ةءافكب رارمتساب بحري ْذإو  
  ؛لايرتنوم لوكوتوربل

غلبمب ٢٠٠٦ماعل ينامئتسإلا قودنصلا ةينازيم ىلع قفاوي   - ١ رالود ٤ ٦٧٨ ٥٣٢   
ماعل ،ًارالود ٤ ٦٩٠ ٦٦٧غلبمب ةحرتقملا ةينازيملاب ًاملع طيحيو  لا قفرملاب حضوم وه امك٢٠٠٧  عبار ، 

فارطألل رشع عباسلا عامتجالاو نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتا  فارطألل عباسلا عامتجالا ريرقتل
  )١٢(؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربيف 

ماع يف رالود ٥٨٦ ٦٦٨بحسب ةنامألا ضوفي   - ٢   ؛٢٠٠٦ 
فارطألا مايق ىلع ،هالعأ ٢ةرقفلا يف اهيلإ راشملا بحسلا تايلمع دعب ،قفاوي   - ٣  

ماعل ًارالود ٤ ٠٩١ ٨٦٤غلبمب ةيلامجإ تامهاسم دادسب  اهتميق غلابلا تامهاسملاب ةطاحإلاو ٢٠٠٦   
ل ًارالود٤ ٦٩٠ ٦٦٧ قفرملاب حضوم وه امك ٢٠٠٧ماع   رشع عباسلا عامتجالا ريرقت نم سماخلا ، 

  )١٣(؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل
قفرملاب فارطألا نم فرط لك اهمدقي يتلا تامهاسملا جاردإ ىلع ًاضيأ قفاوي   - ٤

ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوك وتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ريرقت نم سماخلا
 )١٤(؛نوزوألل

ةردقملا ةيونسلا تافورصملل يدقن ليغشت يطايتح اب ظافتحالاب ةنامألا ضوفي  - ٥
مهاس ٢٠٠٥ماع يفو . ينامئتسإلا قودنصلا قاطن يف ةيئاهنلا تاقفنلا ةلباقمل مدختسي يذلاو  

ل ةدمتعملا ةينازيملا نم ةئاملا يف٧،٥ةبسنب فارطألا  ماع يفو ٢٠٠٥ماع   ا ديزيس٢٠٠٦  يطايتح ال 
ماع يفو ،ةئاملا يف ٨،٣ةبسنب ليغشتلل يدقنلا  ةبسنب ديزيس ٢٠٠٧  ؛ةئاملا يف١٥     

ام وهو ،فارطألا اهيلع تقفاو يتلا تامهاسملا دادس يف ريخأتلا ءازإ هقلق نع برعي   - ٦
نم ٤ و٣نيترقفلا يف ةدراولا ماكح ألاعم ضراعتي  لوكوتوربل ينامئتسإلا قودنصل ا ةرادإ تاصاصتخا 

  ؛نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملانأشب لايرتنوم 
ثحي امك لماكلابو روفلا ىلع ا   - ٧  امهاسم دادسب موقت نأ فارطألا عيمج ثحي

؛نكمي ام عرسأب ةقباس تاونس نع ا    امهاسم ددست نأ كلذ لعفت مل يتلا فارطألا

                                                           
)١٢(  UNEP/OzL.Conv.7/7-UNEP/OzL.Pro.17/11. 
هسفنردصملا  )١٣(  . 
هسفنردصملا   )١٤(  . 
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تامهاسم ميدقت ىلع نيرخآلا ةحلصملا ب احصأو ،فارطألا ريغو ،فارطألا عجشي  - ٨
ةلصاوم ىلع ةيعرفلا ا   زهجأو ةثالثلا مييقتلا ةقرفأ يف ءاضعألا ةدعاسمل ىرخأ لئاسوبو ةيلام

  ؛لوكوتوربلا قاطن يف ةطشنألا ريدقت يف مهتكراشم
ميدقت ىلع نيرخآلا ةحلصملا باحصأو ،فارطألا ريغو ،فارطألا عجشي امك   - ٩

ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ةيلاملا ةدعاسملا ةحاتإ يف ةدعاسملل لئاسولا نم كلذ ري غبو ةيلام تامهاسم
  ؛ليثيملا ديموربل

ةمدقملا تامهاسملا عيمجب لايرتنوم لوكوتورب ةنامأ راطخإ ىلإ فارطألا وعدي   - ١٠
  ؛دادسلا مامتإ دنع لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسإلا قودنصلل

١١ -   ، فارطألا غلبي نأ ،ةيلخادلا ةحئاللا نم ١٤ةداملل ًاقفو يذيفنتلا نيمألا ىلإ بلطي  
ينامئتسإلا قودنصلا ةينازيمل ةيلاحلا دراوملا نم اهتحاتإ نكمي ال يتلاو تاررقملا عيراشمل ةيلاملا فيلاكتلاب 

  ؛لايرتنوم لوكوتوربل
قفاوو اهرقأ يتلا تاررقملا ذيفنت نمضت نأب لايرتنوم لوكوتورب ةنامأ ىلإ بلطي   - ١٢

  ؛ينامئتسإلا قودنصلا يف ةحاتملا ةيلاملا دراوملاو تاينازيملا دودح يف كلذو ،فارطألا عامتجا اهيلع
تادامتعالا دحأ نم ةئاملا يف ٢٠اهاصقأ ةبسنب تاليوحت ءارجإب ةنامألل حمسي   - ١٣  

  ؛رخآ سيئر دامتعاىلإ ةدمتعملا ةينازيملا يف ةيسيئرلا 
يذلا لخدلا رداصم عيمجب ةيوضعلا حوتفم لماعلا ق يرفلا غالبإ ةنامألا ىلإ بلطي  - ١٤

ةعقوتملاو ةيلعفلا تاقفنلا كلذكو ،دئاوفلاو ،قودنصلا ديصرو ،يطايتح الا كلذ يف امب ،اهيلإ دري
  ؛ةينازيملا دونب نم قافنإلا هجوأ عيمجب يراشإ ريرقت ميدقت يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي امك ،تامازتلالاو

ةمدقملا ةيلاملا تامولعملا ضارعتسا لصاوي نأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرف لا ىلإ ًاضيأ بلطي  - ١٥
  .اهتيقوت ةمءالمو تامولعملا ةيفافش كلذ يف امب ،ةنامألا نم

  ذيفنتلا ةنجل ةيوضع: ١٧/٤٣ررقملا 
  ؛٢٠٠٥ماع يف ذيفنتلا ةنجل هب تماق يذلا لمعلا ريدقتلا عم ظحالي   - ١
راتخيو ،ىرخأ ةنسل ادنلوهو لابينو الاميتاوغو اي جروجو نوريماكلا بصانم تبثي  - ٢

نوناك لوأ يف أدبت نيتنس ةرتفل ةنجللا يف ءاضعأك ادنلوبو ايريجينو ادنليزوينو نانبلو نيتنجرألا 
  ؛٢٠٠٦رياني /يناثلا

رايتخاو ذيفنتلا ةنجلل سيئرك لمعلل ايجروجرايتخاب ًاملع طيحي   - ٣   لمعلل ادنليزوين   
  ؛٢٠٠٦رياني /يناثلا نوناك لوأ نم ًارابتعا ةدحاو ةنس ةدمل ذيفنتلاةنجل سيئرل بئانك 
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فارطألا ددعتم قودنصللةيذيفنتلا ةنجللا ةيوضع: ١٧/٤٤ررقملا     
فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا هب تماق يذلا لمعلا ريدقتلا عم ظحالي   - ١  

ماع يف فارطألا ددعتم قودنصلا نم ةدعاسمبلايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل    ؛٢٠٠٥ 
ديوسلاو نابايلاو ايلاطيإو ةيكيشتلا ةيروهمجلاو اكيجلبو ايلارتسأ رايتخا ىلع قداصي   - ٢  

 ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نولثمي ةيذيفنتلا ةنجللا يف ءاضعأك ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو 
يدنوروبو ليزاربلا رايتخا ىلعو لوكوتوربلا نم ٥ةدا ملا نم ةيروهمجلاو كيسكملاو دنهلاو اينيغو  

ًارابتعا ةدحاو ةنسل كلذو ،ةرقفلا هذه بجومب ةلماعلا فارطألا نولثمي ءاضعأك ايبمازو ةيروسلا ةيبرعلا 
  ؛٢٠٠٦رياني /يناثلا نوناك لوأ نم

سيئرك لمعلل ) ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا(يلالك دلاخ ديسلا رايتخاب ًاملع طيحي   - ٣  
ةدحاو ةنس ةدمل ةنجللا سيئرل بئانك لمعلل ) ايلارتسأ(غنلود يلزيلا ةديسلا رايتخاو ةيذ يفنتلا ةنجلل
  ؛٢٠٠٦رياني /يناثلا نوناك لوأ نم ًارابتعا

قيرفل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ن اجلل نيديدجلا نيكراشملاءاسؤ رلا ىلع ةقداصملا: ١٧/٤٥ررقملا 
  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

ةينقتلا تارايخلا ةنجلل نييلاتلا نيديدجلا نيكراشملا نيسيئرلا ىلعقداصي  - ١    :  
  ؛كينودريف نادو لوبشتاك ديفاد: تانولاهلل ةينقتلا تارايخلا ةنجل  )أ(  
يرصب دمحم و رتروب نايأد توكرام ليشيم: ليثيملا ديمووربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل  )ب(  

  ؛ونازياترام
  ؛هبماي يكاسامو ىار نايأ: ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا ةنجل  )ج(  
هالذب ام ىلع امهعقوم ناكرتي نيذللا نييلاتلا نيكراشملا نيسيئرلا ىلإ ركشلا هجوي   - ٢  

  :لايرتنوم لوكوتورب مساب دوهج نم
  ؛)ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل(سكناب ناتانوج   )أ(  
ازودنم –نابرام موهان   )ب(     ؛)ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل( 

لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئرلا : ١٧/٤٦ررقمل ا
  لايرتنوم

ىيحي ىرزدان ديسلاو ) ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا(دنال موت ديسلا رايتخا ىلع قداصي   
ماع يف لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيكراشم نيسيئرك) ايزيلام(  

٢٠٠٦.  



UNEP/OzL.Conv.7/7-UNEP/OzL.Pro.17/11 

112 

  لوكوتوربلل ةمداقلا تاعامتجالا ديعاوم :١٧/٤٧ررقملا 
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو نوزوألا ةنامأ هب تماق يذلا دهجلا ريدقتلا عم ظحالي ْذإ  

ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا تاعامتجاو فارطألا تاعامتجا ةمدخو ميظنت يف يداصتقالا 
،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاعا متجاو   هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو

امنإ فارطألا ا ملسي ْذإو  موقت يتلا لامعألابو لوكوتوربلل ةنيعم ةينوناق تابلطتمب ءافولا نأب  
ايج ولونكتلا قيرف اهمدقي يتلا تامولعملا يف رظنلل فارطألل حاتي يذلا تقولا ةيافك ىدم ىلع دمتعي

طارتشالا كلذكو لوكوتوربلل ةنكمم تاحيقنت وأ تاليدعت يأب لصتت يتلا يداصتقالا مييقتلاو 
عامتجا داقعنا لبق تامولعملا هذه لثم فرط يأ ملسي نأب انييف ةيقافتا نم ٩ةداملا يف اهيلع صوصنملا   
،   رهشأ ةتسب فارطألا

  :يلي ام نوزوألا ةنامأ ىلإ بلطي نأ  - ١
لولحب تنرتنإلا ىلعاهعقو م ىلع عضت نأ  )أ( يناثلا نوناك٣١  ماع لك نم رياني / 

فارطألا تاعامتجاو ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نييلاتلا نيعامتجاللةيراشإديعاوم  لفكت نأو    
نأو ةيذيفنتلا ةنجللا تاعامتجا عم بقاعتلاب ةيوضعلا ةحوتفم ةلماعلا ةقرفألا دقعت نأ نكمم دح ىصقأب 

  ؛ةفيضملا ةموكحلا عم رواشتلاب فارطألا تاعامتجا ةلودج متت
هذه ىلع رييغت يأ لاخدإ بجوتست ،كلذ دعب فورظ تأشن ام اذإ موقت نأ   )ب(

عقوم ىلع ةدوجوملا تانايبلا ليدعتب تاعامتجالل ةيراشإديعاوملا  لالخ فارطألا راطخإ عم تنرتنإلا   
؛رييغتلا اذ  عوبسأ  
  :يلي ام يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ  - ٢
لولحب تنرتنإلا ىلعهعقوم ىلع عضي نأ   )أ( يناثلا نوناك٢٠  دقعي يتلا ةنسلا نم رياني / 

ةينقتلا تارايخلا ناجل تاعامتجا كلذكو ةيلاتلا ةنسلا يف دقعت يتلا هتاعامتجا ديعاوم عامتجالا اهيف  ،
  ؛هل ةعباتلا

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةيونس لا ريراقتلا ريفوتل هدهج ىراصق لذبي نأ  )ب(
ةعبسب فارطألا عامتجا دعوم لبق ماهملا قرف ريراقتو اهل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا 

تاليدعت يأب ةلصتملاو ةمدقملا تامولعملاب ةطاحإلل فارطألل يفاكلا تقولا ةحاتإ لجأ نم ًابيرقت رهشأ 
  ؛تاحيقنت وأ

دعوم ىلع رييغت يأ لاخدإ بجوتست ،كلذ دعب فورظ ت أشن ام اذإ موقي نأ  )ج(
اذ تنرتنإلا ىلعهعقوم ىلع ةدوجوملا تانايبلا ليدعتب ،عامتجالا   عوبسأ لالخ ةنامألا راطخإ عم  

  .رييغتلا
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  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا: ١٧/٤٨ررقملا 
دعوم نالعإ عم دنهلايف لايرتنوم لو كوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا دقعي نأ    

  .تقو عرسأ يف عامتجاللددحم 

تاررقملا دامتعا دنع ا  - ١  ءالدإلا مت يتلا تاقيلعتلا  
اهريدقت نع تبرعأو لمع نم هادأ ام ىلع ةينازيملا قيرف ىل إركشلا ايبمولوك ةل ثمم تهجو  -٢٦٣

ةينامئتسالا قيدانصلا دراوم مادختسا ةلافك لجأ نم ةنامألا اهتلذب يتلا دوهجلل تلاقو . ديشر لكشب 
ةعيبطب مجرتت يتلا ةينازيملا يف ةيلاوتملا تادايزلا نأشب اهلاغشنا نع بارعإلا يف كلذ ن ع ًامغر دوت هنإ
عيمج لذب يغبني هنأ ايبمولوك يئترتو. ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا تامهاسم يف تادايز ىلإ لاحلا  
لوكوتورب  وأانييف ةيقافتا نم ًايأ ةينازيم يف ةدايزلا نم عونلا اذه ثود ح مدع ةلافكل ةمزاللا دوهجلا
  .لبقتسملا يف رابتعالا يف تاقيلعتلا هذه ذخؤت نأ يف اهتبغر نع ًاضيأ تبرعأو. لايرتنوم

سداسلا عامتجالا يف تلعف نأ اهل ق بس امك ،بغرت اهدالب نأ ىلإ كيسكملا ةلثمم تراشأو  -٢٦٤
، عت نأ ،فارطألل رشع ةدحتملا ممألاب صاخلا ةررقملا ةبصنألا لودج قيبطت ىلع اهتقفاوم مدع نع بر

قباسلا لودجلا نع ةئاملا يف٧٠ءاهز بكيسكملا ةمهاسم ةدايز نع رفسأ ام وهو  اذه ذخأي ملو .  
ة صح عفدت ةيمانلا نادلبلا نم ريثكلا نأ ىلإ رظنلاب عفدلا ىلع ةيقيقحلا نادلبلا ةردق هرابتعا يف قيبطتلا
ىلع تارخأتملا مكارتت دقف كلذل ةجيتنو . ةمدقتملا نادلبلا نم ريثكلا هعفدت امم ريثكب ىلعأ ةررقم

قيبطت ىلع كلذكو لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا ىلع اهقلعت يتلا ةيمهألا نع ًامغر كيسكملا 
  .هذيفنتو لوكوتوربلا

ةمءاوم : ةيلاتلا ريبادتلا اهنيب نمو ،رابتعالايف ريبادتلا نم ددع ذخأ يغبني هنأ كيسكملا ىرتو   -٢٦٥
أدبمب رابتعالا يف ذخألا عم لوكوتوربلاو ةيقافتالا يف ةنهارلا ةيوضعلا ىلإ ًادانتسا ةررقملا ةبصنألا لودج 
ةيوئم ةبسن ةدايز ؛ةمءاوملا هذه نودب تامهاسملا يف ةدايز ثادحإ مدع ؛عفدلا ىلع فارطألا ةردق 

ىلع ةوالع ؛فارطألا اهيلع قفتت ةيئاضرو ةبرجم ةيجهنم ىلإ دنتست ةررقملا ةبصنألايف ةيلاوتمو ةيجيردت   
  .ةيعوطلا تامهاسملا قيرط نع ةررقملا ةبصنألا ليلقتل ريبادت

يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألل عباسلا عامتجالا ريرقت دامتعا   -رشع يداح
  لايرتنوم لوكوتورب

اك١٦ةعمجلا موي يلاحلا ريرقتلا دم تعا  -٢٦٦ إ ًادانتسا٢٠٠٥ربمسيد /لوألا نون  ريراقتلا عيراشم ىل  
  .عامتجالا ىلإ ةمدقملا

  عامتجالا ماتتخا  -رشع يناث
تادعاسملا نم هامدق امل اهبعشو لاغنسلا ةموكحل صلخملا اهريدقت نع فارطألا تبرعأ   -٢٦٧

  .عامتجالا ءانثأ ةفايضلا مركو ةزاتمملا
نم ةنماثلا ةعاسلا يف عامتجالا ماتتخا نع ةدوهعملا تالما   -٢٦٨  ا لدابت باقعأ يف ،سيئرلا نلعأو

لوألا نوناك١٦ةعمجلا ءاسم    .٢٠٠٥ربمسيد / 
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لوألاقفرملا    
ملا تاينازيملاو٢٠٠٥ماعل ةدمتعملاو ةعجارملا ةينازيملا : نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلا   ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ماوعأل ة دمتع 

  حرتقم حيقنت
  ٢٠٠٥  لمع/رهش 

  )يكيرمأ رالود(
  ٢٠٠٦  لمع/رهش

 )يكيرمأ رالود(
  ٢٠٠٧  لمع/رهش

 )يكيرمأ رالود(
  ٢٠٠٨ لمع/رهش

 )يكيرمأ رالود(

         عورشملا يفظوم رصنع  ١٠
         عورشملا وفظوم ١١٠٠ 
 ١٢٠ ٠٠٠ ٦ ١١٧ ٥٠٠ ٦ ١١٧ ٥٠٠  ٦  ١١٥ ٠٠٠  ٦  )لايرتنوم لوكوتورب عم مساقتلاب) (٢-دم(يذيفنت نيمأ  ١١٠١  
 ٩٠ ٠٠٠ ٦ ٨٧ ٥٠٠ ٦ ٨٥ ٠٠٠ ٦ ٨٢ ٥٠٠ ٦ )لايرتنوم لوكوتورب عم مساقتلاب) (٥- ف(ةيملع نوؤش فظوم  ١١٠٤  
 رفص  رفص  رفص  رفص   )ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم عفدت) (٤-ف(يرادإ فظوم  ١١٠٥  
 ١٢٥ ٠٠٠ ١٢ ١٢٥ ٠٠٠ ١٢ ١٢٠ ٠٠٠ ١٢ ١١٢ ٠٠٠ ١٢ )٣- ف) (تانايب مظن(جمانرب فظوم  ١١٠٧  
يعرفلا عوم ١١٩٩  ٣٣٥ ٠٠٠  ٣٣٠ ٠٠٠  ٣٢٢ ٥٠٠  ٣٠٩ ٥٠٠   ا 
         يرادإلا معدلا ١٣٠٠ 
 ١٤ ٧٥٠ ٦ ١٤ ٧٥٠ ٦ ١٣ ٨٠٠ ٦ ١٣ ٠٠٠ ٦ )لايرتنوم لوكوتورب عم مساقتلاب( )٧-ع.خ(يرادإ دعاسم  ١٣٠١  
 ٢١ ١٠٠  ٢١ ١٠٠  ٢٠ ٦٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ١٢ )٦-ع.خ(جمانرب دعا سم ١٣٠٣  
 ١١ ٥٠٠  ٦ ١١ ٥٠٠  ٦ ١١ ٥٠٠  ٦ ١١ ٠٠٠  ٦  )لايرتنوم لوكوتورب عم مساقتلاب) (٦-ع.خ(تانايبلا مظنل دعاسم  ١٣٠٤  
 ١١ ٥٠٠ ٦ ١١ ٠٠٠ ٦ ١٠ ٥٠٠ ٦ ١٠ ٠٠٠  ٦  )لايرتنوم لوكوتورب عم مساقتلاب( )٦- ع.خ(جمانرب دعاسم  ١٣٠٥  
 ٢٠ ٠٠٠  ١٢ ١٩ ٠٠٠  ١٢ ١٨ ٥٠٠  ١٢ ١٨ ٠٠٠  ١٢  )٦- ع.خ( مدقأ ةغللا يئانث نيمأ ١٣١٠  
ةيريضحتلا تاعامتجالل تارمتؤملا ةمدخ فيلاكت  ١٣٢٢  

لايرتنوم لوكوتورب عم مساقتلاب (فارطألا تاعامتجاو 
 )٢٠٠٨ و٢٠٠٥ىلع طقف قبطنت ،تاونس ثالث لك 

 ٢١٠ ٠٠٠  رفص  رفص   ٢١٠ ٠٠٠ 

 ٢٠ ٠٠٠  رفص  رفص   ٢٠ ٠٠٠  انييف ةيقافتا بتكم تاعامتجال تارمتؤملا ةمدخ فيلاكت ١٣٢٤  
 ١٠ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠   ١٠ ٠٠٠  نوزوألا ةقبط ةيامحل جيورتلا ةطشنأ ١٣٢٦  
ثوحبل نييملعلا نيريدملا تاعامتجال تارمتؤملا ةمدخ فيلاكت  ١٣٢٧  

  نوزوألا
 ٣٠ ٠٠٠  رفص  رفص  ٢٨ ٠٠٠ 
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  ٢٠٠٥  لمع/رهش 
  )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٦  لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٧  لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٨ لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت نأشب تانامألل شاقن ةقلح  ١٣٢٨    
  خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا/يداصتقالا

    ٤٠ ٠٠٠        

يعرفلا عوم ١٣٩٩  ٣٤٨ ٨٥٠  ٨٢ ٣٥٠  ١١٩ ٩٠٠  ٣٤٠ ٠٠٠  ا 
          ةيمسر ماهم يف رفسلا ١٦٠٠ 
 ٣٠ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠   ٣٠ ٠٠٠  ةيمسر ماهم يف نيفظوملا رفس ١٦٠١  
يعرفلا عوم ١٦٩٩  ٣٠ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  ا 

 ٧١٣ ٨٥٠  ٤٢٧ ٣٥٠  ٤٥٧ ٤٠٠   ٦٧٩ ٥٠٠  رصنعلا عومجم ١٩٩٩

         دوقعلا ٢٠
           نطابلا نم دوقع  ٢٢٠٠/٢٣٠٠ 
وأ٢٢٠١    نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عبتتماظن نع ةسارد     #      ٢٠٠ ٠٠٠     
   ٢٣٠١             
يعرفلا عوم  ٢٢٩٩/٢٣٩٩  ٢٠٠ ٠٠٠      ا     

 رفص  رفص  ٢٠٠ ٠٠٠  رفص    رصنعلا عومجم ٢٩٩٩
         ةيمانلا نادلبلا ةكراشم فيلاكت ٣٣٠٠ 
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت نأشب تانامألل شاقن ةقلح   ٣٣٠١  

  خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا/يداصتقالا
    ٥٠ ٠٠٠        

 رفص  رفص  رفص  ١٢٥ ٠٠٠   فارطألا تاعامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجالا ٣٣٠٢  
 ٢٠ ٠٠٠  رفص  رفص   ٢٠ ٠٠٠  بتكملا تاعامتجا ٣٣٠٤  
 ١٧٥ ٠٠٠  رفص  رفص   ١٧٥ ٠٠٠  نوزوألا ثوحب يريدم تاعامتجا ٣٣٠٧  
يعرفلا عوم ٣٣٩٩  ١٩٥ ٠٠٠  رفص  ٥٠ ٠٠٠   ٣٢٠ ٠٠٠   ا 

 ١٩٥ ٠٠٠  رفص  ٥٠ ٠٠٠   ٣٢٠ ٠٠٠  رصنعلا عومجم ٣٩٩٩

        ينابملاو تادعملا رصنع ٤٠
رالود١ ٥٠٠نع اهتميق لقت دونب (ةكلتهملا تادعملا  ٤١٠٠   (        
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  ٢٠٠٥  لمع/رهش 
  )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٦  لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٧  لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٨ لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

 ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠  )لايرتنوم لوكوتورب عم مساقتلاب(ةعونتم ةكلتهم داوم  ٤١٠١  
عرفلا عوم ٤١٩٩  ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠  يا 
         )تاينتقملا(ةرمعم تادعم  ٤٢٠٠ 
 ٢ ٥٠٠  ٢ ٥٠٠  رفص  رفص  ةيليمكت مزاولو ةيصخش تارتويبمك ٤٢٠١  
 ٥ ٠٠٠  رفص  ٥ ٠٠٠  رفص  ةلاقن تارتويبمك ٤٢٠٢  
 ٥ ٠٠٠  رفص  ٥ ٠٠٠  رفص  )خلا ،رناكس ،سكافلا ،رفريسلا ةزهجأ(ىرخأ ةيبتكم تالآ  ٤٢٠٣  
 رفص  رفص  رفص  رفص  خاسنتسا ةزهجأ ٤٢٠٤  
يعرفلا عوم ٤٢٩٩  ١٢ ٥٠٠   ٢ ٥٠٠   ١٠ ٠٠٠   رقص   ا  
              بتاكملا ينابم ٤٣٠٠ 
  ١٤ ٠٠٠   ١٤ ٠٠٠   ١٤ ٠٠٠   ١٤ ٠٠٠   )لايرتنوم لوكوتورب عم مساقتلاب(بتكملا ينابم تاراجيإ  ٤٣٠١  
يعرفلا عوم ٤٣٩٩  ١٤ ٠٠٠   ١٤ ٠٠٠   ١٤ ٠٠٠   ١٤ ٠٠٠   ا  

  ٣٥ ٥٠٠   ٢٥ ٥٠٠   ٣٣ ٠٠٠   ٢٣ ٠٠٠   رصنعلا عومجم ٤٩٩٩

              ةعونتملا تاقفنلا رصنع ٥٠
              اهتنايصو تادعملا ليغشت ٥١٠٠ 
  ٧ ٠٠٠   ٧ ٠٠٠   ٧ ٠٠٠   ٧ ٠٠٠   )لايرتنوم لوكوتورب عم مساقتلاب(اهريغو تادعملا ةنايص  ٥١٠١  
يعرفلا عوم ٥١٩٩  ٧ ٠٠٠   ٧ ٠٠٠   ٧ ٠٠٠   ٧ ٠٠٠   ا 
              ريراقتلا دادعإ فيلاكت ٥٢٠٠ 
  ٧ ٥٠٠   ٥ ٠٠٠   ٥ ٠٠٠   ٧ ٥٠٠   ريراقتلا دادعإ ٥٢٠١  
  ١٠ ٠٠٠   رفص   رفص   ٧ ٥٠٠   )نوزوألا ثوحب يريدم عامتجا ريرقت(ريراقتلا دادعإ  ٥٢٠٢  
يعرفلا عوم ٥٢٩٩  ١٧ ٥٠٠   ٥ ٠٠٠   ٥ ٠٠٠   ١٥ ٠٠٠   ا  
              ةيرثن تافورصم ٥٣٠٠ 
  ٢٥ ٠٠٠   ٢٥ ٠٠٠   ٢٥ ٠٠٠   ٢٠ ٣٠٠   تالاصتالا ٥٣٠١  
  ٢٠ ٠٠٠   ١٢ ٠٠٠   ١٢ ٠٠٠   ١٦ ٥٠٠   )قئاثولا نحش( نحشلا تاقفن  ٥٣٠٢  
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  ٢٠٠٥  لمع/رهش 
  )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٦  لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٧  لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

  ٢٠٠٨ لمع/رهش
 )يكيرمأ رالود(

  ٥ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠   ٥ ٠٠٠   رفص   )نوزوألا ةقبط ةيامحل ةيريهامجلا ةيعوتلا ةلمح(ىرخأ تافورصم  ٥٣٠٤  
يعرفلا عوم ٥٣٩٩  ٥٠ ٠٠٠   ٥٧ ٠٠٠   ٤٢ ٠٠٠   ٣٦ ٨٠٠   ا  
              ةفايضلا  ٥٤٠٠ 
  ١٠ ٠٠٠   رفص   رفص   ١٠ ٠٠٠   ةفايضلا  ٥٤٠١   
يعرفلا عوم  ٥٤٩٩  ١٠ ٠٠٠   رفص   رفص   ١٠ ٠٠٠   ا  

  ٨٤ ٥٠٠   ٦٩ ٠٠٠   ٥٤ ٠٠٠   ٦٨ ٨٠٠   رصنعلا عومجم ٥٩٩٩
  ١ ٠٢٨ ٨٥٠   ٥٢١ ٨٥٠   ٧٩٤ ٤٠٠   ١ ٠٩١ ٣٠٠   ةرشابملا ةيلكلا فيلاكتلا  ٩٩

ةئاملا يف١٣(جمانربلا معد فيلاكت    (   ١٣٣ ٧٥١   ٦٧ ٨٤١   ١٠٣ ٢٧٢   ١٤١ ٨٦٩  
يلكلا عوم   ١٦٢ ٦٠١   ٥٨٩ ٦٩١   ٨٩٧ ٦٧٢   ١ ٢٣٣ ١٦٩   )جمانربلا معد فيلاكت كلذ يف امب(ا  
  رفص   رفص   ١٠٠ ٠٠٠   ١٠٠ ٠٠٠   *ينامئتسالا قودنصلا ديصر نم بحسلا 
نامألل٢٠٠١ديصر ماهسإ     رفص   رفص   رفص   ٧٦ ٨٨٦   **هقافنإ متي مل يذلا ة 
  ٥٥٩ ٦٠١      ٢٨٦ ٦٧٢   رفص   ***ينامئتسالا قودنصلا ديصر نم يفاضإ بحس 
  ٥٥٩ ٦٠١   رفص   ٢٨٦ ٦٧٢   ١٧٦ ٨٨٦   تامهاسملا عومجم 
  ٦٠٣ ٠٠٠   ٥٨٩ ٦٩١   ٥١١ ٠٠٠   ١ ٠٥٦ ٢٨٣   فارطألا اهعفدت نأ ررقملا تامهاسملا 

الود١٠٠ ٠٠٠بحس  * ةرقفلل اقبط وه ينامئتسالا قودنصلا ديصر نم ٢٠٠٥ماع يف يكيرمأ ر   ررقملا نم ٤   ٦/٣.  

ررقملا نم ٦ةرقفلا لفكت  ماعل فارطألا تامهاسم نوكت نأ ٦/٣  ىوتسم دنع ٢٠٠٦  رالود١ ٠٥٦،٢٨٣   .  

ةرقفلا يف يكيرمأ رالود ٧٦ ٨٨٦بحس طارتشا مت  ** ررقملا نم٥    ٦/٣.  

ماع يف رالود ٢٨٦ ٦٧٢غلابل ا يفاضإلا بحسلا مت  *** ماع يف رالود ٥٥٩ ٦٠١ و ٢٠٠٦  ةرقفلل ًاقفو ٢٠٠٨  ررقملا نم ٤  غلبمب ٢٠٠٦ماعل فارطألا تامهاسم تددحت دقو . ٧/٢  ماعلو رالود ٥١١ ٠٠٠  غلبمب ٢٠٠٧  رالود ٥٨٩ ٦٩١   
غلبمب ٢٠٠٨ماعلو  ةرقفلل ًاقفو رالود ٦٠٣ ٠٠٠  ررقملا نم ٥   ٧/٢.  

نم رالود ٢٠٠ ٠٠٠صيصخت ىلع ،كلذ رركتي الأ ساسأ ى لع فارطألا تقفاو  # نع ةسارد لجأ نم انييف ةيقافتالينامئتسالا قودنصلا  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عبتت ماظن   .  
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  يناثلا قفرملا
  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا

ةررقملا ةبصنألل ةدحتملا ممألا لودج ىلإ ًادانتسا٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦نيماعلل فارطألا تامهاسم لودج     
خرؤملا A/RES/58/I Bةماعلا ةيعمجلا رارق ( راذآ٣  نم رثكأ فرط يأ عفدي الأ ساسأ ىلع ٢٠٠٤سرام /  ةئاملا يف٢٢   (  
 )ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تارالودب(

 فرطلا مسا
ةدحتملا ممألا لودج 

ةررقملا ةبصنألل 
٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

ةدحتملا ممألا لو دج
ريغ دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا

لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
ةئاملا يف ٢٢فقسب ةبصنألل   

 ىوصقلا ةررقملا ةبصنألل

 ٢٠٠٦ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠٠٧ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠٠٨ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

Afghanistan 0.002 0.000 0.000 0 0 0 

Albania 0.005 0.000 0.000 0 0 0 

Algeria 0.076 0.000 0.000 0 0 0 

Angola 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Antigua and Barbuda 0.003 0.000 0.000 0 0 0 

Argentina 0.956 0.956 0.951 4,858 5,606 5,733 

Armenia 0.002 0.000 0.000 0 0 0 

Australia 1.592 1.592 1.583 8,090 9,336 9,547 

Austria 0.859 0.859 0.854 4,365 5,038 5,151 

Azerbaijan 0.005 0.000 0.000 0 0 0 

Bahamas 0.013 0.000 0.000 0 0 0 

Bahrain 0.030 0.000 0.000 0 0 0 

Bangladesh 0.010 0.000 0.000 0 0 0 

Barbados 0.010 0.000 0.000 0 0 0 

Belarus 0.018 0.000 0.000 0 0 0 

Belgium 1.069 1.069 1.063 5,432 6,269 6,411 

Belize 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Benin 0.002 0.000 0.000 0 0 0 

Bhutan 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Bolivia 0.009 0.000 0.000 0 0 0 

Bosnia and Herzegovina 0.003 0.000 0.000 0 0 0 
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 فرطلا مسا
ةدحتملا ممألا لودج 

ةررقملا ةبصنألل 
٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

ةدحتملا ممألا لو دج
ريغ دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا

لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
ةئاملا يف ٢٢فقسب ةبصنألل   

 ىوصقلا ةررقملا ةبصنألل

 ٢٠٠٦ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠٠٧ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠٠٨ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

Botswana 0.012 0.000 0.000 0 0 0 

Brazil 1.523 1.523 1.515 7,740 8,932 9,133 

Brunei Darussalam 0.034 0.000 0.000 0 0 0 

Bulgaria 0.017 0.000 0.000 0 0 0 

Burkina Faso 0.002 0.000 0.000 0 0 0 

Burundi 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Cambodia 0.002 0.000 0.000 0 0 0 

Cameroon 0.008 0.000 0.000 0 0 0 

Canada 2.813 2.813 2.798 14,295 16,497 16,869 

Cape Verde 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Central African Republic 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Chad 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Chile 0.223 0.223 0.222 1,133 1,308 1,337 

China 2.053 2.053 2.042 10,433 12,040 12,311 

Colombia 0.155 0.155 0.154 788 909 930 

Comoros 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Congo 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Cook Islands - 0.000 0.000 0 0 0 

Costa Rica 0.030 0.000 0.000 0 0 0 

Côte d'Ivoire 0.010 0.000 0.000 0 0 0 

Croatia 0.037 0.000 0.000 0 0 0 

Cuba 0.043 0.000 0.000 0 0 0 

Cyprus 0.039 0.000 0.000 0 0 0 

Czech Republic 0.183 0.183 0.182 930 1,073 1,097 

Democratic People's 
Republic of Korea 0.010 0.000 0.000 0 0 0 
Democratic Republic of the 

Congo 0.003 0.000 0.000 0 0 0 

Denmark 0.718 0.718 0.714 3,649 4,211 4,306 
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 فرطلا مسا
ةدحتملا ممألا لودج 

ةررقملا ةبصنألل 
٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

ةدحتملا ممألا لو دج
ريغ دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا

لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
ةئاملا يف ٢٢فقسب ةبصنألل   

 ىوصقلا ةررقملا ةبصنألل

 ٢٠٠٦ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠٠٧ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠٠٨ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

Djibouti 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Dominica 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Dominican Republic 0.035 0.000 0.000 0 0 0 

Ecuador 0.019 0.000 0.000 0 0 0 

Egypt 0.120 0.120 0.119 610 704 720 

El Salvador 0.022 0.000 0.000 0 0 0 

Equatorial Guinea 0.002 0.000 0.000 0 0 0 

Eritrea 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Estonia 0.012 0.000 0.000 0 0 0 

Ethiopia 0.004 0.000 0.000 0 0 0 

European Community 2.500 2.500 2.486 12,705 14,661 14,992 

Fiji 0.004 0.000 0.000 0 0 0 

Finland 0.533 0.533 0.530 2,709 3,126 3,196 

France 6.030 6.030 5.997 30,644 35,362 36,161 

Gabon 0.009 0.000 0.000 0 0 0 

Gambia 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Georgia 0.003 0.000 0.000 0 0 0 

Germany 8.662 8.662 8.614 44,019 50,798 51,944 

Ghana 0.004 0.000 0.000 0 0 0 

Greece 0.530 0.530 0.527 2,693 3,108 3,178 

Grenada 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Guatemala 0.030 0.000 0.000 0 0 0 

Guinea 0.003 0.000 0.000 0 0 0 

Guinea-Bissau 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Guyana 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Haiti 0.003 0.000 0.000 0 0 0 

Honduras 0.005 0.000 0.000 0 0 0 

Hungary 0.126 0.126 0.125 640 739 756 
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 فرطلا مسا
ةدحتملا ممألا لودج 

ةررقملا ةبصنألل 
٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

ةدحتملا ممألا لو دج
ريغ دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا

لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
ةئاملا يف ٢٢فقسب ةبصنألل   

 ىوصقلا ةررقملا ةبصنألل

 ٢٠٠٦ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠٠٧ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠٠٨ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

Iceland 0.034 0.000 0.000 0 0 0 

India 0.421 0.421 0.419 2,139 2,469 2,525 

Indonesia 0.142 0.142 0.141 722 833 852 

Iran (Islamic Republic of) 0.157 0.157 0.156 798 921 941 

Ireland 0.350 0.350 0.348 1,779 2,053 2,099 

Israel 0.467 0.467 0.464 2,373 2,739 2,800 

Italy 4.885 4.885 4.858 24,825 28,648 29,294 

Jamaica 0.008 0.000 0.000 0 0 0 

Japan 19.468 19.468 19.361 98,933 114,169 116,745 

Jordan 0.011 0.000 0.000 0 0 0 

Kazakhstan 0.025 0.000 0.000 0 0 0 

Kenya 0.009 0.000 0.000 0 0 0 

Kiribati 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Kuwait 0.162 0.162 0.161 823 950 971 

Kyrgyzstan 0.001 0.000 0.000 0 0 0 
Lao People's Democratic 

Republic 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Latvia 0.015 0.000 0.000 0 0 0 

Lebanon 0.024 0.000 0.000 0 0 0 

Lesotho 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Liberia 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Libyan Arab Jamahiriya 0.132 0.132 0.131 671 774 792 

Liechtenstein 0.005 0.000 0.000 0 0 0 

Lithuania 0.024 0.000 0.000 0 0 0 

Luxembourg 0.077 0.000 0.000 0 0 0 

Madagascar 0.003 0.000 0.000 0 0 0 

Malawi 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Malaysia 0.203 0.203 0.202 1,032 1,190 1,217 

Maldives 0.001 0.000 0.000 0 0 0 
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 فرطلا مسا
ةدحتملا ممألا لودج 

ةررقملا ةبصنألل 
٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

ةدحتملا ممألا لو دج
ريغ دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا

لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
ةئاملا يف ٢٢فقسب ةبصنألل   

 ىوصقلا ةررقملا ةبصنألل

 ٢٠٠٦ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠٠٧ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠٠٨ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

Mali 0.002 0.000 0.000 0 0 0 

Malta 0.014 0.000 0.000 0 0 0 

Marshall Islands 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Mauritania 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Mauritius 0.011 0.000 0.000 0 0 0 

Mexico 1.883 1.883 1.873 9,569 11,043 11,292 
Micronesia (Federated States 

of) 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Monaco 0.003 0.000 0.000 0 0 0 

Mongolia 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Morocco 0.047 0.000 0.000 0 0 0 

Mozambique 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Myanmar 0.010 0.000 0.000 0 0 0 

Namibia 0.006 0.000 0.000 0 0 0 

Nauru 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Nepal 0.004 0.000 0.000 0 0 0 

Netherlands 1.690 1.690 1.681 8,588 9,911 10,135 

New Zealand 0.221 0.221 0.220 1,123 1,296 1,325 

Nicaragua 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Niger 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Nigeria 0.042 0.000 0.000 0 0 0 

Niue - 0.000 0.000 0 0 0 

Norway 0.679 0.679 0.675 3,451 3,982 4,072 

Oman 0.070 0.000 0.000 0 0 0 

Pakistan 0.055 0.000 0.000 0 0 0 

Palau 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Panama 0.019 0.000 0.000 0 0 0 

Papua New Guinea 0.003 0.000 0.000 0 0 0 

Paraguay 0.012 0.000 0.000 0 0 0 



UNEP/OzL.Conv.7/7-UNEP/OzL.Pro.17/11 

123 

 فرطلا مسا
ةدحتملا ممألا لودج 

ةررقملا ةبصنألل 
٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

ةدحتملا ممألا لو دج
ريغ دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا

لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
ةئاملا يف ٢٢فقسب ةبصنألل   

 ىوصقلا ةررقملا ةبصنألل

 ٢٠٠٦ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠٠٧ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠٠٨ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

Peru 0.092 0.000 0.000 0 0 0 

Philippines 0.095 0.000 0.000 0 0 0 

Poland 0.461 0.461 0.458 2,343 2,703 2,765 

Portugal 0.470 0.470 0.467 2,388 2,756 2,818 

Qatar 0.064 0.000 0.000 0 0 0 

Republic of Korea 1.796 1.796 1.786 9,127 10,533 10,770 

Republic of Moldova 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Romania 0.060 0.000 0.000 0 0 0 

Russian Federation 1.100 1.100 1.094 5,590 6,451 6,596 

Rwanda 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Saint Kitts and Nevis 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Saint Lucia 0.002 0.000 0.000 0 0 0 
Saint Vincent and the 

Grenadines  0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Samoa 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Sao Tome and Principe 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Saudi Arabia 0.713 0.713 0.709 3,623 4,181 4,276 

Senegal 0.005 0.000 0.000 0 0 0 

Serbia and Montenegro 0.019 0.000 0.000 0 0 0 

Seychelles 0.002 0.000 0.000 0 0 0 

Sierra Leone 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Singapore 0.388 0.388 0.386 1,972 2,275 2,327 

Slovakia 0.051 0.000 0.000 0 0 0 

Slovenia 0.082 0.000 0.000 0 0 0 

Solomon Islands 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Somalia 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

South Africa 0.292 0.292 0.290 1,484 1,712 1,751 

Spain 2.520 2.520 2.506 12,806 14,778 15,112 

Sri Lanka 0.017 0.000 0.000 0 0 0 
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 فرطلا مسا
ةدحتملا ممألا لودج 

ةررقملا ةبصنألل 
٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

ةدحتملا ممألا لو دج
ريغ دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا

لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
ةئاملا يف ٢٢فقسب ةبصنألل   

 ىوصقلا ةررقملا ةبصنألل

 ٢٠٠٦ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠٠٧ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠٠٨ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

Sudan 0.008 0.000 0.000 0 0 0 

Suriname 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Swaziland 0.002 0.000 0.000 0 0 0 

Sweden 0.998 0.998 0.993 5,072 5,853 5,985 

Switzerland 1.197 1.197 1.190 6,083 7,020 7,178 

Syrian Arab Republic 0.038 0.000 0.000 0 0 0 

Tajikistan 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Thailand 0.209 0.209 0.208 1,062 1,226 1,253 

The Former Yugoslav 
Republic of  Macedonia 0.006 0.000 0.000 0 0 0 

Togo 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Tonga 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Trinidad and Tobago 0.022 0.000 0.000 0 0 0 

Tunisia 0.032 0.000 0.000 0 0 0 

Turkey 0.372 0.372 0.370 1,890 2,182 2,231 

Turkmenistan 0.005 0.000 0.000 0 0 0 

Tuvalu 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Uganda 0.006 0.000 0.000 0 0 0 

Ukraine 0.039 0.000 0.000 0 0 0 

United Arab Emirates 0.235 0.235 0.234 1,194 1,378 1,409 

United Kingdom 6.127 6.127 6.093 31,136 35,931 36,742 

United Republic of Tanzania 0.006 0.000 0.000 0 0 0 

United States of America 22.000 22.000 21.879 111,801 129,017 131,929 

Uruguay 0.048 0.000 0.000 0 0 0 

Uzbekistan 0.014 0.000 0.000 0 0 0 

Vanuatu 0.001 0.000 0.000 0 0 0 

Venezuela 0.171 0.171 0.170 869 1,003 1,025 

Viet Nam 0.021 0.000 0.000 0 0 0 
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 فرطلا مسا
ةدحتملا ممألا لودج 

ةررقملا ةبصنألل 
٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

ةدحتملا ممألا لو دج
ريغ دعبتسي ثيحب لدعملا 

 نيمهاسملا

لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
ةئاملا يف ٢٢فقسب ةبصنألل   

 ىوصقلا ةررقملا ةبصنألل

 ٢٠٠٦ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠٠٧ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠٠٨ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

Yemen 0.006 0.000 0.000 0 0 0 

Zambia 0.002 0.000 0.000 0 0 0 

Zimbabwe 0.007 0.000 0.000 0 0 0 

Total 102.475 100.554 100.000 511,000 589,691 603,000 
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 ثلاثلا قفرملا
  )٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ (فارطألا ددعتم قودنصلاليو مت ديدجت يف فارطألا ةمهاسم
يتأي ،رالود نويلم ٤٧٠غلبمب ديدجتلا { ةديدج تامهاسم نم اهنم رالود نويلم٤٠٠،٤   {  

ةدحتملا ممألا لودج  دلبلا مقرلا
ةررقملا ةبصنألا ةمسقل 

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥ةرتفلل 

ةمسقل ةدحتملا ممألا لودج 
ةمهاسم مدع عم ةررقملا ةبصنألا 

 ٪٢٢نع ديزي ا مب فرط يأ

ةيونسلا تامهاسملا 
ةدحتملا تايالولا تارالودب 

ماوعألل ةيكيرمألا  ٢٠٠٦، 
٢٢٠٠٨ ،٢٠٠٧ 

لدعم طسوتم 
ةرتفلل مخضتلا 

ىلإ ٢٠٠٣  ٢٠٠٥ 

رعس ةيلآ مادختسا 
  ةلهؤملا تباثلا فرصلا

 رفص=ال ١=معن

فرص رعس 
تالمع 

 ةيلآلا يمدختسم

ةينطولا تالمعلا 
 ةيلآلا يمدختسمل

يمدختسم تاعوفدم 
 ةينطولا تالمعلاب ةيلآلا

1 Australia 1.592 1.993114241 2,660,143.14  2.57% 1 1.3847 Australian Dollar 3,683,500.21  
2 Austria 0.859 1.075430360 1,435,341.05  1.77% 1 0.8058 Euro 1,156,597.82  
3 Azerbaijan 0.005 0.006259781 8,354.72  7.20% 1 4904.3333 Azerbaijan Manat 40,974,336.01  
4 Belarus 0.018 0.022535211 30,077.00  19.53% 0       
5 Belgium 1.069 1.338341158 1,786,239.33  1.90% 1 0.8058 Euro 1,439,351.65  
6 Bulgaria 0.017 0.021283255 28,406.05  4.27% 1 1.5738 Lev 44,705.44  
7 Canada    2.813 3.521752739 4,700,365.99  2.23% 1 1.275 Canadian Dollar 5,992,966.64  
8 Cyprus 0.039 0.048826291 65,166.82  2.97% 1 0.4667 Cyprus Pound 30,413.36  
9 Czech Republic 0.183 0.229107981 305,782.79  1.63% 1 25.505 Czech Koruna 7,798,989.95  
10 Denmark 0.718 0.898904538 1,199,737.92  1.67% 1 5.995 Danish Krone 7,192,428.85  
11 Estonia 0.012 0.015023474 20,051.33  2.73% 1 12.6085   252,817.20  
12 Finland 0.533 0.667292645 890,613.25  0.80% 1 0.8058 Euro 717,656.16  
13 France 6.030 7.549295775 10,075,793.43  2.13% 1 0.8058 Euro 8,119,074.34  
14 Germany 8.662 10.844444444 14,473,718.52  1.50% 1 0.8058 Euro 11,662,922.38  
15 Greece 0.530 0.663536776 885,600.42  3.33% 1 0.8058 Euro 713,616.82  
16 Hungary 0.126 0.157746479 210,538.97  5.17% 1 200 Forint 42,107,793.43  
17 Iceland 0.034 0.042566510 56,812.10  2.90% 1 70.3333 Icelandic Krona 3,995,782.63  
18 Ireland 0.350 0.438184664 584,830.46  2.87% 1 0.8058 Euro 471,256.39  
19 Israel 0.467 0.584663537 780,330.93  0.50% 1 4.4683 Shekel 3,486,752.71  
20 Italy 4.885 6.115805947 8,162,562.34  2.40% 1 0.8058 Euro 6,577,392.73  
21 Japan 19.468 22.000000000 29,362,666.67  -0.20% 1 108.1667 Yen 3,176,062,756.53  
22 Latvia 0.015 0.018779343 25,064.16  5.17% 1 0.5348 Lats 13,404.31  
23 Liechtenstein 0.005 0.006259781 8,354.72  0.90% 1 1.235 Swiss Franc 10,318.08  
24 Lithuania 0.024 0.030046948 40,102.66  0.90% 1 2.7823 Litas 111,577.63  
25 Luxembourg 0.077 0.096400626 128,662.70  2.20% 1 0.8058 Euro 103,676.41  
26 Malta 0.014 0.017527387 23,393.22  2.33% 1 0.3445 Maltese Lira 8,058.96  
27 Monaco 0.003 0.003755869 5,012.83  2.13% 1 0.8058 Euro 4,039.34  
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ةدحتملا ممألا لودج  دلبلا مقرلا
ةررقملا ةبصنألا ةمسقل 

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥ةرتفلل 

ةمسقل ةدحتملا ممألا لودج 
ةمهاسم مدع عم ةررقملا ةبصنألا 

 ٪٢٢نع ديزي ا مب فرط يأ

ةيونسلا تامهاسملا 
ةدحتملا تايالولا تارالودب 

ماوعألل ةيكيرمألا  ٢٠٠٦، 
٢٢٠٠٨ ،٢٠٠٧ 

لدعم طسوتم 
ةرتفلل مخضتلا 

ىلإ ٢٠٠٣  ٢٠٠٥ 

رعس ةيلآ مادختسا 
  ةلهؤملا تباثلا فرصلا

 رفص=ال ١=معن

فرص رعس 
تالمع 

 ةيلآلا يمدختسم

ةينطولا تالمعلا 
 ةيلآلا يمدختسمل

يمدختسم تاعوفدم 
 ةينطولا تالمعلاب ةيلآلا

28 Netherlands 1.690 2.115805947 2,823,895.67  1.67% 1 0.8058 Euro 2,275,495.13  
29 New Zealand 0.221 0.276682316 369,278.66  2.27% 1 1.5072 New Zealand Dollar 556,576.80  
30 Norway 0.679 0.850078247 1,134,571.10  1.43% 1 6.6885 Norwegian Krone 7,588,578.81  
31 Poland 0.461 0.577151800 770,305.27  2.17% 1 3.4533 Zloty 2,660,095.18  
32 Portugal 0.470 0.588419405 785,343.77  2.70% 1 0.8058 Euro 632,830.01  

33 
Russian 

Federation 1.100 1.377151800 1,838,038.60  12.47% 0       
34 Slovakia 0.051 0.063849765 85,218.15  6.23% 1 31.7703 Slovak Koruna 2,707,406.30  
35 Slovenia 0.082 0.102660407 137,017.42  3.93% 1 193.3333 Tolar 26,490,030.56  
36 Spain 2.520 3.154929577 4,210,779.34  3.13% 1 0.8058 Euro 3,393,045.99  
37 Sweden 0.998 1.249452269 1,667,602.30  1.40% 1 7.3217 Swedish Krona 12,209,683.73  
38 Switzerland 1.197 1.498591549 2,000,120.19  0.90% 1 1.235 Swiss Franc 2,470,148.43  
39 Tajikistan 0.001 0.001251956 1,670.94  10.23% 0     0.00  
40 Ukraine 0.039 0.048826291 65,166.82  9.47% 1 5.33   347,339.17  

41 
United 

Kingdom 6.127 7.670735524 10,237,875.01  1.57% 1 0.5475 Pound Sterling 5,605,236.57  

42 
United States of 

America 22.000 22.000000000 29,362,666.67  2.70% 1 1 United States Dollar 29,362,666.67  
43 Uzbekistan 0.014 0.017527387 23,393.22  12.57% 0     
  T O T A L 86.198 100.000000000 133,466,666.67            
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عبارلاقفرملا    
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا
ماعل ةدمتعملا ةعجارملا ةينازيملا ملا ناتينازيملاو٢٠٠٥    ٢٠٠٧ و٢٠٠٦يماعل نات دمتع 
يكيرمأرالود (٢٠٠٥ لمع/رهش     يكيرمأرالود (٢٠٠٦ لمع/رهش )  يكيرمأرالود (٢٠٠٧ لمع/رهش )   ( 

       عورشملا يفظوم رصنع ١٠
       عورشملا وفظوم ١١٠٠ 
 ١١٧ ٥٠٠ ٦ ١١٧ ٥٠٠ ٦ ١١٥ ٠٠٠ ٦ )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٢-دم(يذيفنتلا نيمألا   ١١٠١   
  ٢٢٠ ٠٠٠  ١٢  ٢١٥ ٠٠٠  ١٢  ٢١٠ ٠٠٠  ١٢  )١–دم(يذيفنتلا نيمألا بئان   ١١٠٢   
  ١٦٠ ٠٠٠  ١٢  ١٥٥ ٠٠٠  ١٢  ١٥٠ ٠٠٠  ١٢  )٥-ف(مدقأ ينوناق فظوم   ١١٠٣   
  ٨٧ ٥٠٠  ٦  ٨٥ ٠٠٠  ٦  ٨٢ ٥٠٠  ٦  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٥–ف(ةيملعلا نوؤشلا يف مدقأ فظوم   ١١٠٤   
  رفص    رفص    رفص    )بينويلا نم عفدت) (٤–ف(يرادإ فظوم   ١١٠٥   
  ١٢٥ ٠٠٠  ١٢  ١٢٠ ٠٠٠  ١٢  ١١٠ ٠٠٠  ١٢  )٣-ف تانايبلا ايجولونكتو تامولعم مظن(تانايب ةدعاق ريدم   ١١٠٦   
  رفص  ١٢  رفص  ١٢  رفص  ١٢  )انييف ةيقافتا نم عفدت) (٣–ف-تامولعملاو تالاصتالا (جمانرب فظوم   ١١٠٧   
  ١٢٥ ٠٠٠  ١٢  ١٢٠ ٠٠٠  ١٢  ١١٢ ٠٠٠  ١٢  )٣–ف) (لاثتمالاو دصرلا(جمانرب فظوم   ١١٠٨   
يعرفلا عوم ١١٩٩  ٨٣٥ ٠٠٠  ٨١٢ ٥٠٠  ٧٧٩ ٥٠٠  ا  

       نويراشتسا ءاربخ ١٢٠٠ 
  ٥٠ ٠٠٠    ٥٠ ٠٠٠    ٥٠ ٠٠٠    لوكوتوربلا ذيفنتل جيورتلا يفو اهليلحتو تانايبلا غالبإ يف ةدعاسم  ١٢٠١   
 ١٢٩٩ ٥٠ ٠٠٠   ٥٠ ٠٠٠   ٥٠ ٠٠٠  يعرفلا عوما  

       يرادإلا معدلا ١٣٠٠ 
  ١٤ ٧٥٠  ٦  ١٣ ٨٠٠  ٦  ١٣ ٠٠٠  ٦  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٧ –ع .خ(يرادإ دعاسم   ١٣٠١   
  ٢٥ ٥٠٠  ١٢  ٢٥ ٢٥٠  ١٢  ٢٤ ٧٥٠  ١٢  )٦ –ع .خ(يصخش دعاسم   ١٣٠٢   
  رفص  ١٢  رفص  ١٢  رفص  ١٢  )انييف ةيقافتا نم عفدت) (٦ –ع .خ(جمانرب دعاسم   ١٣٠٣   
  ١١ ٥٠٠  ٦  ١١ ٥٠٠  ٦  ١١ ٠٠٠  ٦  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٦ -ع.خ(تامولعم دعاسم   ١٣٠٤   
  ١١ ٠٠٠  ٦  ١٠ ٥٠٠  ٦  ١٠ ٠٠٠  ٦  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٦ –ع .خ(جمانرب دعاسم   ١٣٠٥   
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يكيرمأرالود (٢٠٠٥ لمع/رهش     يكيرمأرالود (٢٠٠٦ لمع/رهش )  يكيرمأرالود (٢٠٠٧ لمع/رهش )   ( 

  ١٧ ٥٠٠  ١٢  ١٧ ٠٠٠  ١٢  ١٦ ٥٠٠  ١٢  )٤ –ع .خ(قئاثو فظوم   ١٣٠٦   
  ٢٥ ٩٥٨  ١٢  ٢٤ ٩٦٠  ١٢  ٢٤ ٠٠٠  ١٢  )٦ –ع .خ(تانايب دعاسم   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(نيتغلب مدقأ ريتركس   ١٣١٠  
  ١٨ ٠٠٠  ١٢  ١٧ ٥٠٠ ١٢  ١٧ ٠٠٠ ١٢  ةتقؤم ةدعاسم  ١٣٢٠   
  ٤٥٠ ٠٠٠    ٤٥٠ ٠٠٠    ٤٢٠ ٠٠٠    ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا تاعامتجا  ١٣٢١   
انييف ةيقافتا عم مساقتلاب ( فارطألا تاعامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجالا  ١٣٢٢   

رشع عباسلا عامتجالا ىلع اذه قبطنيو ،تاونس ثالث لك ةرم  
  ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    )٢٠٠٥ماع انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالاو فارطألل 

  ١٠٠ ٠٠٠    ١٣٤ ١٥٠    ١٦٨ ٣٠٠    *مييقتلا ةقرفأ تاعامتجا  ١٣٢٣   
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    بتكملا تاعامتجا  ١٣٢٤   
  ٨٤ ٠٠٠    ٨٤ ٠٠٠    ٧٤ ٠٠٠    ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا  ١٣٢٥   

  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    لاثتمالاو قيدصتلا عيجشتل لايرتنوم لوكوتوربل ةيمسرلا ريغ تارواشملا  ١٣٢٦   
  رفص    رفص    رفص    يئانثتسالا فارطألا عامتجا  ١٣٢٩   
يعرفلا عوم ١٣٩٩  ١ ٢٨٣ ٢٠٨  ١ ٣١٣ ٦٦٠  ١ ١٥٨ ٥٥٠  ا 

ةيمسر ماهميف رفسلا ١٦٠٠          
  ٢١٠ ٠٠٠    ٢١٠ ٠٠٠    ١٥٠ ٠٠٠    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  ١٦٥ ٠٠٠  ا 

 ٢ ٣٩٣ ٢٠٨  ٢ ٤٠١ ١٦٠  ٢ ١٥٣ ٠٥٠  رصنعلا عومجم ١٩٩٩
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       دوقعلا ٢٠

       نطابلا نم دوقع ٢٢٠٠/٢٣٠٠
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عبتتماظن ةساردوأ   ٢٢٠١/٢٣٠١         رفص      ** 

يعرفلا عوم  ٢٢٩٩/٢٣٩٩ رفص   رفص   رفص   ا  
 رفص  رفص  رفص  رصنعلا عومجم ٢٩٩٩

       ةكراشملا/تاعامتجالا رصنع ٣٠
       ةكراشملا معد فيلاكت ٣٣٠٠ 
  ٤٥٠ ٠٠٠    ٥٥٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    *مييقتلا ةقرفأ تاعامتجا  ٣٣٠١   
  ٣٥٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    *فارطألا تاعامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجالا  ٣٣٠٢   
  ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٠٠ ٠٠٠    ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا تاعامتجا  ٣٣٠٣   
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    بتكملا تاعامتجا  ٣٣٠٤   
  ١٢٥ ٠٠٠    ١٢٥ ٠٠٠    ١٣٥ ٠٠٠    ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا  ٣٣٠٥   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    يمسر ريغ عامتجا يف تارواشم  ٣٣٠٦   
  رفص    رفص    رفص    فارطألل يئانثتسالا عامتجالا  ٣٣٠٨   
يعرفلا عوم ٣٣٩٩  ١ ٢٥٥ ٠٠٠  ١ ٣٥٥ ٠٠٠  ١ ٣١٥ ٠٠٠  ا 

 ١ ٢٥٥ ٠٠٠  ١ ٣٥٥ ٠٠٠  ١ ٣١٥ ٠٠٠  رصنعلا عومجم ٣٩٩٩

       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  
       ةرمعم تادعم ٤٢٠٠ 
ا   ٤٢٠١      ٥ ٠٠٠    ٢ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    اقحلمو ةيصخش تارتويبمك
  رفص    ٤ ٠٠٠    ٢ ٠٠٠    ةلاقن تارتويبمك   ٤٢٠٢   
  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٧ ٠٠٠    )خلا سكاف  ،رناكسو رفريس ةزهجأ(ىرخأ ةيبتكم ةزهجأ    ٤٢٠٣   
  ١٠ ٠٠٠    ٦ ٠٠٠    ٤ ٠٠٠    #تادنتسم ريوصت ةزهجأ   ٤٢٠٤   
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يعرفلا عوم ٤٢٩٩  ٢٠ ٠٠٠  ١٧ ٠٠٠  ١٨ ٠٠٠  ا 
       بتاكملا ينابم ٤٣٠٠ 
 ٢٨ ٠٠٠  ٢٧ ٥٠٠  ٢٧ ٠٠٠  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب(بتاكملا ينابم تاراجيإ  ٤٣٠١  
يعرفلا عوم ٤٣٩٩  ٢٨ ٠٠٠  ٢٧ ٥٠٠  ٢٧ ٠٠٠  ا 

 ٦٥ ٠٠٠  ٦١ ٥٠٠  ٦٢ ٠٠٠  رصنعلا عومجم ٤٩٩٩
       ةعونتملا تافورصملا رصنع ٥٠

           اهتنايصو تادعملا ليغشت ٥١٠٠ 
 ٢٠ ٠٠٠  ١٩ ٥٠٠  ١٩ ٢٧٠  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب(اهريغو تادعملا ةنايص  ٥١٠١  
يعرفلا عوم ٥١٩٩  ٢٠ ٠٠٠  ١٩ ٥٠٠  ١٩ ٢٧٠  ا 

       ريراقتلا دادعإ فيلاكت ٥٢٠٠ 
  ٥٠ ٠٠٠    ٥٠ ٠٠٠    ٥٤ ٠٠٠    ريراقتلا دادعإ  ٥٢٠١   
  ١٥ ٠٠٠    ٦٠ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ) مييقتلا ةقرفأ(ريراقتلا دا دعإ  ٥٢٠٢   
  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    )لوكوتوربلا نأشب ةيعوتلا(ريراقتلا دادعإ   ٥٢٠٣   
يعرفلا عوم ٥٢٩٩  ٧٠ ٠٠٠  ١١٥ ٠٠٠  ٧٤ ٠٠٠  ا 

       ةعونتم تافورصم ٥٣٠٠ 
  ٣٥ ٠٠٠    ٣٥ ٠٠٠    ٣٥ ٠٠٠    تالاصتا  ٥٣٠١   
  ٦٠ ٠٠٠    ٧٠ ٠٠٠    ٦٠ ٠٠٠    )قئاثو(نحش تاقفن   ٥٣٠٢   
  ٦ ٥٠٠    ٦ ٥٠٠    ٦ ٥٠٠    بيردتلا  ٥٣٠٣   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٢ ٠٠٠    )لايرتنوم لوكوتوربل نورشعلا ديعلاو نوزوألل يملاعلا مويلا(ىرخأ تافورصم   ٥٣٠٤   
يعرفلا عوم ٥٣٩٩  ١١١ ٥٠٠  ١٢١ ٥٠٠  ١١٣ ٥٠٠  ا 

       ةفايضلا ٥٤٠٠ 
  ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ةفايضلا  ٥٤٠١   
يعرفلا عوم ٥٤٩٩  ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠  ا  

 ٢١٦ ٥٠٠  ٢٧١ ٠٠٠  ٢١٦ ٧٧٠  رصنعلا عومجم ٥٩٩٩
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 ٣ ٩٢٩ ٧٠٨  ٤ ٠٨٨ ٦٦٠  ٣ ٧٤٦ ٨٢٠  ةرشابملا عورشملا فيلاكت عومجم ٩٩
 ٥١٠ ٨٦١  ٥٣١ ٥٢٥  ٤٨٧ ٠٨٦  )٪١٣(جمانربلا معد فيلاكت  
امجإلا عوم  ٤ ٤٤٠ ٥٦٩  ٤ ٦٢٠ ١٨٥  ٤ ٢٣٣ ٩٠٦  )جمانربلا معد فيلاكت كلذ يف امب(يل ا 
  ٢٥٠ ٠٩٧   ٥٨ ٣٤٧   ٢٨١ ٠١٢   ***جمانربلا معد فيلاكت ءانثتساب لماعلا دقنلا يطايتحا 
  ٤ ٦٩٠ ٦٦٧   ٤ ٦٧٨ ٥٣٢   ٤ ٥١٤ ٩١٧   ةيلامجإلا ةينازيملا 

 رفص  ٢٦٦ ٧٢٠  ٥٣٣ ٢٨٠  )١(لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا ديصر نم بحسلا 
 رفص  ٣٣ ٦٣٠  ٦٧ ٢٣٩  )٢(٢٠٠١ماعل ةنامألل يقبتملا ديصرلا نم بحسلا  
 رفص  ١٦٦ ٦٥٠  ٨٣ ٣٥٠  )٣(ينامئتسالا قودنصلل دئاوفلا تاداريإ نم بحسلا 
 رفص  ١١٩ ٦٦٨  ٣٣٣ ٣٩٤  )٤(ينامئتسالا قودنصلل ةدئافلا تاداريإ نم يفاضإ بحس 
لا عوم  رفص  ٥٨٦ ٦٦٨  ١ ٠١٧ ٢٦٣  تابوحسلل يعرفا 
 ٤ ٦٩٠ ٦٦٧  ٤ ٠٩١ ٨٦٤  ٣ ٤٩٧ ٦٥٤  فارطألا تامهاسم 

ردق ىصقأ غلبمب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ىلإ ءاربخلا ةدعاسم فيلاكت ةيطغت يهو يئانثتسا ساسأ ىلع٢٠٠٥ماعل فارطألا بناج نم ةيلاملا ةدعاسملا تمدقت   * ةداملا بجومب لمعي دلبلل كراشم سيئر رفسلو ،رالود ٦٨ ٣٠٠ه   تاعامتجالل ٢   
ةينازيملا باب تاعامتجالا يف ةكراشملا ةينازيم يف رهظيو ،رالود ١٥ ٠٠٠هاصقأ غلبمب ةجرحلا تامادختسالا تانييعتب ةلصلا تاذ ةثلاثلا  مييقتلا ةقرفأل٣٣٠١   . 

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عبتت ماظن نأشب ةسارد ليومتل١٦/٣٣ررقملا بجومب كلذ فارطألا تررق اذإ نيتحشرم نيتهجك ) نييراجتلا نيدقاعتملل (٢٣٠١و) ةمعادلا ةمظنملل (٢٢٠١ةينازيملا يباب ثادحتسا متي   **  ،. 

وه ٢٠٠٥ماعل ماعلا دقنلا يطايتحا نوكي نأ ىلع فارطألا تقفتا   *** ةدمتعملا ةينازيملا نم ةئاملا يف٧،٥  ةدحتملا ممألا بتكم اهردصأ يتلا ذيفنتلل ةيهيجوتلا ئدابملا عم ىشمتي يكل ةنامألا بناج نم هليدعت دق ٢٠٠٥ماعل صصخملا يدقنلا يطايتح الاو.    
ىوتسم ىلإ لماعلا دقنلا يطايتحا دادزي فوس ٢٠٠٦ماع يفو . ٢٠٠٥سرام /راذآ يف تاباسحلاو ةينازيملاو جماربلا طيطختل ظي مث ،ةئاملا يف١٥  جمانربلا معد فيلاكت لمشي ال اذهو ،ةيونسلا ةينازيملا يف هب لومعملا ةئاملا يف ١٥وهو ىوتسملا كلذ دنع ل    
ةرقفلا ١٦/٤٤ررقملا (  ،٦.( 

ةميقب بحس نأشب ١٥/٥٢ررقملا  )١( ماع يف رالود ٨٠٠ ٠٠٠  ةرقفلاب هلادبتسا مت دق ٢٠٠٥  ررقملا نم ٣  يف بوحسملا غلبملا عومجم تعزو يتلا١٦/٤٤   .٢٠٠٦ و٢٠٠٥نيب ام ، 

ماع يف قبطت ،رالود ١٠٠ ٨٦٩غلبم بحس امأ  )٢( ةرقفلاب هلادبتسا مت دقف ٢٠٠٥  ررقملا نم ٣  ةيشاحلا يف دراولا وحنلا ىلع بوحسملا يلامجإلا غلبملا تمسق يتلا ١٦/٤٤  هالعأ١   . 

هردق يفاضإ بحس ىلإ وعدي يذلا ١٥/٥٢ررقملا امأ  )٣( ماع يف رالود ٢٥٠ ٠٠٠  سا دقف٢٠٠٥  ررقملا نم ٣ةرقفلاب لدبت ،  هالعأ١ةيشاحلا  (١٦/١٤   .( 

ررقملا نم ٣ةرقفلا بجومب بحسلا متي   )٤( هالعأ١ةيشاحلا  (،١٦/٤٤   (.  
  .ةبولطملا تادنتسملا ريوصت تالآ ءارشب ةنامألل حامسلا  #
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  سماخلا قفرملا
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا

ًادانتسا ٢٠٠٧ و٢٠٠٦نيتنسلل فا رطألا تامهاسم لودج راذآ٣خرؤملا  ةماعلا ةيعمجلا رارق (ةررقملا ةبصنألا ةمسقل ةدحتملا ممألا لودج ىل إ  نع ديزي ام فرط يأ عفد مدع عم ٢٠٠٤سرام /  ةئاملا يف٢٢،   (  
 )ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تارالودب(

 فرطلا مسا
ةررقملا ةبصنألل ةدحتملا ممألا لودج 

٢٠٠٦-٢٠٠٤ 
لدعملا ةدحتملا ممألا لو دج
 نيمهاسملا ريغ دعبتسي ثيحب

فقسب ةبصنألل لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
ىوصقلا ةررقملا ةبصنألل ةئاملا يف٢٢   

 ٢٠٠٦ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠٠٧ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

Afghanistan 0.002 0.000 0.000 0 0 

Albania 0.005 0.000 0.000 0 0 

Algeria 0.076 0.000 0.000 0 0 

Angola 0.001 0.000 0.000 0 0 

Antigua and Barbuda 0.003 0.000 0.000 0 0 

Argentina 0.956 0.956 0.951 38,903 44,596 

Armenia 0.002 0.000 0.000 0 0 

Australia 1.592 1.592 1.583 64,784 74,264 

Austria 0.859 0.859 0.854 34,955 40,071 

Azerbaijan 0.005 0.000 0.000 0 0 

Bahamas 0.013 0.000 0.000 0 0 

Bahrain 0.030 0.000 0.000 0 0 

Bangladesh 0.010 0.000 0.000 0 0 

Barbados 0.010 0.000 0.000 0 0 

Belarus 0.018 0.000 0.000 0 0 

Belgium 1.069 1.069 1.063 43,501 49,867 

Belize 0.001 0.000 0.000 0 0 

Benin 0.002 0.000 0.000 0 0 

Bhutan 0.001 0.000 0.000 0 0 

Bolivia 0.009 0.000 0.000 0 0 

Bosnia and Herzegovina 0.003 0.000 0.000 0 0 

Botswana 0.012 0.000 0.000 0 0 

Brazil 1.523 1.523 1.515 61,976 71,045 

Brunei Darussalam 0.034 0.000 0.000 0 0 
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 فرطلا مسا
ةررقملا ةبصنألل ةدحتملا ممألا لودج 

٢٠٠٦-٢٠٠٤ 
لدعملا ةدحتملا ممألا لو دج
 نيمهاسملا ريغ دعبتسي ثيحب

فقسب ةبصنألل لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
ىوصقلا ةررقملا ةبصنألل ةئاملا يف٢٢   

 ٢٠٠٦ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠٠٧ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

Bulgaria 0.017 0.000 0.000 0 0 

Burkina Faso 0.002 0.000 0.000 0 0 

Burundi 0.001 0.000 0.000 0 0 

Cambodia 0.002 0.000 0.000 0 0 

Cameroon 0.008 0.000 0.000 0 0 

Canada 2.813 2.813 2.798 114,470 131,221 

Cape Verde 0.001 0.000 0.000 0 0 

Central African Republic 0.001 0.000 0.000 0 0 

Chad 0.001 0.000 0.000 0 0 

Chile 0.223 0.223 0.222 9,075 10,403 

China 2.053 2.053 2.042 83,543 95,769 

Colombia 0.155 0.155 0.154 6,307 7,230 

Comoros 0.001 0.000 0.000 0 0 

Congo 0.001 0.000 0.000 0 0 

Cook Islands - 0.000 0.000 0 0 

Costa Rica 0.030 0.000 0.000 0 0 

Cote d' Ivoire 0.010 0.000 0.000 0 0 

Croatia 0.037 0.000 0.000 0 0 

Cuba 0.043 0.000 0.000 0 0 

Cyprus 0.039 0.000 0.000 0 0 

Czech Republic 0.183 0.183 0.182 7,447 8,537 

Democratic People's Republic of Korea 0.010 0.000 0.000 0 0 

Democratic Republic of the Congo 0.003 0.000 0.000 0 0 

Denmark 0.718 0.718 0.714 29,218 33,493 

Djibouti 0.001 0.000 0.000 0 0 

Dominica 0.001 0.000 0.000 0 0 

Dominican Republic 0.035 0.000 0.000 0 0 

Ecuador 0.019 0.000 0.000 0 0 
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 فرطلا مسا
ةررقملا ةبصنألل ةدحتملا ممألا لودج 

٢٠٠٦-٢٠٠٤ 
لدعملا ةدحتملا ممألا لو دج
 نيمهاسملا ريغ دعبتسي ثيحب

فقسب ةبصنألل لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
ىوصقلا ةررقملا ةبصنألل ةئاملا يف٢٢   

 ٢٠٠٦ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠٠٧ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

Egypt 0.120 0.120 0.119 4,883 5,598 

El Salvador 0.022 0.000 0.000 0 0 

Eritrea 0.001 0.000 0.000 0 0 

Estonia 0.012 0.000 0.000 0 0 

Ethiopia 0.004 0.000 0.000 0 0 

European Community 2.500 2.500 2.486 101,733 116,621 

Fiji 0.004 0.000 0.000 0 0 

Finland 0.533 0.533 0.530 21,689 24,864 

France 6.030 6.030 5.997 245,380 281,289 

Gabon 0.009 0.000 0.000 0 0 

Gambia 0.001 0.000 0.000 0 0 

Georgia 0.003 0.000 0.000 0 0 

Germany 8.662 8.662 8.614 352,484 404,067 

Ghana 0.004 0.000 0.000 0 0 

Greece 0.530 0.530 0.527 21,567 24,724 

Grenada 0.001 0.000 0.000 0 0 

Guatemala 0.030 0.000 0.000 0 0 

Guinea 0.003 0.000 0.000 0 0 

Guinea-Bissau 0.001 0.000 0.000 0 0 

Guyana 0.001 0.000 0.000 0 0 

Haiti 0.003 0.000 0.000 0 0 

Honduras 0.005 0.000 0.000 0 0 

Hungary 0.126 0.126 0.125 5,127 5,878 

Iceland 0.034 0.000 0.000 0 0 

India 0.421 0.421 0.419 17,132 19,639 

Indonesia 0.142 0.142 0.141 5,778 6,624 

Iran (Islamic Republic of) 0.157 0.157 0.156 6,389 7,324 

Ireland 0.350 0.350 0.348 14,243 16,327 

Israel 0.467 0.467 0.464 19,004 21,785 
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 فرطلا مسا
ةررقملا ةبصنألل ةدحتملا ممألا لودج 

٢٠٠٦-٢٠٠٤ 
لدعملا ةدحتملا ممألا لو دج
 نيمهاسملا ريغ دعبتسي ثيحب

فقسب ةبصنألل لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
ىوصقلا ةررقملا ةبصنألل ةئاملا يف٢٢   

 ٢٠٠٦ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠٠٧ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

Italy 4.885 4.885 4.858 198,786 227,877 

Jamaica 0.008 0.000 0.000 0 0 

Japan 19.468 19.468 19.361 792,215 908,148 

Jordan 0.011 0.000 0.000 0 0 

Kazakhstan 0.025 0.000 0.000 0 0 

Kenya 0.009 0.000 0.000 0 0 

Kiribati 0.001 0.000 0.000 0 0 

Kuwait 0.162 0.162 0.161 6,592 7,557 

Kyrgyzstan 0.001 0.000 0.000 0 0 

Lao People's Democratic Republic 0.001 0.000 0.000 0 0 

Latvia 0.015 0.000 0.000 0 0 

Lebanon 0.024 0.000 0.000 0 0 

Lesotho 0.001 0.000 0.000 0 0 

Liberia 0.001 0.000 0.000 0 0 

Libyan Arab Jamahiriya 0.132 0.132 0.131 5,372 6,158 

Liechtenstein 0.005 0.000 0.000 0 0 

Lithuania 0.024 0.000 0.000 0 0 

Luxembourg 0.077 0.000 0.000 0 0 

Madagascar 0.003 0.000 0.000 0 0 

Malawi 0.001 0.000 0.000 0 0 

Malaysia 0.203 0.203 0.202 8,261 9,470 

Maldives 0.001 0.000 0.000 0 0 

Mali 0.002 0.000 0.000 0 0 

Malta 0.014 0.000 0.000 0 0 

Marshall Islands 0.001 0.000 0.000 0 0 

Mauritania 0.001 0.000 0.000 0 0 

Mauritius 0.011 0.000 0.000 0 0 

Mexico 1.883 1.883 1.873 76,625 87,839 
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 فرطلا مسا
ةررقملا ةبصنألل ةدحتملا ممألا لودج 

٢٠٠٦-٢٠٠٤ 
لدعملا ةدحتملا ممألا لو دج
 نيمهاسملا ريغ دعبتسي ثيحب

فقسب ةبصنألل لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
ىوصقلا ةررقملا ةبصنألل ةئاملا يف٢٢   

 ٢٠٠٦ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠٠٧ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

Micronesia (Federated States of) 0.001 0.000 0.000 0 0 

Monaco 0.003 0.000 0.000 0 0 

Mongolia 0.001 0.000 0.000 0 0 

Morocco 0.047 0.000 0.000 0 0 

Mozambique 0.001 0.000 0.000 0 0 

Myanmar 0.010 0.000 0.000 0 0 

Namibia 0.006 0.000 0.000 0 0 

Nauru 0.001 0.000 0.000 0 0 

Nepal 0.004 0.000 0.000 0 0 

Netherlands 1.690 1.690 1.681 68,772 78,836 

New Zealand 0.221 0.221 0.220 8,993 10,309 

Nicaragua 0.001 0.000 0.000 0 0 

Niger 0.001 0.000 0.000 0 0 

Nigeria 0.042 0.000 0.000 0 0 

Niue - 0.000 0.000 0 0 

Norway 0.679 0.679 0.675 27,631 31,674 

Oman 0.070 0.000 0.000 0 0 

Pakistan 0.055 0.000 0.000 0 0 

Palau 0.001 0.000 0.000 0 0 

Panama 0.019 0.000 0.000 0 0 

Papua New Guinea 0.003 0.000 0.000 0 0 

Paraguay 0.012 0.000 0.000 0 0 

Peru 0.092 0.000 0.000 0 0 

Philippines 0.095 0.000 0.000 0 0 

Poland 0.461 0.461 0.458 18,760 21,505 

Portugal 0.470 0.470 0.467 19,126 21,925 

Qatar 0.064 0.000 0.000 0 0 

Republic of Korea 1.796 1.796 1.786 73,085 83,780 

Republic of Moldova 0.001 0.000 0.000 0 0 
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 فرطلا مسا
ةررقملا ةبصنألل ةدحتملا ممألا لودج 

٢٠٠٦-٢٠٠٤ 
لدعملا ةدحتملا ممألا لو دج
 نيمهاسملا ريغ دعبتسي ثيحب

فقسب ةبصنألل لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
ىوصقلا ةررقملا ةبصنألل ةئاملا يف٢٢   

 ٢٠٠٦ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠٠٧ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

Romania 0.060 0.000 0.000 0 0 

Russian Federation 1.100 1.100 1.094 44,763 51,313 

Rwanda 0.001 0.000 0.000 0 0 

Saint Kitts and Nevis 0.001 0.000 0.000 0 0 

Saint Lucia 0.002 0.000 0.000 0 0 

Saint Vincent and the Grenadines  0.001 0.000 0.000 0 0 

Samoa 0.001 0.000 0.000 0 0 

Sao Tome and Principe 0.001 0.000 0.000 0 0 

Saudi Arabia 0.713 0.713 0.709 29,014 33,260 

Senegal 0.005 0.000 0.000 0 0 

Serbia and Montenegro 0.019 0.000 0.000 0 0 

Seychelles 0.002 0.000 0.000 0 0 

Sierra Leone 0.001 0.000 0.000 0 0 

Singapore 0.388 0.388 0.386 15,789 18,100 

Slovakia 0.051 0.000 0.000 0 0 

Slovenia 0.082 0.000 0.000 0 0 

Solomon Islands 0.001 0.000 0.000 0 0 

Somalia 0.001 0.000 0.000 0 0 

South Africa 0.292 0.292 0.290 11,882 13,621 

Spain 2.520 2.520 2.506 102,547 117,554 

Sri Lanka 0.017 0.000 0.000 0 0 

Sudan 0.008 0.000 0.000 0 0 

Suriname 0.001 0.000 0.000 0 0 

Swaziland 0.002 0.000 0.000 0 0 

Sweden 0.998 0.998 0.993 40,612 46,555 

Switzerland 1.197 1.197 1.190 48,710 55,838 

Syrian Arab Republic 0.038 0.000 0.000 0 0 

Tajikistan 0.001 0.000 0.000 0 0 

Thailand 0.209 0.209 0.208 8,505 9,749 
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 فرطلا مسا
ةررقملا ةبصنألل ةدحتملا ممألا لودج 

٢٠٠٦-٢٠٠٤ 
لدعملا ةدحتملا ممألا لو دج
 نيمهاسملا ريغ دعبتسي ثيحب

فقسب ةبصنألل لدعملا ةدحتملا ممألا لودج 
ىوصقلا ةررقملا ةبصنألل ةئاملا يف٢٢   

 ٢٠٠٦ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

 ٢٠٠٧ماع تامهاسم 
 فرطلا بسح

The Former Yugoslav Republic of 
Macedonia 0.006 0.000 0.000 0 0 

Togo 0.001 0.000 0.000 0 0 

Tonga 0.001 0.000 0.000 0 0 

Trinidad and Tobago 0.022 0.000 0.000 0 0 

Tunisia 0.032 0.000 0.000 0 0 

Turkey 0.372 0.372 0.370 15,138 17,353 

Turkmenistan 0.005 0.000 0.000 0 0 

Tuvalu 0.001 0.000 0.000 0 0 

Uganda 0.006 0.000 0.000 0 0 

Ukraine 0.039 0.000 0.000 0 0 

United Arab Emirates 0.235 0.235 0.234 9,563 10,962 

United Kingdom 6.127 6.127 6.093 249,327 285,814 

United Republic of Tanzania 0.006 0.000 0.000 0 0 

United States of America 22.000 22.000 21.879 895,250 1,026,261 

Uruguay 0.048 0.000 0.000 0 0 

Uzbekistan 0.014 0.000 0.000 0 0 

Vanuatu 0.001 0.000 0.000 0 0 

Venezuela 0.171 0.171 0.170 6,959 7,977 

Viet Nam 0.021 0.000 0.000 0 0 

Yemen 0.006 0.000 0.000 0 0 

Zambia 0.002 0.000 0.000 0 0 

Zimbabwe 0.007 0.000 0.000 0 0 
Total 102.473 100.554 100.000 4,091,864 4,690,667 

___________  


