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يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا 
ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 

  نوزوألا ةقبطل
نورشعلاوعبارلاعامتجالا    

زومت١٦ – ١٣ ،فينج  ٢٠٠٤هيلوي / 

 لامعألا لودج ىلع ةجردملا اياضقلا صخلم
 ةنامألا نم ةركذم
 ةمدقم

يف ةشقانملل ةحورطملا اياضقل ا نعةيساسألا تامولعملاب ًاصخلم ةركذملا هذه ضرعت  - ١
لوح لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالا 

ىلإ ٣دونبلاب ةلصتملا اياضق لا تقؤملا لامعألا لودج نم١٢  جرخي يتلا تايصوتلا مدقت فوسو  .* 
لوكوتورب يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ لامعألا لودج دونب نأشب لماعلا قيرفلا ا  

ىلإ ٢٢نم ةرتفلا لالخ  ،غارب يف هدقع عمزملا لايرتنوم يناثلا نيرشت٢٦   .٢٠٠٤ربمفون / 

 ٢٠٠٤ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا يف رظنلا : ٣دنبلا  -فلأ 
قيرفل يلحرملا ريرقتلا يف تقؤملا لامعألا لودج نم ) م (–) أ (٣دونبلا ةجلاعم يرجت  - ٢

ةركذملا هذه يف اهل صخلم دريو٢٠٠٤ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  ريرقتلا يوتحيو.    
ىلع  ،٢٠٠٤ هينوي/ناريزحيف فارطألا عيمج ىلإ لسرأ يذلا  ٢٠٠٤ماعل قيرفل ليلح رملا

ريرقتلا سردت نأ فارطألا دوت دق يلاتلابو ،ةقيثولا هذه يف درت ال تاحرتقمو ةميق تامولعم 
 .لماكلا يلحرملا
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ةباق رلل ةعضاخلا داوملل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإل فارطألا تانييعت): أ (٣دنبلا  - ١
ةرقفلا ٤/٢٥ررقملا (  ،٦( 

ايناركوأو يسورلا داحتالاو ادنلوبو ةيبوروألا ةعامجلا يه فارطأ ةسمخ تبلط  - ٣
قاشنتسا ةزهجأل ٢٠٠٤ماع يف ةيرورض تامادختسال تاءافعإ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو   

ىلإ ٢٠٠٥نم تاونسلا يف اهلامعتسال ،ةننقملا تاعرجلاب   تاءارجإلاو ريياعملل ًاقفوو. ٢٠٠٨ 
ررقملا يف اهيلع صوصنملا ةقحاللا تاررقملا يفو ٤/٢٥   ١٢/٢ و٨/١٠ و٨/٩ و٧/٢٨ و٥/١٨ 

تالوصوريالل ةينقتلا تارايخلا ةنجل تماق دقف ،ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت مييقتل ١٤/٥و  
ايجولونكتلا قيرفلةعباتلا نوبركلا ديرولك عبارو ةعونتملا تامادختسالاو تامقعملاو مييقتلاو    
 .تانييعتلل مييقتب يداصتقالا

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تايصوتو تانييعتل صخلم هاندأ لودجلا يف دريو  - ٤
 نوبركلا ديرولك عبارو ةعونتملا تامادختسالاو تامقعملاو تالوصوريالل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو
 .قيرفلل ةعباتلا

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تايصوتو ٢٠٠٨ – ٢٠٠٥ماوع ألل ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت  
 يداصتقالا

 نيرشعلاو عبارلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا رظنل ةمدقملا
 )ةيرتملا نانطألاب(

٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  

مت  فرطلا
 اهنييعت

يصوأ 
 اهيلع ةقفاوملاب

 مت 

 اهنييعت

يصوأ 
 اهيلع ةقفاوملاب

مت 
 اهنييعت

يص وأ
 اهيلع ةقفاوملاب

مت 
 اهنييعت

 يصوأ

 اهيلع ةقفاوملاب

يبوروألاةعامجلا  - - - - ٥٥٠ ٥٥٠ - - ة 

 فلأ ٤،٢ أ ٤،٢ أ ٤،٢ أ ٤،٢ ادنلوب

 - - ب ٢٤٣ ب ٢٨٦   يسورلا داحتالا

 - - - - - - ٥٣،١ ٥٣،١ ايناركوأ

ةدحتملا تايالولا 
 ةيكيرمألا

- - ١ ٩٠٠ ١ ٩٠٠ - - - - 

نأ نم قيرفلا نكمتي مل يتلا تانييعتلا لوح يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهادبأ تاق يلعت: تاظوحلم
 .اهيلع ةقفاوملاب يصوي

ماعل ءافعإ ًايلاح ادنلوب كلتمت :فلأ هرادقم ٢٠٠٥  ًانط٢٣٠   ٤،٢غلابلا نييعتلا صصخيو .  
ةجلاعمل يرشق دي وريتسب ةدوزمةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل دحاو جتنمل نانطأ 
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ماعل ٢٠٠٣ماع يف ادنلوبل صصخ يذلا نييعتلل يفاضإ نييعتلا نأ ودبيو وبرلا   ٢٠٠٥ 
ماعو ٢٠٠٥ماعل نييعتلا معدل ةمدقملا تانايبلاو . ةفلتخم ةكرشلو فلتخم جتنمل  ٢٠٠٦ 

ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نكمتي ملو ةلمتكم ريغ 
نأ امك . نييعتلا ىلع ةقفاوملاب ةيصوتلا نم) تالوصوريألا(يوجلا ءابهلا لاكشأب ة ينعملا
يوجلا ءابهلا لاكشأب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف  

نم انكمتيمل قيرفلل ةعباتلا  تايمكب ةيصوتلا   ٢٠٠٧نيماعلل ةنسلا هذه اهعامتجا يف  
يف يبوروألا داحتالا ىلإ ادنلوب مضنت نأ ررقملا نم هنأ ىلإ كلذك ريشُأو . ٢٠٠٨و
تايلمع راطإ يف تايمكلا كلت بلطت نأ اهنكمي يلاتلابو ٢٠٠٤ويام /رايأ  ،
 .ةيبوروألا ةعامجلا ىدل ةيرورضلا تامادختسالا

نأل ًارظننييعتلا اذيصوي نأ نم يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نكمتي مل  :ءاب درو ه   
ةنجل يصوتو . تانييعتلا تابلط ميدقتل يئاهنلا دعوملا دعب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ
ماعلل ءافعإب )تالوصوريألا (يوجلا ءابهلا لاكشأب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا نكلو ٢٠٠٦   

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ ريغ . ٢٠٠٥ماع يف تايمكلل ضارعتسا عم 
ةنامأ تملست دقف . ٢٠٠٧ماعلل ءافعإب ةيصوتلا نم انكمتي مل ةينقتلا تارايخل ا ةنجلو

راذآ٢٤يف نييعتلا نوزوألا  نم عيباسأ ةعبس دعب كلذو ٢٠٠٤سرام /  ةيا   وهو دعوملا  
يناثلا نوناك٣١ تارايخلا ةنجل عامتجا ءاهتنا نم دحاو عوبسأ دعبو ٢٠٠٤رياني /   

ىلإ ١٧نم ةرتفلا يف دقع يذلا ةينقتلا  راذآ١٩  ترظن دقف كلذ عمو . ٢٠٠٤سرام / 
ةيمسر ريغ ةخسن يف ) تالوصوريألا(يوجلا ءابهلا لاكشأب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل 

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تناكو . اهعامتجا ءانثأ ةنجللا ىلإ ديلاب تملس نييعتلا نم
ةلماعلاةننقملاتا عرجلاب قاشنتسا ةزهجأ جاتنإل طقف ةصصخم ةبولطملا ةيرولف تابكرمب    

بلطت نأ ةينقتلا تارايخلا ةنجل حرتقتو . لوماتبلاسلاب ةدوزملاةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 
مكلا ةقد ىدمل ضارعتسا ءارجإ نمنيكمتللةيفاضإ تانايب فارطألا  ا ىصوملا تا ي 

نع ًالضفو. ٢٠٠٥ماع يف ةينقتلا تارايخلا ةنجل تالوادم ءانثأ كلذو  ٢٠٠٦ماعلل   
ظحالت و. يسورلا داحتالا صخت لاقتنا ةيجيتارتسا ةيأ ةينقتلا تارايخلا ةنجل قلتت مل ،كلذ
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مادختسا نأ ةينقتلا تارايخلا ةنجل درطم دايدزا يف لظ ةيرولف  
عم ًاضيأ ةينقتلا تارايخلا ةنجل ظحالتو . اهنييعت متي يتلا تايمكلا صقانتت تناك اميف
نوبركلا تابكرم ةبسن عافترا قلقلا طإ نع غلبأ يتلاةيرولف ةيرولكلا  ةيلمع ءانثأ اهقال  
اذهيدؤي فوسو. عينصتلا رثكأ تاثاعبنا ىلإ   نوبركلا تابكرم نم ًانط ٦٠ نم   
ماع يف ةيرولف ةيرولكلا ةيمكلا هذه ليلقت نكمي ةينقتلا ةيحانلا نم نكلو ،٢٠٠٦   
اهعامتجا يف يصوت نأ ةينقتلا تارايخلا ةنجل عيطتست الو. عينصتلا تاسرامم نيسحتب  

ةلاسر يف يسورلا داحتالا نلعأ دقو . ٢٠٠٧ و٢٠٠٦نيتنسلل تايمك يأب ةنسلا هذه 
عاطقلا اذه يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختسا نع فقوتلا يف هتين نع نييعتل لةبحاص م

 .٢٠٠٩ – ٢٠٠٨يماع يف 
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ءابهلا لاكشأب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ظحال - ٥  
مادختسالاب هتنراقم نكمي يذلا فرطلا ىدل نوزخملا دروي يبساحملا راطإلا نأ قيرفلل ةعباتلا يوجلا  
. دحلا نع ةدئاز ريغو ةيفاك تانوزخم كلتمت ىدارف تاكرشلا تناك اذإ ام دروي ال هنكلو ،يونسلا

مادختسال ةباقرلل ةعضاخ ةدام يأ كالهتساو جاتنإب حامسلا يغبني ، ال٤/٢٥ررقملل ًاقفوو   
تانوزخملا نم نيتيفاك ةيعونو ةيمكب ةرفوتم ريغ ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نكت مل ام ،يرورض 

هتانوزخمل فرطلا ةرادإ فقوتت دقو . اهريودت داعملا وأ ةنزخملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ةدوجوملا
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف حرتقيو . داوملا هذهنم ىدارف تاكرشلا فلتخم ىد ل امب هتفرعم ىلع
ألاىلعيوجلا ءابهلا لاكشأب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل و يداصتقالا تارايخ يف رظنلا ف ارط 

 نيمدختسملا نيب اميف ةرفوتملااانوزخم عيزوت ةداعإل  . 
تاظحالم هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يد اصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىدبأو - ٦
 :يلي ام ةيسيئرلا تاظحالملا ضعب لمشتو. ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت ميدقت ءانثأ ىرخأ

نوكملا بسح تامولعملا ميدقت فارطألا نم ١٤/٥ررقملا بلطي  )أ( طشنلا  
ريغ اأ تبث نكلو تانايبلا هذه ةيب وروألا ةيضوفملا تمدق دقو. ردصملاو ،عِنصُملا/ةيراجتلا ةمالعلاو
، . تانييعتلا مييقت يف ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ةديفم تامولعملا هذه ىلع ءانب لاثملا ليبس ىلعو

، ةردصملا ريقاقعلا فلتخم نم ريثكلا ةمئالم ىدم ريدقت نم ةينقتلا تارايخلا ةنجل نكمتت  الةيخيراتلا  
 ؛ملاعلا قاطن ىلع ةفلتخملا نادلبلا نم ريثكلا ىلإ

نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا بلطت نأ ىلع  "٨/١٠ةداملا صنت و )ب(  
تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإ ىلع لوصحلا يف ة بغارلا تاكرشلا

ةننق ملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل لئادبلا ىلعثوحب ءارجإ ددصب اأ تبثي ام مدقت نأ ،ةننقملا 
و ةيدج لكب اهريوطتوةيرولف ةيرولكلانوبركلا تابكرمل ةمدختسملا  تاكرش عم نواعتت اأ وأ / 

ىلع ةلماعلا تاكرشلا عيمج نأ نييعتلاب ةمئاقلا فارطألا دحأ دكأو . ..."دوهجلا كلت يف ىرخأ 
نو بركلا تابكرم نم ةيلاخ نوكتل اهيدل ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ بيكرت ةداعإ
تامولعم تمدق دق ةيرولف ةيرولكلا ةزهجأل لئادبل ريوطتو ثوحب نم ًايلاح هب موقت ام نيبت ...  

فقوتتس يتلا تاكرشلا امأ. ةيرولف ةيرولكلانوبركلا تابكرمب ةلماعلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا   
اأ تنيب دقف،ةيرولف ةيرولكلانوبركلا تابكرم ىلع ةمئاقلا ااجتنم عيب نع  بيكرت ديعت نل    

نأ يوجلا ءابهلا لاكشأب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ضرتفتو . ةننقملا تاعرجلاب ةيقاشنتسالا ازهجأ
بجحل ًاقلطم ًاببس سيل ريوطتو ثوحبءارجإ تابثإ مدع درجم تامادختسالل تايمكب ةيصوتلا    
 ؛٨/١٠ررقملا حضوت نأ فارطألا دوت دق اذلو . ةيرورضلا

مدقت نأ بجي اهل ةبحاصملا ةيبساحملا رطألاو تانييعتلا نأب فارطألا ر َّكذتو )ج(
،،٢٠٠٤، ةنسلا هذه يفف. ٨/٩ و٥/١٨نيررقملا يف عوضوملا ينمزلا لودجلل ًاقفو  نييعت دق دعب    

ريرقتلا ةباتك تايلمعو مييقتلا ىلع ًابلس رثأ يذلا رمألاددحملا يئاهنلا دعوملا نم ةليوط ةرتف  ،. 
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مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تايصوتو تاجاتنتسا يف رظني نأ لماعلا قيرفلا دوي دق - ٧  
ةبسانملا هتايصوتب مدقتي نأو هل ةعباتلا يوجلا ءابهلا لاكشأب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل و يداصتقالا
 .فارطألا عامتجا ىلإ

ةرقفلا ١٢/٢ ناررقملا(ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت ليلد ليدعت ): ب (٣دنبلا  - ٢  ،١٠ 
ةرقفلا ١٥/٥و  ،٩( 
ررقملا نم ٩ةرقفلا يف ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ فارطألا تبلط  - ٨  ١٥/٥ 
" ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةيرورضلا تامادختسالا تاحيشرت فقو عيجشت" ـب قلعتملا

ررقملا اذه حضوي ثيحبةيرورضلا تامادختسالاتاحيشرتب قلعتملا بيتكلا ليدعت   . 
ءابهلا لاكشأبةينعملا تارايخلا ةنجل الو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نكمتي مل  - ٩  
 يلحرملاريرقتلا اهضرع يتلا بابسألا تلمش دقو . ةرتفلا هذه يف فارطألا تاميلعت ذيفنت نم يوجلا

إ لسالسدُقع ت٢٠٠٤ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل  ةينالديصلا داوملا تادادم  
. تامولعملا ةيرسب ةطبترملا لكاشملاو ةيلبقتسملا تامادختسالا تاعقوت ةبوعصو ؛اهعيزوت تاكبشو
 ةعباتلا يوجلا ءابهلا لاكشأب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلمايق ةرورض ةنجللاو قيرفلا نم لك  ىريو
دق يتلا تامولعملاب ريرقت دادعإو ٢٠٠٥ماعل اهعا متجا ريرقت يف ةدراولا اياضقلا يف رظنلا ةداعإب هل  

يئاهنلا يجيردتلا صلختلل ةينمزلا طوطخلاو تايمكلا ريرقت يف فارطألل ةبسنلاب ةياغلل ةديفم نوكت 
 .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلغ دمتعت يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تايصوتو تاجاتنتس ا يف رظني نأ لماعلا قيرفلا دوي - ١٠
تايصوتلاب مدقتي نأ و هل ةعباتلا يوجلا ءابهلا لاكشأب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا
 .فارطألا عامتجال ةبسانملا

ةرقفلا ٩/٦ناررقملا (ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعت ): ج (٣دنبلا  - ٣  ٢ 
 )١٣/١١و

ررقملا نم ٢ةرقفلاب ًالمع  - ١١ تانييعت فارطألا تمدق ١٣/١١ررقملا  و٩/٦   ،
خيراتب ٢٠٠٤ماعلل ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا  طابش٢٨  دعوملا وهو ٢٠٠٤رياربف /   

وهو داتعملا خيراتلا نم ًالدب ،فارطألل رشع سماخلا عامتجالا يف هيلع قفتملا يئاهنلا نوناك ٣١   
ىلإ ٢٨نم ةرتفلا يف ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل تعمتجا دقو . ٢٠٠٤ رياني/يناثلا  ٣١ 
لايرتنوم يف ٢٠٠٤سرام /راذآ ايجولونكتلا قيرف أدبدقو . ٢٠٠٤ماع تانييعتل يلوأ مييقت ءارج إل   
يونسلا هعامتجا يف،يداصتقالا مييقتلاو مييقت  عوضوميف ةنجل لاهتزرحأ يذلا مدقتلا ضارعتسا  ، 
ينورتكلإلا ديربلاب دعب اميف كلذ لمكتسا مث،تانييعتلا  . 

نم ٧ةرقفلل ًاقفو ةيصوت عضوو ةدح ىلع نييعت لك مييقت ًايلاح يرجيو  - ١٢  ١/٥ررق ملا 
ىلإ ٢٤نم ةرتفلا يف لايرتنوم يف دوقعملا فارطألل يئانثتسالا عامتجالل  راذآ٢٦   ٢٠٠٤سرام / 

ىلع ةرداق ريغ " ةنجللا ةئفوأ " ايصو م ريغ"، "ا يصوم تائف "ساسأ ىلعتانييعتلا مييقتل يأ (
ةنجل ىلإ فارطألا نم ةمدقملا ىرخألا ةلصلا تاذ ةيهيجوتلا ئدابملل ًاقفو ًاضيأو ") اهمييقت
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ةلئسأ ةغايص ىلع ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل فكعتو . ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا
ةئف يف ةفنصملا تانييعتلا نأشب تاحيضوتلا بلط لجأ نم كلذو " اهمييقت ىلع ةرداق ريغ" 
ةلئسألا هذه لسرتفوس و. نييعتلاب ةمئاقلا فارطألا نم ةيفاضإلا تامولعملا وأ ةيرورضلا لئاوأ يف  

ىلإ ٢٠٠٤هينوي /ناريزح  .نوزوألا ةنامأ قيرط نع ةينعملا فارطألا 
لا قيرفل تقؤملا ريرقتلا حاتيفوسو - ١٣ تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكت  

نيرشعلاو عبارلا عامتجالل ،ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نأشب هل ةعباتلا ليثيملا ديموربل ةينقتلا 
فارطألا تاميلعت ىلع ءانبةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل  . 

هتاثاعبناو ن –ليبو ربلا ديمورب مادختسا نـع تانايبلل يونسلا لامكتسالا): د (٣دنبلا  - ٤  
ةرقفلا ١٣/٧ررقملا (  ،٣( 

ررقملا نم ٣ةرقفلا يف ،فارطألا تبلط  - ١٤ او ايجولونكتلا قيرف ىلإ١٣/٧  مييقتل ، 
ليبوربلا ديمورب مادختسا نع يونس ريراقت مدقي نأ يداصتقالا هتاثاعبناو ن–  يف قيرف لا حضوأو.  

يونسلا لامكتسالا نأ ٢٠٠٤ماعل يلحرملا هريرقت  فوس ن –ليبوربلا ديمورب نع تامولعملل    
يرجي يتلا ةيئايميكلا داوملل ةديدجلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل اهلوانتت فوس يتلا اياضقلا نيب نم نوك ي
هاندأ٣٤ةرقفلا رظنأ . (ًايلاح اهليكشت  .( 

مييقتلاو ا يجولونكتلا قيرف ًايلاح اهلذبي يتلا دوهجلاب ًاملع طيحي نأ لماعلا قيرفلا دوي دقو - ١٥
 .تايصوت نم بسانم وه امب مدقتي نأو اهتلكيه ةداعإ ةيلمع يف يداصتقالا

زفاوحلا ديدحتو ،تادربملا نم نوكملا ديربتلا تامدخ عاطق نم ءزجلا مييقت ): ه (٣دنبلا  - ٥
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا ريغ تادعملا ىلإ لاقتنالا نود لوحت يتلا تاقوعملاو 

 )١٤/٩ررق ملا(
عمجي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ١٤/٩ررقملا يف ،فارطألا تبلط  - ١٦  ،

يتلا تاقوعملاو زفاوحلا ددحي نأو تادربملا نم نوكملا ديربتلا تامدخ عاطق نم ءزجلا ميقيو تانايبلا 
ًاريرقت مدقي نأو ةيرول ف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا ريغ تادعملا ىلإ لاقتنالا نود لوحت
داقعنا تقو لولحبو . نيرشعلاو ثلاثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ كلذب

ايجولونكتلا قيرف ناك ،مرصنملا ماعلا يف ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا 
حرتقاو . هلامكإ متي مل ةلأسملا هذهلوح لمعلا نأ عم ،ًاريبك ًامدقت ققح دق يداصتقالا مييقتلاو 

 ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلاعامتجالا ىلإ هريرقت مدقي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف 
قيرفل ةعباتلا تادربملاب ةينعملا لمعلا ةقرف ريرقت لامكإ مت دقو . نيرشعلاو عبارلا هعامتجا يف

نآ يف  ،٢٠٠٤ويام /رايأ يف فارطألا ىلعريرقتلا ع يزوت متو ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا
 .٢٠٠٤ماعل قيرفل ليلحرملا ريرقتلا عم دحاو 

اهفانصأو تادربملا عاونأ فلتخمل ًالمجم ًاضرع تادربملاب ةينعملا لمعلا ةقرف ريرقت دروي - ١٧  
ةينوزلحلاو ة يبلوللاتازيهجتلاب و يزكرملا درطلاب ةلماعلا تادربملا نع ليصافتلا كلذ يف امب ،اهتعسو
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هاندأ زجويو . ىندألا دحلا ىلإ تاثاعبنالا ليلقتل تارايخ ةثالث ديدحت مت امك. ةيصاصتمالاو ةيددرتلاو
 :ريرقتلا اهنمضت يتلا ةيسيئرلا تاجاتنتسالاو اياضقلا ضعب

طسوتم نم ةئاملا يف ٣٥ةبسنب لقأ ءابرهك مويلا ةيداعلا تادربملا كلهتست  )أ(  
دربم لضفأكلهتسيو نييضام طقف نيدقع لبق جتنت تناك يتلا تادربملا فصن ءابرهكلا نم مويلا    

 ؛١٩٧٦ماعلا يف دربم يأ كالهتسا طسوتم 

ةداملا نادلب يف اهبيكرت مت يتلا تادربملل يلكلا ددعلا ردقي )ب( وحنب ٥   ٢٠ ٠٠٠ 
م رولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل يزكرملا درطلاب ةلماعلا تادربملاامأ. درب ةلماعلا نادلبلا يف ةي  

وحن قلطت وأ –كلهتست اأ ردقيف  ٥ةداملاب  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نط ١ ٥٠٠   
نط٢ ٢٠٠نم رثكأ ىلإ لصت ،هالعأ روكذملا ريرقتلا يف ًانايحأ العأ تاريدقت دوجو عم (ًايونس    .(

رم كالهتسا عومجم نم ةئاملا يف٣ – ٢نم لقأ ىلإ لصي فوس اذهو  ةيرولكلا نوبركلا تابك  
 ؛٥ةداملاب ةلماعلا نادلبلا يف ةيرولف 

تابكرمب ةلماعلا تادربملا نع لوحتلا مامأ فقت يتلا تاقوعملا لمشتو  )ج(
نم نيقيلا مدعو ،رارقلا عنص ىوتسم ىلع تامولعملا ةلقو ةفلكتلا اياضق ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 

 ؛كلذ وحنو ةعقوتملا راطخألاو ،رارقلا عنص مامأ تابقعلاو ،ةقاطلل ةينطولا تاسايسلاو ،لبقتسملا

،  )د( ةيداصتقالا تارامثتسالا ةميق عاجرتسا اياضق لاقتنالل زفاوحلا لمشتو
 ، ةددجتملا قيدانصلا ءاشنإ تاناكمإو ةيموكحلا زفاوحلاو ،بيردتلا جماربو ،ءادألا بسح دقاعتلاو

كلذ وحنو ةيلاملاتآفاكملاو ةقاطلا ةءافكل جمارب عضوو ،ةماعلا تاسايسلا معدو  ؛ 

ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا تادربمل ل لادبتساجمارب ةثالث ترفو  )ه(
ريوطت ةلصاوم ىلعدعاست ةميق تامولعم ايكرتو كيسكملاو دنليات نم لك يف ةيرولف  جمارب لا 

دادرتسا نأ ةاعارم ًاضي أ مزلت ،ةديدج جمارب ميمصتو جماربلا مييقت ىدلو. تادربملا لادبتسإلةيملاع لا
 ، ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا تادربملا كيكفت نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم

ةيقبتملا تادربملاةنايصللوطأ ةينمز ةرتفل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم رفاوت هنع جتنيس    .
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةمئاقلا تاد ربملا نم ربكأ ًاددع نأ رابتعالا يف عضولا ًاضيأ يغبنيو

نيب ام نآلا اهرمع حوارتي دقةيرولف  وسو ،ًاماع٣٠ و٢٠  نوضغ يف ااحصأ اهلدبتسي ف   
تابكرم ةداعتسإب حمسي نأ هنأش نم ديج دادرتسا جمانرب دوجو نإف يلاتلابو . ةمداقلا تاونسلا

تادربملا ةلمج نم ماتلا يجيردتلا صلختلا متي فوسو ،ةيقبتملا تادربملا ةنايصل ةيرولف ةيرولك نوبرك 
لوطأ ةينمز ةرتفلالخةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةمئاقلا  قيرط نع هنيبت مت امكو .  

 ؛لادبتسالل يسيئرلا زفاحلا ةقاطلا تاروفو لكشت ،ةثالثلا جماربلا

 قوس ةليكشتنيصلاو ليزاربلاو دنهلل ثالثلا تالاحلا تاسارد فصتو  )و(
مئاوقو ،يزكرملا درطلاب ةلماعلا تادربملا تاثاعبنالاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم رص ح 

 ؛ديربتلا عاطقل ةنايصلا تاجايتحا عومجمب ةنراقم ةنايصلا تاجايتحاو
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قلعتي اميف تاعورشملا تاحرتقم نم ديدعلل ةيئاصقتسا تاسارد ت يرجُأ )ز(
تاجايتحال هذهل ةيوئملا ةبسنلاو ةنايصلل ةيونسل ا تاجايتحالاو ام دلب يف تادربملا ددعب ةنراقم  
 ؛ةنايصلل تاجايتحالا ةلمجب

ىلإ ٥نيب ام حوارتي ام نأ ضرتفن نأ لوقعملا نم هنأ ودبي  )ح( نم ةئاملا يف ١٠   
ةنايصل اهيلإ جا تحي ٥ةداملا نادلب نم دلب يأ يف ديربتلا ةنايصل تاجايتحالا دسل كالهتسالا ةلمج 

تاعاطقلا ماجحأ فلتخم (ةيساسألا ىنبلاو خانملاو دلبلل ةيتحتلا ةينبلا ىلع اذه فقوتيو . تادربملا
كلذ وحنو ةنايصلا وفظوم اهقبطي يتلا تاسرامملاو ،ديربتلا عاطقةنايصل) ةيعرفلا تلاردجيو.   دي كأ 

جرملا نمو٢٠٠٢ – ٢٠٠١نيتنسلل ةبسنلاب ة حيحص ماقرألا هذه نأ ىلع بسن لا كلت ريغتت نأ ح، 
، جاردإررقت ام اذإ ًاريبك ًاريغت ةيوئملا  ىرخأ ةيعرف تاعاطق ةنايص م تادربملا جماربتيقبو  . ةلمه 

تابكرم نم ةيلاخلا تادربملا ىلإ لاقتنالاو ةنايصلا تاسرامم يف رييغت يأ نإف رخآ بناج نمو 
ةيوئملا ةبسنلا ليلقت ىلإ يدؤي دق )لئادبلا(ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  ةنايص تاجايتحال ةص صخملا، 

 ؛تادربملا

ريغ ،لادبتسالا جمارب ،رمتست فوسو لب ،رمتست دق ،لجاعلا بيرقلا يفو )ط(  
درطلاب ةلماعلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادربم عيمج لادب تسا نم نكمتتنل ًاعطق هذه نأ 

، يف ةجاحلا يعدتست فوسو . ةريصق ةينمز ةرتف نوضغ يف يزكرملا ام نمضتت ةيرادإ ة طخلدلب لك
 :يلي

 ؛ةدوجوملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا تادربملارصح مئاوق  ‘١’

ةداعإ و(دادرتسالا ريثأت ىلإ ةفاضإ ،ةنا يصلا تاسرامم يف نيسحت يأ ريثأت داريإ ‘٢’
 ؛)ريودتلا

ةلماعلا ةيقبتملا تادربملا ددع ىلع كلذ ريثأتو لادبتسالاةسايسل فصو  ‘٣’  ،
 ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب

ةنايصل تادربملا كيكفت نم ةرفاوتم حبصتس يتلا ةدربملا ةداملا مجح باسح  ‘٤’
ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا ةدوجوملا تادربملا نم نيعم ددع ليغشت 

 ؛ةيرولف

وأ CFC-11تابكرم رفاوتتس تناك اذإ ام باسح  ‘٥’  CFC-12 نم رفاوتت ال وأ  
ىرخأرداصم نم اهريودت داعملاو ةداعتسملا ةدربملا داوملا نوك ت لهف الإ و، 
يزكرملا درطلاب ةلماعلا تادربملا نم ةنيعم ةيمك ءاقبإل ةيفاك تادربملا كيكفت  

، . ليغشت ةلاحيف  نيعملا دلبلا رظني دقكلذ فالخ لاحلا نأ تبث اذإ ري يغت يف 
نوبركلا تابكرم ن م ةنيعم تايمك نيزخت يف رظني وأ لادبتسالا لدعم

تابكرمو يزكرملا درطلاب لمعت ةنيعم تادربم ءاقبإ لجأ نم ةيرولف ةيرولكلا 
 .نمزلا نم نيعم ىندأ دحل ةيليغشت ةلاح يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
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مييقتلاو تادربملاب ةينعملا لمعلا ةقرف تاجاتنتسا يف رظني نأ لماعلا قيرفلا دوي دق  - ١٨
 .ةبسانم تايصوت ميدقتو يداصتقالا

نوبركلا ديرولك عبارو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادادمإ رفاوت مييقت : )و (٣دنبلا  - ٦
ةرتفلا لالخ ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل ةمزاللا   ٢٠٠٤ – 

 )١٥/٢ررقملا  (٢٠١٠
لونكتلا قيرف ىلإ١٥/٢ررقملا يف ،فارطألا تبلط  - ١٩ ميقي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجو ، 

ةيلحملا تاجايتحالا دسل ةبولطملا نوبركلا ديرولك عبارو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تايمك 
ةرتفلا لالخ ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا  تادادمإلا رفاوت ىدمو ٢٠١٠ – ٢٠٠٤   ،

وأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ن يرشعلاو عبارلا عامتجالا ىلإ هريرقت مدقي نأو ،ةبولطملا
لامكإ نم يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مدقي فوسو . فارطألل رشع سداسلا عامتجالا

ةتس لبق هتاجاتنتسا ردصي فوس هنأ ىلع ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا عامتجا لبق هريرقت لا اذه
 .فارطألل رشع سداسلا عامتجالا داقعنا دعوم نم لقألا ىلع عيباسأ

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا نم ةبترتملا ةلمتحملا راثآلا ): ز (٣دنبلا  - ٧
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ىدل  قاشنتسالاب تاجالعلا رفاوت ىلع ٥   

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ةفلكتلا ةروسيم  ةرقفلا ١٥/٥ ررقملا (٥   ،٧( 
ةرقفلا يف ،فارطألا تبلط - ٢٠ ررقملا نم ٧  مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ١٥/٥   ،

لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالا ىلإ هعفرل بسانم تقو يف ًاريرقت مدقي نأ يداصتقالا 
نوبركلا تاب كرم نم ماتلا يجيردتلا صلختلا نم ةبترتملا ةلمتحملا راثآلا نع ،ةيوضعلا حوتفم

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ىدل ةيرولف ةيرولكلا  تاجالعلا رفاوت ىلع ٥   
 .٥ةداملا ن ـ م١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ةفلكتلا ةروسيملا 

نأ ىلإ ،٢٠٠٤ماعل يلحرملا هريرقت يف ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف صلخ  - ٢١  
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةيوتحملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم صلختلا 

نل ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا ىدل  ريثأترثؤي  ريبكًا  ةلماعلا فارطألا ىدل تاجالعلا رفاوت ىلع ًا   
لحملاتاعانصلا باحصألةبسنلاب امأ . ٥ةداملاب  ةلماعل ا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل نيي 

ةرادإل نوجاتحيفوس ف ،٥ةداملا نادلب يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب  نامضل لاقتنالل ةيوق  
تابكرمب ةلماعلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ ةعانصل ةبولطملا تابكرملا قفدت عاطقنا مدع 

تايجولونكتل ا ىلإ لوحتلا مامأ ًازجاح لاملا سأر ةفلكت نوكت دقو. ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
لحملاتاعانصلاباحصأ ضعبل ةبسنلاب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا  سيل نكلو ،ني ي 

 .٥ةداملاب لماعلا فرطلا دلب لخاد لماشلا لاقتنإل ا مامأ ةبقعةرورضلاب 
هتاجاتنتس او يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت يف رظني نأ لماعلا قيرفلا دوي دق - ٢٢

 .ةبسانملا تايصوتلاب مدقتي نأو
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اهيلع صوصنملا ريياعملا ءوض ىلع ةددحم تامادختسا يف رظنلا تابلط ضارعتسا ): ح (٣دنبلا  - ٨
عينصتلا لماوعل ١٠/١٤ررقملا يف  ةرقفلا ١٥/٧ررقملا (   ،٣( 

ررقملا نم ٣ةرقفلا يف ،فارطألا تبلط  - ٢٣ يقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ١٥/٧  مي ، 
يف اهيلع صوصنملا ريياعملا ءوض يفةددحم تامادختسا يف رظنلا تابلط ضرعتسي نأ يداصتقالا   

شب فارطألل ةيونس تايصوت مدقي نأو ،عينصتلا لماوعل١٠/١٤ررقملا  نكمي يتلا تامادختسالا ن أ 
هنم اهفذح وأ١٠/١٤ررقملاب فلأ لودجلا ىلإ اهتفاضإ  يقتلاو ايجولونكتلا قيرف دروأ دقو.  مي  

صتلا لماوعب ةقلعتملا تابلطلا ضارعتسا نأ،٢٠٠٤ماعل يلحرملا هريرقت يف ،يداصتقالا  فوس عين  
يرجي يتلا ،ةيئايميكلا داوملل ةديدجلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل اهجلاع تس يتلا اياضقلا نمض نوكت
هاندأ٣٤ةرقفلا رظنأ . (ًايلاح اهليكشت  .( 

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهلذبي يتلا دوهجلاب ًام لع طيحي نأ لماعلا قيرفلا دوي دق - ٢٤
 .بسانم وه امبسح هتايصوتب مدقتي نأو ةلكيهلا ةداعإ ةيلمع يف ًايلاح يداصتقالا

نود ىرجت نأ نكمي يتلا ةيربتخملاو ةيليلحتلا تاءارجإلا رفاوتو ريوطت مييقت ): ط (٣دنبلا  - ٩
ةيناثلا نيتعوما داوم (ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا مادختسا 

ةرقفلا ١٥/٨ررقملا (لوكوتوربلا نم ) ةثلاثلاو  ،٢( 
ررقملا نم ٢ةرقفلا يف ،فارطألا تبلط  - ٢٥ مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ١٥/٨   ،

نود  اهقيبطتنكمي يتلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تاءارجإلا رف اوتو ريوطت نع ًايونس غالبإلا يداصتقالا
ةعوماو ةيناثلا ةعوما داوم (ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف ة جردملاةباقرلل ةعضا خلاداو ملامادختسا 

ماعل يلحرملا هريرقت يف ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف دروأو . لوكوتوربلا نم) ةثلاثلا
وتو ريوطت مييقت نأ،٢٠٠٤ فوس يتلا اياضقلا نمض نوكيس ة يليلحتلاو ةيربتخملا تاءارجإلا رفا 

 ٣٤ةرقفلا رظنأ . (ًايلاح اهؤاشنإ يرجي يتلا ةيئايميكلا داوملل ةديدجلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل اهلوانتت
 ).هاندأ

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهلذبي يتلا دوهجلاب ًاملع طيحي نأ لماعلا قيرفلا دوي دق  - ٢٦
 .تايصوتلا نم ًابسانم هاري امب مدقتي نأو ةلكيهلاةداعإل هتيلمع يف ًايلاح يداصتقالا 

ًايداصتقاو ًاينقت ةيدجم لئادب ذيفنتب هلادبتسا يغبني يذلا ليثيملا ديمورب مجح مييقت ): ي (٣دنبلا  - ١٠
ةيعرفلا ةرقفلا ١١/١٣ررقملا (نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا يف همادختسال   ،٤ 

 ))ب(
ررقملا نم ٤ةرقف لا يف ،فارطألا تبلط - ٢٧ مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ١١/١٣   ،

لحم لحت نأ نكمي ةليدب تاءارجإو تاجلاعمل ةيداصتقالاو ةينقتلا ىودجلا مييقتب موقي نأ يداصتقالا 
يذلا ليثيملا ديمورب مجح ريدقتو نحشلا لبق امو يحصلا رجحلا تالامعتسا يف ليثيملا ديمورب 

لبق امو يحصلا رجحلا تالامعتسال ًايداصتقاو ًاينقت ةيدجم لئادب ذ يفنت ةطساوب هلادبتسا متيس
 .لامعتسالا وأ/و ةعلسلا بسح كلذ نييبتو ،نحشلا
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ماعل يلحرملا هريرقت يف ةلأسملا هذه نع تادافايداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مدق  - ٢٨  
ىلع رفاوتت ال هنا ىلإ راشأو ،٢٠٠٣ تايمك ملاعلا ىوتسم  ليثيملا ديمورب تامادختسال ةيدارفإ   

ةيئاصقتسا تاسارد دجوت هنأ عم ،ةنيعم علسل نحشلا لبق ام تاجلاعم و يحصلا رجحلا تاجلاعمل
ةيبوروألا ةعامجلا نأ كلذكقيرف لا ظحألو. نادلبلا نم ديدعلل ةددحم ءارجإب تَفلُكدق تناك    

تأدب هذه ةيئاصقتسالا ةساردلا ن أو. ٢٠٠٤ماع يف ةحاتم نوكت نأ ررقملا نم ةيئاصقتسا ةسارد 
تانايبلا ميدقت ،نوزوألا ةنامأ بناج نم ،فارطألا ىلإ بلط دق هنأو ٢٠٠٤يف لعفلاب   ،

ناريزح٣٠هتياغ دعوم يف تامولعملاو   .٢٠٠٤هينوي / 
 .ةلأسملا هذصاخلا عضولا ب ًاملع ذخأي نأ لماعلا قيرفلا دوي دق - ٢٩

، ): ك (٣دنبلا  - ١١ طورشلا ليدعت ةيناكمإ يف رظنلا نم نكمت ،تيقوتلا ةبسانم لمع ةطخ عضو
نود ،ةيلمع نوكت ثي حبةديدجلا تارئاطلا نادبأ يف تانولاهلا مادختسا لوخت يتلا ةيميظنتلا 

 )١٥/١١ررقملا (ةيوجلا طوطخلا ىلع نيرفاسملا ةمالسو ةحصب رارضألا 
لثممل١٥/١١ررقملا يف فارطألا تنذأ  - ٣٠ نوزوألا ةنامأي  مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو    

ةطخ عضول ةلصلا تاذ يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم تائيه عم تاشقانم يف لوخدلاب يداصتقالا 
مادختسا لو خت يتلا ةيميظنتلا طورشلا ليدعت ةيناكمإ يف رظنلا نم نكمت بسانم تقو يف لمع
ةحصب ،تقولا سفن يف ،سمت نأ نودو ،ةيلمع نوكت ثيحب ةديدجلا تارئاطلا نادبأ يف تانولاهلا  

سداسلا عامتجالا ىلإ كلذ نع ريرقت ميدقت مهنم تبلطو ،ةيوجلا طوطخلا ىلع نيرفاسملا ةمالسو  
 .فارطألل رشع

. ٢٠٠٤سرام /راذآ يف يندملا ناريطلا ةمظنم عم تاعامتجا نوزوألا ةنامأ تمظن - ٣١
قيرفل يلحرملا ريرقتلا يف درو امكو. ةلمتحم لمع ةطخل رصانعتاعامتجالا كلت يف تشقون و  

ديزملا عيمجتل تانولاهلل ةينقتلا تارايخلا ةنجل ططخت ٢٠٠٤ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا   ،
ةمظنمل تارئاطلا يف تانولاهلاب ةلماعلا قئارحلا ءافطإ ةزهجأل لئادبلا نع ةيساسألا تامولعملا نم 

تاعامتجالا نم ديزملا ميظنتل ططخيو. يلودلا يندملا ناريطلا ةينقتلا تارايخلا ةن جل ءاربخنيب  
ةيلودلا ةطبارلا عم تاعامتجا ًاضيأ مظنت فوسو . يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم يلثممو تانولاهلل
ماعلا اذهيوجلا لقنلل زرحملا مدقتلا نع ريرقت كلذك مدقي فو ، س١٥/١١ررقملا يف بلط امكو .  

 .فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ ةلأسملا هذه يف

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا نع ةئشان ىرخأ اياضق ): ل (٣دنبلا  - ١٢
 ٢٠٠٤ماعل 

 ةيرسلا اياضق )أ(
 ربتعت يتلا تامولعملا ةيرس ةيامحل تابيترت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ذختي - ٣٢

اياضق عم لماعتلل ةيمسر رثكأ تابيترت يف قيرف لارظن و. تامولعملاكلت مدق مفرط لا رظن يف ةيرس
 :ةيلاتلا تاحرتقملابنآلا مدقتيو لبقتسملا يف ةيرسلا 
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يرسلا ءزجلا ددحت نأ فارطألا عيمج ىلإ بلطي نأ فارطألا عامتجا دوي دق  )أ(
نم ًالدب لجسملا ديربلا تامدخ قيرط نع تامولعملا هذه لسرت نأو ،اهمدقت تامولعم يأ يف 

ربع دصق ريغ نع  اهعيزوت وأاهيلع لوصحلا يف  لياحتلالامتحا دوجول ًارظن ينورتكلإلا ديرب لا
 ؛ةينورتكلإلا لئاسولا

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخا لدعي نأ فارطألا عامتجا دوي دق  )ب(
 :لجأ نم بسانملكشب يداصتقالا 

اأ ساسأ ىلع فرط يأ نم ةمدقم تامولعم يأ فشك نم وضع يأ عنم ‘١’  
جلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلاقيرف جراخ رخآ صخش يأ ىلإ ةيرس  نا 

هل ةعباتلاةينقتلا تارايخلا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأ عيمج عيجشتو ،   
ناجلويداصتقالا ةينقتلا تارايخلا  هل ةعباتلا  هذه ةيامحل مهعسوب ام اولعفي نأ    
 ؛تامولعملا

ناجلويداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هيجوت ‘٢’ ةينقتلا تارايخلا  هل ةعباتلا    
 ؛ةيرس تامولعم يأ فشك ىلإ يدؤي ال لكشب امهريراقت دادعإب

ناجلويداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىأر اذإ ‘٣’ تارايخلا   نأةعباتلا   ال ه 
دادعإ عيطتسي م دقمفرط لااهربتعي يتلا تامولعملا فشك نود ريرقت يأ  
، تامولعملا ةيرس كلذ راتخياميكل ةقيقحلا هذ فرطلا كلذ رطخي نأ هيلع    
تارايخلا ةنجل /يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ فرطلا
 .اهنم ءزج وأ تامولعملا عيمج ةيرس فيفخت وأ ةيرسلا تامولعملا لهاجت ةينقتلا

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهراثآ يتلا اياضقلا يف رظني نأ لماعلا قيرفلا دوي دق  - ٣٣
 .اهددصب تايصوتب مدقتي نأو تامولعملا ةيرس نأشب يداصتقالا
 يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لمع )ب(

هططخ ٢٠٠٣ماعل يلحرملا هريرقت يف ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ضرع  - ٣٤  ،
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ثحبيو . هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو قيرفلاميظنت ةداعإل 

ايجولونكتلا قيرف لمكأ دقو . هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلعيمج و قيرفلايف مهنييعت ل نيلهؤم نع
ميظنت ٢٠٠٤ماع يف ،يداصتقالا مييقتلاو  جمدل " ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا ةنجل"، 

، اوع لمشت تاعوضوم ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالاو ريمدتلاو ةيساسألا داوملاو عينصتلا لم
قيرف لصاوي فوسو .نوبركلا ديرولك عبارو تابيذملاو ،ةيبطلا ريغتالوصوريالا تاجتنمو   

ةيمهألا تاذ تاعوضوملا يلوتل ءاربخ فيظوت ٢٠٠٤ماع يف ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا   ،
روطتت لازت ام يتلا تاعاطقلا ىلع زيكرتلل هميظنت ةداعإ يف رمت سيسو فارطألل ىوصقلا
 .عيرس لدعمب اهيف تايجولونكتلا
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مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هلذبي يذلا دهجلاب ًاملع طيحي نأ لماعلا قيرفلا دوي دق  - ٣٥
ًابسانم هاري امب مدقتي نأو ،هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو قيرف لاةلكيه ةداعإل ًايلاح يداصتقالا 

 .تايصوت نم

ةيلاملا ةيلآلا ضارعتساو مييقتب ينعملا هيجوتلا قيرف سيئرل يلحرملا ريرقتلا : ٤دنبلا  :ءاب
 )١٥/٤٧ررقملا (لايرتنوم لوكوتوربل 

ررقملا نم ٢ةرقفلل ًاقفوو  - ٣٦ ءاضعأ ةتس نم هيجوت قيرف ءاشنإ مت ١٥/٤٧   ،) ، رئازجلا
 ، قيرف دقع دقو ). ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلانابايلا ،اسنرف ،ايبمولوك

ىلإ ١٦نم ةرتفلا يف لوألا عامتجالا دقع ذإ . تاعامتجا ةثالث هيجوتلا لوألا نوناك١٩  ربمسيد / 
لايرتنوم يف،٢٠٠٣ عامتجالا راتخاو ،  ةنيدملا نم ةيلخادلاقطانملا لامعأ ليومت ةكرش    

يموي يف يناثلا عامتجالا دقعو . ةيلاملا ةيلآلا مييقت ءارج إل،(ICF CONSULTING)تاراشتسالل 
يناثلا نوناك٢٠ و١٩ تاهيجوت عامتجالا مدقو ،اكيراتسوك ،هيسوخ تناس يف ٢٠٠٤رياني /   

تاراشتسالل ةنيدملا نم ةيلخادلاقطانملا لامعأ ليومت ةكرشل   (ICF CONSULTING)،  لمعلا لوح
ناسين٢موي يف ثلاثلا عامتجالا دقعو . لمعلا ةطخو هب عالطضإلا نيعتي يذلا  يف ،٢٠٠٤ليربأ / 
هب علطضي يذلا لمعلا يف زرحملا مدقتلا هيجوتلا قيرف هيف ضرعتسا ،لايرتنوم لامعأ ليومت ةكرشل  

تاراشتسالل ةنيدملا نم ةيلخادلاقطانملا   (ICF CONSULTING)، تاهيجوتلا نم ًاديزم مدقو .
مييقتلا يف زرحملا مدقتلا نع ليصافتلا نم ًاديزم نمضتي ًاريرقتهيجوتلا قيرف مدقي فوسو  . 

تايصوتلاب مدقتي نأو هيجوتلا قيرف سيئر ريرقت يف رظني نأ لماعلا قيرفلا دوي دق  - ٣٧
 .بسانم وه امبسح

قودنصلل ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرتفلل دراوملا ديدجت ةداعإ نأشب ةسارد ىلإ ةجاحلا : ٥دنبلا  -ميج   
 )١٣/٢ و١٣/١ناررقملا (لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل ف ارطألا ددعتم

ددعتم قودنصلا دراوم ديدجت ةيلمع يف ٢٠٠٤ ماعل تبت نأ فارطألا ىلع نيعتي - ٣٨  
فارطألا ىرت ةسارد يأل تاصاصتخا بناج ىلإ كلذو ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرتفلل هتيلآو فارطألا   

 .ةيلمعلا ريسيتل ارورض
يتلا فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجت ةداعإ ب ةقلعتملاة قباسلا تاررقملا تناكدقو  - ٣٩

 ثالثلا ىرجأ ،تاساردب ةقوبسم ٢٠٠٢ و١٩٩٩ و١٩٩٥ و١٩٩٣ماوعألا يف فارطألا  اذختا  ،
تاجايتحالاب قلعتت ةددحم تاصاصتخا راطإ يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهنم ةريخألا 

ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةعقوتملا تاذ تاررقملا امأ . ةروكذملا ثالثلا تاونسلا ةرتفلالخ  ٥ 
ناررقملا يهف ٢٠٠٢ماع يف ةذختملا ةلصلا  ديدجت ةداعإ نأشب ةساردل تاصاصتخالاب قلعتملا ١٣/١   

ةسارد يف رظنلل صصخم لماع قيرف ءاشنإ نأشب ١٣/٢ و٢٠٠٥ – ٢٠٠٣ ةرتفللدراوملا   .قيرفلا 
،  ،مدقتي نأو ةلأسملا هذه شقاني نأ لماعلا قيرفلا دوي دق - ٤٠ ىلإ تايصوتب ًابسانم ناك اذإ

 .فارطألا عامتجا
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ليدعت ءارجإل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا تاصاصتخا يف رظنلا : ٦دنبلا  -لاد 
ددعتم قودنصلا ةنامأ يلوؤسم ريبك نييعتو حيشرتب ةقلعتملا ) ك (١٠ةرقفلا ىلع 

 )١٥/٤٨ررقملا (فارطألا 
داسلا عامتجالا يف ،رظنلا١٥/٤٨ررقملا يف ،ررقت  - ٤١ مكحلا ليدعت يف ،فارطألل رشع س  

ةاعارم عم كلذو نيفظوملا ريبك نييعتو حيشرتب ةقلعتملا ةيذيفنتلا ةنجللا تاصاصتخا يف ةلصلا يذ 
ىلإ ررقملا بلطو . ىرخأ فارطأ ا تمدقت يتلا تاحرتقملاو ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر تاحرتقم
، تارواشم يف لخدت نأ ةيذيفنتلا ةنجللا ةلأسملا هذه لوح ريدملاو ةدحتملا ممأل لةماعلا ةنام ألاعم ، 
دقو . فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ اهريرقت عفرت نأو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا

ةنجلل ةيلاحلا تاصاصتخالا نم ) ك (١٠ةرقفلل يلاتلا موهفملا ةفاضإ ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر حرتقا 
نيمألا موقيل ،اايصوت بناج ىلإ نيلهؤملا نيحشرملاب ةريصق ةمئاق ةيذيفنتلا ةنجللا دعت : "ةيذيفنتلا
 ".ةمئاقلا كلت نيب نم يئاهنلا رايتخالا لمعب ماعلا

ةنجللا سيئر نم مدقملا حرتقملا ءوض يف ةلأسملا هذه شقاني نأ لماعلا قيرفلا دوي دق  - ٤٢
جمانربل يذيفنتلا ريدملاو ةدحتملا ممألل ةماعلا ةنامألاو ةيذيفنتلا ةنجللا نيب تارواشم يأو ةيذيفنت لا
 .ةئيبلل ةدحتملا ممألا

ليدعت يف فارطألا تامازتلاب قلعتي اميف هب لمعلاو ١٥/٣ررقملا ذيفنت يف رظنلا : ٧دنبلا  -ءاه   
ي اميف لايرتنوم لوكوتورب نم٤ةداملا بجومب نيجيب  نوبركلا تابكرمب قلعت  

 ةيرولف ةيرولكورديهلا
تانايبلا لاسرإب ةنامألا موقت نأ ،اهنيب نم رومأ ةلمج ىلع ١٥/٣ررقملا يف ،قافتالا مت  - ٤٣  ،

تقفاوو . فارطألا ىلإو ذيفنتلا ةنجل ىلإ ررقملا سفن نم) ج (١ةرقفلا بجومب اهيلإ ةدراولا 
ىلعو ،رشع سداسلا اهعامتجا يف هب لمعلاو قباسلا ر رقملا ذيفنت يف رظنت نأ ىلع ًاضيأ فارطألا

نم ةمدقملا تانايبلا ىلع ذيفنتلا ةنجل اهيدبت دق تاقيلعت يأ رابتعالا نيعب ذخأت نأ ديدحتلا هجو 
راذآ٣١ىت ـح لودلا ةرقفلا بجومب ٢٠٠٤سرام /   ).ج (١ 

 ةقيثولاب ررقملا اذهل ةباجتسا فارطألا نم ةدراولا تامولعملا درتو - ٤٤
UNEP/OzL.Pro/WG.1/24/3 . يف كلذو ةدراولا تانايبلاو تامولعملا يف ذيفنتلا ةنجل رظنت فوسو

ىلإ ١٧نم ةرتفلا يف هدقع عمزملا اهعامتجا  زومت١٩  متي تاقيلعت يأ لسرت فوسو ،٢٠٠٤هيلوي /   
 .لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا لبق فارطألا عيمج ىلإ اهؤادبإ

راجتالا عنمو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف راجتالا دصرب ةقلعتملا ريراقتلا يف رظنلا : ٨دنبلا  -واو 
 )١٤/٧ررقملا (نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ 

ررقملا نم ٦ةرقفلا يف ،فارطألا تبلط  - ٤٥ ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش ىلإ ،١٤/٧   
نأ ،فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا قيرط نع ،ةئيبل ل ةدحتملا ممألا جمانربب داصتقالاو

قلعتي اميف ةيميلقإلا تاكبشلا ةطشنأ نأشب فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ ًاريرقت مدقت 
نأ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ ررقملا سفن يف فارطألا نم تبلطو. عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم لئاسوب  
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، يإل مييقت ءارجإ يف رظنت كرامجلا يفظومل صيخرتلاو بيردتلا مظن عيراشم مييقت ىلإ ةيولوألا ءال
كلذبريرقت ميدقت نكمإ نإو سداسلا عامتجالا ىلإ  رشع  فارطألل   . 

ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش اهمدقت تامولعم يأ شقاني نأ لماعلا قيرفلا دوي دق  - ٤٦
ام مدقي نأو فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةن جللاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةعباتلا داصتقالا
 .تايصوت نم ًابسانم هاري

عضوو فينصتلل ًايملاع قسنملا ةدحتملا ممألا ماظن مادختسا ثحب لامكتسا : ٩دنبلا  -ياز 
نوزوألا ةقبط دفنتست يتلا داوملل ةبسنلاب ةيئايميكلا داوملا ىلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا ررقملا ( 

لوكوتورب يف فارطألل رشع سماخلا عامتجالا ريرقت نم ١٢٤ةر قفلاو) ب (١٤/٨  
 (UNEP/OzL.Pro.15/9)لايرتنوم 

ءاربخلل ةيعرفلا ةنجللاب لصتت نأ نوزوألا ةنامأ ىلإ ١٤/٨ررقملا يف ،فارطألا تبلط  - ٤٧  ،
سلجملل ةعباتلااهيلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضوو ةيئايميكلا داوملا فينصتل دحوملا ماظنلاب نيينعملا   

كلذو دحوملايملاعلا ماظنلل سلا دامتعا روف ةدحتملا ممألل يعامتجالاو يداصتقالا  اذإ ام حيضوتل   
و ،سلا لمع جمانرب يف ةجردم نوزوألل ةدفنتسملا داوملاتناك امب موقت نأ ةجردم نكت مل اذإ  
 :يلي

 ؛هلمع جمانرب ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاردإ ىودجو ةيناكمإ مييقت )أ(
 .ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ ريرقت ميدقت )ب(

يموي يف فينج يف دوقعملا اهعامتجا يف فارطألا بلط يف ءاربخلل ةيعرفلا ةنجللا ترظن  - ٤٨
لوألا نوناك١٢ و١٠ طئالخلاو داوملا فينصتل لاصتا قيرف ئشنت نأ تررقو ٢٠٠٣ربمسيد /   ،

لايرتنوم لوكوتورب ريياعم ساسأ ىلعدحوملايملاعلا ماظنلا بسح نوزوألل ةد فنتسملا تذختا دقو .   
ءانثأو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فينصت ديؤت نادلب ةعومجم هتمدق حرتقم ساسأ ىلع اهرارق ةنجللا

تت نأ لبق ةلأسملا هذهيفلمعلا يف ءدبلا مدعب ةيعرفلا ةنجللا ةنامألا تحصن ،عامتجالا  ملس  
اهل نأ تررق ةيعرفلا ةنجللا نأ ريغ ،لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا عامتجا نم ةميلس تاهيجوت  
. ًايملاع قسنملا ماظنلا ىلإ اهتفاضإ نيعتي يتلا ريياعملاو تائفلا يه ام اهسفنب ررقت نأ يف لماكلا قحلا

ةقيثولاب لامعألا لو دج نم دنبلا اذه نأشب ءاربخلل ةيعرفلا ةنجللا ريرقت نم تافطتقم درتو
UNEP/OzL.Pro/WG.1/24/4. 

ةلأسملا هذه نأشب ةنامألا ةركذم يف ةدراولا تامولعملا يف رظني نأ لماعلا قيرفلا دوي دق  - ٤٩
 .بسانم وه امبسحتايصوت ةيأب مدقتي نأو 

ررقملا نم ٢ةرقفلا بجومب تابيترتلل ةباجتسالا نع ريرقت : ١٠دنبلا  -ءاح  نأشب ١٥/١٥   
 ذيفنتلا ةنجل لمع ىلع ديفملا هرثأ نعو ،كالهتسالاو جاتنإلا تانايب نع غالبإلاب ريكبتلا

ةقلعتملا تانايبلا لسرت نأ هيف بوغرملا نم هنأ ،١٥/١٥ررقملا يف  ،فارطألا ترقأ - ٥٠  
ًايونس فارطألا اهنع غلبت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتساو جاتنإب هيلع صوصنملا وحنلا ىلع  
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هاصقأ دعوم يف ةنامألا ىلإ ،لوكوتوربلا نم ٧ةداملا يف  ناريزح٣٠   ٣٠نم ًالدب ةنس لك نم هينوي / 
ةداملا نم ٣ةرقفلا ًايلاح هيضتقت ام وحن ىلع ةنس لك نم ربمتبس /لوليأ لوكوتوربلا نم٧   رربملاو.  
لا ةنجل نيكمت وه لوكوتوربلا نم٧ةداملا بجومب تانايبلا ميدقت خيرات ميدقت ل عضو نم ذيفنت  

ىلع اهضرع لبق بسانم تقو يف لوكوتوربلا ماكحأل فارطألا لاثتما ةلاحب قلعتي اميف تايصوت 
 .اهيف رظنلل فارطألا عامتجا

ررقملا نم ٤ةرقفلا (قباس تقو يف ذختا لثامم ررقم يف و - ٥١ فارطألا ثح ىرج )١٤/١٣   ،
لا نم٧ةداملا بجومب اانايب نع َغِلبت نأ ىلع ةوقب  ناريزح٣٠لبق لوكوتورب    .ةنس لك نم هينوي/ 

ةرقفلا يف ةنامألا ىلإ كلذك بلطو - ٥٢ ررقملا نم ٢،  عامتجا ىلإ ًاريرقت مدقت نأ ، ١٥/١٥ 
دعوملا ميدقتل ةعفانلا راثآلا نع اذكو ،هالعأ روكذملا عيجشتلل فارطألا ةباجتسا نع فارطألا 

ةدئاف ىدم يف تبلا يف فارطألا ةدعاسم ف د كلذو ،ذيفنتلا ةنجل لمع نع غالبإلل يئاهنلا
ناريزح٣٠ ـل غالبإلل يئاهنلا دعوملا ميدقتل ًاينوناق ًارثأ يفضيل لوكوتوربلا ليدعت لك نم هينوي / 

 .ةنس
ررقملا نم ٢ةرقفلل ةباجتساو  - ٥٣ ددصلا اذ ةيمالعإ ةركذم ةنامألا دعت ١٥/١٥   ،

)UNEP/OzL.Pro/WG.1/24/5(. 
ادعأ يتلا ةيمالعإلا ةركذملا ءوض يف ةلأسملا هذه شقاني نأ لماعلا قي رفلا دوي دق - ٥٤

 .ةنامألا

 فارطألل يئانثتسالا عامتجالا نع ةئشان اياضق: ١١دنبلا  -ءاط 

تاونسلا ةددعتمتاءانثتساب صيخرتلل ةيجهنم ريياعم عضو): أ (١١دنبلا  - ١ ديمورب كالهتسال    
ةرقفلا ١/٣ - يئانثتسالا عامتجالا ررقم(ليثيملا   ،٥( 
يئانثتسالا عامتجالا ررقم نم٦ةرقفلا طيحت  - ٥٥ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا حرتقمب ١/٣ -    

ًافرط فارطألا عامتجا حنم اذإ هنأ ديدحتلا هجو ىلع حرتقتو . تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا نأشب
ةنسل نيعم كالهتساو جاتنإ ىوتسمو ليثيملا ديموربل جرح مادختسال ًاءافعإ ًانيعم قحي ،طقف ٢٠٠٥   

 ٢٠٠٥ماعل ًايفاضإ ًابلط كلذكو  (٢٠٠٧ و٢٠٠٦نيتنسلل ًاضيأ ًاءافعإ بلطي نأ فرطلا كلذل 
تاونسلا ةددعتم تاءافعإب صيخرتلل ةيجهنم ريياعم عضوب يضقي ررقملا اذهو ). قبطني ناك نإ
 .فارطألل رشع سداسلا عامتجالا اهيف رظني نأ يغبني

ةددعتم تاءافعإب صيخرتلل تايجهنمو ريياعم عضو يف رظني نأ لماعلا ق يرفلا دوي دق - ٥٦
 .ةبسانملا تايصوتلاب مدقتيو ليثيملا ديموربل تاونسلا



UNEP/OzL.Pro/WG.1/24/2 

17 

ةردصملاو ةد روتسملاو ةجتنملا ليثيملا ديمورب تايمك نع غالبإلل يبساحم راطإ): ب (١١دنبلا  - ٢
، تل ةرامتساوةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ طورشل ًاقبط  ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ ريرق

 - يئانثتسالا عامتجالا ررقم(يئانثتسالا عامتجالا ريرقت نم لوألا قفرملا ىوتحم ىلع ءانب 
ترقفلا١/٤  ))ز(و ) و (٩ن اتيعرفلا نا، 

عامتجالا ررقم نم ) ز (٩ةرقفلا يف ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلُط  - ٥٧
غالبإلا يف فارطألا اهمدختست ،ةمتهملا فارطألا عم رواشتلاب ،ةرامتسا ميدقت ،١/٤ - يئانثتسالا  

 .يئانثتسالا عامتجالا ريرقتل لوألا قفرملا ىلع ءانب ،ةجرحلا تامادختسالل ااءافعإنع 
نأ ،ررقملا سفن نم )و (٩ةرقفلا يف ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلُطو  - ٥٨  ،

ةجتنملا ليثيملا ديمورب تايمك نع غالبإلا يف همادختسا نم فارطألا نكمتت يبسا حم راطإب يصوي
 .اهيلعقفتملا ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ طورش قفو ةردصملاو ةدروتسملاو 

غالبإلا ةرامتسا يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا رظني نأ ىلع ررقملا صنيو  - ٥٩
نأوامهيلع ةقفاوملل يبساحملا راطإلاو هنييعت بناج ىلإ دمتعملا يبساحملا راطإلا ينعملا فرطلا مدقي    
 .اهيلع قفتملا ةرامتسالا ىلع جرحلا مادختسالل

ةرامتساو  يبساحملاراط إلادادعإ ىلع ًايلاح يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لمعيو  - ٦٠
لماعلا قيرفلل نيرشعلا و عبارلا عامتجالا نم عيباسأ ةدع لبق نيذه ةحاتإ متت فوسو. غالبإلا
 .امهيف رظنلل ةيوضعلا حوتفم

ةينقتلا تارايخلا ةنجل تاصاصتخاو تاءارجإل صصخملا لماعلا قيرفلا ريرقت ): ج (١١دنبلا  - ٣
ررقم (ةجرحلا تاماد ـختسالا تاءافعإ تانييعت مييقتب اهتلص ثيح نـم ليثيملا ديموربل
ناترقفلا ١/٥ - يئانثتسالا عامتجالا  )٦ و٥، 

يئانثتسالا عامتجالا ررقم يف ،فارطألا تقفتا - ٦١ يلمع ئشنت نأ،١/٥ -  ضارعتس ال ة 
تانييعت مييقتب قلعتي اميف ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل تاصاصتخاو لمع تاءارجإ 

يتلا اياضقلاو رصانعلا ليصافت ررقملا نم ٢ةرقفلا دروتو . ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا  
ةرقفلا يف ،فارطألا تررقو. ضارعتسالا اهلمشي لمع قيرف ،ةياغلا كلت قيقحتل ،ئشنت نأ ،٣   
 ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ةرشابم نيرشعلاو عبارلا عامتجالا ليبُق مايأ ةثالث ةدمل عمتجي صصخم
 .عامتجالا كلذ ىلإ هتايصوتو هتاجاتنتسا قيرفلا مدقي نأو

ملا سفن نم٦ةرقفلا يفو  - ٦٢ ةعبارلا هترود يف ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ بلط ،ررق   
رصانعلا ديدحتو فارطألل رشع سداسلا عامتجالا اهدمتعيو اهيف رظني تايصوت ةغايص نيرشعلاو 

 .فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ةقفاومب ًانهر ًاتقؤم اهقيبطتل كلذو ،تدجو نإ ةبسانملا
ىلإ ١٠نم ةرتفلا يف صصخملا لماعلا قيرفلا عامتجا دقع ل تابيترتلا ةنامألا تذختا - ٦٣  ١٢ 

فينج يف٢٠٠٤هيلوي /زومت  ـلا فارطألا ىعدتس ،فارطألل يئانثتسالا عامتجالا هررق امل ًاقفوو.  
ةداملاب ةلماعلا ١٢ ةداملاب ةلماعلا ريغ ١٢  ـلاو٥  عامتجالا روضحل ةيلاتلا،٥    : ، ليزاربلا ،نيتنجرألا
اكنال يرسو ،نيبلفلا ،ايريجين ،برغملا ،سويشيروم ،اينيك ،ندرألا ،اكيراتسوك ،نيصلا ،يليش  
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اينابسأو ادنلوبو جيورنلاو ادنلوهو نابايلاو ايلاطيإو ايناملأو ،ادنكو ،ايلارتسأو ؛٥ةداملا فارطأل ةلثمم   
 .٥ةدا ملاب ةلماعلا ريغ فارطألل ةلثمم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ةدحتملا ةكلمملاو ارسيوسو

مدقتي نأو صصخملا لماعلا قيرفلا تايصوت يف رظني نأ ًاضيأ عامتجالا دوي دقو  - ٦٤
امثير تقؤم ساسأ ىلع اهقيبطت نكمي ،تدجو نإ ،رصانع ديدحت كلذ يف امب ةبسانملا تايصوتلاب  
 .فارطألل رشع سداسلا عامتجالا اهيلع قفاوي

، ٤/ ١ -يئانثتسالا عامتجالا ررقم (ةجرحلا تا مادختسالا تانييعت ليلد ليدعت): د (١١دنبلا  - ٤
 )ك (٩ةيعرفلا ةرقفلا 

ةعباتلا ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف دعأ - ٦٥  
ررقملاب ًالمع ،هل ماقو " ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تانييعتل يداشرإلا بيتكلا"، ١٣/١١ 
بآ يفهحيقنتب نم ةمدقملا تانييعتلا يف رظنلا ءانثأ ةبستكملا ةربخلا ءوض يف ٢٠٠٣سطسغأ /   

 .٢٠٠٣ماع ريكاوب يف فارطألا 
نع رداصلا ١/٤ررقملا يف ،فارطألا تددح دقو  - ٦٦ يف دوقعملا يئانثتسالا عامتجالا  
ملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ حنمب ةصاخلا طورشلا،٢٠٠٤سرام /راذآ غالبإلاو ليثي  
ليدعت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ررقملا اذه نم ) ك (٩ةرقفلا يف بلُطو . اهنع

، ١/٤يئانثتسالا عامتجالا ررقم يف ةجردملا ةديدجلا ماكحألا نمضتي ثيحب يداشرإلا بيتكلا 
 .هيف رظنلل رشع سداسلا اهعامتجا يف فارطألا ىلإ هميدقتل

ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف فكعيو  - ٦٧
عامتجالل نم عيباسأ ةتس لبق هنم ةحقنملا ةخسنلا حاتت فوسو . بيتكلا ليدعت ىلع هل ةعباتلا
 .فارطألل رشع سداسلا

 ةنيعم فارطأ نم ةمدقملا ةلصلا تاذ تاحرتقملاو ليثيملا ديمورب اياضق يف رظنلا: ١٢دنبلا  -ءاي 

تارقفلا رظنأ ؛اينيك نم مدقم (ليثيملا ديموربب ةجلاعملا علسلاو تاجتنملا يف راجتالا ): أ (١٢دنبلا  - ١
فارطألل رشع سماخلا عامتجالا ريرقت نم ٣٣ – ٣٠  ))UNEP/OzL.Pro/15/9ةقيثولا ( 
تاجتنملا يف راجتالا ةلأسمب قلعتملا حرتقملا فارطألل رشع سماخلا عامتجالا ىلع ضرع - ٦٨  

يتلا تاجتنملا يف ةراجتلا دييقت مدع فارطألا ىلإ حرتقملا بلطيو . ليثيملا ديموربب ةجلاعملا علسلاو
ردصم لثمت ةعارزلا نأ ىلإ ريشُأ ،شاقنلا ءانثأو . ٥ةداملاب ةلماعلا نادلبلا نم ليثيملا ديموربب تجلوع 

يسيئرلا ردصملا اأو ٥ةداملا ب جومب ةلماعلا فارطألل ةبعصلا تالمعلا نم يسيئرلا لخدلا  
ريياعم اهيلع ضرفت  ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل ريدصتل ل ةدعملا ليصاحملا نأ ريغ. ةلامعلل

دويقلل ةلمتحملا ةراضلا راثآلا ةلأسم ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا تراثأ دقف اذلو . ةمراص ةدوج  
ديموربب اهيف تعرز يتلا ةبرتلا تجلوع يتلا وأ ليثيملا ديمو ربب ةجلاعملا تاجتنملا ىلع ةعقوتملا ةيراجتلا
لايرتنوم لوكوتورب هيلإ وعدي ام ريثكب زواجتت اأو ةيرورض ريغ دويقلا هذه نأ ريغ،ليثيملا   .
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لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالا يف ةلأسملا هذه ةشقانم فنأتست نأ ىلع فارطألا تقفتاو 
 .ةيوضعلا حوتفم

ةقرو ةروص يف عامتجالا ىلإ هميدقت ديعأ يذلا حرتقملا يف رظني نأ لماعلا قيرفلا دوي دق  - ٦٩
 .تايصوت نم ًابسانم هارت امب مدقتي نأوتاعامتجا ةعاق 

نع ةباين اكنال ىرس نم مدقم (نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف ةيلودلا روبعلا ةراجت ): ب (١٢دنبلا  - ٢
فارطألل رشع سماخلا عامتجالا ريرقت نم١٧٩ و١٧٨ نيترقفلا رظنأ ؛ىرخأ نادلب  ( 

سماخلا عامتجالا ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف ةيلودلا روبعلا ةراجت ةلأسم تضرع  - ٧٠
ةلوحملا تانحشلا رثأ ءافتقال ماظن عضو ةيناكمإ لوح ةسارد ءارجإ حرتقملا بلطيو . فارطألل رشع
نأ ةشقانملا ءانثأ ركذو. نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف روبعلا ةراجتو ريدصتلا ةداعإ كلذكو اهنيمأتو  

يف دعاسي فوسماظنلا اذه لثم داجيإو ،عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم يف لكاشم هجاوت نادلبلا   
دقف حرتقملا ميدقت رخأتل ًارظنو . ١٤/٧ررقملا هعجش يذلا وحنلا ىلع عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم 

 .ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالا ىلإ هتشقانم ليجأت فارطألا تررق
 .ةلأسملا هذه ةشقانم لماعلا قيرفلا دوي دق - ٧١

بلطو ،ةبرتلا تايليفط ةحفاكمل تايجيتارتسا ديدحتل يلامو ينقت معد بلط ): ج (١٢دنبلا  - ٣
نم مدقم (ليثيملا ديمورب لئادب مييقت نع ل يثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ريراقت ةمجرت

فارطألل يئانثتسالا عامتجالا ريرقت نم ٤٧ و٤٦نيترقفلا رظنأ ؛ىرخأ نادلبو وساف انيكروب   
)UNEP/OzL.ProExMP/1/3(( 

ىلع ةبرتلا تايليفط ةحفاكمل تايجيتارتسا ديدحتل يلاملاو ينقتلا معدلا ةلأسم تضرع  - ٧٢
مييقتلا ريراقت ةمجرت ًاضيأ حرتقملا بلط دقو . ٢٠٠٤سرام /راذآ يف فارطألل يئانثتسالا عامتجالا
ةلأسملا هذه نأ امبو . ةيمسرلا ةدحتملا ممألا تاغل ىلإ ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل نع ةرداصلا
عبارلا عامتجالا ىلإ اهتلاحإ فارطألا تررق ،يئانثتسالا عامتجالا لامعأ لودج ىلع نكت مل  
 .هيف رظنلل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو

 .ةلأسملا هذه يف رظني نأ لماعلا قيرفلا دوي دق - ٧٣

ري ربتل ةينقتو ةيملع سسأ ريفوت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطلا): د (١٢دنبلا  - ٤
نادلبو وساف انيكروب نم مدقم(ةيعارز ةيئاذغ داوم ريهطتل ةنيعم ةدروتسم نادلب تابلط   

 )ردصملا سفن ؛ىرخأ
ضعب تابلطل يملعلا ريربتلا ةلأسم ًاضيأ فارطألل يئانثتسالا عامتجالا ىلع تضرع  - ٧٤

ريفوت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ حرتقملا بلطو . ةيعارز ةيئاذغ داوم ريهطت نادلبلا
نأ عم ،ةيعارز ةيئاذغ داوم ريهطتل ةنيع م ةدروتسم نادلب تابلط ريربتل ةينقتلاو ةيملعلا سسألا
هذه نأ امبو . ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل ريراقت يف ةقثوم اهجاتنإ يف ةمدختسملا لئادبلا
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حوتفم لماعلا قيرفل اتليحأ دقف ،يئانثتسالا عامتجالا لامعأ لودج ىلع ةجردم نكت مل ةلأسملا 
بارلا هعامتجا يفاهيف رظنلل ةيوضعلا  .نيرشعلاو ع 

 .ةلأسملا هذه ةشقانم لماعلا قيرفلا دوي دق - ٧٥

فورظل ا يفليثيملا ديمورب مادختسا نم قيقدلا نحاطم نيكمتل ةنورمب حامسلا ): ه (١٢دنبلا  - ٥
 )سويشيروم نم مدقم(ةئراطلا 

لماعلا قيرفل ا اهيف رظنيل  تاعامتجا ةعاق ةقرو يف ًاديدج ًاحرتقم سويشيروم تمدق - ٧٦
نيرشعلاو عبارلا هعامتجا يفةيوضعلا حوتفم قيقدلا نحاطم نيكمتل ةنورملا نم ردقب حامسلا نأشب    
يتلا سويشيروم عضو رابتعالا يف ذخأي اذهو  .ةئراطلا فورظلا يف ليثيملا ديمورب مادختسا نم
صلختةيلمع نم ًاعوط تلجع ليثيملا ديموربل جاتحت اهنكلو ليثيملا ديمورب نماه  آل تقو نم   ، ، رخ
نحاطم ضرعتت امدنع تافآلل ةلماكتملا ةرادإلا مظن ةمارص نم مغرلا ىلع ، تافآلا حايتجالاهلالغ  
 .قفارملا هذه يف سويشيروم اهقبطت يتلا

 .ةبسانملا تايصوتلاب مدقتيو حرتقملا يف رظني نأ لماعلا قيرفلا دوي دق - ٧٧

يرايعملا صيخرتلل مييقت ءارجإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطلا): و (١٢دنبلا  - ٦  
لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا يف كالهتسالاو ،ةطيسولا داوملل ليثيملا ديمورب مادختسال 

 )الاميتاوغ نم مدقم(، )تايلبطلا(ةلاقنلا تاصنملا ريخب تل نحشلا
حارتقالا ضرع - ٧٨ يف كالهتسالاو ةطيسولا داوملا يف ليثيملا ديمورب مادختسا مييقتبقلعتملا    

حارتقالا بلط دقو . فارطألل يئانثتسالا عامتجالاىلع نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رج حلا
ليثيملا ديمورب مادختسال يرايعملا صيخرتلل مييقت ءارجإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم 

 ، ةلاقنلا تاصنملا ريخبتلنحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا يف كالهتسالاو ،ةطيسولا داوملل  
دقف ،يئانثتسالا عامتجالا لامعأ لودج يف ةجردم نكت مل ةلأسملا هذه نأ امب نكلو . )تايلبطلا(

رظنلل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالا ىلإ اهتشقانم ليجأت فارطألا تررق 
 .هيف

 .ةلأسملا هذه يف رظنلا لماعلا قيرفلا دوي دق - ٧٩

ةدفنتسملا داوملل ريمدتلا تايجولونكت ةلاح ضارعتسا ىلإ ةجاح يف رظنلا : ١٣دنبلا  -فا ك
ةرقفلا ١٤/٦ررقملا (نوزوألل   ٥( 

ررقملا نم ٥ةرقفلا يف ،فارطألا تررق  - ٨٠ عبارلا عامتجالا ءانثأ ،رظنت نأ ١٤/٦   ،
ماعل ريمدتلا تايجو لونكت ةلاح ضارعتسا ةرورض يف ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو

ةيراجتلا اهتيحالص ىدم كلذكو يداصتقالاو يئيبلا اهئادأ مييقت كلذ يف امب٢٠٠٥  ،. 
 .تايصوتلا نم ًابسانم هاري امميدقتو ةلأسملا هذه ةشقانم لماعلا قيرفلا دوي دق  - ٨١

________ 


