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يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا 
ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 

 نوزوألا
نورشعلاوعبارلاعامتجالا    

زومت١٦ – ١٣، فينج  ٢٠٠٤هيلوي / 
 *تقؤملا لامعألا لودج نم) د (١٢دنبلا 

ةلصلا تاذ تاحرتقملاو ليثيملا ديمورب اياضق يف رظنلا 
ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطلا : ةنيعم فارطأ نم ةمدقملا

ريربتل ةينقتو ةيملع سسُأ ريفوت يداصتقالا مييقتلاو 
ةيئاذغ داوم ريهطتل ةنيعم ةدروتسم نادلب تابلط  
 )ىرخأ نادلبو وساف انيكروب نم مدقم(ةيعار ز

ريربتل ةينقتو ةيملع سسُأ ريفوت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطلا 
ةيعارز ةيئاذغ داوم ريهطت ةنيعم ةدروتسم نادلب تابلط  ليثيملا ديمورب لئادبب 

 ةنامألا نم ةركذم
نادلبلل ةيميلقإ لمع ةقلح اهيلإ تصلخ يتلا تاجاتنتسال ل ًاصخلم ةركذملا هذهل قفرملا يوتحي - ١
براجت تلوانت ٢٠٠٤سرام /راذآ يف ،لاغنسلا ،راكاد يف تدقع ةيسنرفلا ةغللاب ةقطانلا ةيقيرفإلا  ،
فارطألا ددعتم قودنصلا راطإ يفاهمييقت ىرج ليثيملا ديمورب لئادب مادختسا  ةقلحنع ضخمتو .  
ةينقتو ةيملع سسُأ ريفوت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي ررقم عورشم هذه لمعلا  

يف هتمدق ،ليثيملا ديمورب لئادب بةيعارز ةيئاذغ داوم ريهطت ةنيعم ةدروتسم نادلب تابلط ريربتل 
وغنوكلا ةيروهمجو راوفيد توكو نوريماكلاو يدنوروبو وساف انيكروب نم لك ٢٠٠٤سرام /راذآ  
 .لاغنسلاو رجينلاو يلامو ةيطارقميدلا
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ريربتل ةينقتو ةيملع سسُأ ريفوت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإحرتقملا بلطو  - ٢  
يف حرتقملا رشن دقو .ليثيملا ديمورب لئادببةيعارز ةيئاذغ داوم ريهطت ةنيعم ةدروتسم نادلب تابلط   

كلذ فارطألل يئانثتسالا عامتجالا لاحأ دقو . ٢٠٠٢ ماعللليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل ريرقت 
معتب رخآ بلطعمهيف رظنلل نيرشعلاو عبارلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ حرتقملا  م ي 

ىلع ،لصألا يف ةيصوتلا هذه اهنع تضخمت يتلا ،لاغنسلا ،راكاد يف ةدوقعملا لمعلا ةقلح جئاتن 
ةباجتسا فارطألا عيمج ىلع ةيلا حلا ةيمالعإلا ةركذملا ممعتو. ةيساسأ تامولعم اهرابتعاب فارطألا
بلطلاكلذل  . 
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 قفرملا
ديمورب مادختسا براجت نأشب ةيسنرفلاب ةقطانلا ةيقيرفإلا نادلبلل ةيميلقإلا لمعلا ةقلح 

 فارطألا ددعتم قودنصلا راطإ يف اهمييقت ىرج ليثيملا
راذآ١٠ – ٨  ٢٠٠٤سرام / 
لاغنسلا،راكاد   
 ريصق صخلم

حصو ةيسنرفلا ةغللاب ًاقطان ًايقيرفإ ًادلب١٨نم نولثمم لمعلا ةقلح رضح  - ١ نم نويئيب نويف ا 
ةذفنملا تالاكولاو ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم نم نولثمم اهرضح امك . ةاقتنم نادلب
ةئيبلل ةدحتملا مم ألا جمانربو ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب(
 .)ايقيرفأ ةيمنت لجأ نم ةديدجلا ةكارشلا ةنامأو ةيلحم ةيموكح ريغ تامظنمو
٢ - ، غنسلا ةماعلا ةحصلاو ةئيبلا ريزوينانيد اداف ودوم ديسلا حاتتفالا مسارم سأر دقو   ، يلا
داصتقالاو ة عانصلاو ايجولونكتلا ةبعشب ةماعلا تاسايسلاو تاكبشلا مسق ريدم ،ناميليه ويل ديسلاو
 .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربب

لودج نع ةيساسأ تامولعم نمضت ًاريصق ًاريرقت ناميليه ديسلا مدق ،ةيحاتتفالا ةسلجلا يفو  - ٣
ددعتم قودنصلا همدقي يذلا معدلا ىلع ىنثأو . هنم ماتلا يجيردتلا صلختلاو ليثيملا ديمورب ىلع ةباقرلا

ًادلب ٢٠يف ًاعورشم  ٦٣نآلا ىتح لوم يذلا ،فارطألا   .ًايقيرفإ 
نادلبلا ةدعاسمب يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب مازتلا يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم دكأو  - ٤
 .ليثيملا ديمورب نم صلختلل اهدوهج يف
ةدعاسملا ريفوت يف زيمتم كيرش ةمظنملا نأ ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم لثمم دكأ  - ٥
ايقيرفأ يف اميس الو ،ليثيملا ديمورب ىلع ءاضقلل٥ةداملاب ةلماعلا نادل بلل ممألا ةمظنم لثمم راشأو .  

يف رهشلا كلذ ةيا يف هدقع عمزملا فارطألل يئانثتسالا عامتجالا ىلإ ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا 
ةطسوتملا ةلحرملا يف ةداملا نم صلختلل ًاديدج ًالودج ضرعتسي فوس عامتجالا نإ لاقو. لايرتنوم  

ليثيملا ديمورب كالهتسا ليلقتل٢٠١٥ و٢٠٠٥ماع نيب  تانييعتب ةقلعتملا اياضقلا شقاني فوسو ،   
ًاعطق ،ليثيملا ديموربل ًاكلهتسم هفصوبميلقإلاو. ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ هل نوكيس ،  موق يرود  
 .ةلبقملا تاضوافملا ءانثأ هب

ةيلاغنسلا ةموكحلا حايترا هيف لقن ثيح ،يسيئرلا يحاتتف الا باطخلا ينايدديسلا مدق  - ٦
تابكرم لئادب نإ لاقو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع ةباقرلا يف ملاعلا اهدهش يتلا ةرهابلا تازاجنإلل

 ، ، كلذ عمو قاوسألا يف ةرفوتمو ةزهاج ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا ليثيملا ديموربل ةبسنلاب عضولا نإف
تامادختساو هتعيبط ىلإ رظنلاب ًاديقعترثكأو فلتخم لئاد ـب دوجو نم مغرلا ىلع هنأب ركذتساو. هـ 
، ٩٠ ـل ليثيملا ديمورب تامادختسا نم ةئاملا يف تابوعص فارطألل ريخألا عامتجالا تهجاو دقف   
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ةيوق ةيصوت رادصإ ىلع لمعلا ةقلح ثحو . هنم صلختلل ينمزلا لودجلاو همادختساب قلعتي اميف ةريثك
ةيا يف بقترملا عامتجالا ءانثأ اهدامتعا مت يل ليثيملا ديمورب ىلع ةباقرلا تايجيتارتسا زيزعتل
 .سرام/راذآ

اميف نادلبلا لاثتمإل ماعلا عضولا نع ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهمدق يتلا ضورعلا يفو  - ٧
يميلقإلا جمانربلا قيرف طلس ،ةيسنر فلاب ةقطانلا ةيقيرفإلا نادلبلا يف ليثيملا ديمورب كالهتساب قلعتي
نادلبلل صلختلل ددحملا ينمزلا لودجلا ىلع ءوضلا ،لايرتنوم لوكوتوربل عباتلا لاثتمالا يف ةدعاسمل ل
يتلا ةديحولا ةيسنرفلاب ةقطانلا نادلبلا يه ايناتيرومو اينيغو ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج نأ نيبتو . ةيمانلا

ديمورب كالهتسا تاهاجتال تازجوم ىلع ًاضيأ ضرعلا زكرتو . نجاهنبوك ليدعت ىلع دعب قدصت مل
ديمورب كالهتسا تاهاجتا نع تانايبلا عيمجت نم ضرغلاو . ًادلب ًادلب ةيسنرفلاب ةقطانلا نادلبلا يف ليثيملا
 .فقاوملا كلت ضارعتساو صلختلا لودج يف اهفقاوم ةفرعم يف نادلبلا ةدعاسم وه ليثيملا

ًاضورع لايرتنوم لوكوتوربل عباتلا لاثتمالا يف ةدعاسملل يميلقإلا جمانربلا قيرف مدق امك  - ٨
تزربأ دقو . تانايبلا غالبإو قيدصتلا يف زرحملا مدقتلاو فارطألا ددعتم قودنصلا نم ةدعاسملا نأشب

ري ياعملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجلل ًاررقم ضورعلا هذه
 ةطشنأجردت نأ تالاكولا ىلإ تبلط ةنجللا نأ حضوأو . صلختلاب ليجعتلا ضرغل ةيولوألا تاذ
يتلا نادلبلل ةبسانم يف اهلمع ططخ يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم صلختلا يف تابوعص يناعت دق  

 .٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ةرتفلا 
ققحت يتلا تازاجنإلا تلوانتًاضورع ةذفنملا تالاكولا تمدقو - ٩ نم صلختلا ةطشنأ ذيفنتل ت  
 .ليثيملا ديمورب

نادلبلا فلتخم يف اهذيفنت يرجي يتلا عيراشملا يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم دروأو  - ١٠
 .ةينقتلا ةدعاسملل يراطإلا هعورشم نم ًايلاح ديفتست يتلا نادلبلا ًانيبم ،ةيقيرفإلا

ديموربل يملاعلا كالهتسالا نم ةئاملا يف ٧٠نأ ةيعا نصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم تدروأو - ١١  
و علسلل ةئاملا يف١٠وةبرتلا لا جميف بهذي ليثيملا  لبق ام تالامعتساو يحصلا رجحلل ةئاملا يف ٢٠   

ةيمك نع تامولعملا رخأ نيكراشملا ىلإ ًاضيأ ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم تمدقو . نحشلا
نادلبلا فلتخم يف اهنم صلختلامت يتلاليثيملا ديمورب   . 

اهذيفنت مت يتلا ةيرامثتسالا ريغ تاعورشملا ىلع ءوضلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب طلسو  - ١٢
ثحبلا ديق  هتطشنأ ًاضيأ جمانربلا درسو. ةيرامثتسا تاعورشم ذيفنتل نادلبلا تئيه يتلاو حاجنب

ضيفخت قيقحتل نادلبلل ةينقتلا ةدعاسملا ريفوت : يلاتلاوحنلا ىلع كلذو لاثتمالا قيقحتل نادلبلا ةدعاسمل 
ليثيملا ديمورب جمانرب رارمتسا ؛ةئاملا يف ٢٠ةبسنب  رارمتساو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا عم تالاصتالل  

 .ليثيملا ديموربب ىنعت ةيراشتسا ةقرفأ ءاشنإ يف نادلبلا ةدعاسمو نيعرازملل ةيلقحلا سرادملا
نم لمعي يذلا ايقيرفأ مومعل عبات لاتالاصتالل ليثيملا ديمورب جمانرب ىرخألا ضورعلا تلمش  - ١٣

مييقت كلت لمشتو . ليثيملا ديمورب لئادب رشن يف ةمدختسملا تايجيتارتسالا ضرعلا زربأو. لاغنسلا
ديمورب رثأب ة حلصملا باحصأ ريونتو فيقثتو ةبسانملا لئادبلا ديدحتو ،هتالاجمو مادختسالا تالاح
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تالاقم ةمظنملا هذه ترشن دقو . ليثيملا ديموربل ةبسانملا لئادبلاب مهديوزتو نوزوألا ةقبط ىلع ليثيملا
ريغ ةمظنملا هذه تبرعأ دقو . ليثيملا ديمورب لئادب نع تاعاذإلاو تالاو فحصلا يف ةريثك
 .ةقطنملا يف عورشملا اذه يف رارمتسالا ةرورض نع ةيموكحلا

تانايبب هنم صلختلا ةطشنأو ليثيملا ديموربل ةحجانلا لئادبلا نع ةيرطقلا ضورعلا تدمأ دقو  - ١٤
ريدقتلاو مييقتلاب حمسي يذلا ردقلابةيرطقلا تازاجنإلا نع ةيفاك مت هنأ نوريماكلا تدروأ دقو .  

ديمسابوتيموزاد/ديمساب(نيليدب دامتعا  راوفيد ت وك تدروأو. غبتلا عاطق يف) سيمشتلا + تيمزاد/، 
يذلا ضرعلا زربأو . داصحلا دعب اميف واكاكلا بوبح ةجلاعمل ًاساسأ همادختسا يرجي ليثيملا ديمورب نأ

ةبرجتلاب ةحلاص لئادب نيعرازملل ةيلقحلا سرادملا نع ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم هتمدق 
قاطن عيسوت يعدتست ةجاحلا نإ ةعا رزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم لثمم لاقو. ةفوطقملا روهزلل
 .ىرخأ نادلب لمشيل عورشملا

فلتخم ىلع ًاضيأ ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل يف ءاضع ألاليثيملا ديمورب ءاربخ فقوو  - ١٥
 نينثا مضت يتلا ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل ةطشنأ يرسب ذاتسألا زربأو. ليثيملا ديموربل لئادبلا
ةيئايميكلا لئادبلا نم ةلسلس همدق يذلا ضرعلا لمشو . ٤٠ ـلا ةنجللا ءاضعأ لصأ نم ايقيرفأ نم

ديموربل ةيئايميكلا ريغو ةيئايميكلا لئادبلا جمد ىلع ًاضيأ ضرعلا زكرتو . ةبرتلا ةجلاعملةيئايميكلا ريغو 
ةبسنلاب تافآلل ةلماكتملا ةرادإلل دحاو جمانرب يف تعضو ثيح ،ليثيملا . ةبرتلا ةطساوب ةلوقنملا تافآلل 

 .ةئيبلل ةقيدصلا تايجولونكتلا نم ةعساو ةعوم فثكم جيورت كانهو
امو يحصلا رجحلا يف ليثيملا ديمورب لئادب تامادختسا نع ًاضورع موك ود كرتاب ديسلا مدق - ١٦

يف امب ةباقرل ا نم ةفلتخملا تاءانثتسالاهضرع يف حضوأو . داصحلا دعب ام تامادختساو نحشلا لبق
امب قلعتملا ضرعلا زربأو . لايرتنوم لوكوتورب يف نيبملا وحنلا ىلعةيحاضيإ ةلثمأب كلذو اهفيراعت كلذ 

 .ةيمانلا نادلبلا يف اهتيبلغأ تدمتعا ةفلتخم لئادب داصحلا دعب
ىلع ضرعلا زكرت دقو . ةحجانلا صيخرتلا مظن نع ةلاح ةساردب ًاضرع لاغنسلا تمدق - ١٧

 .نوزوألل ةدفنتسملاداوم لل ليجستلا تاططخم فلتخم
ةماعلا تاسايسلا كلذ يف امب تاعوضوملا نم ديدعلا ةيطغتل ةلماع ةقرفأ ىلإ عامتجالا مسقنا  - ١٨

ذيفنتو ؛ةينطو لمع ططخ عضوو ؛نحشلا لبق امو يحصلا رجحلاو تانايبلا غالبإو ؛عيرشتلاو 
قيقحت مامأ تايدحتلاو لئادب دامتعاو ؛تانيسحتلا لاخدإ نأشب تاحرتقمو نيعرازملل ةيلقحلا سرادملا  
 .فادهألا

دقعل ىرخألا ةذفنملا تالاكولاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةصرف لمعلا ةقلح تحاتأ و - ١٩
كالهتساب ةقلعتملا طورشلل ةلثتمملا ريغ نادلبلا عم تاعومو ةيئانث ةيبناج تاعامتجا   .ليثيملا ديمورب 
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 تايصوتلاو ةصالخلا
ةدايز يف نادلبلا ض عب ةبغر وه فثكم شاقنل عضخ يذلا ،يسيئرلا لغاشلا لاا ناك - ٢٠

ةجلاعملا تاجتنملا نادلبلا ضعب تلبق امنيبف . ريدصتلل ةهجوملا علسلا يف ليثيملا ديمورب مادختسا ىوتسم
نمو . ًايمازلإ ًارمأ ريدصتلا لبق ليثيملا ديمورببريهطتلا ىرخأ ناد لب تلعج ،ريدصتلا لبق ةدمتعم لئادبب

راوفيد توك مزتلتو . ملاعلا يف واكاكلا بوبحل ردصمو جتنم ربكأ يهو راوفيد توك نادلبلا هذهنيب 
ةدامب واكاكلا بوبح ريهطتب ًايلاح موقتو . تاعاطقلا عيمج يف ليثيملا ديمورب كالهتسا لك نم صلختلاب
اهريهطتب اهوبلط ىرخأ ميلق إ يفواكاكلا بوبح يدروتسم ضعب نأ ريغ . اهريدصت لبق نيفسوفلا
ضعب تلبق ثيح . نطقلا ردصت يتلا لاغنسلا ىلع عضولا سفن قبطنيو. ريدصتلا لبق ليثيملا ديموربب
ديموربب هريهطتىرخألا ةدروتسملا نادلبلا ضعب ت بلط امنيب نيفسوفلاب جلاعملا نطقلا ةدروتسملا نادلبلا  
 .ليثيملا

عضولا اذه نأ ىلإ نوكراشملا راشأو - ٢١ ةلصاوم ىلع ٥ةداملاب ةلماعلا نادلبلا عجشي ال دق    
 يلاحلامخزلا ىلع ةظفاحملا متت مل ام هنأب نوكراشملا دقتعيو . ليثيملا ديمورب نم صلختلا يفاهدوهج 

. ةيقيرفإلا نادلبلل ًاديقعت رثكأ ةلأسملا حبصت دق ،تاعاطقلا عيمج يف ليثيملا ديمورب ىلع ءاضقلليتاوملا 
، تسالا عامتجالا ءانثأ ةلأسملا هذه ةيقيرفإلا نادلبلا ريثت نأ ةرورض ىلع قافتالا مت دقو فارطألل يئانث

 .٢٠٠٤سرام /راذآ ةيا يف ،لايرتنوم يف
ةرورضل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا هابتن اهيجوت ىلإ ًاضيأ نوكراشملا ىعسو  - ٢٢

يف وأ كالهتسالا ةضفخنملا نادلبلا يف ليثيملا ديموربل ًاددجم ةدوعل ا رطاخم عقاو اهرابتعا يف عضت نأ
 .ةيئاقو ةطشنأ ذيفنت يف معدلا نادلبلا هذه دجت مل ام ،ليثيملا ديموربل ةكلهتسملا ريغ نادلبلا

 :ةيلاتلا ةددحملا تايصوتلا ىلع قافتالا متو - ٢٣
، )أ(  ذيفنت ليبس يف ،لمعلا فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطلا  

نادلبلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةكلهتسملا ريغ نادلبلل يلاملاو ينقتلا معدلا زيزعت ىلع ،لوكوتوربلا 
ةبرت تافآ ةحفاكمل تايجيتارتسا ديدحت نم اهنيكمتل ،ةداملا هذهل ضفخنملا كالهتسالا مجح تاذ 

ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل اددح يتلا لئادبلا لثم ليثيملا ديمورب لئادب مادختساب ،ةيساسألا ليصاحملا  
 ؛تافآلل ةلماكتملا ةحفاكملا راطإ يف ليثيملا

اد عأ يتلا مييقتلا ريراقت ةمجرت لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا ةنامأ ىلإ بلطلا )ب( 
؛اهرشنوةدحتملا ممألل ةيمسرلا تاغللا ىلإ ليثيملا ديمورب لئادب نع ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل   

ةفرعمل ةدروتسملا نادلبلا يف تاطلسلا عم رواشتلل ةقطنملا يف ةردصملا نادلبلا ةوعد  )ج( 
يئانثتسالا عامتجالا ىلع حارتقالاو ليثيملا ديموربب علسلا ريهطت ةرورض ب يضاقلا طرشلا رربم

؛ةلأسملا هذهةجلاعملايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل    
ىلإ مدقي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي ررقم عورشم حارتقا  )د( 

يتلا طورشلا رربت ةينقتو ةيملع ةيساسأ رصانع لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل لبقملا عامتجالا 
 تقولا يف ليثيملا ديموربب ةنيعم ةيعارز تاجتنم ريهطتب نيجتنملا مزلت ةنيعم ةدروتسم نادلب اهتعضو
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ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ريخألا ريرقتلا يف لئادبلا كلت ترشن دقو ،لئادب هيف رفاوتت يذلا  
 ؛)٢٠٠٢(ماعل 

ًاحرتقم فارطألا ددعتم قودنصلا ىلإ مدقي نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ بلطلا  )ه( 
 ؛ةيموكحلا ريغ تامظنملا عم تالاصتالل ليثيملا ديمورب جمانرب ذيفنت ةلصاومب يضقي

فارطألا ددعتم قودنصلل ًاحرتقم مدقي نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ بلطلا  )و( 
داوملل ضفخنملا كالهتسالا تاذ نادلبلا يف ربكأ ددع يف نيعرازملل ةيقلحلا سرادملا جمانرب ذيفنتب 

 ؛ليثيملا ديمورب لئادب ةيحالص تابثإ لجأ نم نوزوألل ةدفنتسملا
نييف احصلل ةيقيرفإلا ةكبشلا كارشإ ةلصاوم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ بلطلا )ز( 

ديمورب لاخدإ ةداعإو لاخدإ عنم يف ةدعاسملل ةيعوتلا ةدايزب قلعتملاو يمالعإلا هجمانرب يف نييئيبلا 
 .ةداملا هذهل ةكلهتسملا ريغ نادلبلا يف ليثيملا

_______ 
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Original: English ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 
  

  
يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا 
ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 

 نوزوألا
نورشعلاوعبارلاعامتجالا    

زومت١٦ – ١٣، فينج  ٢٠٠٤هيلوي / 
 *تقؤملا لامعألا لودج نم) د (١٢دنبلا 

ةلصلا تاذ تاحرتقملاو ليثيملا ديمورب اياضق يف رظنلا 
ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطلا : ةنيعم فارطأ نم ةمدقملا

ريربتل ةينقتو ةيملع سسُأ ريفوت يداصتقالا مييقتلاو 
ةيئاذغ داوم ريهطتل ةنيعم ةدروتسم نادلب تابلط  
 )ىرخأ نادلبو وساف انيكروب نم مدقم(ةيعار ز

ريربتل ةينقتو ةيملع سسُأ ريفوت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطلا 
ةيعارز ةيئاذغ داوم ريهطت ةنيعم ةدروتسم نادلب تابلط  ليثيملا ديمورب لئادبب 

 ةنامألا نم ةركذم
نادلبلل ةيميلقإ لمع ةقلح اهيلإ تصلخ يتلا تاجاتنتسال ل ًاصخلم ةركذملا هذهل قفرملا يوتحي - ١
براجت تلوانت ٢٠٠٤سرام /راذآ يف ،لاغنسلا ،راكاد يف تدقع ةيسنرفلا ةغللاب ةقطانلا ةيقيرفإلا  ،
فارطألا ددعتم قودنصلا راطإ يفاهمييقت ىرج ليثيملا ديمورب لئادب مادختسا  ةقلحنع ضخمتو .  
ةينقتو ةيملع سسُأ ريفوت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي ررقم عورشم هذه لمعلا  

يف هتمدق ،ليثيملا ديمورب لئادب بةيعارز ةيئاذغ داوم ريهطت ةنيعم ةدروتسم نادلب تابلط ريربتل 
وغنوكلا ةيروهمجو راوفيد توكو نوريماكلاو يدنوروبو وساف انيكروب نم لك ٢٠٠٤سرام /راذآ  
 .لاغنسلاو رجينلاو يلامو ةيطارقميدلا

                                                           
* UNEP/OzL.Pro.WG.1/24/Rev.1. 
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ريربتل ةينقتو ةيملع سسُأ ريفوت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإحرتقملا بلطو  - ٢  
يف حرتقملا رشن دقو .ليثيملا ديمورب لئادببةيعارز ةيئاذغ داوم ريهطت ةنيعم ةدروتسم نادلب تابلط   

كلذ فارطألل يئانثتسالا عامتجالا لاحأ دقو . ٢٠٠٢ ماعللليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل ريرقت 
معتب رخآ بلطعمهيف رظنلل نيرشعلاو عبارلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ حرتقملا  م ي 

ىلع ،لصألا يف ةيصوتلا هذه اهنع تضخمت يتلا ،لاغنسلا ،راكاد يف ةدوقعملا لمعلا ةقلح جئاتن 
ةباجتسا فارطألا عيمج ىلع ةيلا حلا ةيمالعإلا ةركذملا ممعتو. ةيساسأ تامولعم اهرابتعاب فارطألا
بلطلاكلذل  . 
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 قفرملا
ديمورب مادختسا براجت نأشب ةيسنرفلاب ةقطانلا ةيقيرفإلا نادلبلل ةيميلقإلا لمعلا ةقلح 

 فارطألا ددعتم قودنصلا راطإ يف اهمييقت ىرج ليثيملا
راذآ١٠ – ٨  ٢٠٠٤سرام / 
لاغنسلا،راكاد   
 ريصق صخلم

حصو ةيسنرفلا ةغللاب ًاقطان ًايقيرفإ ًادلب١٨نم نولثمم لمعلا ةقلح رضح  - ١ نم نويئيب نويف ا 
ةذفنملا تالاكولاو ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم نم نولثمم اهرضح امك . ةاقتنم نادلب
ةئيبلل ةدحتملا مم ألا جمانربو ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب(
 .)ايقيرفأ ةيمنت لجأ نم ةديدجلا ةكارشلا ةنامأو ةيلحم ةيموكح ريغ تامظنمو
٢ - ، غنسلا ةماعلا ةحصلاو ةئيبلا ريزوينانيد اداف ودوم ديسلا حاتتفالا مسارم سأر دقو   ، يلا
داصتقالاو ة عانصلاو ايجولونكتلا ةبعشب ةماعلا تاسايسلاو تاكبشلا مسق ريدم ،ناميليه ويل ديسلاو
 .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربب

لودج نع ةيساسأ تامولعم نمضت ًاريصق ًاريرقت ناميليه ديسلا مدق ،ةيحاتتفالا ةسلجلا يفو  - ٣
ددعتم قودنصلا همدقي يذلا معدلا ىلع ىنثأو . هنم ماتلا يجيردتلا صلختلاو ليثيملا ديمورب ىلع ةباقرلا

ًادلب ٢٠يف ًاعورشم  ٦٣نآلا ىتح لوم يذلا ،فارطألا   .ًايقيرفإ 
نادلبلا ةدعاسمب يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب مازتلا يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم دكأو  - ٤
 .ليثيملا ديمورب نم صلختلل اهدوهج يف
ةدعاسملا ريفوت يف زيمتم كيرش ةمظنملا نأ ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم لثمم دكأ  - ٥
ايقيرفأ يف اميس الو ،ليثيملا ديمورب ىلع ءاضقلل٥ةداملاب ةلماعلا نادل بلل ممألا ةمظنم لثمم راشأو .  

يف رهشلا كلذ ةيا يف هدقع عمزملا فارطألل يئانثتسالا عامتجالا ىلإ ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا 
ةطسوتملا ةلحرملا يف ةداملا نم صلختلل ًاديدج ًالودج ضرعتسي فوس عامتجالا نإ لاقو. لايرتنوم  

ليثيملا ديمورب كالهتسا ليلقتل٢٠١٥ و٢٠٠٥ماع نيب  تانييعتب ةقلعتملا اياضقلا شقاني فوسو ،   
ًاعطق ،ليثيملا ديموربل ًاكلهتسم هفصوبميلقإلاو. ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ هل نوكيس ،  موق يرود  
 .ةلبقملا تاضوافملا ءانثأ هب

ةيلاغنسلا ةموكحلا حايترا هيف لقن ثيح ،يسيئرلا يحاتتف الا باطخلا ينايدديسلا مدق  - ٦
تابكرم لئادب نإ لاقو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع ةباقرلا يف ملاعلا اهدهش يتلا ةرهابلا تازاجنإلل

 ، ، كلذ عمو قاوسألا يف ةرفوتمو ةزهاج ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا ليثيملا ديموربل ةبسنلاب عضولا نإف
تامادختساو هتعيبط ىلإ رظنلاب ًاديقعترثكأو فلتخم لئاد ـب دوجو نم مغرلا ىلع هنأب ركذتساو. هـ 
، ٩٠ ـل ليثيملا ديمورب تامادختسا نم ةئاملا يف تابوعص فارطألل ريخألا عامتجالا تهجاو دقف   
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ةيوق ةيصوت رادصإ ىلع لمعلا ةقلح ثحو . هنم صلختلل ينمزلا لودجلاو همادختساب قلعتي اميف ةريثك
ةيا يف بقترملا عامتجالا ءانثأ اهدامتعا مت يل ليثيملا ديمورب ىلع ةباقرلا تايجيتارتسا زيزعتل
 .سرام/راذآ

اميف نادلبلا لاثتمإل ماعلا عضولا نع ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهمدق يتلا ضورعلا يفو  - ٧
يميلقإلا جمانربلا قيرف طلس ،ةيسنر فلاب ةقطانلا ةيقيرفإلا نادلبلا يف ليثيملا ديمورب كالهتساب قلعتي
نادلبلل صلختلل ددحملا ينمزلا لودجلا ىلع ءوضلا ،لايرتنوم لوكوتوربل عباتلا لاثتمالا يف ةدعاسمل ل
يتلا ةديحولا ةيسنرفلاب ةقطانلا نادلبلا يه ايناتيرومو اينيغو ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج نأ نيبتو . ةيمانلا

ديمورب كالهتسا تاهاجتال تازجوم ىلع ًاضيأ ضرعلا زكرتو . نجاهنبوك ليدعت ىلع دعب قدصت مل
ديمورب كالهتسا تاهاجتا نع تانايبلا عيمجت نم ضرغلاو . ًادلب ًادلب ةيسنرفلاب ةقطانلا نادلبلا يف ليثيملا
 .فقاوملا كلت ضارعتساو صلختلا لودج يف اهفقاوم ةفرعم يف نادلبلا ةدعاسم وه ليثيملا

ًاضورع لايرتنوم لوكوتوربل عباتلا لاثتمالا يف ةدعاسملل يميلقإلا جمانربلا قيرف مدق امك  - ٨
تزربأ دقو . تانايبلا غالبإو قيدصتلا يف زرحملا مدقتلاو فارطألا ددعتم قودنصلا نم ةدعاسملا نأشب

ري ياعملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجلل ًاررقم ضورعلا هذه
 ةطشنأجردت نأ تالاكولا ىلإ تبلط ةنجللا نأ حضوأو . صلختلاب ليجعتلا ضرغل ةيولوألا تاذ
يتلا نادلبلل ةبسانم يف اهلمع ططخ يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم صلختلا يف تابوعص يناعت دق  

 .٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ةرتفلا 
ققحت يتلا تازاجنإلا تلوانتًاضورع ةذفنملا تالاكولا تمدقو - ٩ نم صلختلا ةطشنأ ذيفنتل ت  
 .ليثيملا ديمورب

نادلبلا فلتخم يف اهذيفنت يرجي يتلا عيراشملا يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم دروأو  - ١٠
 .ةينقتلا ةدعاسملل يراطإلا هعورشم نم ًايلاح ديفتست يتلا نادلبلا ًانيبم ،ةيقيرفإلا

ديموربل يملاعلا كالهتسالا نم ةئاملا يف ٧٠نأ ةيعا نصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم تدروأو - ١١  
و علسلل ةئاملا يف١٠وةبرتلا لا جميف بهذي ليثيملا  لبق ام تالامعتساو يحصلا رجحلل ةئاملا يف ٢٠   

ةيمك نع تامولعملا رخأ نيكراشملا ىلإ ًاضيأ ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم تمدقو . نحشلا
نادلبلا فلتخم يف اهنم صلختلامت يتلاليثيملا ديمورب   . 

اهذيفنت مت يتلا ةيرامثتسالا ريغ تاعورشملا ىلع ءوضلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب طلسو  - ١٢
ثحبلا ديق  هتطشنأ ًاضيأ جمانربلا درسو. ةيرامثتسا تاعورشم ذيفنتل نادلبلا تئيه يتلاو حاجنب

ضيفخت قيقحتل نادلبلل ةينقتلا ةدعاسملا ريفوت : يلاتلاوحنلا ىلع كلذو لاثتمالا قيقحتل نادلبلا ةدعاسمل 
ليثيملا ديمورب جمانرب رارمتسا ؛ةئاملا يف ٢٠ةبسنب  رارمتساو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا عم تالاصتالل  

 .ليثيملا ديموربب ىنعت ةيراشتسا ةقرفأ ءاشنإ يف نادلبلا ةدعاسمو نيعرازملل ةيلقحلا سرادملا
نم لمعي يذلا ايقيرفأ مومعل عبات لاتالاصتالل ليثيملا ديمورب جمانرب ىرخألا ضورعلا تلمش  - ١٣

مييقت كلت لمشتو . ليثيملا ديمورب لئادب رشن يف ةمدختسملا تايجيتارتسالا ضرعلا زربأو. لاغنسلا
ديمورب رثأب ة حلصملا باحصأ ريونتو فيقثتو ةبسانملا لئادبلا ديدحتو ،هتالاجمو مادختسالا تالاح
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تالاقم ةمظنملا هذه ترشن دقو . ليثيملا ديموربل ةبسانملا لئادبلاب مهديوزتو نوزوألا ةقبط ىلع ليثيملا
ريغ ةمظنملا هذه تبرعأ دقو . ليثيملا ديمورب لئادب نع تاعاذإلاو تالاو فحصلا يف ةريثك
 .ةقطنملا يف عورشملا اذه يف رارمتسالا ةرورض نع ةيموكحلا

تانايبب هنم صلختلا ةطشنأو ليثيملا ديموربل ةحجانلا لئادبلا نع ةيرطقلا ضورعلا تدمأ دقو  - ١٤
ريدقتلاو مييقتلاب حمسي يذلا ردقلابةيرطقلا تازاجنإلا نع ةيفاك مت هنأ نوريماكلا تدروأ دقو .  

ديمسابوتيموزاد/ديمساب(نيليدب دامتعا  راوفيد ت وك تدروأو. غبتلا عاطق يف) سيمشتلا + تيمزاد/، 
يذلا ضرعلا زربأو . داصحلا دعب اميف واكاكلا بوبح ةجلاعمل ًاساسأ همادختسا يرجي ليثيملا ديمورب نأ

ةبرجتلاب ةحلاص لئادب نيعرازملل ةيلقحلا سرادملا نع ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم هتمدق 
قاطن عيسوت يعدتست ةجاحلا نإ ةعا رزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم لثمم لاقو. ةفوطقملا روهزلل
 .ىرخأ نادلب لمشيل عورشملا

فلتخم ىلع ًاضيأ ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل يف ءاضع ألاليثيملا ديمورب ءاربخ فقوو  - ١٥
 نينثا مضت يتلا ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل ةطشنأ يرسب ذاتسألا زربأو. ليثيملا ديموربل لئادبلا
ةيئايميكلا لئادبلا نم ةلسلس همدق يذلا ضرعلا لمشو . ٤٠ ـلا ةنجللا ءاضعأ لصأ نم ايقيرفأ نم

ديموربل ةيئايميكلا ريغو ةيئايميكلا لئادبلا جمد ىلع ًاضيأ ضرعلا زكرتو . ةبرتلا ةجلاعملةيئايميكلا ريغو 
ةبسنلاب تافآلل ةلماكتملا ةرادإلل دحاو جمانرب يف تعضو ثيح ،ليثيملا . ةبرتلا ةطساوب ةلوقنملا تافآلل 

 .ةئيبلل ةقيدصلا تايجولونكتلا نم ةعساو ةعوم فثكم جيورت كانهو
امو يحصلا رجحلا يف ليثيملا ديمورب لئادب تامادختسا نع ًاضورع موك ود كرتاب ديسلا مدق - ١٦

يف امب ةباقرل ا نم ةفلتخملا تاءانثتسالاهضرع يف حضوأو . داصحلا دعب ام تامادختساو نحشلا لبق
امب قلعتملا ضرعلا زربأو . لايرتنوم لوكوتورب يف نيبملا وحنلا ىلعةيحاضيإ ةلثمأب كلذو اهفيراعت كلذ 

 .ةيمانلا نادلبلا يف اهتيبلغأ تدمتعا ةفلتخم لئادب داصحلا دعب
ىلع ضرعلا زكرت دقو . ةحجانلا صيخرتلا مظن نع ةلاح ةساردب ًاضرع لاغنسلا تمدق - ١٧

 .نوزوألل ةدفنتسملاداوم لل ليجستلا تاططخم فلتخم
ةماعلا تاسايسلا كلذ يف امب تاعوضوملا نم ديدعلا ةيطغتل ةلماع ةقرفأ ىلإ عامتجالا مسقنا  - ١٨

ذيفنتو ؛ةينطو لمع ططخ عضوو ؛نحشلا لبق امو يحصلا رجحلاو تانايبلا غالبإو ؛عيرشتلاو 
قيقحت مامأ تايدحتلاو لئادب دامتعاو ؛تانيسحتلا لاخدإ نأشب تاحرتقمو نيعرازملل ةيلقحلا سرادملا  
 .فادهألا

دقعل ىرخألا ةذفنملا تالاكولاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةصرف لمعلا ةقلح تحاتأ و - ١٩
كالهتساب ةقلعتملا طورشلل ةلثتمملا ريغ نادلبلا عم تاعومو ةيئانث ةيبناج تاعامتجا   .ليثيملا ديمورب 
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 تايصوتلاو ةصالخلا
ةدايز يف نادلبلا ض عب ةبغر وه فثكم شاقنل عضخ يذلا ،يسيئرلا لغاشلا لاا ناك - ٢٠

ةجلاعملا تاجتنملا نادلبلا ضعب تلبق امنيبف . ريدصتلل ةهجوملا علسلا يف ليثيملا ديمورب مادختسا ىوتسم
نمو . ًايمازلإ ًارمأ ريدصتلا لبق ليثيملا ديمورببريهطتلا ىرخأ ناد لب تلعج ،ريدصتلا لبق ةدمتعم لئادبب

راوفيد توك مزتلتو . ملاعلا يف واكاكلا بوبحل ردصمو جتنم ربكأ يهو راوفيد توك نادلبلا هذهنيب 
ةدامب واكاكلا بوبح ريهطتب ًايلاح موقتو . تاعاطقلا عيمج يف ليثيملا ديمورب كالهتسا لك نم صلختلاب
اهريهطتب اهوبلط ىرخأ ميلق إ يفواكاكلا بوبح يدروتسم ضعب نأ ريغ . اهريدصت لبق نيفسوفلا
ضعب تلبق ثيح . نطقلا ردصت يتلا لاغنسلا ىلع عضولا سفن قبطنيو. ريدصتلا لبق ليثيملا ديموربب
ديموربب هريهطتىرخألا ةدروتسملا نادلبلا ضعب ت بلط امنيب نيفسوفلاب جلاعملا نطقلا ةدروتسملا نادلبلا  
 .ليثيملا

عضولا اذه نأ ىلإ نوكراشملا راشأو - ٢١ ةلصاوم ىلع ٥ةداملاب ةلماعلا نادلبلا عجشي ال دق    
 يلاحلامخزلا ىلع ةظفاحملا متت مل ام هنأب نوكراشملا دقتعيو . ليثيملا ديمورب نم صلختلا يفاهدوهج 

. ةيقيرفإلا نادلبلل ًاديقعت رثكأ ةلأسملا حبصت دق ،تاعاطقلا عيمج يف ليثيملا ديمورب ىلع ءاضقلليتاوملا 
، تسالا عامتجالا ءانثأ ةلأسملا هذه ةيقيرفإلا نادلبلا ريثت نأ ةرورض ىلع قافتالا مت دقو فارطألل يئانث

 .٢٠٠٤سرام /راذآ ةيا يف ،لايرتنوم يف
ةرورضل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا هابتن اهيجوت ىلإ ًاضيأ نوكراشملا ىعسو  - ٢٢

يف وأ كالهتسالا ةضفخنملا نادلبلا يف ليثيملا ديموربل ًاددجم ةدوعل ا رطاخم عقاو اهرابتعا يف عضت نأ
 .ةيئاقو ةطشنأ ذيفنت يف معدلا نادلبلا هذه دجت مل ام ،ليثيملا ديموربل ةكلهتسملا ريغ نادلبلا

 :ةيلاتلا ةددحملا تايصوتلا ىلع قافتالا متو - ٢٣
، )أ(  ذيفنت ليبس يف ،لمعلا فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطلا  

نادلبلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةكلهتسملا ريغ نادلبلل يلاملاو ينقتلا معدلا زيزعت ىلع ،لوكوتوربلا 
ةبرت تافآ ةحفاكمل تايجيتارتسا ديدحت نم اهنيكمتل ،ةداملا هذهل ضفخنملا كالهتسالا مجح تاذ 

ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل اددح يتلا لئادبلا لثم ليثيملا ديمورب لئادب مادختساب ،ةيساسألا ليصاحملا  
 ؛تافآلل ةلماكتملا ةحفاكملا راطإ يف ليثيملا

اد عأ يتلا مييقتلا ريراقت ةمجرت لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا ةنامأ ىلإ بلطلا )ب( 
؛اهرشنوةدحتملا ممألل ةيمسرلا تاغللا ىلإ ليثيملا ديمورب لئادب نع ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل   

ةفرعمل ةدروتسملا نادلبلا يف تاطلسلا عم رواشتلل ةقطنملا يف ةردصملا نادلبلا ةوعد  )ج( 
يئانثتسالا عامتجالا ىلع حارتقالاو ليثيملا ديموربب علسلا ريهطت ةرورض ب يضاقلا طرشلا رربم

؛ةلأسملا هذهةجلاعملايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل    
ىلإ مدقي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي ررقم عورشم حارتقا  )د( 

يتلا طورشلا رربت ةينقتو ةيملع ةيساسأ رصانع لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل لبقملا عامتجالا 
 تقولا يف ليثيملا ديموربب ةنيعم ةيعارز تاجتنم ريهطتب نيجتنملا مزلت ةنيعم ةدروتسم نادلب اهتعضو
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ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ريخألا ريرقتلا يف لئادبلا كلت ترشن دقو ،لئادب هيف رفاوتت يذلا  
 ؛)٢٠٠٢(ماعل 

ًاحرتقم فارطألا ددعتم قودنصلا ىلإ مدقي نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ بلطلا  )ه( 
 ؛ةيموكحلا ريغ تامظنملا عم تالاصتالل ليثيملا ديمورب جمانرب ذيفنت ةلصاومب يضقي

فارطألا ددعتم قودنصلل ًاحرتقم مدقي نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ بلطلا  )و( 
داوملل ضفخنملا كالهتسالا تاذ نادلبلا يف ربكأ ددع يف نيعرازملل ةيقلحلا سرادملا جمانرب ذيفنتب 

 ؛ليثيملا ديمورب لئادب ةيحالص تابثإ لجأ نم نوزوألل ةدفنتسملا
نييف احصلل ةيقيرفإلا ةكبشلا كارشإ ةلصاوم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ بلطلا )ز( 

ديمورب لاخدإ ةداعإو لاخدإ عنم يف ةدعاسملل ةيعوتلا ةدايزب قلعتملاو يمالعإلا هجمانرب يف نييئيبلا 
 .ةداملا هذهل ةكلهتسملا ريغ نادلبلا يف ليثيملا

_______ 


