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يف فارطألل يناثلا يئانثتسالا عامتجالا 

لايرتنوملوكوتورب ةدفنتسملا داوملا نأشب    
  نوزوألاةقبطل 

 ٢٠٠٥هي نوي/ناريزح ٣٠ - ٢٧، لايرتنوم

  تقؤملا لامعألا لودج
  عامتجالا حاتتفا  - ١

لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا حاتتفاب ناكراشملا ناسيئرلا م وقي نأ ررقملا نم  - ١
ناريزح٢٧حابص نم ةرشاعلا ةعاسلا يف ةيوضعلا حوتفم  تارمتؤم زكرم يف ٢٠٠٥هينوي /  ةمظنم  

نم فصنلاو ةنماثلا ةعاسلا يف نيكرتشملا ليجست أدبيسو . ادنكب لايرتنوم يف يلودلا يندملا ناريطلا
داقعنا نم لوقعم تقو لبق ًاقبسم مهسفنأ ليجست ىلع نوكرتشملا ثحتس   يو ،مويلا سفن حابص

  .تنرتنإلا قيرط نع عامتجالا

  ةيميظنت لئاسم  - ٢

  لامعألا لودج رارقإ  )أ(
٢ -  ديسلا عامتجالا ةسائر يف كرتشيسو . هرارقإل فارطألا ىلع تقؤملا لامعألا لودج ضرعيس

  ).اينيك(اغويك وأ ديفاد ديسلاو) ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا(دنال موت 

  لمعلا ميظنت  )ب(
ًاصوصخم ًاينمز ًالودج عضت نأو ةماع تاسلج يف اهلمع فيرصت يف فارطألا بغرت دق   - ٣

  .لامعألا لودج دونبلوانت نأشب 
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  ٢٠٠٥ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا نع ة ئشان اياضق يف رظنلا  - ٣
ىلإ ٢٤نم قيرفلا عمتجي نأ ررقملا نمو . هضرع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مدقيس  - ٤  

رايأ٢٩ ماعل يلحرملا هريرقت حبصي نأ عقوتملا نمو ،ايناملأب وادنل يف ٢٠٠٥ويام /  مامأ ًاحاتم ٢٠٠٥   
  .كلذ دعب ًالاح فارطألا

  ٥ةداملاب ة لماعلا ريغ فارطألل ةيساسأل اتامادختسالا تانييعت  )أ(

ررقملاب رابتعالا يف ذخألا عم ٢٠٠٦ماعل ةيساسألا تامادختسالا تانييعتل يناثلا ضارعتسالا   ‘١‘  
ةرقفلا ١٦/١٢ررقملا  (١٥/٥  ،١(  

نادلب نم ةمدقملا تابلطلا رشع سداسلا اهعامتجا يف لوكوتوربلا يف فارطألا تضرعتسا  - ٥  
ماعل ةعرجلا ةننقملا قاشنتسالا ةزهجأ لجأ نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تاءافعإ نأشب ةنيعم 

 ٢٠٠٦تايوتسمل ناث ضارعتساب مايقلاب ًانهر "ةددحم تاءافعإ تقولا كلذ يف ترقأ دقو . ٢٠٠٦
ةلمج نم ١٥/٥ررقملا طرتشيو ". ١٥/٥ررقملا عم ًاقاستا  نم تايمك يأب حيرصتلا متي الأ ،رومأ ، 

رشع عباسلا عامتجالا ءدب دعب ةيساسألا تامادختسالا لجأ نم ةي رولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
حوتفم لماعلا قيرفل ل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا داقعنا تقو يف مدق دق فرطلا نكي مل اذإ فارطألل

ختسالل يجيردتلا ءا  يتلا ةعرجلا ةننقملا قاشنتسالا ةزهجأل يلحملا ماد إلا نأشب لمع ةطخ ةيوضعلا
ديحولا ا  هذه يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا رظني نأ عقوتملا نمو . وكم وه لوماتوبلاسلا نوكي

  .فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ،ًابسانم هاري امبسح ،هتايصوت مدقيو ةيضقلا

يف ذخألا عم ٢٠٠٧ و٢٠٠٦يماعل ةيساسألا تاما دختسالا تاءافعإل ةديدج تانييعت ضارعتسا  ‘٢‘  
  ١٥/٥ررقملا رابتعالا 

ةديدج تابلطب ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ةيبوروألا ةعامجلا امه ،نيحلا ىتح نافرط مدقت   - ٦
 ٢٠٠٦يماع ىلع يرست ةعرجلا ةننقملا قاشنتسالا ةزهجأ نم ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإ نأشب 

يهو ،ةيبطلا تابلطلل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قير فموقيو . ٢٠٠٧و
قيرف و ةيبطلا تابلطلل ةينقتلا تارايخلا ةنجل موقتس امك. تانييعتلا هذه مييقتب ،هل ةعباتلا ةديدجلا ةنجللا

الا نم ةمدقملا٢٠٠٦ماع تانييعت ضارعتساب ًاضيأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  يف يسورلا داحت  
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تايصوت يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا رظني نأ عقوتملا نمو. ٢٠٠٤ماع   

ًابسانم هاري امبسحب،تايصوتب مدقتلاو رومألا هذه نأشب يداصتقالا ةرشع ةعباسلا ةرودلا ىلإ ،   
  .فارطألل

ماعل هريرقت يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا ق يرف اهددح يتلا ريمدتلا ايجولونكت ةلاح ضارعتسا  )ب(
روهظلا يف ةذخآ اهفصوب ٢٠٠٢   )١٦/١٥ررقملا ( 

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا ريمدتلا ايجولونكت نأشب ة لماعلا ةقرفلا تددح  - ٧
د رهظت مل يتلا روهظلا يف ةذخآلا تايجولونكتلا نم ًاددع٢٠٠٢ماعل اهريرقت يف    ، ةينقت ةردق ىلع ًاليل

نالوألا ناكراشملا ناسيئرلا موقي نأ ١٦/١٥ررقملا بلطو . ةيرظنلا ةيحانلا نم ةلاعف ربتعت نيح يف  
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ام اذإ ،لمعلاو ،تايجولونكتلا هذه نع تامولعم سامتلال ةيناث عامتجالاب ريمدتلل ةلماعلا ةقرفلل  
يف رظني نأ قحتست تناك ن إ اميف رظنلالجأ نم تايجولونكتلا مييقت ىلع ،ةديدج تامولعم تحيتأ 

لماعلا قيرفلا رظني نأ عقوتملا نمو . ةدمتعملا ريمدتلا تايجولونكت نأشب فارطألا ةمئاق ىلإ اهتفاضإ
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو ةلماعلا ةقرفلا اسيئر اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلا يف ةيوضعلا حوتفم 

ت يفثحبيو ،ةيضقلا هذه نأشب   .ءاضتقالا بسحب رشع عباسلا عامتجالا ىلإ تايصوت ميدق 

  عينصتلا لماوع اياضق  )ج(

 ١٠/١٤نيررقملا نم ءابو فلأ نيلودجلاو عينصتلا لماوع تامادختساب ةلصتملا تابلطلا ضارعتسا   ‘١‘
تارقفلا ١٥/٧ررقملا  (١٥/٦و   )٧ و٦ و٣، 
ررقملا نم ٣ةرقفلا تبلط   - ٨ و ايجولونكتلا قيرف نم١٥/٧  ضرعتسي نأ يداصتقالا مييقتلا  

ررقملا يف ةجردملا ريياعملا ىضتقمب فارطألا اهتمدق ةددحم تامادختسا يف رظنلاب ةلصتملا تابلطلا 
ىلإ اهتفاضإ نكمي يتلا تامادختسالا نأشب ةيونس تايصوت ميدقتو ،عينصتلا لماوع نأشب ١٠/١٤  

هنم اهعفر وأ١٠/١٤ررقملل فلأ لودجلا  مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ماق ، ٢٠٠٤ماع يفو .  
مدقو نيحلا كلذ ىتح ةدراولا تابلطلا ضارعتساب هل ةعباتلا عينصتلا لماوعل ةلماعلا ةقرفلاو يداصتقالا 

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا عينصتلا لماوعل ةلماعلا ةقرفلا هتردصأ يذلا ريرقتلا يف تايصوت 
ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف موقيو . ٢٠٠٤ ربوتكأ/لوألا نيرشت رهش يف يداصتقالا

نمو ،ةنسلا هذه ةدراولا عينصتلا لماوع تابلط ضارعتساب هل ةعباتلا ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا 
لماوع ةيضق نأشب فارطألا عامتجا ىلإ تايصوت ميدقتب ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا موقي نأ عقوتملا 

  .ءاضتقالا بسحب عينصتلا

ررقملا يف ةجردملا عينصتلا لماوع تامادختسا يفرظنلا ةداعإ   ‘٢’ يماعل تاءافعإ تحنم يتلا ١٥/٧   
اهيف رظنلا ةلصاوم متي امثير٢٠٠٥ و٢٠٠٤    

يماعل ،ةنيعم عينصت لماوع تامادختسا ١٥/٧ررقملا ىفعأ   - ٩ تاثاعبنا اهل ٢٠٠٥  و٢٠٠٤   ،
بلط دقو . ةيمسر ةفصب اهضرعتسا دق يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نكي مل وأ ةليئض ريغ

يف تاقيبطتلا هذه ةلاح يف رظنلا ديعي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم ١٥/٧ررقملا   
لماعلا قيرفلا بغري دقو ًايلاح ضارعتسالا اذه يرجي قيرفلاو . ٢٠٠٥يماعل فارطألا عامتجا 

بسحب عينصتلا لماوعل تامادختسالا هذه نع فارطألا عامتجا ىلإ تاي صوت ميدقت يف ةيوضعلا حوتفم
  .ءاضتقالا

يلودلا يموكحلا قيرفلا /يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نع رداصلا مييقتلا ريرقت يف رظنلا  )د(
  )١٤/١٠ررقملا (نوزوألا دافنل يدصتلل ةذختملا تاءارجإلاب هتلص ثيح نم خانملا ريغتب ينعملا 

يموكحلا قيرفلا عم لمعي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم ١٤/١٠ررقملا بلط   - ١٠  
ةقبط ةيامحل ةلوذبملا دوهجلا نيب ةقالعلا نع ًامامت لماكتم ريرقت دادعإ ىلع خانملا ريغتب ينعملا يلودلا 

قيرفلا ىلإ ريرقتلا اذه ميدقت و ،يملاعلا خانملا ماظن ةيامحل ةلوذبملا دوهجلاو ريفسوتارتسالا يف نوزوألا
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ريرقتلاو . نوزوألا دافنل يدصتلل ةذختملا تاءارجإلاب هتلص ثيح نم هيف رظنلل ةيوضعلا حوتفم لماعلا
جئاتن يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا رظني نأ عقوتملا نمو . يلاحلا تقولا يف يئاهنلا لامكتسالا ديق
هتلص ثيح نم خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا /يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت
بسحب فارطألا عامتجا ىلإ تايصوتب مدقتي نأو ،نوزوألا دافنل يدصتلل ةذختملا تاءارجإلاب  
  .ءاضتقالا

  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةيرادإلا اياضقلا  )ه(
عامتجالا يف هميدقت ءانثأو ٢٠٠٤ماعل هريرقت يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف حرتقا   - ١١  ،

ءبعب عالطضالا نم قيرفلا نيكمتل ةيلكيهلا تارييغتلا نم ديدعلا لاخدإ ،فارطألل رشع سداسلا 
ةيمسر ةقفاوم ىلإ جاتحت تايصوت ةحرتقملا تارييغتلا كلت نيب ن م ناكو. ةيلاعف رثكأ لكشب ليقثلاهلمع 

وأ ةينقتلا تارايخلا ناجل نم ةعوم أشب تاحارتقا يه ،فارطألا نم  ددج نيكراشم ءاسؤر ةفاضإ ن
اذه نأشب ررقم دادعإل عامتجالا يف فاك تقو اهيدل نكي مل فارطألا نأ فسألا نمو . مهلادبتسا
يف فارطألا نيكمت لجأ نم لامعألا لودج ىلإ ددحم دنب فيضأ دقو . هيف رظنلل ىتح وأ عوضوملا
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهراثأ يتلا ةيرادإلا اياضقلا يف رظنلا نم ةيوض علا حوتفم لماعلا قيرفلا
فارطألا عامتجا ىلإ تايصوت ميدقتو ،فارطألا بناج نم تاءارجإ ذاختا يضتقت دقو يداصتقالا  

نأشلا اذ .  

  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريراقت نع ةئشان ىرخأ اياضق يأ  )و(
نأ قحتست ىرخأ ةماه اياضق يلحرملا هريرقت يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريثي دق   - ١٢

  .ةيوضعلا حوتفم قيرفلا لجأ نم ةنامألا نم ةركذم يف اياضقلا هذه زاربإ متيسو. فارطألا اهيف رظنت

  ليثيملا ديموربب لصتت اياضق يف رظنلا  - ٤

يماعل ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل ةديدجلا تانييعتلا ضارعتسا  )أ(  ٢٠٠٦  
  ٢٠٠٧و

ررقملا نم ٢ةرقفلل ًاقفو   - ١٣ ررقملاو ٩/٦  مدق ١٣/١١  يماعل ةديدج تانييعت ًافرط ١٥،   ٢٠٠٦ 
ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ نأشب٢٠٠٧و تارايخلا ةنجل عمتجت نأ ررقملا نمو .  

ىلإ ١١نم ةرتفلا يف ليثيملا ديموربل ةينقتلا  ناسين١٥  هذه مييقتل نيتنجرألاب سريآ سنويب يف ليرب أ/ 
ةينقتلا تارايخلا ةنجل تايصوت ضارعتسا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا بغري دقو  .تانييعتلا

ءاضتقالا بسحب فارطألا ىلإ نأشلا اذ  تايصوت ميدقتو ،ليثيملا ديموربل.  

ربتامادختسال تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا  )ب(   )١٦/٣ ررقملا( ليثيملا ديمو 
نم ريياعم ىلع قافتالا ةيضق يف رشع سداسلاو رشع سماخلا ا هيعامتجا يف فارطألا ترظن  - ١٤

يف فارطألا تررقو ،ليثيملا ديمورب تامادختسال تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا ىلع ةقفاوملا لجأ 
تاءافعإ رشنل راطإ ةرولبب ،ناكمإلا ردقب ،رشع عباسلا فارطألا عامتجا يف موقت نأ ريخألا اهعامتجا  
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ةدحاو ةنس نم رثكأىدم ىلع ةجرحلا تامادختسالا يف رظنلا يف ةيوضعلا حوتفم قيرفلا بغري دقو .  
  .فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ،رمألا هبلطتي امبسح ،تايصوت ميدقتو ةيضقلا هذه

يدل ليثيملا ديمورب تانوزخم يف لمتحملا راضلا راجتالا عنمل فارطألا اهيف رظني دق ينلا تارايخلا   )ج(
ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا يدل كالهتسالا ضفخني اميف ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا  ررقم ( ٥ 

ةرقفلا ١/٤يئامنتسإلا عامتجالا  ،١()٩(  
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف جئاتن يف رظن ينأ ة يوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا نم بلطيس  - ١٥

رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ،رم ألاهبلطتي امبسح ،تايصوت ميدقتو ةيضقلا هذه نأشب يداصتقالا 
  فارطألل

عامتجالا ريرقت نم ١١٣ةرقفلا ( ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نأشب يداشرإلا بيتكلا ليدعت  )د(  
  )٢()فارطألل رشع سداسلا

لإ جاتحت اـلع رشع عباسلا اهعامتجا يف فارطألا تقفتا  - ١٦  تقولا نم ديزم ى ـأ ى
لبق هتالييذتو ليثيملا ديموربل ة ـجرحلا تامادختسالا تانييعت نأشب يداـشرإلا بيتكلا ضارعتسال
حقنملا بيتكلا ىلع ةقفاوملا ةلأسم لوانت ى ـلع تقفتا كلذلو. هدامتعا يف رظنلا اهتعاطتساب نوكي نأ

عقوملا ىلع ةحاتمحقنملا بيتكلا نم ةينورتكلإ ةخسن ةمثو. يلاتلا اهعامتجا يف   :
pdf.UsesHandbook1Critica-MBTOC/Reports/teap/ozone/org.epun.www://http . قيرفلا بغري دقو

ىلإ ،رمألا هبلطتي امبسح ،تايصوت ميدقتو بيتكلا يف رظنلا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا عامتجا  
  .فارطألا

تانييعت نأشب ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل تايصوت اهيلإ دنتست يتلا ةيرايعملا تاضارتفالا   )ه(
رشع سداسلا عامتجالا ريرقت نم٢ةرقفلا ،لوألا قفرملا (ةجرحلا تامادختسالا  فارطألل   (  

ةيرايعملا تاضارتفالا نوكت نأ نيعت ملا نمنأ ىلع رشع سداسلا اهعامتجا يف فارطألا تقفتا   - ١٧
ةينقتلا نيتيحانلا نم اهرربي ام اهلو ةفافش ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل تايصوت اهيلع موقت يتلا 

لك يف اهرارقإل فارطألا ىلإ ةم دقمو ،ةنجللا ريراقت يف حوضوب اهيلع صوصنمو ،ةيداصتقالاو
ةيرايعملا تاضارتفالا ماعلا اذهل اهريرقت يف حوضوب ةنجللا ددحت نأ عقوتملا نمو . فارطألل عامتجا
رظنلا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا بغري دقو . ماعلا اذه يرجأ يذلا ضارعتسالا يف ةمدختسملا

عامتجا ىلإ تايصوتب مدقتلاو ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل اهتمدختسا يتلا تاضارتفالا يف  
  .رمألا هبلطتي امبسح فارطألا

                                                           
)١(  UNEP/OzL.Pro.ExMP/1/3.  
)٢(  UNEP/OzL.Pro.16/17.  
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ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلاب لصتت اياضق يف رظنلا  - ٥   لايرتنوم لوكوتورب 

ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجت نع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةسارد   )أ(
  )١٦/٣٥ررق ملا (٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرتفلل لايرتنوم لوكوتورب 

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هجوي رشع سداسلا اهعامتجا يف ًاررقم فارطألا تذختا   - ١٨
 ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرتفلل فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجت نع ةساردب عالطضالل يداصتقالا 

صاخ هجوب اهيلعًاقفتم تاصاصتخال ًاقفو ديق يداصتق الا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةسارد لازت الو.  
عامتجا ىلإ ،مئالم وه امبسح ،تايصوت ميدقتو ةساردلا ةشقانم يف لماعلا قيرفلا بغري دقو . دادعإلا
  .فارطألا

فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا يف لداعلا يفارغجلا ليثمتلا نامض ىلإ ةجاحلا  )ب( ررقملا ( 
١٦/٣٨(  
جردت نأ ١٦/٣٨ررقملا يف فارطألا تررق   - ١٩ نمض ىطسولا ايسآو ةيقرشلا ابوروأ نادلب  

ةيذيفنتلا ةنجللا يف٥ةداملاب ةلماعلا فارطألل ةصصخملا ةعبسلا دعاقملا بوانت  سفن يف تقفاو امك .  
لوكوتورب نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ةصصخملا دعاقملا ةيضق ةفاضإ يغبني هنأ ىلع ررقملا   

لماعلا قيرفل لنيرشعلاو سماخلا عامتجالا لامعأ لودج ىلإ ،اهب جومب ةلماعلا ريغ فارطألاو لايرتنوم
وه امبسح ،تايصوت ميدقتو ةيضقلا هذه يف رظنلا يف لماعلا قيرفلا بغري دقو . ةيوضعلا حوتفم
  .فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ،مئالم

ررقملا (صيخرتلا مظ ن عيراشمو كرامجلا يفظوم بيردت عيراشم مييقت نعةيذيفنتلا ةنجللا ريرقت   )ج(
١٤/٧(  
عورشمل مييقتب مايقلا يف رظنت نأ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ فارطألل رشع عبارلا عامتجالا بلط   - ٢٠

ن إكلذ نع ًاريرقت مدقت نأو ،ةيولوألا هجو ىلع صيخرتلا مظن عورشمو كرامجلا يفظوم بيردت 
رشع سداسلا عامتجالا يف ةيذ يفنتلا ةنجللا تركذو. فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ نكمأ

عقوتملا نمو . فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ بولطملا مييقتلا نع ريرقتميدقت متيس هنأ فارطألل 
  .لامعألا لودج نم دنبلا اذه تحت ةيضقلا هذه نع ةيذيفنتلا ةنجللا ريرقت ةشقانم يرجت نأ

  )١٦/٣٣ررقملا (نوزوأل ل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا عنم دصر  - ٦
ىودج نأشب ةساردل تاصاصتخا عضت نأ ،رومأ ةلمج نم ،ةنامألا ىلإ ١٦/٣٣ررقملا بلط   - ٢١  

ام اذإ ،دقعت نأو ،ماظنلا اذه فيلاكت نأشبو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف ةراجتلا عبتتل ماظن ثادحتسا 
يدصتلل نواعتلل يميهافم راطإو ةددحم تالاجم نييعتل فارطألا نم ءاربخل لمع ةقلح ،لاومألا ترفوت  
عقوتملا نمو ،فارطألا عيمج ىلإ تاصاصتخالا عورشم لاسرإب ةنامألا موقتسو . ةينوناقلا ريغ ةراجتلل
ررقملا اذه اهيلإ اعد يتلا ءاربخلا لمع ةقلح دقعت نأ قيرفلا بغري دقو . ليربأ/ناسين رهش لئاوأ يف 
هاري ام ميدقتو ،ءاربخلا لمع ةقلح جئاتنو تاصاصتخالا ع ورشم ةشقانم يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا

  .فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ تايصوتلانم ًامئالم 
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  لايرتنوم لوكوتورب يف ةحرتقم تارييغت يأ ةشقانم  - ٧

  لايرتنوم لوكوتورب ىلع اهؤارجإ حرتقم تاليدعت يأ ةشقانم  - ٨
راذآ رهشيف نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا ثعب  - ٢٢ فارطألا عيمج ىلإ ةلاسرب ٢٠٠٥سرام /   

ةداملا نم ٩ةرقفلا قيبطت نأشب  يغت يأب فارطألا غالبإ طرتشت يتلا لايرتنوم لوكوتورب نم٢  تا ري 
عيمج ةلاسرلا هذه يف ةنامألا تثح دقو . اهعامتجا داقعنا نم لقألا ىلع رهشأ ةتس لبق ةحرتقم
عامتجا نم لقألا ىلع رهشأ ةعبس لبق ةنامألا ىلإ ةحرتقم ت اليدعتو تارييغت يأ ميدقت ىلع فارطألا
مئالملا راطخإلل فارطألا عيمج ملست ةلافك نم ةنامألا نيكمتل ربمسيد /لوألا نوناك رهش يف فارطألا

ةداملا بجومب بولطملا ينمزلا راطإلا دودح يف تارييغتلاو تاليدعتلا هذ  دق ةنامألا نكت ملو . ٢
وأ تارييغت لاخدإ نأشب فارطألا نم ةيمسر تاحارتقا يأ ةقيثولا هذه ةباتك تقو يف تملست  
فارطألا غلبتس ا اذه نم تاحارتقا يأ ةنامألا تملست ام اذإو. لوكوتوربلا ىلع تاليدعت  إف ليبقلا  
  .نكمي ام عرسأب تاحارتقالاب

ميف لايرتنوم لوكوتورب نم٤ةداملا بجومب نيجيب ليدعتب فارطألا تامازتلا   - ٩ تابكرمب قلعتي ا  
  )١٥/٣ررقملا (ةيرولف ةيرولك لانوبركلا 

ةمدقملا ضئارعلا نع تامولعم نم اهيدل ام ثدحأب ًاملع فارطألا ةطاحإب ةنامألا موقتس   - ٢٣
ررقملا اذه بجومب تذختا دق نوكت ىرخأ تاءارجإ يأ ىلع ةوالع١٥/٣ررقملل ًاقفو  بغري دقو . ، 

رشع عباسلا عامتجالا ىلإ تايصو ت نم ًامئالم هاريام ميدقت يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا 
  .فارطألل

  ىرخأ لئاسم  - ١٠
  .اهيف رظنلا ىلع تقفتاو اهديدحت مت ىرخأ لئاسم ةشقانم يف فارطألا بغرت دق  - ٢٤

  ريرقتلا دامتعا  - ١١
ة يوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ريرقت عورشم ميدقت متيس  - ٢٥

  .هدامتعال

  عامتجالا ماتتخا  - ١٢
هلامعأ يهني نأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل دب ال هنأ فرطألا عيمج ظحالت نأ مهملا نم و  - ٢٦

ناريزح٣٠سيمخلا موي  ررقملا هيلإ اعد يذلا فارطألل يئانثتسالا عامتجالل حامسلل ٢٠٠٥هينوي /   ،
جلا موي هلمكتسيو هلمع أدبي نأب١٦/٤٦   .٢٠٠٥هيلوي /زومت لوأ ةعم 
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت ملست روفاهلاسرإ متيس يتلا ةنامألا ةركذم نأ نيح يف   - ٢٧  

اياضقلل ةينفلا ليصافتلا نع تامولعم مدقتس ا   إف ،لامعألا لودج ىلع ةجردم ريغ ،يداصتقالا
قيرف ضارعتسا : كلذ يف امب ،ةيفاضإلا دونبلا ضعب ىلع ةوالع ،ةيلاحلا ةقيثولا هذه يف ةحورطملا
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ررقملل ًاقفو ن –ليبوربلا ديمورب ةلاحل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  قيرف ضارعتساو ؛ ١٣/٧ 
ليدعت لوح يلودل ا يندملا ناريطلا ةمظنم عم ةرئادلا تاشقانملا عضول يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا
ررقملل ًاقفو ةديدجلا تارئاطلا نادبأ يف نولاهلا مادختسا نأشب ةيميظنتلا تاطارتشالا ريرقتو ؛ ١٥/١١ 

ريرقتو ؛ ١٦/١٠ررقملل ًاقفو فارطألا نم ةمدقملا تانايبلا نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف 
سيئر نيب ةلدابتملا تالاصتالا نع ةلاح ريرقتو ؛ ١٦/٤٤ررقملل ًاقفو ةيداشرإلا ةينازيملا نع ةنامألا 

قودنصلل يسيئرلا لوؤسملا نييعتو حيشرت ةيلمعب لصتي اميف ةدحتملا ممألا ةنامأو ةيذيفنتلا ةنجللا 
ًاقفو ةيليلحتلا تامادختسالا تاءافعإو يملاعلا ربتخملا ةلاحو ؛ ١٥/٤٨ررقملل ًاقفو فارطألا ددعتم 

ةصاخلا ةسار دلا تايصوت نأشب ةيذيفنتلا ةنجللا يبناج نم ةذختملا تاءارجإلا زجومو ؛١٥/٨ررقملل 
نع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو ةيذيفنتلا ةنجللا ريرقتو ؛ ١٦/٣٦ ررقملل ًاقفو ةيلاملا ةيلآلاب

نم دحلل تاينقت ريوطتو ذيفنتو عينصتلا لماوع تامادختسا نم تاثاعبنالا نم دحلا يف ققحملا مدقتلا 
ةرقفلل ًاقفو نوزوألل ةدفنتسملا ريغ داوملا تايلمعو تاثاعبنالا ررقملا نم ٥  نع ةنامألا ريرقتو ؛ ١٥/٧ 
  .ةيذيفنتلا ةنجللا تاعامتجاو فارطألا تاعامتجا ميظنتب ةلصتملا اياضقلا

_________  


