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يف فارطألل ةيوضعلا حوتف ملالماعلا قيرفلا 

ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
  نوزوألا ةقبطل

  نورشعلاو عباسلاعامتجالا 
  ٢٠٠٧ هينوي/ناريزح ٧ - ٤، يبورين

 *تقؤملا لامعألا لودج نم ١٥ - ٣دونبلا 

لايرتنوم لوكوتورب يف  فارطألل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلع ةحورطم اياضق
تامولعمو نيرشعلاو عباسلا  هعامتجا يف اهتشقانمل نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب
  هتيانعل ةمدقم

  ةنامألا نم ةركذم

  ةمدقم

لماعلا قيرفلا ىلع ةحورطملا اياضقلل ًازجوم هاندأ لوألا لصفلا يف ةيلاحلا ةركذملا مدقت  - ١  
لماعلا قيرفلا نم ةمدقملا تايصوتلا لاحتسو . نيرشعلاو عباسلا هعامتجا يف اهتشقانمل ةيوضعلا حوتفملا
  .اهدامتعاو اهيف رظنلل فارطألل رشع عساتلا عامتجالا ىلإ

نأ ةنامألا دوت يتلا رومألا نأشب تامولعم ىلع ،يناثلا لصفلا يف ،ةيلاحلا ةركذملا لمت شت امك  - ٢
فارطألا هابتنااهيلإهجوت   .  

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro/WG.1/27/1.  
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ةيوضعلا حوتفملالماعلا قيرفلا ىلع ةحورطملا اياضقلل زجوم  - ًالوأ عباسلا هعامتجا يف اهتشقانمل    
  نيرشعلاو

لامعألا لودج نم٣دنبلا   - فلأ مييقتلا قيرف اهعضو يتلا ٢٠٠٦ماع تامييقتل عما جلا ريرقتلا ضرع:    
  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو ،ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفو ،يملعلا

ةداملل ًاقفو  - ٣ قيرفو ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفو يملعلا مييقتلا قيرف لمكتسا ،لوكوتوربلا نم ٦   
اهريراقتل ًاعيمجت ةقرفألا مدقتسو. تاونس عبرأ لك مدقت يتلااهريراقت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا   

  .نيرشعلاو عباسلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ

لامعألا لودج نم٤دنبلا   -  ءاب نع رداصلا ٢٠٠٧ماعل يلحرملا ريرقتلا نع ةئشانلا اياضقلا يف رظنلا :    
  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف

ماعل يلحرملا هريرقتل ًاضرع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مدقيس  - ٤  ٢٠٠٧.  

  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨يماعل ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإل تانييعتلا ضارعتسا ): أ (٤دنبلا   - ١
ررقملل ًاقفو  - ٥ مدق٤/٢٥  تايالولاو يسورلا داحتالاو ةيبوروألا ةعامجلا يه فارطأ ةثالث ت،   
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإ نأشب تابلط ةي كيرمألا ةدحتملا

ةيلاتلا لوادجلا زجوتو . ٢٠٠٩ و٢٠٠٨يماعل ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ لجأ نم ةيرولف 
تابلطلا هذ  ةلصتملا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تايصوت.  

بجومب ةلماعل ا ريغ فارطألا لجأ نم ةيرتملا نانطألاب ةيساسألا تامادختسالا تانييعت: ١لودجلا 
ةنسل ٥ةداملا   ٢٠٠٧  

ةنسلا  يفةمدقم تانييعت  فرطلا  
  ٢٠٠٨ ماعلةيلاحلا 

  يفةمدقم تانييعت
 ماعلةيلاحلا ةنسلا 
٢٠٠٩  

ايجولونكتلا قيرف ةيصوت  
  يداصتقالا مييقتلاو

ًانط٣١٦  ةيبوروألاةعامجلا    ةنيعملا ةيمكلاب يصوي     
ًانط٢٨٢    ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا   ةنيعملا ةيمكلاب يصوي   
ًانط١٤٠  يسورلا داحتالا ًانط١٣٠      ةنيعملا ةيمكلاب يصوي   

،يكزي اميف ،قيرفلا ريشي  - ٦ ركذلا ةفنآلا تانييعتلا ىلإ  نأ  ريقاقعلا نم ديدعلا بيكرت داعي ال دق ه   
ماع لبق ٢٠٠٨ةنسل ةيرولف ةيرول كلا نوبركلا تابكرم نم ةبولطملا تايمكلا يف ةجردملا امم ، ٢٠١٠ 
ىلإ ريشي دقكلذ نأ  ناك نإ ام ةلأسم ريثي  مملا نم  ةيساسأ ةلصلا تاذ تايمكلاو تانييعتلارابتعا نك    .

قيرفلاريشي امك ىلإ  نأ  ، ادختسا متي ه  ةيراجت تارابتعاو ضيرملا ةحارإ لجأ نم ةيفيلوت تاجتنم م
بنجتل ةياغلل ةماه لظتس تانوزخملا ةرادإ نأ قيرفلا دكؤي ،ا ريخأو. ةيساسأ ربتعت ال امبركلذلو 

. طرفملا ريمدتلا ىلإ ةلمتحملا ةجاحلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يرورضلا ريغ جاتنإلا
 ١٩٩٦لبق ام ةدصرأ نع غالبإلا يف رظنلا يف بغرت دق فارطألا نأب ددصلا اذه يف قيرفلا حرتقيو 

مادختسا ططخ جردتنأب ةبلاطملا تازيمو تانوزخملا  لبقتسملا يف تانييعتلا يف اهنم صلختلا وأ   . 
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لصفلا يف ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نأشب ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت شقانتو نم ١   
  .٢٠٠٧ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا 

ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ لجأ نم ةيساسألا تامادخت سالا تاءافعإ تابلط ىلإ ةفاضإلابو  - ٧
مادختسا لجأ نم ءافعإيسورلا داحتالا بلط دقف ،افنآ اهيلإ راشملا ةننقملا  ًانط١٤٠  تابكرم نم    

ةنسل ١١٣ -ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا ًانط١٣٠ و٢٠٠٨  ماع لجأ نم   تاقيبطت نأشب ٢٠٠٩  ءاضف  
ررقملا يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم بلط دق هنأ فارطألا ركذتت امبرو . ةنيعم يوج

فارطألا هيف ترقأ يذلا ١٨/٨ ماع يف مادختسالا اذه لجأ نم ةيساسأ تامادختسال ءافعإ،   ٢٠٠٧ ،
 ، ىلع ،يسورلا داحتالا عم نواعتلاب وهل ةعباتلا ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل عم لمعي نأ

نوبركلا تابكرمل ةمئاقلا لئادبلا لامعتسا نكمملا نم ناك اذإ ام ديدحتل لماش مييقتب عالطضالا 
مادختسالا اذه يف١١٣ -ةيرولف ةيرولكلا رظنلا لصاوي نأ يسورلا داحتالا ىلإ ررقملا اذه بلط امك .  
يتلا  ١١٣ -ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تانوزخمل ةيبنجأ رداصم مادختسا عيطتسي ناك نإ اميف

مادختسالا اذه نأشب لبقتسملا يف تاجاح يأ ةيبلت يف ةمهاسم ةباثمب ا    .أ ىلع اهديدحت مت
ًافنآ٧ةرقفلا يف تشقون يتلا اياضقلا قيرفلا جلاع دقل   - ٨ مسقلا يف   يلحرملا هريرقت نم ٤-٤   

ايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل يأر ىلإ هيف راشأ يذلا٢٠٠٧ماعل  اميف هنأب هل ةعباتلا ةيئ ، 
، ٢٢٥ -ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا نكمي ةيسورلا تامادختسالا ضعبل ليدبك  
نإف ،يسورلا داحتالل حرتقملا لاقتنالل ضارعتسا دعبو ،هيلع ءانبو . تقؤم لحك طقف ديفي كلذ نإف
لالخ نم ،قيرفلاو . ٢٠٠٩ و٢٠٠٨م اع لجأ نم يسورلا داحتالا تابلط ىلع ةقفاوملاب يصوي قيرفلا

نوبركلا تابكرم داريتسا ةيناكمإ فاشكتسا ةلصاوم ىلع يسورلا داحتالا عجشي ،ةيصوتلا هذه 
يرورضلا نم نوكي ال ثيحب ةحاتملا ةيملاعلا ةدصرألا نم اهيلإ جاتحي يتلا ١١٣ -ةيرولف ةيرولكلا  
ح ةعنصملا١١٣-ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مادختسا   .اثيد 

مدقتلل ةيذيفنتلا ةنجللاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ضارعتسا ): ب (٤دنبلا   - ٢
قيبطتو عينصت لماوعك ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختساو تاثاعبنا ليلقت يف زرحملا 

  )١٧/٦ررقملا  (تاثاعبنالانم ليلقتلل ةليدبلا تاجتنملاو تايلمعلاو تاينقتلا 
ررقملل ًاقفو  - ٩ نأب نابلاطم ةيذيفنتلا ةنجللاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نإف ١٧/٦   ،

ليلقت يف زرحملا مدقتلا نع نيرشعلاو عباسلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتف ملالماعلا قيرفلا ىلإ ريراقت امدقي 
داوملا نيوكت نم كلذ بحاص ي امو ،عينصتلا لماوع تامادختسا نم ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تاثاعبنا

ضرغلا اذهل ةليدب تايلمعو تاثاعبنالا ليلقتل تاينقت ثادحتساو ذيفنتو ،اهتيعونو ةباقرلل ةعضاخلا 
ةيضقلا هذه نع ةلقتسم ةساردب قيرف لا علطضي ملو. نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مدختست ال تاجتنمو
ذيفنتلا ةنجل ريرقتنكلو لسريس  املاح فارطألا ىلإ     .ًاحاتم حبصي 

عامتجالا نم ًاءدب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف موقي نأ ١٧/٦ررقملا بلط امك   - ١٠  
تاءافعإ نع تايصوت عضوو ريرقت ميدقتب ،كلذ دعب ةنس لك يفو ٢٠٠٨ماع يف فارطألل نيرشعلا   ،

ليبقلا اذه ن م مادختسا يأب ةلصتملا نأشلا تاذ ريغ تاثاعبنالا نعو ،عينصتلا لماوع مادختسا
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هنم اهفذح وأ١٠/١٤ررقملل فلأ لودجلا ىلإ اهتفاضإ نكمي يتلا عينصتلا لماوع تامادختساو  يفو .  
ماع نع قيرفلل يلحرملا ريرقتلا نإف ٢٠٠٨ماع ىتح بولطم ريغ كلذ نأ نيح  ةشقانم لمشي ٢٠٠٧،   

تافوذحملا وأ ١٨/٨رر قملل رركم فلأ لودجلاو فلأ لودجلا ىلإ ةلمتحملا تافاضإلل ةيليصفت ةتقؤم  
  .هنم ةلمتحملا

ريرقتو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لمع ةلاح يف رظنلا يف لماعلا قيرفلا بغري دق   - ١١
فارطألل رشع عساتلا عامتجالا ىلإ تايصوت نمًامئالم هاري امب مدقتلاو ،ةيذيفنتلا ةنجللا  .  

ديرولك عبار تاثاعبنا نع يداصتقالا مييقتلاو ايجولو نكتلا قيرفل يئاهنلا ريرقتلا): ج (٤دنبلا   - ٣
  )١٨/١٠ررقملا (اهضيفختل ةحاتملا صرفلاو نوبركلا 

نم ةيملاعلا تاثاعبنالا ميقي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ١٦/١٤ررقملا بلطي   - ١٢  
رشع نماثلا عامتجالا ىل  إًاريرقت مدقي نأو ةنيعم ةصاخ مادختسا تائف نم نوبركلا ديرولك عبار
يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا رظنو  .تاثاعبنالا تاضيفخت زاجنإل ةلمتحملا قئارطلل مييقتب فارطألل
عامتجالا هيف رظن امك يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت يف  نيرشعلاو سداسلا هعامتجا
ًايئاًاريرقت دعي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ ررقو فارطألل رشع نماثلا   نع  

صيحمتو ،ةيعانصلا تاثاعبنالا نع تانايب ىلع لوصحلاب صوصخلا هجو ىلع ءانتعالا عم ،رمألا اذه 
بلاقم لثم ىرخأ رداصم نم تاثاعبنالا ريدقتو نوبركلا ديرولك عبار جاتنإب ةلصتملا ىرخألا اياضقلا 

مسقلا يف اهيلع عالطالا نكمي يتلاو ،رمألا اذهل هتشقانم ضرعم ، يفقيرفلا ريشيو .ةمامقلا نم ٦-٤   
لمكتسي مل هنأ ىلإ٢٠٠٧ماعل يلحرملا هريرقت  دعب،  ًارظن رمألا اذه يف رظنلا  تقولا قيض ىلإ    

ليلحت باقعأ يف هنأ ىلإ قيرفلا ريشي امك . ةلصلا ةقيثولا تانايبلا ىلإ ذافنلا يف اههجاو يتلا تابوعصلاو
، اق نكمي يتلا ةديحولا نوبركلا ديرولك عبار تاثاعبنا نأ ىلإ قيرفلا اذه صلخ يملعلا مييقتلا قيرف هب م

امبر يتلا دنهلاو ايروك ةيروهمج لثم قطانم نم طقف ةدودحم تانايب دجوت هنأو ،نيصلا نم تناك اهعبتت 
نيحلا ىتح نوبركلا ديرولك عبارلًاردصم لثمت لازت ال قيرف نإف ،ةمامقلا بلاقم ة يضقب لصتي اميفو.  

تايبدألل ليلحت نم ةددحم تاجاتنتسا صلختسي نأ عيطتسي ال اميف ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 
نكمي ةمامقلا بلاقم نع ةجتانلا نوبركلا ديرولك عبار تاثاعبنا تايوتسم نأ ىلإ ريشي ،دهعلا ةثيدحلا 

دلبلا يفًايونس نانطألا نم ةليلق تائم غلبت نأ ناديملا يف نواعتلاو ةيمنتلا ةمظنم يف ءاضعألا نا  
ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا يف ةمامقلا بلاقم زواجتت نأ ريبك دح ىلإ لمتحملا ريغ نم نأو يداصتقالا 

تايوتسملا هذه٥  .  
يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف رظن ةلاح يف رظنلا يف لماعلا قيرفلا بغري دق   - ١٣

ًامئالم هاري امب مدقتي نأو ،ةلصلا تاذاياضقلا فارطألل رشع عساتلا عامتجالا ىلإ تايصوت نم   .  

 ن -ديموربلا ليبورب تاثاعبنا نع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت): د (٤دنبلا   - ٤
  )١٨/١١ررقملا (اهضيفختل ةحاتملا صرفلاو لئادبلاو 

نكتلا قيرف ىلإ١٨/١١ررقملا بلط   - ١٤ ةدوجوملا تامولعملا ثدحي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولو  
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطو ،نوزوألا دافنتسا يف ن -ديموربلا ليبورب ةيناكمإ نأشب
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تانايب ىلع لوصحلاب صوصخلا هجو ىلع ءانتعالا عم ةيملاعلا تاثاعبنالل همييقت لصاوي نأ يداصتقالا 
لمكأتامولعم وأ/و نإلا نع  يداصتقالاو يجولونكتلا رفاوتلاو ،تاثاعبنالاو تامادختسالاو جات  
 .اهل ةيميظنتلا دعاوقلاو ةيئايميكلا ةداملا هذه لئادب ةيمسو مادختسالا تائف فلتخم لجأ نم لئادبلل

ماعل يلحرملا هريرقت نم ٥-٤مسقلا يف ةيضقلا هذهل قيرفلا ةشقانم ىلع عالطالا نكميو   ٢٠٠٧. 
جاتنإلا نع ةقيقد تانايب ىلع لوصحلا رسيتملا نم سيل هنأ ىلإ ريشي اميف ،صاخ هج وب قيرفلا ردقيو

 ،  زواجتت ةيونسلا يملاعلا جاتنإلا ةردق نأببولطملا يونسلا غالبإلا ىلإ داقتفالا ببسب تاثاعبنالاو
ةيمكب يملاعلا كالهتسالا ريدقت عم ،يرتم نط٢٠ ٠٠٠ ًايونس يرتم نط٢٠ ٠٠٠ - ١٠ ٠٠٠     

ةيمكب ةيملاعلا تاثاعبنالاريدقتو ،. ًايونس يرتم نط ١٠ ٠٠٠ - ٥ ٠٠٠  قلعتي اميف  قيرفلا ريشيو
ديموربلا ليمورب نم يرتم نط٥٠٠٠ءاهز مدختسي نأ لمتحملا نم نأ ىلإ ،تامادختسالاب  ن - 

يقابلا مدختسي نيح يف ،ةيوضعلا تابكرملا نم اهريغو ةينالديصلا تابكرملا قيلخت لجأ نم طيسوك 
لامح بيذمكو ذاذركو ،ناريطلاو يوجلا ءاضفلاو ةعانصلاب ةصاخلا فيظنتلا ضارغأ لجأ نم بيذمك  
ماق ،ددصلا اذه يفو . ةيرصبلاو ةيبطلا طئابنلا عينصت يفو ،ةيسكتلاو رابحألاو ةقصاللا داوملا لجأ نم

ةيرولكورديهلا نوب ركلا تابكرمو نيليثيإلا رولك قوفو نيليثيإلا رولك يثالثلليدبك اهل جيورتلاب ةعابلا 
اميفو . تاقيبطتلا نم ريثك يف نوزوألل ةدفنتسملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمو ب١٤١-ةيرولف

ترهظأ تاناويحلا يف لجألا ةليوطلا تارابتخالا نأ ىلإ قيرفلا ريشي ،ةيميظنتلا دعاوقلاو ةيمسلاب قلعتي 
،ثودح  ةيبصع ةيمس تدجو هنأوثانإلاو روكذلا نم لكل يلسانتلا زاهجلا يف ةيمس ةبسنلاب  تاناويحلل    

نم ةمارصب دحلا ىلع ةحصلاب ةلصتملا تاطلسلا  وأةديدع تاموكح تلمع ،كلذل ةجيتنو . رشبلاو
اميفو . يبوروألا داحتالا يف ن-ديموربلا ليبورب مادختسا نم يجيردتلا صلختلا متو ،اهل لامعلا ضرعت
يملعلا مييقتلا قيرف نأ ىلإ قيرفلا ريشي ،ضرعلا طوطخب ةصوصخملا نوزوألا دافنتسا تاناكمإب قلعتي  

غلبت ٢٠٠٦ماع ريرقت يف ةجردملا ،هتاريدقت ثدحأ نأ دكأ  اب٠،١،  ةيرادملا تاثاعبنالا ىلإ ةبسنل  
ىطسولا ضرعلا طوطخ يلامش نم تاثاعبنالل ةبسنلاب٠,٠٣ -٠,٠٢و قيرف ريرقت نأ امك .  

  .٠،٣١غلبت ن -ديموربلا ليبوربل يملاعلا رارتحالا ةيناكمإ نأ ىلإريشي يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 
رمألا اذه نع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت يف رظنلا يف لماعلا قيرفلا بغري دق   - ١٥

فارطألل رشع عساتلا عامتجالا ىلإ تايصوت نمًامئالم هاري امب مدقتي نأو  .  

يدصتلل ةمزاللا ريبادتلا مييقت نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكت لا قيرف ريرقت): ه (٤دنبلا   - ٥
  )١٨/١٢ررقملا (ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلع زيكرتلا عم ،نوزوألا دافنتسال 

ررقملل ًاقفو  - ١٦ زومت يف لمع ةقلح ةياعر ةنامألا تلوت١٧/١٩  ةمئاق دادعإل ٢٠٠٦هيلوي /،   
ايجولونكتلا قيرف نم مدقملا صاخلا ريرقتلا نع ةئشانلا نوزوألا دافنتساب ةل صتملا ةيلمعلا ريبادتلاب

خانملا ماظنو نوزوألا ةقبط ةيامح نع خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلاو يداصتقالا مييقتلاو 
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم نأشلا اذ  عامتجالا دم تعاو. مدقملا يليمكتلا قحلملاو يملاعلا

ىلإ هيف بلط يذلا ١٨/١٢ررقملا ،هذه لمعلا ةقلح ريرقت يف رظنلا باقعأ يف ،فارطألل رشع نماثلا   
ءوض يف لمعلا ةقلح ريرقت يف ةروكذملا ريبادتلا مييقت لصاوي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف 

تابكرم ىلع زيكرتلا عمو ،اهكالهتساو نوز وألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ يف ةعقوتملاو ةنهارلا تاهاجتالا
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بلطو ضرع نم لبقتسملا يفو نهارلا تقولا يف ثدحي ام كلذ يف امب ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا 
ةعباتلا ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ ريثأت ىلع ةوالع ،اهلئادبو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلع 

هلا نوبركلاتابكرم جاتنإ ىلع وتويك لوكوتوربل مت ي نأ ررقملا بلط امك. ٢٢ -ةيرولف ةيرولكوردي 
لمع يفرظنلا يملعلا مييقتلا قيرف عم نواعتلاب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف   قلعتي اميف  
هريرقت نم ١٠لصفلا يف قيرفلا هنع غلبأ امكو . نوزوألا ةقبط ةداعتسا ددصب امهجئاتن تالالدب  

قيرفلا موقي نأ عقوتملا نمو . رمألا اذه نأشب لمعلا تلهتسا ماهم ةقرف أشنأ هنإ، ف٢٠٠٧ماعل يلحرملا 
  .ةلصلا تاذ رومألا نأشب مدقت نم هققح امل يلوأ ضارعتساب لماعلا قيرفلا ديوزتب

تابكرمل ةدحاو ةعفد دودحملا جاتنإلا نع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت ): و (٤دنبلا   - ٦
  )١٨/١٦ررقملا (ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةيرولف ةيرولكل ا نوبركلا

ةعفد جاتنإ ىودج يف ىلوألا ةرملل ٢٠٠١ماع يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف رظن   - ١٧  
فارطألل ةيقبتملا لجألاةليوطلا تاجاحلا ةيبلت لجأ نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةريخأ   

ةداملاب ةلماعلا ريغ نوبركلا تابكرم مدختست ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسا ةزهجأ جتنت لازت ال يتلا ٥   
فورعملا جاتنإلا كلذ يف ةديدع تابسانم يف تقولا كلذ ذنم فارطألا ترظن دقو . ةيرولف ةيرولكلا

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ١٨/١٦ررقملا بلطيو ". ةدحاو ةعفد جاتنإلا"مساب  مدقي نأ  
مييقت يف مدقت نم هزرحأ امع ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالا ىلإ ًاريرقت  

قاشنتسالا ةزهجأ لجأ نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةدحاو ةعفد دودحم جاتنإ ىلإ ةجاحلا 
نم لك يف ،ا يمكلاو لثمألا هتيقوتو كلذ ىودجو ،رصحلا هجو ىلع ةددحملا تاعرجلاب  ىصوملا تا

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  مكحلا اذه بجومب لمعت ال يتلا فارطألاو٥  جلاعيو .  
ماعل يلحرملا هريرقت نم ٢لصفلا يف اياضقلا هذه قيرفلا  ىودج نأ صاخ هجوب قيرفلا دجيو . ٢٠٠٧ 

يرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نأشب٢٠٠٩ماع دعب جاتنإلا  ةدودحم ةينالديصلا ةبترملا نم ةبئاسلا ة  
لماوعلا نم برض ءارج نمًادج نوبركلا تابكرم جاتنإ نأش نم نأو ةينطولا دويقلا اهنيب نم    ،

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةئاملاب ٥٠ - ٢٥دلوي نأ ةينالديصلا ةبترملا نم ةيرولف ةيرولكلا   
اهريمدتنيعتيسيتلا ةينالديصلا ريغ ةبترملا نم  نم ٢٠٠٩ماع يف ةدحاو ةعفد جاتنإلاب قلعتي اميفو .    

ىلع ضورعم ريفوتب صاخلا قسنلا اذه دئاوف ىلإ قيرفلا ريشي ،اهيلت يتلا تاونسلاو ةنسلا كلت لجأ 
ًاحملم٢٠١٠دعب امل ةدحاولا ةعفدلا وأ رمتسم يونس جاتنإ رادم  ماع يف ةدحاو ةعفد جاتنإلا نأ ىلإ ،   

ا نم نكمم٢٠٠٩ تايمكلا نأ ىلإ قيرفلا ريشيو . ىضرملا ةحصب ررض قاحلإ نودب ةينقتلا ةيحانل 
مجح نم ةعضاوتم تايمك ٢٠٠٩ماع يف ةدحاولا ةعفدلا كلتل ةبولطملا  نأ ديب . ًالامجإ نط ٤ ٠٠٠ 

ةيفاك ةيمك ةلافكل ٢٠٠٨ءانثأ قدأ لكشب ةددحم نوكت نأ يغبني تاريدقتلا هذه نأ ىلإ ريشي قيرفلا   
نوبركلا تابكرم نم  طرفملا جاتنإلا بنجتىلع تقولا سفن يف  لمعلاو ىضرملا ةحصلجأ نم 

  .دعب اميف اهريمدت نيعتي يتلا ةيرولف ةيرولكلا
ماع يف ةدحاو ةعفد جاتنإلا نم نيكمتلاةيغبو   - ١٨ ذاختا غوسي ام دجوي هنأ قيرفلا دقتعي ٢٠٠٩   ،

يف قدأ لكشب تايمكلا ديدحت يغبني هنأب٢٠٠٧يف ررقم  ماع   ًادانتسا٢٠٠٨  ةمدقملا تامولعملا ىلإ    
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةعنصملا تاهجلا يقلت ةلافكل يرورض كلذ نأو ،فارطألا نم  
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رابتعالا يف ذخألا عمو ،كلذ ءوض يفو . طيطختلا ريسيتل يفكي امب ركبم تقو يف ةدكؤمتابلطل 
تابكرم بلطي دق فرط يأ ىلع نيعتي هنأ ىلإ ق يرفلا ريشي ،ةنهارلا لوكوتوربلا تايلمع تيقوتب

ماع لئاوأ يف ةددحم تامولعم مدقي نأ ،اهدعب امو ٢٠٢٠يف اهمادختسال ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا   
رخاوأ يف مهعامتجا يف ررقمل فارطألا ذاختا لجأ نم ٢٠٠٨ لجأ نم جاتنإلاب نذأي٢٠٠٨  ماع    
كلذك قيرفلاريشيو. ٢٠٠٩ ىلإ  هنأ نيح يف هنأ  ةيساسألا تامادختسالا تايلمع مادختسا نكمي    

ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا لجأ نم ءافعإلا تايوتسمب صيخرتلاو تاجاحلا ديدحت يف ةنهارلا 
ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا لجأ نم ةبولطم نوكت دق ةيلمعلا هذه نإف ٥ اذه يف قيرفلا ريشيو . ٥، 
بغرت يتلا فارطألا نم ٢٠٠٨ماع يف اهنيعب نادلبب ةصوصخم تامو لعم ىلإ جاتحي دق هنأ ىلإ ددصلا  

 ةيجيتارتسانع تامولعم ىلع تامولعملا كلت لمتشت نأ نيعتيو . ةدحاو ةعفد جاتنإلا نم ةدافتسالا يف
ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم يجيردتلا صلختلا خيرات كلذ يف امب ،نادلبلا كلتب ةصاخلا لاقتنالا 

رصانعلل زجومو ؛ةقباس تاونس ثالثب ةصاخلا كالهتسالا تانايبو ةنس لكل ةبولطملا ة يمكلاو ؛ةننقملا
نم ةيلاخ لئادب رفاوت تيقوتو ؛لعفلاب ةدمتعملا ليوحتلا عيراشم يف ةنمضتملا نمزلاب ةصوصخملا 

ة قاطلا نع تامولعمو ؛نيدروتسملا وأ ةيلحملا ةعنصملا تاهجلا نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
ا تاردقلاوقفارملاو  ، تابكرم ىلع ةيوتحملا ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ جاتنإ ءدب خيراتو ةينيزختل  

سمت دقو . تانوزخملا ىلإ لوصولا لبسو ؛)٢٠٠٩ماع يف ءدبلا بنجتل (ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تايمك عبتتل ةيونس ةبساحم ةيلمع ىلإ ًاضيأ ةجاحلا نوذأملا ةيرولف ا  

  .ةرمدملا وأ ةنزخملاو ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ يف ةمدختسملاو ةجتنملاو
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت يف ةراثملا اياضقلا يف رظني نأ يف لماعلا قيرفلا بغري دق   - ١٩

رشع عساتلا عامتجالا ىلإ تايصوت نم هل امئالم هاري امب مدقتي نأو ةيضقلا هذه نأشب يداصتقالا 
  .فارطألل

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلاقيرف ريراقت نع ةئشان ىرخأ اياضق يأ): ز (٤دنبلا   - ٧    
ةيميظنت وأ ةيرادإ اياضق يأ يف لامعألا لودج نم دنبلا اذه تحت دوهعملا يف فارطألا رظنت   - ٢٠

  . يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا اهريثي ةيليومت وأ

لامعألا لودج نم٥دنبلا   - ميج   ليثيملا ديموربب ةقلعتملا اياضقلا يف رظنلا:  

   ٢٠٠٨يماعل ليثيملا ديموربل ة جرحلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت ضارعتسا): أ (٥دنبلا   - ١
  ٢٠٠٩وأ /و

ةرقفلل ًاقفو  - ٢١ ررقملا نم ٢  ررقملاو ٩/٦  رايخلا ةنجل تعمتجا١٣/١١  ليثيملا ديموربل ةينقتلا تا ، 
ىلإ ١٩نم ةرتفلا يف  راذآ٢٣  مييقتل ،ايلاطيإب ويسالأ يف٢٠٠٧سرام /   ٢٠٠٨يماعل ةديدج تانييعت   

ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ نأشب٢٠٠٩وأ /و فارطأ تس تمدق ،صاخ هجوبو .  
ًانييعت٢٠ ًاديدج  ًايفاضإ وأ  ماعل ةجرحلا تامادختسالل   فارطأ سمخ تمدقو ٢٠٠٨  ًانييعت٣٦  ماعل    

ًايرتمًانط ١ ٢٤٣ىلإ كلذ عومجم لصو دقو . ٢٠٠٩ ماعل   ًايرتمًانط ٦ ١٠٥ و٢٠٠٨  ماعل    ٢٠٠٩ .
ًانييعت١٤نأشب يلوأ مييقتب ةنجللا تماق دقو  ةنسل ةبرتلاب ةلصتم ةجرح تامادختسال   نأشبو ٢٠٠٨   ،
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ًانييعت٢٩ ةنسل   ىلع يرتم نط  ٥ ٨٤٣,٦٦٠و ١ ١٩٤,٣٩٦ىلإ كلذ عومجم لصو دقو . ٢٠٠٩ 
 ًانط ٣ ١٨٣،٤٠٧هعومجم امب يصوت ن أ ةنجللا تعاطتسا ،تانييعتلا هذه نيب نمو. يلاوتلا

، . ٢٠٠٩ةنسل نط  ٢ ١٨٦,٦٦٠هعومجم ام  و٢٠٠٨ةنسل نط  ٩٩٦،٧٤٦و نهارلا تقولا يفو
ةئف يف تانييعتلا نم ١٥عضو  مييقتلا ىلعةرداق ريغ"   ."  

ةيفاضإلا وأ ةديدجلا ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نم ةعبسل يلوأ مييقتب ةنجلل ا تماق امك  - ٢٢
ماعل ةبسنلاب تانييعتلا هذه نم ةعستو ٢٠٠٨ماعل ةبسنلاب ةيساسألا علسلاو لكيهلاب ةلصتملا   ٢٠٠٩ ،

يلاوتلا ىلع يرتم نط٥٢٩،٧٢١ و١١,٥٣٥ىلإ هعومجم لصي امب  ةاقلتملا ةعبسلا تانييعتلا نيب نمو .  
اهنم نينثا ةيكزت عم ،اهنم ةسمخ ةنجلل عباتلا ةيساسألا علسلاو لكايهلا قيرف يكز ٢٠٠٨ماع نأشب   ،

نط٣،٩٥٢هعومجم امب ،لماكلاب ةنيعملا ةيمكلا نع لقي امب  نأشب دحاو نييعت مييقت ةنجللا عطتست ملو .  
نييعت يكزت ملو٢٠٠٨ماع  دحاوًا،  ةجرحلا تامادختساللًا  نأ ةنجللا تعاطتسا ن هارلا تقولا يفو.  

ماع لجأ نم نط ٣،٩٥٢تانييعتلا هذه نيب نم يكزت  ةاقلتملا ةعستلا تانييعتلا نيب نمو . ٢٠٠٨ 
اهنم ةعبرأ ةيكزت عم ،ةينامث يكزي نأ ةيساسألا علسلاو لكايهلا قيرف عاطتسا ٢٠٠٩ماع نأشب   ،

ماع لجأ نم ا ايمكلا نإف ،نهارلا تقولا يفو. ةنيعملا ةيمكلا لماك نم لقأ تايمكب  ىصوملا ت
اهعومجم غلبي ٢٠٠٩ ةئف يف تانييعتلا دحأ عضو عم ،نط ٤٧٦،٠١٧    ".مييقتلا ىلع ةرداق ريغ" 

ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ا ًاقفوو  - ٢٣  موقت يتلا تاضارعتسالا تاءارجإل يتلا و 
ا عمتجت نأ عقوتملا نم١٦/١٤ررقملا يف اهدامتعا مت  يأ يف رظنلل هيلوي /زومت رهش يف ةيناث ةرم ةنجلل، 

اهريرقت عضت نأو "مييقتلا ىلع ةرداق ريغ"ةئف يف ةعوضوملا تانييعتلا كلتب ةلصتم ىرخأ تامولعم   ،
  . ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نم ةنهارلا ةلوجلا لجأ نم يئاهنلا

نم ةمدقملا تايصوتلاو تانييعتلا ضارعت ساب ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا موقي نأ عقوتملا نم  - ٢٤
عساتلا عامتجالل تايصوت نم ًامئالم هاري ام عضي نأو ،ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل  
  .فارطألل رشع

ةيلودلا ةيقافتالا عم تالاصتالاو نحشلا لبق امو يحصلا رجحلا فيراعت نع ريرقت ): ب (٥دنبلا   - ٢
نحشلا لبق امو يحصلا رجحلاب ةقلعتملا لئاسملا نأشب تابنلا ةيامحل   )١٨/١٤ررقملا ( 

تائيهلا عم نواعتي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ١٨/١٤ررقملا بلطي   - ٢٥ ةينقتلا  
ملا مساقت لمشت ةديدع تالاجم يف لمعلا قيسنت فدةيامحل ةيلودلا ةيقافتالل ةعباتلا  تابنلا تامولع  
رجحلا تاقيبطت لجأ نم ليثيملا ديموربل لئادب دامتعاو عضو يف ةمئاقلا دويق لاوصرفلا ديدحت و ،ةينقتلا

ىلإ ةيمارلا تابيترتلاو مظنلاو تايجولونكتلا نأشب يلمع ينقت هيجوت ريفوتو ،نحشلا لبق امو يحصلا 
كتلا قيرف ىلإررقملا اذه بلطي امك. ليثيملا ديموربب ريخبتلا نم تاثاعبنالا ةيندت مييقتلاو ايجولون  
نع نيرشعلاو عباسلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ ًاريرقت مدقي نأ يداصتقالا  

فيراعت نع ةيعئاقو تامولعم مدقت نأ ةنامألا ىلإ بلطيو ،ةينقتلا تائيهلا عم اهارجأ يتلا تالاصتالا 
  . تابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالاو لوكوتوربلا بجومب نحشلا لبق امو يحصلا رجحلا
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كراشددصلا اذه يفو  - ٢٦ يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأ بناج ىلإ ةنامألا ت،   
، (تابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالل ةعباتلا ةيتابنلا ةحصلا ريبادت ةئيهل ةيناثلا ةرودلا   ٣٠ - ٢٦امور

ارطألا ا).٢٠٠٧سرام /راذآ  رجأ ةشقانم باقعأ يفو ريبادت ةئيه تذختا ،ةرودلا هذه يف ةكراشملا ف  
ةوعد لالخ نم ،رومأ ةلمج نم ،كلذو ززعملا نواعتلا ريسيت فدهتسي نأشلا اذ ًاررقم ةيتابنلا ةحصلا  

تانايبلا عمج قيسنت قرط فاشكتساو ةيقافتالا تاعامتجا يف ةكراشملل لايرتنوم لوكوتورب ءاربخ 
  .تامولعملاو

ىلإ هجوملا بلطلاب قلعتي اميفو  - ٢٧ دعت نأبةنامألا  ًاريرقت  حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ هميدقتل    
،نحشلا لبق امو يحصلا رجحلا فيراعت نع ةيوضعلا ةنامألا تماق دقف ءاضعأ ضعب عم نواعتلاب ،   
عضوب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا نحشلا لبق امو يحصلا رجحلاب ةينعملا لمعلا ةقرف  

امو يحصلا رجحلا نع تامولعم اهنم لوألا ءزجلا يف مدقت يتلا UNEP/OzL.Pro/WG.1/27/5ةقيثولا   ،
  .تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا عم ةنامألا تالعافت نع ليصافت يناثلا ءزجلا يف مدقتو ،نحشلا لبق

عضت نأو ةلصلا تاذ رومألا ةلاح يفرظنلايف فارطألا بغرت دق   - ٢٨ ًامئالم هارت ام  تايصوت نم    
  .فارطألل رشع عساتلا عامتجالل

ديمورب مدختست يتلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تاقيبطتلل ةليدب تاءارجإ عضو نع ريرقت ): ج (٥دنبلا   - ٣
  )١٧/١٠ررقملا  (ًايلاح ليثيملا

ررقملا نم ٨ةرقفلا بلطت   - ٢٩ أ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ١٧/١٠   ًاريرقت مدقي ن 
نود ا ٢٠٠٧ماع يف   مايقلا نكمي ةيليلحتو ةيربتخم تاءارجإ رفاوتو عضو نع كلذل ةيلات ةنس لك يفو  

 ٢٠٠٧ماعل يلحرملا هريرقت يف قيرفلا ريشيو . لوكوتوربلل ءاه قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا مادختسا
سلا هذه يف ةديدجتامولعميأ ميدقت عطتسي مل هنأ ىلإ  يف فارطألا ىلإ هميدقت قبس ام ىلإ اهتفاضإل ةن  

ريراقتلا يف ةلصلا ةقيثو تامولعم ميدقت فد   ضارعتسالا ديق ةيضقلا يقبيس هنكلو ،ةيضاملا ةنسلا
نأو رمألا اذه نأشب ةلصلا يذ لمعلا ةلاحب ًاملع ةطاحإلا يف لماعلا قيرفلا بغري دقو. ةلبقملا ةيلحرملا  
نمًامئالم هاري ام عضي فارطألل رشع عساتلا عامتجالا ىلإ تايصوت   .  

رشع نماثلا عامتجالا ريرقت (ليثيملا ديمورب مادختسال تاونسلا ةددعتملا تاءافعإلا ): د (٥دنبلا   - ٤
ةقيثولا نم ٩٤ةرقفلا (لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل   UNEP/OzL.Pro.18/10( ررقملاو  ١٦/٣(  

رارقإل ريياعم ىلع قافتالا ةيضق يف فارطألل رشع سدا سلاو رشع سماخلا ناعامتجالا رظن  - ٣٠
تايالولا هتحرتقا يذلا وحنلا ىلع ،ليثيملا ديمورب نم تاونسلا ةددعتملا ةجرحلا تامادختسالاتاءافعإ   

، . ةيكيرمألا ةدحتملا رولبي نأ رشع عباسلا عامتجالل يغبني هنأ فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ررقو
ةدحاو ةنس نم رثكأ رادم ىلع ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ رشنلًاراطإ ،ناكمإلا ردقب نأ ديب .  
اهحارتقا بحس ىلع ،رشع عباسلا عامتجالا تقو تايدودحم ىلإ ًارظن ،تقفاو ةدحتملا تايالولا  
ماع يف هيف رظنلا متيس هنأب مهفت ىلإ ًادانتسا دعب ،فارطألل رشع نماثلا عامتجالا قفاوو . ٢٠٠٦ 

ةيضقلا عضوىلع ،ةشقانم  حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالا لامعأ لودج ىلع  
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ةيضقلا يف رظنلايف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا بغري دقو. ةيوضعلا بسحب ،تايصوت ميدقت و  
  .فارطألل رشع عساتلا عامتجالا ىلإ ،ةرورضلا

 ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا عم ليثيملا ديمورب تانوزخم يف راضلا راجتالا عنمل تارايخ ): ه (٥دنبلا  - ٥
لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ريرقت( نم ٩٧ةرقفلا (   

UNEP/OzL.Pro.18/10.((  
د ررقمللًاقفو  - ٣١ نيرشعلاو سداسلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا رظن ١/٤ - إ.   ،

اهيف رظنلا يف فارطألا بغرت دق يتلا تارايخلا نع يداصتقالا مييق تلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت يف
راضلاةراجتلا عنم نأشب ةداملاب ةلماعلا فارطألا عم ليثيملا ديمورب تانوزخم يف ة  ضافخنا عم ٥   

كلذددحيو. ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا يف كالهتسالا  راجتلا ريرقتلا  راضلاة  ة  أب رثؤت ةراجت يأ ا   
ذيفنتمت امع صوكنلاب حمستو ،ةباقرلا ريبادتل فرط يأ ذيفنت ىلع سكاعم لكشب لعفلابه  نم    
يتلا تارايخلا ريرقتلا لمشي امك . اهل ةئوانم نوكت وأ ردصم وأ دروتسم فرطل ةيلحملا تاسايسلا
  :يلاتلاك يهو ،ليثيملا ديمورب يف ةراضلا ةراجتلا ةجلاعم نأشب قيرفلا اهحرتقي

عضوم ةيوق ًامظ ن٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطأل ا عضت نأ نكمي"  )أ(   نأشب دينفتلا   
صيخارتلا مظن نم ،اهيدل نوكي نأ مزتعت وأ ،اهيدل امم ءزجك ليثيملا ديمورب يف ةراجتلاب صيخرتلا 

  ؛"ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نأشب
فارطألا لبق نم ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ىلع ةجتنملا فارطألا عيمج رصت نأ نكمي "  )ب(  

  ؛"ميلستلاو نحشلاب حامسلا لبق ةدروتسملا
حنمت نأو ليثيملا ديمورب يف ةراجتلا ىلع ةبسانم بئارض ضرفت نأ فارطألل نكمي   )ج(  

ذافنإ ليومتل بئارضلا نم دئاعلا مادختسا نكميو . لئادبلا عابتاب ضوهنلل لئادبلل ةيبيرض تاليهست
  ؛"لئادبلا ثوحبو لئادبلا معدو كرامجلا

ًايرود غلبت نأ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألل نكمي "  )د(   ديمورب نم ةيلعفلا ا    اجاح نع  
نم لوكوتوربلا هب حمسي يذلا ىوتسملا ديدحتل لكشلا اذ   ةمدقملا تامولعملا مادختسا نكميو ليثيملا

كلتل عيدولا يه نوزوألا ةنامأ نوكت نأ نكميو. ةيساسألا ةيلحملا تاجاحلا ضارغأل جاتنإلا  
  ."تامولعملا

ىلع فارطألل رشع نماثلا عامتجالا نم يريضحتلا ءزجلا قفاو ،قيرفلا ريرقت يف رظنلا دعبو   - ٣٢
دقو . ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالا يف ةيناث ةرم رمألا ةشقانم يغبني هنأ
ىلإ ،ةرورضلا بسحب ،تايصوت مد قي نأو ةلصلا تاذ رومألا يف رظنلا يف لماعلا قيرفلا بغري
  .فارطألل رشع عساتلا عامتجالا
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لامعألا لودج نم٦دنبلا   - لاد لاثتما ةلاح يف رظنلل فارطألا عامتجاو ذيفنتلا ةنجل ليجأت ضارعتسا :  
رحنا نأ تبثي ام مدقت يتلا نوبركلا ديرولك عبار ىلع ةباقرلل٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا  اهفا  

  )١٧/١٣ررقملا (ةيربتخملاو ةيليلحتلا تايلمعلا يف ةيئايميكلا ة داملا كلت مادختساىلإ ىزعي 
بجومب ةلماعلا فارطألا لاثتما ةلاح يف رظنلا ئجرت نأ ١٧/١٣ررقملا يف فارطألا تررق   - ٣٣  

نأ عيطتست اهنكلو نوبركلا ديرولك عبار ةباقر ماكحأ نع رهاظ فارحنا ةلاح يف نوكت يتلا ٥ةداملا   
ليلحتلا ضارغألا يف ةيئايميكلا ةداملا كلت مدختسا ىلإ عجار اهلاثتما مدع نأ ىلعًاليلد مدقت ة ي 

مدعل مكحلا اذه ٥ةداملا بجومب لمعت فارطأ ةثالث تمدختسا ،تقولا كلذ ذنمو  .ةيربتخملاو  
ةافعملا تايمكلا تناكو . اهكالهتسا دودح يف نوبركلا ديرولك عبار نم اهكالهتسا باستحا
نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط٠،٠٦٥غلبت ةثالثلا فارط ألل دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ٠،٠٣١ و   
يلاوتلا ىلع ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط٠,٠٠٢ ونوزوألا دهشتسملا تامادختسالا تنمضتو .  

ليلحتلا لجأ نم فظنأ رصنعو ،فصرلا طئالخ يف يتلفسألا تنمسألا تاجرختسم تارابتخا ا  
يئايميك فشاكو ،ةيوناثلا سرادملا يف ةيربتخم تامادختساو ،لئاس جرختسمل يربتخم ليلحتو يئايميكلا  ،
  .تافآلا تاديبم اياقبو نوهدلا فاشتكال يربتخم

دقو ،ةنسلا كلت دعب لاثتمالا ةلاح يف رظنلا ءاجرإ فقو ىلع ١٧/١٣ررقملا ذيفنت يوطنيو   - ٣٤  
  ةرتفلا ةجلاعم لجأ نم رشع عساتلا اهعامتجا يف ةي ضقلا ضرعتست نأ فارطألا ىلإ بلُط

بسحب ،تايصوت ميدقتو ةلصلا تاذ اياضقلا يف رظنلا يف لماعلا قيرفلا بغري دقو . ٢٠٠٩ - ٢٠٠٧
  .فارطألل رشع عساتلا عامتجالا ىلإ ،ةرورضلا

لامعألا لودج نم٧دنبلا   - ءاه   )١٥/٨ررقملا (ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا تاءافعإ لبقتسم :  
لماش ءافعإ داجيإب ةلصلا ةقيثولا تاررقملا نم ًاددع نينسلا رم ىلع فارطألا تذختا  - ٣٥  

تاررقملا ًالثم رظنأ(هب لمعلا ةلصاومو ،نوزوألل ةدفنتسم داومل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل   
ررقمل ا يف فارطألا تقفاوو). ١٧/١٣ و١٦/١٦ و١٥/٨ و١١/١٥ و١٠/١٩ و٩/١٧ و٧/١١

ىلع١٥/٨ لوألا نوناك٣١ىتح جرحلا يليلحتلاو يربتخملا مادختسالا ءافعإب لمعلا دم "  ربمسيد / 
  .فارطألل سداسلا عامتجالا ريرقتل يناثلا قفرملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا بجومب" ٢٠٠٧

ًافنآ اهيلإ راشملا تاررقملا يف ةدراولا تاطارتشاللًاقفو  -٣٦ أب ةبلاطم فارطألا نإف   ًايونس غلبت ن، 
غلبأ ،ةيضاملا رشعلا تاونسلا ىدم ىلعو . ءافعإلا اذه لجأ نم نيمدختسملا كالهتسالاو جاتنإلا نع
ا ) ةيبوروألا ةعامجلا اهيف امب (ًايونس ٥ةداملا بجومب ةلماع ريغ فارطأ ةعست هطسوتم  ام دافتسا نع
كلت عيمج لبق نم مادختسالل طسوتملا ىوتسملا غلبو. ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا تاءافعإ نم  

ًانط٩٦ءاهز ةعمتجم فارطألا  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم   يف رظنلا يف فارطألا بغرت دقو . ًايونس 
  .فارطألل رشع عساتلا عامتجالا ىلإ ،ةرورضلا بسحب ،تايصوت ميدقتو ءافعإلا اذه ةلاح
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لامعألا لودج نم٨دنبلا   - واو فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجت ةداعإل ةسارد ىلإ ةجاحلا :  
  ٢٠١١ - ٢٠٠٩ةرتفلل لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل 

فارطألا ددعتملا قودنصلا ،لايرتنوم لوكوتورب نم ١٠ةداملا بجومب ،فارطألا تأشنأ   - ٣٧  
ًادانتسا١٩٩٠ماع يف هلالهتسا ذنم قودنصلا لمع دقو . لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل ةداعلا ىلإ   ةصاخلا  

ماوعألا يف دراوملا ديدجتب تاررقم كلذ ىلع ءانب فارطألا تذختاو تاونسلا ةيثالثلا ليومتلا ةقلحب 
ماع يف دراوملا ديدجتل ررقم رخآ ىطغو ٢٠٠٥ و٢٠٠٢ و١٩٩٩ و١٩٩٦ و١٩٩٣ ةرتفلا ٢٠٠٥،   
٢٠٠٨ - ٢٠٠٦ .، عضت نأ دراوملا ديدجت ررقم ىلع ةقباسلا ةنسلا يف ،فارطألا ةداع نم ناك دقلو  

يتلا تاصاصتخالا درت ،فارطألا ىلع ًاليهستو. دراوملل لبقملا ديدجتلا ةسارد نأشب تاصاصتخا  
يف فارطألا بغرت دقو . ةيلاحلا ةركذملا قفرم يف ةريخألا دراوملا ديدجت ةسارد لجأ نم اهيلع قفتا
  .اهيف رظنلل فارطألل رشع عساتلا عامتجالا ىلإ ةلص تاذ لامعأ يأ ةلاحإو رومألا هذه يف رظنلا

لامعألا لودج نم٩دنبلا   - ياز تارملا ددع ليدعتل ا :    ايحالص رييغتل ةيذيفنتلا ةنجللا بلط يف رظنلا
  ءاضتقالا دنع ةنجللا اهيف عمتجت يتلا

هابتنا يعرتست نأ نوزوألا ةنامأ ىلإ فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا تبلط   - ٣٨
ةيذيفنتلا ةنجللا تايحالص رييغت يف فارطألل رشع عساتلا عامتجالا رظني نأ يف اهتبغر ىلإ فارطألا  
لماعلا قيرفلا بغري دقو . ءاضتقالا دنع ةنس لك اهيف عمتجت يتلا تارملا ددع ليدعت يف ةنورملا اهحنمل

اتلا عامتجالا ىلإًامئالم هارت ام بسحب ،تايصوت يأ ةلاحإو ةيذيفنتلا ةنجللا بلط يف رظنلا يف عس ، 
  .فارطألل رشع

لامعألا لودج نم١٠دنبلا   - ءاح ةدفنتسملا داوملا لقن دصرل مظن لوح فارطألا تاقيلعت ةعومجم :  
  )١٨/١٨ررقملا (دودحلا ربع نوزوألل 

ررقملل ًاقفو  - ٣٩ ًاريبخ ةنامألا تمدختسا١٧/١٦  ًايراشتسا،  نأشب ىودج ةسارد دادعإل    
يف ةساردلا تلمكتسا دقو . دودحلا ربع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لقن دصرل ماظن ثادحتسا
تاغللاعيمجبيذيفنت زجوم دادعإ مت دقو . يضاملا ربمتبس/لوليأ تاوطخلا ةساردلا صحفتو )١(.   

دصرل ةمئاقلا ةيلودلاو ةينطولا مظنلل ةلثمأ للحتو ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو جاتنإ يف ةلومشملا 
دصرت يتلا ىرخألا ةيلودلا تاقافتالا للحتو ؛نأشلا اذ زوألل ةدفنتسملا داوملا لقن  تامولعملا لدابتو نو

داوملا عبتت ماظن نيكمتل ةبولطملا ةيرادإلا تامسلاو تامولعملا نع غالبإلا فصتو ؛دودحلا ربع ةراجتلا 
ةينوناقلا ريغ ةراجتلا ليلقت يفًاديفم نوكي نأ نم نوزوألل ةدفنتسملا ةمظنأل ًايو قًاذيفنت كلذ لمشيو.    

غالبإلاو ؛ةصوصخم تارداص صصح حنمو ةنحش دعب ةنحشب صيخرتلا اذه يف امب ،صيخرتلل ةلاعف 
ةيموكحلا رئاودلاو كرامجلا ةزهجأو تاعانصلا نيب نينيتملا نواعتلاو لعافتلاو ؛روبعلا ةراجت نع ددشملا 

نادلبلا نيب اميف ريدصتلاو داريتسالا تا نايبل ةيقيقدتلا ةعجارملاو ؛ةلصلا ةقيثولا ةرجاتملا نادلبلاو ىرخألا

                                                           
ريرقتلا ىلع عالطالا فارطألل حيتأ دقو . UNEP/OzL.Pro/WG.1/27/INF/2ةقيثولا هفصوب هرادصإ ديعأ   )١(

ةنامألل يكبشلاعقوملاىلع اضيأ حاتم وهو تامولعم ةقيثو هفصوب هتاذ   .  
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لكب صيخرتلا نأشب لايرتنوم لوكوتورب تاطارتشال ماتلا لاثتمالاو ؛نوزوألا ةنامأ لخادو ةرجاتملا 
لبق نم لعفلاب ةبولطم ةيساسألا ةيلحملا تاجاحلا تارداص نوكت نأ ةلافكو ؛تارداصلاو تادراولا نم 

علسلا زيمرتو فيصوتل قسنملا ماظنلا  مادختسا نم مظعتفارطألا لك لعجو ؛ةدروتسملا نادلبلا 
ءامسألاب ةلماك ةمئاقب كرامجلا حلاصم ديوزتو ؛ ًايلود اهيلع قفتملا زومرلا ىلإ ةينطو ماقرأ ةفاضإ ةطساوب

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لقنل لاعفلا دصرلاو ،اهنيوانع تاقاطبو نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيراجتلا 
ةرحلا ةراجتلاقطانم لخاد ًاروف اًاريخأو.    موقت نأ فارطألل نكمي ةطشنأ رشع ةساردلا زجوت لباقم ،   

ًاطاشن رشع ةعبرأو"ادج ةضفخنم"ةفلكت  لمحت عم طسوتملا لجألا يف ا ،   موقت نأ فارطألل نكمي  
وطلا لجألا يف اًازيكرت فيلاكتلا رثكأل ةنامألا  موقت نأ فارطألل نكمي ةطشنأ ةعبرأو يوطنتو لي ، 

  ".فيلاكتلا ربكأ"ىلع 
ررقملا دمتعا يذلافارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلإ مهتسارد نويراشتسالا ءاربخلا مدق   - ٤٠  
لبق ةنامألا ىلإ ريرقتلا ىلع تاقيلعت ميدقت ىلإ فارطألا هيف اعد يذلا ١٨/١٨ راذآ٣١  سرام / 

اميف ا "، ٢٠٠٧  لجألا ةليوطلاو ةطسوتملا تارايخلاب قلعتي ايولوأ ىلع صوصخلا هجو ىلع زيكرتلا عم
يتلا ةفلكتلا ةدودرملا ةطشنألا ديدحت فد /و ةساردلا يف ةروكذملا  ةلمتحملا ىرخألا تارايخلا عيمج وأ

اهيف رظنلا يرجي يتلا تاءارجإلا نم ديزملا لالخ نم يعامج لكشب ةيولوألا فارطألا اهيطعت نأ نكمي 
نيرشت رخاوأ يفو ". ءاوس دح ىلع ينطولاو يميلقإلا نيديعصلا ىلعو لوكوتوربلا بجومب
ميدقت ىلإ ةوعدلاب فارطألل ريكذتب ةنامألا تثعب ٢٠٠٧رياربف /طابشلئاوأ  و٢٠٠٦ربمفون /يناثلا  ،
ناسين١٣ىتحو . تاقيلعت قيلعتتقلت دق ةنامألا تناك، ليربأ/  عيمجت مت دقو . فارطأ ينامث نم تا 

يكل ،فارطألا هتبلط ام بسحب ،تاقيلعتلا هذه ةلصتملا ةقيثولا تعضو دقو . فارطألا اهيف رظنت 
 ، ىلإ اهلاسرإ مت امك ،بيولا ةكبش ىلع ةنامألا عقوم ىلع UNEP/OzL.Pro/WG.1/27/6كلذب  

  .فارطألا
ىلإ تايصوت يأ ةلاحإو ةلصلا تاذ رومألا ةلاح يف رظنلا يف لماعلا قيرفلا بغري دق   - ٤١

  .فارطألل رشع عساتلا عامتجالا

لامعألا لودج نم١١دنبلا   - ءاط تايدحتلا لوح راوحلا نع ةئشانلا ةيسيئرلا اياضقلا صخلم ضرع :  
  )١٨/٣٦ررقملا (لبقتسملا يف لايرتنوم لوكوتورب اههجاويس يتلا 

يف راد يذلا راوحلل ناكراشملا ناسيئرلا موقي نأ ١٨/٣٦ررقملا بلط   - ٤٢ ناريزح٣ - ٢  هينوي / 
ةئشانلا ةيسيئرلا اياضقلل زجوم دادعإب لبقتسملا يف لايرتنوم لوكوتورب اههجاويس يتلا تايدحتلا لوح 

نأ عقوتملا نمو . ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالا ىلإ هامدقي نأو راوحلا نع
ةرشابمراوحلا ةسلج دعب راوحلل ناكراشملا ناسيئرلا عمتجي زجوملا امهضرع دادعإل   .  

لامعألا لودج نم١٢دنبل ا  - ءاي ةقرفأل تاونس عبرأ لك مدقت يتلاريراقتلل ةحرتقملا زيكرتلا تالاجم :    
ررقملاو ٦ةداملا  (٢٠١٠ماعل مييقتلا   ١٥/٥٣(  

، ٦ةداملا وعدت   - ٤٣ لقألا ىلع تاونس عبرأ لك ةرم ،مايقلا ىلإ لايرتنوم لوكوتورب نم  
داوملاو ٢ةدا ملا يف اهيلع صوصنملا ةباقرلا ريبادت ضارعتساب دانتسالاب لوكوتوربلا نم ءاط ٢ - فلأ٢ 
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يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا بغري دقو . ةحاتملا ةيداصتقالاو ةينقتلاو ةيئيبلاو ةيملعلا تامولعملا ىلإ
 تاونس عبرأ لك مدقت يتلاريراقتلا ىلإ هميدقت يف فارطألا بغرت دق هيجوت يأ نأشب ةشقانم لالهتسا 

هيف رظنلا ةلصاومل فارطألل رشع عساتلا عامتجالا ىلإ لمعلا اذه ليحي نأو٢٠١٠ماعل مييق تلا ةقرفأل  .  

لامعألا لودج نم١٣دنبلا   - فاك   لوكوتوربلا ىلع ةحرتقم تاليدعت يأ ةشقانم:  

لامعألا لودج نم١٤دنبلا   - مال   لوكوتوربلا يف ةحرتقم تارييغت يأ ةشقانم:  
داملا نم٩ةرقفلا طرتشت   - ٤٤ حرتقم رييغت وأ ليدعت يأ لسري نأ لايرتنوم لوكوتورب نم ٢ة    

هيف رظنلا يرجيس يذلا فارطألا عامتجا نم لقألا ىلع رهشا ةتس لبق فارطألا ىلإ لوكوتوربلا ىلع 
دقف ،ينمزلا راطإلا دودح يف فارطألا ىلإ تاغللاب قئاثولا لاسرإ ةلافكل ةنامألا نم دهج يفو . هءانثأ
نأشب تابلط يأ مدقت نأ اهيلإ بلطت فارطألا عيمج ىلإ ةديدعلا ةريخألا تاونسل ا لاوط بتكت تلظ
  .فارطألا عامتجا نم رهشأ ةعبس لبق تارييغتلاو تاليدعتلا

راذآ١٥ و٩نيب ةنامألا تقلتو   - ٤٥ ةباقرلا ماكحأ ليدعتب ةلصفنم تاحارتقا ةتس ٢٠٠٧سرام /   
راذآ١٦يفو . لايرتنوم لوكوتورب يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلع تعضو سرام / 

ةدحوم ةقيثو يكبشلااهعقوم ىلع ةنامألا   )UNEP/OzL.Pro/WG.1/27/8/Rev.2 ( عيمج ىلع يوتحت
راذآ٢٩يفو ،ةيزيلجنإلا ة غللاب ةتسلا تاحارتقالا ممألا تاغل عيمجب تاحارتقالا صوصن عضو مت سرام / 
ةيمسرلاةدحتملا ملا  بيولا عقوم ىلعةيقبت  ديربلاب فارطألا ىلإ دعب اميف تلسرأ امك   ،.  

لامعألا لودج نم١٥دنبلا   - ميم   ىرخأ لئاسم:  
لو دج دامتعا ءانثأ اهيلع قافتالاو اهديدحت متي ىرخأ لئاسم ةشقانم يف فارطألا بغرت دق  - ٤٦

  .اهيف رظنلا يرجي يكل لامعألا

ألا هابتنااهيلإ هجوتنأ ةنامألا دوت لئاسم   -ًايناث    فارط 
  ةنامألا تاثعب  - فلأ

، ًاقفو  - ٤٧ اهدصر وأ ىرخأ تايدتنم يف ةيراجلا ةطشنألا يف كارتشالا نأشب فارطألا تاهيجوتل  
ةنجللا مامأ لايرتنوم لوكوتورب نع ضرع ءاقلإل نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألل ةصرفلا تحيتأ دقف 

بينويلا ةرادإ سل  نيرشعلاو ةعبارلا ةرودلا ءانثأ ي ملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةعماجلا
كلذ يف امب ،نوزوألاب ةلصتملا تاعامتجالا روضح يف ًادج ةطشن ةنامألا تناك امك. ىدتنملا/سلجملل  

قيسنتلا عامتجاو ،فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجلل نيسمخلاو يداحلاونيسمخلا نيعامتجالا   
، ٢٠٠٧رياني /يناثلا نوناك يف لايرتنوم يف دقع يذلا فارطألا ددعتملا قودنصلل عباتلا تالاكولا نيب

، /ابوروأو ،ةيزيلكنإلاب ةقطانلاو ةيسنرفلاب ةقطانلا ايقيرفأل ةيميلقإلا نوزوألا تاكبشو ايسآ طسو
  .ايسآ برغو ،ئداهلا طيحملاو ايسآ قرش بنجو ،ايسآ بونجو
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  انييف ةيقافتاو لايرتنوم لوكوتورب تابيتك  - ءاب
بيتكو .٢٠٠٧رياني /يناثلا نوناك يف انييف ةيقافتا بيتك نم ةعباسلا ةعبطلا ةنامألاتعزو   - ٤٨  

ةيقافتا بيتك نوكي نأ يغبنيو ،بيولا ةكبش ىلع ةنامألا عقوم ىلع ايلاح حاتم لايرتنوم لوكوتورب 
خسن نوكت نأ لومأملا نمو . ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا عامتجا دعوم نيحي امدنع لثملاب حاتم انييف
ةيقبتملا ممألا تاغلببيتكلا نيحي امدنع ةحاتم  حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالا دعوم    
  .ةيوضعلا

  نوزوألا ةنامأل ديدجيكبش  عقوم  - ميج
عقوم نأشب هنيح ىتح ةدراولا ةميركلا ا   - ٤٩  اقيلعت ىلع فارطألا ىلإ ركشلا هجوت نأ ةنامألا دوت

ىلع نوزوألا ةنامأ يف فارطألا ىلإ ةينورتكلإلا اهتلاسر يف ةنامألا هيلإ تراشأ امبسحو . ةكبشلا 
ًازيزعت ذفنتس ا٢٠٠٧رياني /يناثلا نوناك  إف ةنسلا لاوط عقوملل،  ةيسنرفلا نيتخسنلا نيسحت لصاوتسف :  
ايلاححاتم لايرتنوم لوكوتورب بيتك نإف، ًافنآ هيلإ ةراشإلا تقبس امكو ،ةينابسألاو كشب  لهسي ل  
جلاعت نأ عيطتست ثيحب ةدترم ةيذغت يأ ىلإ ريبك دح ىلإ ريدقتلا نيعب ةنامألا رظنتسو . هيف ثحبلا

  .ناكمإلا ردقب فارطألا تاجاح

  ةيمسرلا قئاثولا  - لاد
لبق فارطألل ةحاتم تاعامتجالا ىلع ةقباسلا قئاثولا لعجت يكل ًامئاد ةنامألا تدهاج  - ٥٠  

لو،ليوط تقوب تاعامتجالا . تاعامتجالا بقع نكمي ام عرسأب تاعامتجالا ريراقت جتنت يك 
تيقوت ىلع رثؤت يتلا لماوعلا نم ابرض ةمث نأب ةفسآ فارطألا ربخت نأ ةنامألا ىلع بجوتي هنإف كلذلو  
تناك يتلا ةيمسرلا تامدخلا نأ ةيسيئرلا لماوعلا نمو . فارطألا لجأ نم اهدعت يتلا قئاثولا ةقدو
نسح تيقوت يف ةيمسر ةقيرطب لايرتنوم لوكوتورب قئاثول ةمجرتلاو ريرحتلا ريفوتل  ًايديلقت مدختست
قئاثولا ةعجارم ىلإ ةجاحلا ةدايز ىلإ يضفي ام وهو ،ةيضاملا ةنسلا رادم ىلع ًادييقت رثكأ تحبصأ  
ت امدخ عم ةنامألا تطبترا دقو. يئاهنلا عامتجالا قئاثول لوطأ راظتنا تارتف ىلإو اهتقد نم ققحتلل

يتلا ،لكاشملا هذه ىلع بلغتلا نكمي هنأ دقتعتو ،ةنهارلا تابوعصلل دح عضول يبورين يف تارمتؤملا 
دجت نأ ىلإ فارطألا مهفت نسح ىلع ةنامألا دمتعتو. تامدخلا ليصوت يف ،ةنامألا ةرطيس نع جرخت  
ًامئادًالح ةتقؤملا ةمزألا هذهل   .  

رمتؤمل نماثلا عامتجالاو لايرتنوم لوكوتورب يف ف ارطألل نيرشعلا عامتجالا ةفاضتساب ضرع  - ءاه
  انييف ةيقافتا يف فارطألا

ررقملل ًاقفو  - ٥١ لامعأ لودجب ةلصتملا تاعامتجالا نم ريبكلا ددعلا كلذ ءوض يفو ١٧/٤٧   ،
يف اركبم ءدبلا ىلإ يمري دهج يف فارطألا عم لاصتالا ىلع نوزوألا ةنامأ تلمع ،ةيلودلا ةئيبلا 

تقلت ا . فارطألل ةلبقملا تاعامتجالل طيطختلا  أب فارطألا رطخت نأ ةنامألا دوت ،صوصخلا اذه يفو
يف فارطألل نيرشعلا عامتجالا ةفاضتساب رطق نم ايمسر اضرع يلاحلا ماعلا نم رياني /يناثلا نوناك يف

عضو يف ف ارطألا بغرت دقو. انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل نماثلا عامتجالاو لايرتنوم لوكوتورب
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عقوم نأشب فارطألل رشع عساتلا عامتجالا يف يمسر ررقم ذاختا بجوتي ثيح رابتعالا يف ضرعلا اذه 
  . نيعامتجالا نيذه

  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عساتلا عامتجالا  - واو
تامولع مب نيرشعلاو عباسلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ةدافإب ةنامألا موقتس  - ٥٢

  .فارطألل رشع عساتلا عامتجالا لجأ نم ةمزتعملا ثادحألاو ةطشنألا نأشب ةثدحم
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  قفرم

فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجت نع ةسارد تاصاصتخا - ١٦/٣٥ررقملا   
  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٦ةرتفلل لايرتنوم لوكو تورب ذيفنتل

تاررقملا ىلإ ركذلاب ريشي ذإ"   خالا نأشب١٣/١ و١٠/١٣ و٧/٢٤  ديدجتل ةقباسلا تاصاصت  
،   فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم

تاررقملا ىلإ ًاضيأ ركذلاب ريشي ذإو"   قباسلا دراوملا ديدجت نأشب ١٤/٣٩ و١١/٧ و٨/٤   
،   فارطألا ددعتملا قودنصلل

عامتجالا ىلإ هميدقتل ًاريرقت دعي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي  - ١    
ةسماخلا هترود يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا لالخ نم همدقي نأو ،فارطأل ل رشع عباسلا

ديدجتل مئالملا ىوتسملا نأشب ررقم ذاختا نم فارطألل رشع عباسلا عامتجالا نيكمتل ،نيرشعلاو 
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ذخأي نأ يغبنيو . ٢٠٠٨ - ٢٠٠٦ةرتفلل فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم 

  :رومأ ةلمج نم يلي ام ،ريرقتلا دادعإ ىدل ،هرابتعا يف يداصتقالا
لوكوتورب يف فارطألا اهيلع قفاو يتلا ،ةلصلا ةقيثولا تاررقملاو ،ةباقرلا ريبادت عيمج   )أ(  

فارطألل رشع سداسلا عامتجالا اهيلع قفاو يتلا تاررقملا كلذ يف امب ،ةيذيفنتلا ةنجللاو لايرتنوم 
ًاقافنإ مزلتست تاررقملا نأ ثيح نم ،نيعبرألاو سماخلا اهعامتجايف ةيذيفنتلا ةنجللاو بناج نم    

قيرف ريرقت نمضتي نأ يغبني هنأ ىلإ ةفاضإلاب ؛ ٢٠٠٨ - ٢٠٠٦ةرتفلا ءانثأ فارطألا ددعتملا قودنصلا 
  ةرق فلا بجومب ةلماعلا فارطألا ذيفنتب ةلصتملا فيلاكتلا نيبي ويرانيس يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

ةداملا نم ١ عامجلا هتحرتقا يذلا ليدعتلل٥    ؛ليثيملا ديمورب نأشب ةيبوروألا ة 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا عيمج نيكمتل دراوم صيصخت ىلإ ةجاحلا   )ب(    

داوملل لاثتمالا ىلع ةظفاحملا نم ٥   ؛لايرتنوم لوكوتورب نم ءاط٢ - فلأ٢ 
عيراشملا ليومتل ةيلهألا ديدحت لجأ نم اهيلع قفتملا ةيه يجوتلا ئدابملاو دعاوقلا  )ج(  

صلختلا ططخو ةيرامثتسالا ريغ عيراشملاو )جاتنإلا عاطق يف عيراشم كلذ يف امب(ةيرامثتسالا   ،
  ؛ةينطولا وأ ةيعاطقلا يجيردتلا

  ؛ةدمتعملا ةيرطقلا جماربلا  )د(  
ةلصتملا ٢٠٠٨ - ٢٠٠٦ةرتفلا يف ةيلاملا تامازتلالا   )ه(   يجيردتلا صلختلا ططخب  

  ؛ةيذيفنتلا ةنجللا هيلع تقفاو يتلا ةيعاطقلا وأ ةينطولا
يف ذخألا عم ،عفدلا ةوق ىلع ةظفاحملاو يجيردتلا صلختلا عيرستل لاومأ ريفوت   )و(  

  ؛عيراشملا ذيفنت يف ينمزلا رخأتلاب رابتعالا
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نم يجيردتلا صلختل ا تاحاجنو تايدودحم كلذ يف امب ،نيحلا ىتح ةبستكملا ةربخلا  )ز(  
فارطألا ددعتملا قودنصلا ءادأ ىلع ةوالع ،لعفلاب ةصصخم دراومب زجنملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا 

  ؛ةذفنملا هتالاكوو
ةمجانلا ةيفاضإلا فيلاكتلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةفلكت يف ةنهارلا تاهاجتالا   )ح(  

  ؛ضارعتسالا ديق ةرتفلا ءانثأ ةذفنملا ةيرامثتسالا عيراشملل
قودنصلا ىلإ ةنامألا تامدخ ليومت فيلاكتو ةذفنملا تالاكولل ةيرادإلا فيلاكتلا   )ط(  

  .تاعامتجالا دقع كلذ يف امب ،فارطألا ددعتملا
يف ،بجاولا رابتعالا يطعي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يغبني هنأ   - ٢  

ماع يف فارطألا ام ذللا ضارعتسالاو مييقتلل ،هماهمب هعالطضا  ةيلاملا ةيلآلل ٢٠٠٤موقتس ني  
ررقملل ًاقفو فارطألا ددعتملا قودنصلل   ؛١٣/٣ 

عيمج عم عساو قاطن ىلع رواشتي نأ ،هماهمب هعالطضا يف ،قيرفلل يغبني هنأ   - ٣  
  ؛ةديفم ربتعت يتلا ةلصلا ةقيثولا تامولعملا رداصم نم مهريغو ةلصلا يقيثولا تاسسؤملاو صاخشألا

عيزوت نم نيكمتلل بسانم تقو يف هلمع لامكتسا ىلإ ًادهاج قيرفلا ىعسي نأ  - ٤    
حوتفملا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا نم نيرهش لبق فارطألا عيمج ىلع هريرقت 

  ."ةيوضعلا
___________  


