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يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا 
ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 

  نوزوألا ةقبطل
نورشعلاوسماخلاعامتجالا     

 ٢٠٠٥هي نوي/ناريزح ٣٠ - ٢٧، لايرتنوم

يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ريرقت 
  لايرتنوم لوكوتورب

لامعألا لودج نم١دنبلا  (عامتجالا حاتتفا  - ًالوأ   ( 
لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ن ورشعلاو سماخلا عامتجالا دقع  - ١
ىلإ ٢٧نم ةرتفلا يف لايرتنوم يف نوزوألا ةقبط ل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم ناريزح٣٠  هينوي / 

تايالولا (دنال موت ديسلاو ) اينيك (اغويكوأ ديفيد ديسلا عامتجالا ةسائر يف كرتشا دقو. ٢٠٠٥
  ).ةيكيرمألا ةدحتملا

ناريزح٢٧موي حابص ةرشاعلا ةعاسلا مامت يف عامتجالا ح تتفُا  - ٢ يذل ا دنال ديسلا دي ىلع هينوي/ 
يكل نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا زيلازنوغ وكرام ديسلا ىلإ ةملكلا يطعي نأ لبق نيكراشملاب بحر 

سوالك ديسلانع ةباين يحاتتفالا نايبلا يقلي   .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملارفبوت   
نيدم يف نيكراشملا عيمجلراحلا هبيحرتنع زيلاز نوغ ديسلا برعأ  - ٣ هجو مث . ةيزمرلا لايرتنوم ة 

ماع ءانثأ نوزوألا ةرسأ بناج نم ا   ديعلا :٢٠٠٥لفتحي فوس يتلا ملاعملا ىلإ كلذ دعب مامتهالا  
ويرام ديسلاو ،نزتورك لوب ديسلل لبون ةزئاج حنمل رشاعلا ديعلاو انييف ةيقافتا ىلع عيقوتلل نورشعلا 

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ريثأت نأشبدئارلا مهلمعل دنلول دورش ديسلاو انيلوم   (CFCs)  ىلع
ضوافتلل رشع سماخلا ديعلاو .ةيريفسوتارتسلا نوزوألا ةقبط فارطألا ددعتم قودنصلانأشب  ناكو .  

لايرتنوم لوكوتوربب ةيلودلا ةعامجلا بناج نم مئادلا يسايسلا مازتلالابلافتحالا كلذك بسانملا نم   
فارطألا بناج نم ةينيعلاو ةينقتلااهل رصح ال يتلا تامهاسملاو  ،.  
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نآلا كانه نأ ةقيقح زربأ ،لوكوتوربلا يف فرطثدحأ ك ايرتيرإب بيحرتلا ددصبو  - ٤ لود ٦   
زتال طقف نع ثدحت هنكلو ،لوكوتوربلا يف فارطأ ريغ لا  لقألا ىلع مضتل ةمئاق لا عاستا فده 

سُملا فارطألا عيمج دشان مث. نييلاتلا نيماعلا لالخ نيرخآنيفرط  تاليدعت يأ ىلع قيد صتلا ىلإ ةعرا
ت يتلا تايقافتالا ىلع قيدصتلا نأ كلذ عم ًادكؤم،دعباهيلإ اومضني مل ةرخأتم  ةقبط ةيامح مظن   

نع بارعإلا وه مهملا نكلو ،هتاذ دح يف ًافده سيل نوزوألا ذيفنتب مازتلالا  اهللاثتمالاو تامازتلالا    .
يف تلشف فارطألا نم ًاددع نأ ظحال راطإلا اذه يفو ا  يجيردتلا صلختلاب ةصاخلاامازتلا امنيب هنأو ،   
لاثتمالا ىلع متادعاسملا عيمج ميدقتل دوهجلا لذبت  ادعاسمل ةنكمملا ةينقتلا ال لاثتمالا ةيلوؤسم ن إ ف، 

  .ةدح ىلع فرطلك قتاع ىلع عقت لازت 
ىلإ رظنلاب لوكوتوربلا خيرات يف ة يمهألا يف ةياغماع هنأ ب ٢٠٠٥ماع زيلازنو غديسلا فص وو  - ٥

ديزملا نأ ىلإ ًاريشم يخارتلا نم ددصلا اذه يف رذحو . قبطت فوس يتلاةباقرلا ريبادت نم ريبكلا ددعلا 
ددعتم قودنصلا دراوم ديدجتب ةصاخلا تاشقانملا جئاتن نأ ىلإ ًاضيأ راشأو . هزاجنإ بجوتي لمعلا نم

بجومب ةلماعلا فارطألا عيمج ةدعاسمو لوكوتوربلا فا دهأ قيقحتيف ةمساح نوكت فوس فارطألا 
نم ١ةرقفلا  لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ماكحأل لاثتمالا ىلع٥ةداملا    .  

قاشنتسالا ةزهجأ لوانت يف زرحأ يذلا ريبكلا مدقتلا زيلازنوغ ديسلا زربأ ،ةلئافتم ةربنبو   - ٦
تاموكحلاو ةعانصلا نم ًالك أنهو ،ةيرولف ةيرولكلانوبركلا تابكرم ىلع ةيوتحملا ةننقملا تاعرجلاب   

مدقتلا كلذ قيقحت يف ريبك رثأ اهل ناك يتلا ا  ًاضيأ راشأو. اكارش ىلع همدق يذلا صاخلا ريرقتلا ىلإ  
نوزوألا اياضق نأشب خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلاو ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف  
ةمهملا ةمهاسملا ىلإ حوضوب تراشأ يتلاو خانملاو لوكوتورب يف فارطأل ا اهتمدق يتلاو خانملا ةيامح يف 
  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا قيرط نع لايرتنوم

نأ ىلإ زيلازنوغ ديسلا راشأ ،عامتجالا ىلع ضورعملالامعألا لودج ىلإ هتراشإ ددصبو   - ٧  
سيئرلا اياضقلا نمديدعلا كانه فارطألا ةدعاسم لجأ نمف . اهثحبي يكل لماعلا قيرفلا مامأ ةدقعملاو ةي 
 ىلع زكري ثيحب لامعألا لودج قيسنت مت نيكراشملا نيسيئرلا ةقفاومبو ،اياضقلا كلت لوانت ىلع
فارطألا بناج نمًءارجإ ذاختا مزلتست يتلا اياضقلا ةركذم نم مسقلا ىلإ كلذك هابتنالا هجوو .  
ةقيثولا يف ةدراولا ةنامألا  UNEP/OzL.Pro/WG.1/25/2لاو ةبسنلاب ةيساسأ تامولعم نمضت ي ذ 

ءانثأ ةديدج ةيلمع ريبادت ذ فنت فوس ةنامألا نأب فارطألا غلبأو .لامعألا لودج دونب نأشبفارطألل 
  .لامعألا لودج اهيطغي فوس يتلا اياضقلاب ملع ىلع ًامئاد فارطألا يقبت يكل يلاحلا عامتجالا

ىنمت هتملك ماتتخادنعو  - ٨ ةرمثم تاشقانم نيكراشملل  ةصرفلا منتغاو.   نع ربعي يكل كلذك  
يذلا اسمنلا نم ردينس ديرفنام ديسلا موحرملا ءالمزو ءاقدصأو ةرسأ ىلإ عامتجالا نع ةباين هيزاعت 

ماع يف ةعيظفلا يمانوستلا ةثراك ءانثأ هتايح دقف يذلاو لايرتنوم لوكوتورب ةرسأ يف ًاطشن ًاوضع ناك  
تاعمت .٢٠٠٤  او رسألل هفطاعت قيمع نع برعأ ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو ةثراكلا لابو ا   قاح يتلا.  

سيئر كينجارك لوب ديسلا برعأ زيلازنوغ ديسلا هاقلأ يذلا يحاتتفالا نايبلا بقعو  - ٩ دفو  
إ مزتلملا قذاحلاو رهاملا ضوافملاب هايإ افصاوقباسلا هليمزىلع هئانث نع اسم نلا حاجنب ًاقيمع ًامازتل  
ردينس ديسلاىركذ يف تمص ةقيقد عامتجالا فقو مث ،ةئيبلاب ةلصلا تاذ تالوكوتوربلاو تاقافتالا  .  
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  ةيميظنتلا لئاسملا  -ًايناث 

  روضحلا  -فلأ 
لايرتنوم لوكوتوربيفةيلاتلا فارطألا عامتجالا رضح   - ١٠   : ، ناجيبرذأ ،ايبويثأ ،يسورلا داحتالا

 ، ، ألانيتنجرألا ناتسناغفأليئارسإ، اينوتسإ، ايلارتسأ، اينابسأ، اينيمرأندر  ، ،،  ،ايسينودنإ، ايناملأ اينابلأ
، ةيمالسإلا-ةيروهمج (ناريإ ، ناتسكبزوأ، ياوغوروأ الوغنأ ادنلريآ)  ، ناتسكاب، ياوغاراب، ايلاطيإ، ، 

،،لاغتربلا، ليزاربلا اكيجلب افانيكروب، اناوستوب، شيدالغنب، زيلب، ايراغلب   ، ، وس  ةنسوبلا يدنوروب
، ، كسرهلاو ،،دنليات، سوراليب، وريب، ايفيلوب، ادنلوبناتوب ايكرت ، اغنوت، سنوت، وغابوتو دادينيرت  
، ، رئازجلا ، رمقلا رزج ، ناميلس رزج ، ةيبوروألا ةعامجلا ةيروهمجلا ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج
، ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمج، ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا، ةدحتملا اينارتت ةيروهمج، ةيكيشتلا

،،افودلوم ةيروهمج، ةقباسلا ةيفالسوغويلا اينودقم ةيروهمج ايقيرفأ بونج ، كرمنادلا، ايجروج  
 ، ، ، ايناموراكينيمود نو ستيك تناس،نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس، ايبمازادناور تناس ،سيف ي 

، ، ديوسلا، نادوسلا، لاغنسلا، اينيفولس، ايكافولس، رودافلسلا، اكنال يرس ايسول ارسيوس ، ليشيس، 
، يليش دوسألا لبجلاو برصلا ، ، نيصلا،  ،،الاميتاوغ، نوباغ، ناتسكيجاطلاموصلا ادانيرغ ،اناغ   
،،ادنلنف، اليورتف، نيبلفلا، اسنرف، اينيغ يجيف ، ، نوريماكلا، ناتسخازاك، رطق، مان تييف   يتابيريك

، ، كلا، تيوكلا، ايبمولوك، اكيراتسوك، ابوك، ادنك ايدوبمك  ،ايزيلام، يلام، نانبل، ايفتال، اينيكوغنو
، ،،كيسكملا، برغملا، رصم رقشغدم يوالم ةدحتملا ةكلمملا ، )ةدحتملا تايالولا(ايزينوركيم ، فيدلم  

 ،ايريجين، رجينلا، لابين، اسمنلا، جيورنلا، ايبيمان، سويشيروم، ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل
، ، الولا، ادنليزوين اوغاراكين ، نابايلا، ادنلوه، ايراغنه، سارودنه، دنهلا، يتياهةيكيرمألا ةدحتملا تاي

 .نميلا

ةعباتلا ةيلاتلا ةصصختملا تالاكولاو تامظنملاو تانايكلا نم نوبقارم ًاضيأ عامتجالا رضحو   - ١١
ةيئايميكلا ةسسؤملا ،ةيئيبلا تايقافتالا ةبعش ،داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش : ةدحتملا ممألل

 ، ةمظنم ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب نوزوألا ةنامأ ،ىمظعلا تاريحبلل
 ، لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ يلودلا كنبلا ،ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا

ةينقتلا تارايخلا ناجل ،يداصت قالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ،يملعلا مييقتلا قيرف ،لايرتنوم
ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلاةنجلو، تانولاهلاو يواغرللوتالوصوري الل  .  

 ;Albermarle Corporation: ةيلاتلا ةيموكحلا ريغو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا ترضح امك  - ١٢

Alliance For Responsible Atmospheric Policy; American Lung Association; American Thoracic 
Society; Arab League; Arvesta Corporation; California Citrus Quality Council; California 
Strawberry Commission; Cannon SPA; Crop Protection Coalition; Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ); Dienst voor Residucontrole vzw; Dow AgroSciences; ECO2 
BV; Environmental Investigation Agency (EIA); Florida Fruit and Vegetable Association; Florida 
Tomato Exchange; GlaxoSmithKline; Great Lakes Chemical Corporation; Hendrix and Dail; ICF 
Consulting; Industrial Technology Research Institute; International Pharmaceutical Aerosol 
Consortium; Japan Fluorocarbon Manufacturers Association; Japan Industrial Conference for 
Ozone Layer and Climate Protection (JICOP); JNF Consulting Services BV; Korea Specialty 
Chemical Industry Association; Leite, Tosto e Barros Advogados Associados; Max-Planck 
Institute for Comparative Public Law and International Law; Methyl Bromide Global Coalition; 
Natural Resources Defence Council; Navin Flourine Unit of Polyolefins Rubber Chemicals Ltd.; 
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Nordiko Quarantine Systems; Proklima; R&M Consultancy, Inc.; Refrigeration and Air 
Conditioning Industry of W. Australia; SAFE; South Pacific Regional Environment Programme 

(SPREP); Trical Inc.; University of California; and Californian Floral Industry.  

  لامعألا لودج رارقإ  -ءاب 
تقؤملا لامعألا لودج ساسأ ىلع ا   - ١٣  لد  ع يتلا ةروصلاب يلاتلا لامعألا لودج رارقإ مت  

  :UNEP/OzL.Pro/WG.1/25/1/Rev.1ةقيثولا يف دراولا 
  .عامتجالا حاتتفا  - ١
  :ةيميظنت لئاسم  - ٢

  ؛لامعألا لودج رارقإ  )أ(
  .لمعلا ميظنت  )ب(

ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا نع ةئشان اياضق  يف رظنلا  - ٣
٢٠٠٥:  

  :٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألل ةيساسألا تامادختسالا تانييعت   )أ(
 ٢٠٠٦ماعل ةيساسألا تامادختسالا تانييع تل يناثلا ضارعتسالا  ‘١‘

ةرقفلا ١٦/١٢ررقملا  (١٥/٥ررقملا رابتعالا يف ذخألا عم    ؛)١، 
ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإل ةديدج تانييعت ضارعتسا   ‘٢‘

ررقملاب رابتعالا يف ذخألا عم ٢٠٠٧ و٢٠٠٦يماعل    ؛١٥/٥ 
ايجولونكتلا قيرف اهددح يتلا ريمدتلا تايجولونكت ةلاح ضارعتسا  )ب(  

روهظلاب ةذخآ اهفصوب ٢٠٠٢ماعل هريرقت يف يداصتقالا مييقتلاو  ررقملا ( 
  ؛)١٦/١٥

  :عينصتلا لماوع اياضق  )ج(
عينصتلا لماوع تامادختساب ةلصتملا تابلطلا ضارعتسا   ‘١‘

ررقملا  (١٥/٦ و١٠/١٤نيررقملا نم ءابو فلأ نيلودجلاو 
تارقفلا ١٥/٧   ؛)٧ و٦ و٣، 

ررقملا يف ةجردملا عينصتلا لماوع تامادختسا يف رظنلا ةداعإ  ‘٢‘  
يماعل تاءافعإ تحنم يتلا ١٥/٧ متي امثير ٢٠٠٥ و٢٠٠٤   

  ؛اهيف رظنلا ةلصاوم
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نع رداصلا مييقتلا ريرقت يف رظنلا   )د(

هتلص ثيح نم خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا /يداصتقالا
  ؛)١٤/١٠ررقملا (نوزوألا دافنل يدصتلل ةذخت ملا تاءارجإلاب
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  ؛يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةيرادإلا اياضقلا  )ه(
  .يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريراقت نع ةئشان ىرخأ اياضق يأ  )و(

  :ليثيملا ديموربب لصتت اياضق يف رظنلا  - ٤
ديموربل ةجرحلا تامادخت سالا تاءافعإل ةديدجلا تانييعتلا ضارعتسا  )أ(

  ؛٢٠٠٧ و٢٠٠٦يماعل ليثيملا 
  ؛)١٦/٣ررقملا (ليثيملا ديمورب تامادختسال تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا   )ب(
تانوزخمب لمتحملا راضلا راجتالا عنمل فارطألا اهيف رظنت دق يتلا تارايخلا   )ج(

هتسالا ضفخني اميف٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا ىدل ليثيملا ديمورب  كال  
، ١/٤يئانثتسالا عامتجالا ررقم  (٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا ىدل 

  )١(؛)٩ةرقفلا 

ةرقفلا (ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نأشب يداشرإلا بيتكلا ليدعت   )د(
فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ريرقت نم١١٣   )٢(؛) 

ةينقتلا ت ارايخلا ةنجل تايصوت اهيلإ دنتست يتلا ةيرايعملا تاضارتفالا  )ه(
ةرقفلا ،لوألا قفرملا (ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نأشب ليثيملا ديموربل 

فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ريرقت نم٢  (.)٢(  

  :لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلاب لصتت اياضق يف رظنلا  - ٥
وم ديدجتنأشبيداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةسارد   )أ( قودنصلا درا  

ررقملا  (٢٠٠٨ – ٢٠٠٦لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم 
  ؛)١٦/٣٥

قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا يف لداعلا يفارغجلا ليثمتلا نامض ىلإ ةجاحلا   )ب(
  ؛)١٦/٣٨ررقملا (فارطألا ددعتم 

عيراشمو كرامجلا يفظوم بيردت عيراشم مييقت نع ةيذيفنتلا ةنجللا ريرقت   )ج(
  ).١٤/٧ررقملا (صيخارتلا مظن 

  ).١٦/٣٣ررقملا (نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا عنمو دصر   - ٦
  .لايرتنوم لوكوتورب يف ةحرتقم تارييغت ةيأ ةشقانم  - ٧
  .لايرتنوم لوكوتورب ىلع اهؤارجإ حرتقم تاليدعت ةيأ ةشقانم  - ٨
ملا بجومب نيجيب ليدعتب فارطألاتامازتلا  - ٩ قلعتي اميف لايرتنوم لوكوتورب نم ٤ةدا    

  ).١٥/٣ررقملا (ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب 
                                                           

)١(  UNEP/OzL.Pro.ExMP/1/3. 
)٢(  UNEP/OzL.Pro.16/17. 
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  .ىرخأ لئاسم  - ١٠
  .ريرقتلا دامتعا  - ١١
  .عامتجالا ماتتخا  - ١٢

بي نأىلع لماعلا قيرفلا قفتا  - ١٤ دنبلا تحت ثح  ةيليلحتلا تامادختسالا ضارعتسا ) و (٣ 
ةنجلل ةيلاملا ةدعاسملا ضارعتسا : نع تاررقم تاعورشم" ىرخأ لئاسم "١٠دنبلا تحتو ،ةيربتخملاو 

لماعلا قيرفلا تاعامتجال ةيراشإ خيراوت عضو (MBTOC)ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا   ،
ايجولونكتلا قيرف لثم ةقرفأل حلاصملا ضراعت نأشب ةيهيجوتلا ئدابملاو فارطألاو ةيوضعلا حوتفم 

  .ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو

  لمعلا ميظنت  - ميج
ملا اياضقلا نم ددعىلع لمتشا لامعألا لودج نأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ  - ١٥ نكلو ةبكر  

ةروصب رمتؤملا عئاقو ريست نأ ىلإ يدؤي فوس فارطألا نواعت ضرعتساو . ةءافكلاب مستتنأ  وةسلس 
  .لماعلا قيرفلا هدمتعا يذلا لمعلا ميظنت ميدقت لبق ةيرادإلا لئاسملا ضعب

ماعل يداصتقالا مييقتلاو  ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلانع ةئشانلا اياضقلا يف رظنلا   - ًاثلاث
لامعألا لودج نم٣دنبلا  (٢٠٠٥  (  

ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا نأشب لامعألا لودج نم ٣ دنبلا كراشملا سيئرلا مدق  - ١٦  
يتلا ةيداعلا ريغ دوهجللقيرفلاءاضعأ عيمجل هنانتما ن ع برعأو. يداصتقالا مييقتلاو عيمجت يف اهولذب    

 .زاتمملاريرقت لااذه 

 هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو قيرفلا ريراقت ضرع  - فلأ

قتلاو ايجولونكتلاقيرفل كراشملا سيئرلا مدقو  - ١٧ يداصتقالاميي  ريرقت زربيجوك تريبمال ديسلا    
اهجئاتن ميدقت ىلإ ةينقتلا تارايخلا ناجل فلتخمل نيكراشملا ءاسؤرلا اعدو ٢٠٠٥م اعل يلحرملا قيرفلا  
 .ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ

ةيبطلاتالوصوريأللةينقتلا تارايخلا ةنجل   - ١   

ًاريرقت،كوكدوو يلشأروسيفوربلا ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا مدقو   - ١٨ نع    
الاتانييعت ةزهجأل ةيساسألا تامادختس    .ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا 

مادختسالا تانييعتبقلعتي اميفو   - ١٩ غلبت ةيمكب قيرفلا ىصوأ يساسألا  ًانط٥٣٩،  ةعامجلل    
طوبهلا اههاجتا عم قستي ام وهو،٢٠٠٦ماعل ةيبوروألا  يف رمتسم ضافخنا ثودح عقوتملا نمو . ي 

، يف ةدايزلاب ليدعتلا ءارجإب قيرفلا ىصوأ ،يسورلا داحتالل ةبسن لابو. ةيبوروألا ةعامجلا تانوزخم
ماعل نط ٤٠٠ةغلابلا ةيمكلا  ةزهجأ نم ةيفاك تادادمإ رفاوت نامضل ٢٠٠٦  تاعرجلاب قاشنتسالا  

يأب ةيصوتلا نم قيرفلا نكمتي مل ،ليومتلل ةيئاهنلا لحارملا لالخ ةئيبلا ريغتل ًارظنو. ىضرمللةننقملا   
حلا تقولا يف٢٠٠٧ماعل يسورلا د احتالل ءافعإ س هنأ ّالإ،رضا  ماعيف بلطلا ضرعتسي  ذإ٢٠٠٦    ا 
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، . مدق اهردق ًايطوبه ةلدعم ةيمكبقيرفلا ىصوأ دقف ةدحتملا تايالولل ةبسنلابو ًانط١٢٤٢  صقان  ةيأ ًا   
اوسأ يف تعيبو ةدحتملا تايالولل ةيميظنتلا تابلطتملا تفوتسا دق نوكت١٩٩٦ماع لبق تانوزخم  اهق  

ًانط١٨٠ ًادئازةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ يف مادختسالل  ةزهجأ داريتسا متي مل اذإ   قاشنتسالا  
يف ةيبوروألا ةعامجلا نم لوماتوبلسلاوةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكر مب ةلماعلا ةننقملا تاعرجلاب  

، يوحت نآلا قاشنتسالا ةزهجأ تاعانص تررق اذإ هنأ ىلإ راشأو. ٢٠٠٦ ىرخأ لئادب ىلإ جاتنإلا ل
ضارغأل ةيرولف ةيرولك لانوبركلا تابكرم مادختسا نم ربكألا ءزجلا نم يجيردتلا صلختلا نكمي ف
ماع ةيا لسلا قاشنتسالا ةزهجأ  ٢٠٠٦لولحب ةيلوماتوب. 

زنوبزنوب هيسوخ ديسلا لوحتو  - ٢٠ ًاضيأ كراشملا سيئرلا  تاءافعإ ىلإ كلذ دعب ،   تامادختسالا 
لاقفةيساسألا ةظحالم مهملا نم ن إ  نكمي مل اذإ ّالإ ءافعإ ءاطعإب مايقلا ةرورض نمضت ٤/٢٥ررقملا نأ    
ام تانوزخم مصخ  ىف بغرت دق فارطألا نأ ىلإ راشأ ،كلذ ىلعو .ةحاتملا تانوزخملا نم ةداملا ريفوت

تانوزخم اهيدل يتلا تاكرشلل تاصصخملا نمو تانييعتلا نم ةحاتملا١٩٩٦ماع لبق  ماع لبق ا مم  
ماع لبق تانوزخم ةيأ رفاوت ىدم لبقتسملا يف تانييعتلل ةبسنلاب فارطألا ركذت نأ بلطو . ١٩٩٦
اهتيعونو اهتيمكو١٩٩٦ قاشنتسالا ةزهجأ يجتنم ريكذت يف بغرت دق فارطألا نأ ىلإ ًاضيأ راشأو.    

اهيلع لوصحلا مت يتلا تابكرملا هذه مادختسا نيعتي هنأب ةيرولف ةيرولك لانوبركلا تابكرم ىلع ةيوتحملا 
ألاتامادختسالا تاءافعإ راطإ يف   ، ألاتامادختسالا يفكلذو ةيساس ةيلحملا تاجايتحالل ةيساس  

يف رظنلا يفًاضيأ فارطألا بغرت دقو. اهريمدتل وأ ةيساسألا ايجولونكتلا قيرف هاد بأ يذلا ريسفتلا  
اكرشلاىدحإ تمدختسا اذ إهنأبيداصتقالا مييقتلاو  تامادختسا ءافعإ بجومب ةدام نم ةيمك ت  

 يف ١٩٩٦لبق ام تايمك نم ضئافلا ةجلاعم نيعتي و، ١٩٩٦لبق ام ذنم داوم كلت مت امنيب ةيساسأ
تامادختسالا تايمكل ةكرشلا جاتنإ ةيا  إ نأىلع ةيساسألا دعب مت دق هجاتن   ًالئاق فاضأو. ١٩٩٦ 

نكمي ىتح يجيردتلا صلختلا نم ةيئاهنلا لحارمل ا لالخ ةمساحنوكت نأ بجي تانوزخملا ةرادإ ن إ
 ،ةدوجلا تابلطتم يفوتست يتلا ةيرولف ةيرولكلانوبركلا تابكرم نم تانوزخملا عيمج مادختسا 

نرملا مادختسالا ذبحتفارطألا نأ ىلإ راشأو . تابكرملا هذه نم يرورضلا ريغ جاتنإلا بنجتلو  
. صلختلا تقو تانوزخملل لماكلا دافنتسالا نامضيف تاعانصلا دعاسيس امم ةيلاحلا تانوزخملل 

ضو بلطتي يذلا١٥/٥ررقملا نأ ظحال ،ددصلا اذه يفو  تامادختسالل تاصصخمو تايصوت ع  
،ألا تانوزخملا دافنتسا لعج ثيح نم ةدوصقم ريغ جئاتن هل نوكي دق ةلاعفلا تانوكملل اقفو ةيساس  
يف بغرت دق فارطألا نأ ىلإ راشأو .ًاريسع ًارمأ تاصصخملا لقن ةنورم ىلع ءاقبإلاايازم يف رظنلا    

 ةيندتلةفلتخملا ةلاعفلا تانوكملا نم ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ تاعانص نيب اميف تانوزخملاو 
 ةيرولف ةيرولكلانوبركلا تابكرم جاتنإ 

ةلماعلا ةن نقملا تاعرجلاب قاشنتسالاةزهجأ ليوحت يف تاروطتلا ثدحأ نع تامولعم مدق امك   - ٢١
مادختسا ىرج دق هنأ ىلإ راشأو ،ةيرولف ةيرولكلانوبركلا تابكر مب ًانط٢٨٤١  ملا هذه نم  يف تابكر  

تامادختسالا تاءافعإ راطإ يف قاشنتسالا ةزهجأ ةعانص ًاهاجتا كانه نأ ينعي امم٢٠٠٤يف ةيساس ألا    
ًارمتسمًايطوبه ًابيرقت ىزاوتي  اوتتو ،تانوزخملا يف ضافخنالا عم  نوبركلا تابكرم نملئادبلا رف    

ةحملاةيرولف ةيرولك نوبركلا تابكرم نم ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةيرولفورديهلا  ةعش أل زف
بعشلا دادسنا ضرمو ةيردصلا ةيساسحلا نم ةيجالعلا تائفلا نم كلذ ريغو ،لوعفملا ريصق اتيب 
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أ امك.نمزملا ةيئاوهلا ةمالس نمضيةيلاحلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تانوزخمو لئادبلا رفاوت ن    
  .لاقتنالاةلحرم لالخ ىضرملا 

تامادختسالا تانييعت ضارعتسال اهمادختسا يرجي يتلا ريياعملا نأشب ةلئسألا ىلع ًادرو   - ٢٢
 دق تارايخلا ةنجل نأ نم مغرلاب هنإ زنوب ديسلا لاق ،ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةيساسألا

تاحرتقملايفتارييغت ءارجإ نع ًامومع تعنتما  نأشب ةنجللا تاحرتقمب اتلبق ًاعم ايراغنهو ادنلوب ن إف ، 
يملاعلا كالهتسالا ةيضقب ةيارد ىلع تناك ةينقتلا تارايخلا ةنجل نإ ًاضيأ لاقو . قباسلا يف تاضيفختلا
لخدت مل ا قاشنتسالا ةزهجأ ةعانص ةيلمع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل  أل ةننقملا تاعرجلاب  

يرجي يذلا عوم   ا يف جاتنإلا تايلمع ءانثأ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةدوقفملا ةيمكلا
كلذ ىلع ةوالعو.ةيساسألا تامادختسالا تانييعتل هدامتعا يعت ةينقتلا تارايخلا ةنجل نأ عمو ،   
ل ةدحتملاتايالولا يف ةيعيرشت ةيلمعل ةددحملا تابلطتملا   .ةيلمعلا هذه لوط ىدمب ةيارد ىلع نكت مل اهنك 

نوبركلا تابكرم نم صلختلل طقف بيلاسأ ةثالث كانه نأ ًاددجم زنوب ديسلا دكأ ماتخلا يفو   - ٢٣
ةرقفلا بجومب لماعلا فرطلل عيبلاو ،اهيلع قفاوم ةقيرطب ريمدتلا: ةيرولف ةيرولكلا ةداملا نم ١  نم ٥   
هلقن وأ،لوكوتوربلا   .ىرخألا ةهيبشلا تامادختسالا ضعب ىلإ ا 

  يواغرلل ةينقتلا تارايخلا ةنجل  - ٢
يذلا مدقتلا نع يواغرلل ةينقتلا تارايخلا ةنج لل كراشملا سيئرلا وريتنك ليغيم ديسلا غلبأ  - ٢٤

ومنلا نإ لاقو ،هخيرات ىتح ةنجللا هتزرحأ يف يلحملا يلامجإلا جتانلا ومن زواجت دق يواغرلا قوس يف  
ةرادإ يف رظنلا يرورضلا نم هنإف كلذلو . لزعلا تاجايتحا ةدايزل ةجيتنكلذو قطانملا نم ديدعلا 

ةداملا نادلب يف ًابيرقت ققحت دق CFC-11مادختسا نم لاقتنالاف . ةكلاهلا يواغرلاو خفنلا لماوع  ٥ 
يلصألا ساسألا طخ ىوتسم نم ةئاملا يف٥م لقأ ةيقبتملا تامادختسالا تناكو   CFC-11راعسأ  امأ.  

متي هنإف فيلاكتلاب قلعتت بابسألو HCFC-14bتايوتسم دنع نآلا يهف  ةلماعلا فارطألا ضعب ىدل   
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب  نوبركلا تابكرم ايجولونكت ساسأ ىلع يواغرلا عينصت تاردق عيسوت ٥   ،

تابكرملل ةططخم ةيل صألا فارطألا ددعتم قودنصلا عيراشم تناك نإو ىتح ةيرولف ةيرولكورديهلا
  .ةينوبركورديهلا

دامتعالا نأو طسوتملا لجألا يف دئاسلا خ فنلا لماع ةينوبركورديهلا تابكرملاودغت نأب أبنتو   - ٢٥
لوحتلل ةبسنلاب تايدحت حرطي ةيسيئرلا ةينوبركورديهلا نوبركلا تابكرمل ةدودحملا جاتنإلا عقاوم ىلع 

نم دحلل جئازملا مادختسا امأ قطانملا ضعب يف ةيرولف ةيرو لكورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا نع
  .ربكأ ةروصب عستي ذخأ دقف ةديقملا تادادمإلاو ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمل ةعفترملا فيلاكتلا ريثأت
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 تانولاهلل ةينقتلا تارايخلا ةنجل  - ٣

تانولاهلل ةينقتلا تار ايخلا ةنجللةبانإلاب كراشملا سيئرلا لوبشتاك  ديفدديسلا ضرعتسا   - ٢٦
، تادادمإبقلعتي اميفو . ٢٠٠٥سرام / راذآ يف ةنجللا عامتجال ةيسيئرلا جئاتنلا تاثاعبنالاو تانولاهلا  
رفاوتب ؤبنتلل ةنجللا جذامن نأ ىلإ راشأ رجيو ،ثيدحت ىلإ جاتحتتادادمإلا  تانايب عيمجت ي   ةيفاضإ 

مداقلا مييقتلا يفاهجاردإل نم ١ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا عم اي اضقلاب قلعتي اميفو.    ٥ةداملا  
 ، اهفراصمو تانولاهلا نارود ةداعإ زكارم معد يف تابوعص هجاوي نادلبلا ضعب نأ ةنجللا تظحال

، اذإف تادعملا ىلع ليومتلا لك قفنا مظنلا لمع ىلع ةردقلا هذه مدعنت وأ ةريبك ةردق رفاوتت  نلف 
، . ةيلاعفب ةثولملا تانولاهلاب قلعتت ايقيرفأيف ةزراب ةلأسم دجوت هنأ ودبي هنأ ىلإ  راشأكلذ ىلع ةوالعو  

داعملا تانولاهلا ةواقن نأشب تاداهشلا رادصإىلع ةردقلا فعضل ةجيتن تمقافت يتلا ةلأسملا يهو   
ا   .ارود

أ يف تانولاهلل لئادب مادختسال ةلوذبملا دوهجلاو١٥/١١ررقملاب قلعتي اميفف   - ٢٧ رئاطلانادب  تا  
تانولاهلل لي دبك HFC-236 faنآلا مدختست ازناهتفول ناريطلا ةكرش نأ كراشملا سيئرلا غلبأ ،ةديدجلا 

تايافنلا قيدانص قئارح نم ةياقولاماظن يف رشابم لالحإك كلذو صابري إتارئاط رشع ىلإ ينامث يف   
ملايف حبصأ دق ماظنلا اذه نأ ىلإ صابريإلا تارئاطةكرش  تراشأو. تاربتخ  يف ةدحوملا تادعملا ماظ ن 
ةديدجلا تارئاطلا نمريثك يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم عم ةنجللا عمتجت فوس كلذ ىلع ةوالعو .  
يف رشني فوس لاقم عورشم نع ًالضف امهنيب اميف اهيلع قفتملا لمعلا ةطخ يف ىرخأ دونب ةشقانمل  

داحتالا عم اياضقلا هذه شقانتس امك .٢٠٠٥ماع نم قحال تقو    .يوجلا لقنلل يلودلا 
متيس ةيضقلا ن إزربجوك تربمال ديسلا لاق ،تانولاهلا كونب ليومتب قلعتت ةلئسأ ىلع ًادرو   - ٢٨

ءانثأ ثحبلاب ليومتلا نم تاجايتحالا ةيضق ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا لوانتي نيح اهل يدصتلا 
ةسارد ل ةردقلا اهيدلةينقتلا تاراي خلا ةنجلنأ نم مغرلا ىلع هنإ لاق امك . دراوملا ديدجت ةشقانم

ةمهملا هذ  نكل ،عالطضالل لضفأ عضو يف يه ةذفنملا تالاكولا نإف ،ةيراجلا تايلمعلا فيلاكت  
 .كلذ يف فارطألا تبغر ام اذإ فارطألا عم نواعتلاةمهم يلوت ةينقتلا تارايخلا ةنجل ةعاطتساب 

  ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل  - ٤
تارايخلا ةنجلل ةعباتلا تابرتلاب ةينعملا ةيعرفلا ةنجللا دقعب ماق يذلا رتروب نايإ ديسلا مد ق  - ٢٩

ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل ىعست امنيب هنأ راشأو . ماعلا نع ةنجللا ريرقت ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا
مهنم ًاوضع ٣٨نم فلأتت ة يلاحلا اهتيوضع نإف ،ةنزاوتم ةيوضع قيقحت ىلإ ليثيملا وضع١٥  نم ًا   

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل لصاوت ددصلا اذه يفو . ٥ 
حضوأ مث . ةربخلا تالاجم نم ةددحم تالاجم يف نيلهؤم ءاضعأ ىلع لوصحلا ىلإ يعسلا ليثيملا ديموربب

ةيداعلاامهلامعأ ىلإ ةفاضإلاب هنإكلذ دعب  ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلط ،   
نع ريراقت امدقت نأ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ىلإ ١٠  ماع لالخ ةمهم ١٥  مظعم ٢٠٠٥   

ةرقفلا ١/٤لوألا يئانثتسالا عامتجالا ررقملا نع ةئشان ماهملا هذه   ٩.  
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ةعارزلا لبقةبرتلايف داوملا هذه مادختسا  يفزرحملا مدقتلا نع هثيدح ددصبو   - ٣٠ نأ ىلإ راشأ ؛   
ِملا نم ةلدعمو ةديدج تابيكرت ديموربل لئادبلا ءادأ نم نسحت ةديدج مادختسا قرطو ةيلاحلا تا رخب
وأ جئازمك امإ تارخبملا يه ةيلاعف داوملا هذه رثكأ نأو ،ليثيملا ، تامادختساك  تاينقت وأ ةلسلستم  

تاثاعبنا يف ريبك ضافخنا ثودح ىلع تاساردلا نم ديزملا لد دقو . ريخبتلاو ميعطتلاك ةيئايميك ريغ
ةديدج ةيذافنلا ةضفخنم ةعنام ةيشغأمادختساقيرط نع تارخبملا  جئازمو ليثيملا ديمورب مادختسا وأ ،   

  .ليثيملا ديمورب نم لقأ تازيكرت عم نيركبورولكلا
، ادبلل ةيبسنلا ةيلاعفلا ديدحت لجأ نمو  - ٣١ ةجرحلا تامادختسالا تانييعتل اهتبسانم لامتحاو لئ

ةيثحبلا تاساردل لةيليوحتلا تاليلحتلا نم ةلسلس يرجت ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نإف 
ماع ذنم ةيراج ليلحتلا مدقيو . ليصاحملا ىلع تيرجأ تاسارد ةسمخ يف رظنلا يرجيو. ١٩٩٥ 
مادختسا لدعمو ةقيرطو ،تافآلااهببست يتلا طوغضلا عم ةنزاوم تالغ لا ثيح نم لئادبلل تانراقم  
ةلص تاذ ا ،ليدبلا  أ نظي يتلا اهريغو ةيخانملا لماوعلاو   .لئادبلا ءادأب 

تامادختسال اهلوانت دنعو  - ٣٢ ليشيم ةسنآلا تراشأ ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا   
ةقرف نأب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلب ةصاخلا لكايهلاو/علسلا مسقل ةعباتلا توكرم  
ةيوضعلا ةدايز ىلإ يعسلا يرجي ناك نإو ،ةنجللا ءاضعأ نم ةيساسأ ةعومجم ا ،اهؤاشنإ مت دق ةلماع  
و يحصلا رجحلا تامادختسا نم ةئاملا يف١٧وحن يلوأ ريرقت ىطغ دقو . ًايلاح نحشلا لبق ام تاجلاعم  

سنلاب٢٠٠٢ماعل  م فارطأل ةبسنلابوةغلبم فارطأ ةرشعل ةب  . ٢٠٠٣ماع نييراشتسالل ًءاصقتسا ت ئل، 
لصأ نم ٥٤وحن نأو  لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلاب ةصاخلا ةبولطملا تانايبلا نأ تغلبأ ًافرط ١٨٨   

جلاعمل ةبسنلاب اهنع غالبإلا مت دق نحشلا لبق امو يحصلا رجحلا يفةيسيئرلا تامادختسالاو ،نحشلا ة  
  .تايلوقبلاو بوبحلل ةبسنلاب كلذكو ةيبشخ داومو باشخألا

لخاد علسلا ريخبت ةيلمع نم ليثيملا ديمورب ةداعتساةيلمع نأ ىلإ ت وكرم ةسنآلا تراشأ  - ٣٣  
لمعت رتالف ةطساوب نادلبلا نم ديدعلا ىدل نآلا يرجت ةيلمع يه ريخبتلا فرغ نم وأ لقنلا تايواح 

مكحت يتلا ةيلحملا دعاوقلاو ةمالسلا تارابتعاب ًاطبترم لازي ال تايجولونكت لا هذه دامتعا نأو ،محفلاب
  .نوزوألا ةيامح تابلطتم نم ًالدب ،ءاوهلا ةيعون

قاطنلا عساو ًاحيقنت ترجأ دق ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نأ تحضوأو   - ٣٤
لمع ميدقتل دهج لذب حيقنتلا كلذ يفو . هضارعتساب مايقلل هريفوت متيذلا ليثيملا ديمورب ليلد بيتكل 

تذخُأ تاغايص ىلع لمتشا يذلا عورشملا لمتشا دق و. ةجرحلا تامادختسالا تانييعتل ةبسنلاب لماش
لكش ىلع لمتش ا امكةيهيجوت داوم ىلعو ةثيدح تاررقم ىلع فارطألا تاررقم نم ريبك دح ىلإ 

عضوو تانييعتلا ثحبل ةيليصفت ةينمز لوادج مدق  و،غالبإ ةرامتساو مادختسالا ةداعإلحرتقم 
  .تانييعتلا مييقت ةيفيك لوح ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجللتاميلعت 

هتاذ ليثيملا ديموربو لئادبلا نم ديدعلا نأ ىلإ ت وكرم ةسنآلا تراشأ ليجستلابقلعتي اميفو   - ٣٥
ىلع دوي قضرف ىلإ كلذ يدؤي دقو ةيبوروألا ةعام جلاو ةدحتملا تايالولا يف ليجستلل ضرعت دق

ديمورب ىلإ ةدوعلل سرامت طوغض ىلإ ةيسيئرلا لئادبلا زيكرت ةدايز وأ دقف يدؤي نأ نكميو ،اهمادختسا 
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يف الامتكا رثكأ ريرقت مدقي فوسو ٢٠٠٥ريرقت يف لئادبلا ليجستل ماع ضرع جردُأ دق وليثيملا   
  .٢٠٠٥ربمتبس /لوليأ

هف تاهاجتالاب قلعتياميفو  - ٣٦ ىتح ١٩٩١ماع ن ـم ليثيملا ديمورب كالهتسا يف طوـبه كان   
ىلإ ١٩٩٨ يف ١٨ ١٤٠اهردق هورذ نم ةيمانلا نادلبلا ىدل ليثيملا ديمورب تايمك تلق دقو . نآلا  

ةجرحلا تامادختسالا تابلط كلذ يف امب ةيجراخلا لماوعلا نم ديدعلا نأ امك ٢٠٠٣ يف ١١ ٨٥٨  ،
ةضورعم تايمك رفاوتو ليثيملا ديمورب جاتنإعيجشت يف ترمتس ا ةريبكلا ىدأ امم يملاع لا بلطلا قوفت 
  .ضافخنالا رارمتساب ددهو راعسألا ضافخنا ىلإ

رومتلاجاتنإلوح لاؤس ىلع ًادرو   - ٣٧ نأب ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ملع ،  لوانت مزتعملا نم  
راطإ يف هثحب مت دق كلذ نأو ،عاطقلا اذه   .دراوملا ديدجت ةسارد 

لئادبلل ةيبسنلا ةيلاعفلا نأشب ثوحبلا تاساردل يليوحتلا ليلحتلا ميمعت تابلطل ةباجتساو   - ٣٨
، قكلذو ةجرحلا تامادختسالا تانييعتل اهتبسانم لامتحاو  فارطألل رشع عباسلا عامتجالا داقعنا لب

لوليأ ةياكي فوس ليلحتلا نأب ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا غلبُأ دقف  ربمتبس /لبق ًازهاج نو
٢٠٠٥.  

ةرارحلا تاخضمو ءاوهلافييكتوديربتلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل   - ٥    
نوبركلا تابكرم ن أب نيلثمملا ةنجلل كراشملا سيئرلا زربيجيوك تربمال ديسلا غلبأ  - ٣٩

ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل اهيطغت  يتلا تاعاطقلا مظعم يف ةيسيئرلا لئادبلا لثمت لازت ال ةيرولفورديهلا
مادختسا وحن هاجتالا ةدايز نإف كلذ عمو . (RTOC)ةيرارحلا تاخضملاو ءاوهلا ف ييكتو ديربتلاب

تاذ ةيرولفلا نوبركلا تابكرمو نوبركلا ديسكأ يناثو رداشنلاو ،ةينوبركورديهلا نوبركلا تابكرم 
ديازت ظحول امك . تاقيبطتلا نم ديدعلا يف اهدوجو ظحول دق يملاعلا رارتحالا ىلع ضفخنملا ريثأتلا

هتاثاعبناو ديربتلا فيلاكت ليلقتل ةيوناثةرادلامظن مادختسا وحن هاجتالا   .  
يه لازت ال تانوبركورديهلاو  HFC-134aنأ يلرتملا ديربتلا نع هثيدح ضرعم يف ركذو   - ٤٠

ةداملا نم ١ةرق فلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدلير جيو. ةدئاسلا لئادبلا تادربملا عينصت ليوحت ٥   
ًايلاع لازي ال ديربتلا ةمدخلCFCىلع بلطلا نأ الإ ةريبك ةروصب  فييكت ةزهج أل ةبسنلابف ماتخلا يفو.  

رارتحالا ةلادىلإ رظنلاب هنكلو . HFC-134a لئادب مادختسا تَابَكرْملا عيمجلعقوت دقف ةلاقنلا ءاوهلا   
كلذ يف امب اهلئادب نإف HFC-134aةد ام اهجتنت يتلا يملاعلا  CO2و HFC-152aاهيف رظنلا يرجي فاضي .  

نم ليلقتلاو ةقاطلا ةءافك ةدايز يف دعاستل اهريوطت يرجي HFC-134aىلع ةيوتحملا ةزهجألا نأ كلذ ىلإ   
 .تاثاعبنالا

مييقتلاو ايجول ونكتلا قيرفل لثمم ركذ ،ةمدختسملا تادعملا يف راجتالاب قلعتي لاؤس ىلع ًادرو  - ٤١
ةلمعتسملانأ نم مغرلا ىلع هنأب يداصتقالا    تَابَك  ال هنأ ثيح ةلكشم لثمت ال رْملا خفن لماوع فاضت   

ىلإ ةديدج  تَابَك  ابرْملا كلت لثمت ديربتلا تادحو يف راجتالا نإف ،ةلاقنلا ءاوهلا فييكت تادحو ءانثتس،   
ح ةدحولل رمعلا ةيا  ةمدختسم لازت ال ديربتلا تادحو ضعب نأ ثي تامادختسا ديدحت دنع ةلكشم

  .فقوت ةلاح يف طغاضلا حبصأ نأ دعب ىتح



UNEP/OzL.Pro/WG.1/25/9  

12 

امنيب هنأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا غلبُأ CFC-12راعسأ يف ةدايزلا نأشب لاؤس ىلع ًادرو   - ٤٢  
ـلةيرعسلا تادايزلا نإف ،ةقطنملا توافتب راعسألا توافتت   CFC-12 كلت نم ريثكب لقأ تناك  
ـلةبسنلاب ةيرعسلا تادايزلا   HFC-134a.  

  ةيئايميكلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل  - ٦
كراشملا سيئرلا يام نايا ديسلاضرعتسا  - ٤٣ تقؤملا  جلل  ةيئايميكلا ةينقتلا تارايخلا ة ن 

ماعل يلحرملا ريرقتلا اهيطغي يتلا اياضقلل ةضيرعلا عبسلا تائفلا نم ةئف لك نم تاعوضوملا  ٢٠٠٥ .
فارطألاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل حونمملا ضيوفتلاو عينصتلا لماوعب قل عتي اميفو
تامادختسالا يف رظنلا ةداعإل ررقملا يف ةجردملا ٣١ـلا   ع ا١٥/٧   أ ىلع اهتلماعم نيعتي يتلاو لماو  

شأ ،طقف٢٠٠٥ و٢٠٠٤يماعل ةبسنلاب عينصت  ًامادختسا١١نأ ىلإ را ـ  قف   تامادختسالا نم طـ 
دق ةجردملا ٣١ـلا  ةمدقتملا نادلبلا يفقبط  تانايب يف تافالتخا كانه تناك ،كلذ ىلع ةوالعو .  

،ذلًاعبت  و.نوزوألا تانامألو قودنصلل ةغلبملا عينصتلا لماوع ةيئايميكلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نإف كل  
ماعيف فارطألل اهريرقت ميدقت ليبق ةلصلا تاذ اياضقلا نع ىرخأ تامولعم ةيأب بحرت   ٢٠٠٦ .

يف مدختسملا نوبركلا ديرول ك يعابرلةبسنلاب ةدحتملا تايالولا نم مدقملا ءافعإلا بلطب قلعتي اميفو 
فايلأجاتنإ ليثيلوربلا  فينصتلاب ةصاخلا ةينقتلا ريياعملا ىفوتسي بلطلا نأ ىلإ راشأ ،ةنورملا ةيلاع  ني 
عقوملا سفن يف عسوت دق ةلصلا يذ عنصملا نأ ة قيقح تناك اذإ هنأ ريغ. عينصتلا لماوع نم اهرابتعاب
ءافعإ حنم يف رظنلا يف بغرت دق فارطألا نإف ،ءافعإلل لهؤم ريغ هنأ ينعي اذهل عينصتلا لماوعل تقؤم   

ماعيف ةيساسألاتامادختسالا ءافعإ بلط ضارعتسا نكمي نأ ىلإ مادختسالا  اميف و ًاريخأو. ٢٠٠٩  
حنمل ةديدج تابلط ةثالث تضرعتسا ةيئايميكلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ن أ ىلإ راشأ ،عينصتلا لماوعب قلعتي

ًامادختسا لكشت ةيويح تاداضم جاتنإل ناثيم ورولك وموربلا مدختست ايكرت نأ تدجوو تاءافعإ 
،ًامادختسا سيلو ةطيسو لماوعل عينصتلا لماوعل ك يعابر مادختسا نأو  ةطساوب نوبركلا ديرول  
يف هجاردإ يغبنيو ،عينصتلا لماوعل ًامادختسا لكشي نيجورتينلا ورولك يثالث نم صلختلل ليئارسإ  

نيملابوكونايسلل لجألا ليوط ءافعإ يف رظنلا دوت دق فارطألا نأو ١٠/١٤ررقملا نم ءاب لودجلا   ،
  .عشملا

يتلا ىرخألا اياضقلا نع ثيدحلا ىدلو  - ٤٤ ، اهيف ترظن  ةنجللا عومجم نأ ظحال  نم تاثاعبنالا   
دق ةطيسولا داوملا مايقلا نكمي اميف  ًايونس نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ٦ ٠٠٠ىلإ ًانط  ٦٠٠ ةبارق غلبي 

نأشلا اذ  اب قلعتي اميفو.لمعلا نم ديزمب ليلحتلاوةيربتخملا تامادختسال  ًاضارعتسا نأ ىلإ راشأةي   ، 
اتحت تلازام ةدحوم ةسرامم٢٢دوجو نع فشك دق ةيلودلا ةدحوملا تاءارجإلل  مادختسا ىلإ ج  

ليلحتلاوةيربتخملا تامادختسالايف نوبركلا ديرول ك يعابر  ، ت مل هنأ ريغةي ةديدج قرط ةيأ رهظ  
نأشب قباسلا ريرقتلا ذنم نوزوألل ةدفنتسم ريغداوم مدختست مب ةنجللا بحرتو ،ةلأسملا هذه  تامولع  
نوزوأللةدفنتسم داوم نم ةيلاخ رابتخا قرط يأ رفاوت نع فارطألا نم فارطألا نأ ىلإ راشأ امك .  
 ًاريخأو. ءافعإلا اذه اهلمشي يتلا تايواميكلا ةمئاق ىلإ ليثيملا ديمورب ةفاضإ يف رظنلا يف بغرت دق

ليلحتلاوةيربتخملا تامادختسالاةلأسم نأشب لمع ةقلح دقع نأ ىلإ راشأ  يف فارطألا دعاسي دق ةي   
 .لئادب ىلع روثعلاو تاثاعبنالا نم دحلا



UNEP/OzL.Pro/WG.1/25/9 

13 

، الوصوريالاب قلعتي اميفو  - ٤٥ ، راشأ ةيبطلا ريغ ت ةنجلل كراشملا سيئرلا ،يباماي يكاسام ديسلا
نم ١ ةرقفلاىضتقمب ةلماعلا فارطألا لوحت نأ ىلإ  ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ىلإ ٥ةداملا   اذه يف  

تاثاعبناب ق لعتي اميفو. تابكرملا هذه راعسأ ةدايز لالخ نم كلذل جوري مل ام ثدحي ال دق عاطقلا
جاتنإ نإف ،تانايبلا نأشب كوكش دجوت نيح يف هنأ ىلإ راشأ ،اهضفخ صرفو نوبركلا ديرول كيعابر 

برقي ام دوروعم يرتم نط  ٢ ٠٠٠٠٠نم لقأ ناك نوبركلا ديرول كيعابر ل ٢٠٠٢ماع  نم  
ملاب ةلماعلا ريغفارطألايف ةلصلا تاذ تاثاعبنالا ر دقتو. ةيمانلا نادلبلا نم فصنلا رادقمب ) ١ (٥ة دا 

يف يرتم نط ١٨٦،١ ترهظ دقو ٢٠٠٢  ةلماعلا نادلبلا يف ةبوسحملا تاثاعبنالاب قلعتي اميف تانيابت،   
بعصلا نم ناك ،تاثاعبنالا ضفخب قلعتي اميفو . اهيوست نأ ةنجللا لواحت فوس) ١ (٥ةداملا ىضتقمب 

  .ةددحمتايلمع نع ةمزاللا تامولعملا رفاوت مدعل ةجيتن ةلمتحملا لولحلا ديدحت 
ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ريخألا ريرقت لاذنم هنأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ظحال   - ٤٦

تازاجنا ثدحت نأ لمتحملا ريغ نمو ،ةديدج ةليدب تابيذم ةيأ ثدحتست مل ٢٠٠٢ماع يف ةيئايميكلا   ،
لايف ةديدج ةليدب  ا اذه ةداملا هذه مادختسا نأ ةنجللا ت ركذ،  ن- ليبوربلا ديمورببقلعتي اميفو .  

ًايبسن اهفيلاكت ضافخناو ديجلا ا  تتبثأ تارابتخالا نأ ّالإ ابوذل ةجيتن رمتسا دق نم ةجرد دوجو ، 
ضرعتلل حرتقم دح عضو نع ترفسأو ،ةيبصعلا اةيلسانتلا ةزهجألل ةيمسلا   هردقاريثأت ىلإ ةفاضإلاب   

ًاءزج٢٥ ةطساوب نويلملا نم  وأ ةئيبلا ةيام حلةدحتملا تايالولاةلاكو    ءازجأ ١٠  ةطساوب نويلملا نم   
  .ةيموكحلا ةيعانصلا ةفاظنلا ءاربخل يكيرمألا رمتؤملا

ا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف راشأ ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتبقلعتي اميفو  - ٤٧ ىلإ يداصتقال  
رفل٢٠٠٢ماع ريرقت  ينعملالمعلا ةق  لا تايجولونكتبة   ١٦/١٥ررقملا نع رداصلا ضيوفتلاو ،ريمدت  

نم يأ ناك اذإ ام نأشب نيرشعلاو سماخلا ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا عامتجا ىلإ ريرقت ميدقتب 
ا  ريرقتلا كلذ يفروهظلا يف ةذخآأ ىلع اهيلإ راشملا تايجولونكتلا ًازهاج نآلا حبصأ دق،  جاردإلل    

تايجولونكتلا هذه يفهنأش هلمدقت يأ ققحتي مل هنأ ظح ولو. ةدمتعملا ريمدتلا تايجولونكت ةمئاق يف  .  

  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفب ةصاخلا ةيرادإلا اياضقلا  - ٧
يف هنأب دافأو ،قيرفلا ةيوضع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل كراشملا سيئرلا ضرعتسا   - ٤٨
رشع عباسلا عامتجالا يف فارطألا ىلع ددج نيكراشم ءاسؤر حارتقا متيس ،لقألا ىلع تالاح سمخ  

ةيلاملاةياعرلاو ليومتلاب قلعتت بعاصم نم يناعي قيرفلا نأب ًاضيأ حضوأو. فارطألل ىلع رثؤي امم    
يف ةيساسأ تناك مهتمهاسم نأ ثيح ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ نادلبلا ءاربخ بناج نم ةكراشملا رارمتسا   ،

حرتقإ ،ديازتلا يف ةذخآ قيرفلا ىلإ ةدنسملا ماهملا ددع نأ ةقيقح ىلإ رظنلابو. قيرفلل ةبسنلاب قباسلا نأ ب 
  .٥ةداملاب ةلماعلا ريغ نادلبلا نم ءاضعألا معدل ةركتبم قرط يف فارطألا رظنت 

  ةكلتهملا يواغرلا  - ٨
٤٩ -  ، لتهملا يواغرلا اياضقب ةينعملا لمعلا ةقرفل كراشملا سيئرلادروفشا لوب ديسلا مدق ريرقت ،ةك   

ةقلعتملا تامولعملا لامكتسا وه ريرقتلا ىمرم نأ ًاظحالم اهتيالوو اهنيوكت ضرعتساو لمعلا ةقرف 
ةبسنلابو . ةلصلا تاذ فيلاكتلاو اهريمدتو ةكلتهملا يواغرلا ةرادإ تارايخل ةينفلا ةءافكلاو ةيلاعفلاب
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ل ةديدج سايق تارشؤم روط دق قيرفلا ناك،ريمدتلا ةيلمع تاروفول دقو . ريمدتلا ةءافكل لماكلا مهفل 
ةءافك –سايقلا رايعم راشأ  ريمدتلاو دادرتسالا   (RDE) يذ دنبلا يف يقبتملا خفنلا لماع نم ًاءزج نأ ىلإ  

رمعلا ةيا  تارايخلا زجوأ ددصلا اذه يفو . ةرادإ ةطشنأ يف هدادرتسا مت دق ناك يذلا ةلصلا
ةءافكو رمعلا ةيا   ةسمخلا عاجرتسالا قرطل ريمدتلاو دادرتسالاةرادإل ةيجولونكتلا نم ةددحم عاون أل 

ةدحاو ءانث تساب تايجولونكتلا هذه عيمج نأ ةقيقح ىلإ رظنلابو. اهتثحب دق لمعلا ةقرف تناك يواغرلا
ةئاملا يف٩٠ىلع ديزي ام ىلإ ريمدتلاو عاجرتسالا ةءافك ىلإ لوصولل ةردقلا اهيدل  قيرف نإف ،   

ىلع ديزت ريمدتو دادرتسا ةءافك دامتعا يف فارطألا رظنت نأ حرتقي يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  
عاطق يف ةدمتعملا ريمدتلا تايجولونكت ديدحتل ديدج ىصقأ رايعم ةباثمب كلذ نوكيل ةئاملا يف ٩٠  

  .يواغرلا
ةقرفل كرا شملا سيئرلا نإف ءانبلا يواغر ريمدتل ةيجولونكتلاو ةيداصتقالا بناوجلاب قلعتي اميفو  - ٥٠

ةمدختسم لازت ال لاذه يف يواغرلا مظعم نأ ىلإ راشأ لمعلا  نم ًايلاح عبتي يذلا رايخلا نأ ريغ ا ا  ،
، وتاروفو قيقحت ريسعلا نم لعج ريمدتلا داوم نع يواغرلا هذ هليوديلا زرفلا  ةقاش ةيلمع ريمدتلا

لا . بلصلاب ةفلغملاةزهجألاو حاولألا نم يواغرلا ذاقنإ وه كلذل ديحولا ءانثتسالاو   لثمتت ا اذه يفو
لقنلاو عمجلا يف ةمدختسملا ةيساسألا ةينبلا ةيعون يف عساولا مادختسالا مامأ ةيسيئرلازجاوحلا نمو .  

ىلع ديزت دق ةكلتهملا يواغرلا ريبادت نم تاثاعبنالا ليلقت ى لعةردقلا نأ ىلإ قيرفلا راشأ جئاتنلا ثيح 
يف ه نأ ىلإ لمعلا ةقرف تراشأ ةياهنلا يفو. ٢١٠٠ماع لول حب نوزوألادافنتسا تالادب نط  ١٩ ٠٠٠٠

ةئاملا يف٦٠ن أ تدجو ،نادلبلا نم ريثكلا ىلإ اهقيرط لعفلاب تجتنأ يتلا تادربملا نم   يف رمطلا عقاوم   
تاثاعبنالا فيفختبقلعتت اياضقلا هذه نأو ضرألا  ميظعت قيرط نع يضرألا رمطلا عقاوم ن ع ةئشانلا 

ةدامل يئاوهلا للحتلا  CFC-11 مامتهالا نم ديزملا قحتست يتلا ةلأسملا يهو.  
ديسلا ركذ ،ضرألا يف رمطلا عقاوملخاد ةزهجأل يئاوهلا ريغ روهدتلا نأشب ةلئسأ ىلع ًادرو   - ٥١  

امو للحتلا جتاون ةعيبط ديدحت مهملا نم نأو ةركبملا هلحارم يف لازي ال لا نأدروفشأ   ا اذه يف ثحبلا  
يئاوهلا لوحتلا ةيلمعبءاقتراللهلمع نكمي ي ذلا  .  

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لثمم بلاط ،لامعألا لودج نم دنبلا اذه كرت لبقو   - ٥٢
تعضو يتلا ريمدتلاو ةداعتسالاو مادختسالا ريياعم نأشب هحرتقمل ةبسنلاب مت ام نأشب تاحيضوتب 

 ًاحرتقم فرط مدقي مل ام هنأ كراشملا سيئرلا حضوأ ،بلطلا اذه ىلع ًالوزنو. ١٥/١٠ررقملا بجومب 
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يغبني ال ،قافتا ىلإ فارطألا عامتجا لصوتي مل امو ،ةلأسملا هذه لوح  

  .ًالوبقم حبصأ دق ةلأسملا هذه نأشب هحرتقمنأ ضرتفي نأ يداصتقالا 

  ٥ةداملا بجومب ةلماعل ا ريغ فارطألل ةيساسألا تامادختسالاتانييعت   -ءاب 
نأ لامعألا لودج نم دنبلا اذه ىضتقمب ،عامتجالا ىلع نيعتي هنأ كراشملا سيئرلا ظحال   - ٥٣

تايالولا نم لكل ٢٠٠٦يف ةيساسألا تامادختسالا تانييعت نأشب تايصوتلا : لقألا ىلع نيدنب جلاعي  
ةيلوأ ةروصب تضرعتسا دق تناك يت لا تايصوتل ا يهو يسورلا داحتالاو ةيبوروألا ةعامجلاو ةدحتملا

ماع ءافعإل ةدحتملا تايالولاو يسورلا داحتالا نم لك نم ةدراولا تابلطلا يف رظنلا ؛ ٢٠٠٤ماع يف 
لامعألا لودج نم دنبلا اذ . ٢٠٠٧  قيرف ريرقت (ةلصلا تاذ عامتجالا قئاثو ىلإ هابتنالا هجوو
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تاحفصلا ٢٠٠٥يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  ةنامألا ةركذمو ٤٧ – ٣٣،   
UNEP/OzL.Pro.WG.1/24/2 تارقفلا   .تاقيلعتلاب ءالدإلل عامتجالا يف ةشقانملا باب حتفو) ١١ – ٥، 

ررقملا رابتعالا يف ذخألا عم ٢٠٠٦ماعل ةيرورضلا تامادختسالا تانييعتل يناثلا ضارعتسالا   - ١  
ةرقفلا ١٦/١٢ررقملا  (١٥/٥  ،١(  
لل٢٠٠٦ما ع نييعتب قلعتي اميفو  - ٥٤ ةدحتمل ا تايالولا لثمم ركذ ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالو 

نوبركلا تابكرم كالهتسا نم مادختسالا ضيفخت يف مدقتلا نم ًاريبك ًاردق ققح دق هدلب نأ ةيكيرمألا  
ةننقملاتاعرجلابقاشنتس الا ةزهجأل ةيرولف ةيرولكلا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةيصوت نأ راشأ و.  
ماعل يداصتقالا يف مدختست يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم لماكلا رابتعالا يف عضت مل ٢٠٠٦   

  .جاتنإلا ةيلمع يف رئاسخ ىلع تلمتشا يتلاو جاتنإلا ةيلمع

ذخألا عم ٢٠٠٧ و٢٠٠٦يماعل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإل ةديدج تانييعت ضارعتسا   - ٢  
  ١٥/٥ررقملا رابتعالا يف 

 ٢٠٠٧ماعل تانييعتلا ىلع قيلعت ءادبإ لماعلا قيرفلا نم كراشملا سيئرلا بلط مث نمو   - ٥٥
  .ةيلاتلا اياضقلا ةراثإب ،عامتجالا يف اوثدحت نيذلا نولثمملا ماقو. ةدحتملا تايالولاو يسورلا داحتالل

ءازإ قلق نع ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لثمم برعأ ٢٠٠٧نييعتب قلعتي اميفو   - ٥٦  تاضارتفالا 
يتلا تاضارتفالايضاملا يف مدختست تناك ةنجللا ن إلاقو . ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل اهمدختست يتلا  

نكمي تاضارتفاعضول لضفأ عضو يف لاح ةيأ ىلع فارطألا نأ ىلع هديكأتب متخو فارطألا اهمدقت   
صاخلا مهماظن نع ا  مييقتلاو ايجولونكتلا ق يرف ىلإ بلطو. نودرفني يتلا فراعملل ًارظن اهمادختسا

  .مانييعت يف رظنلا ديعي نأ يداصتقالا
تاءافعإل يلعفلا مييقتلا نأشب نيقي مدع دوجو نم هقلق نع ةيبوروألا ةعامجلا لثمم برعأ   - ٥٧

نوكم تانوزخملالكشت اميف هنأ دكأو، ٢٠٠٧ماعل ةجرحلا تامادختسالا  ررقملا راطإ يف هثحب بجي ًا   
صانع كانه نإف٤/٢٥ مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا نأ ىلإ راشأ امك  ؛ًاضيأ ىرخأ ر 

تابكرمل ةمدخ تسملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ تناك اذإ ام ىلإ حوضوب رشي مل يداصتقالا
ة يرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ وأ ةيرولفةيرولكلا نوبركلا 

تابكرم نم ةيلاخلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل جيورتلا يغبني هنإ لاقو ،اهليضفت بجي ةيرول ف
  .نكمي ام عرسأب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا

ةلئسأ عيمج ىلع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف بناج نم دودرلاو ميدقتلا بقعو   - ٥٨
هومدق امل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأ ىلإ رك شلا ناكراشملا ناسيئرلا هجو ،فارطألا

ىصوأو ،ريراقتلاب ًاملع لماعلا قيرفلا ذخأو. ةربخلاب ئلم قاش لمع نم ، ب  ةيبوروألا ةعامجلا موقت نأ
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف عم رواشتلاب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو يسورلا داحتالاو 

 ٢٠٠٦ يماع نم لكل ةيساسألا تامادختسالا تانييعتب قلعتي اميف تريثُأ يتلا اياضقلا ةشقانمل
  .٢٠٠٧و
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تانييعت ةلماعمب قلعتت ةلصفنم تاحارتقا ةيبوروألا ةعوم   - ٥٩  او ةدحتملا تايالولا ولثمم مدق
اعلا ريغ فارطألل ةبسنلاب ةباقرلل عضخت يتلا داوملل٢٠٠٦ماعل ةيساسألا ريغ تامادختسالا  ةداملاب ةلم  

تاحرتقملا هذه ميدقت تارربم اوحضوأو٥ ررقم رادصإ لضفت هدالب نأ يسورلا داحتالا لثمم دكأ مث . ، 
سيلو ًالصأ اهتبلط دق تناك يتلاو نوبرك ورولفورولكلا نم نط ٢٨٦هدالب حنمب  امك نط ٤٠٠   

داريتسا يف لاوحألا عيمج يف تابوعص دجت هدالب نإ لاقو. يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف حرتقا  
  .ربكأ تايمك

ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإب حيرصتلا مدعب فارطألا ةيعانصلا تائيهلا ىدحإ ةلثمم تثح   - ٦٠
نادلبلل نوبرك ورولفورولك ىلع يوتحت يتلا تالوصوريالا نم ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل 

وبرك ورولفورولك نم ةيلاخ لئادب ا  ررقملا عم ،اهيأر يف ،ضراعتي كلذ نأ ثيح ،ن دجوي يتلا
٤/٢٥.  

ىلع لماعلا قيرفلا قفاو ،ةيضقلا هذه صوصخب ءارآلا يف قفاوت ىلإ لوصولا مدع ىلإ رظنلاب   - ٦١
عامتجالا بناج نم اهيف رظنلل ،ريرقتلا اذه قفرم يف ةدراو يه امك ،تاررقملا تاعورشم ةلاحإ 

  .فارطألا رمتؤمل رشع عباسلا

هريرقت يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهددح يتلا ريمدتلا تايجولونكت ةلاح ضارعتس ا  -ميج 
روهظلاب ةذخآ ا  ٢٠٠٢ماعل     )١٦/١٥ررقملا (أ ىلع
ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا ريمدتلا ايجولونكتب ةينعملا لمعلا ةقرف نأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ   - ٦٢

ةيرظنلا ةيحانلا نم ةيدجم ربتعت يتلا تايجولونكتلا ددع ٢٠٠٢ماع يف ت ددح دق يداصتقالا مييقتلاو  ،
ةينقتلا ا  فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ءانثأ ءادن قلطأ ،كلذل ًاقفوو . اردق ىلع ةلدأ مدقت مل اهنكل

دعب ،اهنم ضعب قحتست تناك اذإ ام ريرقتل " روهظلاب ةذخآلا"تايجولونكتلا كلت ضارعتسا نأشب 
ىلإ قيرفلا صلخو . ةدمتعملا ريمدتلا تايجولونكت ةمئاق ىلإ اهتفاضإل اهيف رظنلا ،تاونس ثالثرورم 

ةمئاقلا يف جاردإلا قحتست يكل ا  حرتقا ،ماتخلا يفو . ردق دعب تايجولونكتلا هذه نم يأ تبثت مل هنأ
لبقتسملا يف ةرولفملا تازاغلا ريمدتب ةلصتملا تايجولونكتلا نم ةعومجم ضارعتسا ةيناث متي نأب قيرفلا 

  .تاقيلعتلاب ءالدإلل عامتجالا يف ةشقانملا باب حتفو ،بيرقلا
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ريمدت نأ  ٥ةداملا بجومب لماع فرطل لثمم ظحال   - ٦٣

فارطألا نم ريثكلا ىدل ةديازتم ةروصب ةحلم ةلكشم تدغ دق يواغرلاو تادعملا لخاد ةدوجوملا  
ةداملا نم ١ةرقفلا ب جومب ةلماعلا ًالثم ديربتلا ةزهجأ نم ريثكلا نأ ثيح٥  اهرمع ةيا ،   نم برتقت  

، نع لوحتت يتلا تاكرشلا نأو يجاتنإلا مكارت تىرخأ داوم ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  
عي طتست ال نكلو ،اهنم صلختلل ةيرولفةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةد يازتملا ماجحألا هذهاهيف 

رقتفتو ةيا  ىلإال ام ىلإ ةنزخم اهئاقبإ اهريمدتل ةيلاملاو ةينقتلا ةردقلا  ناك اذإ ام ةفرعملثمملا بلطو .    
ةسارد ءارجإيداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ناكمإب    .ريمدتلاو صلختلا يتيلمعل ةلمتحملا فيلاكتلل 

ه يف ةمئاقلاتاطابترالاىلإ نورخآ نولثمم راشأ و  - ٦٤ ا عم لا   وتيك لوكوتوربو لزاب ةيقافت ا اذ
ىنعت يتلا ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا ةصاخبو ةروفملا تازاغلا ضعب نايطغي ن يذللا
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نأشب ءاربخ قيرف تئشنأ دق ملوهكتسا ةيقافتا يف فارطألا تناكو . ريمدتلاب ةقلعتملا اياضقلاب كلذك
فأوةحاتملاتاينقتلا لضفأ  عوضوملا اذهةساردب ًايلاح موقت يتلاو ةيئيبلا تاسرامملا لض  ددصبو .  

ريدقتو مييقت ىلإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اعد يذلا ١٢/٨ررقملا ىلإ ةراشإلا  عم تالصلا   
نأ ىلإ اوركذ نولثمملا نإف ،لزاب ةيقافتا تملا تاقافتالا عيمج نيب اميف ةطشنألا قيسنت ىلإ ةجاحةمث  ةقلع  
  .ةيئايميكلا داوملاب

ريمدتلل ةيلاملاو ةينقتلا تاساكعنالا نع هدلب همدق يذلا ررقملا عورشم ايبمولوك لثمم مدقو   - ٦٥
. صنلا ىلع تابيوصتلا ضعب ىرجأو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةلئاسلاو ةزكرملا رداصملل ايئيب ميلسلا

ةدفنتسملا داوملا ةيقبو لاعفلا اهرمع ءاهتنا دعب ة روجهملا تادعملا عم لماعتلا نأ ىلإ راشأ نأ دعبو
داوملا عاجرتساو تادعملا هذه  لالحإ نأ حضوأ ،نوزوألا ةقبط ةيامحل امهم ارمأ ربتعي نوزوألل 
ىضتقمب ةلماعلا فارطألا مامأ ةيلامو ةينقت تايدحت لكشي اهريمدتو اهيوتحت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا 

تادعملا نع ةضاعتسالا ىلع نيمدختسملا عيجشتل ةيداصتقا زفاوح ريفوت نيعتي فوسو. ٥ةداملا   
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف يرجي نأ ىلإ هحارتقا وعديو. نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لقنو عاجرتساو  

فيلاكتلاو تايجولونكتلا ليلحتل ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا دحأ يف ةلاح ةسارد يداصتقالا   
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هعضو يذلا ريمدتلاو عاجرتسالا ةءافك رايعم ماد ختساب ةلصلا تاذ
  .ريخألا هريرقت يف يداصتقالا

يذلا حارتقالا اذه اهميدقتل ايبمولوكل مهركش نع ةملكلا اولوانتنيذلا نيلثمملا عيمج برعأو   - ٦٦  
نم ةفئاط لمشتل ةساردلا قاطن  عيسوت نيلثمملا نم ديدعلا حرتقاو . ةيمهألا ةديدش ةلأسملا هذه لوانت

ةفلتخم ميلاقأ يف٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا  زفاوحلا يف اضيأ رظنت نأ نيعتي هنأ نورخآ حرتقاو .  
داوملاو تادعملا نم صلختلا ىلع نيمدختسملا ع يجشتل اهقيبطت نيعتي يتلا زفاوحلا نم اهريغو ةيداصتقالا
ةماقإ فيلاكتو ةيناكمإ كلذكو داوملا هذه تاثاعبنا نم دحلاو اي ئيب ةميلس ةقيرطب نوزوألل ةدفنتسملا

يف ةساردلا رظنت نأ كلذك نيلثمملا ضعب حرتقاو . ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا يف ريمدتلل قفارم 
ملوهكتسا ةيقافتا راطإ يفيرجت يتلا ةلصلا تاذ لامعألا عم رزآت ةماقإ  .  

نأ ديفملا نم نوكيس هنأو ،ةيلام تاساكعنا هل نوكيس حارتق الا نأ ىلإ نيلثمملا ضعب راشأو  - ٦٧
عامتجالا ةدعاسمل ةحرتقملا ةساردلا فيلاكتل اريدقت ةنامألاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف دعي 

ءارجإ ليومت جاردإ نكمملا نم نأ رخآ لثمم حرتقاو . ةلأسملا رظن ةلصاوم ىلع فارطألل رشع عباسلا
  .فارطألا ددعتم قودنصلا دراومل مداقلا ديدجتلا يف ةساردلا

عيسوت تحرتقا دق ةريثك افارطأ نأ ،تاشقانم نم راد ام زجوي وهو ،كراشملا سيئرلا ركذو   - ٦٨
تارودلا نيب اميف لامعألا ضعب ءارجإ ديفملا نم نأ ىلإ راشأو.حارتقالا قاطن   . ، زجوملا اذه دعبو
 .فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ررقملا عورشم ميدقت ىلع قفتا
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  عينصتلا لماوع اياضق  -لاد 

 ١٠/١٤نيررقملا نم ءابو فلأ نيلودجلاو عينصتلا لماوع تامادختساب ةلصتملا تابلطلا ضارعتسا   - ١
تارقفلا ١٥/٧ررقملا  (١٥/٦و   )٧ و٦ و٣، 

فارطألا نم بلطيس ،لامعألا لودج نم دنبلا اذه راطإ يف هنأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ   - ٦٩
نم صلختلاو . ٢٠٠٥ماع يف ةديدجلا تابلطلا كلذكو ،ةقباسلا ةنسلا نم ةقلاعلا تابلطلا يف رظنلا 
، ٢٠٠٥ و٢٠٠٤يماعل عينصت لماوع تامادختسا اهفصوب تنيع يتلا تامادختسالا ضعب  طقف  

  .ةدح ىلع ًالك اياضقلا هذه ثحب متي نأب حرتقاو ،كلذ نأشب ةيفاضإ تامولعم ميدقت متي امثير
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ ىلإ راشأ ،ةقباسلا ةنسلا نم ةقلاعلا تابلطلاب قلعتي اميفو   - ٧٠

قيضل ًارظن هنكلو ،نادلب ةعبرأ نم تدرو تابلط نأشب تايصوت عضوب ٢٠٠٤ماع يف ماق يداصتقالا   
ًايئا   دافأو . ةلأسملا نأشبًارارق فارطألا ذختت مل ،فارطألا ضعب اهنع تبرعأ يتلا لغاوشلاو تقولا

، يلاحلا ماعلا ءانثأ هنأب ةيئايميكلا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف داعأ  
. عينصتلا لماوع ريياعمب يفت تامادختسالا هذه نأ اهدافمو ةقباسلا امهرظن تاهجو نع بارعإلاو
ناك اذإ ام ىلإ ريشت نأ فارطألا نم بلطو ،تاقيل عتلاب ءالدإلل عامتجالا يف ةشقانملا باب حتف مث نمو
ررقملا يف ةدراولا عينصتلا لماوع تامادختسا ةمئاق ليدعت يف ةبغرلا اهيدل نم يأ فيضت نأ وأ ١٥/٧   
  .اهعيمج وأ تامادختسالا هذه

ايجولونكتلا قيرف همدق يذلا لودجلا ءاوتحا مدع لايح هقلق نع نيلثمملا دحأ برعأو   - ٧١
ديرولك يعابرل ةحرتقملا تامادختسالا مظعمل ةبسنلاب تاثاعبناب قلعتت تانايب ىلع ،يداصتقالا مييقتلاو 

نكمملا نم نوكي فيك دجي ملو . CFC-113ةداملل حرتقملا مادختسالل ةبسنلاب كالهتسالاب وأ ،نوبركلا 
  .ساسألا اذه ىلع تامادختسا ىلع ةقفاوملا

مل هنإف ةمدقملا تابلطلا نم مغرلا ىلع هنأ بيداصتقالا مي يقتلاو ايجولونكتلا قيرف لثمم حضوأ  - ٧٢
ديرولك عبار نع اينامور وأ ةيطارقميدلا ةيبعشلا ايروك ةيروهمج بناج نم ةيليصفت تامولعم رفاوتت 

دق كالهتسالا تانايب نإف CFC-113ةدامب قلعتملا ةدحتملا تايالولا حرتقمب قلعتي اميفو . نوبركلا  ،
ةيرس ببسب عساو قاطن ىلع اهريفوت متي مل نكلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولون كتلا قيرف ىلإ تمدق
  .ةرورضلا تعدتسا اذإ كالهتسالا قاطن ريفوت حرتقاو. ةيراجتلا ةعيبطلا تاذ اياضقلا

لثممتحضوأ  - ٧٣ دودحلا نأب ىرخأ ة  تاثاعبنالا ىلع ضرفت  عينصتلا لماوع تامادختسا نم   
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارط ألا ىلع نآلاًايلاح ةقبطمل ا  ٥  ، ببس دجوي ال كلذب وطقف

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نم تاثاعبنالا تانايب جارد إل لودجلا يف٥  نع تبرعأو .  
ماع يف لايرتنوم لوكوتورب هأشنأ يذلا ماظنلا نأب اهداقتعا نم تاثاعبنالا عم لماعتلل ١٩٩٨   
ىتح ديج لكشب لمعدق عينصتلا لماو ع تامادختسا تاثاعبنالا نأو هخيرات  يف تامادختسالا نم ، 

دجوت تناك هنأو ،هب حومسملا ىوتسملا فصن نع لقت تناك ًالثم ٢٠٠٢ماع يف ةدحتملا تايالولا   
ةبسنبيجيردت صلخت ططخ ةئاملا يف٩٧   ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل تامادختسالا نم   نم ١   
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نم ودبي الو ،٥ةداملا  لماوعجاردإل ةديدج ريياعم ةفاضإ لوقعملا  اذإو ،ةيلاحلا ةلحرملا يف عينصتلا    
تي فوس ةيلاحلا تامادختسالا نم يجيردتلا صلختلا يف زرحملا مدقتلا نإف كلذ لمعل ةلواحمترج   .رخأ 

كلذ دعب كراشملاسيئرلا ضرعتساو   - ٧٤ حضوأو قيرفلا اهاقلت يتلا ةديدجلا تابلطلا  قيرفلا نأ ب 
نوبركلا ديرولك يعابر اهمادختسال ١٠/١٤ررقملا نم ءاب لودجلا ىلإ ليئارسإ ةفاضإب يصوي   

نيسليماتلوسلا يف نوبركلا ديرولك يعابرلايكرت مادختسا نأو ،نيجورتينلا ورولكىثالث نمصلختلل    
ني ناك اذإ ام ررقت نأ فارطألا ىلع نأو ،ةطيسوداوملامادختسا ربتعي  ةيبوروألا ةعامجلا حنم يغب  

لجألا ليوط ًءافعإ ناطرسلل ةداضملا ةعشملا داوملل  اذإ ام يف رظنلا كلذ ضيقن ىلع وأ) نيملباكنايس(   
هذه يف رظنلل بابلا حتف مث .مادختسالا كلذل ئراوطلا تالاح تاءافعإ حنمل دح عضو يغبني ناك  

  .ةديدجلا تامادختسالا
قلعتي اميف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاحرتقم ىلع عامتجالا قفاوو   - ٧٥

تاءافعإ ةلأسمو ،ةيبوروألا ةعامجلا حرتقم ن إ لاقو. ايكرتو ليئارسإ اهتحرط يتلا تامادختسالاب
ةيبوروألا ةعامجلا ةطساوب هدادعإ ب موقتحرتقم راطإ يف ثحبلا نم ديزمب اهلوانت متي فوس ئراوطلا 

  .ىرخألا فارطألا عم هتشقانمل
عينصتلا لماوع نأشب ررقم عورشمب احارتقا ةيبوروألا ةعومق  - ٧٦  حارتقالا نأ ركذو . ا لثمم مد

لودجلا يف ا   نم ددع نأشب هددحم تامولعم ميدقتب ررقملا عورشم نم ١ايب دراولا فارطألا بلاطي  
ىلإ ١٩٩٧نم ءادتبا ةنس لكل تارتيمارابلا  ةيرور ضلا تامادختسالاب ةقلعتملا تابلطلا امأ. ٢٠٠٥ 

ناريزح٣٠دعب ةأشنملا عناصملا مزلت يهف  تاءافعإل ضارعتسا ءارجإ حرتقملا نمو , ١٩٩٩هينوي / 
  .نيماع لك ةيرورضلا تامادختسالا

ررقملا نم ءاب لودجلايف اهمساجاردإ يف بغرت هدالب نأ ليئارسإ لثمم راشأ   - ٧٧  ١٠/١٤.  
اهداعبتسا يف بغرت هدالبنأ نيتنجرألا لثمم ركذ   - ٧٨ نورخآ نولثمم حرتقاو ،فلأ لودجلا نم  
  .حارتقالا ىلع تاليدعت لاخدإ ثحب

مل نوزوألا ةنامأ نكلو عينصتلا لماوع صوصخب ابلط تمدق هدالب نأ ليزاربلا لثمم ركذ   - ٧٩
  .بلطلا ميدقت ديعتس يهف كلذلو ،هملستت

ىلع قفاوو ةساردلا نم ديزم ىلإ جاتحي حارتقالا نأ ىلع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا قفاو  - ٨٠  
رشع عباسلا عامتجالا بناج نم هسرادتل ساوقأ نيب ريرقتلا اذه قفرمب حضوملا ،ررقملا عورشم ةلاحإ 

  .فارطألا رمتؤمل

ءافعإ تحنم يتلا١٥/٧ررقملا يف ةجردملا عينصتلا لماوع تامادختسا يف رظنلا ةداع إ  - ٢ يماعل تا  
هيف رظنلا ةلصاوم متي امثير٢٠٠٥ و٢٠٠٤   ا 

ةينعملا فارطألا نم فرط يأ نمتامولعمميدقت متي   ملهنأ كراشملا سيئرلا ظحال  - ٨١ نأشب   
 مظعم نأو،اامادختسا هذه  تامادختسالا   ةمئاقلا يفةجردملا  ةلماع فارطأ نم تدرو   . ٥ةداملا ب، 

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلاقيرفريرقت ىلإ فارطألا رظن هجوو  يذلا   جئاتنلا نع باقنلا فشك   
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نأ اهدافموةيذيفنتلا ةنجللا ةسارد اهيلإ تلصوت يتلا  عينصتلا لماوع تامادختسا نم ةئاملا يف ٩٧   
نأشبةيذيفنتلا ةنجللا تاقافتالجاعلا بيرقلا يف وأ نآلا اهلمشتس ةددحملا  يجيردتلا صلختلا  دعبو .  

عامتجالا يف ةشقانملابابسيئرلا حتف ،ميدقتلا هذه  هنأ الإ  .يعرفلا دنبلا اذه ىلع تاقيلعتلاب ءالدإلل  
يأءارجإ متي مل تالخدمة   .  

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

نع ةرداصلا تاررقملا ىلإ ًادانتسا ًافنآ هيلإ راشملا ريرقتلا دادعإ مت ه نأ كراشملا سيئرلا ركذ  - ٨٢
ًاقبط هنأ و ،لايرتنوم لوكوتوربو خانملا ريغتل ةيراطإلا ةدحتملا ممألاةيقافتا نم لك يف فارطألا 

لماعلا ق يرفلا بناج نم هسرادتل ريرقتلا ةلاحإ متيس لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا تاهيجوتل
دافنل يدصتلل ةذختملا تاءارجإلابهتلصثيح نم ،ةيوضعلا حوتفم  نوزوألا  ةمدقملا هذه بقعو .  

ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلاو يملعلا مييقتلا قيرفنم نومولوس نازوس ةديسلل ةملكلا تي طعأ  
  .امهضورع ميدقتل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفنم زربجيوك تربمال ديسلاو خانملا 

تماق ماعلا هلكشو هتايوتحمو ريرقتلا تدعأ يتلا ةيهيجوتلا ةنجللا هب تماق ام ضارعتسا دعب   - ٨٣
يف دافنلا تاريغتم نأ تركذو نوزوألا دافنتسانع تانايبلا ثدحأ ضارعتساب نومولوس ةديسلا   

ءاوجألا ةيئايميك ىلع دمتعتامنإ ئفادلا بطقلا يف ةيلاعلاو ةليلقلا دافنلا تاريغتمو يبونجلا بطقلا   
ىلإريشت ةيلاحلا تاهاجتالا ةسارد نأ ًاضيأ تركذ امك. ةدرابلا يف شعتنت فوس نوزوألا ةقبط نأ    

ةيلاحلا رداصملا نم تاثاعبنالا ىلع ءاضقلا نأ ريغ ٢٠٤٦ماع يلاوح  نكمي نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ، 
نأ تركذ ،ةيساسألا تازاغلاب ةقلعتملا تاها جتالا ثيح نمو. تاونس ثالث ةدمل شاعتنالاب لجعي نأ
أا ام إ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تايوتسم نأ ىلإ ريشت رداصم ةدع نم ةرداصلا تانايبلا

نيب نآلا حوارتت ةضفخنم وأ ةرقتسم ىلإ ١،٥  امأ . نوبركلا ديسكأ يناثل لداعملا نم ت. ج١،٩ 
ىلإ ةئاملا يف ١نيب حوارتت ةبسنب دي زتف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ايونس ةئاملا يف ٣   
ىلإ ٠،٥٣ نيب حوارتتو نوبركلا تابكرم ىوتسم امأ . نوبركلا ديسكأ يناثللداعملا نم ت . ج٠،٥٦ 

ىلإ ١٣ةبسنب ديزتف  نآلا غلبتو ًايونس ةئاملا يف ١٧  ىلعو . نوبركلا ديسكأ يناثل لداعملاب ت. ج٠،٣٦ 
 يف ٣٣نم نوبركلا ديسكأ يناثل لداعملا نم ةيوئم ةبسنك نوبركولاهلا تاثاع بنا تضفخنا مومعلا هجو

ىلإ ١٩٩٠ماع يف ةئاملا  ماع يف ةئاملا يف ١٠   دافن نع ةئشانلا ةدوربلا نع كلذ دعب تثدحت مث. ٢٠٠٠ 
هذه نأ تركذو ،نوزوألل ةدفنتسملا تازاغلل يرارحلا سابتحالا راثآ نع ةئشانلا ةرارحلاو نوزوألا 

  .تاقوألا سفن يفو نكامألا سفن يف ثدحت ال دق رهاوظلا
نوبركلا تابكرم (ةلصلا تاذ تازاغلا نأ همدق يذلا ضرعلا يف سربجيوك ديسلا ركذ   - ٨٤

نوبركلا تابكرمو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمو نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولكلا  
يواغرلاو ءاوهلا فييكتو ديربتلا كلذ يفامب ةديدع تالاجم يف مدختست) رولفلاب ةعبشملا   

ةدايز نم ظحالي ام نأ ًاضيأ ركذو . ةيبطلا ريغ تالوصوريإلاو قئارحلا ءافطإو ةيبطلا تالوصوريإلاو
ةمئاقلا مظنلاب دجوت يتلا داوملل روهدتلا وأ برستلا تالاح ىلإ ىزعي امنإ ملاعلا يف وجلا ةرارح يف  
ةيمك نأ ركذ تانوزخملاب قلعتي اميفو . ةريخألا ةنوآلا يف اهبيكرت مت يتلا تادعملاو تانوزخملاو
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نوبركلا تابك رم تايمك امأ ناصقنلا يف ةذخآ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمنم نوزخملا 
وأ لايرتنوم لوكوتورب بجومب ءاوس مازتلا دجوي ال هنأو . ةدايزلا يف ةذخ آ١٢نوبرك ورولفورولكو 

  .ةنوزخملا داوملا هذه نم تاثاعبنالانم دحلاب وتويك لوكوتورب 
نيب اميف هنأ ىلإ راشأو يواغرلا يف لثمتي ربكألا نوزخملا نإف ،نوزوألا دافن راثآب قلعتي اميفو   - ٨٥
يف ريبك ضيفخت ثدحي نأ نكمي٢٠١٥ و٢٠٠٢ماع  ةنزخملا تازاغلا نم تاثاعبنالا  قيرط نع كلذو    

ةرارحلا عافترا نم ليلق ردقب كلذوريمدتلاو ريودتلا ةداعإو ةداعتسالاو ءاوتحالا   . ، ددصلا اذه يفو
لوكوتورب قاطن يف عوضوملا اذهل يدصتلل ةمزاللا ريبادتلا ثحب يف بغرت دق فارطألا نأ حرتقا 
ءارجإو لئادبلا مادختسا لثم تالاجم يف تاسرامملا لضفأ مادختسا ةدايز كلذ يف امب ،لايرتنوم 

اذه يف نوبركلا ديسكأ يناث تالداعم نأ ركذو . ةيلابلاداوملا دادرت سا دوهج ةءافك ةدايزو تاضيفختلا
تاثاعبنا نع ةئشانلا ةيملاعلا ةرارحلا ةدايز ةيناكمإل عضخت لازتال عاطقلا  ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  

ريبادت نأو ١٢ةيرولف  رمعلا ةيا   تاثاعبنالا هذه ضيفخت يف دعاست نأ نكمي.  
اذهو ،يداعلا ويرانيسلاب كلذ ةقالعو تاثاعبنالا ضافخنا ايازم نع زربجيوك ديسلا ثدحت مث  - ٨٦  

ماع يف ةئاملا يف ٣٠ةبسنب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تاثاعبنا صقن لمشي  ضفخو ٢٠١٥   
يف ةئاملا يف٥٠ةبسنب ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم تاثاعبنا  ماع  نأ ركذو . ٢٠١٥  

نوبركلا تابكرم جاتنإ ىلع تاليوحتلاو طباوضلا نم ديزم عضو ةسا رد يف بغرت دق فارطألا
تابكرمو نوبركلا تابكرمب قلعتي اميفو . تاثاعبنالا ىلع رثؤي دق كلذ نأ ثيح ةيرولف ةيرولكورديهلا
عقوت ءارج إ نم نكمت ةروشنم تانايب دوجو مدع نم مغرلا ىلع هنأ ركذ رولكلاب ةعبشملا نوبركلا
نأ عقوتملا نم هنأ الإ ،لبقتسملايف جاتنإلا تاردقل يفت  ا   أ امك ،بلطلاب نوبركلا تابكرم جاتنإ ةقاط  

عاطقل يرجأ مييقت نومولوس ةديسلا تضرعتسا مث .ةيمانلا نادلبلا يف اميس الو ،تقولا رورمب ديزتس  
 أ١٣٤-رو لفلاب ةعبشملا نوبركلا تابكرم مادختسا يف ومن ثودح حضوأ يذلاو لقنتملا ءاوهلا فييكت

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةبسنلاب رمعلا ةيا   ةرادإ اياضق ةسارد ىلإ ةجاح كانه نأو
  .رولكلاب ةعبشملا نوبركلا تابكرمو

ريرقتلا نم تاسايسلا عانص لجأ نم زجوم عيزوت مت هنأ  زربجيوك ديسلاركذ ةياهنلا يفو   - ٨٧
نم هنأو  ،خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا/يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نع رداصلا
  .٢٠٠٥ربمتبس /لوليأ يف احاتم ريرقتلل مجرتملا لماكلا صنلا نوكي نأ رظتنملا

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ركشلاب كلذ دعب ةملكلا اولوانتنيذلا نيلثمملا عيمج هجوت   - ٨٨  
ماه ريرقت دادعإ لجأ نم لمع نم هب اماق امل خانملا ري غتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلاو يداصتقالا

لوكوتورب نيب قيثو نواعت مايق ىلإ ةجاحلا زربي هنأ نيلثمملا نم ددع ظحالو . ةريبك ةدئاف وذو
يتلا تاءارجإلا نأو . وتويك لوكوتوربو خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتاو لايرتنوم
كانه نأ امك ،ىرخألا فاده ألاىلع ديفم رثأ اهل نوكي نأ نكمي تايق افتالا ىدحإ بجومب ذختت

لاجم يف تايصوت نم هيلع لمتشي نأ نكمي اميف رظنلاو ريرقتلل ةساردلا نم ديزم ءارجإ ىلإ ةجاح 
ىلوأ ةوطخ هنأب ريرقتلا يف رظنلا يغبنيو . ءاربخلا نم لمع ةقلح لالخ نم كلذ نوكي امبرو ،تاسايسلا

  .قيرطلا ىلع
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قلخت ا " Bank" "نوزخم"ةرابع مادختسا بنجت نكمملا نم هنأ نيلثمملا دحأ حرتقا   - ٨٩  أ ثيح
داعأو ". Halon Banking"نولاهلا نوزخمب قلعتي اميف ريبعتلا اذهل لايرتنوم لوكوتورب مادختسا عم ًاسبل 

نوزوألل ةدفنتسملا داو ملا نم صلختلا نأ ركذو ريمدتلا ايجولونكت نأشب ةشقانملا ناهذألا ىلإ رخآ لثمم
ا   .أشب رارق ذاختا قحتست ةلأسم يه ةداعتسملا

ةداملا نم ١ةرقفلاب ةلماعلا فارطألا نم ددع ولثمم ىعرتسا   - ٩٠ يف يلاحلا صقنلا ىلإ راظنألا ٥   
ةدفنتسملا ريغ لئادبلا لاخدإ يف ريخأتلا ىلإ يدؤي ام وهو ،ةيمانلا نادلبلا ضعب يف نوبركلا تابكرم 

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ زريجيوك ديسلا ركذ عوضوملا اذه نأشب لاؤس ىلع ًادرو. نوزوألل  
نم هنأ نيب . لبقتسملا يف جاتنإلا ةقاط عقوت نم هنكمت يتلا ةيفاكلا تامولعملا هيدل دجوت ال يداصتقالا

تقولا سفن يفو ،ةمد قتملا نادلبلا يف) أ (١٣٤ -نوبركلا تابكرم جاتنإ يف ةدايزلا رمتست نأ عقوتملا 
  .نوبركلا تابكرم ىلع يوتحت ال يتلا لئادبلا لاخدإ ةيلمع ديازتت

رخآنولثمم ىعرتسا  - ٩١ ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ قاطن يف حاتم ليومتلا نأ ةقيقح ىلإ راظنألا نو   
نوبركلا تابكرم جاتنإ ىلإ ىدأ امم٢٣ –نوبركلا تابكرمب ةقلعتملا تاعورشملل وتويك لوكوتوربل    

يبناج جاتنإك٢٢ –ةيرولف ةيرولكورديهلا  راعسأ ضيفخت يف لثمتي يبناج رثأ هل نأ نكمي اذهو .  
اهنم يجيردتلا صلختلا ريخأتو٢٢ –ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم   .  

ناتيقافتا امه وتويك لوكوتوربو لايرتنوم لوكوتورب نأ ةقيقح ىلع تالثمملا ىدحإ تدكأ   - ٩٢
ةفلتخملا امهفادهأامهل ناتلصفنم تقو نم نواعت مايق ديفملا نم هنأ عمو ،كلذ ىلع رخآ لثمم قفاوو .  

نع اهؤارجإ حرتقي يتلا كلت لثم ىرخأ ةسارد ىلإ ةجاح دجوت ال هنأ الإ ةينقتلا ةزهجألا نيب رخآل 
ضي فختب قلعتي اميف ديج لجس نادلبلا نم ريبك ددع ىدل دجوي هنإ تلاقو. ءاربخلل لمع ةقلح قيرط

قاطن نع جرخت تاثاعبنالا ضيفختب ةقلعتملا ءارآلا نم ريثكلا نأ ريغ ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا 
ةنجللا نأل اهقلق نع ةلثمملا تبرعأو . طقف كالهتسالاو جاتنإلا ةبقارم ىلوتي يذلا لايرتنوم لوكوتورب
كالهتساو جاتنإ ضيفخت ىلإ يد ؤت ال تاحرتقم ةشقانمب موقتس فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا

ءاجرإ مت ةريثك تاعورشمب قلعتت تاحرتقم شقانت ال هتاذ تقولا يفو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا 
اهفادهأ نع لايرتنوم لوكوتورب تامامتها ليوحتل يعاد ال هنأ اهداقتعا نع تبرعأو . اهذيفنت

تاهاجتا ىلإ هليوحت يف فارطألا تبغر ام اذإ لوكوتوربلا ليدعت يرورضلا نم نوكيس هنأو ةيساسألا 
  .ةديدج

ةيامحب ًارشابم ًالاصتا لصتت اياضق ةراثإ يف ريرقتلا اهعبتا يتلا ةقيرطلا ىلع نورخآ نولثمم ىنثأ   - ٩٣
نع رظنلا ضغب ،لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف اهتشقانم ةرورضب مهداقتعا نع اوبرعأو ،نوزوألا ةقبط 

خانملا ريغت ىلع اهراثآ اهلنوكيس ةطشنألا ضعب نأ ةقيقح جاردإ ةرورضب مهداقتعا نع اوبرعأو .  
قيرف هيلإ ىعدي نأ نكمي يذلاو فارطألا رمتؤمل رشع عباسلا عامتجالا لامعأ لودج ىلع عوضوملا 

لمع ةقلح ميظنت ًاضيأ ديفملا نم نوكيس امك . يليمكت ريرقت ميدقتل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا
ةينقتلا لئاسملاو تانايبلا ضارعتسا درملاط ءاربخلا نم  سيلو تاسايسلا تارايخ ىلع زكرت ا  امك . أ ا

ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نأشب ١٩٩٨نالعإ ىلإ عوجرلا ًاضيأ ديفملا نم نوكيس   
  .رولكلاب ةعبشملا نوبركلا تابكرمو نوبركلا تابكرمو
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دافن نأشب لجاع ءارجإ ذاختا ةرورض ىلإ ةيئيبلا ة يموكحلا ريغ تامظنملا ىدحإ لثمم اعد  - ٩٤
ىلإ نآلا ىتح تدأ لايرتنوم لوكوتورب قاطن يف ذختت يتلا تاءارجإلا نأ عمو . خانملا ريغتو نوزوألا

ريثكلا كانه نأ ثيح ةطبغلا نم ريثك ىلإ وعدي ال كلذ نأ الإ ،يرارحلا سابتحالا تازاغ ضيفخت 
تابكرم لئادب نم ريثكلا ليومتب مقي مل فارطألا ددعتم قو دنصلا نأ ول ققحتي نأ نكمي يذلا
ىلإ لصت نأ نكمي نوبركلا تابكرم تاثاعبنا نأ . نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا

ةرتفلا لالخ نوبركلا ديسكأ يناث نم ةئاملا يف ٢٥ – ٢٠ نم ريثكلا كانه نأ ديب ٢١٠٠ – ٢٠١٥   
نوبركلا تابكرم مدختست يتلا تادربملاو تادعملا لادبتسا لثم ريبادت ةدع نع تنلعأ يتلا تاسسؤملا 

ىلإ لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا اعد ةياهنلا يفو . ةيباجيإ تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ىلع لدي ام وهو
ةقلعتملا ةديدجلا تاعورشملا ليومت فقول فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ تاميلعت رادصإ 

هيلع ةقفاوملا تمت يذلا ليومتلا ةعجارمو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمو نوبركلا تابكر مب
نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ليومت نم ةيناث ةلوجب مايقلا لجأ نم كلذو ،هذيفنت متي ملو 

نو بركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا عيرستو نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولكورديهلا
فقس عضو لجأ نم خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا عم نواعتلاو ةيرولف ةيرولكورديهلا 

  .نوبركلا تابكرم جاتنإل يلاع
ىلع ،هنومدختسيو نوبركلا تابكرم اهؤاضعأ جتني يتلا ةيعانصلا تائيهلا ىدحإ لثمم ىنثأ   - ٩٥

ةدفنتسملا داوملل دمألا ليوط نمآ ليدبك نوب ركلا تابكرم رود ىلع دكؤي هنأ زيح نم ريرقتلا
ا . نوزوألل أ ثيح ،يملاعلا خانملا ىلع ًاضيأ نكلو نوزوألا دافن ىلع طقف سيل ةديفم راثآ اهل نأ امك
بنجت نكمي هنأ ريرقتلا حضوأو . تاقيبطتلا نم ريثك يف ةقاطلا ةءافك ىلع تانيسحت لاخدإ ةيناكمإ حيتت

ثاعبنالا نم ةئاملا يف٦٠ ءاوتحالا لثم تايجيتارتسا عابتاب نوبركلا تابكرم تامادختسا نم ةيلاحلا تا  
لوؤسملا مادختسالا ةميق دكؤي نأ هنأش نم اذهو ،نيفظوملا بيردتو ةميلس ةقيرطب تامدخلا ميدقتو 

ذخأت نأ ةرورض ىلع دكأ ،يجولونكتلا روطتلا رارمتسا حاضيإ ضرعم يفو . نوبركلا تابكرمل
قيرفلا ىلإ تامولعم ميدقت اهدعسيس هتمظنم نأو رابتعالا يف ةديدجلا تاروطتلا فارطألا تاررقم 

  .عبارلا مييقتلا ريرقت دادعإ دنع خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا
ريرقتلا ثحب ةلصاوم نأشب جيورنلاو ادنليزوين عم هغاص ًاحرتقم ةيبوروألا ةعامجلا لثمم مد ق  - ٩٦

 .يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو/خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا هعضو يذلا صاخلا
اذه صاخلا ريرقتلا ةشقانم ةلصاوم جاردإب ةيصوتلا ىلع لماعلا قيرفلا قفاو ةلأسملا هذه ةشقانم دعبو 
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأو ،فارطألل رشع عباسلا عامتجالا لامعأ لودج ىلع 

لوألا نيرشت٣١هتياغ دعوم يف مدقي نأ ي داصتقالا رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ًايليمكت ًاريرقت ربوتكأ / 
يف لعفلاب ةدوجوملا ونوزوألا دافنتساب ةصاخلا تامولعملا نع ةئشانلا تايعادت لاءالجب حضوي فارطألل 

نم نط لك فيلاكتو نوزوألا دافنتسا ةقاط نيبت ةروصب اهميدقت قيرط نع كلذو صاخلا ريرقتلا 
  .نوزوألا دافنتسا تالاد
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  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةيرادإلا اياضقلا  -واو 
فاك ردق كانه نكي مل فارطألل قباسلا عامتجالا ءانثأ هنأ ناهذألا ىلإ كراشملا سيئرلا داعأ   - ٩٧

ةقفاوم ىلإ جاتحتو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفب قلعتت ةماه ىرخأ لئاسم ثحبل تقولا نم  
قيرف بناج نم ةتقؤم ةفصب نيكراشم ءاسؤر ةدع نييعت نآلا يرجي هنأ ركذو ،فارطألا نم  
نكمي نيكراشملا ءاسؤرلا ءالؤه ناف ؛قيرفلا تاصاصتخال اقبط هنأ و،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  

فارطألا عامتجا دعوم ىتح ةفصلا هذ  لماعلا قيرفلا  مدقي نأب حرتقاكلذل و. مهلمع يف اورمتسي نأ
ايجولونكتلا قيرف ن إالئاق درطتساو . ةلصلا تاذ زكارملاب قلعتي اميف فارطألا رمتؤمل تايصوتلا ضعب

 ةداملاب نيلماعلا ريغ نييساسألا ءاضعألل ةبسنلاب ليومتلا ءازإ هقلق نع هريرقت يف ربع يداصتقالا مييقتلاو
كراشملا ءاسؤرلا كلذ يف امب٥ كلذبقعو. نو    تابيقعتلا مامأ بابلاح ت ف 

 دوجو نم مغرلابو. ًايلاح نونيعي نيذلا نيكراشملا ءاسؤرلاب قلعتت اياضق نيلثمملا نم ددع راثأ  - ٩٨
ةينقتلا تارايخلا ةنجلل نيكراشم نيسيئرك زنروب نايإ ديسلاو توكرام ليشيم ةديسل ا نم لكل دييأت
نيسنجلا نيب ؤفاكتلاو ١٦/٤ررقملا هب يضقي يذلا نزاوتملا ل يثمتلا نأىؤر هن إفليثيملا ديمورب ب ةينعملا  
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم لكل نيكراشملا ءاسؤرلا ةيمست دنع حوضوب نارهظي نأ يغبني  
  .ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا

٩٩ -  ، ةدايز بجي، ١٦/٤ررقملا ىضتقمب بولط ملا نزاوتملا ليثمتلا ةلافكل هنأنيلثمملا دحأ حرتقا  
نورخآ نوديدع نولثمم ديأو . ةعبرأ ىلإ ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل نيكراشملا ءاسؤرلا ددع

نيكراشملا نيسيئرلا ىلع ةديدش ءابعأب يقلي محدزملاةنجللا لامعأ لودج نأ ىلإ نيريشم حارتقالا اذه   
 يف اليدعت بلطتتس ةعبرأ ىلإ نيكراشملا ء اسؤرلا ددع ةدايز نأ ىلإ راشأ رخآ الثمم نأ ديب. نيتقؤملا

  .يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخا
 ،ءاربخلابناج نم ةيفاولا ةكراش ملاةلافكل بولطملا ليومتلا ضارعتساب نوديدع نولثمم بلاط   -١٠٠

قت١٦/٥هررقم يف طقف رقأ فارطألل رشع سداسلا عامتجالا نأ ىلإ نيلثمملا دحأ ةراشإ عم  ميد  
عورشم نابايلا لثمم مدقو . ةدحاو ةنس ةدمل ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ةتقؤم ةيلام ةدعاسم

نم ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل ءاضعأل ةيلاملا ةدعاسملا ذيفنت ضارعتسا ةنامألا ىلإ بلطي ررقم 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا  ميدقتو٥  نأشلا اذ،   ريرقت نأ ةنامألا نم بلُط امك .   

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ةكراشم ليومت فيلاكتل تاريدقتب فارطألا دوزت   ٥ 
  .ةيرادإلا اياضقلا نع هريرقت يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هددح يذلا وحنلا ىلع

دييأت كانه ناك هنأ اهدافم ةظحالم ،تالوادملل هزا جيإ ضرعم يف ،كراشملا سيئرلا ىدبأ  -١٠١
 ، رتروب نايأ ديسلاو توكرام ليشيم ةديسلا ،ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل دقعب نيمئاقلا ةيكزتل
نيكراشم نيسيئر رايتخا يف رظنلا متي نأو ،ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل نيكراشم نيسيئرك 

نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارط ألا نم نييفاضإ امهحيشرت روف٥ةداملا   كانه نكي مل هنأ ىلإ راشأو .  
نيحرتقملا نيكراشملاءاسؤرلا ىلع ضارتعا ةينقتلا تارايخلا ةنجللو تانولاهلل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل    
ةلماعلا فارط ألا نم ءاربخ ةكراشم زيزعتل دراوملا رفاوت لوح ةمج تاشقانم ترج هنأ الإ ،ةيئايميكلا

نم ١ةرقفلا بجومب  ايجولونكتلا قيرف يفو ةينقتلا تارايخلا ناجل ىتش يف لوكوتوربلا نم ٥ةداملا    
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يف فارطألا ىلإ مدقيس ،نابايلا اهتحرتقا يتلا ةغيصلاب ررقملاعورشم نأو ،يداصتقالا مييقتلاو   ،
ةحورطملا اياضقلا ةجلاعمل ةركتب م قرط يف رظنلا ىلع فارطألا ثحو. هيف رظنلل رشع عباسلا اهعامتجا

ةعومجم نع ةبانإلاب ًاثدحتم يليش لثمم ماق ،سيئرلا زجوم بقعو .لامعألا لودج نم دنبلا اذه تحت  
ةكراشم ةسيئرك ونازيب اثرام ةديسلا نييعتل ًايمسر حارتقالاب ،يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ نادلب 

رشع عباسلا عامتجالا ءانثأ نييعتلا اذه ثحب متي نأ بلطو ليثيملا د يموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل
  .فارطألل

دنبلا  (٢٠٠٤ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا نع ةئشان ىرخأ اياضق   -ياز
  )لامعألا لودج نم) و (٣

ريرقت نع ةئشانلا ىرخ ألا اياضقلا ىلع قيلعتلل فارطألا ىلإ ةوعدلا كراشملا سيئرلا هجو  -١٠٢
  .يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف

يبوروألاةعامجلانع ةباين ةدحتملا ةكلمملا لثمم ثدحت   -١٠٣ هيف ءاضعألا لودلاوة  ًاحارتقإ مدقو ا   ،
 ، يلاثم ملاع يف هنأ لاقو ،ليثيملا ديموربل ةجرحلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا نأشب ررقم عورشمب

ال اذه نأ الإ ،ليثيملا ديموربل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل يلاحلا ماظنلا ديد متب فارطألاموق تس
نأ نيح يف "ةيرورضلا تامادختسالاب"هيل إراشي يذلا يلاحلا ماظنلا ببسب ققحتي  تامادختسالا " ، 

تامادختسالل اديدج اماظن ررقملا عورشم مدقي كلذل . ليثيملا ديموربل لباقملا موهفملا يه" ةجرحلا 
  .يرخأ داوملل ةبسنلاب يلاحلا ماظنلا سكعي يذلاو ليثيملا ديموربل ةجرحلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا

نم ددع برعأو . ررقم عورشم ميدقتل ةيبروألا ةعومجمللركشلاب نيلثمملا نم ددع هجوت   -١٠٤
 يمك فقس عضو ناكمإلايف ناك اذإ امع نيلثمملا دحأ لءاستو . حارتقالل مهريدقت نع نيلثمملا
  .فقسلا اذه نود تناك املاط ضرغ يأل اهمادختساب حامسلا نكمي ثيحب نوزوألل ةدفنتسملا داوملل

ةيربتخملا تامادختسالا نع ةيفاك تامولعم اهدالب دفو يدل دجوي ال نأ يرخأ ةلثمم تركذ   -١٠٥
ةجيتن ىلإ لوصولا نم اهنكمي امب ،همادختسا نم دحلل ةلمتحملا ريياعملاو ،ليثيملا ديموربل ةلمتحملا ةيليلحتلاو  

نأشلا اذه يف ةيئا  . رمتؤمل رشع عباسلا عامتجالا لبق اياضقلا هذه ةسارد مزتعي اهدالب دفو نأ تلاقو
  .ءيشلا سفن اولعفي نأ نيرخآلا تثحتساو ،فارطألا

عامتج الا ىلإريرقتلا اذه قفرمب دراو وه امك ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع عامتجالا قفاو   -١٠٦
  .فارطألا رمتؤمل رشع عباسلا

احارتقا تضرعو يبيراكلا ةقطنم و ةينيتاللا اكيرمأ نادلب ةعومجم نع يليش ةلثمم تثدحت  -١٠٧
ةلماعلا فارطألا ىدل نوبركلا ديرولك يعابرل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا نأشب ررقم عورشمب  
نم ١ةرقفلا ب حضوأو٥ةداملا   ملا فده نأت  ديرولك يعابر نم يجيردتلا صلختلا نم ةريخألا ةلحر  
نم ١ةرقفلا ب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب نوبركلا ةئاملا يف ٨٥ةبسنب هضيفخت يه تناك يتلاو  ٥ةداملا    

ًاريبكًايدحت لثمامم ، ٢٠٠٥ماع لولحب ساسألا طخ نع  فارطألا كلتل ةبسنلاب  ةفاضإلابو،  كلذ ىلإ   
ةدفنتسم ريغ ةليدب داوم نآلا ىتح دجوت ال هنأ يداصتقالا مييقتلاو ايج ولونكتلا قيرف ريرقت دكأ

ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا نم ريثك يف ا  ررقملا عورشم حيتيو . ةناعتسالا نكمي نوزوألل
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نم ١ةرقفلا ب ةلماعلا فارطألا مامأ ةصرفلا ماع نم ءادتبا موقت نأ ٥ةداملا   تاذ قيبطتب ٢٠٠٦   
يتلا ةزيملا يهو نوبركلا ديرولك عبارل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا تاءافعإب ةقلعتملا تاءارجإلا 

ةداملا نم ١ةرقفلا ب ةلماعلا فارطألاًايلاح عتمتت ا   ٥.  
ىلع ليدعت لاخدإ بلطتيس يليش هحرتقت يذلا ءارجإلا ناك اذإ امع نيلثمملا دحأ لءاست   -١٠٨

مهملا عوضوملا اذهل يدصتلل ىرخأ لئاسو يف رظنلل هدادعتسانع رخآ دفو برعأو ،لوكوتوربلا   .
عباسلا عامتجالا ىلإ ريرقتلا اذه قفرم يف دراو وه امك ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع عامتجالا قفاوو 

  .فارطألا رمتؤمل رشع
ليث يملا ديمورب ريمدتو ريودت ةداعإو ةداعتسا نأشب ررقم عورشمب ًاحارتقا ادنليزوين لثمم مدق  -١٠٩

يناكملاريخبتلا نع ئشانلا  ٢٠٠٥ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا نإ لاقو .  
ىلع ريخبتلا نع ئشانلا ليثيملا ديمورب ةداعتسا نأ نم مغرلا ىلع عوضوملا اذه نأشب ًامساح نكي مل 

مزتعت وأ ًايلاح عزوتيتلا ف ارطألا عجشو. نادلب ةدع يف لعفلاب نآلا ذفني تايواح يف ريغص قاطن  
نم ليثيملا ديمورب تاثاعبنا ضيفخت وأ ريمدتلا وأ ريودتلا ةداعإ وأ ةداعتسالا تايجولونكت عيزوت  

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ نأشلا اذه يف تامولعم مدقت نأ ىلع نكامألا ريخبت تاقيبطت 
  .يداصتقالا

راضلا يبناجلا جاتنإلا نأشب تامولعملا نم ديزمل ةجاح كانه نأ نيلثمملا دحأ ركذ   -١١٠
  .ةديدجلا تايجولونكتلل

اذه قفرم يف دراو وه امك ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا قفاو   -١١١
  .هيف رظنلل فارطألا رمتؤمل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ريرقتلا

  ليثيملا ديموربب ةلصتملا اياضقلا يف رظنلا  -  ًاعبار

ل ةجرحلا تامادختسالاتاءافعإل ةديدجلا تانييعتلا ضارعتسا  - فلأ  ٢٠٠٦يماعل ليثيملا ديمورب  
  ٢٠٠٧و

ميدقت ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا ،سكناب ناثانوج ديسلا نم بلُط  -١١٢  
تانييعت نأشب ليثيملا دي موربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا نم لوألا دل (ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا  ا
عساتلا لصفلا- ٢٠٠٥ماعل يداصتقالا   ٦٢يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىقلت دقل و).  

ماعل ةبسنلاب احيشرت ٢٧ و٢٠٠٦ماعل ةبسنلاب احيشرت  اهنيب نم ٢٠٠٧  وأ اديدج احيشرت ١٢،   
ماعل ةبسنلاب ليبقلا اذه نم تانييعت ٤، و٢٠٠٦ماعل ةبسنلاب ايليمكت  لك يف رظنلا مت دقو . ٢٠٠٧ 

تاررقم يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا قيرفلا عبتاو ،همجح نع رظنلا ضغب ،هترادج بسحب حيشرت  
هعومجم ام حيشرت مت ٢٠٠٦ماعل ةبسنلابو . ةلصلا ةقيثولا فارطألا  تاءافعإل انط ١٥ ٥٤١، 

ةجرحلا تامادختسالل اهيلع ةقفاوملا تمت دق ناك انط  ١٦ ٠٥٠عم ةنراقملاب ةجرحلا تامادختسالا 
  .٢٠٠٥ماعل 
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ةليلق تانييعت نأ ىلإ هضرع يف سكناب ديسلا راشأ  -١١٣ كلت نم ربكأ تايمك لجأ نم تناك طقف  
ماع يف ءافعإتحنم يتلا  ةعجشم ةمالع يهو٢٠٠٥  ىلع رداق ريغ "ةئف يف تانييعتلاب قلعتي اميفو . ، 

نالصاوي يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل نإف "اهمييقت  ،
ديسلا لاقو . اياضقلا ضعب حيضوت ةلواحم لجأ نم تانييعتلاب ةمدقتملا فارطألا عم ةيئانثلا تاشقانملا

ايقلتي مل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل نإ سكناب 
نإ امع حاصفإلا نم امهنكمي عضو يف اضيأ اتسيلو ،ليثيملا ديمورب نم فارطألا ةدصرأ نع تامولعم  

. ٩/٦ررقملل اقفو ،لئادبلل ةيميظنت ةقفاوم ىلع لوصحلل ةمئالم ادوهج لذبت فارطألا تناك 
ةنجلل يغبني يتلا ةيفيكلا نأشب صخألا ىلعو ،ةريخألا ةطقنلا نأشب فارطألا نم اهيجوت سمتلاو 

  ".ةمئالملا دوهجلا"رسفت نأ ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ا 
ب ديسلاحضوأو  -١١٤ مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل نأب سكنا  

امثيح وأ ةيدجم ثاعبنا طباوض مادختسا نييعتلاركذي مل امثيح رغصأ ةيمكب ةيصوتلا اررق يداصتقالا   
ل ةينقتلا تارايخلا ةنجل اهتعضو يتلا ةيهيجوتلا تالدعملا نم ىلعأ تايمك مادختسانييعتلاحرتقا  ديمورب  

تالدعملا نم لقأ تايمك لعفلاب تانييعتلا نم ريثكلا تحرتقا دقو . كلذل ريربت يأ ميدقت نودب ليثيملا
تانييعتلا نم ديدعلا ناكو . لبقتسملا يف تاضيفختلا نم ديزملاب مايقلل قاطنب يحوي امم ،ةيهيجوتلا

مدقت يأ حرتقت ملو٢٠٠٦ و٢٠٠٥يماع يف ةحشرملا تايمكلا سفنب قلعتي  يجيردتلا صلختلا بوص    
  .رهاظلكشب ةحاتم تناك لئادبلا نأ نع امغر 

تقفتا يتلا ةيلمعلا نأ ىلإ ،ةيضقلا هذه لوح مالكلا بابل هحتف ىدل ،كراشملا سيئرلا راشأ   -١١٥
تارايخلا ةنجل نيب تارواشملا نم ديزمب مايقلا ىلإ وعدت ةجرحلا تامادختسالا نأشب فارطألا اهيلع 

ضعب نأو ،فارطألل رشع عباسلا عامتجالا لبق تانييعتب ةمدقتملا فارطألاو ليثيملا د يموربل ةينقتلا
ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا نأب عامتجالا رّكذو . نهارلا عامتجالا شماه ىلع رمتستس تارواشملا
لي ثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل حامسلل يديلقت لكشب لامعألا لودج نم دنبلا اذه مدختسا
تامادختسالا تانييعتل رمتسملا ضارعتسالا نأشب فارطألا ىدل ةراثم نوكت دق ةماع لئاسم ةجلاعمب  
  .ةجرحلا

ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل ىلإ ركشلا اوهجو ةملكلا اوبلط نيذلا نيلثمملا عيمج نأ نيح يف   -١١٦
اب المع ناك هنأب اوفرتعانيذلاو ،لمع نم هب تماق ام ىلع ليثيملا اوبرعأ مهنم ديدعلا نإف ،ديقعتلا غل  

ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل ةحشرملا ليثيملا ديمورب ةيمك يف مج ضيفخت ثدحي مل هنأل لاغشنا نع  
تحنم يتلا ةيمكلا عم ةنراقملاب ٢٠٠٦ماعل  ماع يف ءافعإ  دعب ةنس يرجت يتلا تاضيفختلا نإ . ٢٠٠٥ 

نأ نيبتي نأ نكمملا نم نأب سكناب ديسلا حرشو . لوكوتوربلا ةمالس ىلع ةظفاحملل ةيرورض ةنس
ةجرحلا تامادختسالل تاءافعإتحنم يتلا ليثيملا ديمورب ةيمك  تاررقملل اعبت ،ريثكب لقأ لعفلاب يه  

فارطألليناثلايئانثتسالا عامتجالا يف فارطألا اهذختت يتلا  تانييعت نأ ىلع نيلثمملا دحأ ددشو .  
ةمث نأ ىلعو ليثيملا ديمورب تايمك ةداعإ ىلع لمعت اهفصوب اهرابتعا نكمي ال ةديدجلا تامادختسالا  

قلعتت تناك نإ ام وأ اقح ةديدج ربتعت ةديدجلا تامادختسالا تناك نإ امم نقيتلا ىلإ وعدي ام 
  .بسحف ديدج نم همادختسا ىلإ دوعتو قباسلا يف ليثيملا ديمورب تمدختسا قطانم وأ تآشنمب
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ا وشلا هذه ىلع ادرو  -١١٧ ادلب اهتحشر يتلا تايمكلا يف يلورتلا هاجتالا ةنيعم فارطأ تنيب ،لغا
ةيضاملا تاونسلا رادم ىلعتاءافعإلل ىلع الماش ارظح ضرف دق هدلب نأ نيلثمملا دحأ حضوأو .  
  .ةداملا هذهل عورشم ريغ مادختسا يأ كانه ناك نإ امم نقيتلل ةسارد يرجيو ليثيملا ديمورب مادختسا

يتلا ةيناديملا ةرايزلا نأشب لاؤس ىلع ادر ،سكناب ديسلا حضوأو  -١١٨ تارايخلا ةنجل ا تماق   
يئزج لكشب ةقيقح تلوم ةرايزلا نأ ،ليثيملا ديمورب مدختسي يسيئر ميلقإ ىلإ ليثيملا ديموربل ةينقتلا 

تتل تبتر ةرايزلا نأو ادودحم ناك ليومتلا اذه نأ الإ١٦/٥ررقملا بجومب مدقم ليومت نم  بقع م ، 
ةنجلل نكميو . رفسلا فيلاكت ضيفختل اروف نيتنجرألا يف ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل عامتجا
  .كلذ اهنم بلط اذإ يلاتلا اهريرقت يف ةيناديملا ةرايزلا نع اريرقت مدقت نأ ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا

 تاءافعإةيضق نأشب ةميسج لغاوش نع ةيم وكحلا ريغ ةيئيبلا تامظنملا نم ددع ولثمم برعأ  -١١٩
يف تاضيفختلا نإف ،يوجلا فالغلا يف اريصق ارمع ليثيملا ديموربل نأ ىلإ ارظنف . ةجرحلا تامادختسالا
صوصخلا هجو ىلع نيجعرتم نولثمملا ناكو . نوزوألا دافنتسا ىلع يروف ريثأت اهل نوكي همادختسا

اهنع حصفي نأ ضفر ليثيملا ديمورب نم ا هيدل تانييعتب ةمدقتملا فارطألا دحأ نأل  أش اهل تانوزخم  
ثودحب اريذن نايحألا نم ريثك يف ربتعت ةقثوملا ريغ تانوزخملا نأ براجتلا تحضوأ دقو . فارطألل

ررقملا نم ةنيعم اماكحأ لماعي دوصقملا فرطلا نأ حضاولا نمف ،كلذ نع الضفو . ةعورشم ريغ ةراجت
ا ١/٣ يئانثتسالا عامتجالا ررقمو ٩/٦ أ ىلع ىلع ةوالعو . ةمزلم تسيلو ةيريذحت ماكحأدرجم  

ماعل ةجرح تامادختسا تاءافعإفرطلا اذه حنم دقف ،كلذ  ةبسنب ىلعأ تناك ٢٠٠٥  ةئاملا يف ١٥   
ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل نأل لاغشنالا نع بارعإلا مت امك . ٢٠٠٣ماع يف هكالهتسا نم 

ررقملا يف نيمكحل يفاولا مييقتلا يف تلشف حنم يغبني ال هنأ ىلع ناصني نيذللا امهو الأ ٩/٦   تاءافعإ، 
دق فارطألا تناك اذإو ،ةمئاقلا ةدصرألا نم احاتم ليثيملا ديمورب نكي مل اذإ الإ ةجرح تامادختسا 

تناك نإ امع نولثمملا لءاستو. اهليجستو اهل يراجتلا جيورتلاو لئادبلا مييقتل ةمئالم ادوهج تلذب  
إلا كلت ىلع قفاوت امدنع ا  ىلع فارطألا اوثحو ،ةجرحلا تامادختسالل تاءافعاررقمب مزتلت فارطألا  
ةيفاضإتاءافعإيأ ىلع ةقفاوملا مدع   .  

ليثيملا ديمورب مادختسال تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا  - ءاب   )١٦/٣ررقملا ( 
رشع سماخلا نيعامتجالا يف ةيضقلا هذه يف رظنلا ىرج هنأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ   -١٢٠

يف راطإ ةرولب يرجي نأب اررقم ريخألا عامتجالا يف تذختا فارطألا نأو ،فارطألل رشع سداسلاو 
رشنل ،ناكمإلا ردقب ٢٠٠٥ماع  عم ةدحاو ةنس نم رثكأ ىدم ىلع ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ،   

نأشلا اذ اعدو. ةددحملا رصانعلا نم ريبك ددعب رابتعالا يف ذخألا  اهحارتقا ميدقت ىلإ ةدحتملا تايالولا  
ماع نم ةلصلا يذررقملا لمشي يذلاو   ٢٠٠٤.  

نأش نم نأ دقتعي هنإ لاقو . هدلب نم مدقملا صنلا عورشم ةدحتملا تايالولا لثمم مدق  -١٢١
ختلا يف ققحملا مدقتلا نأشب ىرخألا فارطألل ربكأ انيقي يطعت نأ تاونسلا ةددعتمتاءافعإلا صل  

 ةساردطيسبت ىلع دعاستو ،ةجرحلا تامادختسالا تانييعت دادعإل ةبولطملا دوهجلا للقتو ،يجيردتلا 
ىلع ةوالعو . فارطألا تاعامتجا ىلع لمعلا ءبع للقتو ،اهلليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل 

رمي نمل حمست نأو ،ةمدختسملا تاهجلل ربكأ انيقي يطعت نأ ا  لوحت ةيلمعب نو أش نم نإف ،كلذ
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نم تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا يف رظنلا لوانت نكميو. ليثيملا ديموربل لئادب لاخدإل اقبسم طيطختلاب  
إلا ج. ريياعملا سفنبو ةمئاقلا ةيلمعلا لالخ  تاونسلا ةددعتم تاءافعنأ ةدحتملا تايالولا دقتعتو  

جاتنإلاو كالهتسالا يف يلوزن هاجتاراهظإ نم اهنكميو ،فارطألا نيب اميف ةقثلا ءانب ىلإ يضفي  .  
ناكو . حارتقالا اذه حرطل لمع نم هب تماق امل ةدحتملا تايالولا ىلإ ركشلا نولثمملا هجو  -١٢٢

دق يتلا ربكألا نيقيلا ةجرد كلذ يف امب ،حارتقالا اذه يف ةلمتحم تازيم اوري نأ نيلثمملا ضعب عسوب 
يجيردتلا صلختلا ةيلمع ىلع لخد دق ام كلذ يف امب ،لغاوش نع اوبرعأ نيلثمملا نم ريثكلا ن أ ديب. ت

لاخدإو يجيردتلا صلختلا لدعم يف لمتحم ؤطابت نم تاونسلا ةددعتم تاءافعإلاب لمعلا لاخدإ بقعي  
هاجتا راهظإ ىلإ ةجاحلا ىلإ هتراشإ يف ادج فيعض صنلا عورشم نأ نيلثمملا ضعب ربتعاو . ةليدبلا داوملا
لوبقملا ضيفختلا لدعم نأشب ىرخأ ةشقانم ءارجإب اوبلاطوءافعإلا ةرتف رادم ىلع يلوزن امك . ، 

بجومب ةلماعلا فارطأللىطعت دق يتلا ةيبلسلا ةراشإلا نأشب لغاوشلا ضعب كانه تناك  نم ١ةرقفلا    
ليثيملا ديمورب نم ا٥ةداملا   امادختسا نم يجيردتلا صلختلاب لعفلاب موقت يتلا  .  
، عب نأ نيح يفو  -١٢٣ ةدحتملا تايالولا حارتقا ةسارد ةلصاومل دادعتسا ىلع اوناك نيلثمملا ض

ةيلمع ديطوت نيعتي هنأب نيلثمملا دحأ جاح دقف ،فارطألل رشع عباسلا عامتجالا يف هثحبيف رارمتسالاو   
لاخدإ عاطتسملاب حبصي نأ لبق ةمئاقلا تاءافعإلا هناوأل قباسلا نم نأو ؛تاونسلا ةددعتم تاءافعإ   
ةمدقملا تانييعتلا نم ةئاملا يف ٩٠مييقت ليحتسملا نم ناك هنأ نيح يف ديدجلا بناجلا اذه لاخدإب مايق لا  

ديازت يف ليثيملا ديمورب نم تانوزخملا نأ ودبي لازي ال هنأو٢٠٠٧ماعل   ، . ، كلذ ىلع رخآ لثمم قفاوو
ب اهيلع ةقفاوملا تمت يتلا ةجرحلا تامادختسالاتاءافعإنأ ىلإ اريشم  زواجتت ٢٠٠٥ماعل ةبسنلا    

نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا يف يلكلا كالهتسالا  ريثكب ربكأ مدقت زاجنإ نيعتي هنأو ٥ةداملا    ،
تاونسلا ةددعتمتاءافعإب لمعلا لاخدإ عاطتسملاب حبصي نأ لبق يجيردتلا صلختلا يف  .  

رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ررقملا عورشم ةلاحإ كراشملا سيئرلا حرتقا ،تاشقانملا باقعأ يفو  -١٢٤  
كلذ ىلع عامتجالا قفاو دقو ،ةفوقعم ساوقأيفاعوضوم فارطألل   .  

ىلإ ليثيملا ديمورب تانوزخم يف ةنكمملا ةراضلا ةراجتلا عن ملاهيف فارطألا رظنت دق يتلا تارايخلا   - ميج
ةداملا بجومب ةلماع فارطأ كالهتسالا ضافخنا عم ٥  علا ريغ فارطألاىدل   ٥ةداملا بجومب ةلما  
ررقم نم ٩ةرقفلا (   )٣()١/٤ يئانثتسالا عامتجالا 

 يئانثتسالاعامتجالا نأ نيح يف هنأ ىلإ ،يعرفلا دنبلا اذهل هميدقت ىدل ،كراشملا سيئرلا راشأ   -١٢٥
سيل هنأ تررق ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل نإف ،ةيضقلا هذه نأشب ريرقت ميدقت بلط فارطألل 

لمعي نأ ةنجللا تحرتقا كلذلو . ةنهارلا ةنسلا يف ةيضقلا هذه لماكلاب جلاعت يكل ةينفلا ةربخلا اهيدل
ماع يف ررقملا اذهل بيجتست ةلماع ةقرف ئشني نأ وأ ،ةنجلك يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف  

نلا لصاوتس ا٢٠٠٦  أب كراشملا سيئرلا كلذك ترطخأو يف اهع امتجا يف ةيضقلا يف رظ، 
ةيضقلا هذ. ٢٠٠٥سطسغأ /بآ  املع عامتجالا طاحأو.  

                                                           
)٣(  UNEP/OzL.Pro.ExMP/1/3. 
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رشع سداسلا عامتجالا ريرقت نم ١١٣ةرقفلا (ةجرحلا تامادختسالا تانييعت بيتك ليدعت   - لاد  
  )فارطألل

عامتجالا يف تقفاو فارطألا نأ مغر هنأ ىلإ اريشم ،دنبلا اذه كراشملا سيئرلا مدق   -١٢٦
ىلإ رشع سداسلا عامتجالا يف تصلخ فارطألا نإف ،بيتكلا دامتعا يغبني هنأ ىلع لوألا يئانثتسالا 

كلذلو ،هدمتعت نأ ا   اكمإب حبصي نأ لبق هتالييذتو بيتكلا ضارعتسال تقولا نم ديزم ىلإ جاتحت ا أ
  .رشع عباسلا اهعامتجا يف حقنملا بيتكلا ىلع ةقفاوملا ةلأسم لوانت ىلع تقفاو

نم هب تماق ام ىلع ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل ىلإ ركشل ا تالثمملا ىدحإ تهجو  -١٢٧
اهيدل لازي ال هنأ الإ ،بيط لمعب تماق ةنجللا نأ ،امومع ،اهيأر نم نإ تلاقو . بيتكلا نأشب لمع

يتلا اياضقلا ا   عامتجا ليبق تأشنجلاعت نأ نكمي يتلا ةيفيكلا ةلأسم كلذ يف امب ،ةليلق لغاوش  
هلالخةجرحلا تامادختسالا تانييعت شقانت نأ ررقملا فارطألا لوانت لصاويس اهدفو نإ تلاقو .  
  .ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل عم ةيئانث تاعامتجا يف ةيضقلا

ةينقتلا تارايخلا ةنجل عم ا امم لغاوش هيدل فرط يأ ىلإ ةوعدلا كراشملا سيئرلا هجو  -١٢٨  راثإل ةلث
  .ةرشابم ليثيملا ديموربل

يتلا ةيعجرملاتاضارتفالا   - ءاه تانييعت نأشب ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل تايصوت اهيلع ضهنت   
فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ريرقتل لوألا قفرملا نم٢ةرقفلا (ةجرحلا تامادختسالا   (  

قفاو رشع سداسلااهعامتجايف فارطألا نأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ   -١٢٩ نأ نيع تي هنأ ىلع ت 
يتلا ةيعجرملا تاضارتفالا نوكت ةفافش ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل تايصوت اهيلع ضهنت   

لك ىلإ مدقت نأ و ةنجللا ريراقت يف حوضوب اهيلع صوصنمو ،ةيداصتقالاو ةينقتلا نيتيحانلا نم ةرربمو
ففخ ةنجللانأ ىلإ راشأو ،اهيلع ةقفاوملل فارطألل عامتجا يلحرملا ٢٠٠٥ويام /رايأرهش ريرقت يف ت    

ىلإ ١٩٧تاحفصلا (يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل  ةيرايعملا تاضارتفالا نم ) ٢٠١ 
ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل تراشأ امك . ٢٠٠٥و ٢٠٠٤يماعل اهيضارعتسا يف ةمدختسملا 

ريرقت يف مدقتس ،اهل ةدناسملا قئاثولا بناج ىلإ ،ةيرايعمل ا تاضارتفالا كلت يف ةحرتقملا تارييغتلا نأ ىلإ
فارطألا بغرت دقف ،كلذ ىلإ رظنلاب هنأو ،رشع عباسلا اهعامتجا يف فارطألا هيف رظنت يكل قحال 
ةمدختسملا تاضارتفالا يف ةحرتقملا تارييغتلا ضارعتسال ةصرفلا اهل حاتت نأ ىلإ ةشقانملا ليجأت يف 

  .ايخيرات
ةنجل عم يئانث لكشب اهلوانت نودوي يتلا ةينقتلا اياضقلا نم ًاددع مهيدل نأ ىلإ نولثمملاراشأ   -١٣٠  

ةحيرشلا ةيلوبقمو ،ةيرايعملا ةعرجلا تالدعم لوح ةلئسأ كلذ لمشيو . ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا
ةنجل اهمدختست يتلا ةيرايعملا تاضارتفالا يف تارييغتلا تيقوتوًايلعف ةميتكلا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ،   
فارطألا ىلإ ةوعدلا كراشملا سيئرلا هجوو . ةيلحملا ةيميظنتلا تايلمعلا ىلع رثؤت دق يتلاو ،ليثيملا

ىلع لماعلا قيرفلا قفاوو ،ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل عم يئانث لكشب اياضقلا كلت ةشقانمل 
  .فارطألل رشع عباسلا عامتجالا يف رمألا اذه نأشب تاشقانم ءارجإ
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نم ٥دنبلا  (لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلاب ةلصتملا اياضقلا يف رظنلا - ًاسماخ  
  )لامعألا لودج

ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجت نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةسارد   - فلأ
  )١٦/٣٥ررقملا  (٢٠٠٨ - ٢٠٠٦ةرتفلل لايرتنوم لوكوتورب 

ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا لمعلا ةقرف ريرقت ىلإ لماعلا قيرفلا هابتنا كراشملا سيئرلا ىعرتسا   -١٣١
ريرقتلا  (٢٠٠٨-٢٠٠٦ةرتفلل فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجتب ةينعملا يداصتقالا مييقتلاو 

يناثلا دل٢٠٠٥ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا  اقفو د عأ يذلا) ، ا
لمعلا ةقرف ءاضعأ ىلإ ركشلا هجوو . ١٦/٣٥ررقملا يف فارطألا اهيلع تقفاو يتلا تاصاصتخالل 

ايجولونكتلا قيرفل نيكراشملا نيسيئرلا زريبجوك ديسلاو زنوب ديسلل ةملكلا كرتو ،ماهلا مهليلحت ىلع 
  .ضرع ميدقتل يداصتقالا مييقتلاو

اذهل اقفو ،أشنأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قي رف نأ ىلإ هضرع يف زنوب ديسلا راشأو  -١٣٢
ةيرافيلوبلا اليورتف ةيروهمجو اكيجلب نم ءاضعأ ةتس نم فلأتت دراوملا ديدجتل لمع ةقرف ،ررقملا 

يف ،لمعلا ةقرف ترجأ دقو . ةساردلا دادعإل رصم نم اراشتسم نيعو ،ادنلوهو دنهلاو ايراغنهو نيصلاو
تاكبشلا يقسنمو فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ عم ةريثك ةيصخش تا ءاقل ،ةساردلا دادعإ نوضغ
  .ةضافتساب مهعم ترواشتو ،ةذفنملا تالاكولاو نوزوألا ةنامأو ةيميلقإلا

قودنصلا ةنامأ نم ةمدقملا تانايبلا ىلإ ادانتسا هدادعإ مت ريرقتلا نإ زريبجوك ديسلا لاقو   -١٣٣
ةغلبملا تانايبلاو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يقبتمل ا لهؤملا كالهتسالا نأشب فارطألا ددعتم

ةلماعلا فارطألا عيمج يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمج جاتنإو كالهتسا نأشب نوزوألا ةنامأ ىلإ 
نم ١ةرقفلا بجومب  ماع نع ريراقتلا ثدحأ كلذ يف امب ،ليومتلل بلطب مدقتت دق يتلا ٥ةداملا    

يراقتلا ضعبو٢٠٠٣ دنع رابتعالا يف ةلصلا ةقيثولا تاررقملا عيمج تذخأ دقو . ٢٠٠٤ماع نع ر  
تمدختسا دقو . ةقلعملا قودنصلا تامازتلاو قودنصلا لمع ططخ كلذ يف امب ،ةساردلا دادعإ

ىلإ لوحتس تادربملا ةرادإ ططخ عيمج نأ ةقيقح كلذ يف امب ،باسحلا تايلمع يف ةنيعم تاضارتفا 
ةدفنتسملا داوملا نم مجحلا ةضفخنملا تاكالهتسالاعيمج نأو ،يئاهنلا يجيردت لا صلختلا ةرادإل ططخ  

ىلإ ٢٠٠٦ثالثلا تاونسلا ةرتف لالخ اهليومت متيس نوزوألل  ىلإ تاباسحلا تدنتسا دقو . ٢٠٠٨ 
يتلا ربكألا فارطألا نأ ضرتفاو ،ةدمتعملا تاونسلا ةددعتملا تاقافتالا عيمج هرابتعا يف ذخأ طيسب ج  

صلختلل ليومت ميدقت كلذ يف امب ،بيرق نع تاقافتالا هذه لثم اهيدل نوكيس تاقافتا اهيدل سيل  
يف تذخأو ،تادربملا ةرادإل ططخ اهيدل يتلا مجحلا ضفخنملا كالهتسالا تاذ نادلبلل يجيردتلا 

ليغشتل ةيرادإلا فيلاكتلا ىلعو ةيرامثتسالا ريغ عيراشملا ىلع ةيخيراتلا تافورصملا ا  قودنصلا ابسح  
  .ةذفنملا هتالاكوو

دراوم ديدجتل ةيليومتلا تاجايتحالا ةفلكت رصانع عيمجل تاريدقت يئاهنلا ريرقتلا مدق   -١٣٤
ةفلكتلا اهيف امب ،ةفلكت رصانع ةعبس تجلوع دقو . ٢٠٠٨-٢٠٠٦ةرتفلل فارطألا ددعتم قودنصلا 

جماربلا كلذ يف امب (امامت جاتنإلاو كالهتسالا نم يجيردتلا صلختلل ةيرامثتسالا عيراشملاب ةلصتملا 
ةدحولاب ليومتلاو ،عيراشملا دادعإ فيلاكتو ،ةيرادإلا فيلاكتلاو ،ةيرامثتسالا ريغ ةطشنألاو )ةيئانثلا  ،
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ةنجللا تاعامتجا دقعو فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ ليغشت فيلاكتو ،ةذفنملا تالاكولل ةيسيئرلا 
ىلإ ادانتسا ،دراو ملا ديدجتب ةينعملا لمعلا ةقرف تردق دقو. قودنصلا نيمأ رجأ ىلع ةوالع ،ةيذيفنتلا

بجومب ةلماعلا فارطألا نيكمتل رالود نويلم ٤١٩،٤٤هعومجم ام ىلإ ةجاح ةمث نأ ،اهليلحت   ١ةرقفلا  
لايرتنوم لوكوتورب بجومب ةباقرلا لوادجل لاثتمالا نم٥ةداملا نم   .  

  .ةلئسألا حرط مامأ بابلا كراشملا سيئرلا حتف ،لمعلا ةقرف هتمدق يذلا ضرعلا باقعأ يفو  -١٣٥
ريغ فيلاكتلا يف ةماهلا ةدايزلا كلذ يف امب ،ريرقتلاب لصتت اياضق نيلثمملا نم ديدعلا راثأ   -١٣٦

ثالثلا تاونسلا ةرتفل مدختسملا ريغ ليومتلا صيصخت ةيناكمإو ،ةلاكولا معد فيلاكتو ةيرامثتسالا 
ىلإ ةجاحلاو ،ةمدختسملا ريغ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةدابإو ريمدتلات ايجولونكت ليومتو ،ةمداقلا  ،

لعيراشمو حسملا عيراشمو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نع لمع تاقلح   وحتلا
ديزم ىلإ ةجاحلاو ،لجألا ةطسوتم تسيلو لجألا ةليوط تايجولونكت يف رظنلا ىلإ ةجاحلاو ،ةيبيرجتلا 

تاضارتفالا لوح تالؤاست تريثأ امك . ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ مدقت يتلا ،تاجلثملا عيراشمل ليومتلا نم
ةيلآ يف رظنلا ىلإ ةجاحلا كلذكو ،ضفخنملا كالهتسالا تاذ نادلبلل ليومتلا باسح يف ةمدختسملا 

  .تباثلا فرصلا رعس
ديموربل ةيفاضإضفختاوطخ يف رظنلا ىلإ ةجاحلا ىلع نورخآ نولثمم ددش   -١٣٧ ةوالع ،ليثيملا    

قيسنتب مايقلا مهملا نم نأب حارتقا حرط امك . نوبركلا ديرولك عبار تانايب نع ريغتملا غالبإلا ىلع
نوبركلا تابكرم ةلأسمب قلعتي اميف ةصاخبو ،وتويك لوكوتورب لمع عم لايرتنوم لوكوتورب لمع 

  .ةيرولف ةيرولكورديهلا
، ةقطنم و ةينيتاللا اكيرمأنادلب ةعومجم ن ع ةباينلاب ملكتي ذإ ،يليش لثمم برعأ  -١٣٨ يبيراكلا رحبلا

نأ بلطو ) HFC-143a(أ ١٣٤ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم رعس يف ةدايزلا نأشب هلاغشنا نع 
ءاضقلا يف رظنلا ةلصاوم ىلإ ةجاح ةمث نإ لاقو . رابتعالا يف ةيفاضإلا فيلاكتلا ىلع كلذ ريثأت ذخؤي

نوبركلا تابكرم ةدصرأ ةجلاعم ةقيرط ةيضق يف رظنلا بلطو نوزو ألل ةدفنتسملا داوملا ىلع
بلطو . ليثيملا ديموربنأشب تاحرتق ملاليومت ةسارد ىلإ ةجاحلا ىلع ةوالع ةيرولف ةيرولكورديهلا 

  .ضارغألا هذهل لاومأب دهعتلا
يف رظني مل ريرقتلا نأ ىلإ زريبجوك ديسلا راشأ ،ريرقتلا نأشب ةراثملا تالؤاستلا ىلع ادرو  -١٣٩  

مل ةيذيفنتلا ةنجللا نأ املاط هنأو ةيلاتلا ثالثلا تاونسلا ةرتف ىلإلحرت دق يتلا ةمدختسملا ريغ لاومألا   ،
عيراشمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم حوسمو تاجلث ملا ليومت نأشب ارارق دعب ذختت
، و. دونبلا هذهل ريرقتلا يف ليومت يأ صيصخت متي ملف ،ةدابإلا يئاهنلا مادختسالا عاطق ليومتل ةبسنلاب

عيمج يطغت ةينطولا يجيردتلا صلختلا تاقافتا نأب ضرتفا ثيح يفاضإ ليومت يأ صصخي ملف 
،  نوبركلا ديرولك عبار نع غالبإلا ناك دقل. فيلاكتلا نكمم دح ىصقأ ىلإ كلذ ةجلاعم متيسو اريغتم

ةنجللا ذختت امدنع ةيرولف ةيرولكورديهلا نو بركلا تابكرم ةيضق صحف ةداعإ نكمي هنأ ىلع قفاوو
عوضوملا اذه نأشبًارارق ةيذيفنتلا أ، ١٣٤-ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ةيضقب قلعتي اميفو.  
)HFC-143a(  يوتحت يهو تاونسلا ةددعتم تاقافتالا يف رابتعالا يف راعسألا يف تادايزلا ذخأ متي ملف
جمانرب نأ ىلإ راشأ امك . بسحف تاجتنملا لالحإ فيلاكت زواجتت يتلا رصانعلا نم ددع ىلع
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نإ لاقو . لايرتنوم لوكوتورب ةطشنأ ىلع الإ قبطني ال بينويلاب صاخلا لاثتمالا ىلع ةدعاسملا
راشأو ،ةلاكولا معد فيلاكت يف جردت مل ا تناك ةيرامثتسالا ريغ فيلاكتلا   أ مغر ،يضاملا يف ىلعأ

  .لعفلاب ةيرامثتسالا ريغ فيلاكتلا مظعم رارقإ مت هنأ ىلإ
قيرف ءاشنإ حرتقاو ضرع نم هومدق امىلع لمعلا ةقرف ءاضعأ ىلإ ركشلا سيئرلا هجو   -١٤٠  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ءاضعأ ةعست نم فلأتي لاصتا  نم ءاضعأ ةعستو  ٥ 
نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا  ) ايريجين (وبادالوأ ديسلا نوكينأ حرتقا امك . ٥ةداملا  

  .كلذ ىلع عامتجالا قفاوو ،لاصتالا قيرفل نيكراشم نيسيئر) اكيجلب (زيابفزوج ديسلاو 
اناوستوبو نيتنجرألا نع نيلثمم ةيوضعب لاصتا ةعومجم تئشنأ  -١٤١ ادنكو نوريماكلاو اكيجلبو  

طيإو دنهلاو ايناملأو اسنرفو كرمنادلاو ابوكوايبمولوكونيصلاو  نابايلاو ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمجو ايلا  
ةدحتملا تايالولاو ةدحتملا ةكلمملاو سنوتو ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلاو ارسيوسو ديوسلاو ايريجينو 

  .ةيكيرمألا
ام   -١٤٢  الوادم نع ًاريرقت دراوملا ديدجتب ينعملا لاصتالا قيرفل ناكراشملا ناسيئرلا مدق

قيرفلا قفاو يتلا ام  مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطلا اهساسأ ىلع ةيوضعلا حوتفم لماعلا ايصوتو  
  :ةيلاتلا عبرألا اياضقلا نأشب فارطألل رشع عباسلا عامتجالا لبق يليمكت ريرقت ميدقتيداصتقالا 

  ةيرامثتسالا ريغ فيلاكتلا  - ١
ليصفت ىلع يوتحي الودج مدقي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلط  -١٤٣  

 ، ةنهارلا دراوملا ديدجت ةرتف نم ةيلعفلاو ةيريدقتلا ا  افورصم كلذ يف امب ةيرامثتسالا ريغ تانوكملل
ابوحصم لودجلا نوكي نأ نيعتيو . ٢٠٠٨-٢٠٠٦دراوملا ديدجت ةرتف نأشب تاريدقتلا ىلع ةوالع 

  .يدرس ريسفتب

  نوبركلا ديرولك عبار  - ٢
ةقلعتملا ةلصلا ةقيثولا تامولعملا ضرعتسي نأ يداصتقالا مييقتلاو ا يجولونكتلا قيرف ىلإ بلط  -١٤٤

نم يجيردتلا صلختلا تايجولونكتو كالهتسالا تانايبب ةقلعتملا كلت اميس ال ،نوبركلا ديرولك عبارب 
فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأو نوزوألا ةنامأ نم ةمدقم تامولعم يأ ىلإ ادانتسا ،عينصتلا لماوع 

نأ ،ضارعتسالا اذه ىلإ ادانتسا ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل نكميو . ةذفنملاتالاكولاو 
  .رمألا ىضتقا نإ ،نوبركلا ديرولك عبار لجأ نم ةبولطملا ليومتلا تاجايتحا حقني

  ريمدتلا تايجولونكتو ديربتلا ةزهجأو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم  - ٣
اهذ اختاررقملا تاررقملا هرابتعا يف ذخأي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولون كتلا قيرف ىلإ بلط  -١٤٥
تابكرمب ةقلعتملا عيراشملا نأشب فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجلل ٤٦ـلا عامتجالا ءانثأ   

اهيلع ةروصقم نكت مل نإو ،ريمدتلا تايجولونكتو ديربتلا ةزهجأو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا 
ديدجت ةرتفل ليومتلا تاجايتحا تاريدقتل ةبسنلاب راثآ يأ اهل ناك نإ اميف تبلا لجأ نم كلذ و ،طقف

  .٢٠٠٨-٢٠٠٦فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم 
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  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلل يناثلا دلجملل فاو زجوم  - ٤
عيمجب ابوحصم ريرقتلل ًايفاو ًازجوم مدقي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلط  -١٤٦  

داوملا ىلع ةوالع ،ةعقوتملاو ةصصخملا ةينازيملا نيبت ماقرأب الودج نمضتي نأو ،ةيرورضلا تابيوصتلا 
دراوملا ديدجت ةرتفل اهنم يجيردتلا صلختلا عمزي يتلاو اهنم يجيردتلا صلختلا مت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا  

٢٠٠٨-٢٠٠٣.  
رشع عباسلا عامتجالا لصاوي نأ حرتقي نأ ىلع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا قفا و امك  -١٤٧

ةرتفلا يف لايرتنوم لوكوتورب ىلإ ةمضنملا ةديدجلا فارطألا جايتحا ةيناكمإ ةلأسم يف رظنلا فارطألل 
لوكوتوربلا بجومب ا٢٠٠٨-٢٠٠٦  امازتلاب ءافولل ليومت ىلإ  .  

نع ةباين ةثدحتم ،ةدحتملا ةكلمملا ةلثمم تمدق ،قودنصلا درا وم ديدجت ةيضقب قلعتي اميفو  -١٤٨
ديدجتل تباثلا فرصلا رعس ةيلآب قلعتي حرتقم عورشم ،اهيف ءاضعألا لودلاو ةيبوروألا ةعامجلا 

ةيلآل ةيبيرجتلا ةرتفلا ديدمت ىلع لمع ١٤/٤٠ررقملا نأب ترّكذو . فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم  
نويلم ٤،٦اهردق بساكم رهظأ دق قودنصلا ةنازخ نيمأ ريراقت ثدح أ نأو تباثلا فرصلا رعس  
تقوب ا . اهمادختسا لضفب رالود  بسن أاعوفدم ديدستب فارطألا مايق ىلإ ةيلآلا مادختسا ىدأ امك
  .ةيلحملا ةينازيملا تاسرامم يف ةقثلا ميظعت ىلإو

اذه قفرمب هيف دراولا وحنلا ىل ع ،ررقملا عورشم ليحي نأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ررق  -١٤٩
  .فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ،ريرقتلا

ةعاق ةقرو ميدقت يف قحلاب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لثمم ظفتحا شاقنلا اذه بقعو   -١٥٠
  .هلمع عئاقو نع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ريرقت دامتعا لبق تاعامتجا

ررقملا (فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا يف لداعلا يفارغجل ا ليثمتلا نامض ىلإ ةجاحلا  -ءاب 
١٦/٣٨(  

ررقملا ٢٠٠٤ماع يف تدمتعا دق فارطألا نأ كراشملا سيئرلا ظحال   -١٥١ تقفاو يذلا ١٦/٣٨   
دعقملا ىلع بوانتلا ةيلمع نمض ةيمانلا ىطسولا ايسآ نادلبو ةيقرشلا ابوروأ نادلب جاردإ ىلع هاضتقمب 

ىضتقمب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب ،ةيذيفنتلا ةنجللا يفعباسلا  نم ١ةرقفلا   كلذ سفن يفو . ٥ةداملا  
، ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألاب ةصاخلا دعاقملا ةلأسم ةفاضإ ىلع اضيأ فارطألا تقفاو ،ررقملا 

لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا لامعأ لودج يف ةداملا هذه ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألاو 
سداسلا عامتجالا ءانثأ ءارآلا يف قفاوت نم ققحت  ام ءوض يف هنأ ريغ. اهيف رظنلا ةلصاومل ةيوضعلا حوتفم

شاقن ةلصاوم مدع حرتقا كلذبو عامتجالا ةعاق نم بلط يأ دري مل هن إكراشملا سيئرلا راشأ ،رشع 
 .كلذ ىلع عامتجالا قفاوو ةلأسملا هذه
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ررقملا (صيخارتلا مظن عيراشمو كرامجلا يفظوم بيردت عيراشم مييقت نع ةيذيفنتلا ةنجللا ريرقت   -ميج 
١٤/٧(  

عبارلا عامتجالا لالخ ،ةيذيفنتلا ةنجللا نم تبلط دق فارطألا نأ كراشملا سيئرلا ركذ   -١٥٢
 ةريبك اعد مث. صيخارتلا مظن عيراشمو كرامجلا يفظوم بيردت عيراشمل مييقت ءارجإ يف رظنت نأ ،رشع
  .ثيدحلا ىلإ نييذيفنتلا نيفظوملا

ررقملا ىضتقمب ابلط دق هب قلعتملا ريرقتلاو ،مييقتلا نأبنييذيفنتلا نيفظوملا ةريبك تحرشو   -١٥٣  
عامتجالل هميدقت ىرجي يذلا ريرقتلا نأو ١٤/٧ تضوف ديدج مييقت ىلع ىوتحا ررقملا اذهل ةباجتسا ، 

ليربأ /ناسين عامتجا لالخ تبلط يتلا تاليدعتلا فلتخم رابتعالا يف ذخأ دق. ةيذيفنتلا ةنجللا هل
ةيذيفنتلا ةنجلل٢٠٠٥ ريرقتلا ميدقت قودنصلا ةنامأ يف مييقتلاو دصرلل مدقألا فظوملا نم تبلط مث .  

  .ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل
جئاتنلا ىلإ دنتسي ريرقتلا نأ ىلإ ،همدق يذلا ضرعلا يف ،مييقتلاو دصرلل مدقألا فظوملا راشأو -١٥٤

 ، ساسأ ىلع تريتخا يتلا ميلاقألا نم ميلقإ لك لمشت ةلاحلا تاسارد نم ةعومجم اهيلإ تلصوت يتلا
ةفلتخملا فورظلا ةفئاطل ةيليثمت ا نكت مل ،تالاحلا مظعم يفف : جئاتنلا نم ديدعلا نع فشك مث. أ

تادئاعلا راردإ لثم ىرخأل ا اياضقلا ضعبب ةنراقملاب ةيولوأ لتحت نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةبقارم
اياضقب يعولا نم قمعت تناك نادلبلا ضعب يف كرامجلا يف ىوتسملا ةعيفر لاصتالا طاقن نأو ،نمألاو 

نكمي كرامجلاو نوزوألا تادحو نيب مهافتلا تاركذم ماربإ نأو ،ايلعلا ةرادإلا معد ئبعتو نوزوألا  
ربتعت كالهتسالا نم دحلا يف ةديفم تناك يتلا د اريتسالا صيخارت مظن نأو ،نواعتلا زيزعت يف ديفي نأ

  .تادراولا ةبقارمل ةيرورض
تاءارجإب ةباقرلل ةعضاخلا داوملا عيمج تطغ دق ا   -١٥٥  رايز تمت يتلا نادلبلا عيمج نأ ىلإ راشأو

لوادجلاو داريتسالا صصح تاصصخمو ،نيصخرملا نيدروملا لمشت يتلا ةددحملا حئاوللا نأ ّالإ ةيعيرشت 
ىرخألا داوملا تيظحو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ّالإ امومع قبطت ال ضفخلل ةينمزلا  
وأ ريدصتلا صيخارت مظن نإف كلذك و. ةبقارملاو دصرلا يف لومشلا نم لقأ ردقب نوزوألل ةدفنتسملا

تادعملا داريت سا رظحل ةبسنلاب لاحلا املثم ،ةردان تناك نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصت ةداعإ رظح
  .نوزوألل ةدفنتسم داوم ىلع ةيوتحملا

امومع تناكو ،داريتسالا نع تانايبلل يسيئرلا ردصملا لكشتكرامجلا تارادإ نأ ىلإ راش أو  -١٥٦  
نع ةنيابتم تاءاصحإ ميدقتب مئاد لكشب حمست  ال دق ةيكرمجلا زومرلا ليصافت نأ ّالإ غالبإلاب ةمزتلم
طئالخو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم فينصتل ةبسنلاب ةمئاق لكا شملا نأو ،ةفلتخملا داوملا

مدع ظحول كلذ ىلع ةوالعو ،ا   ارود داعملا تانولاهلا نع الضف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
امك ،نادلبلا نم ريثكلا يف تادراولا دصرل ينورتكلإ ماظن عضو كلذ عمو . تانايبلا نيب قاستا دوجو
صيخرتلا مقرب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا زومر طبر نيمدختسملل يكرمجلا ليجستلا مظن نم د دع حاتأ

  .تادراولا نع نالعإلا ىلإ لاقتنالل يساسأ طرشك
يتلا نادلبلا عيمج يف نيبردملا بيردت جمانرب لمكتسا ،كرامجلا يلوؤسمبيردتب قلعتي اميفو   -١٥٧  

نأ ّالإ ا   تالاحلا نم ريثك يف ريخأتلل ضرعتت نيفظوملا بيردتنم ةيناثلا ةيلحرملا ذيفنترايز تمت دقو .  
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داوملا عم لماعتلا مت نيح يف ةيرولف ةيرولك لانوبركلا تابكرم تادربم ىلع اساسأ بيردتلا زكر 
ةليوط بيردتلل ةيداشرإلا تابيتكلا ضعب تناك دقف . ةماع بناوج نم نوزوألل ةدفنتسملا ىرخألا
صحف تاودأو ةزجوم ةيرطق ةيداشرإ تابيتك تعضوو ،يمويلا مادخ تسالا اهعم بعصي ةروصب

موقت يتلا ةبقارملا لامعأ ةيلاعف نيسحت يف اماه يميلقإلا نواعتلا ناكو . ميلاقألاو نادلبلا ضعب يف ةعيرس
ةيمسر ريغ ةيميلقإ تاكبش ءاشنإ ديفي نأ نكميو ،كرامجلا ا  ريغ راجتالا ةحفاكم يف ،كرامجلا يلوؤسمل  

نيب اميف نيصخرملا نيدروملاو ،تانحشلا نع تامولعملل لدابت ميلاقألا دحأ يف ثدح دقو . عورشملا
نم ا   صخرملا تارداصلا نع ةلبقتسملا نادلبلل يئاقلتلا غيلبتلا كلذ يف امب ةدروتسملاو ةردصملا نادلبلا

  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا
كارشإ نيسحت : ريرقتلا نع ةئشانلا ةيسيئرلاةعبرألا تايصوتلا تالاجم ركذ ،ماتخلا يفو   -١٥٨

حالصإ ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا يف نيفظوملا نم ايلعلا تايوتسملاو كرامجلا 
يتلا نادلبلا يف يعيرشتلا راطإلا ةيقرتو نواعتلاو ذافنإلا نيسحتو لماك ريغ راطإلا اذه اهيف نوكي   ،

كلذ يف امب ةيلمعلا هذهل ةدعاسملا ميدقتو كرامجلا يلوؤسمبيردت ذيفنت ةيلمع عيرستو ،يميلقإلا   
داوملل لاعفلا مادختسالاو ،ا ليدعت و امئالم نوكي امثيح ةيميلقإلا تاطاشنلا  ايوتحمو بيردتلا داوم
  .ديدحتلا داومو ةيمالعإلا

ا ةحفاكمل ةيراجلا تاردابملا فلتخم ةيمهأ ىلع فارطألا تددش ،كلذ ىلعًادرو  -١٥٩ ريغ راجتال  
يف كلذو ،يميلقإلا نواعتلا تاردابم ،تاردابملا هذه لمشتو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب عورشملا

 ، تامولعملا لدابتو ،ميلقإلا ىوتسم يلع تاعيرشتلا ديحوتوةيميلقإلا تامظنملا ةطساوب نايحألا بلاغ  
ومو كرامجلايلوؤسمبيردت  ربتعي امك. ةرواجتملا نادلبلا نيب اميف ّالإ ايرورض ارمأ نيناوقلا ذافنإ يفظ  

ريمدتلو ،ليلحتلاو صحفلا ىلع نيفظوملا ةدعاسمل ةمئالملا ايجولونكتلاو تادعملا ءارشب همعد نيعتي هنأ 
نيفظوملا عم نواعتلا ىلإ ةجاحلا ىلع نيلثمملا دحأ ددش ،كلذ ىلع ةوالعو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا
عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكمل ةليسو نوكي دق كلذ نأ ىلإ رظنلابمهبيردتو صيخارتلا نوردصي نيذلا   .

تالوادم يف لاحلا ىضتقم بسح هلوانت حرتقاو ،ريرقتلاب املع لماعلا قيرفلا ذخأ ،تالخادملا دعبو 
ريثكلا نأ ىلإ كلذ دعب كراشملا سيئرلا راشأو . لبقتسملا يف فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا

تاشقانملا يف ديفي فوس لامعألا لودج نم دنبلا اذه راطإ يف فارطألا اهتمدق يتلا تاحا رتقالا نم
لامعألا لودج نم٦ دنبلا راطإ يف عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكمب ةقلعتملا  .  

نم ٦دنبلا  ()١٦/٣٣ررقملا (نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا عنمو دصر   -ًاسداس   
  )لامعألا لودج

نيتلأسم ةجلاعم فارطألا ىلع نيعتي هنأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأدنبلا اذه ميدقت ىدل  -١٦٠ رظنلا : ، 
راطإلاو ةيعونلا تالا   يف نواعتلل يميهافملاا يف ةقلح هتعضو يذلا عورشملا ريغ راجتالا عم لماعتلا   

عبتتل مظن عضو ىودج نع ىرجتس يتلا ةساردلا تاصاصتخا عورشم يف رظنلاو ،ءاربخلل لمع 
  .ةلصفنم ةروصب نيتلأسملا لوانت حرتقاو. كلذ فيلاكتو نوزوألل ةدفنتسملا داوملايف راجتالا 

لمع ةقلح ٢٠٠٥ليربأ /ناسين يف تفاضتسا دق ةنامألا نأ ظحال ،لوألا دنبلاب قلعتي اميفو  -١٦١  
نمضتت ةمئاق لمعلا ةقلح تدعأ دقو ١٦/٣٣ررقملا هبلط يذلا وحنلا ىلع ءاربخلل  قلعتت ادنب ٢٧،   
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ا ميهافمًاراطإو ةيعونلا تالاب تاشقانملا زكرت نأ حرتقاو ،عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم يف نواعتلل ًاي   
ىلع ةطقن لك ةشقانم نأ ثيح يميهافملا راطإلاواياضقلا ىلع ةماعلا تاقيلعتلا ىلع عامتجالا يف   

ليكشت ةيناكمإ يف رظنلا يف اضيأ بغرت دق فارطألا نأو ،يعقاو ريغ رمأ ةدح ةجلاعمل لاصتا قيرف   
ليبق عوضوملا ىلع ا مو ليصفتلا نم ربكأ ردقب ةلأسملا  اقيلعت لاسرإ ىلع فارطألا عجشت تناك اذإ ا
  .فارطألل رشع عباسلا عامتجالا

نم ريثكلل اميسالو ةريبك ةيمهأ تاذةلأسم جلاع يذلا لمعلا ةقلح ريرقتب نولثمملا بحرو   -١٦٢  
نم ديفتسي فوس ريرقتلا اهيوتحي يتلا دونبلا نم ريثكلا نأب داقتع الا نع اوبرعأو. ةيمانلا نادلبلا
غالبإب صاخلا حارتقالا نإف ،نيلثمملا دحأ قلع امك ،لاثملا ليبس ىلعف . ةقمعتم ةساردل اهعاضخإ

امك ،نيينعملا دارفألا ةيوه ديدحتب قلعتت ةينوناق اياضق ريثي دق عورشملا ريغ راجتالا ثداوح نع ةنامألا 
ةينأتم ةسارد ىلإ جاتحت تاحرتقملا هذه نإف اذلو ،لاقتنا ةلحرمب رمت يتلا نادلبلل ةلمتحم لكاش م ضرفي
  .ةياغلل

ريغ راجتالا ةجلاعم يف حاجن نم اهدلب هققح امب عامتجالا ةدحتملا تايالولا ةلثمم تغلبأو   -١٦٣
نيب رمتسم لاصتا ةماقإ كلذ يف امب ةرشابمو ايبسن ةطيسب تاءارجإب ققحت يذلا حاجنلا وهو ،عورشملا  

ةجلاعم يف حاجنلا نإ ةلئاق تفاضأ ا . ةيلحملا نيناوقلل مراصلا ذافنإلاو ةئيبلاو كرامجلا يفظوم  أ ريغ
مايق عقوت نكمي  ال مث نمو ةيلحملا دعاوقلا ذافنإل ةيسايسلا ةدارإلا ىلع دمتعي عورشملا ريغ راجتالا

نم ١ةرقفلا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا  اهدرفمب ةلكشملا هذه لحب٥ةدا ملا   .  
بلاغ يف تناك ،يعولا ةراثتساو ،بيردتلا لثم ،ةطيسبلا ريبادتلا نأ ىلع رخآ لثمم قفاوو   -١٦٤

لمشيل كرامجلا يفظوم زواجتي ام ىلإ اهديدمت يغبني هنأ ّالإ ةيلاعفلا نم ردق ربكأب مستت نايحألا 
دق هدلب نأب عامتجالا ادنك لثمم غلبأو . ةئزجتلا راجت دصر ديفي نأ نكمي امك ىرخألا ذافنإلا تالاكو

ىلع ةعوضوم اهاري نأ هرسيو ،كرامجلا يفظومل اهتعضو يتلا بيردتلا داوم نم ةخسنب ةنامألا دوز 
نأل ارظن هنأ ىلإ راشأ امك . ىرخألا نادلبلا ةطساوب اهمادختسال تنرتنإلا ىلع ةنامألا عقوم
نإف لا ك ردقب علطضا دق لايرتنوم لوكوتورب  قودنصلا عم نواعتلاب ةنامألا ا اذه يف لمعلا نم ريب

عامتجالا لالخ ةيمالعإ ةركذم ميدقت وأ ةعاس ةدمل ءادغ ةسلج ميظنت يف رظنلا دوت دق فارطألا ددعتم 
  .ربمتبس/لوليأ يف هدقع ررقملا ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا نأشب يريضحتلا

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب عبتتلل ةديدج مظن يأ تاريثأت ءازإ ًاقلق نيلثمملا ضعب ىدبأو  -١٦٥  
. نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةردصملا نادلبلا ىلع اهضرفت دق يتلا ةيفاضإلا ءابعألا ثيح نم ةصاخو
فوس ةر دصملا نادلبلاو ةدروتسملا نادلبلا نيب عساو قاطن ىلع تامولعملا لدابت بلطتي ماظن يأف
ءارجإ يضتقي ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ماظن قيبطت ناك اذإف . لمعلا يف عيمجلا ةكراشم ىلع دمتعي

لكشي تاليدعتلا ىلع قيدصتلا نأ ثيح ةقدلا ىهتنمب كلذ ةسارد نيعتي هنإف ،لوكوتوربلا يف ليدعت 
نم١ةرقفلا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا دحأل ةلثمم تظحالو . ةليوط ةيلمع ةداع ماظن نأ ٥ةداملا     

ةيلمع هليدعت ةيلمع نأو ،ةردصملا نادلبلا ىلإ تامولعم ميدقتل ممصي مل اهدلب يف لماعلا صيخارتلا 
 ٤ةداملاب ًالمع فارطألا عيمج يف صيخارتلا مظن عضو نم دكأتلا نسحتسيو . فيلاكتلا ةظهابو ةبعص
انع ةيأ لاخدإ لبق ةيلاعفب لمعت الوكوتوربلا نم ) ب(    .ةديدج رصأ نمو
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غلبأو . ةلأسملا هذه يف رظنلا ةلصاومل لاصتا قيرف ءاشنإ ديفملا نم نأ نيلثمملا نم ريثكلا ىأرو  -١٦٦
هدالبدفو نأب عامتجالا ةيبوروألا ةعامجلا لثمم ةيسيئرلا رصانعلا ىلع لمتشي ررقم عورشم دعأ دق    
ةسائرب لاصتا قيرف ءاشنإ ،تاشقانملا زجوي وهو كراشملا سيئرلا حرتقاو . لمعلا ةقلح ريرقت يف ةدراولا

ىلع نيعتيو . ليربأ/ناسين يف لمعلا ةقلح سأرتيذلا وه هنأ ثيح ) اسمنلا(كيتجارك لوب ديسلا 
يأو ،ةيلاحلا تاشقانملا ءانثأ تمدق يتلا تاحارتقالا ةجلاعم ا   نكمي يتلا ةقيرطلا يف تبي نأ قيرفلا

  .ةيبوروألا ةعامجلا نم مدقملا ررقملاعورشمو ،فارطألا اهمدقت دق ىرخأ تاقيلعت 
راجتالا عبتتل ماظن عضوب ةصاخلا ةساردلا تاصاصتخا عورشم ىلإ كراشملا سيئرلا لقتنا مث   -١٦٧

ركذو . ةلأسملا هذهل لعفلاب تقرطت دق نيلثمملا ضعب تاقيلعت نأ ىلإ راشأو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب
صلخ مث نمو ةلأسملا هذه ًاضيأ لوانت هدفو همدقي يذلا ررقملا عورشم نأ ةيبوروألا ةعامجلا لثمم  

ه عامتجالا قفاو يذلا لاصتالا قيرفل نكمي هنأ ىلإ كراشملا سيئرلا  يف اضيأ رظني نأ هئاشنإ ىلع وتل
  .ىودجلا ةسارد تاصاصتخا

 ىلإ تدنتسا يتلاو ريغص لاصتا قيرف اهارجأ يتلا تاشقانملا نع ريرقتب اسمنلا لثمم داع  -١٦٨
نم ًاريثك تحرط ثيح ،ةرمثم تاشقانم تناك ا . ةيبوروألا ةعامجلا نم مدقم ررقم عورشم  إ لاقو

داوملا لقن عبتتل يلود ماظن ىودج ةسارد موهفم نأشب يأرلا يف ماع قفاوت كانه ناك هنإ لاقو ،ءارآلا 
يف امب ،ررقملا عورشم رصانع ضعب نأشب ءارآلا يف فالتخا كانه ناك هنأ ديب . نوزوألل ةدفنتسملا

 ، ةراجت اميس الو ريدصتلا ةداعإو ريدصتلاو داريتسالا تايلمعل ةبسنلاب ةبولطملا طباوضلا مجح كلذ
تانايب غالبإ يغبني ناك اذإ ام كلذ يف امب ؛تارداصلا نأشب غالبإلا ةرامتسا حيقنت ةيناكمإو ؛روبعلا 

ررقملا عورشم نأ ركذو . ريدصتلاو داريتسالا تانايب نم ققحتلا ةيفيكو ،ةيئاهنلا ةهجولا دلب نع
عم ساوقأيففارطألا رمتؤمل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ لاحيس  فارطألا عيمج ةوعد نكمي هنأو ،ة فوق 

لوليأ١٥تحرتقا يتلا ةنامألا ىلإ تابيقعت نم اهيدل نوكي دق ام ميدقتل  دعومك ٢٠٠٥ربمتبس /   
يئا .  

يف ليثيملا ديموربل ىرخأ ةتقؤم ضفخ تاوطخ نأشب ةي بوروألا ةعامجلا نم حرتقم ليدعت  -ًاعباس 
ةداملا ١ةرقفلا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا  لامعألا لودج نم٧دنبلا  (٥   (  

داحتالا يف ٢٥ـلا ءاضعألا لودلا نع ةباين ثدحتي ناك يذلا ةدحتملا ةكلمملا لثمم مدقو   -١٦٩  
فارطألل ليثيملا ديموربل ىرخأ ةتقؤم ضفخ تاوطخ قيبطتب يضقي ليدعت ءارجإب احارتقا ،يبوروألا 

ةداملا نم ١ةرقفلا ىضتقمب ةلماعلا  ةقيثولا يف دراولا وحنلا ىلع ٥   UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/5 .
نم ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ ًاحارتقا ٩/٥ررقملا ركذتست يهو ،ةيبوروألا ةعامجلا تمدقو   

يف ةئاملا يف٢٠ةبسنب ضفخ ىلإ يدؤي نأ هنأش  تاونسلا نم ةنس لك   ىلإ ٢٠٠٨  ضفخو ٢٠١٠   
ةنس يف ةئاملا يف ١٠ةبسنب  ديموربل ساسألا طخ ىوتسم نم ةئاملا يف ٣٠كلذ كرتي فوسو . ٢٠١٢   

ءانثتسا متو . ٢٠١٥ةنس يف لماكلا صلختلا متي ىتح ةريخألا ثالثلا تاونسلا لالخ احاتم ليثيملا 
حرتقملا ينمزلا لودجلا نم نحشلا لبق ام تايلمعو يحص لا رجحلا تاجلاعم يف مدختسملا ليثيملا ديمورب
  .ضفخلل
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١٧٠-   ، فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجتب ةينعملا ةساردلا تاصاصتخال اقفو هنأ ىلإ راشأو
ليومتل ةيفاضإ رالود نييالم ١٠ىلإ ةجاح كانه نوكتس هنأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ردق   

ّالإ،تاضيفختلا هذه نوكتس يتلا ةتقؤملا تاوطخلا ىلع ةقفاوملا يضتقي لاومألا هذه نم بحسلا نأ    
  .٢٠١٥ةنس يف يئاهنلا صلختلا قيقحتل ةيرورض 

نيلثمملا نم ديدعلا هجوتو  -١٧١ نأ نم مغرلا ىلع هتمدق يذلا حارتقالل ةيبوروألا ةعامجلل ركشلا ب 
ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ ةلأسم ةيوس ت لبق حارتقالا ةشقانم هناوأل قباسلا نم نأ ىأر مهمظعم

  .٥ةداملا  ١ةرقفلا ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألل ليثيملا ديموربل 
يف دراولا وحنلا ىلع ةيبوروألا ةعامجلا نم مدقملا حارتقالاب ةطاحإلا ىلع عامتجالا قفاوو   -١٧٢

هتلاحإو UNEP/Ozl.Pro.WG/1/25/5ةقيثولا  ا ىلإ ةفوقعم ساوقأ يفلخاد،  رشع عباسلا عامتجال  
  .فارطألل

 ٨دنبلا  (لايرتنوم لوكوتورب ليدعتب عارسإلل ةيبوروألا ةعامجلا نم مدقملا حرتقملا ليدعتلا  - ًانماث 
  )لامعألا لودج نم

ليدعتب عارسإلل حرتقملا ليدعتلا نمضتت يتلا UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/4ةقيثولا ميدقت ىدل   -١٧٣  
نأ ىلإ ةيبوروألا ةعامجلا نع ةباين ثدحتي ناك يذلا ،ةدحتملا ةكلمملا لثمم راشأ ،لايرتنوم لوكوتورب  
هنأ ثيح . ةياغلل ليوط ءارجإ لايرتنوم لوكوتورب ماظن يف ةديدج داوم لاخدإب صاخلا يلاحلا ءارجإلا

اذلو ،هنايرس أدبي نأ ىلإ داوملا ىلع ةبقارملا ريبادت دامتعا تقو نم ةنس ١٥ و ١١نيب ام ةداع قرغتسي   
ءارجإلا اذنأ ديفملا نم نوكي دق هنإف   عارسإلل لئاسو فارطألا فشكتست.  

هقرغتست يذلا تقولا وه ةلكشملل يسيئرلا ببسلا نأ ،ةيبوروألا ةعامجلا يأر نمو   -١٧٤
ةرتف ىلإ جاتحيس رمألا نإف اهنع ءانغ تسالا نكمأ اذإف. قيدصتلاب ةطبترملا ةينطولا نيناوقلا يف تايلكشلا
. فارطألا نم ةريبك ةيبلاغ بناج نمةلاعفلا ةبقارملل ة ديدج ةدام عاضخإ نم نكمتلا ليبق رصقأ

نكميو . رارقلل فارطألا ذاختا نم نيتنس دعب يئاقلتلا نايرسلا حيتت تاليدعت حارتقالا نمضتيو
  .هجراخ نوكت نأ راتخت نأ ليدعتلاب مازتلالا يف بغرت ال يتلا فارطألل

لماوعلا عيمج عقاولا يف جلاعي ال دق ديد جلا ءارجإلا نأ نم قلقلا نع فارطألا نم ددع برعأو  -١٧٥
دامتعا ليبق ،ةيلمعلا ةيادب يف ةدوجوملا تاوطخلا كلت ةصاخو تاءارجإلا ريخأت يف ايلاح ببستت يتلا 

ليدعتلا كلذ ىلع تقدص يتلا فارطألا نيب ةراجتلا ىلع ةعقوتملاتاساكعنالا تدأ دقو . ةبقارملا ريبادت  
فارطأ تدكأو . حارتقالا ءازإ تاظفحت نع فارطألا نم ديدعلا برعي نأ ىلإ قدصت مل يتلا كلتو

نكميو ،تادهاعملا ىلع تاليدعتلا ىلع قيدصتلا يفناملربلا زواجتب حمست مل ةينوناقلا اهمظن نأ ىرخأ   
نم اماظن روصتي مل حارتقالا نأ ةدحتملا ةكلمملا لثمم دكأو . قيدصتلا نم فارطألا ضعب كلذ عنمي نأ

يبوروألاةعامجلانأو نيراسم  لصفنمنيتعومجم ةماقإ ىلإ فد ال ة  ىلع قيدصتلا دعب فارطألا نم نيت   
. عقوت نل يتلا فارطألل رارضأ ةيأ ثدحت نل هنأ ىلع ديكأتلل ةجابيدلا ةغل ةغايص حرتقاو. ليدعتلا

نع ثيدحلا نم الدب ةقباسلا تاليدعتلا ىلع قيدصتلا ىلع زيكرتلا ىلع فارطألا نيلثمملا دحأ ثحو 
  .ةديدج تاليدعت
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ليدعتب عارسإلل ءارجإ لعفلاب نمضتت انييف ةيقافتا نم ١٠ةداملا نأب حارتقالا ىلع ادرو   -١٧٦  
ةداملا نأ ةدحتملا ةكلمملا لثمم حرش ،هجراخ لظت نأ فارطألا ضعب راتخت نأ ةيناكمإ عم لوكوتوربلا 

  .فارطألا ةطساوب لوكوتوربلا بلص ليدعت حورطملا حارتقالا حيتي طقف امدنع تاقفرم لمشت
ًالومشوًالامتكا رثكأ ةقيرطب رظنت نأ دوت فارطألا نأ ىلع ءارآلا يف قفاوت كانه ناكو  -١٧٧ ةلأسمل    

نأ ىؤر دقو . انييف ةيقافتا يف ةدراولا كلت كلذ يف امب تالامتحالا عيمج ضرعتست نأو عارسإلا ةيلمع
. لوكوتوربلا قيبطت ىلعو ةينطولا ةينوناقلا مظنلا ىلع تاساكعنالايف بثك نع رظنلا يرورضلا نم 

هب نورعشي ام ةجلاعمل فارطألا عم ةيئانث ةروصب لمعلل هدادعتسا ديدج نم ةدحتملا ةكلمملا لثمم دكأو 
يبوروألاةعامجلاحارتقا صن مدق ،ساسألا اذه ىلعو ،قلق نم  لخاد رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ة   

  .ةفوقعمساوقأ 

رب نم٤ةداملا ىضتقمب نيجيب ليدعت ءازإ فارطأل ا تامازتلا  - ًاعسات قلعتي اميف لايرتنوم لوكوتو  
لامعألا لودج نم٩دنبلا (ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم   (  

ىلإ ٦٣تارقفلا ىلإ لماعلا قيرفلا هابتنا كراشملا سيئرلا ىعرتسا   -١٧٨ يتلا ةنامألا ةركذم نم ٦٦   
ررقملا دامتعا ذنم  ةلأسملا هذهل ةبسنلاب تمت يتلا ةطشنألل الصفم ازجوم تنمضت نيرشت يف ١٥/٣   
قباسلا عامتجالا نكمتي مل ،تقولا قيضل ةجيتن هنأ ىلإ راشأ ،ددصلا اذه يفو . ٢٠٠٣ربمفون /يناثلا

يف عمتجت فوس ةنجللا هذه نأو ،ذيفنتلا ةنجل اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا نأشب رارق ذاختا نم فارطألل 
عامتجالا ىلإ تيقوتلا نسح ضرع ميدقت لجأ نم جئاتنلا كلت ثيدحتل عوبسألا اذه نم قحال تقو 

. فارطألل رشع عباسلا راشأ ،ذيفنتلا ةنجل بناج نم ىرخأ ةرم ثحب ت فوس ةلأسملا هذه نأل ارظنو
 جلاعي نأ ىلإ راظتنالاو ،ةنامألا هتمدق يذلا ثيدحتلاب ةطاحإلا درجم يف بغري دق لماعلا قيرفلا نأ ىلإ
  .تاقيلعتلا ءادبإل بابلا حتف ،ةمدقملا هذه دعبو. ةيعوضوم رثكأ ةقيرطب ةلأسملا هذه فارطألا عامتجا

ليدعت ىلع دعب قدصت مل يتلا ةيبوروألا ةعامجلا يف ءاضعألا لودلا ةلأسم نيلثمملا ضعب راثأو   -١٧٩
يف ةنمضتملاو ةدحتملا ممألل ينوناقلا بتكملا نم ةمدقملا ةروشملا ىلإ عامتجالا هابتنا ىعرتساو ،نيجيب  

نيجيب ليدعت ىلع قدصت نأ ةيبوروألا ةعامجلل نكمي ال هنأ تركذ يتلاو ةنامألا نم ةمدقملا ةركذملا 
ءاضعألالودلانع ةباين  اهيف    . ،  موقتدعب قدصت مل يتلا ءاضعألا لودلا نأ ىلإ نيلثمملا نم ددع راشأو

تت المعب نآلا  لود لاو ةيبوروألا ةعامجلا هذختت نأ نكمي ءارجإ يأ ىلإ علطأو ليدعتلا ىلع قيدصتلا ةي
لايرتنوم لوكوتورب ىضتقمب ااهيف ءاضعألا     .امازتلاب ءافولل

فيرعت نم فارطألا داعبتسا حيتت يتلا ١٥/٣ررقملا ماكحأ نأ نولثمملا ركذتساو   -١٨٠ ريغ لودلا " 
ا تاذ تامولعملا تمدق دق تمادام"لوكوتوربلا يف فارطألا راذآ٣١لبق ةلصل   ىلع ٢٠٠٥سرام /    

نايرس ديدمت يغبني هنأ نيلثمملا دحأ حرتقاو . فارطألل رشع عباسلا عامتجالا لالخ ءاهتنالا كشو
فارطألل رشع عساتلا عامتجالا ىتح نيتنس ةدم١٥/٣ررقملا ماكحأ  نع برعأ رخآ ًالثمم نأ ريغ.    

فارطألا اعدو ،نيجيب ليدعت ىلع قيدصتلا يلع ز فاوحلا نم دحلا ىلإ ديدمتلا اذه يدؤي نأ نم هفواخم
  .ليدعتلا ىلع قيدصتلاب عارسإلاىلإ 
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نم ١ةرقفلا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا نم ريثكلا ولثمم غلبأو   -١٨١ هتزرحأ امب عامتجالا ٥ةداملا    
تاليدعتلا نم هريغو نيجيب ليدعت ىلع قيدصتلا يف مدقت نم م  كر اشملا سيئرلا ركذ نأ دعبو. ادلب

ىضتقمب ةلماعلا ريغ فارطألا ىلع ّالإ يرسي ال ١٥/٣ررقملا نأب عامتجالا  برعأ ٥ةداملا  ١ةرقفلا    ،
  .فارطألل رشع عباسلا عامتجالا لالخ ةشقانملل ذيفنتلا ةنجل اهمدقتس يتلا ةيصوتلا ىلإ هعلطت نع

لامعألا لودج نم١٠دنبلا (ىرخأ لئاسم   -  ًارشاع  (  

  راكاد يف هدقع ررقملا فارطألل رشع عباسلا عامتجالل تادادعتسالا نع ريرقت  - فلأ
ىلع فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ةقفاومل هتداعس نع لاغنسلا نم ريزولاةماخف برعأ   -١٨٢  

يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألل عباسلا رمتؤملا ةفاضتسا هدالب ضرع 
سيئر اهسأر ىلعو ،لاغنسلا ةموكح تأدب ،تقولا كلذ ذنم و. راكاد يف لايرتنوم لوكوتورب
مدقتلل امييقت اورجأو لاغنسلا نوزوألاةنامأ ولثمم راز دقو . عامتجالا دقعل تادادعتسالا ةيروهمجلا  

لا    .لقنلا ماظن ميظنتو عامتجالا تاعاق زجحو عامتجالا ناكم رايتخا مت دقو. ا اذه يف زرحملا
 .راكاد يف نيعامتجاللهمدقت يذلا يلاملا معدلا ىلع ارسيوس ةموكحل رك شلاب ريزولا هجوتو  -١٨٣

  .ىرخأ تامهاسم دورو عقوت ىلإ راشأو
كلذ دعب نيلثمملا ىلع ضرعو . عامتجالا حاجنإل اهعسو يف ام لك لاغنسلا لذبت نأب دهعتو  -١٨٤

لاغنسلا نعًاريصق امليف  .  

 ةمداقلا لوكوتوربلا تاعامتجا ديعاوم  - ءاب

ةلأسملا هذه نع ةيبوروألا ةعامجلا هتدعأحرتقمعورشم ةيبوروألا ةعامجلا لثمم مدق   -١٨٥ نإ لاقو .  
ةنامأ لوألا ءزجلا وعدي نيرصنع نم نوكم حرتقملا ةكبش ىلع اهعقوم ىلع عضت نأ ىلإ نوزوألا   

دعوم يففارطألا عامتجاو ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا تاعامتجال ةيراشإلا ديعاوملا تنرتنإلا   
يناثلا نوناك٣١ هتياغ مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم يناثلا ءزجلا بلطيو . ماع لك نم رياني/ 

لوألا نوناك١٥ هاصقأ دعوم يفتنرتنإلا ةكبش ىلع هعقوم ىلع عضي نأ يداصتقالا  نم ربمسيد /  
قيرف نم بلط امك . يلاتلا ماعلل ةينقتلا تارايخلا ناجل تاعامتجاو هتاعامتجا ديعاوم ماع لك

رهشأ ةعبس نم برقي ام لبق هريراقت ميدقتل هعسو يف ام لك لذبي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 
  .فارطألا تاعامتجا نم

محدزم ةيلودلا تاعامتجالا لامعأ لودج نأ ظحال ،حرتق ملا نم لوألا ءزجلاب قلعتي اميفو  -١٨٦
تارييغت يأ نع فارطألا غالبإ ىلإ نوزوألا ة نامأ حرتقملا اعدطيطختلا ةءافك  حلاصلنأو ،ةياغلل 

دقو . تنرتنإلا ىلع هعقوم ىلع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا عامتجال ةيراشإلا ديعاوملا يف ثدحت
ةرقفلا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا عامتجال ةيراشإ ديعاوم ميدقت ةيمهأ نوزوألا ةنامأ تظحال 

ةقيثولا نم ١٠١  UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/2 .فارطألا ًاضيأ نوزوألا ةنامأ تثح ةقيثولا كلت يفو  
ةبسنلاب اهاياون نع ةقباس تاونس يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا عامتجا لالخ نلعت نأ ىلع 

  .فارطألا عامتجا ةفاضتسال
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ايج ولونكتلا قيرف ريراقت نأ ةيبوروألا ةعامجلا تظحال ،حرتقملا نم يناثلا ءزجلاب قلعتي اميفو  -١٨٧
تارييغتلا نأشب تاحرتقم عضو يف فارطألا ةطساوب نايحألا بلاغ يف مدختست يداصتقالا مييقتلاو 

ةتس لبق فارطألا نم تاليدعتلاو تارييغتلا تاحارتقا ميدقت يرورضلا نم نأل ارظنو . تاليدعتلاو
ا ىلع رهشأ ةعبس لبق قيرفلا ريراقتيقلت يرورضلا نم نإف ،فارطألا عامتجا نم رهشأ نم لقأل  
  .فارطألا تاعامتجا

يئاهنلا دعو ملاب ءافولا نكمي نل هنأ ىلإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لثمم راشأو  -١٨٨
  .حرتقملايف دراولا رهشأ ةعبسلا ءاهتناب 

لوح دقعت يتلا ىرخألا تاعامتجالاب ةمئاق لمشيل حرتق ملا قاطن عيسوت نيلثمملا دحأ حرتقاو  -١٨٩
ةعامجلا حرتق من إرخآ لثمم لاقو . فارطألا تاعامتجاو ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا تاعامتجا

ةيبوروألا ةعامجلا عم لمعلل دادعتسا ىلع م   أ نيلثمملا نم ددع لاقو ةيتسجول لئاسم ريثي ةيبوروألا
  .حرتقملاليدعتل تارودلا نيب اميف 

اذ ملا عورشم ميدقت ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ررقو  -١٩٠  قفرملا يف دراولا وحنلا ىلع ررق
ةفوقعم ساوقأ يفهلمكأبًاعوضوم فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ ريرقتلا   .  

هتائيهو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةيهيجوت ئدابم   -ميج 
  حلاصملا راهشإ نأشب ةتقؤملا ةيعرفلا

قيرفل ةبسنلاب كلذو حلاصملا راهشإ نأشب ةيهيجوت ئدابمب ًايهفش ًاضرع ادنك لثمم مدق   -١٩١
نيب حرتقاو . ةتقؤملا ةيعرفلا هتائيهو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

لعف ًابراضت لكشت نأ نكمي حلاصم يأ رهشي نأ ةزهجألا هذ  وضع لك نم بلط  وأ ًاي ي نأ ،رومأ ةلمج
حرتقا امك . ةزهجألا هذه لامعأ يف اهتكراشم وأ هتكراشمب قلعتي اميف حلاصملا يف ًايرهاظ وأ ًالمتحم

ىلع دويق عضوب ،رمألا مزل اذإ ،موقتو ،اهراهشإ مت يتلا حلاصملا ةيعون نم ةنامألا ققحتت نأ ًاضيأ 
  .مييقتلا تايلمع يف وضعلا ةكراشم

نيلثمملا دحأ بلط نيح يف ،تارودلا نيب ام ةرتف ءانثأ تابيقعتلا ميدقت ىلع نيلثمم ةدع قفاو  -١٩٢  
ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل نييلاحلا ءاضعألا ناك اذإ ام ةفرعم  

  .حلاصملا براضتب ةقلعتملا ةحرتقملا تائفلل لاثتمالا نم نونكمتيس
بلطو عوضوملا اذه نأشب تاشقانملا نم ديزملا ءارجإ ىلإ علطتت هدالب نأ ادنك لثمم ركذ   -١٩٣

لوليأ١٥هتياغ دعوم يف ةبوتك ملاتابيقعت لا نم ديزملا تدهعت كلذ ىلإ ةفاضإلابو . ٢٠٠٥ربمتبس / 
ىلع اهميمعتل نوزوألا ةنامأ ىلإ اه تلاحإو ةقيثولايف تابيقعت نم اهيلإ دري ام عيمج جامدإب ادنك 

فارطألل رشععباسلا عامتجالا لبق فارطألا  .  
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  ريرقتلا دامتعا  - رشع يداح
ناريزح٣٠سيمخلا موي ريرقتلا اذه د امتعامت   -١٩٤ ريرقتلا عورشم ىل إ ًادانتسا ٢٠٠٥هينوي / 

ةنامأ ىلإ لكوأو . Add.4 وAdd.3 وAdd.2 وAdd.1 وUNEP/OzL.Pro/WG.1/25/L.1 قئاثولايف دراولا 
عامتجالا ماتتخابقعةيئاهنلا هتروص يف ريرقتلا عض ت نأنوزوألا   .  

  عامتجالا ماتتخا  -رشع يناث
ةلما  -١٩٥  قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ماتتخا نع نلع، ُأةداتعملا ا تارابع لدابت دعبو  

ًءاسم ةعباسلا ةعاسلا مامت يف كلذولايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا  . 
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  لوألا قفرملا

عباسلا عامتجالا اهيف رظني يكل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا نم ةلاحم تاررقم تاعورشم  
  فارطألل رشع

،   ررقي فارطألل رشع عباسلا عامتجالا نإ

داوملا نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل ةيساسألا تامادختسالا تانييعت   :--/١٧ررقملا   -فلأ   
  ٢٠٠٦ماعل ةباقرلل ةعضاخلا 

لا مييقتلاىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ  - ١ ةنجلو يداصتقالا مييق تلاو ايجولونكتلا قيرف هارجأ يذ 
  ؛هل ةعباتلا ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا

ةيساسألا تامادختسالا دسل نييرورضلا كالهتسالاو جاتنإللةيلاتلا تايوتسملاب صخري نأ   - ٢  
الاةزهجأل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم بعشلا دادسناو وبرلا ءادلةننقملا تاعرجلاب قاشنتس    
  :نمزملا ةيئاوهلا

  )نطلاب (٢٠٠٦ماعل دمتعملا يلامجإلا رادقملا   فرطلا
ررقملا يف ةدراولا ٢٠٠٦ريداقم قوف ي(  ١٦/١٢(  

لمشتو ،ًانط ٥٣٩[  ةيبوروألا ةعامجلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ًانط ١٨١   
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمو لوماتوبلاسلل ةمدختسملا  
  ]٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارط ألا ىلإ اهريدصتل

  ]٤٠٠[  يسورلا داحتالا
لبق ام ذنم رفاوتم نوزخم يأ صقان ١٢٤٢[  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا دسي يذلاو ١٩٩٦   

لخاد عابت يتلا ةيميظنتلا ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تاجايتحا 
قاشنتسالا ةزهجأ يف اهمادخ تسال ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا قوس

ةزهجأ نكت مل اذإ ًانط ١٨٠ىلإ لصي ام دئاز ،ةننقملا تاعرجلاب   
تابكرمو لوماتوبلاسلل ةمدختسملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسا 

ةعامجلا نم ةدروتسم نكت مل ام وأ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 
  )١(]٢٠٠٦ماع يف ةيبوروألا 

يأل فارطألا عامتجا ا عتلاب مئاقلا فرطلا حمسي الإ  - ٣  صخر ةيمك كالهتسا وأ جاتنإب نيي
نم ةكرشلا ىدل يليغشتلا دادمإلا نأ املاطةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةجتنم ةيلحم ةكرش   

دق وأ ،زواجتيةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  و ،دحاو ماع كالهتسا،زواجتي   ١نم ًارابتعا كلذ  
اهيدل دجوت ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةجتنم ةكرش يأل كلذكو ٢٠٠٧رياني /يناثلا نوناك  
  ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخ لئادب قوسلا يف

                                                           
س ًايرتم ًانط١٢٤٢زواجتي ال يذل ا يدرفلا مقرلا  )١(  .هجاردإب فارطألا عامتجا موقي 
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ماع ةدمل ةيساسألا تامادختسالا نم ا نأ   - ٤  انييعت مدقت نأ نييعتلاب ةمئاقلا فارطألا ىلإ بلطي
  ؛ًاقبسم

ررقملا نم ٦ةرقف لا يف ةبولطملا تامولعملا نأ  - ٥ هتياغ دعوم يف مدقت نأ يغبني ١٥/٥   ٣١ 
  .٢٠٠٦سرام /راذآ

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل ةيساسألا تامادختسالا تانييعت   :--/١٧ررقملا   -ءاب   
ل ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم لايرتنوم لوكوتورب نم٥   ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ يماع 

لا ىلإ ريدقتلا عمريشي ْذإ   ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هزجنأ يذلا لمع  
،   هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا

ةيساسألا تامادختسالا دسل كالهتسالاو جاتنالل ةيرورضلا تايوتسملاب صخرينأ   - ١    
يت لا طورشلاب ءافولاب ًانهر ،ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم

هررقم نم ٢ةرقفلا يف فارطألا عامتجا اهعضو    ؛٧/٢٨ 
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  لييذت
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ٢٠٠٧و ٢٠٠٦ يماعل ةيساسألا تامادختسالا تانييعت  
عباسلا عامتجالا ءانثأ فارطألا ا زهجأل ةيرولف  دمتعا يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ة

  )ةيرتملا نانطألاب(رشع 

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  فرطلا

  دمتعملا رادقملا  نيعملا رادقملا  دمتعملا رادقملا  نيعملا رادقملا  

      ٥٣٩  ٥٣٩  ةيبوروألا ةعامجلا

  ]٢٤٣[  ٢٤٣  ٤٠٠  ٢٨٦  يسورلا داحتالا

  ]١٤٩٣[  ١٤٩٣  ]١٧٠٢[  ١٧٠٢  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

داومل ا نمةففخملاو ةزكر ملا رداصملل ًايئيب ميلسلا ريمدتلل ةيلاملاو ةينقتلا راثآلا  :--/١٧ررقملا   -ميج 
  نوزوألل ةدفنتسملا

نأبرقي ْذإ فارطألا  تدكأ،  دب ال نوزوألا ةقبط ةيامحل هنأ ،لايرتنوم لوكوتورب ةجابيد يف    
ةقبطلا كلت دفنتست يتلا داوملا نم ةيملاعلا تاثاعبنإلا عوم ةفصنملا ةباقرلل ةيطوحت ريبادت ذاختا نم 

هنلا يف اهيلع ءاضقلا فد  كلذو،   ةيملع فراعم نم دجتسي ام ساسأ ىلع ةيا
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا مظعمل ةبسنلاب هنأ هينيع بصن عضي ْذإو ةداملا نم ١  لازي ال ٥   

هنأو ،ديربتلا ةمدخ عاطق يف ةزكر ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمنم يجيردتلا صلختلا نيعتي   تملا  
 ًايلاح ةمئاقلا تادعملا عيمج لادبتسا ىلع اهيلع يئاهنلا ءاضقلا قيقحت فقوتي فوس كلذل ةجيتن
  ،ىرخأب

ةروكذملا تادعملا لادبتسا نأ ربتعي ْذإو ةدقعملا ةطشنألا نم ةفئاط ًامتح عبتتسي ىرخأب  
ةميلس تايلمع ريوطتو ،يئاهنلا مدختسملل مدقت ةيداصتقا زفاوح ىلع ىرخأ رومأ بناج ىلإ ،لمتشت  

نوبركلا تابكرم ريمدتو  ريمدتولقنو عاجرتسال ًايئيب   ر سَأل صاخ مامتها ءاليإ عم ،ةمداقتملا تادعملا
،   ةيلمعلا هذه ءانثأ ةبرستملا ةيرولف ةيرولكلا

ةلاح ةسارد دعي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإبلطي ةداملاب لماع فرط يف    ٥ 
ت ةيلمعب ةطبترملا فيلاكتلاو ايجولونكتلا نع،لوكوتوربلا نم ىلع ةلمتشملا تادربملا لادبتسا ىلإ يمر  
ىرخأبةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادعملا نم يئاهنلا صلختلاو لقنلاو ةداعتسالا كلذ يف امب    ،

  ةطبترملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نمو ةروكذملا ا،
ةءافكلا ريياعم ؛يوا غرلا ةصاخبو ةففخملا رداصملاب قلعتي اميف ،دمتعت نأ فارطألل يغبنيهنأ 

ىلإ همدق يذلا ريرقتلا يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهحرتقا يتلا ريمدتلاو ةداعتسالاب ةصاخلا 
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عضو دنع هقيبطت يغبني رايعم وهو ،نيرشعلاو سماخلا هعامتجا ءانثأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا 
  .ًافنآ اهيلإ راشملا ةحرتقملا ةساردلا

 عينصتلا لماوع: --١٧ررق ملا  -لاد 

تلا قيرف ريرقتب ريدقتلا عمًاملع طيحي نأ  - ١   ؛يداصتقالا مييقتلاو ايجولونك 
ًاملعطيحينأ   - ٢ ريدقتلا عم  عينصتلا لماوع تامادختسا نأشب ةيذيفنتلا ةنجللا ريرقتب    

نأ ركذي يذلا(UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/INF/4) ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا يف  عينصتلا ريغت    
ملا تاثاعبنا مادعناعم يف يجيردتلا صلختلا قيقحتل ةدئاس ةقيرط هرابتعاب اخسار حبصأ دق تافلخ   
؛لوكوتوربلا نم٥ةداملا ىضتقمب ة لماعلا فارطألا يف عينصتلا لماوع عاطق    

لودجلا يف ةدراولا ةيلاتلا تامادختسالا يف رظني نأ  - ٣ ًاقفو عينصتلا لماوع اهفصوب١    
ماعل ١٠/١٤ررقملا ماكح أل فارطألل رشع نماثلا عامتجالا لالخ اهيف رظنلا داعي نأ ىلع ٢٠٠٦   

؛ررقملا اذه نم٤ةرقفلل اقفو غلب ت يتلا تامولعملا ىلإ ادانتسا    
  ١لودجلا 

  ةداملا  عينصتلا لماوع تاقيبطت  فرطلا  مقرلا
ورولك ومورب   موترزوللا مويساتوب عينصت  ]نيتنجرألا[  ٣٢

 (BCM)ناثيملا 
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ايروكةيروهمج  ٣٣ ديرولك عبار   كيبروكسالا ضماح قيلخت     

 (CTC)نوبركلا 
ديرولك عبار   نيساسكولفوربيسلا قيلخت  ةيبعشلا ةيطارقميدلا ايروك ةيروهمج  ٣٤

 (CTC)نوبركلا 
ةيطارقميدلا ايروك ةيروهمج  ٣٥  

  ةيبعشلا
ديرولك عبار   نيساسكولفرونلا قيلخت

 (CTC)نو بركلا
ديرولك عبار   مويدوصلا ثيرون ايسوزيا ورولك يئانث جاتنإ  ةيبعشلا ةيطارقميدلا ايروك ةيروهمج  ٣٦

 (CTC)نوبركلا 
ورولك يئانث - ٤، ٢ضماح قيلخت   اينامور  ٣٧  

  نيتيسايسكونيف
ديرولك عبار 

 (CTC)نوبركلا 
ديسكوربيدلا قيلخت  اينامور  ٣٨ ديرولك عبار   تانويوركيد 

 (CTC) نوبركلا
ةدحتملاةكلمملا  ٣٩ عشملانيملابوكونايسلا جاتنإ    ديرولك عبار    

 (CTC)نوبركلا 
ورولف ورولك   ةنورملا ةيلاع نيلثيلوبلا فايلأ جاتنإ  ةدحتملا تايالولا  ٤٠

 –نوبركلا 
١١٣ (CFC-113)  
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ةمئاقلافارطألانم بلطي نأ   - ٤ نم لوألا لبق مدقت نأ١لود جلا يف ةجردملا نييعتلاب     
عينصتلاو عنصملا ءدب خيرات نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل انايب ٢٠٠٦رياني /يناثلا نوناك  

تايمكو ،عناصملا لخاد درجلاو ةب اقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل يونسلا كالهتسالا وأ
يلعفلا يونسلا جاتنإلا نع ت انايبو ايونس نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تاثاعبنالا عومجمو تانوزخملا

  ؛)٢٠٠٤-١٩٩٧(ةقباسلا ينامثلا تاو نسلا نم ةنس لك نع
ناريزح٣٠دعب ديدج عنصم فيلكت وأ ءاشنإ ةلاح يف   - ٥ مدختسي ١٩٩٩هينوي /   ،

عضخت داوم ، ةباقرلل  عينصت لماوع اهرابتعاب رظنلل انأ    اهيف ابلط ميدقت فارطألا نم بلطي طرشب  
ةرقفلل اقفوو ٤/٢٥ررقملا ىضتقمب ةيساسألا تامادختسالاب ةصا خلا ريياعملا ءافيتسا ررقملا نم ٧   

 ؛١٠/١٤

 ١٠/١٤ررقملا يف اهيلإ راشملا ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإ نأ ىلع قفاوي نأ   - ٦
الا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفلبق نممظتنملا ضارعتسال ل عضختو ةدودحم ةرتفل يه عامتجاو يداصتق  
  ؛نيماع لك فارطألا

ةمدقملا تامولعملا ضرعتسي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلاقيرف نم بلطي نأ   - ٧  
رقفللًاقفو نماثلا اهعامتجا لالخ فارطألل تايصوت عضوو ريرقت ميدقتو ررقملا اذه نم  ٥و ٤ نيت 

نكمي يتلا تامادختسالا نأشب ٢٠٠٦يف رشع   .١٠/١٤ررقمل ل فلأ لودجلا نم اهفذح وأ اهتفاضإ 

  نوبركلا ديرولك عبارل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا: --/١٧ررقملا   -ءاه 
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نأ هرابتعا يف عضي ذإ ةداملا نم ١  لولحب ،ضفخت نأ اهيلع ٥   

بركلا ديرولك عبار نم كالهتسالا٢٠٠٥ماع  خل ةبسنلاب ةئاملا يف٨٥ةبسنب نو ،  ساسألا ط    ؛اصاخلا  
ةيربتخملا تايلمعلا يف مهم مادختسا هل نوبركلا ديرولك عبار نأ  رابتعالا يف ذخأي ذإو

أ ةمهمربتعتيتلاو ،ةيليلحتلاو  ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل تامادختسالا نم ريثكلا يف ًاضي   ٥ ،
؛ةيلودلا ريياعملا قيبطتب حمست ةرفاوتم لئادبدعبدجوت ال هنأو     

ىلإ ريشي ذإو لجأ نم ةيساسالا تامادختسالاب ًاصاخ ءافعإ لخدأ ٩/١٧ررق ملا نأ   
اذه ددم دق ١٥/٨ررقملا نأو ،نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملل ةيليلحتلا ةيربتخملا تامادختسالا   

لوألا نوناك٣١ىتح ءافعإلا    ؛٢٠٠٧ربمسيد / 
عضي ْذإو نوبركلا ديرولك عبارنأشبةمراصلا ةباقرلا ريبادت نأ هرابتعا يف     ت اهيلإ راشملا  ِع  ضر

  ؛٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ةبولطملا ةيربتخملاو ةيليلحتلا تامادختسالا رظحلل 
سينأ  ماع نم ًارابتعا حم ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل ،٢٠٠٦  تاءارجإو ريياعم قيبطت ب ٥ 

لحتلاو ةيربتخملا تامادختسالايفنوبركلا ديرولك عبارل تاءافعالا  فارطألل نآلا اه عضومتي يتلا ةيلي  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ   ٥.  
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  ليثيملا ديموربل ةجرحلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا: --/١٧ررقملا   -واو 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل حمسي نأ   - ١ تايوتسملاب لوكوتوربلا نم ٥   

تامادختسالاب ءافولل لوكوتوربلل ءاه قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كاله تساو جاتنإ نم ةيرورضلا
 ؛٢ةرقفلا يف اهيلع قفتملا ةجرحلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا 

٢ -   ، ريرقتل عبارلا قفرملا يف ةجردملا تامادختسالا ربتعت نأ ىلع ٣ةرقفل ل ًاعبتقفاوي نأ  ،
يهفارطألل عباسلا عامتجالا ربتخم تامادختسا،  لوألا نوناك٣١[ىتح ةجرح ةيليلحتو ةي   ربمسيد /  

ىلع ةقبطملا طورشلاب انهر ]٢٠٠٧ يناثلا قفرملا يف ةدراولا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ءافعإ،   
؛فارطألا رمتؤملسداسلا عامتجالا ريرقتل   

لا تامادختسالاينثتستنأ   - ٣ ةرقفلا يف ةدراو  ررقملا نم ٦  ررقملاو ٧/١١  نم  ١١/١٥ 
 ؛٢ةرقفلا يف اهيلع قفتملا تامادختسالا 

٤ -   رفاوتو ر وطت نأشب يونس ريرقت ميدقت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ
ةباقرلل ةعضاخلا داوملا مادختسا نود ا   قفرملا يف ةدراولا مايقلا نكمي يتلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تاءارجإلا

 ؛لوكوتوربلل ءاه

ايجولونكتلا قيرف اهنع غلبي يتلا تامولعملا ىلإ ًادانتسا ،ةنس لك فارطألا عامتجا تبي نأ   - ٥
اهفصوب كلذ دعب اهيلع ةقفاوملا يغبني ال تامادختسا يأ يف ٤ةرقفلل ًاقفو يداصتقالا مييقتلاو   ،

 ؛ليبقلا اذه نم دويق يأقيبطت هيف أدبي يذلا خيراتلاو ةجرح ةيليلحتو ةيربتخم تامادختسا 

ةيربتخملا تامادختسالاب ةعمجم ةمئاق ةنس لك يف فارطألل حيتت نأ ةنامألل يغبني هنأ   - ٦
؛ةجرح ةيليلحتو ةيربتخم تامادختسا ربتعت دعت مل ا   أ ىلع فارطألا تقفاو يتلا ةجرحلا ةيليلحتلاو

ًافرط عنمي نأ٥ةرقفلل اقفو ذختي ررقم يأل يغبني ال هنأ   - ٧ حم مادختسا حيشرت نم ام  اقفو دد  
  .٩/٦ررقملا يف هيلع صوصنملا ءارجإلل 

 نكامألا ريخبت تايلمع نم ليثيملا ديمورب ريمدتو/ريودتةداعإ /رسَأةداعإ : --/١٧ررقملا   -ياز 

  ،٢٠٠٥ماع ليداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم مدقملا يلحرملا ريرقتلاب بحري ذإ 
ي مل ريرقتلا نأ صوصخلا هجو ىلعظحالي ذإ يصوتلاب قلعتي اميفًامساحنك   ةداعإب ةصاخلا تا   

هنأ ّالإ ) ٢٠٠٥ماعل يلحرملا ريرقتلا نم ١٤٧ةحفص  ،٦ – ٧عرفلا  (ريمدتلا وريودتلا ةداعإ/رسألا
، ةقلعتملاو ةيئيبلا ةيلحملا لغاوشلانع ةئشانلا زفاوحلا زربي   نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلاب

نم ٧ةرقفلا  ركذتسي ذإو رس  أةداعإ ايجولونكت قيبطت ىلع فارطألا ثحت يتلا ١١/١٣ررقملا  
،م ةنكمم ايجولونكتلا هذه نوكت امثيح ليثيملا ديمورب  ةيداصتقالاو ةينقتلا نيتيحانلا ن

نأظحالي ذإو جي تايواحلا يف قاطنلا ةريغص ريخبتلا تايلمع نم ليثيملا ديموربرسَأةداعإ    ىر  
،  نادلبلا نم ديدعلا يف لعفلاب

يملا ديمورب تاثاعبنا ضفخ ةلصاوم ىلإةجاحلاكردي ذإو   ،  نوزوألا ةقبط ةيامح ىلإ ايعس ليث
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ةداعإ ايجولونكت رشن مزتعت وأ ايلاح رشنت يتلا فارطألا عجشي نأ   - ١
نكامألا ريخبت تامادختسا نم ليثيملا ديمورب تاثاعبنا ضفخ وأ ريمدت /ريودتلاةداعإ /رسا

امب تايجولونكتلا هذه ةيلاعف نع ليصافت يداصتقالا مييق تلاو ايجولونكتلا قيرفل مدقت نأ ىلع
لولحب نكامألا ريخبت تامادختسا يف ةيداصتقالا ىودجلاو صلختلاو ريمدتلا ةءافك كلذ يف 

يناثلا نوناك١[ قتلاو ايجولونكتلا قيرف عقوم ىلعةعوضوملاةغيص لا يف ]٢٠٠٦رياني /  ميي  
 ؛تنرتنإلا ةكبش ىلع يداصتقالا

ملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل نمبلطي نأ  - ٢ ضارغأل ةغيص دادعإ ليثي  
 ؛١ةرقفلا 

رداصلا ]٢٠٠٦ماعل [يلحرملا ريرقتلا يف ةمدقملا تانايبلا جئاتن جردي نأ   - ٣  
 .ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل نع

ألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجتل تباثلا فرصلا رعس ةيلآ--/١٧ررقملا   -ءاح    فارط 
ددعتم قودنصلا ةنامأو ةنازخلا نيمأل حقنملا يئاهنلا ريرقتلا يف ةدراولا تاجاتنتسال اب هنم ًايعو

ددعتم قودنصلا تايلمع ىلع ةيلآلا كلت ريثأت ديدحتو تباثلا فرصلا رعس ةيلآ ذيفنت نأشب فارطألا 
ا بلط ىلع ءانب ًاقحال هحيقنت متو١٣/٤ررقملل ةباجتسا دعأ يذلا فارطألا  حوتفم لماعلا قيرفل  
،   نيرشعلاو يناثلا هعامتجا يف ةيوضعلا

ةرقفلا يف ددحملا وحنلا ىلع تباثلا فرصلا رعس ةيلآ نم فدهلاو ضرغلا ًاددجم دكؤي ذإو  ٢ 
يبلس ريثأت ثودح مدع نامضو ،اهديعاوم يف تامهاسملا ديدست عيجشت يف نيلثمتملا ١١/٦ررقملا نم   

،ىدل ةحاتملا دراوملا ىوتسم ىلع فارطألا ددعتم قودنصلا    
ررقملا ىلإ ريشي ذإو ديدجت ةرتفل يبيرجت ساسأ ىلع تباثلا فرصلا رعس ةيلآ دعأ يذلا ١١/٦   

ررقملا نأو ٢٠٠٢ – ٢٠٠٠دراوملا  دمل ةيبيرجتلا ةرتفلا ديدمت ىلع صن١٤/٤٠  تاونس ثالث ة   
،   ىرخأ

ا ةلاح نع ةنازخلا نيمأ نع ردص ريرقت ثدحأ نأبًاملع طيحي ذإو رايأ٣١ىتح قودنصل   ويام / 
اهردق تباثلا فرصلا رعس ةيلآ ىلإ ىزعت ةيلامجإ بساكم ةمث نأ رهظي ٢٠٠٥ رالود ٤ ٦٤٤ ١٣٦   

،   يكيرمأ
رعس ةيلآ مادختسا ريرقت لاح يف هنأب يضقي ًاقافتا نمضت ١٦/٤٠ررقملا نأب هنم ًايعوو   

ةيلحملا ا ىلع هنإف ،ةيلاتلا دراوملا ديدجت ةرتفل تالمعلل تباثلا فرصلا   المعب عفدلا راتخت يتلا فارطألا
ةتسلا ةرتفل ةدحتملا ممألا يف هب لومعملا فرصلا رعس طسوتم ساسأ ىلع ا   امهاسم باسحب موقت نأ

زومت١يف أدبت يتلا رهشأ    ،٢٠٠٤هيلوي / 
ىرخأ ةيبيرجت ةرتفل تباثلا فرصلا رعس ةيلآ لجأ ديدمتل ةنازخلا نيمأ هجوي نأ   - ١

ثالث ا     ؛تاونسدم
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ةيلحملا اموقت نأ   - ٢  ساسأ ىلع ا ،المعب عفدلا راتخت يتلا فارطألا  امهاسم باسحب  
زومت١يف أدبت يتلا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةدحتملا ممألا يف هب لومعملا فرصلا رعس طسوتم  . ٢٠٠٤هيلوي / 

ًالمع ةيلحملا ا٣ةرقفل لًا قفوو  المعب عفدلا راتخت ال يتلا فارطألا نإف ،هاندأ   ، تباثلا فرصلا رعس ةيلآب  
  ؛ةدحتملا تايالولا تارالودب عفدلا لصاوتس

ثالثلا ةرتف لالخ هتامهاسم ديدستل اهراتخي يتلا ةلمعلا رييغت فرط يأل زوجي ال هنأ   - ٣
  ؛تاونس

اهيف مخضتلا لدعم تابلقت لقت يتلا فارطألا ىلع ةيلآلا مادختسا ةيلهأ رصتقت نأ   - ٤
ا بسح ةئاملا يف١٠نع  تاونس ثالثلا ةرتفل ةبسنلاب ،يلودلا دقنلا قودنص نع ةرداصلا ماقرأل  

  ؛ةقباسلا
يفو لماكلاب فارطألا ددعتم قودنصلل ا   - ٥  امهاسم ددست نأ ىلع فارطألا ثحي نأ

ررقملا نم ٧ةرقفلل ًاقفو نكمم تقو برقأ    ؛١١/٦ 
ديدجت ةرتفل ت المعلل تباثلا فرصلا رعس ةيلآ مادختسا ريرقت لاح يف ،قفاوي نأ  - ٦

ساسأ ىلع ا   امهاسم باسحب ةيلحملا ا  المعب عفدلا راتخت يتلا فارطألا موقت نأ ىلع ،ةيلاتلا دراوملا
يناثلا نوناك١يف أدبت يتلا رهشأ ةتسلا ةرتفل ةدحتملا ممألا يف هب لومعملا فرصلا رعس طسوتم  رياني / 

٢٠٠٨.  

  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يفعورشملا ريغ راجتالا عنم   :--/١٧ررقملا   -ءاط 
يجيردتلا صلختلا نامضل عورشملا ريغ راجتالا عنم ةيمهأ كرديْذإ  داوملا نم لاعفلاو سلسلا  

  ،نوزوألل ةدفنتسملا
يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمج ريدصتو داريتسا ةطشنأ نم لك ةب اقر ىلإ ةجاحلا مهفتي ذإو

رتنوم ليدعتل ًاقبط فارطألا ا  لايرتنوم ةيقافتال لايموقت،  
دصرب ةلصتملا ماكحألا ركذتسي ذإو ةدراولا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف راجتالا ةباقرو   
  ،١٤/٧ و٩/٨و ٨/٢٠و ٧/٩تاررقملاب 
ةراجتلا عبتتل مظن لعفلاب دجوت هنأب ملسي ذإو ،ملا    ىرخأ ةيئيب تايقافتا يف ةدوجو
يف عورشملا ريغ راجتالا ةيضقل يدصتلل ذختت يتلا ريبادتلا نأشب لامعأنم يرجي ا مب هنم ًايعوو  

 ، ممألا جمانرب ةرادإ سل ٢٣/٩ررقملا بوةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا راطإ  
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي يذلاو ةيئايميكلا داوملا ةرادإ نأشب ةئيبلل ةدحتملا 

عورشملا ريغ راجتالل يدصتلا لاجم يف ةنيعم ىرخأ تايقافتاو لايرتنوم لوكوتورب نيب نواعتل ا طيشنت
،   ةرطخلا تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب

عورشمب ريدقتلا عم ملسي ذإو ماظن ءاشنإ ىودج لوانتت يتلا ةساردلاب قلعتملا تاصاصتخالا   
ررقملا بلط ىلع ءانب ةنامألا هتدعأ يذلاو ،ف ارطألا نيب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةكرح عبتتل يلود

١٦/٣٣،  
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اهتمظن يتلاو لايرتنوم لوكوتورب فارطأ نم ءاربخلا لمع ةقلح جئاتن ريدقتلا عم ظحالي ذإو  
ناسين٣موي نوزوألا ةنامأ  راطإ عضوو ةنيعم تالاجم ديدحت نأشب لايرتنوم يف ٢٠٠٥ليربأ /   

،راجتالا ةحفاكمو عنم يف نواعتلل يميهافم    نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب عورشملا ريغ
داوملا ةكرح عبتتل يلود ماظن عضو ىودج لوانتت ةسارد تاصاصتخا ىلع ةقفاوملا   - ١

 ، ةنامأ نم بلطلاو ،ررقملا اذهل لييذتلاب حضوم وه امكفارطألا نيب نوزوألل ةدفنتسملا نأ نوزوألا  
لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىلع جئاتنلا ضرعو ةساردلاهذه ءارجإ ىلوتت   

  ؛٢٠٠٦يف 
تامظنم اهيفامب ،فارطألا عيمج وعد ي نأ  - ٢ عضو ىلإ يداصتقالا لماكتل ل ةيميلقإ 

) اهداريتسا قبس يتلا داوملا ريدصت ينعت ريدصتلا ةداعإ(ريدصت ةداعإو ريدصتو داريتسال ةلماش طباوض 
ةدفنتسملا داوملا عيمجل روبعلاةكرحو  ضغب كلذو ،اهيلع يوت حت يتلاطئالخلا كلذ يف امب نوزوألل  

تعي ال وأ ينعملا فرطلاربتعي ناك اذإ امع رظنلا و جتنم هنأبرب  ةداعإب موقي وأ ردصم وأ دروتسم وأ / 
  ؛داوملا نم ةعومجم وأ ةنيعم ةدام ريدصت

ررقملل ًاقبط ةأشنملا ،غالبإلاةرامتسا حيقنت   - ٣ لا٧/٩  كلذ يف امب (تارداص يطغ ت يت، 
ثحتس يو ،اهيلع يوتحت يتلا جئازملا كلذ يف امب ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمج) ريدصتلا ةداعإ
لمعلا ءدب ىلع فارطألا حقنملا غالبإلاةرامتساب  امك ،ةعرسلا هجو ىلع ة  نوزوألا ةنامأ نم بلط ي 

دحومةرامتسادعت نأ  ررقملاب ءاج امل ًاقفو ة  بولطم هنأ امك . رابتعالا يف روكذملا حيقنتلا ذخأت، ٧/٩ 
ريدصتلاب موقي يذلا فرطلا نم اهاقلتت يتلا تامولعملاب دروتسملا فرطلا ىلإ  دوعتنأ نوزوألا ةنامأ نم 

  ؛ريدصتلا ةداعإ وأ
سمتلت نأ نوزوألل ةدفنتسم داوم ريدصت ديعت وأ ردصت يتلا فارطألا ثحتس ي نأ  - ٤

ةينعملا ةنحشلا ريدصتب حيرصتلا رادصإ لبق كلذو داريتسالاحيرصت نأشب دروتسملا دلبلا نم تامولعم   
  ؛اهريدصت ةداعإ وأ

ةراتخم داومل مادختسا رظح وأ /و مادختسا طباوض عضو ىلع فارطألا عجشي نأ  - ٥
يف امب (تاجتنمل لكلذكو هني عم تاقيبطت وأ تاعاطق يف مدختست يتلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم
لؤاضت ىلإ لاعف لكشب يدؤي دق جهنلا اذه نأ ثيح ،داوملا هذه لثم ىلع يوت حت يتلا) تادعملا كلذ
  ؛عورشملا ريغ راجتالا ةطشنأ

ةيميلقإلا تاكبشلا راطإ يف ةمأوتلاو تاكبشلا ةماقإ ةطشنأ نم ديزملاب مايقلا عيجشت   - ٦
نوزوألل ةدفنتسملا داو ملا يف عورشملا ريغو عورشملا راجتإلا نأشب ةربخلاو تامولعملا لدابت ىلإ ةيمارلا
  .ذافنإلا تالاكو كلذ يف امب ،فارطألا نيب
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 لييذت

ةدفنتسملا داوملا ةكرح عبتتل ماظن عضو نع ىودج ةسارد نأشب تاصاصتخا عورشم 
فارطألا نيبنوزوألل   

نم ةبئاسلا تايمكلا ةكرح اهيضتقت يتلا ةيميظنتلاو ةيتسجوللا تاوطخلا فصو  - ١
ريدصتلا ةطقن ربعجاتنإلا ةطقن نم اهتلحر لالخ نوزو ألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا داريتسالا ىتحو   
ةبئاسلا تايمكلل بسانم مجح حارتقاو.لامعتسالل يئاهنلا  . 

دصرل لاعف عبتت ماظن يف ةديفم ةروصب اهجاردإ نكمي يتلا ةماهلا تانوكملا فصو  - ٢
كلتو ريدصتلا ةداعإب موقت يتلا وأ ةرد صملا نادلبلا نيب نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملاب راجتالا ةبقارمو
 .ةدروتسملا

هذه عبتت يف ةدعاسملل فارطألا اهمدختس ت نأنكمي يتلا ةلمتحملا تاءارجإلا فصو  - ٣
جاتنإلا نم تاوطخلا فلتخم لالخ اهلاقتنا قايس يف نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نم ةبئاسلا تايمكلا 

ئاهنلا داريتسالاىتحو  .ي 

داوملا ةكرح عبتت مظن مادختساب لعفلاب موقت فارطأ كانه ناك ا ذإ اميف رظنلا - ٤
ناك اذإ امو روبعلاةراجت يف ةصاخبو ،نوزوألل ةدفنتسملا   .اهنم ةدافتسالا نكمي سوردنع رفسي كلذ ، 

مادرتور ةيقافتا لثم (ىرخألا ةيلودلا تاقافتالا يف عبتتلا تايلآ لمع ةيفيك ةسارد  - ٥
ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةي ئايميك داومىل ع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ نأشب

ةرطخلا تايافنلا لقنيف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتاو ،ةيلودلا  ةيقافتاو ،دودحل ا ربع اهنم صلختلاو 
إلل ةضرعملا ةيربلاتاتابنلاو تاناويحلا عاونأ يف يلودلا راجتالا ا نوصب ةينعملا ةيقافتالاوضارقن  دراومل ، 

ةديفم ريغ وأ ةديفم جذامن تناك اذإ امو ) انيخاتراك لوكوتوربويبونجلا بطقلا يف ةيحلا ةيرحبلا 
راجتالا نم دحلل ةلوذبملا دوهجلا دعاست ةقيرطب نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا ةكرح عبتتل ماظن عضول 

ا مظنب ةطبترملا ةيلمعلا تابوعصلاو فيلاكتلاةسارد و.عورشملاريغ  ةيلودلا تايقافتالل ًاقفو عبتتل  
ةدفنتسملا داوملا عبتت ماظن ذيفنتب ةقلعتملا فيلاكتلاو ةيلمعلا تابوعصلل مييقت ءارجإل كلذو ًافنآ ةركذملا 

 .نوزوألل

ءانيمو ،لقنلا ةليسو لثم (تامولعملا نم تابلطت ملاو تامولعملا رداصم فصو - ٦
ةدفنتسملا داوملا نع ةيكرمجلا تامولعملاو نحشلا ةداعإو تيزنارتلا/ريدصتلا ةداعإو ريدصتلا/داريتسالا  

 ةهجولادلبو جتنملل نلعملا مسالاو ،أشنملا دلب ،رومأ ةلمج نيبو ،كلذ يف امب ،اهنحش متي يتلا نوزوألل 
يرتشملل نلعملا مسالاوةيئاهنلا ماظن نيكمتل ةيرورض نوكتس يتلا تامولعملا قفدت لاكشأو ) ملتسملا/ 
تادحولا فصو كلذك و. عورشملا ريغ راجتالا نم دحلا يف حاجنلا نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عبتت

نم لك رابتعا عمتامولعم يأ دصرو ريفوت يف اهكارشإ نيعتي يتلا ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا ةيفيظولا   
الثم ،لالخ نم ةينوناق تاقوعم ةيأ كانه تناك اذإام نأشبيرحتلاو . ةيزكرماللاو ةيزكرملا مظنلا   ،
ثحبو . ةمزاللا تامولعملا عيمجت ةيلمع قوعي نأ نكمي يذلا ةيلودلا ةراجتلا نوناق وأ ةيرسلا نوناق
 .ةيركفلا ةيكلملا قوقح تاقافتا يف ةراجتلاب ةلصتملا بناوجلاو ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمب ةقلعتملا راثآلا
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امحوارتي ددعب لاصتالا - ٧ و ةجتنم نادلب تاموكح عبسو سمخ نيب   ةجتنمتاهج  
يلودةعزومو نادلبلا كلت يفة  تاموكح نم لثامم ددعب كلذكو ،  تاهجلا و ريدصتلا ديعت يتلانادلب لا 
نادلبلا كلت يفةيلودلا ةعزوملا ةلماعلا ريغو ا٥ةداملا بةلماعلا فارطألا لثمت و (  ىلع لوصحلل )  

اذإ ام نأشب اهئارآو عبتتلا ماظنقيبطت فيلاكتو ىودج نأشب اهرظن تاهجو  رثؤي اذهك ًاماظن ناك ، 
ك لاصتالاو.ةعورشملا ةيلودلا ةراجتلا ىلع ةثالث وأ نيدلب يف نييلوألا نيعزوملاو تاموكحلاب كلذ  

ةلماعلا ريغ فارطألاو ٥ةداملا بةلماعلا فارطألا لثمت (نادلب  داوملا ةيبلاغ نع ةلوؤسملا ) ٥ةداملا ب 
،داعملا وأ ةرباعلا نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا  سفن ثحب فداهنحش  كلذو لئاسملا   . 

هالعأمدقت ام ةاعارم عم - ٨   ، ةلماش ةقيرطب ،فصو ةيلمع تارايخ ةثالث وأ نيرايخل  
نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملابعورشملا ريغ راجتالا نم دحلايف ديفت نأ نكمي عبتت مظنل ةلمتحم   ، 

عزوملاو جتنملا ىوتسم ىلع اهذ اختا نيعتي يتلا تاءارجإلاو تاوطخلا تارايخلا هذه فصت نأ يغبنيو
ماظنلللاعفلا ذيفنتلاريسيتل ةنامألاو تاموكحلاو  يغبني ًاريخأو.   تاريدقت ميدقت  ةيونسلا فيلاكتل ل 

ىوتسم ىلع اهدبكت متييتلا فيلاكتلاو ) ةنامألاو ،نيدروتسملا/نيردصملاو تاموكحلا(نيلمعتسملل   
  .رايخ لكل ةبسنلاب ذيفنتلل ماظنلا

  لوكوتوربلل ةمداقلا تاعامتجالا ديعاوم :--/١٧ ررقملا  -ءاي
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو نوزوألا ةنامأ هب تماق يذلا دهجلا ريدقتلا عم  ظحاليْذإ 

ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا تاعامتجاو فارطألا تاعامتجا ةمدخو ميظنت يف يداصتقالا 
  ،هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو قيرفلا تاعامتجاو

امنإ فارطألا ا  نأب ملسيْذإو   موقت يتلا لامعألابو لوكوتوربلل ةنيعم ةينوناق تابلطتمب ءافولا
ايجولونكتلا قيرف اهمدقي يتلا تامولعملا يف رظنلل فارطألل حاتي يذلا تقولا ةيافك ىدم ىلع دمتعي 

طارتشالا كلذك و لوكوتوربلل ةنكمم تاحيقنت وأ تاليدعت يأب لصتت يتلا يداصتقالا مييقتلاو
عامتجا داقعنا لبق تامولعملا هذه لثم فرط يأ ملسي نأب انييف ةيقافتا نم ٩ةداملا يف اهيلع صوصنملا   

  ،رهشأ ةتسب فارطألا
يلي ام نوزوألا ةنامأ ىلإبلطي نأ  - ١  :  

لولحب تنرتنإلا ىلعاهعقوم ىلع عضت نأ   )أ( يناثلا نوناك٣١  لك نم رياني / 
اللةيراشإديعاوم ماع  ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نييلاتلا نيعامتج  

  ؛فارطألا تاعامتجاو
ىلع رييغت يأ لاخدإ بجوتست ،كلذ دعب ،فورظ تأشن ام اذإ موقت نأ   )ب(

عقوم ىلع ةدوجوملا تانايبلا ليدعتب تاعامتجالل ةيراشإديعاوملا هذه   
؛رييغتلا اذتنرتنإلا  عوبسأ لالخ فارطألا راطخإ عم    
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يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي نأ  - ٢   :يلي ام 
لولحب تنرتنإلا ىلعهعقوم ىلع عضي نأ   )أ( لوألا نوناك١٥  يف ربمسيد / 

ةنسلا يف دقعت يتلا هتاعامتجا ديعاوم ،تاعامتجالا دقعل ةقباسلا ةنسلا 
  ؛هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجل تاعامتجا كلذكو ةيلاتلا

فارطألا عامتجا دعوم لبق ريراقتلا ةحاتإ لجأ نم دهجلا ىراصق لذبي نأ  )ب(  
ةطاحإلل فارطألل يفاكلا تقولا ةحاتإ لجأ نم ًابيرقت رهشأ ةعبسب 

  ؛تاحيقنت وأ تاليدعت يأب ةلصتملاو ةمدقملا تامولعملاب
ىلع رييغت يأ لاخدإ بجوتست ،كلذ دعب فورظ تأشن ام اذإ موقي نأ   )ج(

عم تنرتنإلا ىلعهعقوم ىلع ةدوجوملا تانا يبلا ليدعتب ،عامتجالا دعوم  
رييغتلا اذ  عوبسأ لالخ ةنامألا راطخإ.  
________  


