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يف فارطألل يناثلا يئانثتسالا عامتجالا 

لايرتنوملوكوتورب ةدفنتسملا داوملا نأشب    
  نوزوألاةقبطل 

 يناثلا عامتجالا
ومت١، لايرتنوم  ٢٠٠٥هيلوي /ز 

  ةنامألا نم ةركذم

عامتجا دقع ىلإ اعد يذلا ١٦/٤٦ررقملا رشع سداسلا مهعامتجا ءانثأ فارطألا تردصأ   - ١  
. فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا عم نارتقالاب فارطألل يئانثتسا

زومت١يف يناثلا يئانثتسالا عامتجالا دقع ررقت كلذل ًاعبتو  سماخلا عامتجالا بقع ٢٠٠٥هيلوي /   
  .ةرشابم ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو
لامعأ لودج ىلع فارطألل رشع سداسلا عامتجالا قفاو ١٦/٤٦ررقملا بجومب   - ٢ عامتجال ا 
  :يناثلا يئانثتسالا

  فارطألل يئانثتسالا عامتجالل تقؤملا لامعألا لودج  
  .عامتجالا حاتتفا  - ١  
  :ةيميظنت لئاسم  - ٢  
  ؛لامعألا لودج رارقإ  )أ(    
  .لمعلا ميظنت  )ب(    
  .٢٠٠٦ماعل ليثيملا ديمورب ل ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ضارعتسا  - ٣  
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  .فارطألل يئانثتسالا عامتجالا ريرقت دامتعا  - ٤  
  .عامتجالا ماتتخا  - ٥  

) UNEP/OzL.Pro.ExMP/2/INF/1(عامتجالا اذهل ةيساسألا تامولعملا ةقيثوب درو امل ًاقبط   - ٣
يهو فارطألل يناثلا يئانثتسالا عامتجالا لامعأ لودج ىلع ةجردم ةدحاو ةيساسأ ةيضق كانه 

لامعألا لودج نم ٣دنبلا " (٢٠٠٦ماعل ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ضارعتسا "  
ررقملا لامعألا لودج نم دنبلا اذ ). تقؤملا  سداسلا عامتجالا نع رداصلا ١٦/٢ةرشابم طبتريو  

". ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥يماعل ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ "ناونعب فارطألل رشع 
تامادختسالا تائف ىلع ةيئا . ررقملا اذه نم ةروص قفرم  ةقفاوم فارطألا ىطعأ ررقملا كلذ يفو

ا يف ةحضوملا٢٠٠٥ماعل ةيليمكتلا ةجرحلا  ىلعو ،ررقملا كلذ قفرمب ءاب لوألاو فلأ لوألا مسقل  
ءاب يناثلاو فلأ يناثلا مسقلا يف حضوم وه امك ٢٠٠٦ماعل ةجرحلا تامادختسالل ةنيعم تانييعت   ،

حضوم ،ةنيعم تانييعت ىلع طقف ةتقؤم ةقفاوم ردصأ رش عسداسلا عامتجالا نأ ديب . ررقملا كلذ قفرمب
ررقملا نم ثلاثلا مسقلاب ا   حل كلذو١٦/٢ايب فارطألا نكمتي ىتحو . يئانثتسالا عامتجالا داقعنا ني، 

يئا ءارجإ ذاختا نم   ا ىلع ةرداق ريغ "أ ىلع تددح يتلا تانييعتلا كلذكو تانييعتلا هذه نأشب
بلط ٢٠٠٤ربوتكأ /لوألا نيرشت يف رداصلا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت يف" مييقتلا  ،

خلا ةنجل نم١٦/٢ررقملا  تاءارجإلل ًاقبط تانييعتلا هذه مييقتب موقت نأ ليثيملا ديموربل ةينقتلا تاراي  
رشع سداسلا عامتجالا ريرقتل لوألا قفرملا يف ةدراولاو فارطألا بناج نم اهيلع قفتملا ةديدجلا 

نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم ررقملا بلط مث ). UNEP/OzL.Pro/16/17(فارطألل 
هاصقأ دعوم يف تقؤمريرقت يف هلامعأ ضرعي  ناسين٣٠  دعوم يف يئا ٢٠٠٥ليربأ /   ريرقتب هعبتي مث  ،
رايأ١٥هاصقأ    .٢٠٠٥ويام / 

ناسين٣٠يف   - ٤ ىلع مت يذلا تقؤملا هريرقت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ردصأ ليربأ / 
رايأ١٥يفو . نوزوألا ةنامأل يكبشلا عقوملا ىلع هعضو روفلا ررقملل ًاقبط يئاهنلا هريرقت ردصأ ويام / 

عيمج ىلإ هلاسرإ ،نوزوألا ةنامأل يكبشلا عقوملا ىلع روفلا ىلع هعضو بناج ىلإ ،مت يذلا ١٦/٢  ،
ماعل ةجرحلا تانييعتلا نأشب ةيئا . قباس تقو يف فارطألا  تاررقم فارطألا ذختي نأ عقوتملا نمو

رفل يئاهنلا ريرقتلا اهلوانتي يتلا٢٠٠٦ عامتجالا ءانثأ كلذو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قي  
  .فارطألل يناثلا يئانثتسالا

  هتايصوتو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت ىلع ةماع ةرظن
بناج نم هيلإ ةلكوملا تاصاصتخالا ىلإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت قرطتي   - ٥
لاجم يف تعبتا يتلا تاءارجإلاو ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل تاصاصتخا كلذكو فارطألا  
، . ةجرحلا تامادختسالا تانييعت مييقت ةفلتخملا تارارقلا دونب قيبطت يف عبتملا بولسألا ًاضيأ حضويو
  .مييقتلا ءانثأ ةمدختسملا ةيرايعملا تاضارتفالا حضوي امك
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بجومب ةتقؤم ةقفاوم ىلع تلصح يتلا ٣٦ـلا ةجر حلا تامادختسالا تانييعتب قلعتياميف   - ٦  
يلامجإلا اهمجح غلابلاو ١٦/٢ررقملا  ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل تدكأ ،يرتم نط ٣٠٤٥،٠٢٨   

عم ،ةمدقملا ةيفاضإلا تامولعملاو يلصألا قيبطتلا ىلإ ًادانتسا تانييعتلا هذه ىلع ىرخأ ةرم ليثيملا 
هنأ ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل تركذ ددصلا اذه يفو .ةلصلا تاذ تاررقملا رابتعالا يف ذخألا  

ـلا تانييعتلا نيب نم ١٧ـل ةبسنلاب ةديؤم ىرخأ تانايب وأ تالاحإ درت مل  هنأو ةئفلا هذه يف ٣٦   
 ًادانتساو. ًالصأ فارطألا اهبلطت يتلا غلابملا ضفخت تانييعتلا ددحت يتلا فارطألا تناك تالاح ةدع يف

يهف ةلصلا تاذ تامولعملا ةفاكل ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل هب تماق يذلا ضارعتسالا ىلإ 
ةيلامجإلا هتميق امل ةيئا   ةقفاوم رادصإب فارطألل يناثلا يئانثتسالا عامتجالا ىدل نآلا يصوت

عامتجالا يف ةتقؤم ةقفاوم ىلع تلصح يتلا تانييعتلا نم يرتم نط ١٠٨٣،٧١٣   .فارطألل ريخألا 
اهتفنص نأ قبس يتلاو يرتم نط ٤٢٩،٩٨١اهعومجم غلابلا ةعبرألا تانييعتلاب قلعتي اميف   - ٧  

ا  ةقفاوملاب ،نآلا يصوت ةنجللا نإف " مييقتلا ىلع ةرداق ريغ"أ ىلع ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل
نط١٩١اهردق ةيلا مجإ ةيمك ىلع  .  
نم نييعت لكل يليصفت ضارعتسا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يئاهن لا ريرقتلا يف دري  - ٨

كلذو ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نأشب ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل تايصوتو تانييعتلا 
ا قفرملا نم مييقتلا ىلع ةرداق ريغ ا"ناونع تحت   لوأل أ ىلع ةفنصملا تانييعتلاو قباسلا ثلاثلا مسقلا

  ."١٦/٢ررقملل 

  فارطألل يناثلا يئانثتسالا عامتجالا
ةئيه هيلع فرشتس يذلاو فارطألل يناثلا يئانثتسالا عامتجالا نأ فارطألا ظحالت نأ يغبني   - ٩

زومت١وهو طقف دحاو موي ةدمل دقعي نأ ررقملا نم فارطألل رشع سداسلا عامتجالا بتكم  هيلوي / 
٢٠٠٥.  

ا ةحئاللا دونبصنت  - ١٠ ضيوفت قئاثو ميدقت ةرورض ىلع فارطألا تاعامتجا ىلع ةقبطملا ةيلخادل  
نإ ةعاس ٢٤نع لقي ال ا مبعامتجالا ءدب دعوم لبق نيراشتسملاو ءالدبلا نيلثمملا ءامسأو نيلثمملا   

قئاثو ميدقت بولطملا نم هنإف ،طقف دحاو موي ةدمل رمتسيس يئانثتسالا عامتجالا نأل ًارظنو . نكمأ
  .نكمأ نإ ،ةيحابصلا ةسلجلا ماتتخا هتياغ دعوم يف نوزوألا ةنامأ ىلإ ضيوفتلا

نأ ضيوفتلا قئاثول نكميو . دفولا ليكشت ىلع أرطي رييغت يأب يذيفنتلا ريدملا راطخإيغبني   - ١١
ةيميلقإل ا تامظنملاةلاح يفو ،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو وأ ةموكحلا سيئر وأ ةلودلا سيئر نم ردصت 

  .تامظنملا كلتب ةصتخملا ةطلسلا نع ردصت نأ نكمي يداصتقالا لماكتلل
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  ةميمض

  ٢٠٠٦ و٢٠٠٥يماعل ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ   - ١٦/٢ررقملا 
ةداملا بجومب ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا مييقت نأشب هتابجاول ًاكاردإ   ) ءاح (٢ 

،٥ةرقفلا  لايرتنوم لوكوتورب نم    
ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا مييقتب ةصاخلا تاءارجإلاو ريياعملا رابتعالا يفًاذخأو     

  ،٩/٦ررقملاب ةحضوملا 
ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هب ماق يذلا لمعلل ريبكلا ريدقتلا ةظحالم عمو    

،   هل ةعباتلا ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا
قيرف نأب ميلستلا عمو   ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  

ررقملا نم ٢ةرقفلاب ًالمع ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت ضارعتساب ناموقي هل ةعباتلا   ٩/٦ 
 ٢ةر قفلاب ةدراولا ةباقرلا ريبادت ضارغأل ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا مييقتب موقت فارطألا نأو
،) ءاح(   لوكوتوربلا نم

ررقملا نأ ةظحالم عمو   تامادختسالا تانييعت ضارعتسال ًابلص ًاساسأ رفوي نأ بجي ١٦/٤   
رابتعالا ءاليإ بجي ،ةيصوت ميدقتل ةيداصتقالاو ةينقتلا تارربملا بايغ لظ يف هنأو ،لبقتسملا يف ةجرحلا 

،   فرطلا نم مدقملا نييعتلل صاخلا
نيترقفلا رابتعالا يف ذخألا عمو   ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل لمع تاءارجإ نم ٤ و٣   

ريرقت نم لوألا قفرملا يف نيبملا وحنلا ىلع ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تانييعت مييقتب ةلصتملا 
   )١(فارطألل رشع سداسلا عامتجالا

ماعل اهيلع قفتملا ةيليمك تلا ةجرحلا تامادختسالا تائفل ةبسنلاب ،فرط لكل زوجي  - ١
يف ةنيبملا٢٠٠٥ مسقلا ،  ررقم يف ةنيبملا طورشلاب ًانهر حمسي نأ ،ررقملا اذه قفر م نم فلأ لوألا 

جاتنإلل ةيليمكتلا تايوتسملاب ،قيبطتلل ةلباق طورشلا هذه نأ املاط ١/٤يئانثتسالا عامتجالا   ،
يف ةنيبملا٢٠٠٥ماعل كالهتسالاو  مسقلا   ةيبلتل ةيرورض ربتعت يتلا ررقملا اذه قفرم نم ءاب لوألا  

  ؛ةجرحلا تاجايتحالا
 ٢٠٠٦ماعل اهيلع قفتملا ةجرحلا تامادختسالا تائفل ةبسنلاب ،فرط لكل زوجي   - ٢

مسقلا يف ةنيبملا عامتجالا ررقم يف ةنيبملا طورشلاب ًانهر ،حمسي نأ ررقملا اذه قفرم نم فلأ يناثلا  
ذه نأ املاط١/٤يئانثتسالا  ةنيبملا ٢٠٠٦ماعل كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسمب ،قيبطتلل ةلباق طورشلا ه ،   

مسقلا يف ساسأ ىلع ،ةجرحلا تاجايتحالا ةيبلتل ةيرورض نوكت يتلا ررقملا اذه قفرم نم ءاب يناثلا  
جاتنإلا نم ةيفاضإلا تايوتسملا ىلع قفاوي دق لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا عامتجا نأب هنم مهفي 

  ؛٩/٦ررقملل ًاقفو تامادختسالا تائفو كالهتس الاو
                                                           

)١(  UNEP/OzL.Pro.16/17. 
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ىصوأ يتلا ليثيملا ديمورب تايمك نوكت نأ نامضل ىعست نأ فارطألل يغبني ا   - ٣
نم فلأ يناثلاو فلأ لوألا نيمسقلا يف جردملا وحنلا ىلع ةعزوم يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف  
  ؛ررقملا اذه قفرم

يف ةدراولا ريياعملا نأ بدكأتي نأ هيلع قفتم جرح مادخت سا هيدل فرط لكل يغبني  - ٤
ررقملا نم ١ةرقفلا   ٩/٦ ، هب نذألا وأ حامسلا وأ ليثيملا ديموربل جرح مادختساب صيخرتلا ىدل قبط ت 

وأ تاعدوتسم يف ةظوفحملا ليثيملا ديمورب نم ةحاتملا تانوزخملا رابتعالا يف ذخأت تاءارجإلا هذه نأو 
؛نوزوألا ةنامأ ىلإ ةرقفلا هذه ذيفنت نع ًاريرقت مدقي نأ فرط لك ىلإ بلط.اهريودت داعملا يو    

٥ -   ، ةرقفلا يف هيلإ راشملا فارطألل يئانثتسالا عامتجالا داقعنا متي نأ ىلإو ًاتقؤم قفاوي
يئانثتسالا عامتجالا ررقم يف ةنيبملا طورشلاب ًانهر ،هاندأ ٩ بطتلل ةلباق طورشلا هذه نأ املاط١/٤   ، ، قي

يف ةنيبملا٢٠٠٦ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نم ءازجأ ىلع  مسقلا     ؛ررقملا اذه قفرم نم ثلاثلا 
  :يلي ام ضارعتسا ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نم بلطي  - ٦
يف ةنيبملا٢٠٠٦ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نم ءازجألا كلت   )أ( مسقلا   نم ثلاثلا  

  ؛ررقملا اذه قفرم
ماعلةجرحلا تامادختسالا تانييعت  )ب(   ٢٠٠٦ ح يتلا ا   ىلع ةرداق ريغ "أ ىلع تدد

  ؛٢٠٠٤ربوتكأ /لوألا نيرشت يف رداصلا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت يف" مييقتلا

اك٢٤لولحب تمدق يتلا ةلصلا تاذ تامولعملا عيمج ىلإ ًادانتسا كلذو  يف امب ،٢٠٠٥رياني /يناثلا نون   
ليصاحملل بسانم وه امب ةلصتملا تامولعملاو ،فارطألا نم ةمدقم ةيليمكت تامولعم ةيأ كلذ  
  ؛نييعتلا فورظو

يف اهيلإ راشملا تانييعتلا مييقت ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ىلإ بلطي   - ٧
ررقملا اذه نم٦ةرقفلا   :  

عم فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ريرقتل لوألا قفرملا يف ةنيبملا تاءارج إلل ًاقفو  )أ(
ىلإ ٦نم تارقفلا يف مدقملا ينمزلا لودجلا ةيبلتل ةمزاللا تاليدعتل ا لاخدإ ؛ررقملا اذه نم٩     

؛كلذ فرطلا بلط اذإ ،ا  )ب(    الوادم لمكتست نأ لبق نييعتلا مدقم فرطلاب عامتجالا
جئاتنلا نع فارطألل ًاريرقت دعي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونك تلا قيرف ىلإ بلطي  - ٨

ناسين٣٠لولحب تقؤم ريرقت لكش يف ،اهيلإ لصوت يتلا  لولحب يئا يف  و،٢٠٠٥ليربأ /   ريرقت لكش
رايأ١٥   ؛٢٠٠٥ويام / 

نم تارقفلاب ًالمع دعملا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت ضرعتس   - ٩   ٦ي نأ
سماخلا عامتجالا عم نارتقالاب دقعي يذلا فارطألل يئانثتسالا عامتجالا ءانثأ ررقملا اذه نم ٨ىلإ   

نم ءازجألاب قلعتي عامتجالا ءانثأ ررقم دامتعا لجأ نم ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو 
ماعلةجرحلا تامادختسالا تانييعت ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ٢٠٠٦   ع ،ررقملا اذه نم٦  نل ا    أ ساسأ ىل
  ؛ىرخأ ةيلام راثآ ةيأ بيترت ىلإ يدؤت
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ىلإ ٦نم تارقفلا يف هيلع صوصنملا ءارجإلا نإ   - ١٠ ءارجإ وه ررقملا اذه نم ٩   
؛كلذ فالخ فارطألا ررقت مل ام،٢٠٠٥ماع ىلع طقف يرسيو يئانثتسا     

  ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ  قفرملا
فلأ لوألامسقلا تسالا تائف– ٢٠٠٥:     )ةيرتملا نانطألاب(اهيلع قفتملا ةيليمكتلا ةجرحلا تامادخ  
  )١،٩(زوللا عاونأ   ايلارتسأ
ةينورتكلإ تادعم )٠،٢(نحاطملا   اكيجلب ةيبشخلا لاغشألل نابم )٠،١(،  نزخل نابم )٠،٣(،   ،

ةيذغألا نيزختل ةفاج لكايه )٠،٣(ةيذغألا  ةميدق نابم )٠،١٢(،  نزاخم )١،١٥(،   ،
ةيذغألا زيهجتل تآشنم )٠،٠٥(ةغراف ةيناوطسأ  قيقدلا نحاطم )٠،٠٣(،   ،

ةينف لكايهو عطق )٩،٥١٥( نفس تاروصقمو ةيرثأ بصن ،سئانك )٠،٥٩(،   ،
ساسأو ةيرثأ عطق )٠،١٥(  ،)٠،٣١٩(  

  )٦،٨٤(ةفحاز قاسب ةلوارفلا   ادنك
رفصألا خيطبلا )٦٠(عرقلا   اسنرف داصحلا دعب اميف روذبلا )٧،٥(،   ،)٠،١٣٥(  
زيهجت قفارمو نحاطم )٠،٢٥(ةينف عطق   ايناملأ  ،)٤٥(  
زيهجت قفارمو نحاطم )٤،٢٨(ةففجم ةهكاف ) ١٤(ةفوطقم راهزأ   نانويلا  ،)٢٣(  
ةيمحم قطانم ةفوطقم راهزأ )٠،٦٥(ةنيزلل ةينف عطق   ليئارسإ لوقح ،ةفوطقم راهزأ )٣٠٣(،   ،

داصحلا دعب اميف رومتلا )٧٧(ةفوشكم  قيقدلا نحاطم )٣،٤٤٤(،  ةيلآ ةزهجأ –،   
ةدروتسم راثآ عطق )٢،١٤(نيزخت قفارمو  ةهكافلا راجشأ لتاشم )١،٤٢٢(،   ،)٥٠( ،

ةفحاز قاسب ةلوارف )٢٣٩(اطاطبلا  ةلوارفلا ةهكاف )٣٥(،  مامش )١٩٦(،   ،
روذبلا جاتنإ )١٢٥،٦٥(  ،)٥٦(  

ةنيزلل ةينف عطق )١٦٠(زيهجتلا قفارمو نحاطملا   ايلاطيإ  ،)٥،٢٢٥(  
رايخلا )٢،٥(ءانت سكلا  نابايلا ليبجنزلا قوقح )٤٨،٩(،  ةيمحم قطانم يف ليبجنزلا )١١٩،٤(،   ،

مامشلا )٢٢،٩( خيطبلا )٩٩،٦(،  راحلا لفلفلا عاونأ )٥٧،٦(،  عاونأ )٢٣،٢(،   ،
  )٨٩،٩(رضخألا لفلفلا 

  )٠،١٢(ةفحاز قاسب ةلوارفلا   ادنلوه
  )٨(ةفحاز قاسب ةلوارفلا ) ٤٢(ةلوارفلا ةهكاف   ادنليزوين
ةفاج علس )٤٠(ةفحاز قاسب ةلوارفلا   ادنلوب  ،)٤،١(  

  )٨،٧(زيهجتلا قفارمو نحاطملا   ارسيوس
تاراهبلا عاونأ )٢،٥٢٥(تيوكسبلا عينصت قفارمو نحاطملا   ةدحتملا ةكلمملا عاونأ )٣،٠) (نابم(،   ،

ةجوسنم لالس )٠،٠٣٥(ةيتابن دئاوز تاراهبلا   ،)٠،٧٧(  
ةدحتملا تايالولا 

  ةيكيرمألا
ناجنذابلا لوقح )٢،٤١٣ (ينادوس لوفو ةففجمهكاو ف لفلفلا لوقح )٣،١٦١(،   ،
مطامطلا لوقح)٩,٤٨٢( ةفاجلا علسلل لكايه )١٠،٧٤٦ (،  ) واكاكلا(، 
ةفاج علس )٦١،٥١٩( ففجم بيلح ،تارا –،   ، باشعأ ،ةزهجم ةيذغأ  
ةنيزلا تاتابن )٨٣،٣٤٤( نخدملا ريرتخلا محل )١٥٤(،  وارفلا ةهكاف)٦٧(،    )٢١٩(ةل ، 
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ءاب لوألامسقلا حومسملا ةيليمكتلا كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسم ا – ٢٠٠٥:     )ةيرتملا نانطألاب( 
  ١،٩  ايلارتسأ
  ١٢،٨٢٤  *اكيجلب
  ٦،٨٤  ادنك
  ٦٧،٦٣٥  *اسنرف
  ٤٢،٢٥  *ايناملأ
  ٤١،٢٨  *نانويلا
  ١٠٧٤  ليئارسإ
  ١٦٥،٢٢٥  *ايلاطيإ
  ٤٦٤  نابايلا

  ٠،١٢  *ادنلوه
  ٤٠،٥  ادنليزوين
  ٤٤،١  *ادنلوب

  ٨،٧  ارسيوس
  ٦،٣٣  *ةدحتملا ةكلمملا

نم ٣٨٢،٧٦٤ةيبوروألا ةعامجلل ةيليمكتلا كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسم زواجتت نل   *  
  .اهيلع قفتملا ةيليمكتلا ةجرحلا تامادختسالا ضارغأل ةيرتملا نانطألا

فلأ ًايناثمسقلا تملا ةجرحلا تامادختسالا تائف– ٢٠٠٦:     )ةيرتملا نانطألاب(اهيلع قف  
ةفوطقم راهزأ )٢،١(زوللا   ايلارتسأ ةيمحم قطانم يف ةفوطقملا راهزألا تاليصب )٢٢،٣٥(،   ،

زرألل يكالهتسالا فيلغتلا )٥،٢٥( ةفحاز قاسب ةلوارفلا )٦،١٥(،   ،)٣٠(  
  )٠،٣(ةيذغألل نابم   اكيجلب
قيقدلا نحاطم )٨،٦٦٦(ةفحاز قاسب ةلوارفلا   ادنك عاونأ عينصت زيهجت قفارم )٢٧,٨(،   ،

  )٨،٤(ةنوركملا 
ءانتسكلا )٨(رزجلا   اسنرف عرقلا )٢(،  جارحألا لتاشم )٦٠(،  نكامأو ةهكافلا نيتاسب )١٠(،   ،

توتلاو ةهكافلا نيتاسب لتاشم )٢٥(توتلا عرز  لفلفلا عاونأ )٥(،  فيلغتلا )٢٧،٥(،   ،
داصحلا دعب ام روذب )٢(زرألل يكالهتسالا  ةلوارفلا ةهكاف ،)٠،١٣٥(،  ةلوارفلا )٨٦(   ،

ةفوطقملا راهزألا تاليصب )٤٠(ةفحاز قاسب  ناجنذاب )٥٢(،  ةرودنب )٢٢(،   ،)٤٨،٤( ،
زيهجتلا قفارمو نحاطملا )٦،٠(مامشلا   ،)٣٥(  

ةفوشكم لوقحل ةفوطقم راهزأ )٠،٦٥(تابتكمو ةينف عطق   ليئارسإ تايلآ قيقدلا نحاطم )٦٧(،   ،
ةهكافلا راجشأ لتاشم )١،٤٩(ا زخ نكامأو قيقدلا نحاطم ةلوارفلا ةهكاف )٤٥(،   ،
ةفحاز قاسب ةلوارفلا )١٩٦( داصحلا دعب اميف رومتلا )٣٥(،  ةفوطقم راهزأ )٢،٧٥٥(،   ،

مامشلا )٢٤٠(ةيمحم قطانمب  اطاطبلا )٩٩،٤(،  روذبلا جاتنإ )١٦٥(،   ،)٢٨(  
قطانمب ةلوارفلا ةهكاف)١٢٠(ةفحاز قاسب ةلوارفلا   ايلاطيإ ةيمحم ،  ةيمحم قطانمب ةرودنبلا )٣٢٠(   ،

ةيمحم قطانمب ناجنذابلا )٦٩٧( ةيمحم قطانم يف ةفوطقم راهزأ تاليصب )١٥٦(،   ،)١٨٧( ،
ةيمحم قطانمب لفلفلا )١٣١(ةيمحم قطانمب مامشلا  ةنيزلل ةينف عطق )١٣٠(،   ،)٥،٢٢٥(  
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رايخلا )٦،٥(ءانتسكلا   نابايلا ليبجنزلا لوقح )٨٧،٦(،  ةيمحم قطانم يف ليبجنزلا ، )١١٩،٤(، 
خيطبلا )١٧١،٦(مامشلا ) ٢٢،٩( رضخألا لفلفلا )٦٠،٩(،  راحلا لفلفلا )٩٨،٤(،   ،
)١٣،٩(  

  )٨(ةفحاز قاسب ةلوارفلا ) ٣٤(ةلوارفلا ةهكاف   ادنليزوين
ةفاج علس )٤٠(ةفحاز قاسب ةلوارفلا   ادنلوب  ،)٣،٥٦(  
ةهكاف)١٥٥(ةيمحم قطانمب لفلفلا عاونأ   اينابسإ ةيمحم قطانمب ةلوارفلا ،  ةلوارفلا )٤٩٩،٢٩(   ،

ةيمحم قطانمب ةفوطقم راهزأ )٢٣٠(ةفحاز قاسب  ةيمحم قطانمب ةفوطقم راهزأ )٤٢(،   ،
  )١٥(ةفوشكم لوقحو 

  )٧،٠(زيهجتلا قفارمو نحاطم   ارسيوس
توتلا لتاشم )٦(ةنيزلا راجشأ لتاشم   ةدحتملا ةكلمملا ةلوارفلا ةهكاف )٤،٤(،   ،)٥٤،٥(  
ةدحتملا تايالو لا
  ةيكيرمألا

لوقح –عر قلا ةهكاف )٧٤٧،٨٣٩(  لتاشم تاريجش )٨٠،٦٤٩ (ينادوس لوفوةففجم ،   ،
لتاشم تانوزخم )١٥٧،٦٩٤(تاباغلا  دورولاو توتلا عاونأ ،ةهكافلا راجشأ –،   

جورملا باشعأ )٥٦،٢٩١(ةفحاز قاسب ةلوارفلا ) ٦٤،٥٢٨( ةفاج علس )١٣١،٦(،   ،
ةفاج علس)٤٦،١٣٩(واكاكلا بوبحو  ناجنذابلا لوقح )٥٦،٢٥٣(لكايه /،   ،

زيهجتلا قفارمو نحاطملا )٨١،٢٥٣( لوقح )٨٠٦،٨٧٧(لفلفلا لوقح ) ٣٩٤،٨٤٣(،   ،
ةرودنبلا لوقح )١٥٢٣،١٨٠(ةلوارفلا ةهكاف  داعملا ةهكافلا نيتاسب )٢٢٢٢،٩٣٤(،   ،

  )٥٢٧،٦(اهعرز 

ءاب يناثلامسقلا كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسم– ٢٠٠٦:   حومسملا ا     )ةيرتملا نانطألاب( 
  ٦٥،٨٥  ايلارتسأ
  ٠،٣  *اكيجلب
  ٤٤،٨٦٦  ادنك
  ٢٤٩،٠٣٥  *اسنرف
  ٨٨٠،٢٩٥  ليئارسإ
  ١٧٤٦،٢٢٥  *ايلاطيإ
  ٥٨١،٢  نابايلا
  ٤٠،٥  ادنليزوين
  ٤٣،٥٦  *ادنلوب
  ٩٤١،٢٩  *اينابسإ

  ٧  ارسيوس
  ٦٤،٩  *ةدحتملا ةكلمملا
  ٦٨٩٧،٦٨  *ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

نانطألا نم ٣ ٢٢٥،٣١٠ةيبوروألا ةعامجلل كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسم زواجتت نل   *  
  .اهيلع قفتملا ةجرحلا تامادختسالا ضارغأل ةيرتملا
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ثلاثلامسقلا ةرقفلا بجومب ةدمتعملا ةجرحلا تامادختسالا تانييعت – ٢٠٠٦:     )ةيرتملا نانطألاب (٥ 

رحلا تامادختسالا تانييعت٢٠٠٦  فرطلا   )ةيرتملا نانطألاب (٥ةرقفلا بجومب ةدمتعملا ةج  
تاليصب –ةفوطقم راهزأ   ايلارتسأ ةيمحم قطانم –  زرأ )١،٧٥(  يكالهتسا فيلغت –،   )٦،١٥( ،

  )٧،٥(ةفحاز قاسب ةلوارفلا 
ةنوركملا عاونأ عينصت قفارم )٦،٩٧٤(قيقدلا نحاطم   ادنك  ،)٢،٠٥٧(  
محم قطانم–تاليصب ةفوطقم راهزأ   اسنرف مامش )٥،٥(ناجنذاب ) ٨،٢٥(ةفوشكم لوقحو ةي    ،

زيهجت قفارمو نحاطم )٤،٠( ةرودنبلا )٥(،   ،)١٢،١(  
ةيمحم قطانم –ةفوطقم راهزأ   ليئارسإ داصحلا دعب ام –رومت ) ٦٣(  ةيمحم قطانم خيطب )٠،٦٨٩(   ،

لوقحلا لخاد – روذبلا جاتنإ )٤٢،٦(   ،)٢٢(  
اهزأ)٠،٢٧٥(ةنيزلل ةينف عطق   ايلاطيإ تاليصب –ةفوطقم ر ،  ةيمحم قطانم –   –ناجنذاب ) ٦٣( 

مامش )٤٤(ةيمحم قطانم  ةيمحم قطانم –،  لفلفلا )٤(  ةيمحم قطانم –،  ةهكاف )٣٠(   ،
ةيمحم قطانم –ةلوارفلا  ةرودنبلا )٨٠(  ةيمحم قطانم –،   )٣٣٣(  

رضخألا –لفلفلا عاونأ   نابايلا لفلفلا عاونأ )٦٥،٦(  راحلا –،   )٩،٣(  
ةفحاز قاسب ةلوارفلا )٨(ةلوارفلا ةهكاف   ادنليزوين  ،)٢(  
سيداك–ةفوطقم راهزأ   اينابسإ ةيمحم قطانم – الليفيس/  ةفوطقم راهزأ )١١(   –انولتاك (، 

ةفوشكم لوقحو ةيمحم قطانم –لفنرقلا   )٣،٦(  
  )٩،١(ةلوارفلا ةهكاف   ةدحتملا ةكلمملا

ةدحتملا تايالولا 
  ةيكيرمألا

لكايه –ةفاج علس  واكاكلابوبح(  ةفاج علس)١٥،٣٨) (  ةزهجم ةيذغأ (لكايه /، 
قفارمو تارا   ناجنذابلا )٢٧,٠٩١ (نبجلا زيهجتو باشعأ لوقح –،   )٢٠،٩٣٣( ،

اهعرز داعملا ةهكافلا نيتاسب )١١١،١٣٩(زيهجتلا قفارمو نحاطملا  عاونأ )٣٠٠،٣٩٤(،   ،
لوقح –لفلفلا  ةلوارفلا ةهكاف )٦٩٤،٤٩٧(  لوقح –،  لا)٣٩٧،٥٩٧(   –ةرودنب ، 
  )٦٢٧،٥٥٢(لوقح 

_________  


