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  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

   
يف فارطألل ةيوضعلا حوتف ملالماعلا قيرفلا 

ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
  نوزوألا ةقبطل
  نوثالثلاو يداحلا عامتجالا
 ٢٠١١ سطسغأ/بآ ٥ - ١ ،لايرتنوم

لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا عامتجالا ريرقت 
 نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم

  عامتجالا حاتتفا  - ًالوأ 

رب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نوثالثلاو يداحلا عامتجالا دق  - ١ لوكوتو ع
، ،لايرتنومبيلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم رقم يف  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم ادنك  يف 

الاةسائر يف كراشو. ٢٠١١سطسغأ /ب آ٥ - ١نم ةرتفلا  داميكلا يدوغةديسلاعامتج   ) ادنلوه (ي 
  ).لاغنسلا(الليس خيش يايدنإ ديسلاو 

بآ١نينث الاموي  نم ١٥/١٠ةعاسلا يف عا متجالا الليس ديسلاحتتف او - ٢   .٢٠١١سطسغأ / 
يلازنوغ وكرام ديسلاىقلأو - ٣ ملاعم هيف زربأ ًايحاتتفا ًانايب ،نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا ز   ،
لفتحي لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلاف . لايرتنوم لوكوتورب قيرط ىلع ةفلتخم
هيف متيس يذلا ماعلا وهو ،٢٠١١ما ع يف نيرشعلا هديعب راطإ يف ةباقرلا ريبادت مهأ مييقت ًاضيأ  
تاونس رشع ةدمل يذيفنتلا نيمألا بصنم هلغشب رخفيهنإزيلازنوغ ديسلا لاقو . لوكوتوربلا ةرتف يهو  ، 

، ،لوكوتوربلا حاجن حيتافم نع هل تفشك فارطألا نيب ةلدابتملا ةقثلا يهو الأ ىلع مئاقلا كولسلاو  
 ، ، ةلمج يفةقثلا تلجت دقو ةدعاسملاو مهفتلا رومأ تدبأ فارطألا نأ اهنيب نم  نع غالبإلل اهدادعتس ا 

هتفرعملاهلاثتما مدع ا،  أب نم ًالدب لولح ىلإ لصوتلا ضرغبو ،ةلداع ةلماعم ىقلت سا  عباصأب اهيلإ ةراشإلا  
ما  ايرتنوم لوكوتورب ا.الا  دسجي يتلا ةيفيكلا نع كلذ فشك دقو يف ةدحتملا ممألا تاحومطل    

تانايبلا نع غالبإلا ةلأسمل هلوانتضرعم يفو. يملاعلانواعت لاقيقحت  رصح ،  نأب زيلازنوغ ديسلا  
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رو،تانولاهلاو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم عيمج نم لماكلا صلختلاب تامازتلالا ديرولك عبا   
 ماعل ةصاخلا تانايبلا هذه ميدقت دعوم نأ نم مغرلا ىلعو. ٢٠١١ماع يف اهضارعتس امتيس نوبركلا 

لوليأ وه٢٠١٠ نإف ،٢٠١١ربمتبس /  مهنيب نم ،ًافرط ١١٩  ةرقفلا بجومب ًالماع ًافرط ٨٢  ةداملا نم ١   
غلبأ دق٥ ت،  انايب نع لعفلاب ن ، وا  ةلاح يف ًاعيمج ا يبت ةددحملا جاتنإلاو كالهتس الا فادهأللاثتم اأ

  .٢٠١٠ماعل 
حمب قلعتي اميفو  - ٤ زيلازنوغ ديسلارص ،ةيقرولا ريغ ايجولونكتلاو تاعامتجالا عوضو ماظن نأب    
ىلع ممعيسًايقرو  ال لايرتنوم لوكوتورب تاعامتجا دقع جمانرب نأو ،ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن   
 موقتنو زوألا ةنامأ نإ لاقو. ةنكمم ةقيرط يأب ةدعاسملل دادعتسالا ةبهأ ىلع فقي ةئيبلل ةدحتملا ممألا
ا نيسحت ىلإ يمرت ةديدع تارداب مب ، رادإ عقوم نيشدت كلذ لمشيو ةينورتكلإلا تالاصتالل ةيلكلا

 سح  زيلازنوغ ديسلالقتنامث  .)viennaconvention.orgو montreal-protocol.org(ن مو ديدج يكبش ىلإ    
 ، الافيراجلا عامتجالا لامعأ لودج دونب   ةلأسمىلإ هابتنتَفَل ديدجت    ، فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم  

تامادختسالاو ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت نأشب يداصتق الا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تايصوتو
لامعألاو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت تايجولونكتب ةلصلا تاذ اياضقلل قيرفلا مييقتو ،ةجرحلا  
لاجم يف اةديدجلا  علطضي يتلا لا داوملا  يفو. عينصتلالماوعو ةطيسو   نه ،هتملك ماتخ زيلازنوغ ديسلا أ  
فارطألا نمًاددع ىلع   ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإل اهططخ دامتع ا 

نأ فاضأو . نيتسلاو عبارلا اهعامتجاءانثأ فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا بناج نم ةيرولف 
نأ ا نع ،ططخلا هذه  لاثتمالا قيقحت حيتتأش نم ،كلذ لبق تدمتعُا يتلا تاعورشملا عم اهعمج د  
لملا يجيردتلا صلختلل ةيئاهنلا ديعاوملل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نمجع عجشو .  
يف ا اقاط راهظإ ةلصاوم ىلع فارطألا  اعادبإو ةقالخلا ا يلبقتسملااهلامعأ قلعتملاة  ططخ ذيفنتب ة  ةرادإ  
  .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا

  ةيميظنتلا لئاسملا  -ًايناث 
  روضحلا  -فلأ 

ايبويثإ،يسورلا داحتالا ،يبوروألا داحتالا  - ٥ ناجيبرذأ،  نيتنجرألا،  ندرألا،  اينيمرأ،  ايلارتسأ،   ، 
ايناملأ،اينوتسإ ادوبربو اوغيتنأ،  ايسينودنإ،  الوغنأ،  غوروأ،  ناتسكبزوأ،ياو  ناريإ ،ادنغوأ ،   -ةيروهمج ( 
ايلاطيإ،)ةيمالسإلا ةديدجلا اينيغ اوباب،  ياوغاراب،  نيرحبلا،والاب ،  ليزاربلا،  اكيجلب،  زيلب،  شيدالغنب،   ، 
اناوستوب،ننب وساف انيكروب،  ادنلوب،كسرهلاو ةنسوبلا ،  دنليات،  ناتسنامكرت،  وغابوتو دادينيرت،  داشت،   ، 
سنوت،وغوت يتشيل-رو ميت ،  اكياماج،  دوسألا لبجلا،  رمقلا رزج،  ةيكيشتلا ةيروهمجلا،  ةيروهمج،    
ةيكينيمودلا ةيروهمجلا،ةدحتملا اينارتت ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا،  ايقيرفأ بونج،  يتوبيج،ايجروج ،   ، 
اكينيمود،كرمنادلا رضخألا سأرلا،  اينامور،  ايبماز،  يوبابمز،  تناس،  تناس ،نيدانيرغ رزجو تنسنف    

ايسول تناس،سفينو ستيك اكنال يرس،  لاغنسلا،  مانيروس،  ارسيوس،ديوسلا ،  يليش،  ايبرص،   ، 
ناتسكيجاط،نيصلا نوباغ،  اناغ،  ادانيرغ،  وتاوناف،  نيبلفلا،اسنرف ،  اليورتف ،  ةيرافيلوبلا–ةيروهمج (   (، 
يجيف،ادنلنف مان تييف،  نوريماكلا،ناتسزيغريق ،  ايتاورك،  ايدوبمك،  ادنك،  ابوك،  اكيراتسوك،   ، 
اينيك،ايبمولوك ايربيل،نانبل ،  يلام،  ايزيلام،  رقشغدم،  رصم،  برغملا،  كيسكملا،  فيدلم،  ةكلمملا،    
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ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا،ةيدوعسلا ةيبرعلا ايلوغنم،  قيبمازوم،سويشيروم ،   ، 
ايزينوركيم ،رامنايم ةدحوملا-تايالو (  ايبيمان،)  جيورنلا،  لابين،اسمنلا ،  ايريجين،  اوغاراكين،   ، 
يتياه،ادنليزوين دنهلا،  ايراغنه،  ادنلوه،  نابايلا،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،   . 

ا ةدحتملا ممألا تانايك نم نوبقارم ًاضيأ رضحو  - ٦ ا امظنمو قفرم  :ةيلاتلا ةصصختملا الاكوو
، فارطألا ددعتملا قودنصلا ،ةيملاعلا ةئيبلا  يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ،لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل

يلودلا كنبلا،ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  .  
 ةيلود ةيموكح تامظنم نم نوبقارمو ،ةيدرفلا مهتفصب نيبقارملا نم ددع كلذك رضحو  - ٧
،اشملا ةمئاق يف مهئامسأ ىلع عالطإلا نكميو .ىرخأ تائيهو ةيموكح ريغ تامظنمو  يف ةدراولا نيكر
  .UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/INF/6 ةقيثولا

  لامعألا لودج رارقإ  - ءاب
 ةقيثولا يف دراولا تقؤملا لامعألا لودج نم ٤ دنبلا بطش ىلع لماعلا قيرفلا قفاو - ٨

UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/1/Rev.1،ب قلعتملاو  مل ثيح ،لوكوتوربلا ىلع اهلاخدإ حرتقملا تاليدعتلا 
هت غيصب لامعألا لودج يف ةيلاتلا دونبلا ميقرت داعي فوسو .هتشقانمل حرتقم ليدعتب فرط يأ مدقتي
 لامعألا لودج نم ١٢ دنبلا راطإ يف شقاني نأ ىلع ًاضيأ قيرفلا قفاودق و .كلذ عم قفتي امب ةدمتعملا
 لمشت اياضقلا نم ًاددع ‘‘ىرخأ لئاسم’’ ،)ةدمتعملا هتغيصب لامعألا لودج نم ١١ دنبلا يأ( تقؤملا
 ةيضقو ؛يلاب يف هدقع ررقملا فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا نأشب ايسينودنإ ةموكحهمدقت  ًاضرع
، نيمألاةيالو  ةرتف ، نتم ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسا نع غالبإلل تاءارجإو يذيفنتلا  نفسلا
 قيرفلا لامعأو ،٢٢ - يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم جاتنإ نع ردصت يتلا تاثاعبنالا فقوو
 ميدقت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطلا ةيناكمإو ؛ةيلاملا ةيلآلا مييقت نأشب يهيجوتلا
، ىلع نوزوألا ةقبط ةيامح دوهج ريثأت نع ةيفاضإ تامولعم  تاثاعبنا نع تامولعم ىلإ ةفاضإلاب خانملا
  .اهلئادبو نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةطبترملا يرارحلا سابتحالا تازاغ
 تاليدعتلا نأشب تقؤملا لامعألا لودج نم ٥ دنبلا هلوانت ةقيرط ًاضيأ لماعلا قيرفلا شقانو - ٩
 لماعلا قيرفلا نأ اهدافم رظن ةهجو نع نيلثمملا ضعب برعأو .لايرتنوم لوكوتورب ىلع اهلاخدإ حرتقملا
، يف قفاوت قيقحت نود نيقباسلا هيعامتجا ءانثأ دنبلا اذه راطإ يف تأشن اياضق شقان دق  يذلا رمألا ءارآلا
 نع نيلثمملا دحأ برعأو .يراجلا عامتجالا ءانثأ اياضقلا هذه نأشب مدقت قيقحت بعصلا نم لعجي دق
 نإف يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لئادب ةردق ةشقانم دنع هنأ اهدافم رظن ةهجو
 برعأو .اياضقلا هذه لثم لوانتل مئالملا ربنملا وه لوكوتوربلا له وه هتشقانم زئاجلا ديحولا عوضوملا
 نم يجيردتلا صلختلا نأشب ررقم عورشمل دنبلا اذه راطإ يف ةشقانملا نأشب تاظفحت نع نيلثمملا نم ددع
ثلا٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بّكرم تاثاعبنا  دق ناك هباشم ررقم عورشم دوجول ًارظن ،يونا 
، عورشم نأ اوأرو .لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا ءانثأ شقون ،تاليدعتلا  لثم هلثم ررقملا  ريثي ةحرتقملا
، تايعادت  مدعل ًارظن يلاحلا عامتجالا ءانثأ هتشقانم ةلصاوم نود لوحت ةديدع ةيتاسايسو ةينوناقو ةينقت
 عورشم نع نيعفادملا دحأ راشأو .ةقباس تاعامتجا ءانثأ اياضقلا هذه نأشب ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلا
 انييف ةيقافتاو لايرتنوم لوكوتوربل يلخادلا ماظنلل ًاقبط مدُق دق ررقملا عورشم نأ ىلإ تاحيقنتلاو ررقملا
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 فوس ررقملا عورشم نأ كراشملا سيئرلا حرصو .ةشقانملاب ريدج وهف مث نمو ،نوزوألا ةقبط ةيامحل
شَقان هتغيصب  لامعألا لودج نم ١١ ةداملا يأ( تقؤملا لامعألا لودج نم ١٢ دنبلا راطإ يف ي
  .‘‘ىرخأ لئاسم’’ ،)ةدمتعملا

 ،كلذ ىلع ءانبو - ١٠  تقؤملا لامعألا لودج ساسأ ىلع يلاتلا لامعألا لودج لماعلا قيرفلا رقأ
  :ةحقنملا هتغيصب ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/1/Rev.1 ةقيثولا يف دراولا

  .عامتجالا حاتتفا  - ١
  :ةيميظنتلا لئاسملا - ٢

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

 دراوم ديدجت ةيلمع نع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا لمعلا ةقرف ريرقت - ٣
  .٢٠١٤ - ٢٠١٢ ةرتفلل لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا

  .لايرتنوم لوكوتورب ىلع ةحرتقملا تاليدعتلا  - ٤
  .يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم مدقملا ٢٠١١ ماعل يلحرملا ريرقتلا  - ٥
  :لايرتنوم لوكوتورب نم ٢ ةداملا نم تاءافعإلاب ةلصتملا لئاسملا  - ٦

  ؛٢٠١٣ - ٢٠١٢ ةرتفلل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعتلا  )أ(
  ؛٢٠١٣و ٢٠١٢ يماعل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعتلا  )ب(
  ؛)٢١/١٠ ررقملا( نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلاب ةقلعتملا لئاسملا  )ج(
 ٢١/٦ ناررقملا( نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا )د(

  ؛)٢٢/٧و
 ةيذيفنتلا ةنجللاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل كرتشملا ريرقتلا )ه(

 ةدفنتسملا داوملا نم صلختلا يف زرحملا مدقتلا نع فارطألا ددعتملا قودنصلل
  ؛)٢١/٣ ررقملا( عينصتلل لماوعك ةمدختسملا نوزوألل

 داوملا لئادبل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ا ماق يتلا ةساردلا )و(
 ةعضاخ عينصت لماوعكو ةطيسو داومك مدختست يتلا نوزوألل ةدفنتسملا
 اهنع ردصي امو تامادختسالا كلت فقو وأ ضيفخت ىودجل مييقتو ،ءافعإلل
 ).٢١/٨ ررقملا( تاثاعبنا نم

 نم ٧ ةرقفلا( نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصمل ةيئيبلا ةيحانلا نم ةميلسلا ةرادإلا - ٧
  ).٢٢/١٠ ررقملاو ،٢١/٢ ررقملا

ا يتلا تامييقتلل يعيمجتلا ريرقتلا - ٨  ماع يف لايرتنوم لوكوتوربل ةعباتلا مييقتلا ةقرفأ رجأ
٢٠١٠.  
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 عمزملاو تاونس عبرأ لك ةرم مدقت يتلا مييقتلا ةقرفأ ريراقتل ةلمتحملا زيكرتلا تالاجم - ٩
  .٢٠١٤ ماع يف اهميدقت

  .لايرتنوم لوكوتوربل نجاهنبوك ليدعتب قلعتي اميف لابين ةلاح - ١٠
  .ىرخأ لئاسم  - ١١
  .ريرقتلا دامتعا  - ١٢
   .عامتجالا ماتتخا  - ١٣

 لمعلا ميظنت  - ميج

 هتغيصب حارتقالا لماعلا قيرفلا دمتعاو .لمعلا ميظنت نأشب ًاحارتقا كراشملا سيئرلا ضرع  - ١١
، ىلع لاصتا ةقرفأ ءاشنإ لفكي امب ةحقنملا  ةقرفأ نم ًايرورض هاري ام ءاشنإ ىلع لماعلا قيرفلاقفتاو  روفلا
 .هلامعأ زاجنإل لاصتالا

 دراوم ديدجت ةيلمع نع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا لمعلا ةقرف ريرقت  - ًاثلاث
  ٢٠١٤ - ٢٠١٢ ةرتفلل لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا

  قيرفلا ضرع  - فلأ
،يوك تربمال ديسلا مدق  - ١٢ ، مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل كراشملا سيئرلا زرب يوضعو  يداصتقالا

، ، ليغيم ديسلاو وتوسيب تربور ديسلا قيرفلا  ديدجتل مزاللا ليومتلل قيرفلا مييقت نع ًاضرع وريتنيوك
 زجوم ريرقتلا اذهل يناثلا قفرملا يف دريو .٢٠١٤ - ٢٠١٢ ةرتفلل فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم
  .يمسر ريرحت نودبو ةيلصألا هتغيصب هومدق يذلا ضرعلل

، دحأ ىلع ًادرو .ةبوجألاو ةلئسألل ةرتف ضرعلا بقعأو  - ١٣  نأ زربيوك ديسلا حضوأ ةلئسألا
تفص يتلا نادلبلا ةعومجم ا ريرقتلا عورشم يف و  ةكلهتسملا داوملا نم نط ٢٠ ٠٠٠ كلهتست أب
، وأ نوزوألل لددق و ؛ليلقب ىلعأ عقاولا يف امهكالهتسا ناك نيدلب تمض لقأ ةعوم فصو ع ًاعبت ا 
 مل رييغتلا اذه نأ ديب .لقأ وأ نط ٢٥ ٠٠٠ اهكالهتسا ًانادلب مضت يكل ريرقتلل ةيئاهنلا ةخسنلا يف كلذل
  .ةدراولا ماقرألا وأ تاباسحلا ىلع رثؤي

، رارتحالا ثادحإ ىلع ةعفترملا ةردقلل ةئاملا يف ٧٥ رايخ نأ ًاضيأ حضوأو  - ١٤  ةئاملا يف ٢٥و يملاعلا
، رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلل  ةيعرفلا تاعاطقلا نم ريبك ددعل يليصفت ليلحت ىلإ دنتسا يملاعلا
، فييكتو ديربتلا عاطق نم وحنىلعنهارلا عضولا  سكعيو ءاوهلا  ميسقتلا ناك ًايأو ،كلذ عمو .لضفأ  

،  ليغشتلا ةفلكتل ىصقأ ًادح ةيذيفنتلا ةنجللا تعضو دقف .ةفلكتلا ماقرأ ىلع رثؤي مل هنإف مدختسملا
، ةيلامسأرلا ةفلكتلا الإ نيابتت ملو ؛ةيفاضإلا  تناك اذإ ام دكؤم لكشب لوقلا ليحتسملا نم تابو ةيفاضإلا
، قيرفلا نم نيمدقملا نيهويرانيسلا نأ ىلإ راشأو .ةياغلل ةضفخنم نيتبتعلا ميق نا   لصوت قيرفلا نأو اشتم
  .ةفلكتلا ةيلاعف اهدنع ققحتت يتلا ةنيبملا ماقرألا ىلإ ساسألا اذه ىلع

 عيمج نابسحلا يف ذخأ دق قيرفلا نإ لاق ،١٩/٦ ررقملا قيبطت ةيناكمإ نأشب لاؤس ىلع ًادرو  - ١٥
يف هقافتا نع برعأو  .تاررقملا كلت يف ةمدختسملا تاغايصلا سفن مدختساو ةيذيفنتلا ةنجللا تاررقم
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 يف ١٠ ةبسنو يواغرلل ةئاملا يف ٩٠ ةبسن ددحي يذلا ويرانيسلا دامتعا نأب ةلئاقلا ةظحالملاعم يأرلا 
تارتف نم ةثلاثلاةرتفلا يف ةفيفط تابوعص ببسي دق ةنايصلل ةئاملا  جاتنإ لك نأل ،ثالثلا تاونسلا  
  .نيحلا كلذ يف فقوت دق نوكيس يواغرلل

، جاتنإ يف نوبركلا ديسكأ يناثو ءاملا مادختسا نع لاؤس ىلع ًادرو  - ١٦  ريرقتلا نإ لاق يواغرلا
 ايجولونكتلا :امه نيلماع ىلع فقوتت يواغرلا عاطق يف فيلاكتلاب ةنراقم جهنلا اذه ةيلاعف نأ حضوأ
 قيرفلا نأ دكأو .ةينعملا ةسسؤملا مجحو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نع ةضاعتسالل ةراتخملا
دوجوىلإ ًاريشم ،ةفلكتلا ةيلاعف باسح دنع رايخلا اذه يف رظن   .كلذ نع نيتمجان نيتينقت نيتبقع  

، عاطق يف رايخك تادعملا ثيدحت لافغإ نع لاؤس ىلع ًادرو  - ١٧  نأب زربيوك ديسلا رقأ ديربتلا
، ضفخنم ًارايخ رفوت ةينقتلا مدختسا  قيرفلا نأ ىلإ راشأو .ثحبلا نم ًاديزم يعدتست اهنكل ةفلكتلا
  .مارغوليك لكل ًارالود ١٤،٥ غلبي ةفلكتلاةيلاعفل  ًامقر

 نع ريرقتلل ةيئاهنلا ةغيصلا يف تجردأ ةلماعلا ةقرفلا نأ كراشملا سيئرلا دكأ لاؤس ىلع ًادرو  - ١٨
ءا ًاليومت دراوملا ديدجت ٣ هردق ةفلكتلا ةيلاعفل مقر ىلإ كلذ يف تدنتساو ،ةطلتخملا عناصملا يف جاتنإلا إل 
  .مارغوليكلل تارالود

هن  ام نأشب مهقلق نعضعبلا  برعأو  - ١٩ يتلا فانصألل ةبسنلاب تارييغت ثودح مدع نم ريرقتلايب 
 مدقملا ليومتلا يرود لكشب ةيذيفنتلا ةنجللا ضرعتست ،لاثملا ليبس ىلعف ؛تقولا عم صقنت وأ ديزت دق
، فيلاكتلاامأ  .ةفلكتلا هذه ريغي نأ نكمي امم ،يتاسسؤملا زيزعتلل  ةجردملا تاطاقسإلا ريشت يتلا ىرخألا

عقاولا يفضفخنت دقف ،ًايونس ةئاملا يف ٣ ةبسنب ديزتس أا ريرقتلا يف  ددع يف يجيردتلا ضافخنالل ةجيتن  
، صلختلا نيعتي يتلا ةيئايميكلا داوملا  لاقو .ةفرعملاو ةربخلل ةذفنملا تالاكولا باستكال ًاضيأ ةجيتنو اهنم
 مادختسا ررقت دقف ة،لمتحملا تاروطتلا نع ةقوثوم تامولعم رفاوت مدعل ًارظن هنأ هدر يف زربيوك ديسلا
، بناج ىلإو .ومنلا لماعمل ةيوئم ةبسن قيبطت وأ ةتباثلا ماقرألا  دادعإلا فيلاكت نأ نم مغرلا ىلعو كلذ
شلا ضعبضفخنت دق عيراشملل  لظتس أا ضرتفيو رذحلا نم ربكأ ًاردق مزتلي نأ قيرفلا ىأر دقف ،ءي 

،  ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخل ةيناثلا ةلحرملا نأل ًارظن ةتباث
  .اهيف قيبطتلا يرجي يتلا تاعاطقلاب قلعتي اميف ًاديقعت رثكأ تارابتعا ىلع يوطنت دق

 ةيفاضإلا ةيليغشتلاو ةيلامسأرلا فيلاكتلل ةعفترم تاريدقت مدختسا ريرقتلا نأ نيلثمملا دحأ لاقو  - ٢٠
 اهل عامتجارخآ  يف ةيذيفنتلا ةنجللا ترقأ ،كلذ نم سكعلا ىلعو ؛يراجتلا ديربتلاو يواغرلا يعاطق يف
، ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإل ةديدع ًاططخ  ًاماقرأ اهضعب لمش ةيرولف

 يف نابسحلا يف تامولعملا هذه ذخؤت نأ يغبنيو .ريرقتلا يف ةدراولا كلت نم ريثكب ىلعأ ةفلكتلاةيلاعفل 
، يف زربيوك ديسلا لاقو .ريرقتلل قحال رادصإ يأ  الإ هيف رفاوتت مل تقو يف تعضو دق تاريدقتلا نإ هدر
، ةنجللا نم ةليلق تاقفاوم تاريدقتلانإف يلاتلابو ةيذيفنتلا  فيلاكتلا ىلإ لب ،تاقفاوملا كلت ىلإ دنتست مل  
، ةيلامسأرلا ، ىلع ةوالعو .ةيجولونكتلا تارابتعالل ًاقفو نيابتت يتلا ةيليغشتلاو نإفكلذ  فيلاكتلا  
، نادلبب ةقلعتم لماوع ىلإدوعت  عيراشملا ىلع ةركبملا تاقفاوملا يف ةضفخنملا  عيمج ىلع قبطنت الو اهنيعب
  .٥ ةداملا نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا
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 غلبملا جاتنإلاو كالهتسالا نيب توافتلا ىلع ءوضلا طلس ريرقتلا نأ ىلإ نيلثمملا دحأ راشأو  - ٢١
 اذه رثؤي نأ نكمي فيك حيضوت مزتعي قيرفلا ناك اذإ امع لءاستو .همهف بعصي رمأ وهو ،امهنع
نم ةدراولاماقرألا صحفت قيرفلا نأ زربيوك ديسلا حضوأو .دراوملا ديدجت ىلع توافتلا  فارطألا عيمج  
اهبجومبةلماعلا ريغ فارطألاو ٥ ةداملا نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا  ىوتسملا ىلع كلذ ىرجأ هنكل،  
  .ةدح ىلع دلب لكل سيلو يملاعلا

، ليبس ىلعف .ثحبلا نم ديزم ىلإ جاتحت جاتنإلا تالاجم ضعب نأ ىلإ نيلثمملا دحأ راشأو  - ٢٢  لاثملا
، قالغإ نعمجنيس  ًايجيردت جاتنإلا نم صلختلا نأ ريرقتلا ضرتفا  ةفئاط يف رظنلا يغبني هنأ ديب عناصملا
 روصت ناكمإلا يف ناك هنأ زربيوك ديسلا حضوأو .ةيلوألا داوملا جاتنإ ىلإ لوحتلا لثم ،جتاونلا نم ةعساو
، ةريثك تاهويرانيس  .مهفلا ىلع ةبوعص رثكأ ًالصأ دقعملا ريرقتلا لعجي نأ هنأش نم كلذ نأ الإ ةيفاضإ
، عمو   .ريرقتل اقحلم يف لئاسملا هذه لثم يف رظنلا نكمي كلذ

  ةشقانملا  - ءاب
  .دراوملا ديدجت نع لمعلا ةقرف ريرقت نأشب ةماع ةشقانم ضورعلا تلت   - ٢٣
 ديفملا نم نوكيس هنأ ىلإ اوراشأو ،ةشقانملا قالطنال ةطقنك ريرقتلاب نيلثمملا نم ديدعلا بحرو  - ٢٤

 ٢٠١٤ - ٢٠١٢ ثالثلا تاونسلا ةرتف نإ مهدحأ لاقو .لاصتالل ةقرف راطإ يف تاشقانم ءارجإ
 يجيردتلا صلختلاب قلعتي اميف ةمساح نوكتس  .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم لجعملا
، نم ريثكلا نادلبلا هجاوتسو  ةيجولونكت تارايخ يف تبلا نيعتيسو ،ًاريصق تقولا نوكيسو تايدحتلا
 نأ دقتعي هنإ لاقو ،ريرقتلا يف ةدراولا ةيجهنملا تاضارتفالا ضعب نعتالؤاست  رخآلثمم حرط و .ةمهم
  .مجحلا تاروفو نم ربكأ ردق قيقحت نكمملا نم

 الأ يغبنيف ،دراوملا ديدجت ةيلمعيف  ةديفم ةمهاسم ناك ريرقتلا نأ نيح يف هنأ نيلثمملا دحأ لاقو  - ٢٥
 .فارطألا عامتجا يف ذختي يذلا دراوملا ديدجت نأشب رارقلا نع ةقبسم ماكحأ قالطإل ةليسوك مدختسي
 ،ديدجتلا يف رظنلا دنع ةيداصتقالا ءابعألا لمحت ىلع ةردقلا شقاني نأ فارطألا عامتجا ىلع نيعتيسو
 يفو ،ةديدش ةيلام تابوعص نم يناعت ٥ ةداملا نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نم ديدعلاف
نإف هسفن تقولا ىقلتتو ًاعفترم ًايداصتقا ًاومنتققح  ةرقفلا كلت بجومب ةلماعلا فارطألا نم ًاددع   
ليومتلا ماظن يف رظنلا ةداعإ يرورضلا نم ناك امبرو  ،ةمادتسالل لباق ريغ عضو اذهو .عيراشملل ًاليومت

  .يملاعلا داصتقالا عقاول ةاشامم لضفأنوكي ثيحب 
مساب ثدحتي ناك رخآ لثمم ظحال  - ٢٦ ًافرط٢٧   صلختلا ةرادإل ًاططخ تعضو دق ًادلب ٨١ نأ  

 فارطألا عيمج نكمتت نأ يف هلمأ نع برعأو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا
دراوملاديدجتلضفب  لثامم مدقت زارحإ نم ١٤٤ اهددع غلابلا ةلهؤملا ةماع ةفصبيأرلا يفلثمملا  قفتاو .    
، نيعتي يتلا جذامنلا نأشب لمعلا ةقرف عم  يف رظنلا اهنيب نم ،تاحارتقا ةدع مدق هنكل اهتشقانم
،ىرخأ تاهويرانيس تانايبلا يف اهدوجو لمتحملا تارغثلا ديدحتو   ليلحتلا نم ديزم ءارجإو ، 
يرولكورديهلا نوبركلا بكرم جاتنإب طبترملا ٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بكرم تادامتعا ةلأسمل  
  .٢٢ - يرولف
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 مهملا نم هنإ لاقو ،ليومتلاتابث  ةلأسم يف الإ رظنت مل لمعلا ةقرف نأ ىلإ نيلثمملا دحأ راشأو  - ٢٧
 .ةباقرلا ريبادت عيمجل لاثتمالا نم نيكمتلل ةمزاللا فيلاكتلا عيمج ةيطغتل ًايفاك دراوملا ديدجت نوكي نأ
 ةيطغتل ًايفاكوًاتباث  ليومتلا نوكي نأ ىلإ اعد ١٩/٦ ررقملا نأ ،ةطقنلا هذه ةددرم ،ىرخأ ةلثمم تركذو

 يجيردتلا صلختلل ةمزاللا ةيفاضإلا فيلاكتلا عيمج  .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم لجعملا
 ةنجللا ىلع نيعتي هنإو ،ةلبقملا ديدجتلا ةرتفل ةحاتملا دراوملا عيمج نم ةدافتسالا ًاضيأ مزلي هنإ تلاقو
  .ةدمتعملا عيراشملا دراوم عيمج نم ةلماكلا ةدافتسالا ةيذيفنتلا

 تاهويرانيسلا راطإ يف ةيخانملا راثآلا حضوت نأ لمعلا ةقرفل مهملا نم نإ نيلثمملا دحأ لاقو  - ٢٨
  .ةيخانملا عفانملا ليومت يف ةدعاسملل ةمزاللا غلابملا يف رظنت نأو ،ةفلتخملا

، فادهأ قيقحتل مهم يتاسسؤملا زيزعتلا نأ ىلإ نيلثمملا نم ديدعلا راشأو  - ٢٩  ددش امنيب لوكوتوربلا
الا قيقحتلفارطألا تاجايتحا ىلع نورخآ ، ببسب هنإ اولاقو .لاثتم   عضي نأ دراوملا ديدجتل يغبني كلذ

 ًايلاح ةمزأب رمي هدلب نأ ىلإ نيلثمملا دحأراشأو  .يتاسسؤملا معدلا ىلع هريثأتو مخضتلا راثآ رابتعالا يف
 نأبلطو  ،يتاسسؤملا زيزعتلا ريبادت نم ةدافتسالا يلاحلا تقولا يف هنكمي الو ةيعيبط ةثراك عوقو بقع
  .تالاحلا هذه يف هلمع نكمي اميف لمعلا ةقرف رظنت

، حوتفم لاصتا قيرف ءاشنإ ىلع لماعلا قيرفلاقفتا و  - ٣٠  فيزوج ديسلا هتسائر يفكرتش ي ةيوضعلا
قيرفلا ىلإ بلطو  .دراوملا ديدجت ةلأسم ةشقانم ةلصاومل ،)نيتنجرألا( نوريب ارول ةديسلاو )اكيجلب ( زياب
تاونس ثالث ةدملتباثلا فرصلا رعس ةيلآديدمت ن أشب ررقم عورشم دادعإ ًاضيأ    

شملا هسيئر دافألاصتالا قيرف اهارجأ يتلا تالوادملا رثإو  - ٣١ عضوو هلمع ّمتأ دق قيرفلا نأب كر ا، 
ةمئاقلا كلت درتو . دراوملا ديدجتب ةينعملا لمعلا ةقرفل يليمكتلا ريرقتلا ةغايص يف يضملل تاحرتقم ةمئاق

ثلاثلا قفرملا يف ت ثيح ،ريرقتلا اذهل  .يمسر ريرحت نودو لاصتالا قيرف اهيلع قفتا يتلا ةغيصلاب ضرع 
لثامم ررقم عورشم ىلع قفتاو ،تباثلا فرصلا رعس ةيلآ ،اهاقلت يتلا تاميلعتلل ًاقفو ،قيرفلا لوانتو  

 ثلا ثلا عامتجالاىلع ررقملا عورشم ضرع يسو ،هسفن عوضوملا نأشب اهدامتعا قبس يتلا تاررقملل
  .هيف رظني يك فارطألا رمتؤمل نيرشعلاو

ريرقتلا اذىلع لماعلا قيرفلا قفتاو   - ٣٢  لاصتالا قيرف اهعضو يتلا تاعوضوملا ةمئاق قفرت نأ ،
نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ تباثلا فرصلا رعس ةيلآب قلعتملا ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع قفتا امك 

درتو ؛ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا نم يناثلا لصفلا يف ررقملا عورشم دريو .هيف رظنلا لصاويل فارطألا رمتؤمل  
ثلاثلا عامتجالا ىلإ ةلاحملا تاررقملا عيراشم عيمج لاح وه امك و. ثلاثلا قفرملا يف تاحرتقملا ةمئاق
أ دقف ،صنلا يف ةفوقعملا ساوقألادوجو نم مغرلابو ،فارطألا رمتؤمل نيرشعلاو  ىلإ ررقملا عورشم ليح 
، هيلع ًاقفتم ًاصن يلاتلاب هرابتعا نكمي الو ،هيف رظنلا لصاويل فارطألا رمتؤمل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا
  .ةيفاضإ تاضوافم هنأشب رودتسو
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  لايرتنوم لوكوتوربل ةحرتقملا تاليدعتلا  - ًاعبار
  ضورعلا  - فلأ

 لايرتنوم لوكوتورب ليدعتل ًاحرتقم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو كيسكملاو ادنك وبودنم مدق  - ٣٣
 دق لماعلا قيرفلا ناكو ،(UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/5) ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم لمشيثيحب 

 دقو .نيثالثلا هعامتجا يفحرتقملا اذهل  فلتخم صن يف رظن حِّقً ضعب رابتعالا يف ذخأي يكل قباسلا صنلا ن 
تَل كلذبو .روكذملا عامتجالا اهاقلت يتلا تاقيلعتلا دطيسبت ىرجو  ،ةيعجرملا ميقلاباسح ةقيرط  ع

 ةلومشم نكت مل يتلا يوناث جتانك ،٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بكرم تاثاعبناب قلعتملا صنلا ةغيص
، لئاسم كلذك تجلوعو .ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآب ، مظن ذيفنتو ةراجتلا  .غالبإلا تابلطتمو صيخرتلا

 داوملا نم يجيردتلا صلختلل ةدوصقملا ريغجئاتنلا  ةجلاعم ىلإ ةجاح ةمث نإ نولثمملا لاقو  - ٣٤
، ريغت ىلع نوزوألل ةدفنتسملا ، نوبركلا تابكرمل ةلئاهلا ةدايزلا يف ىَّلجتت يتلا خانملا  ةمجانلا ةيرولفورديهلا

 بِقِل نم ةيرولف ةيرولكورديهلا هتابكرمو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلانع 
، كلذل يدصتلا يف ةيبدأ ةيلوؤسم لمحتت فارطألا نأ اوأرو .لوكوتوربلا يف فارطألا  ةدايزو يدحتلا
نأ ىلإ اوراشأو  .ىصقألا دحلا ىلإ نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيجيردتلا ةلازإلا نم ةبستكملا ةيخانملا دئاوفلا

 ٩٨ ىلع ديزي ام لداعت ةيمك ةلازإ يف ىلجتيس حرتقملا ليدعتلل ةيمكارتلا دئاوفلا عومجم  يناث نم نُطاغيغ
صاخ وحن ىلع مئالم كص  لايرتنوم لوكوتورب نإ ًاضيأ اولاقو .٢٠٥٠ ماع ىتح نوبركلا ديسكأ
، نواعتلل ًاجذومن هرابتعاب ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم عم لماعتلل  تاعاطقلاب هتياردل ًارظنو يملاعلا
، تاذ  رضت ال يتلاةيرولف  ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لئادب ةلأسم ةجلاعم يف لعفلاب أدب هنإو ةقالعلا
 ةيلاعفب فصتي لاعف لاثتما ماظنهيدل و ةيجولونكتلا ةياردلا كلتمي لوكوتوربلا نإف كلذك .خانملاب

،  ريوطت ًايلاح يرجي هنأ ىلإ اوراشأو .ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ىلع ةلوهسب هقيبطت نكميو ةفلكتلا
، نوبركلا تابكرمل لئادب  ىلإ ةيوق ةراشإ لسري نأ لوكوتوربلا بجومب لمعلا نأش نمو ةيرولفورديهلا

 ةيقافتاو لايرتنوم لوكوتورب نيب ةقالعلا نإلوقلاب اومتتخاو  .لمعلا اذه ةلصاوملينعملا  ةعانصلاعاطق 
  .ةيلماكت ةقالع يه خانملا ريغتنأش ب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا

 لايرتنوم لوكوتوربل ًاحرتقم ًاليدعت ًاضيأ ةدحوملا ايزينوركيم تايالو بودنم مدقو  - ٣٥
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/4). اعدو ، ، رخآلا ليدعتلا رارغ ىلع حارتقالا  ضيفختءارجإ  ىلإ حرتقملا

 تابكرم مادختسا نأ ىلع ددش هنأ ريغ .اهكالهتساو ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإل يجيردت
، ىنستي نأ لبق دادزي دق ةيرولفورديهلا نوبركلا نأ ىلإ  ةيمانلا نادلبلا يف بولطم اهمادختسا نأل اهضيفخت
 نوبركلا تابكرمعم لماعتلا  اهبجومب متي ةدهاعم بسنأ وه لوكوتوربلا نأ ىلإ راشأو .ا هللئادب رفاوتت
عباتو  .لوكوتوربلا يف فارطألا اهدمتعا يتلا تاررقملل ةجيتن تناك داوملا كلت ةدايز نأل ةيرولفورديهلا
ت  فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا نإ ًالئاق ، ةلمج قباسلا عوبسألا يفرقأ طَط اهنيب نم رومأ خ 

 نيصلاو ليزاربلا اهتمدق ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صُّلختلا ةرادإل
 ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةيجيردتلا ةلازإلا يف لايرتنوم لوكوتورب ةربخ نإو ؛ايسينودنإو
، ةربخ ةيرولف ةيرولكورديهلاو  ةيجيردتلا ةلازإلاب عالطضالل ًامئالم ًاعقوم ُّلتحي هنأ ينعت يهو ةعساو
  .ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمك ىرخأ تازاغ مادختسال
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  ةشقانملا  - ءاب
، ًابابسأاوركذو  .ةحرتقملا تاليدعتلل ماعلا فدهلل مهدييأت نع نوديدع نوبودنم برعأ  - ٣٦  ةديدع

راطإ يف ةلوذبملا دوهجلا ببسب تدادزا دق وجلا يف ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم دوجو ةرثك نأ اهنم  
 ةيناكمإو لوكوتوربلاتاحاجن  خيرات نإو ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلل لوكوتوربلا
، ةفورعم تاسسؤم مادختسا ، ةلاعفو ةقوثومو ًاديج ، ددعتملا قودنصلاك ةفلكتلا  لضفأ ناحيتي فارطألا
 ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نإو ؛حاجنب ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمعم لماعتلل  ةصرف
، تاونسلا يف ةريبك ةدايز دادزا دق اهمادختساو ذخت مل اذإ ةدايزلا يف رمتسي فوسو ةريخألا ءارجإ يأ ي 
 تايحالص راطإ يفعقت ال  ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم نأ نم مغرلا ىلع هنإو ؛لوكوتوربلا راطإ يف
، لوكوتورب ماكحأو وتويك لوكوتوربو ةيراطإلا ةيقافتالا دصاقم عم ةمجسنم تاحرتقملا نإف وتويك  

 راطإ يف ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم عم لماعتلا عنمت ةينوناق قئاوع يأ دجوت الو ،امهيف ةددحم
، لوكوتورب  ريغت نإو ؛ةبسانم ةروصباهقيسنتو  تاءارجإلا هذه ميظنتب فارطألاموقت  نأ طرش لايرتنوم
 نإو ؛ةحاتملا لئاسولا عيمجمادختساب  اهتجلاعم يغبني يتلا ةحلملا لئاسملا نم ةمادتسملا ةيمنتلا يدحتو خانملا
 ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمعم لماعتلا  ٥ ةداملا نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ةحلصم نم
، لوكوتورب راطإ يف ، ددعتملا قودنصلا دراوم نم ةدافتسالا ذئدنع اهل ىنستيس ذإ لايرتنوم نم و فارطألا

، مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفتاربخ   ىرخألا تاكارشلاو تاكبشلا عم نواعتلاتاقالع نم و يداصتقالا
 ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم تامادختسانم ريثك ل لئادب نإو ؛لوكوتوربلارا طإ يف تميقُأ يتلا
، ةروصب نآلا ةحاتم تحبصأ  .ةحرتقملا تاليدعتلا دامتعا دعب ىرخأ لئادب ريوطت أدبي فوسو ةيراجت
 لوكوتورب ماظن راطإ يف ةشقانملل عضخت ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم نأ ىلإ ًاضيأ نولثمملا راشأو
كلذوةديدع نينس ذنم لايرتنوم  تابكرمو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل لئادبلا مييقت قايس يف ، 
، ةيرولكورديهلا نوبركلا  ًاريثك نأو ؛تاشقانملا كلتلًا يقطنم ًارارمتسا لثمت ةحرتقملا تاليدعتلا نأو ةيرولف
،  هنأو ؛ةنهارلا تاحرتقملا يف ةيفاك ةجلاعم تجلوع دق اهنع برعملا قلقلا يعاود نم  ثالث دعبناوألا نآ
 ميلس قافتا ىلإ فارطألا لصوتت يكل ،ةشقانملا نم تاونس   .ايئيب

 رظنلا تاهجو نيب نم ناكو .ةحرتقملا تاليدعتلل مهتضراعم نع اوبرعأ نيرخآ نيبودنم نأ ريغ  - ٣٧
، ةدفنتسم داوم تسيل ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم نأ اهنع برعملا لماعتلا  نكمي ال كلذلو نوزوألل

ادم نيذللا لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا بجومباهعم    ةقبطل تاديدهتلا ةجلاعمل ديدحتلا هجو ىلع تعا
اهعم لماعتلا  ريبادت نأو ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ةلأسم جلاع دق وتويك لوكوتورب نأو ؛نوزوألا
 ولو ىتح هنإو ؛ةدومحم ريغ ةينقتو ةيسايسو ةينوناق تاعبت اهل نوكت نأ نكمي لايرتنوم لوكوتورب بجومب
ة ةيناكمإلا ترفاوت ة ينوناقلا  لوكوتورب راطإ يف ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمعم لماعتلل  يسايسلاو

،  تابكرم نأو ؛خانملا ماظن راطإ يف ةلصلا تاذ تاشقانملا ءاهتنا ىتح راظتنالا بلطتي كلذ نإف لايرتنوم
، نم ريثك يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل ةماه لئادب لكشت ةيرولفورديهلا نوبركلا  نادلبلا
ل يجيردتلا صلختلاةيلمع  قيعي نأ اهدييقت نأش نمو ، ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم جعملا  ةيرولف
 نع دراوملاو مامتهالاو تقولا نم ًاردق لوحي فوس ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ةلأسم ةجلاعم نأو
ةألا ةمهملا ، لوكوتوربل يساس ة، رثكألا ذيفنتلا تايولوأو لايرتنوم  نم يجيردتلا صلختلا كلذ يف امب يمهأ
، ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم  ةدفنتسملا داوملا فراصمعم لماعتلا  ىلإ ةيمارلا ريبادتلاو ةيرولف
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نإفةفلتخم ةحنام تاهج اهيلإ تراشأ يتلا ةيلاملا تابوعصلا ىلإ ًارظن هنأو ؛نوزوألل  ةديدجلا تامازتلالا ، 
 ةينقتو ةيلام ةدعاسمب ةبوحصمنوكت ال دق  ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب

 عيمج يف تامادختسالا عيمجل رفوتت ال ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم لئادب نأو ؛ةمئالمو ةديدج
، لاوحألا عيمج يف وأ قطانملا  يف ًالامعتسا عسوألا ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم اميس ال ةيخانملا
 نادلب ةدع يف نييسيئرلا حلاصملا باحصأ عم تيرجُأ يتلا تارواشملا نأو ؛ديربتلاو ءاوهلا فييكت يعاطق
 ةينمزلا رطألا يف اهذيفنت ىلع ةردقلا مدعو ةحرتقملا تاليدعتلل ةريبك ةضراعم نع باقنلا تفشك
  .تاحارتقالا يف ةاخوتملا

، تاليدعتلا نإ رثُك نوبودنم لاقو  - ٣٨ ، اهتغيصب ةحرتقملا بج وأ ةنيعم لئاسم جلاعت مل ةحقنملا ت 
، تاليدعتلل ةضراعم هذه رظنلا ةهجو نع نيبرعملا ضعب ىدبأو .ةماه ةلئسأ ىلع  برعأ امنيب ةحرتقملا
، ةلصاومل مهدييأت نع ضعبلا  ةلصلا تاذ لئاسملا ةشقانم أدبيل لاصتا قيرف ليكشت لمأ ىلع تالوادملا
 اميف حرتقملا ليدعتلل ةينقتلاو ةينوناقلا تاعبتلا ددصلا اذه يف ةراثملا لئاسملا نيب نمو .اهل لح داجيإو
، لوكوتورب نيب ةقالعلاب لصتي ، ريغتنأش ب ةيراطإلا ةيقافتالاو لايرتنوم  ؛وتويك لوكوتوربو خانملا
 يف ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ريغ نم ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لئادب راشتناو
، نوبركلا تابكرمل يئيبلا رثألاو ؛تاجالثلاو ءاوهلا فييكت يعاطق  نابسحلا يف ذخألا عم ةيرولفورديهلا
، يه تلح يتلا داوملل نراقملا رثألل اهعم لماعتلا متييتلا داوملل نراقملا رثألاو اهلحم  تايقافتالا بجومب  
 جاتنإل ةيمانلا نادلبلل حاتملا تقولاو ؛اهتفلكتو ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم لئادب رفاوتو ؛ةيئيبلا
 ىلع ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا رثأو ؛ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمل لئادب
 تابكرمل ةنراقملا ةءافكلاو ةنراقملا ةفلكتلاو ؛لبقتسملا يف فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجت تايلمع
 ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم لئادبل ةنراقملا ةءافكلاو ةنراقملا ةفلكتلا لباقم ةيرولفورديهلا نوبركلا
 كالهتسالا تاذ نادلبلا ىلع حرتقملا ليدعتلا رثأو ؛يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ
 ؛ةيمانلا نادلبلا ىلع ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل لجعملا يجيردتلا ضيفختلا رثأو ؛ليئضلا
 ؛يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ةلماعم ةيفيكو
 ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم/ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ليوحت عيراشم ةلماعم ةيفيكو
ل يجيردتلا صلختلا لودج ذيفنت حيتي وحن ىلع تروط يتلا  ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم جعملا
، ةيثالثلا ليوحتلا تايلمع عم فارطألا ددعتملا قودنصلا لماعتي نأ بجي فيكو ؛ةيرولف  وأ ةلمتحملا

، اهيف سمتلت يتلاتالاحلا   تابكرمو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ليوحتل ًاليومت تَّقلت يتلا عناصملا
  .ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ليوحتل ليومتلا نم ًاديزم ة،يرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا

 نوبركلا تابكرم جاتنإ ضيفختل ىرخأ تارايخل مهدييأت نع نيبودنملا نم ددع برعأو  - ٣٩
 لئادب دامتعا لجأ نم فارطألل زفاوح ميدقت تارايخلا هذه نيب نمو .اهمادختساو ةيرولفورديهلا
 عضوو ،يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل
 يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ لئادبلا نم ديزم جاردإ نامضل ةفلكتلا ةلاعف تابتع
، ددعتملا قودنصلا اهلومي يتلا عيراشملا يف  عيراشملل ينقتلاو يلاملا معدلا نم ديزملا ميدقتو فارطألا
 نيبودنم ةدع حرتقاو .يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنم ةردق تاذ لئادب مدختست يتلا ةيبيرجتلا

  .ةشقانملا ءانثأ تريثأ ةددحم لئاسمةساردب  يجولونكتلاو يداصتقالا مييقتلا قيرف موقي نأب بلطميدقت 
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 يفو ةحرتقملا تاليدعتلا يف رظنلل يمسر لاصتا قيرف ءاشنإل مهدييأت نع رثُك نوبودنم برعأو  - ٤٠
 لاصتا قيرف ءاشنإ ىلع اوضرتعا نيرخآ نيبودنم ةدع نأ ريغ .ةشقانملا ءانثأ تريثأ يتلا لئاسملا عيمج

،  دحأ لاقو .ةماه ىرخأ لئاسم يف رظنلل صصخملا نمزلا نم ءزجب رثأتسي فوس كلذ نإ اولاقو يمسر
دلبدفو نإ نيبودنملا قلتي مله   لاقو .ةحرتقملا تاليدعتلا نأشب يمسر لاصتا قيرف يف ةكراشملاب ًاضيوفت  
 قيرف ءاشنإ ةيناكمإ تدعبتسا ةقباسلا تاعامتجالا يف ةحرتقملا تاليدعتلا تاشقانم نإ نيبودنملا ضعب
يلاحلاعامتجالا يف اهتشقانمل يمسر لاصتا  يتلا لئاسملا نوكت نأ نيبودنم ةعضب حرتقا كلذ نم ًالدبو . 
ىرج ةيمسر ريغ تاشقانمل ًاعوضوم تريثأ عامتجالا اذه شماه ىلع ت.  

ةقلعتملاةلئسألاو تاقيلعتلا نم ةعونتم ةعومجم ىلع درلا ةدحتملا تايالولا لثمم ىلوتو  - ٤١   
ًامومع يملعلا لا.اهعيضاوم بسح اهعيمجت قيرط نع كلذو ،تاحرتقملاب  اب هامسأ اميفو كان ه نأ دكأ  

نأ نكمي يتلاو ،ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم يف ةدايزلا لوانتت يتلا ةقوثوملا تاساردلا نم ديدعلا ًالعف 
يتلاو ،ةيليصفت عجارم ا   أشب   نوبركلا تابكرم يف ةدايزلا  طبضىلإ ةيمارلا ريبادت لااهضعب لوانتي مِدقي

  .ةيرولفورديهلا
 ةيراطالا ةدحتملا ممألا ةيقافتاو لايرتنوم لوكوتورب نيب ةقالعلاو ،ةينوناقلا اياضقلا ناديم يفو - ٤٢

، نأش ب لايرتنوم لوكوتورب لوانت نأ ةدحتملا تايالولا لثمم لاقخانملا ريغت نوبركلا تابكر مل 
، ةيرولفورديهلا  داوملا نم يجيردتلا صلختلا ةيلمعل ةرشابم ةجيتنك يتأي اهمادختسا نأل عورشم رمأ

عم ىشمتي رمأ ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم لوانت نأ كلذ ىلإ فاضي و. نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا
ةداملا نم ٢ةرقفلا  نواعتلا ىلإ فارطألا وعدت يتلا ،انييف ةيقافتا نم ٢  ءزج اهرابتعاب تاسايسلا قيسنت يف  

لوكوتورب لمع ضوقي ال كلذ نأو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا ةيلمع نم ؛وتويك  
تايوتسم نم ضفخي نأ هنأش نم لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف كالهتسالاو جاتنإلا ضفخ نأو 

نأب ًاديدحت حرصي حرتقملا حيقنتلا نإف كلذك. هقيقحت ىلإ وتويك لوكوتورب ىعسي ام وهو ،تاثاعبنالا  
لوكوتوربو ةيراطإلاةيقافتالا ليغشت نم ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ءانثتسا وه سيل هنم ضرغلا   

  .وتويك
ةيفاضإ تامازتلا عبتتسي ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم عم لماعتلا نأب لثمملا مّلسو   - ٤٣

بلطلا ةيناكمإ نأشب نآلا يرجت ةيمسرريغ تاشقانم ةمث نأ ىلإ ًاريشم ،فارطألا بناج نم تايلوؤسمو   
نوبركلا تابكرمل يجيردت ضفخ ءا رجإ فيلاكت ريدقت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ
اهدعس . ةيرولفورديهلا  نأشب تاساردلا نم ديزملا ءارج إلمعد لا ميدقتي ةدحتملا تايالولا نأ فاضأو

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ةلمتحملا قوسلا فورظ ةداملا نم ١  ةلماعلا ريغ فارطألا ىدلو ٥   ،
كلذ يف امب ،ا  ةحرتقملا تاحيقنتلا ةشقانم ءانثأ تريثُأ يتلا اياضقلا نم ريثكلاب قلعتي ام.  

لامتحاو اهرفاوت ىدموةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم لئادب عضو نأشب ةلئسأ ىلع ًادرو   - ٤٤  ،
ةئاملاب ٨٥هردق يجيردت ضيفخت ىلإ يمري حرتقملا اذه نأ ىلع لثمملا ددش ،قاوسألا يف اهلغلغت  نم  

صلخت ىلإ سيلوةيعجرملا ةميقلا لماك،  ارتعا كلذيفو.   لئادبلا رفاوت مدعب ف  رمألا ،تاعاطقلا ضع  بيف 
ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا نم ةيقبتملا ةئاملاب١٥ـلا ةبسن لثمي يذلا  لثمملا راشأو .  

تاذ ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم نم تالا   ةردقلا ا ضعب يف ثدحي دق لاقتنالا نأ ىلإ كلذك
ىلع  ةضفخنملاةردقلا تاذ ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ىلإ يملاعلا رارتح الا ثادحإ ىلع ةعفترملا
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حيقنتلا دامتعا نإ لثمملا لاق ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو . تانيفلوأورولفورديهلا ىلإ وأ ،يملاعلا رارتحالا ثادحإ
نأو ؛ةيرولفوردي هلا نوبركلا تابكرم لحم لحتل خانملاب رضت اللئادب ريوطت ىلع ثحي فوس حرتقملا 

ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم لئادب رفاوت ، لثامي ًايلاح  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم رفاوت  
كلت نم يجيردتلا صلختلا يف رظنلا اهيف أدب يتلا ةرتفلا يفةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمو   

رفاوت نعليص افتلا نم ًاريبك ًاردق لثمملا مدق مث. ةيئايميكلا داوملا   .تاعاطقلا فلتخم يف لئادبلا 
ةدحوملا-تايالو (ايزينوركيمو كيسكملاو ،ادنك نم لك ولثمم رركو   - ٤٥ نم ةنلعملا مهفق اوم)  

ةدحتملا تايالولا لثمم اهراثأ يتلا طاقنلااوديأو، لبق ىلع ادنك لثمم باجأ ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .  
راطإ يف تباث ليومت ميدقتب اهسفنأ تمزلأ دق  ٥ةداملا ب جومب ةلماعلا فارطألا نأ اهدافم ةظحالم
نإ لاقف .طقف فارطألا ددعتملا قودنصلا راطإ يف قبطني تباثلا ليومتلا ديدحت،  ىلع  ١٩/٦ررقملا ب 
ىلع قافتالا مت اذإ ه نأ حضاولا نمو. طقف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا

 نإف ،الثم ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمب قلعتي ام اهنمو ،لايرتنوم لوكوتورب راطإيف ةيفاضإ تامازتلا 
تابكرم نم صلختلا ليومت نأشب تاشقانملا نأ ىلإ كلذك راشأو . ضرغلا اذهل مدقيس يفاضإلا ليومتلا
 فارطألا نأ ديب ،ةبيصع تناك ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
، أشب قافتا ىلإ لصوتلا نم نآلا ىتح تنكمت فارطألا ددعتملا قودنصلا راطإ يف ليومتلا لئاسم ن
  .حاجنب ًامدق يضملا نم تنكمتو

لصاوتت نأكراشملاسيئرلا حرتقا ،ًامدق يضملا ةيفيك لوح ءارآلا يف قفاوت دوجو مدعل ًارظنو   - ٤٦   
نأو ،ةماع ةسلج يف ةلأسملا هذه ةشقانم راطإ يف ًاضيأتاشقانملاةلصاوم نكمملا نم   مسر ريغ قيرف    .ي 

لصوتلا مدع ءازإ طابحإلاب مهروعش نع نيرخآلا نيلثمملا نم ددعو حرتقملا ورصانم برعأو  - ٤٧
 رمألا اذه اوربتعاو، يمسرلاصتا قيرف راطإ يف ةلأسملا هذه ةشقانم ةلصاوم نأشب ءارآلا يف قفاوت ىلإ 

يذلا يئارجإلا حرتقملا تلبق دق هتموكح نأ نم مغرلا ىلع هنأب مهدحأ حرصو. ةدومحمريغ ًةقباس   
،كراشملاسيئرلا هب مدقت  إف ثلاثلا عامتجالا ءانثأ ةيمسر ةروصب ةلأسملا ثحب ةلصاوم يف اهقحب ظفتحت ا   

  .فارطألل نيرشعلاو
ـلا لالخ هنإ ًالئاق ،كراشملا سيئرلا رارقءازإ هاضر نع نيلثمملا دحأ برعأو  - ٤٨ نم ًاماع  ٢٠ 

ةيالو زيح لخاد عقت لئاسم ةشقانمل طقف ةيمسر لاصتا ةقرفأ تئشنأ لايرتنوم لوكوتورب ةايح 
  .انييف ةيقافتاو لوكوتوربلا

ةماعلا ةسلجلا لالخ يرجتس يتلا ة  - ٤٩  يفاضإلا تاشقانملا زَّكرتت نأ ًاضيأ كراشملا سيئرلا حرتقاو
ضيفختلل ةينمزلا لوادجلا ؛ليدعتلا تاحرتقم قاطنو ةيعجرملا تايمكلا: يه ةددحم رصانع ةسمخ ىلع  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل يجيردتلا  ؛اهبجومب ةلماعلا ريغ فارطألاو ٥  رفاوت و، 
تاجتنملا ىلع ةباقرلا و؛ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملا بناوج و؛ةينمزلا لوادجلا هذه يف رِّثؤي دق يذلا لئادبلا 

عم ةقالعلاو ةينوناقلا لئاسملا و؛ ٢٢ –يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم جاتنإ نع ةيتأت ملا ةيوناثلا
نأشبةيراطإلا ةيقافتالا خانملا ريغت   .  

يسايسلا عضولا ببسب كلذو ،خانملا ماظن دعاست ال ةحرتقملا تاليدعتلا نإ نيلثمملا دحأ لاقو   - ٥٠
ملا رب طيحييذلا ساسحلا   فارطألاف ،نوزوألا ةقبط دعاس يغت نأشب تاشقانملا  ت ال ا  لمعت أ امك ،خان



UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/6  

14 

لل يلاحلا تقولا يفًةدهاج  م نمجعُملا يجيردتلا صّلختلا ذيفنت   ، ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكر
ةيساسألا ةيالولا ضقان   ي ،ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم يِّطغ   ةلكوملاي ٍليدعت ةشقانم يف تقولا ءاضقو

ةطشنأ . يلاحلا عامتجالا ىلإ  زيم  ت يتلا نواعتلا حورب  رض  تس تاليدعتلا هذه نأ كلذ ىلإ فاضيو
  .لايرتنوم لوكوتورب

نمو ،ًةرشابم عقي ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم عوضوم نأ يه ةيناثلا ةلأسملا نإ ًالئاق عباتو   - ٥١
ًاحاجن تققح لوكوتوربلل ةعباتلا ةفيظنلا ةي منتلا ةيلآ نأو وتويك لوكوتورب ةطلس تحت ،ةينوناقلا ةيحانلا
نم ريبكلا مكلا يف لَّثمتتو ،ةينقت ٌةلأسم يهف ،ةثلاثلا ةلأسملا امأ . تابكرملا هذه يف مكحتلا ديعص ىلع

اهرفاوت ىدمو ،ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمل ةلمتحملا لئادبلا عضوب ُطيح  ايجولونكتلاف . ت يتلا كوكشلا
ةدئافلاب دوعي ٍوحن ىلع فارطألا اهيفهيف امب جضنت مل    ليدعتلا ةشقانم نإف ،يلاتلابو . رظنت يكل ةيافكلا

  .ةيدجم تسيل
يتلا ليدعتلا حارتقا بناوج نم ًاضعب تزربأ ةقباسلا تاشقانملا نأب ةكراشملا ةسيئرلا ترَّكذو  - ٥٢  

اىلع مهتضحو ،نيلثمملا مامتها تراثأ أشب ةشقانملا نم ديزملا ءارجإ رابتعالا يف ةذخآ ،تحرتقاو.    
ا لغاوش لا أدبي نأو ،ًافنآ ا ةثالثلا رصانعلا لماعلا قيرفلا لوانتي نأ  ،فارطألا ضعبدبأ يتلا  ركذ يتلا
حارتقا يف ةدراولا يجيردتلا صلختلل ةينمزلا لوادجلاب اهتقالعو لئادبلا رفاوت يف ةلثمتملا ةينقتلا ةلأسملاب  
خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةيقافتالا عم ةقالعلاو ةينوناقلا لئاسملاو ،ةيلاملاوةينقتلا ةدعاسملاو ،ليدعتلا ديب .  

  .حرتقملا ليدعتلابقلعتت ةددحم ةيصاصتخا ليصافت ةشقانم هناوأل قباسلا نم نأ اوأر نيلثمملا ضعب نأ 
يف عبط لاب دعاسيس ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا ضيفخت نإ نيلثمملا دحأ لاقو  - ٥٣

ةقبط ىلع ظافحلا يف ةرشابم ٍةروصب نأ نم مغرلا ىلعو ؛خانملا ماظن قيبطت    دعاس  ي ال رمألا اذه
تمدختسا يتلا ،ة   راضلا ةيئايميكلا داوملا مادختسا ضيفخت نع ٌلوؤسم لايرتنوم لوكوتورب نإف ،نوزوألا

ليدعتلا ا ميفو. نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا تايلمعل ًةجيتن  رثؤ  ي يتلا ةيفيكلاب قَّلعتي ا
هاري ذإ ،رَظ   ن ِةهجو دّ  رجم وه رمألا اذه نإف ،لايرتنوم لوكوتورب ا  فر  ع يتلا نواعتلا حور ىلع حرتقملا

ةدعاسملا جذومن نأ ىلع ددشو . نييضاملا نيدقعلا لالخ ذفنملا لمعلل يقطنم يباجيإ ٍروطتك نيلثمملا ضعب
لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف ،ريبك ٍحاجنب ،مدختسا يذلا جذومنلا سفن نوكيس ،نادلبلل ةمدقملا ةيلاملا 

ةليوط ٍةرتفل اهتبرجت تمت يتلا هتان    .وكم عيمجبو ،نيدقعلا نيذه لالخ
٥٤ -   ، يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ ىلإ راشأف ،لئادبلا رفاوت نع نيلثمملا دحأ ث  دحتو

يماع يف ،ن  يف رفاوتت يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ لئادبلا نأ ٢٠١٠ و٢٠٠٩يب  ،
لِّكش   ي نأ نكم  ي يكيمانيد   يميظنت ٍراطإ دوجو نأ نيبي لايرتنوم لوكوتورب خيرات نأو ،تاعاطقلا ضعب

يفختلا ةيلمع يف ًا. ينقتلا راكتبالل ًاعفاد  يساسأ ًارصنع ةيعجرملا تايمكلا   دع نمو . اهاهتنمو يجيردتلا ضتو
ضيفختلل ةريبك ٍدوهج لذب يعدتسي   ىوتسم يف تايمكلا هذه  ددح نأ ديب . ت نأ ةياغلل يرورضلا

كالهتسا نع ةيخيراتٍتانايب اهنيمضت يتلا نادلبلا حلاصمب    رض  ي دق ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم  
كلت مادختسا ةلحرم تطخت يتلا كلت وأ ىرخألا نادلبلانم عرسأ ٍوحن ىلع تابكرملا كلت نم تصَّلخت   

  .تابكرملا
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ت ةيلام ةيلآكمدختسي نأ نكمي فارطألا ددعتملا قودنصلانأ ىأرو   - ٥٥ ة   يفاضإلا ةفلكلا لمحت
،.ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ضيفخت نع ةمجانلا كلذ ىلإ ةفاضإلابو ةيفاضإ تاشقانم ءارجإ نكمي    
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ُلاكيإ نكمملا نم و ةقمعتم ةسارد يعدتسي رمألا نأ ديب ،كارشإ ةلأسمل

ةشقانملا ءارجإ  رسي   .يس امم ،ضيفختلا ةفلكتل ّيلوأ ٍمييقت ميدقتب يداصتقالا
٥٦ -   ، ةيعجرملا تايمكلا باسح يف تمدختسا يتلا ةقيرطلل ٍتاحيضوت نيلثمملا نم   ددع بَلَطو
  .ضيفختلل ةينمزلا لوادجلا عضوو

تانايب ىلإ دانتسالاب تبس   -٥٧  ح ةحرتقملا ةيعجرملا تايمكلا نأ ةدحتملا تايالولا لثمم حضوأو
لماعلا فارطألا اهتمدق يتلا٢٠٠٨-٢٠٠٥ةرتفلل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم  بجومب ة،   

ةداملا نم ١ةرقفلا  ةينمزلا لوادجلا تدنتسا دقف ،ة رقفلا كلت بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل ةبسنلاب امأ. ٥ 
اهسفن ةرتفلل ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم نع   تذخأ دقو . تانايب اهنيب نم ،تانايبلا نم ٍةعومجم ىلإ

رخآلا اهضعب رفاوت   ، . برُقو ،لئادبلا ضعب رفاوت نابسحلا يف ةحرتقملا ةينمزلا لوادجلا ساسألا اذه ىلعو
ةداملا نم ١ةرق فلا بجومب ةلماعلا فارطألا أدبتس فارطألا أدبتس اميف ٢٠١٧ماع يف ٍديمجت ةيلمع ، ٥   ،

  .٢٠١٥ماع يف ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ضيفختب ةرقفلا هذه بجومب ةلماعلا ريغ 
تايمكلا باسحل ةريخألا تاونسلا نم تانايبلا مادختسا يغبني هنأ نيلثمملا ضعب ىأرو   - ٥٨

تابكرمل ةيعجرملا تايمكلا باسح يف دانتسالا بجاولا نم اذإ امع نورخآ لئاست اميف ،ةيعجرملا 
تايمكلا بسح ةيرولف ةيرولكورديهلا تابكرملانع تانايبلا ىلإ ةيرولفورديهلا نوبركلا   ت نأ اوحرتقاو  ،

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيعجرملا  يب ىلإ دانتسالاب٥  نوبركلا تابكرم تان ا، 
  .ًةرشابم ةيرولفورديهلا

تايمكلا باسحل ةريخألا تاونسلا تانايب مادختسا حارتقاب ةدحتملا تايالولا لثمم ب   - ٥٩  حرو
ضعب ىدل عساو ٍقاطن ىلع ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم تانايب رفاوت ِِلاح يف هنإ لاقو . ةيعجرملا

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  ختسا لعفلاب نكمملا نم نإف٥  ةيمكلا باسحل اهماد ، 
ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب ةقّلعتملا تانايبلا جاردإ نأب لئاقلا قيلعتلاب قَّلعتي اميفو . ةيعجرملا

ورصانم ربتعا ،هيلع قفتا امم ركبأ ٍتقو يف تابكرملا هذه مادختسا تفقوأ يتلا فارطألا ةحلصمب   رض  ي دق
نوبركلا تابكرم مادختسا رابتعالا يف ذخأت نأ بجي ةيع جرملا تايمكلا تانايب نأ يأرلا اذه
  .حارتقالا يف ةنورملا ضعبل ٌةحسف كانه نأ ديب ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمو ةيرولفورديهلا

ةقباسلاتاشقانملا نم هصلختسا ام نإ نيلثمملا دحأ لاقو  - ٦٠ يتلا ة    يساسألا لئاسملا ضعب كانه نأ  ،
 ، لماعلا قيرفلا نأ رابتعاب ،حرتقملا ليدعتلا نم ةددحم رصانع ةشقانم نكمملا ريغ نم نكل اهتشقانم نكمي

اهتشقانمب ٍل  دعب ًةباجإ. وخم ريغ   قلت مل هدلب اهحرط يتلا ةلئسألا نإ ًالئاق   ؛لاثملا ليبس ىلعف . فاضأو
نوبركلا تابكرم راثآ نع ةقوثوم ةيملع تاسارد يأ كانه تناك اذإ ام هدلب   ىلع ةيرولفورديهلا بَلط  

يف اهذاختا مت يتلا ريبادتلل رابتعالا يف ذخألا عمو ،ىرخألا يرارحلا سابتحالا تازاغ عيمجب ًةنراقم ،خانملا 
نع ة . ةيئيبلا تادهاعملا فلتخم راطإ  يقادصم تاذ ٍةسارد   يأ ِركذ نم اونكمتي مل ليدعتلا يرصانم نأ   ديب
رف ىلإ لكو. عوضوملا اذه    .ةساردلا هذه لثم ءارجإ ةمهم يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيت نأ حرتقاو
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ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا وانييف ةيقافتا نيب عمجلل ٌةلواحم وه حرتقملا ليدعتلا نإ ًالئاق عباتو   - ٦١
. نيتيقافتالا اتلك يف فارطألل ٍعامتجا يف الإ اهذاختا نكمي ال ةيسايس ةوطخ يهو ،خانملا ريغتنأشب 

لوقت ٌة   ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمل لئادب يأ ًايلاح دجوي ال هنإ يساسأ ٌةقيقح ةّمث ،كلذ ىلع ًةوالعو
نم ٍرارضأ يأب اهببست مدعو ،ةيداصتقالا ةيحانلا نم اهرارمتساو ،ةينقتلا ةيحانلا نم اهتيلاعف تتبثأ 

ةداملا نم ١ةر قفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نأ ىلإ راشأو. ةيئيبلا ةيحانلا ىلإ اهيعس يف ٍتاقوعم هجاو ٥  ت ،
تاذ لئادب دوجو مدع ببسب كلذو ،ةيرولف ةي رولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا
َظحالو . ءاوهلا فييكتو ديربتلا تاقيبطت لاجم يف اميسال ،يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ٍةضفخنم ٍةردق

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نأ لثمملا  نوبركلا تابكرم نم ٍةفاثكب تل ٥   وحت دق  ،
ةردقلل ٍرابتعا يأ نودبو ،بيرق ٍتقو ىتح ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ىلإ ةيرولف ةيرولكورديهلا 

نع يلختلا ىلع ةيمانلا نادلبلا ماغرإل اهعسو يف ام نادلبلا هذه لذبتو . يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع
دقو . ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملا ميدقت اهضرعب اذه اهفقوم ريربت لواحتو ،ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم

نوبركلا تابك رم نملجعملا يجيردتلا صلختلا ىلع ،ةيمانلا نادلبلا نم ،ةحلصملا باحصأ قفاو 
نوبركلا تابكر مل ةينقتلا ةيحانلا نم ةقوثوم ايجولونكت كانه نأ ساسأ ىلع ،ةيرولف ةيرولكورديهلا
اهكوكش. ةمدقتملا نادلبلا يف ًايلاح مدختست ،ةيرولفورديهلا     .راثأ دق لوكوتوربلا ليدعت حارتقا نأ ديب

لاصتالا قيرف راطإ يف ةراثملا لغاوشلا ضعب يف رظنلا نكمملا نم نأ كراشملا سيئرلا ىأرو  - ٦٢  
ع ةيفاضإلا تامولعملاب قلعتملا ررقملا عورشم   شقان    .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لئادبن ي يذلا

، و  - ٦٣ حورطملا لاؤسلا ىلع ًا  نادلبلل ةيعجرملا تايمكلا نع تامولعم ميدقت ادنك لثمم حرتقا در
ًاديفم رمألا اذه ربتعا اذإ ،نوبركلا ديسكأ يناث نم ا  تابكرم كالهتسا  يف ةريبكلاةدايزلل ًارظنو . الداعمب

ةيرولفةيرولكورديهلا نوبركلا عجرملا تايمكلا هذه نإف،  نم ًاردق نادلبلل يطع ي   ي امم ًةعفترم نوكت دق ة
يف ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ىلإ لوحتلل ةرتف حيتيو ضيفختلا ةرتف لالخ كرحتلل ًالاجمو ،ةنورملا  ،
  .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل لئادب اهيف رفاوتت ال دق يتلا ىلوألا تاونسلا

يف ملكت يذلا لثمملا اهنع ثحبي يتلا تامولعملا نمضتت ،ةيملع ٌةسارد ،لعفلاب ،كانه نإ ل اقو  - ٦٤
راشأو . ًاضيأ ًاديفم نوكيس ىرخأ ٍةساردل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءارجإ نكل ،قباس ٍتقو
ةم هلا نوبركلا تابكرم تاثاعبنا نع غالبإلا ريراقت نم ًاضيأ رفوتت تامولعملا نأ ىلإ  دقملا ،ةيرولفوردي
نأشبةيراطإلا ةيقافتالا بجومب خانملا ر   يغت ذاختا مدع رربي ال ةلماك ٍتامولعم دوجو مدع نأ ىلإ ه .    ونو
ةداملا نأ ىلع ددشو . ةدحاو ًةعفد تاعاطقلا عيمج ُلوانت يرورضلا ريغ نم نأو ،ةيرورضلا تاءارجإلا

انييف ةيقافتا نم٢ ّكمي ًايفاك ًاقاطن حنمت  لايرتنوم لوكوتورب ن  ًاراثآ ُثِدح عم لماعتلانم    ت يتلا داوملا  
نوزوألل ةدِفنيف مكحتلل ةذختملا تاءارجإلل ًةجيتن ًةراض  تسملا داوملا  .  

تقرح   - ٦٥  ي مل هنأ ىلإ  ه ون هنكل ،ةراثملا ةيسايسلاو ةينوناقلا لغاوشلا عم   فطاعتي هنإ ًالئاق درطتساو
لا حارتقال ٍليدب   راطإ يف الو ،لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف ال ،ةيضاملا ثالثلا تاونسلا لالخ ليدعت يأ

خانملا رنأشب ةيراطإلا ةيقافتالا   ف ،لوكوتوربلا ليدعتل ةليدب. يغت   يرورضلا نم راكفأ كانه تناك ولو
اهنعحاصفإلا نم نوكيس ف ،لوبقم ريغ يلاحلا حارتقالا ناكو ،ةليدب ٍراكفأ ةيأ كانه نكت مل اذإو.  
  .ًامدق يضملل ٍليبس داجيإ بعصلا
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لا ىلع زيكرتلا نم ًالدب ،لضفألا نم هنأ نيلثمملا دحأىأرو  - ٦٦ نوبركلا تابكرمل يجيردتلا ض يفخت 
لئادبلل ةبسنلاب ىرخأ تارايخ ةعومجم فاشكتسا ،ةيرولفورديهلا اب ة   ا رضملا ريغ أش نم يتلا خانمل
لوكوتورب عم لخادتلانود ةلوليحلا وتويك  لوكوتوربو خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةيقافتالا نإ لاق و.  

يأ نأو ،ةيرولفوردبيهلا نوبركلا تابكرمو خ انملا ريغت اياضق عم لماعتلل يسيئرلا ىدتنملا نالكشي وتويك
شلا اذ  ئدابملا عم ًاقس تموامهل ًالمكم نوكي نأ بجي لايرتنوم لوكوترب راطإ يف ن أذختي ءارجإ

ةيمهألا نم نأ لثمملا ظحالو . ةتوافتملاو ةكرتشملا تايلوؤسملا أدبم كلذ يف امب ،امهيف ةدراولا ماكحألاو
ةمدقتملا نادلبلا ىلحتتنأ ناكمب يك ،خانملا ريغت ماظن راطإ يف ةيدايقلا حورلاو حومطلا نم ريبك ردقب    
تاليدعتلا نإ ًالئاق درطتساو. ةلماش ةروصب رمألا اذه ةجلاعم نم نكمتت ا ةحرتقملا   أو ًاريبك ًالدج ريثت
تاسايس ج.ًايقيفوت ًالوبق قلت مل  نع ثحبلا يلاتلاب بجاولا نمو عيمج تاجايتحا بع وتستىرخأ ة ي 
نمز ذنم لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا اهيلع لوعت  يتلا قفاوتلا حورب ًالمع ،اهلغاوشو فارطألا
 ة دايز يف لثمتت دق راكفألا هذه ىدحإ نأ .ليوط قودنصلا اهمدختسي يتلا ةفلكتلاب ةنراقملا ةيلاعفلا دح

تاذ لئادبلا دامتعا عيجشت ةيغبفارطألا ددعتملا  يملاعلا رارتحالاثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلا  عضوو    ،
  .فارطألا ددعتملا قودنصلا اهلومي ةيجذومن عيراشم

يتلا ةيميظنتلا ماكحألا نأشب تامولعم نوفلتخم نولثمم مدق ،ةلئسألا ضعب ىلع ًادرو - ٦٧  اهتعضو 
تاذ داوملا لاخدإ عنمل م   هيف يرجي يذلا تقولا يف يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةعفترملا ةردقلا ادلب

  . ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا
، لأسم هنأب نيلثمملا ضعب هفصو يذلا ،خانملا ريغت نأب نيلثمملا دحأ حرصو - ٦٨ ةلأسم وهةيسايس ة  
ةكرتشملا تايلوؤسملا أدبم ىلإ نورخآ نولثمم راشأو . ةريغصلا ةيرزجلا لودلل ةبسنلاب توم وأ ةايح
فقوم وه ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمل يجيردتلا ضفخلا ثحب ىلإ ليملا مدع نإ ًاضيأ ليقو . ةتوافتملا
  .ًايلام ًافقوم سيلو يقالخأ

ت مويلا نكمملا نم هنإ ةيموكح ريغ ةمظنم لثمملاق ،ةشقانملا رثإو  - ٦٩ ديربتلا تاجايتحا عيمج ةيب ل 
خانملاب رضت التايجولونكت مادختساب ًابيرقت ةينقت ةيقوثومب عتمتتو،  ةنراقم اهتيلاعفو اهتينومأمب زيمتتو ،   
ةيعيبط ةد اهتفلكتب  ربم داوم مدختستو حملا ا،   اريظن نم ا  نوبركلا ىلع ةيوت اقيبطت ةيبلاغ يف ةءافك رثكأ
ةيمانلا نادلبلا ىلع يلمت ةرشابملا ةيئيبلاو ةيداصتقالا ةحلصملا نإًالئاق فاضأو. يرولفلا نع لوحتت ن أ  

نم نأو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم صلختلا دنع ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ 
نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ نادلبلل بسانملا  ريبادت ذختت نأو ناديملا اذه يف ةودق نوكت نأ ٥ةداملا    

اهنم صلختلاو ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم ضفخ ةيلمع عيرست ل روفلا ىلع ةيفاضإ ةيبيرضو ةيميظنت
  .يلحملا ىوتسملا ىلع

نأ ىلع لماعلا قيرفلا قفتا دقو - ٧٠  حيقنت ىلإ ةيمارلا تاحرتقملا ةشقانم ةمتهملا فارطألالصاوت  
يلاحلا عامتجالا ءانثأ تاحرتقملا هذه ةشقانم لصاوتت الأوةيمسر ريغ ةروصبلوكوتوربلا   ،.  
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  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم مدقملا ٢٠١١ ماعل يلحرملا ريرقتلا  - ًاسماخ
  ضرع  - فلأ

ضرع يد اصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل كراشملا سيئرلا ،نوسردنأ نفيتس ديسلا أدب - ٧١
هدعأ ريرقتب أدب يذلاو ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هدعأ يذلا ٢٠١١ماعل يلحرملا ريرقتل ا  
. سنوبسنوب  هيسوخ ديسلاو كوكدوو يلشأ ديسلا ،ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ناكراشملا ناسيئرلا

، داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ناكراشملا ناسيئرلامدقو  ةيئايميكلا ديسلاو يباماي يكاسام ديسلا  
لوبشتاك ديفيد ديسلانع ًاريرقت  ،يار .د نايإ   مدق اميف ،ةنجللا ا  كراشملا سيئرلا ،موقت يتلا ةطشنألا  
 ،ونازيب اترام ةسنآلاتمدق و. ةنجللا كلت لامعأ نع ًاريرقت تانولاهلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل
كراشملاةسيئرلا ةنجلل كراشملا سيئرلا ،كينودريف لايناد ديسلاو ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف  لة 

 ، ررقملاب ةينعملا لمعلا ةقرف لامعأل ًاضرعتانولاهلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ديسلا متتخاو . ٢٢/٢٢ 
نالآ ديسلاو كي نودريف ديسلامدقو . قيرفلل ةلماشلا ةطشنألا زربأىلع ءوضلا ءاقل إبضرعلا نوسردنأ 

يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم نموتوك ًايفاضإ ًاضرع،  نم يجيردتلا صلختلا يف زرحملا مدقتلا نأشب ،   
ضورعلا هذهل تاصخلم ريرقتلا اذ هليناثلا قفرملا يف درتو ،يندملا ناريطلا عاطق يف تانولاهلا مادختسا 

يمسر ريرحت نودبو ا    .احصأ اهمدق امك ةيحاضيإلا
هدلب بلط ضفر يف ببسلا نع نيلثمملا دحأ لءاستف . ةبوجأو ةلئسأ ةرتف ضورعلا تلتو - ٧٢

قاشنتسالا ةزهجأ تارداصل نيتمزاللا ديوريتسوكيتروكلاو لوماتوبلاسلا يتدامل ءافعإ ىلع لوصحلا 
ىلع لوصحلل هدلب بلط بيجأ امنيب ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مدختست يتلا ةننقملا تاعرجلاب 

قاشنتسالا ةزهجأ ةعانص يف ةمدختسملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تارداصل ةبسنلاب ءافعإ 
رارق نأب ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل لثمم حضوأو . تاكيلغوموركلا ىلع دمتعت يتلا ةننقملا تاعرجلاب
دق تاكيلغوموركلاب قاشنتسالا ةزهجأ تارداصب حامسلا دبلا نأ ةقيقحىلإ دنتسا  اهدامتعا متي مل لئا  

تارداصب ةصاخلا يلحرملا ريرقتلا يف ةشقانملا نأ كلذك حضوأو ،ةيميظنتلا تاطلسلا بناج نم دعب 
بناج نم ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلع دمتعت يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ 

نم ةدمتسم تامولعم ىلإ دنتست امنإ ؛ اهنعًا دبأ غلبي مل هدلب نإ دلبلا كلذ لثمم لاق يتلا ،نادلبلا دحأ
أ يعأليكبشلا عقوملا نمو ،نيينقت نيريبخ   كلذ يف ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهج نصم رابك دح

كلذ نيبو ةنجللا نيب متت ةيئانث تاثداحم لالخ نم هلح نكمي كلذب قلعتي مهافت ءوس يأ نإ لاقو . دلبلا
  .ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا لجأل دلبلا اهبلطي تاءافعإ ةيضق يأةجلاعم ًاضيأ نكمي ثيح ،دلبلا 

يذلاو ،قيرفلا هدعأ يذلا يلحرملا ريرقتلا نم ٧-٣عرفلا نأشب ًاحيضوت ادنك لثمم مدق و - ٧٣  
قاشنتسالا ةزهجأ نم زاهج  ٢ ٥٠٠دروتسا دق لوكوتوربلا يف فرطلا هدلب نأب حيرصتلا ىلع لمتشا 

لثمي امنإ مقرلا اذه نأ ًاحضوم ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع دمتعت يتلا ة ننقملا تاعرجلاب
  .تادراولاسيلو ةدوجوم تانوزخم نم ةيلحملا تاعيبملا 

تانييعت ضارعتسا دنع تخوت ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نأب ًاديكأت رخأ لثمم بلطو  - ٧٤
نإ لئاقلاأدبملاةيرورضلا تامادختسالا  يفكت ةيليغشت تادادمإ لثمت تانوزخمب طقف ظفتحت نأ فار طألل  

. دحاو ماعل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مدختست يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عينصتل
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متي نل هنأ ىلإ راشأ هنكلو ،رادقملا كلذ ىلع ديزت تانوزخم هيدل ًادحاو ًافرط نأ ىلإ ةنجللا لثمم راشأو 
دحلا ىلإ لصت ىتح ةدئازلا تانوزخملا هذه لِق يزملا جاتنإ  ت نأ ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم د
لثمم اهراثأ ةلص تاذ ةطقنب قلعتي اميفو. ررقملا دحأ اهيف ماق ةلاح كانه نأ ىلإ ةنجللا لثمم راشأ  ،رخآ 
نآلا موقي هنأ ال  إ،ةيرورضلا تامادختسالا لجأل ةيرولف ةيرولك نوبرك تابكرم نيزختب فارطألا
ىرخأ تامادختسا ىلإاهليوحتب تانوزخملا نأب لئاقلا أدبملل ًايرظن ًاقرخ ربتعي فقوملا اذه نأ ثيحو .  
بغرت  امبرف ،هلجأ نم تئشنأ يذلا ضرغلل مدختست مل اذإ اهريمدت بجي ددحم مادختسال ةصصخملا
  .ةلأسملا هذه ةشقانم يف فارطألا

٧٥ -  ، دراوملل ريدقت نآلا ىتح رفاوتي مل هنأب قيرفلل كراشملا سيئرلا ركذ ةلئسألا دحأ ىلع ًادرو
ةقرو ميدقت هتين نع نيلثمملا دحأ برعأو . مييقتلا ةقرفأل ةمزاللا تاربخلل تانايب ةدعاق ءاشنإل ةمزاللا
ة، يئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ديدج كراشم سيئر نييعت ىلع قداصت تاعامتجا ةعاق
  .يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفيف  ءاربخ ريبكو

تناك اذإ امع نيلثمملا دحأ لءاست ،هتاءارجإ نيسحتل قيرفلا اهلذبي يتلا دوه جلاب قلعتي اميفو - ٧٦
ئدابملا ةغايص ءانثأ    تَثِح  ب دق فارطألا ةددعتم ىرخأ ةيئيب تائيه لخاد متت يتلا ةلصلا تاذ لامعألا

يملاةيهيجوتلا  ءاضعألاحنتب ةقلعت نأ ىلإ قيرفلا لثمم راشأ ،كلذ ىلع ًادرو.   مت دق تامولعم كانه  
بناج ىلإ ،ةيكيرمألا مولعلا ةيميداكأ نمو خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا نم ًارخؤم اهؤاقتسا  
تاسمللا عضو دن  عرابتعالا يف ذخؤتفوسو قيرفلا ءاضعأ ىلع قئاثولا ميمعت مت دقو . ىرخأ تامظنم
  .ةيلوألا ةيهيجوتلا طوطخلا ىلع ةيئاهنلا

تاشقانم يف اهثحب لصاويس هنأو ،قيرفلا ىلإ ةيليصفت ةلئسأ ةمئاق مدق هنأ نيلثمملا دحأ دافأ و - ٧٧
 ، وهو ةطيسولا داوملا تامادختساب اهضعب قلعتي اياضق ةدعىلع ءوضلا ءاقلإ يف بغري هنكل ةيئانث  ،

رو ميدقت يونيعوضوم نم ةيلكلا تاثاعبن الا تاريدقت نأشب لاؤس ىلع ًادرو. هنأشب عامتجاةق  
بعاصم دوجو ىلإ ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل لثمم راشأ ،ةطيسولا داوملا تامادختسا 

ىلع اهعضو يغبني تاريدقتلا نأ ةقيقحل ًارظنو ،ةرشابم تانايب دوجو مدعل ًارظن تاريدقتلا هذهعضو يف   
هذه نأ امك ،ىرخأ رداصمو ،تاثولملا لاقتنا تالجسو ،مادختسالاتاريدقتو ،ةيعئاقو قباوس ساسأ   

ةيراجتلا تانايبلا فشك يف تاعانصلا يلثمم بناج نم ةبغر دجوت ال ثيح ،اهديكأت بعصي تاريدقتلا 
  .ةيرسلا

تانوزخم نأشب ةيبطلا ةينقت لا تارايخلا ةنجل ريرقت يف ءاج ام سكع ىلع هنأ لثمملا سفن حضوأو - ٧٨
نوبركلا تابكرم نم ًايجيردت صلخت دق يبوروألا داحتالا نإف ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم 

، لبق ةيبطلا تامادختسالا يف ةيرولف ةيرولكلا  يأريدصت نكمي الهنأو فارطألا نم هريغ تانوزخملا نم    
ا تاعيرشتلا هيلع صنت امل ًاقفوةيقبتملا ةليلقلا يف جرد لثمملا فاض أو. ةيراسلا ةيلحمل،   ت مل تانوزخملا نأ
ةيفيكلا نع ًالئاستم لثمملا ىضمو . ةيبطلا تامادختسالل تانييعت بلطب مدقتلا متي مل هنأل يبساحملا راطإلا

قاشنتسالا ةزهجأل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ديدجلا جاتنإلا تايمك ةنجللا ا   تددح يتلا
يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مادختسا نع تامولعم ىلع لوصحلا بَلَطو ،ةننقملا تاعرجلاب 

قاشنتسا ةزهجأ جاتنإ نع و ،نيصلا يف يجيردتلا صلختلا ةطخ قيبطت نعو ؛يديلقتلا ينيصلا بطلا
  .نيصلا يف تانوزخملا تايوتسم كلذكو ،نيصلا يف ةفاجلا قيحاسملا مدختست يتلا ةننقملا تاعرجلاب
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ىدل ةيئاضفلا ةعانصلل ةيرورضلا تامادختسالا تانييعتب قلعتي ًاحيضوت ًاضيأ لثمملا بلطو - ٧٩  
،يجيردتلا صلختلا قافتال ًاقبط هنإ ًالئاق فارطألا دحأ دلبلا اذه عم ًانط ٨٠ـب ةيصوتلا يغبني ناك     

يرتم نط ١٠٠نم ًالدب طقف ًايرتم  ًالعف ايصوأ    .داوملاب ةينعملا ةينقتل ا تارايخلا ةنجل لثمم حضوأو
ةقيقح ىلإ تدنتساقيرفلا ةيصوت نأ ةيئايميكلا  ةيئاضفلا تالحرلا  ددع دادزي نأ عقوتملا نمنأ اهدافم  

يف ةدايزب كلذ بكاوتي نأو ةيرشبلا اضفلا تابكملاددع ،  ةيلودلا قوسلا يف ًاديازتم ًابلط كانه نأو ةيئر  ،
  .ةيئاضفلا تامدخلاىلع 

  ةشقانملا  -ءاب 
قيرف هدعأ يذلا يلحرملا ريرقتلا ىلع ةماع تاقيلعتب نالثمم مدقت ،ضورعلا ميدقت بقع  - ٨٠

  .يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا
ددشو ،قيرفلا تايصوتب نيلثمملا دحأ بحر ،قيرفل  لةيليغشتلا تاءارجإلا ةيضقب قلعتي اميفو - ٨١

هتطشنأل ءاربخلا بسنأ رايتخاب قيرفلا موقينأ ةرورضىلع  يف دايحلا نم نكمم ردق ربكأ ىخوتي نأو   
نوك ت نأ نكمي نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتب ةينعملا لمعلا ةقرفل ءاربخلا رايتخا ةيلمع نإ لاقو. كلذ
عباطلا سفن اهل يتلا ةيلبقتسملا تايلمعلا يف هب ىذًاجذومن تح نأشب ةيهيجوتلا طوطخلا عورشم نأو .  ي

ةددعتم ىرخأ ةيئيب تالاكو عم رواشتلاو ريوطتلا ةلصاو  ملالخ نم هنيسحت نكمي دقءاضعألا يحنت 
، . فارطألا دهجلا ىصقأ لذب ىلع ةينقتلا تارايخلا ةنجل ن الك ّثح ةيلقألا ريراقتب قلعتي اميفو  يلثمملا
  .اهيدافتل

ةلأسم نأب نيلثمملا دحأ ركذ ،نييعتلا ةيلمعو ٢٢/٢٢ررقملا ب قلعتي اميفو - ٨٢ يف نز اوتلاةلافك  
ةياغلل ةدقعم ةلأسم يه هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةيوضع 

تاشقانملا نم ديزملا رج  ءاشنإل ةمزاللا دراوملا ةلأسمبقلعتي اميفو . ت مل اذإ ريصقلا لجألا يف اهلح رذعتي  
جاتحت ا لثممل الاق ،اهيف ثحبلا لهسي ءاربخلل تانايب ةدعاق عيسوتو  مامتهالا نم ديزملا ىلإًاضي أإ .

 ، ءاربخلا نييعتب ةصاخلا ةيهيجوتلا ئدابملا نأشب لمعلا ةقرف اهثحبت نأ يغبني ناك يتلا اياضقلا نيب نمو
، ةرتف لوط ىلإ راشي هتمدق يذلا ليلحتلا يف رهظت مل اهنكل ةعباتلا ناجللا يفو قيرفلا يف ءاضعألا ةيالو  

ىدحإ تنلعأو . اهاياعرنييعت دنع ةينطولا تاموكحلاب لاصتالا ةرورضو ،ءاضعألا نيي عتةداعإ ، وهل
ةقروب مدقتت فوس ا     .ءاربخلا نييعت نأشب عامتجاأ تالثمملا

ناريطلا ةمظنم ىلإو ،تانولاهلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ىلإ ركشلا بنيلثمملا الك مدق تو - ٨٣
يف تانولاهلا مادختسا ضيفخت ىلع ًاعم امهلمعل يلودلا يندملا رارمتسا نأ ىلإ نيريشم ،تارئاطلا لكايه  

  .نحشلا تاروصقملخاد تانولاهلا مادختسا لثم ،لبقتسملا يف ةقلاع اياضق يأ لحي نأ هنأش نم نواعتلا 

لايرتنوم لوكوتورب نم٢ةداملا نم تاءافعإلاب ةلصتملا لئاسملا   - ًاسداس    
يماعل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعتلا  -فلأ    ٢٠١٣ و٢٠١٢ 

ايجولونكتلا قيرف همدق يذلا ضرعلا ىلإ راشأ نأ دعب يعرفلا دنبلا اذه كراشملا سيئرلا مدق   - ٨٤
ثلاثلا لصفلا رظن أ (٢٠١٣ و٢٠١٢يماعل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ نع يداصتقالا مييقتلاو 

  ).ريرقتلا اذهل
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تاءافعإ دحأل هنييعت نع هدلب اهدعأ عامتجا ةقرو ىلإ هابتنالا  نيلثمملا دحأ ىعرتساو  - ٨٥
ةيئاضفلاتاقيبطتلا يف )CFC-113( ١١٣ - يرولف يرولكلا نوبركلا بكرمل ةيرورضلا تامادختسالا  .  

. ناثيملا رولك ومورب لئادبل ةيئيبلاو ةيحصلا راثآلا نع تامولعملا نم ًاديزم نيلثمملا دحأ بلطو  - ٨٦
مادختسال لئادب كانه نأ تدجو ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نأ نم مغرلا ىلع هنإ ر خآ لثمم لاقو
مدختستو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع دمتعت يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ  
. هدلب يف ةلكشم ببسي اهمادختسا تلعج ةينقت تابوعص كانه لازت ال ،طشن رصنعك مويبورتاربيإلا
مادختسالاولوبقلا نإف كلذل ةجيتنو ريرسلا  تقولا ضعب قرغتسيس لئادبلا هذهلنيي   .  

تاءافعإ بلط مدع ىلع ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمجو ،دنهلاو ،نيتنجرألا رخآ لثمم أنهو   - ٨٧
ليجستب حامسلا  لصاوتنادلبلا ضعب نأل هقلق نع برعأ هنكلو . ةيلاحلا ةرتفلا يفةجرحلا تامادختسالل 

ديؤي هنإف اذهلو ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع دمتعت يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ  
عيب وأ جاتنإ رظحل ةيلحم تاعيرشت عضو يف رظنلافارطألل يغبني هنأب ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ةيصوت   

ىأر،كلذ ىلإ ةفاضإلابو. ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع دمتعت ةديدج قاشنتسا ةزهجأ هنأ    
و ،ةيرادإلا تايلمعلاعيرستب يضاقلا ةينقتلا ةيبطلا تارايخلا ةنجل حارتقا يف رظنت نأفارطألل يغبني  هنأ  

ةشقانم ءارجإ يف رظني نأ فارطألا عامتجال يغبني نوبركلا تابكرم نم ةيقبتملا تانوزخملا مادختس ال 
  .ةينالديصلا ةبترلا نم ةيرولف ةيرولكلا

ضارمأ ببسب هنم ًاريثك ربكأ وبر لاببسب هدلب يف تايفولا لدعم نأ ىلإ نيلثمملا دحأ راشأ و  - ٨٨
ةيرورض دعت فيلاكتلا ةديهزلا ةننقملاتاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نإ ًالئاق ،بلقلا ًاضيأ ًاريرقت مدقو .  
تابكرم ىلع دم تعت يتلا ةننقملاتاعر جلاب قاشنتسالا ةزهجأ مادختسا نم دحلل هدلب يف عورشم نع

قفرمو ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم نيب  كراشتلابعورشملا اذه ذفنيو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 
ماع ةيا . ةيملاعلا ةئيبلا  براقيًاكرتشم ًاليومت  رفويسو، ٢٠١٣عم عورشملا لمكتسي نأ عقوتملا نمو 

  .ةديدجلا ةينالديصلا تارضحتسملل ةيريرس براجتءارج إلو نيعنصم ليدعتل رالود نييالم ٥،٥
يرولكلا نوبركلا بكرمل ةيرورضلا تامادختسالا ءافعإ نأشب عامتجالا ةقروب قلعتي اميفو   - ٨٩

يسورلا داحتالا يف ةيئاضفلا تاقيبطتلا ضارغأل١١٣ - يرولف دحأ راشأ  تاثداحملا نأ ىلإ نيلثمملا ،   
نوبركلا بكرم نع رضاحلا تقولا يف ةضاعتسالا نأ نع تفشك يسورلا داحتالا لثمم عم ةيئانثلا 

كورديهلا نوبركلا تابكرمب١١٣ -يرولف يرولكلا  ، ةيرولف ةيرول  بيرقلا لبقتسملا يف فقوتت فوس  
ماع لولحب قبطيس ١١٣ -يرولف يرولكلا نوبركلا بكرم لئادب مادختسا نأو  متيسو ٢٠١٣   ،

اع يف١١٣ -يرولف يرولكلا نوبركلا بكرم نم صلختلا  ةينقتلا تارايخلاةنجل ىلإ بلطو . ٢٠١٦م    
لبق ررقملا عورشم ةغايص نم ءاهتنالا ةيغب تارودلا نيب ةلأسملا هذه سرادتت نأ ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا  
نأ ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ىلإ ًاضيأ لثمملا بلطو . فارطألا رمتؤمل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا داقعنا
نأشب اهبلط يتلا تامولعملا مدقت ةننقملاتاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ  ءارجإل ًاريسيت ،تارودلا نيب   ديزملا ، 

شلا اذ  فارطألا رمتؤمل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا داقعنا لبق نأتاشقانملا نم.  
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رمتؤمل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ حقنملا رارقلا عورشم ةلاحإ ىلع لماعلا قيرفلا قفتاو   - ٩٠
لماكلاصنلادري و .هيف رظنلا لصاوي يكل فارطألا روكذملا ررقملا عورشمل  لصفلا يف ةفوقعم ساوقأ نيب    
  .لوألا قفرملا نم سماخلا

  ٢٠١٣ و٢٠١٢يماعل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعتلا   -ءاب 
جئاتن لانع ًالصفم ًاضرع ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ةعبرألا نوكراشملا ءاسؤرلا مدق   - ٩١

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت يف تدرو امك،ةنجللااهيلإ تلصوت يتلا  ةديسلا تمدقو .  
ديمورب ب ةينعملاةينقتلا تارايخلا ةنجل ريرقتو ليثيملا ديموربل نييملاعلا مادختسالاو جاتنإلا نع ًاريرقت ونازيب 

نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلايف ليثيملا ديمورب تامادختسا نع ليثيملا يرصب دمحم ديسلا مدقو .  
مدقو ،ةيساسألا علسلاو لكايهلا نع ًاريرقت توكرام ليشيم ةديسلا تمدقو ،ةبرتلا نع يلحرملا ريرقتلا 

ةنجللا ضرع توكرام ةديسلاو رتروب ديسلا متتخا مث . يداصتقالا مييقتلا نع ًاريرقت رتروب نايإ ديسلا
 ٢٠١٢يماعل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعتلا نأشب قيرفلل ةتقؤملا تايصو تلاىلإ هيونتلاب 

يمسر ريرحت نود ايناثلا قفرملا يف درتو. ٢٠١٣و  احصأ اهمدق امك ضورعلل تاصخلم ريرقتلا اذهل  .  
نم نوكيس هنأ كراشملا سيئرلا  ىأرو. ةبوجأو ةلئسأ ةرتفو ةماع ةشقانم ضورعلا تبقعأو  - ٩٢

ةنجللا عم ةيئانثلا تاشقانملا ةلصاوم ةريثك تالاح يف نيلثمملل مئالملا تامادختسالل م  نأشب   اءافعإ
  .ةيفاضإ تامولعم ميدقتل وأةجرحلا 

تايمك ضافخناو ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ ددع ضافخناب نيلثمملا نم ريثك بحرو   - ٩٣
ةبسنلاب ةجرح تامادختسال تاءافعإ بلطي نل هدلب نأب نابايلا لثمم دافأو . كلذل ًاعبت ليثيملا ديمورب

  .٢٠١٣ماع دعب ءانتسكلا راجشأل 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا اهنيب نم ،ةريثك ًافارطأ نأ ىلإ نيلثمم ةدع راشأو   - ٩٤  ٥ ،

 ،  فارطألا اميسال ،ىرخألا فارطألا اوعدوتاعاطقلا عيمج يف ليثيملا ديمورب مادختسا نم تصلخت دق
 ، تانوزخم دوجو نم مهقلق نع نيلثمم ةدع برعأو . ءادتقالل ااهعسو يف ام لذبت نأ ةيمانلا نادلبلا نم

يتلا تابوعصلاو ،تانوزخملا هذه مجح نأشبنيقيلا مدعو ،ليثيملا ديموربل  صلختل اب قلعتي اميف اهحرطت 
ةينقتلا تارايخلا ةنجلو فارطألا اوعدو. ليثيملا ديمورب نم . ةلأسملا هذه ةجلاعم ىلإليثيملا ديمورب ب ةينعملا 

مادختسال ءافعإلا سفن بلط فارطألا دحأل اهيف نكمي يتلا تارملا ددع ديدحتب نيلثمملا دحأ بلاطو 
  .جرح

دق تاونس ةدع ىدم ىلع هدلب يف ليثيملا ديموربل لئادبلا ضعب مادختسا نأب نيلثمملا دحأ دافأو   - ٩٥
ةيقوثوموةيلاعف رثكأ لئادب ىلإ ةجاحلا ىلع لدي امم ،ةنيعم ةضرمم لماوع ةدوع ىلإ ىدأ ةمادتساو   دشانو.  

نادلبلا يف اهمادختسال ةصاخ ،لئادبلا هذه لثم نع ثوحبلا نم ديزم ءارج إلمعد لا ميدقتفارطألا 
ديمورب ب ةينعملاةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا حضوأ ،رخآ لثمم نم لاؤس ىلع ًادرو . ةيمانلا
ءاج امك ،ليثيملا ديموربل ةنيعم لئادبب ةجلاعملا ةبرتلا ىلإ ةضرمملا لماوعلا ةدوع نأ ىرت ةنجللا نأ ليثي ملا

سيئر لاقو . اهمادختسا ءوس نع جتن امنإو ةمدختسملا لئادبلا ةيلاعف مدع نع جتني مل ،ةنجللا ريرقت يف
ديدجلاليدبلا نأ ةرورضلاب ينعي ال لكايهلا يف ةنيعم تافآ روهظ ةدوع نإ رخآ كراشم نأ ريغ ؛لاعف ريغ    
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ةررضتملا قطانملا يف ءاربخلا نوكي نأ يرورضلا نم ةجلاعم ىنستي يكروهظلا ىلإ تافآلا ةدوع ب ملع ىلع   
  .ةمئالم ةروصب ةلكشملا

نأ ليثيملا ديمورب ب ةينعملاةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا حضوأ ،ةلئسألا دحأ ىلع ًادرو   - ٩٦
نم ةمدقملا ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ نأشب تالوادملا نم ماع لكشب اوبحسني مل ةنجللا ء اضعأ

عمو ةنجللا عم رواشتيس هنإ ًالئاق ةسرامملا هذه نم هقلق نع نيلثمملا دحأ برعأو . اهاياعرنم مه نادلب 
  .تاسايسلا يف ةلمتحم تارييغت ءارجإ ةيغب ىرخأ فارطأ

تارايخلا ناجل ءاضعأ اهدعأ يتلا ةيلقألا ريراقت ددع ةدايز نم غلاب قلق نع نيلثمم ةدع برعأو  - ٩٧  
ةدع ىلع ًادرو . ريراقتلا هذه لثمل ةيلمعلاو ةيئارجإلا راثآلاو تاسايسلا نم قلق نع برعُأو. ةينقتلا

ةيلقألا رير اقت رادصإ بابسأ نأ ليثيملا ديموربب ةينعملاةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا حضوأ ،ةلئسأ 
ةريبك ةجردبنيابتت نأو ،  تعس دقو . يئانث راطإ يفةددحم ريراقتب ةقلعتملا ةلئسألا ةشقانم لضفألا نم  

 يف تارغث كانه تناك ول ىتح ،لوألا اهعامتجا يف ةيصوت لك نأشب تقؤم رارقىلإ لصوتلا ىلإ ةنجللا 
ةيصوتقيرفلا مدقيو. تاءافعإلانم ماسقأ ب ةقلعتملا تامولعملا ءافعإلا نم ءزجلا ىلع ةقفاوملل ةتقؤم    

ءارآلا يف قفاوتىلإ هنأشب لصوتلا متيذلا  نم ءازجألا بقلعتي اميف ةيلقأ ريراقت كلذ دعب  ردصتو.  
ا لصوتلا مت ي مل يتلا تانييعتلا فدءارآلا يف قفاوتىلإ أشب  ، رظنلا تاهجو ريسفت ءاضعأل ةنيابتملا   
نم ةددحم بناوج ىلع ءافعإلا بلطي يذلا فرطلل ءوضلا ةنجلل تقؤ ملا ريرقتلا طلسي اذهلو. ةنجللا

ةيفاضإ تامولعم ا  يتلا ةيلقألا ءارآ نأ فاضأو . أشب مزلي يتلاو اهيلع ةقفاوملا ةنجلل نستي مل يتلا هئافعإ
نم ًاددع نأ ديب .فارطألا ضعب هاشخي ام سكع ىلع ،ةنجللا تاجاتنتسا لثمت ال اهنع بارعإلا مت  
انيلثمملا ايصوت ىلإ لصوتلل ةنجللا اهمدختست يتلا ةيلمعلا لايح ديدشلا مهقلق نع اوبرعأ دحأ ل ءاستو.  

اهيلإ راشملا ةيمكلا نع اهفالتخا ببس نعو ،ةنجللا يف ءاضعألا ةيبلاغ ا نيلثمملا   ىصوأ يتلا ةيمكلا نع
ئدابملا نإ قيرفلا سيئ ر لاق ،نيلثمملا دحأ هحرط لاؤس نع ةباجإلا ضرعم يفو. قيرفلا ريرقت يف
  .ةنجللا لمع ءانثأ ةداع قبطت ال يحنتلاب ةقلعتملا ةيهيجوتلا

  )٢١/١٠ررقملا (نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلاب ةقلعتملا لئاسملا   -ميج 
كراشملا سيئرلا رّكذ - ٩٨ نأشب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل هتمدق يذلا ضرعلا ب 

اذه نم ءاب عرفلا ،سداسلا لصفلا رظنأ (نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا يف ليثيملا ديمورب مادختسا 
  .ةنجللا اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا نأشب ءارآلا عالطتسا ىلإىعس و، )ريرقتلا

ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا يف فارطألا دامتعانأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ ،ةلئسألا دحأ ىلع ًادرو  - ٩٩  
يف يتابن يحص ريبدتك مدختسملا ليثيملا ديمورب نع ةضاعتساللةنيعم ةيلمع وأ ايجولونكت لتاتابنلا   

نس نيب تحوارت ةرتف قرغتسا دق ،هنم ليلقتلا وأنحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا تاقيبطت عبرأو نيت،   
  .تاونس

ةريبك تايمك مادختسا رارمتسا ىلإ ريشي ةنجللا ريرقت نأ نم هفسأ نع نيلثمملا دحأ برعأ و -١٠٠
دشانو . دادزا دق كالهتسالا اذه نأو ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا ضارغأ يف ليثيملا ديمورب نم

لبق ام تاجلاعمو رجحلا عاطق يف ليثيملا ديمورب مادختسا ميظنت يف رظنلا، واهغالبإ قرطنيسحت فارطألا   
  .ةلصلاتاذ ةيبيرجتلا تاعورشملل معدلا ةدايز ىلإ ًاضيأ اعدو . نحشلا
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يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هدعأ يذلا ريرقتلا يف درو ٍقيلعت ىلإ نيلثمملا دحأ راشأ و -١٠١
ماعنم ليثيملا ديمورب مادختسا يف ةيملاعلا ةدايزلا لوح ىلإ٢٠٠٨   ماع  نادقف ديازت نإ لاقو. ٢٠٠٩    
ةدفنتسملا داوملا ضيفخت نع ةمجان لا راثآلل يفاضإ مييقت ءارجإ يعدتسي يلامشلا بطقلا قوف نوزوألا
مادختسا نم ليلقتللًاعفاد لكشت ةمالسلاو ةحصلا اياضق نإ ًاضيأ لاقو . ريصقلا رمعلا تاذ نوزوألل  
ةراجتلاب طبتري نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا تاقيبطت يف ةداملا هذه مادختسا نأو . ليثيملا ديمورب
ةراجتلا مامأ ةررعضو نودهتجلاع م مزلت ًاساسح ًاعوضوم هلعجي امم ةيلودلا ب م ريغ زجاوح كانه نإ لاقو .  

ةدوجومليثيملا ديموربللئادب  ليثيملا ديمورب مجح نإف ،تالاحلا ضعب يف لئادب دوجو مدع ةلاح يف هنأو    ،
نأشب تانايبلا غالبإو عمج ىلع تقفتا دق تناك فارطألا نأو . ريبك دح ىلإ هليلقت نكمي مدختسملا
ق ئارط قيسنت يرورضلا نم نأ ريغ ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا تاقيبطت يف ليثيملا ديمورب مادختسا

لضفأ رايتخا نم نول لدابتو تامولعملا عمج   رجحلا تاقيبطتغشملا نكمتي ثيحب ،لئادبلا نأشب تانايبلا  
و ةيئايحألا ةمالسلا ريياعمءافيتسا نكمي ،وحنلا اذه ىلعو. نحشلا لبق ام تاجلاعمو تامادختسا يفالت  

  .ةيرورضلاريغ ليثيملا ديمورب 
، و -١٠٢ ليثيملا ديمورب مادختسا يف ةدايزلا ببس ديدحتل لجاع ءارجإ ذاختا ىلإ نيلثمملا دحأ اعد

نيرخآلا نيلثمملا نم ديدعلا اعدو . ليثيملا ديمورب تامادختسا عيمج لماكلاب رظح دق هدلب نأ ىلإ ًاريشم
لبق ام تاجلاعمو رجحلا تاقيبطت يف ليثيملا ديمورب مادختسا ةلأسم لو ح لضفأ تامولعمميدقت ىلإ 

ليثيملا ديمورب مادختسا يف اهنع غلبملا ةدايزلل لضفأ مهف نيوكت ةرورضىلع اوقفتاو ،نحشلا   ماع نم 
؛ةينطوو ةيراجت ةيئاضق تاصاصتخا ىلع لمتشت يتلا ةلأسملا هذه د يقعتل ًارظنو. ٢٠٠٩ماع ىلإ  ٢٠٠٨
ةلماك تامولعم رفاوت نمدب الف  لوصحلا ًاضيأ يرورضلا نم نأ فاضأو . ةرينتس متارارقذاختا حيتت  

  .لئادبلا نأشب تامولعملا نم ديزم ىلع
ا و -١٠٣ رود ءانثأ ،تدمتعا دق تناك ةيتابنلا ةحصلا ريبادتب ةينعملا ةنجللا نأ ىلإ نيلثمملا دحأ راشأ

ىلإ ٧ن م ةرتفلا لالخ امور يف ةدوقعملا ،ةثلاثلا ناسين١١  ةيقافتالا ذيفنت نأشب ةيصوت ٢٠٠٨ليربأ /   ،
ليثيملا ديموربنع ةضاعتسالاب ةيصوتلا كلت قلعتتو ،تاتابنلاةيامحل ةيلودلا  وأ  ءارجإك همادختسا ضيفخت    

نأشب تامولعم ميدقت ةيقافتالا هذه يف فارطألا ىلإ ةيصوتلا تبلطو . ةيتابنلا ةحصلا تاءارجإ نم
ردصمك ةمدقملا ريراقتلا مادختسا لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نكميو. ليثيملا ديمورب مادختسا  
ءارجإ يف خانملا ريغتب ينعملا يلودل ا يموكحلا قيرفلا عم نواعتلا ةرورض ىلإ لثمملا راشأو. تامولعملل
  .ةمزاللا تايرحتلا

ةعضاخ ةدام ليثيملا ديمورب نأ نم مغرلاب هنإ نادلبلا نم ةعومجم مساب ثدحتي ناك لثمم لاقو   -١٠٤
تورب بجومبةباقرلل تاجلاعمو رجحلا ضارغأل همادختسا نأ ىلإ ةراش إلا ريدجلا نم نإف ،لايرتنوم لوكو 
لوكوتوربلا راطإ يف ةباقرلل لبق نم عضخي ملنحشلا لبق ام ةلماعلا فارطألل رفوتت مل ،كلذل ةجيتنو .  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب  ع ةل٥   صفم تامولعم   ، ةجاحب فارطألا هذه ن إف يلاتلابوتاقيبطتلا كلت ن
نأ ىلإ ًاضي أراشأو . حرتقملا ررقملا بجومب ةبولطملا تامولعملا ميدقت نم نكمتت يك ةينقتو ةيلام دراوم

فارطألا نايحألا بلاغ يف هضرفت نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا ضارغأل ديموربلا ليثيم مادختسا 
بابسأل ةرا فارطألا ىلع ةدروتسملا  ةيعارزو ةيحصدصمل  ةديدج طباوض يأل دب ال ،كلذلًاعبتو .  
نيدروتسملا لاطت نأ نحشلا لبق  ام تاجلاعمو رجحلا ضارغألليثيملا ديمورب مادختسا ىلع ضرف ت
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نير  ةرادإ ماظن ىلإ لصوتلل ًايعس ،ًاعم دصملاو يتلا ةيعارزلاو ةيحصلا ريياعملا يفوتسي نزاوتمو لداع  
شلا اذأدامتعا لبق ه نإ لوقلاب لثمملا متتخاو. دروتسملا دلبلا اهضرفي  نأ نم نادلبلل دب ال ،ن أررقم ي

ةقلعتملا ةديدجلا تامازتلالا دامتعا ىودج ديدحتل ةلصلا تاذ تاسسؤملا عم ةيلخاد تارواشم يرجت  
  .تامازتلالا كلتب ديقتلل ةمزاللا ةيلاملاو ةيرشبلا دراوملا ريدقتو ،غالبإلاب

نأشب ليثيملا ديمورب ب ةينعملاةينقتلا تارايخلا ةنجل عم تالاصتا ىرجأ هنأ ىلإ نيلثمملا دحأ راشأ و -١٠٥
ماعل تانايبلا ةدعاق يف هدلبل ةبسنلاب اهنع غّلبُـملا تانايبلا براضت ةدايز ثودح نم ًالدب هنأو . ٢٠٠٨ 

ريرقت يف ءاج امك ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا ضارغأل ليثيملا ديمورب نم هدلب جاتنإو كالهتسا يف  
ىلإ ٢٠٠٧نم ةرتفلا لالخ ضافخنا ةقيقحلا يف ثدح هنإف ،ةنجللا  ، و. ٢٠٠٩   تناك امبركلذل ًاعبت

ةدراولاتانايبلابراضتل ديسجت درجم ةشقانملا روحم يه يتلا ةيملاعلا ةدايزلا  ريرقتلا يف  نم نإف ؛كلذ عمو .  
مادختسا نأشب ةلماك تانايب ىلع ةنجللا لصحت مل امبرو. ةلمكتسملا تامولعملا لضفأ رشنو عمج مهملا  
نم تدرو تانايبلانأ ثيح ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا تاقيبطت يف ليثيملا ديمورب ًافرط ٢٤    
ًايملاع تانايبلا عمجل ًةلواحم تدهش يتلا ةريخألا ةرملا يهو٢٠٠٦-٢٠٠٤ةرتفلا ىلع ترصتقا و ،طقف  ، .
تامولعملا عمج يف ةطيسب ةيلمع عابتإ يرورضلا نم نإ لثمملا لاقو ميدقتل ينمز لودج ىلع قافتالاو  

 ، لبق ام تاجلاعمو رجحلا ضارغأ يف ليثيملا ديمورب مادختسا ةلأسم ةجلاعم يف مدقتلا حيتي امبتانايبلا كلت  
ءانحشلا  نب وحن ىلع  .  

ديمورب مادختسا ةدايز بابسأ دحأ نوكتدق ةيلودلا ةراجتلا يف ةدايزلا نأب رخآ لثمم حرصو  -١٠٦  
تامادختسالا عيمج هيف ضفخنت يذلا تقولا يف ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا تاقيبطت يف ليثيملا  
تاجلاعمو رجحلا ضارغأ يف همادختسا نع غلبُـملا ليثيملا ديمورب نأ  ىأر هنأ ديب. ليثيملا ديموربل ىرخألا
دقنحشلا لبق ام ًاكالهتسا عقاولا يف يفخي  ةباقرلل ةعضاخ ىرخأ تامادختسال ًاهجوم   يرورضلا نمو.  
دق يتلا تارغثلا هذه نم يأ دس يلاتلاب ةعورشم ريغ ةروصبليثيملا ديموربمادختسا  حيتت  قلعتي اميفو .  
، اوت ةلأسمب لئادب دجوت ال هنأودبي هنإ لثمملا لاق لئادبلا رف اهتفلكتب ةنراقم ةلاعفو ةلهس ليثيملا ديموربل  
ةباقرلا تابلطتمو ةفلكتلاب ةقلعتملا دويقلا نأو ،ايقيرفأ يف نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا تامادختسال  

مامأ تايدحت قلخت ةدروتسملا نادلبلا اهضرفت يتلاتافآلا ىلع ةمراصلا  يتلا ايقيرفأ لثم قطانم  رفاوتت ال  
  .نمثلا ةلوقعم لئادب اهيف

نمضتتعامتجا ةقرويبوروألا داحتالا لثمم مدق كلذ دعبو  -١٠٧ تامادختسا نأشب ررقم عورشم    
ررقملا عورشمطاقن زربأ لثمملا ضرعو. نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا يف ليثيملا ديمورب ًاريشم  هنأ ىلإ    

تاجلاعمو رجحلا يف ديموربلا تامادختسا ب ةقلعتملاتامولعملا ةقدو ةيمك ةدايز نأشب ريبادت ضرعي فوس 
ت نأ فارطأللىنستي يك ،نحشلا لبق ام   .ةلصلا تاذ اياضقلل يجيتارتسا ضارعتساب موق 

ةلصلا تاذ اياضقلا نأشب تامولعملا يف ًاريبك ًاصقن كانه نأب نيلثمملا نم ديدعلا ح رصو -١٠٨
 ، لثم يف ةيدابلا تادايزلا نع رظنلا ضغب نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختساب

 ، تاظفحت نع نيلثمملا نم ددع برعأو . تاشقانملا نم ديزملابلطتت ةيضقلا هذه نأو تامادختسالا هذه
ةظهاب نوكت دق تابلطتملا هذه نإ نيلئاق ،ررقملا عورشم اهيلع صني يتلاةددحملا غالبإلا تابلطتم ءازإ   

  .ةيليغشتلا ةيحانلا نم اهذيفنت بعصيو فيلاكتلا
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ه -١٠٩ نيلثمملا ضعب ونو ام تاجلاعمو رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسا ىلإ ة جاحلا رارمتساىلإ  
ليثيملا ديمورب نأ ىلإ كلذك نيريشم ،ةنيعم تافآ نم وأ ةيزاغلا عاونألا نم ةياقولل ةصاخبو ،نحشلا لبق 

ةنيعم تاهج ىلإ تارداصلل وأ اهنيعب تاجتنم ريدصتل وأ داريتسال ًابلاغ بلط نيلثمملا دحأ رركو . ي
  .ليثيملا ديموربل ةمادتسمو ةلاعف لئادب رفاوتب ةقلعتملا سجاوهلا

نيب اميف تالاصتاو ،ةيمسر ريغ تارواشم ةمتهملافارطألا يرجت نأ ىلع لماعلا قيرفلا قفتا و -١١٠  
عامتجالا ءانثأ ةلأسملا هذه ثحب لصاوتي نأ ىلعو ،ررقملا عورشم اهريثي يتلا اياضقلا نأشب ،تارودلا  
  .فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا

تايدحتلا نأشب ررقم عورشم ،نيرخآلا نيلثمملا نم ددع مساب ،اينيك لثمممدق ،كلذل ًاعبتو  -١١١  
  .ايقيرفأ يف ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلاضرتعت يتلا ةيسيئرلا 

نم نإ  -١١٢    بعصلانيلئاق ررقملا عورشمل امهمعد نع نالثمم برعأ ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا يفو
لعفلاب تقلت دق ةيقيرفأ ًانادلب نأ نم مغرلا ىلع هنإ رخآ لثمم لاقو . ليثيملا ديمورب مادختسال لئادب داجيإ

 ، ناديملا اذه يف تابوعص هجاوت لازت ال اإفليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلل ًاليومت  دقف كلذلو  ،
رمألا اذه نكل ررقملا عورشم اهريثي يتلا اياضقلا ةشقانم يف فارطألا بغرت مهفبلطتي،  ًالماكًا  اياضقلل    
ةيلاملا ةدعاسملا جاردإب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلط يأ نأ لثمملا فاضأو . ةلصلا تاذ

ةرتفلل دراوملا ديدجتل مزاللا غلبملل همييقت يف ايقيرفأ يف ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا ةطشنأل 
ا قيرف ىلإ هميدقت يغبني٢٠١٤-٢٠١٢ هرودقمب نوكي نل قيرفلا نأ ثيح ،دراوملا ديدجتب ينعملا لاصتال   

عورشم نأب ًاضيأ نالثمم حرصو . فارطألل نيرشعلاو ثلاثلاعامتج الاءاهتنا دعب الإ ةلأسملا هذه لوانت 
ءانثأ اهثحبلفاك تقو رفاوت  يف هّكشنع برعأ هنكل ،ثحبلا نم ديزم ىلإ جاتحت اياضق راثأ ررقملا   

نأشب ةيمسر ريغ تارواشم ةمتهملا فارطألا يرجت نأ ىلع لماعلا قيرفلا قفتاو  .يراجلا عامتجالا
  .ةمداقلا تاوطخلا

لصفلا يف ةدراولا هتغيصب ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع لماعلا قيرفلا قفتا ،هسفن تقولا يف و  -١١٣
رمتؤمل نيرشعلاو ثلاثلا ع امتجالا ىلإ ةفوقعم ساوقأ نيب ةعوضوملاو ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا نم سداسلا
  .هيف رظنلا لصاويل فارطألا

  )٢٢/٧ و٢١/٦نا ررقملا(نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا   -لاد 
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف همدق يذلا ضرعلا ىلإ ًاريشميعرفلا دنبلا اذه كراشملا سيئرلا مدق   -١١٤  

اذه نم ثلاثلا لصفلا رظنا (نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا نع يداصتقالا 
  ). ريرقتلا

ةيلودلا ريياعملا ضارعتسا تأدب ةيئايميكلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نأل  اهاضرنع ةلثمم تبرعأو   -١١٥
عقوتت ا   دعت مل تامادختسال ا هذه نأىلإ ةنجللا  صلخت نأإ ةلئاق ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختسال

فارطألا نم فرط يأ نأ ىلإ ًاضيأ تراشأو . لئادبلا رفاوتل ًارظن تاءارجإلا مظعمل ةبسنلاب ةيرورض
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  نع تامولعمب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف دوزي مل ٥   

تامادختسالا ةمئاق نم تدعبتسا يتلا ن وزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا
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 ةلقةجلاعمل لبسلا نم ًاددع تحرتقا ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نأ ىلإ تراشأو . ةافعملا
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تايمك نع ةيرود ريراقت ل فارطألا عيمجرادصإ كلذ يف امب ،تامولعملا 

مزاللا تقولاو ،اهثحب يرجي يتلا لئادبلاو ،ةعبتملا تاءارجإلاو ،ةيليلحتلاو ةي ربتخملا ضارغألل ةمدختسملا
بيذمك نوبركلا ديرولك عبار مادختسا ىلع ءاقبإلا ىلإ ةجاح يف اهدلب نأ ًاضيأ تحضوأو. اهلاخدإل  

، رصنعك ناثيملا رولكومورب بناج ىلإ ةيبط ثوحبلو ةنيعم ةيئايميك تالعافتل  ر فاوت مدعلًارظن لعافت
  .ةمئالم لئادب

 ىلإ ريشيلةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ريرقت بيوصت يغبني هنإ رخآ لثمم لاقو   -١١٦
ناسين٣٠يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيربتخملا تامادختسالا نع تامولعم مدق دق هدلب نأ  ليربأ / 

نم ًارابتعا هدلب يف تفقوت دق ةيربتخملاتامادختسالا نأ نم مغرلا ىلع هنإ ًاضيأ لاقو . ٢٠١١  ١ 
نأ الإ ٢٠١١رياني /يناثلا نوناك يف طفنلا  دوجو نع فشكلل ًايرورض لازي ال نوبركلا ديرولك عبار، 
ةيربتخملا تامادختسالا ةشقانم دنع ةيمانلا نادلبلل ةصاخلا تاجايتحالا يف رظنلا ىلإ اعدو. هايملا  
  .اهلئادبو نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيليلحتلاو

نأل ًارظن قيرفلا ا ىصوأ يتلا تامادختسالا عيمج فذح دييأت هنكمي ال هنإ نيلثمملا دحأ لاقو   -١١٧
ايجولونكتلا قيرف نإ ًاضيأ لاقو . تامادختسالا ضعب يف نوبركلا ديرولك عبار ىلإ ةجاحب لازي ال هدلب
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارط ألا نم تامولعملا نم ديزم ىلإ ةجاحب يداصتقالا مييقتلاو نع ٥   
نم فارطألا عامتجا نكمتي يكنوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا رارق ذاختا ،   
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةحونمملا لامعتسالا رظح نع تافارحنالا نايرس ديدمت نأ شب رينتسم
اع ةيا٥ةداملا نم  ١  ىتح ررقملا بجومب ٢٠١١م    ،٢٢/٧.  

داوملا ةيمك ديدحت ةيئايميكلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ةعاطتساب ناك اذإ امع رخآ لثمم لءاستو   -١١٨
نع اهقيقحت نكمي يتلا تاضيفختلا مجحو ،ةيليلحتلاو ةيربتخملا ضارغألل ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا 

  . اهنم صلختلا قيرط
ايجولونكتلا قيرف عم ةيمسر ريغ تارواشم ةمتهملا فارطألا يرجت نأ ىلع ل ماعلا قيرفلا قفتاو  -١١٩

نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالانأشبيداصتقالا مييقتلاو   .  
١٢٠-  ، تاءافعإلا نأشب ررقم عورشم ىلع يوتحت عامتجا ةقرو نيصلا لثمم مدق قحال تقو يفو  

نم ريثكلا اههجاوت يتلاتابوعصلا ىلع لثمملاددشو . ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل ةيملاعلا فارطألا    
ةيمانلا نادلبلا نم ةيليلحتلاو ةيربتخملا تالاب قلعتي اميف   . ا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لئادب مادختسا
حمسيسحارتقالا نإف يلاتلابو ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل   ةداملا نم ١  حت نأب٥  يلاحلا رظحلا نع دي  

لوألا نوناك٣١ىتح ةيدرف تالاح يف ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ىلع   ديعيو، ٢٠١٤ربمسيد / 
ملا ضارعتسافارطألل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا   .كلذ دعب ةلأس 

ةيلمع نإ مهدحأ لاقو . حارتقالانم رصانع نأشب مهقلق نع نيلثمملا نم ديدعلا برعأو   -١٢١
رظحلا نع ديحت نأ ىلإ ةجاحب ا  ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت  أ دقتعت يتلا فارطألل مئالملا راسملا يه
ودبي اميف سكعي ال ررقملا عورشم نأ ىلإ رخآ راشأو . ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ىلع يلاحلا
قحتسي هنأ ىلإ ثلاث راشأو . يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ًارخؤم هزجنأ يذلا ةلصلا يذ لمعلا
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نأشب ةيفاضإ تامولعم نيلثمملا دحأ بلطو . ةيئايميكلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل بناج نم ضرعتسي نأ
نيعم رظحل لاثتمالانود لوحت يتلاتابقعلا يه ام  وحارتقالا نمةددحم رصانع   .  

 .ةمتهملافارطألا عم هتشق انم ررقملا عورشمل ديؤملا فرطلا لصاوي نأ ىلع لماعلا قيرفلا قفاوو  -١٢٢
نم عباسلا لصفلا يف ةدراولا هتغيصب ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع لماعلا قيرفلا قفتا ،تقولا سفن يفو 

  .هيف رظنلا لصاوي يكل فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا
فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللاو يد اصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل كرتشملا ريرقتلا  -ءاه 

ررقملا (عينصتلل لماوعك ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم صلختلا يف زرحُملا مدقتلا نع 
٢١/٣(  

قيرفل كرتشملا ريرقتلا ىلإ يعرفلا دنبلا اذه هميدقت نابإ ،هابتنالا كراشملا سيئرلا تفل  -١٢٣  
يف زرحُملا مدقتلا نع فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللاو يدا صتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

  .)UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/Inf.2/Rev.1(عينصتلل لماوعك ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم صلختلا 
كالهتسا نع ةلمكتسم تامولعم تمدق فارطألا نأ ًاظحالم ريرقتلاب نيلثمملا دحأ بحرو   -١٢٤

عينصتلل لماوعك ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملاتاثاعبناو هذه عضت نأ فارطألل يغبني هنإ لاقو .  
ًاحرتقم ١٠/١٤ررقملا يف ةدراولا لوادجلا ثيدحت دنع رابتعالا يف ةديدجلا تامولعملا   موقت نأل، 

عامتجالا هيف رظني يك ررقم عورشم عضو ةيغب ةيمسر ريغ ةروصب ةلأسملا ةشقان مبةمتهملا فارطأل ا
  .فارطألل نورشعلاو ثلاثلا

داوملا تامادختسا ةشقانمل ئشنأ يذلا لاصتالا قيرف لصاوي نأ ىلع لماعلا قيرفلا قفاوو   -١٢٥
يعرفلا دنبلا اذه راطإ يف كرتشملا ريرقتلا ةشقانمهرودب) و (٦دنبلا راطإ يف عينصتلا لماوعو ةطيسولا   .  

و هاندأ١٣٤و ١٣٣ نيترقفلا يف دريو  -١٢٦ عب يعرفلا دنبلا اذه ا   ءاهتنا د جلوع يتلا ةيفيكلل فص
  .هيف رظنلل أشنملا لماعلا قيرفلا لامعأ

يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لئادبل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ا   -واو   ماق يتلا ةساردلا
تامادختسالا كلت فقو وأ ضيفخت ىودجل مييقتو ،ةافعم عينصت لماوعكو ةطيسو داومك مدختست  

  )٢١/٨ررقملا (تاثاعبنا نم اهنع ردصي امو 
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف همدق يذلا ضرعلا ىلإ ًاريشميعرفلا دنبلا اذه كراشملا سيئرلا مدق   -١٢٧  

هظحال ام ىلإ ه، )ريرقتلا اذهنم ثلاثلا لصفلا رظنا (يداصتقالا   قيرفلا ونو داوملا تاثاعبنا نأ نم  
قباسلا هريدقت نأو ،لقنلا وأ نيزختلا وأ جاتنإلا ءانثأ تقو يأ يف ثدحت نأ نكمي نوزوأل ل ةدفنتسملا

ًانط١ ٦٦٠ غلابلاةطيسولا داوملا نع ةجتانلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبن ال دافنتسا ةلادب ةبوسحم   
نوزوألل ةدفنتسملا داو ملا مادختساو جاتنإ نع تانايب دوجو مدعل ًارظن ًايبيرقت ًاريدقت ناكنوزوألا 

  .ةطيسو داومك
تاثاعبنالاو اهنع غّلبملا تاثاعبنالا ةيمك نيب ريبكلا توافتلا نم قلقلا نع نيلثمم ةدع برعأو   -١٢٨

ديفملا نم نوكيس هنأ يبوروألا داحتالا لثمم ىأرو. يوجلا فالغلايف تاسايق لاقيرط نع ةبوسحملا   
راطإيف عينصتلا لماوعةلأسمو ةلأسملا هذه ةشقانم  قيرف   نأشب ررقم عورشم مدقو لاصتا  فيفختلا ، 
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نأ حرتقا ، وعينصتلا لماوعو ةطيسولا داوملا تامادختسا نمنوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنال مظتنملا 
  .قيرفلا اذه هيف رظني

ةيئايميكل اداوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل هتمدختسا يذلا مقرلا نأ ىلإ رخآ لثمم راشأو   -١٢٩
وهو ٢٠٠٧ماع يف ةطيسولا داوملل ةيملاعلا تاثاعبنالا ريدقتل  ةيئايميكلا داوملا يلامجإ نم ةئاملا يف ٠،٥،   

ًانط١ ٦٦٠وأ ،ةمدختسملا ماخلا  يتلا تانايبلا عم ةقيثو ةروصب قفاوتي نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم    ،
نعتغلبأ لوكوتوربلا نم٧د نبلا راطإ يف فارطألا اه    .ماعلا كلذل  

 يف ةساقملاتازيكرتلا نيب توافتلا ثحب لصاوت نأ فارطأل ليغبني هنإ نيلثمملا دحأ لاقو   -١٣٠
داوملا تاثاعبنال مظتنملا فيفختلا نأشب ررقملا عورشمب بحرو ،اهنع غّلبملا تاثاعبنالاو يوجلا فالغلا 

ررقملا عورشم نأ ىلإ راشأ هنأ ريغ . عينصتلا لماوعو ةطيسولا داوملا تامادختسا نم نوزوألل ةدفنتسملا
يغبنيو ،ةيافكلا هيف امب ةلماش ةقيرطب نوبركلا ديرولك عبارب قلعتي اميف تاثاعبنالا نيب توافتلا لوانتي مل 

، داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ةكراشمب لاصتالل قيرف يف هتشقانم  يملعلا مييقتلا قيرفو ،ةيئايميكلا
، اذه نع ةينقت قئاثو ةريخألا هذه تدعأ دقو ،فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأو نوزوألا ةنامأو  

  .لاصتا قيرف يف لئاسملا هذه ةشقانم حارتقال مهدييأت نع نيرخآ نيلثمم ةدع برعأو. عوضوملا
١٣١-  ، رغربس يروه زيلب ديسلا ةسائرب ،لاصتا قيرف ءاشنإ ىلع لماعلا قيرفلا قفاو كلذل ًاعبتو

تاثاعبنالاو اهنع غّلبملا تاثاعبنالا نيب توافتلاو ةطيسولا داوملاو عينصتلا لماوع ثحب ، ل)ارسيوس(
ةنجل ءاضعأو ،ةمتهملا فارطألا عيمج مامأ ًاحوتفم لاصتالا قيرف نوكيسو . يوجلا فالغلا يف ةساقملا

ددعتملا قودنصلا ةنامأو نوزوألا ةنامأو ،يملعلا مييقتلا قيرفو ،ةيئايميكلاداوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا   ،
  .فارطألا

داوملا نأشب ررقم عورشم ىلع يوتحت عامتجا ةقرو يبروألا داحتالا لثمم مدق قحال تقو يفو  -١٣٢  ،
ةيدعاصتلا تاريدقتلا نيب تانايبلا يف تافالتخالا نأ ىلع لثمملا دكأو . عينصتلا لماوعو ةطيسولا
داوملا تاثاعبنا ضفخ ىلع ررقملا دعاسيسو . ةريبك تناك نوبركلا ديرولك عبارتاثاعبن ال ةيلزانتلاو
تاثاعبنالا هذه نع غالبإلا نيسحتو ،عينصتلا لماوعو ةطيسولا داوملا تامادختسا نم نوزوألل ةدفنتسملا  
. عينصتلا لماوعو ةطيسولا داوملا يف ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لقنو جاتنإ بقعت يف ةدعاسملاو
ًاقباس ئشنأ يذلا لاصتالا قيرفموقينأ ىلع لماعل ا قيرفلا قفتاو ًاضيأ ررقملا عورشم ةشقانمب   .  

أ ،لاصتالا قيرف تالوادم ءاهتنارثإو  -١٣٣ تاذ لئاسملا شقان دق قيرفلا نأب كراشملا هسيئر داف  
لماك وحن ىلع ررقملا عورشم صن ةشقانم نمنكمتي مل هنكل ،ةلصلا ءاضعأ نإ كراشملا سيئرلا لاقو .  
رئاس لمشتل عينصتلا لماوعو ةطيسولا داوملاب ةقلعتملا تاشقانملا قاطن عيسوت ىلع اوقفتا لاصتالا قيرف  

ىرخألا داوملا لامهإ نود نوبركلا ديرولك عبار ىلع زّكري نأ قيرفلا ىلع نأو ،ريمدتلاو جاتنإلا تايلمع 
رداصم مهأ ديدحت ليميلقإ دصر ةيلم ع ءاشنإ يف ًاضيأ رظنلا يغبني هنإ ًالئاق عباتو. نوزوألل ةدفنتسملا
بلط ىلع ًاضيأ لاصتالا قيرف قفتا دقو . ةلمتحملا تاثاعبنالا  يس هنأو ،تامولعملا نم ديزملل ةجاح دوجو
لئاسملا هذهل يفاضإ مييقت ءارجإيداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم ررقملاب ًالمع   يأو ٢٢/٨،   
رخآررقم او ثلاثلا عامتجالا هذختي  و يملعلا مييقتلا قيرفالثمملاقو . فارطألل نورشعل  تارايخلا ةنجل  
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 ، ةلأسملا ةسارد نالصاويس ةنجللاو قيرفلا نإ لاصتالا قيرف يف ناكراشملا ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا
  .لئاسملا هذهل ةقمعتم ةسارد أدبتس صوصخلا هجو ىلع ةنجللانأو 
ررقملا عورشم فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ ليحينأ ىلع لماعلا قيرفلا قفتاو   -١٣٤  

ىلع ةفوقعم ساوقأ نيب لماكلاب هجاردإو ،يمسر ريرحت نود هيمدق م نم ةيحاضيإ ةركذمب ًاقفرم حقنملا
هنأشب رودت نأو ،هيف رظنلا لصاوي يكل ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا نم نماثلا لصفلا يف دراولا وحنلا  ،
نع نولثمملا نلعي نأ تاشقانملا كلت دقع ىلوتيس يذلا كراشملا سيئرلا حرتقاو. تارودلا نيب تاشقانم  

تحت نيكراشملا ةمئاق يف دراولا ناونعلا ىلإ ينورتكلإ ديرب لاسرإب تاشقانملا كلت يف ةكراشملا يف مهتبغر 
  .ارسيوس مسا

  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل حيشرتلا تايلمع  - ياز
أ لثمممدق  -١٣٥ حيشرتلا تايلمع  لامكتسانأشب ررقم عورشم ىلع يوتحت عامتجا ةقرو ايلارتس  

لمعلاو قيرفلل ةيلاحلا تاصاصتخالا ىلإ ررقملا دنتساو . يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةيوضعل
،ي يذلا تاررقملاو هب علطض فارطألانع ةرداصلا  رثكأ حيشرت ةيلمع ىلع ررقملا  يوطنيفوسو .  

عيمجل تاونس عبرأ ا . قيرفلل ةدحوم تاءارجإو ًةيفافش  دم ةتباث ةمدخ تارتف ررقملا ددحي كلذك
قيرفلا يف ًاوضع يذيفنتلا نيمألا لعجيو ،قيرفلا ءاضعأ تارايخلا ناجل ةمئاق ديكأت نمضيو  ،هبصنم مكحب 
عرف ةئيه يأ دوجو ةيناكمإ يف تبلا يف ًارود فارطألا يطعيو،ةيرورضلا ةينقتلا   .ماعلا زواجتت ةدمل ةي 

رصانعلا ضعب نأ ىلإ اوراشأ وحرتقملل ماعلا دصقملل مهمعد نع نيلثمملا نم ريثكلا  برعأو  -١٣٦
ةصاخبو ،رومألا نم ددعلمهمعد نع نيلثمملا نم ديدعلا برعأو. شاقنلا نم ديزملا مزلتست ةرتف ديدحت    
  .ةيفافشلا ةدايزو قيرفلا ءاضعأ عيمجل حيشرتلا ةداعإل ةدحوملا تاءارجإلاو تاونس عبرأب ةمدخلا

ّلخيالأ نامض مهملا نم نإ نيلثمملا نم ديدعلا لاقو  -١٣٧ نزاوتلاب ةديدج تاءارجإ ىلإ لوحتلا    
،قيرفلل يفارغجلا ي نأو ةمدخللفاكتقوب ًاثيدح نيحشرملا ءاضعألل حمس   ىلإ نيلثمملا دحأ راشأو .  

 نع رخآ  برعأو. ةلص تاذ تارربمو ةمعاد داومب تاحيشرتلا ةداعإو تاحيشرتلا عيمج قفرت نأ ةرورض
مدنعءاضعألا  يحنتنأشب ةديدج تاسايس عضول همعد  ادلب سمت لئاسم يف رظنلا ىلإ ثلاث راشأو .  

رتقاو.ددجلا ءاضعألل ةلصلا تاذ تاسرامملاو تاسايسلا ددحي ًاليلد قيرفلا عضي نأ ةرورض نأ عبار ح   
  .ةيلقألا ريراقتو ءارآلا قفاوتب ةقلعتملا ةيهيجوتلا ئدابملا ةشقانملا لمشت

وغراماك رييفاخ ديسلا هتسائر يف كراشي لاصتا قيرف ءاشنإ ىلع لماعلا قيرفلا قف تاو  -١٣٨
ىنع) نابايلا (وتوميجوف يماسام ةديسلاو) ايبمولوك( ايجولونكتلا قيرفل حيشرتلا تايلمع لامكتسا بيو  
  .يداصتقالا مييقتلاو

ررقملا عورشم شقان دق قيرفلا نأب كراشملا هسيئر دافأ ،لاصتالا قيرف تالوادم ء اهتنا رثإو  -١٣٩
يحنت نأشب ةيهيجوتلا ئدابملا لمشيل هقاطن عيسوت اهنيب نم ،تارييغتلا نم ًاددع هماكحأ ىلع لخدأو  
ا هتائيهوقيرفلا ءاضعأ اهيلع يق بأ دقف ،تارييغتلا كلت نأشب قافتا ىلإ لصوتلا متي مل هنأ ثيحو. ةيعرفل 

ا   .أشب ءارآلا يف قفاوت دوجو مدع ىلع ةلالدلل ةفوقعم ساوقأ نيب
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نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ حقنملا ررقملا عورشم ليحي نأ ىلع لماعلا قيرفلا قفتاو   -١٤٠
اذهل لوألا قفرملا نم عبارلا لصفلا يف دراولا وحنلا ىلع ةفوقعم ساوقأ نيبلماكلا هصن ًاجرد  مفارطألل  
  .ريرقتلا

ررقملا نم ٧ةرقفلا (نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصمل ةيئيبلا ةيحانلا نم ةميلسلا ةرادإلا   - ًاعباس  
ررقملاو ٢١/٢  ،٢٢/١٠(  
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا لمعلا ةقرف ءاضعأ ًايعاد دنبلا اذه كراشملا سيئرلا  ضرع  -١٤١

نأ ىلإ٢٢/١٠ررقملاب ةينعملا يداصتقالا  ةدفنتسملا داوملا فراصمب ةقلعتملا لئاسملا نأشب ًاضرع مدقت    
  .٢٠١٠ماعل قيرفلل يلحرملا ريرقتلا يف تشقون يتلا نوزوألل 

ةلازإلاو ريمدتلا ةءافك ريياعم كلذ يف امب ،ريمدتلاب ةلصتملا لئاسملا نأشب ًاضرع يار ديسلا مدقو   -١٤٢
يتلا ةئشانلاو ةدوجوملا ريمدتلا تايجولونكتب ةمئاقو ىرخألا داوملاو ليثيملا ديمورب ريمدت صخي اميف  ،
تاوغرلل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا ،دروفشأ لوب ديسلا مدق كلذ دعب و. فارطألا اهدمتعت
. نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت نم ققحتلل اهمادختسا نكمي يتلا ريياعملا نأشب ًاضرع ةنرملاو ةبلصلا
قفرملا يف نيضرعلل زجوم ىلع عالطالا نكميو   .ريرقتلا اذهل يناثلا 

١٤٣-   ، ةيفافشلا اهيخوت ىلع لمعلا ةقرف نيلثمملا دحأ أنهكلذ تلت يتلا تاشقانملا يفو   ، اهتيوضع يف
ةبسن رايتخا ببس نع لأسو نع لأس امك ةلازإلاو ريمدتلا تاءافكل ةيعجرم ةبسنك ةئاملا يف ٩٩،٩٩   
لا تازيكرت يف رظنلا دنعلمعلا ةقرف اعد يذلاببس لا رايتخا ىلإ ،ريمدتلا نع ةمجانلا نارو يفلا/نيسكويد 
تايوتسم جتنت يتلا ريمدتلا تايجولونكتل اهليضفت يدبت ا يرايعم سايقمك زيكرتلا تايوتسم  أ نيح يف  
داوملاةيمكو تانارويفلا/تانيسكويدلا نيب ةبسن ديدحت نم ًالدب مومعلا ىلع تاثاعبنالا نم ةعفترم   
اهريمدت مت يتلانوزوألل ةدفنتسملا اومدختسا م .    يعانصلا رايعملاإ قيرفلا ولثمم لاق كلذ ىلع ًادرو  

داوملل ىلعأ وأ لقأ زيكرت كانه نوكي نأ نكمي ،تاقيبطتلا ضعب يف ،هنأ ىلع اوقفاو مهنكل ،عجرمك  
نوكي امبر تالاحلا ضعب يف هنأو،ةثعبنملا ةيلكلا تايافنلا يف ةيئايميكلا ةيلكلا ةيمكلا وه قلقلا ثعبم    

ريمدتب قلعتي اميف  ًايبسن ةليلق ةبرجتلانأ ًاضيأ اوحضوأو . تاثاعبنالايلامجإب ًةنراقم ةثعبنملا تانيسكويدلل 
كلت ةيمكل رذح ريدقت ءارجإ ىلإ اعد ام وهوليثيملا ديمورب ةيئايميكلا ةداملا،   .  

ةديدجريمدت تايجولونكت جاردإ لامتحاب قلعتي اميفو  -١٤٤ ةجاح كانه نإ نيلثمملا دحأ لاق ،   
رركو ،ةيلاع ةردق تاذ ا اهفصويتلا تايجولونكتلا نأشب تامولعملا نم ديزملل   أب لمعلا ةقرف ريرقت  

هذه نع ةيفاضإ تامولعم تملست ا . يأرلا اذه رخآ لثمم  أ ىلإ تراشأ لمعلا ةقرف نأ امبو
حرتقا دقف،اهريرقتل اهرشن دعب تايجولونكتلا ريرقت رشن فارطألا رظتنت نأ لثمملا   ل  رارق ذاختا لبق  مكم
  .ةلأسملا هذه نأشب

 ،لمعلا ةقرف هتحرتقا يذلا ققحتلل ضارغأل يرايتخالا قفرملا ةلأسم نع نيلثمملا دحأ ثدحتو  -١٤٥
نأو ،ةحضاو نوكت نأ دب ال ةعبتملا تايجهنملا نإ لاقف ةددحم تاءارجإنمضتتال ةيرايتخالا ةنودملا    . 
ةيرايتخالا ةنودملا نإ رخآ لثمم لاقو . حرتقملا حيقنتل تارودلا نيب ةبغارلا فارطألا لمعت نأ حرتقاو
ةساردلا نم ديزملايعدتست برعأو  نع ،  ليومتلا رداصم عم كرتشملا ليومتلا ريوطت ةيناكمإ ب همامتها 
أ عم ةلصلا نأ رخآ لثمم ىأرو.ىرخألا ىلع نأو ،ثحبلا نم ديزملا بلطتت ةيعوطلا نوبركلا قاوس  
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يه ام اهسفنب ررقت نأ فارطألا رارقلا كرت نم ًالدب ،اهمادختسا نيعتي يتلا ةمئالملا ريمدتلا تاي جهنم 
  .خانملا لاجم يف لمعلا يطايتحا لثم تامظنمل

 عامتجالايف ريمدتلا تايجهنم ىلع ةقفاوملا ةلأسم ةشقانم ةلصاوم ىلع لماعلا قيرفلا قف تاو  -١٤٦
  .فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا

ماع يف لايرتنوم لوكوتوربل ةعباتلا مييقتلا ةقرفأ ا   -  ًانماث  رجأ يتلا تامييقتلل يعيمجتلا ريرقتلا
٢٠١٠  

ماعل يعيمجتلا ريرقتلا ضرع ،يملعلا مييقتلا قيرفل كراشملا سيئرلا ،ناموين لوب ديسلا حتتفا   -١٤٧
لصوت يتلا جئاتنلا نع غالبإلاب ٢٠١٠ ،يلإ  أ ديسلا وه رخآ كراشم سيئرهالتو قيرفلا اه . ر.  

مييقت قيرفل ناكراشملا ناسيئرلا ،لوب ناكند لجيان ديسلاو نامنروب تيناج ةديسلا تمدقو . اراكناشيفار
 ، قيرفل كراشملا سيئرلا ،نسردنأ نفيتس ديسلا مدقو. قيرفلاكلذ  لامعأ نع ًاريرقتةيئيبلا راثآلا  

هذه تازجوم درتو . قيرفلا اهيلإلصوت يتلا جئاتنلا نأشب ًاضر ، عيداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا 
 ، قفرملا يف ،يمسر ريرحت نودبو اتمدق  يتلا ةغيصلابضورعلا   .ريرقتلا اذهل يناثلا 

، ل ًةباتك مييقتلا ةقرفأ ىلإ ةيليصفت ةلئسأ مدق هنإ نيلثمملا دحأ لاقو  -١٤٨ ةيئانثلا تارواشملا يف اهلوانت
حرط يف بغري هنكل اميس الةلئسألا ضعب  ليبوربلا ديموربو ليثيملا ديرولك تاثاعبنا نأشب،  يتلا  ن-    
تاثاعبنالا نم يتأي ليثيملا ديرولك نم ًادج ريبك ءزج نإ يملعلا مييقتلا قيرف لثمم لاقو . ناسنإلا اهؤشنم
دقتع و ةيعيبطلا تاباغلا قئارح وه ليثيملا ديرولكليرشبردصم ربكأ نأ ي وزع يف ةب وعصلا نمكتو.  

جئاتن ىلإ لصوتلا متي ملو. يرشبلا طاشنلاىلإ تاباغلا قئارح  ليبوربلا ديمورب نأشب ةماه  تقو يف  ن - 
سا ىلع ةردقلا نأ نيبتتقولا كلذ ذنم هنأ ديب. ٢٠١٠ماعل يملعلا مييقتلا قيرف ريرقت دادعإ  دافنت ، 

لاحلا وه امك ،نوزوألا ،ل ةبسنلاب  هنم ثعبني يذلا ردصملا ىلع دمتع ت رمعلا ةريصقلا ىرخألا داومل
نأ ينعي امم. هلالخ ثعبني يذلا لصفلاو نوزوألا دافنتسا ىلع بكرملا اذه ةردق    .ةتوافتمةردق يه  

تانولاهلا نع ةيراجتلا تانايبلا يف تافالتخالا نأشب ًاحيضوتبلطيل لثمملا سفن ىضمو   -١٤٩  
و رهظت ا،اهريودت داعملا ةلمعتسملا  أ ودبي يتلاو تادراولا ماقرأ نيب ةئاملا يف ٣٠٠هردق قرف دوج    
اهنع غالبإلا مت تانايبلا نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ل كراشملا سيئرلا حضوأو. تارداصلاو

لوكوتوربلا نم٧ةداملا بجومب  عقاولا يف وه قرفلا نأو ،  هنأل ًارظن تاونس عبرأ ةرتف لالخ ةئاملا يف ٢٠   
يماع يف ىلعأ تارداص عم ٢٠٠٦ و٢٠٠٥يماع يف ىلعأ تادرا و نع غالبإلا مت . ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ 

ةنجلل كراشملا سيئرلا لاق ،نوزوألا دافنتسا ىلعتانولاهلا لئادب ةردق نأشب لثمملا لاؤس ىلع ًادرو   
 ةردقنإف ةدحتملا تايالولا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكو تاباسحل ًاقفو هنإ تانولاهل اب ةينعملاةينقتلا تارايخلا 

فلاديموبيرت ىلإ ٠،٠١ نم حوارتتنوزوألا دافنتسا ىلع روفس و  هنأو٠،٠٨  ةليلق ةروصب الإ مدختسي ال    
يريفسوتارتسالا نوزوألا ىلع ًاليئض ًارطخ لكشيوهف يلاتلابو ،تارئاطلا تاكرحم تاقيبطت ىدحإ يف  .  

خانملاو نوزوألا ىلع لوكوتو ربلا تاريثأت لثمي يذلا ينايبلا مسرلا ناك اذإ امع رخآ لثمم لأسو  -١٥٠
،ويرانيس ضرعي  بلطو . نادلبلا ىتش يف ةذختملا ةباقرلا ريبادت رابتعالا يف ذخأيهنأ وأ  ةيدايتعالا ةلاحلا

نوبركلا ديسكأ يناث ىلع رصتقتيرارحلا سابتحالا تازاغ جئاتن تناك اذإ ام ع تاحيضوت ًاضيأ لثمملا  
ا  ىرخأ يرارح سابتحا تازاغلمشتأ وأ خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةيقافتالا يف ةلومشم  لأسو .  نع  
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لوصحلا عيطتسي يتلا ةهجلا ايجولونكتلا قيرفل كراشملا سيئرلا حضوأو . تامولعملا نم ديزملا ىلعاهنم  
وه مدختسملا ويرانيسلانأ يداصتقالا مييقتلاو ويرانيس  ةيدايتعالا ةلاحلا  مييقتلا ريرقت نم يقتسا يذلا   
مت يذلا ديحولا بكرملا وه نوبركلا ديسكأ يناث نأو ،خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلل عبارلا  
عيمج رابتعالا يف ذخألا يف ةبغر كانه تناك اذإو . يرارحلا سابتحالا تازاغب ةصاخلا ريبادتلا يف هنيمضت
يتلا تازاغلا عيمج لمشت نأ نكمي رداصملا نإف ةيراطإلا ةيقافتالاب ةلومشملا ىرخألا تازاغلا ىدارف  
  .خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةيقافتالا اهيطغت

هو  -١٥١ و لثمملا سفنون  ديعص ىلعةدحتملا تايالولا يف ةيميظنت لاتاروطت لا ىلإ نيبقارملا دحأ 
كرملوبق ضارعتسا ، ةلقنتملا ءاوهلا فييكت تادحو يف (HFC-134a)أ ١٣٤ -يرولف ورديهلا نوبركلا ب 
ببسنع الءاستو يعيمجتلا ريرقتلا يف تاروطتلا هذه ىلإ ةراشإلا مدع  قيرفل كراشملا سيئرلا حضوأو .  
يف اهنيمضت نكمي هنإ لاقو ،ريرقتلا دادعإ دعب تثدح تاروطتلا نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  
تا بكرم ضفخل ةيمارلا تاءارجإلا ةمئاقنيمضت مدع ببس نع رخآ لثمم لأسو . ةمداقلا ريراقتلا

. ىرخألا نادلبلاو ارسيوس يف تاردابملاو يبوروألا داحتالا يف ةيميظنتلا دوهجلاةيرولفورديهلا نوبركلا 
  .ًالماش نوكي نأ هنم دصقي ملو تاءارجإلا هذهل ةلثمأ طقف نمضت ضرعلا نأ قيرفلا لثممحضوأ و

ا ةيثالثلا تاتيسألا مكارت نعةيموكحلا ريغ تامظنملا ىدحإ لثمملأسو   -١٥٢ ةبذعلا هايملا يف رولفل  
تايمك ىلإ تراشأ ةدحتملا تايالولاو نابايلا يف ترج يتلا تاسايقلا ىلإ ةدنتسملاتاعقوتلا نإ ًالئاق   

يملعلا مييقتلا قيرفل كراشملا سيئرلا دكأو . نينسلا فالآ ربع طيحملا يف تمكارت يتلا تايمكلا لداعت
يثالثلا يتيسألا ضمحلاتازيكرت نوكت نأ عقوتملا نم نأ ًاع م ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفل كراشملا سيئرلاو  
نع ةمجانلا ةبذعلا هايملا يف رولفلا ةردقلا تاذو رمعلا ةريصقلا ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم لئادب للحت  
ةليئضيملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا  .  

  .ةمدقملا تامولعملاب ًاملع لماعلا قيرفلا طاحأو   -١٥٣

يف اهميدقت عمزملاو تاونس عبرأ لك ةرم مدقت يتلا مييقتلا ةقرفأ ريراقتل ةلمتحملا زيكرتلا تالاجم   -ًا عسات
  ٢٠١٤ماع 
ةصاخلا تاهيجوتلا ةشقانم  تداتعا فارطألا نإ دنبلا اذهل هميدقت دنع كراشملا سيئرلا لاق  -١٥٤

يتلا ريراقتلا صخي اميف هتاهيجوت لماعلا قيرفلا ىلإ بلطت نأو مييقتلا ةقرفأ هيرجت يذلا يلاتلا مييقتلاب 
  .٢٠١٤ماع يف اهميدقت عمزملاو تاونس عبرأ لك مدقت 

ضعب امدق ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفو يملعلا مييقتلا قيرف نأ ىلإ نيلثمملا نم ديدعلا راشأو   -١٥٥  
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأو ،ًادج رخأتم تقو يف ةيلبقتسملا زيكرتلا تالاجمب ةقلعتملا تاحارتقالا 

راثآلاب ينعملا مييقتلا قيرف نأ ىلإ نيلثمملا دحأ راش أو. نأشلا اذه يف هتاحارتقا دعب مدقي مل يداصتقالا
ىأرو ،تاونس عبرأ لك هريرقت مدقيف ،يملعلا مييقتلا قيرف امأ ،ةنس لك فارطألا ىلإ هريرقت مدقي ةيئيبلا 

  .نيريرقتلا نيب ةمءاوملل ةصرف كانه نأ
ةيفاضإ تاحارتقا يأو تاحارتقالا لك عيمجتب ةنامألا موقت نأ ىلع لماعلا قيرفلا قفتاو   -١٥٦

  .نيرشعلاو ثلاثلا اهعامتجا يف فارطألا اهيف رظنت يكل ةدحاو ةقيثو يف ،فارطألا هيلإ اهمدقت
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  لايرتنوم لوكوتوربل نجاهنبوك ليدعتب قلعتي اميف لابين ةلاح  -ًارشاع
رياني /يناثلا نوناك يف تقلت نوزوألا ةنامأ نأ ىلإ يعرفلا دنبلا ميدقت دنع كراشملاسيئرلا راشأ   -١٥٧

تاليدعت ىلع قيدصتلا ةيلمع تأدب دق لابين ةموكح نأ اهيف حرشت لابين ةموكح نم ةلاسر ٢٠١١  
لمكتست مل قيدصتلا ةيلمع نكلو ٢٠٠١ماع يف لايرتنوم لوكوتوربل نيجيبو لايرتنومو ن جاهنبوك  ،
ىرخأ بابسألو ةموكحلل ةرركتملا تارييغتللًارظن عيمج ىلع قيدصتلا مزتعت ا .    إ ةموكحلا تلاقو

، ةريثك تاوطخ تذختا دق لاح يأ ىلع ا  لكاشملا هذه مغرب نكمم تقو برقأ يف تاليدعتلا  أو
نأ فارطألا عامتجا نم فرطلا بلط يلاتلابو . ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم يف مكحتلل
نم ٩ و٨نيترقفلل ًاقفو لايرتنوم لوكوتورب يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتل مات لاثتما ةلاح يف لابين ربت عي  
نأ تاليدعتلا دحأ يف ًافرط تسيل ةلودل ،ىرخأ رومأ ةلمج نمض ،ناترقفلا ناتاه حيتتو . ٤ ةداملا

باقرلا ماكحأل مات لاثتما ةلاح يف ا  . لوكوتوربلا يف ةدراولا ةأ نيبت اذإ ةيراجت تابوقع ضرف بنجتت
  .لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ راطإ يف ذيفنتلا ةنجل مامأ ًاضيأ ةضورعم ةلأسملا هذهو

ن جاهنبوك ليدعت ىلعقيدصتلا نأ حضوأف لماعلا قيرفلا مامأ كلذ دعب لابين لثمم ثدحتو   -١٥٨
عيراشم ذيفنتل ةلجاع ةجاح كانهو ، تقولا ضعب قرغتست دق ةيلمعلا هذه نأ ريغ. ناملربلا ىلع ضورعم

لجأ نم لابين يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا معدل ةينيكمت ةطشنأو 
ةيلبقتسملا فادهألاو٢٠١٣ماع فادهأ قيقحت  قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا نإف ،كلذ ىلع ةوالعو .  

ةيلمع ةرادإل فرطلا اهعضو يتلا ةطخلا نم ىلوألا ةلحر ملا ىلع أدبملا ثيح نم تقفاو فارطألا ددعتملا
دق لابين نوكت نأ امإ طرشب نكلو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا 

جاهنبوكلوكوتورب ليدعت ىلع قيدصتلا كص ًايمسر تعدوأ نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا داقعنا دنع ن  
راطإ يف هثحبل فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ ًايمسر ًابلط تمدق دق نوكت وأ فارطألل  

ةداملا نم ٩ و٨نيترقفلا  لايرتنوم لوكوتورب نم٤  نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا لابين بلاطت اذهلو .  
دق لابين نإ لاقو . لايرتنوم لوكوتورب يف ةدراولا ةباقرلا ماكحأل لاثتما ةلاح يف اهربتعي نأ فارطألل
لوكوتوربلا بجومب اعيمجب تفوأ  امازتلا عيراشمل ًامظتنم ًاديدجت يرجتو ،اهنيح يف اهريراقت مدقت يهف :  

تابكرم نم لماكلا يجيردتلا صلختلاب ةقلعتملا ٢٠١٠ماعل ةباقرلا ريبادتل تلثتماو ؛يسسؤملا زيزعتلا   
ريغ تادراول ا فقو يف تحجن دقو ؛تانولاهلاو نوبركلا ديرولك عبارو ةيرولفةي رولكلا نوبركلا
ماع يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةي رولكلا نوبركلا تابكرم نم ةعورشملا

ةيقابتسا تاوطخ ذاختا نم اهعنمي مل ن جاهنبوك ليدعت ىلع لابين قيدصت مدع نأ لثمملا فاضأو. ٢٠٠٤
ةلاح يف لابين ربتعت نأ ى لع فارطألا ثح كلذلو. ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم يف مكحتلل

لاثتمالاب ةصاخلا اهفادهأ قيقحت يف تابوعص هجاوت نأ ةيشخ ،عقاولا مكحب ًافرطو لوكوتوربلل لاثتما 
  .٢٠١٥ و٢٠١٣يماعل 
يف دراولا رايخلا نأ ىأرو ،قيدصتلا ءارجإ لابين متت نأ عقوتملا ريغ نم هنإ نيلثمملا دحأ لاقو   -١٥٩

رقم نم‘٢’) أ (١٣٦ةرقفلا  قيبطتلل لباقلا ديحولا رايخلا وه٦٢/٥٣ةيذيفنتلا ةنجللا ر   ًالثمم نأ ريغ .  
 ١٠ةداملا نأو ،عقاولا مكحب ًافرط تحبصأ ام ةلود نأ نع نالعإلاب صاخ مكح دجوي ال هنإ لاق رخآ 

ةد عاسملا هذه لثم ميدقتب ًامكح نمضتت ال فارطألل ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا مظنت يتلا لوكوتوربلا نم
  .فارطألا ريغل
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هذه ةشقانم فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا لصاوي نأ ةرورض ىلع لماعلا قيرفلا قفتاو   -١٦٠
  .ذيفنتلا ةنجل اهيف رظنت نأ دعب ةلأسملا

  ىرخأ لئاسم  - رشع يداح
  ٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بكرمب قلعتملا ررقملا عورشم  -فلأ 

ةدحتملا تايالولا لثمم م  -١٦١  كيسكملاو ادنك نم ٍحرتقم ٍررقم عورشم نمضتت عامتجا ةقرو دق  
جتنمك ٢٣-يرولفورديهلا نوبركلا بكرم تاثاعبنا نم يجيردتلا صلختلا نأشب ،ةدحتملا تايالولاو   

كلذ ريغو ،ليومتلا ةيلمع ر . يوناث  سييسو ،ةماع تامولعم عمج ىلع فارطألا دعاسيس ررقملا نإ لاقو
يوناث ٍجتنمك ،ثعبنملا ٢٣-يرولفورديهلا نوبركلا بكرم تاثاعبنا ضيفخت ىلإ ةيمارلا دوهجلا نم   

يرولفيرولكورديهلا نوبركلا بكرم جاتنإ نم ،رشابم يف تاثاعبنالا كلت ىلع ءاضقلا وأ ٢٢-    ،
  .ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ راطإ يف تاثاعبنالا نم دحلا ةدصرأ عمجب موقت ال يتلا جاتنإلا طوطخ وأ تآشنملا

ًاءزج هفصوب ررقملا عورشمل هدييأت نع نيلثمملاأو  -١٦٢   عتلا نمدحأ برع   ، لوكوتوربلل حرتقملا ليد
ميدقت ةلأسم ثحب يرورضلا نم نأو ،ةلأسملا مييقت ىلع فارطألا دعاستس ةبولطملا تامولعملا نإ لاقو 

فارطألل ةيلاملا تامازتلالا نم ءزجك معدلا اذه بستحي نأو فارطألا ددعتملا قودنصلا نم معدلا  
 ٍةفلكتب ًةنراقم ،ة. خانملا ريغتنأشب ةيراطإلا ةيقافتالا بجومب  ماه ٍةيئيب ٍةعفنمب دوعتس ةيلمعلا نإ لاقو

نإ رخآ ٌلثمم لاقو . ةيوناثلا تاجتنملا تاثاعبنا ىلع ءاضقلا ىلع زيكرتلا لالخ نم كلذو ،ةعضاوتم ٍةيبسن
اهرابتعاب ماه    ٍةرمأ تاثاعبنالا هذه عوضوم ةجلاعم دِفنتسم ٍةدام جاتنإ نع مجانلا رشابملا يوناثلا جتنملا  

  .نوزوألل
مهرظن ةهجو اورركو ،حارتقالل مهتضراعم نع اوبرعأ نيرخآلا نيلثمملا نم ديدعلا نأ ديب   -١٦٣

يف اهلوانت يلاتلاب نكمي الو ،نوزوألل ًةدفن  تس  م ًا  داوم تسيل ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم نأب ةلئاقلا
  .لايرتنوم لوكوتورب راطإ

نوبركلا تابكرم نم ل   -١٦٤  جعملا يجيردتلا صلختلل لاعفلا ذيفنتلا نأ نيلثمملا نم   ددع حضوأو
ىلإ رظنلاب هنإ مهدحأ لاقو . ةيوناثلا تاجتنملا تاثاعبنا ةلأسم ًاضيأ جلاعيس ،ةيرولف ةيرولكورديهلا

موقت يتلا عيراشملل ليومتلا رَّفوتي نأ يغبني ،فارطألا د دعتملا قودنصلا نم ةحاتُملا ةيلاملا دراوملا ةيدودحم
نوبركلا بكرم ىلع زيكرتلا نم ًالدب هنأ رخآ ٌلثمم ىأرو . ًةرشابم لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتب

ةردقلا تاذ ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لئادب عيمجل ةمظتنم ةجلاعم ءارجإ يغبني هنإف ٢٣-يرولفورديهلا   ،
  .ليومتلا ةدايزو ةيبيرجت عيراشم ذيفنت لالخ نم كلذو ،يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةعفترملا

تايالولا لثمم حضوأو . ةشقانملا ءانثأ تريثُأ ةديدع ٍةلئسأ ىلع رارقلا عورشم ورصانم باجأو  -١٦٥
 نوبركلا تابكرم نأشب حرتقملا ليدعتلل ًايقطنمًاقفرم هرابتعاب حارتقالا لوا نت ناكمإلاب نأ ةدحتملا
ةجلاعم ةيمهأ ىلع كيسكملاو ادنك الثمم ددشو . درفنم ٍلكشب هدامتعا ،ًاضيأ ،نكميو ،ةيرولفورديهلا
لوانتيس حارتقالا نأ ىلإ اراشأو . لايرتنوم لوكوتورب بجومب ةباقرلل ٍةعضاخ ٍةدام نع ةمجانلا تاثاعبنالا

 ، بكارت يلاحلا تقولا يف ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ اهلمشت ال يتلا تاثاعبنالا   يأ يلاتلاب دجوي ال هنأ الاقو
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نوبركلا بكرم نم ديزملا جاتنإ ىلإ يدؤت دق ةسكاعم زفاوح يأ وأ ،رخآ ٍماظن يأ عم يئارجإ 
  .٢٢-يرولف يرولكورديهلا

ررقملا عورشم نأشب ةيمسر ريغ تارواشم ةينعملا فارطألا يرجت نأ ىلع لماعلا قيرفلا قفتاو   -١٦٦
عامتجالا يف هيلإ دوعت نأو ،لغاوش نم ريثُأ ام رابتعالا يف ًةذخآ ،ةيوناثلا تا جتنملا تاثاعبناب قلعتملا
يف يمسر ريرحت نودو ا . فارطألا رمتؤمل نيرشعلاو ثلاثلا  مدق يتلا ةيلصألا هتغيصب ررقملا عورشم دريو
  .ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا نم ثلاثلا لصفلا

  اهنع غالبإلاو نفسلا ةمدخل ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسا  -ءاب 
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ررقم عورشم نمضتت عامتجا ةقرو ايسول تناس ةلثمم تمدق   -١٦٧

نم دحوم ج . نفسلا ةمدخل ةمدختسملا  و حضاو هيجوت دوجو مدع ببسب ةحلم ةلأسملا نأ تحضوأو
نفسلا ةمدخل ةمدختسملا نوزوألل ةدفن تسملا داوملا ليجست متي ،تالاحلا ضعب يفف. فارطألا بناج
تفاضأو . هملع ةنيفسلا عفرت يذلا دلبلل ةبسنلاب ىرخأ تالاح يفو ،ةنيفسلا ةمدخ هيف تمت يذلا دلبلل

نأ ىرخأ نادلب نفسل نكمي يتلاو نفسلل ةحوتفم تالجس اهيدل يتلا نادلبلل ةبسنلاب رومألا دقعي اذه نأ 
عومجم نم ًادلب ١١ـل ةبسنلاب ةلاحلا يهو ،اهمالعأ عفرت  ليبس ىلع يبيراكلا رحبلا ةقطنم يف ًادلب ١٥   

تارداص وأ كالهتسا ا. لاثملا  . أ ىلع داوملا هذه رابتعا يغبني ناك اذإ ام ديدحت ًاضيأ بعصلا نمو
. نادلبلا نم ريثك يف ًاصيخرت بلطتي ال نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب نفسلا ديوزت نإف كلذ ىلع ةوالعو

لاعفو دحوم جاذهلو   ىلإ لصوتلا مهملا نم.  
نأ ىلإ نيلثمملا دحأ راشأو . ةلكشملا ةشقانم يف رارمتسالا ةرورض ىلع نيلثمم ةدع قفاوو  -١٦٨

نم تاثاعبنالا تاريدقت اهاوتسم يف لثامت نفسلا نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا تاريدقت 
اذإ ام ىلع فارطألا نيب اميف قافتا دوجو مدع ن إف ،كلذ نع ًالضفو. ةطيسولا داوملا تامادختسا

هرودب ىدأ تانايبلا يف ًاتوافت ثدحأ دق ًايلحم ًاكالهتسا وأ تارداص وأ تادراو ربتع   ت تايمكلا تناك
لاثتماب . ةعورشملا ريغ ةراجتلا يف لغتست تارغث ىلإ   رضت نأ نكمي كالهتسا ا  أ ىلع ةبوسحملا تايمكلاف
لودلل ًاغلاب ًاقلق ًاضيأ ببست ةلأسملا نأ ىلع رخآ لثمم ددشو . ةضفخنم ماجحأل ةكلهتسملا نادلبلا
  .ئداهلا طيحملا يف ةيرزجلا

داوملا نأ ينعي ةينطولا دودحلا جراخ لمعت نفس دوجو نإ لوقي يأر نع نيلثمملا دحأ برعأو   -١٦٩
لثمم راشأو . ىرخألا طباوضلاو صيخرتلا مظنل ةيلعفلا ةيحانلا نم عضخت ال اهنتم ىلع نوزوألل ةدفنتسملا

ةيرحبلا نيناوقلاو تادهاعملا عم ًامئاوتم فارطألا هذختت ررقم يأ نوكي نأ نامض مهملا نم هنأ ىلإ رخآ 
  .ىرخألا ةيكرمجلاو

تناك اذإ ام ريرقت هناوأل قباسلا نم نإ نيلئاق ،رذحلا مازتلا ىلع نيلثمملا نم ددع ثحو   -١٧٠
لكشت  نفس نتم ىلع اهمادختسال فارطأ ئناوم يف ةيسارلا نفسلل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاعيبم
تامولعملا نم ديزم ىلإ جاتحي رمألا نإ فاضأو . هتارداص نم ًاءزج تسيلو فرطلا كلذ جاتنإ نم ًاءزج
  .لقألا ىلع دحاو دلب ةلاح يف ةيلخاد تارواشم ءارجإ نم دب ال هنأو ،شاقنلاو

داحتالا (نيار سويلينروك ديسلا هتسائر يف كراشي ،لاصتا قيرف ءاشن إ ىلع لماعلا قيرفلا قفاوو  -١٧١
ةدفنتسملا داوملا ةجلاعمب ةطبترملا ةيلوألا لئاسملا ةشقانمل ) اكياماج(ركوو لوكين ةديسلاو ) يبوروألا
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ثلاثلا عامتجالل ًاديهمت تارودلا نيب ةشقانملا ةلصاومل ءارجإ عضوو ،نفسلا ةمدخل ةمدختسملا نوزوألل 
  .فارطألل نيرشعلاو

ةيلوأ ةشقانم ىرجأ قيرفلا نأب ناكراشملا هاسيئر دافأ ،لاصتالا قيرف تالوادم ءاهتنا رثإو   -١٧٢
مدقت نأ ةرورض ىلع قافتاو ،عوضوملا ةيمهأ نأشب ءارآلا يف قفاوت كانه ناكو . ًامومع لئاسملل
ًاديهمت ،ربكأ ةضافتساب اهتشقانمل ةدع لئاسم تريثأو . نوزوألا ةنامأ ىلإ ةددحم تامولعم ةينعملا فارطألا

نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةقلعتملا تامولعملا عمج قئارط ديحوت كلذ يف امب ،ررقملا عورشم يف رظنلل 
ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا نم تانايب ىلع لوصحلا ةيناكمإو ،اهنع غالبإلاو نفسلا نتم ىلع ةمدختسملا 

عضوو ؛نفسلا نتم ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختسا صخر را دصإو ؛كرامجلل ةيملاعلا ةمظنملاو
داوملا ليجست مدع نيب ةقالعلاو ؛ةر   دصم ًاداوم اهرابتعاب نفسلا نتم ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا
ةدفنتسملا داوملا تناك اذإ امو ؛ةعورشملا ريغ ةراجتلاو نفسلا نتم ىلع ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا 

نتم ىلع ةلمحملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا رثأو ؛تانوزخم ةباثمب نوزوألل   دعت نفسلا نتم ىلع ةلمحملا  
ةدوزملا فارطألا اهلجست يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم تانايب براضت ىلع نفسلا 

نيب ةلصافلا ت ارتفلا يف تاشقانملا ةلصاوم همزع نع برعأ دق لاصتالا قيرف ناكو. ةملتسملا فارطألاو
هيف رظنيل فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ هميدقت لبق ررقملا عورشم حيقنت فد  ،   .تارودلا

ةفوقعم ساوقأ نيب لماكلا هصن دراولا حقنملا ررقملا عورشم ليحي نأ ىلع لماعلا قيرفلا قفتاو   -١٧٣
يكل فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامت جالا ىلإ ،ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا نم رشع يداحلا لصفلا يف
  .هيف رظني

  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لئادب نع تامولعم  -ميج 
  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لئادب نع ةيفاضإلا تامولعملا نأشب ررقم عورشم ارسيوس لثمم مدق  -١٧٤
نادلبلا ضعبو هتموكح هتدعأ لثامم ررقم عورشم ىلإ صوصخلا هجو ىلع رخآ لثمم راشأو   -١٧٥

عورشم ىلع تافاضإ لاخدإ حرتقاو ،نيثالثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل ىرخألا 
  .ررقملا

هتسائر يف كراشي ،لاصتا قيرف راطإ يف ررقملا عورشم ةشقانم ةلصاوم كراشملا سيئرلا حرتقاو   -١٧٦
  ).ايسول تناس(زلراشت نيلانود ةد يسلاو) كرمنادلا(نسنروس لكيم ديسلا 

نوبركلا تابكرم لمشتس ةشقانملا هذه تناك اذإ هنإ ،رخآ لثمم هديأو ،نيلثمملا دحأ لاقو   -١٧٧
ممألا ةيقافتا راطإ يف  ًارصح شقاني ًاعوضوم لكشت تابكرملا هذه نأ وه هدلب فقوم نإف ،ةيرولفورديهلا
ةديعس نوكتس هتموكح نإف ،ر ابتعالا يف فقوملا اذه ذخأ ىنست اذإو. خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا
  .لاصتالا قيرف اهيرجي يتلا تاشقانملا يف ةكراشملاب

ةجابيد تارقف شقان قيرفلا ن أب ناكراشملا هاسيئر دافأ ،لاصتالا قيرف تالوادم ءاهتنا رثإو  -١٧٨
ةلصاومو ،ةجابيدلا ىلإ تارقف عبرأ ةفاضإ حر . هقوطنم تارقف نم مظعألا ءزجلاو رارقلا عورشم  تقاو
  . ررقملا عورشم نأشب ةشقانملا
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قفرملا نم رشاعلا لصفلا يف ا   -١٧٩  درو يتلا ةغيصلاب رارقلا عورشم ةلاحإ ىلع لماعلا قيرفلا قفتاو
تلا اذ  ةفوقعم ساوقأ نيب لماكلاب ررقملا صنو صنلا نم ءازجأ عضوبو يمسر ريرحت نود ،ريرق لوألا

  .هيف رظني يكل فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ ،ءارآلا يف قفاوت دوجو مدع ىلع ةلالدلل
  لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا مييقتب ينعملا هيجوتلا قيرف لامعأ ةلاح نع ريرقت  -لاد 

يازدمحأ نيدلا ماسح ديسلا مدق ٢٢/٢ررقملل ًاذيفنت   -١٨٠ قيرفل كراشملا سيئرلا )ديوسلا(،   ،
قيرفلا لامعأ يف زرحملا مدقتلا نعًاريرقت ،ةيلاملا ةيلآلا مييقتب ينعملا هيجوتلا دقع قيرفلا نإ لاقو .  

ةكرش يهو ،ًام   ىلإ م متجالا يفو. ICF Internationalيقم امهلوأ يف راتخاو ،نيعامتجا  يقملا مدق ،يناثلا عا
فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا داقعنا ءانثأ ثلاث عامتجا دقع. هضارعتسال ًايلوأ ًاريرقت قيرفلا  . يسو

 ، مييقتلاب لصتت تامولعم نم اهيدل رفاوتي ام ميدقت فارطألا عيمج نم بلطيس م  يقملا نأ ىلإ ًاضيأ راشأو
ةحلصملا باحصأ نماهريغو فارطألا ةكراشم ليهست ةيغب قيرف ءاضعأ يلاحلا عامتجالا رضح دقو .  

فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ًاضيأ نورضحيسوICF Internationalةكرش نم مييقتلا   .  
  .ريرقتلاب ًاملع لماعلا قيرفلا طاحأو  -١٨١

  يذيفنتلا نيمألا ةيالو ديدمت  -ءاه 
سيئر )ادانيرغ(شريشت ليشيم ديسلا راشأ   -١٨٢ نأ ىلإ ،فارطألل نيرشعلاو يداحلا عامتجالا ، 

يذيفنتلا نيمألا ةيالول ديدمت سامتلال ةبسانملا تاوطخلا ذاختاب هفلك فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا 
بلطلا اذه نأ ًادكؤم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا عم ةلأسملا هذه شقان دقو . يلاحلا
. ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىلإ ةلاسرلا هذه لقن دق يذيفنتلا ريدملا نأو ،عامجإلاب فارطألا ةبغر سكعي

زومت١٦يفو  يذيفنتلا نيمألا دقع ديدمت ررق ماعلا نيمألا نأ ماعلا نيمألا ناويد سيئر دكأ ٢٠١١هيلوي /   ،
زومت٢٧يفو . نيماع ةدمل ةرادإل ةدحتملا ممألا بتكم نأ نيرشعلاو يداحلا عامتجالا سيئر ملع ،هيلوي/   
  .ةمزاللا ةيرادإلا تابيترتلا مامتإب تاميلعت ىقلت دق ةيرشبلا دراوملا

تامولعملا هذ  -١٨٣  ًاملع لماعلا قيرفلا طاحأو.  
،   -واو  ةيذيفنتلا ةنجلل نيتسلاو عبارلا عامتجالاب ةصاخلا تابيترتلا نأشب ايسينودنإ لثمم نم ضرع

يف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالل كرتشملا عامتجالاو ،ذيفنتل ا ةنجلل نيعبرألاو عباسلا عامتجالاو
  فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو انييف ةيقافتا

١٨٤-   ، ةيذيفنتلا ةنجلل نيتسلاو عبارلا عامتجالاب ةصاخلا هدلب تابيترت نع ًاضرع ايسينودنإ لثمم مدق
يف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالل كرتشمل ا عامتجالاو ،ذيفنتلا ةنجلل نيعبرألاو عباسلا عامتجالاو
ربمفون /يناثلا نيرشت يف ايسينودنإ اهفيضتستس يتلاو ،فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو انييف ةيقافتا

٢٠١١.  

  ريرقتلا دامتعا  -رشع يناث
بآ٥ةعمجلا موي رهظ دعب ريرقتلا اذه دامتعا مت   -١٨٥ عورشم ساسأ ىلع ٢٠١١سطسغأ /   ،

. L.1/Add.3و L.1/Add.2و L.1/Add.1 وUNEP/OzL.Pro-WG.1/31/L.1قئاثولا يف دراولا ريرقتلا 
  .عامتجالا ماتتخا رثإ ريرقتلا مامتإ ةمهم نوزوألا ةنامأ ىلإ تلكوأو
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هنأ نيلثمم ةدع ررك ،ريرقتلا اذه نم لوألا قفرملا يف ةدراولا تاررقملا عيراشم ىلإ ةراشإ يفو   -١٨٦
عيمج نإف ،اهدوجو مدع وأ ةفوقعملا ساوقألا دوجو نع رظنلا ضغبو ،ا معملا ةسرامملل ًاقفو  لو

نإف يلاتلابو ؛اهيف رظنلا ةلصاومل فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ لاحتس تاررقملا عيراشم 
. تاضوافملا نم ديزمل لماكلا اهصنب عضخت نأ نكميو ،اهيلع ًاقفاوم ًاصوصن ربتعت ال تاررقملا عيراشم
  .كلذ ىلع لماعلا قيرفلا قفاو دقو

 عامتجالا ماتتخا  -رشع ثلاث
حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا عامتجالا ماتتخا نلعُأ ،تالماجملل داتعملا لدابتلا دعبو   - ١٨٧

ةعمجلا موي نم ١٥/١٧ةعاسلا يف ةيوضعلا  بآ٥    .٢٠١١سطسغأ / 
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  لوألا قفرملا
  تاررقملا عيراشم

فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ ةيلاتلا تاررقملا عيراشم ةلاحإ ىلع لماعلا قيرفلا قفتا  -١٨٨  
نم ديزمل اهلماكب عضخت دق ا   أو هيلع ًاقفتم ًاصن لكشت ال ا  أ ساسأ ىلع ،اهيف رظنلا ةلصاومل

  .تاضوافملا
يجيردتلا صلختلا ةيلمع هجاو   - ًالوأ   ديمورب نم ت يتلا ةيساسألا تايدحتلا نأشب ررقم عورشم

 ايقيرفأ يف ليثيملا
نم م     برغملاو رصمواينيكو نوريماكلا و يوبابمزو ايبمازو رئازجلاو سنوتدقم
  :يلي ام ررقي فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا نإ

ريش   ةيلمع نع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا لمعلا ةقرف ريرقت نأ ىلإ قلقب ي ذإ
ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صّلختلا ةطشنأل ٍلاومأ   ال٢٠١٤ - ٢٠١٢ةرتفلل دراوملا ديدجت    يأ بلطي

  ،٢٠١٤ - ٢٠١٢ثالثلا تاونسلا ةرتفل ايقيرفأ يف 
كرد  ًارشابم ًاطابترا ُطبترت يتلا ،نوزوألل ةدفنتسملا ةديحولا ةداملا وه ليثيملا ديمورب نأ ي ذإو  
اهنم يجيردتلا صلختلا ةيلمع )داصحلا دعب ام تاقيبطتو جاتنإلا(يئاذغلا نمألاب    سكع نكمملا نم نأو  ،

،   ةلوهسب
يغبني هنأ ديب ،ةيئايميكلا ريغو ةيئايميكلا لئادبلا مادختسا ةلصاوم يرورضلا نم نأ ربتعي ذإو 

،   ليوطلاو طسوتملاو ريصقلا لجألا يف لئادبلا هذه ةءافك رابتعالا يف ذخؤت نأ
  ةجزاطلا رومتلا ةجلاعم لثم ،لئادب ىلإ رقتفت لازت ال ليثيملا ديمورب تاقيب طت ضعب نأ ىلإ ٍقلقبريشي ذإو

،   ةبوطرلا ةيلاعلا
  كِرد  ام تاقيبطتو رجحلا عاطق يف اميس  ال ،ايقيرفأ يف ديازتي ليثيملا ديمورب كالهتسا نأي ذإو

،   نحشلا لبق
  رق  ةمادتسا مدع ببسب ايقيرفأ يف ليثيملا ديمورب مادختسا ىلإ ةدوعلل ٍةريبك ٍطوغض دوجوبي ذإو  

،اهتفلكتو اهرفاوت ثيح نم لئادبلا    ًاعم
  ريش  ليثيملا ديمورب نع ًاضوع تدمتعا يتلا ةيئايميكلا ريغو ةيئايميكلا لئادبلا ضعب نأ ىلإ ي ذإو

ةفلكتلا ثيح نم ًةمادتس   ةرفولاو ) مويدوصلا ماتيمو نيفسوفلا(ةءافكلاو ) راخبلا(م نكت مل ايقيرفأ يف
،) ةمئاعلا قابطألاو ربونصلا ءاحل(   ةيميظنتلا تاقوعملاو ةينقتلا ةردقلاو

  كرد  وأ ،رظحلا ةلئاط تحت ي ذإو   عَق  ت ،اهيلع ل  وع  ي يتلاو ،ةدمتعملا ةيئايميكلا لئادبلا ضعب نأ
ةدام لثم ؛لبقتسملا يف ة   مويدوصلا ماتيمو نيبوربلا رولك يناث -١،٣مات ٍةروصب اهرظح يرجيس  

،رولكلاو   )١(نيركبو
                                                           

روألا ةيميظنتلا طباوضلا اهنيب نم ،طباوضلا نم ٍةعومجم نمءزج هرابتعاب ذافنلا ديق رظحلا لخديس  )١( ةيب و 
روأ سلجم نع رداصلاEEC/91/414هيجوتلا اهنمو ،تافآلا تاديبمل  خ و  زومت١٥رؤملاو ،اب حرط نأشب  ١٩٩١هيل وي/ 

  .قاوسألا يف تاتابنلا ةيامح تاجتنم
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قلقلا هرواس   ًةنراقم ةلا ي ذإو  عف ريغو ًةدقعم ًةيلمع   دع  ي ةيئايميكلا لئادبلا ضعب مادختسا نأ نم
عضخيو ٢٠١٠ و٢٠٠٨يماع يف هليجست ىرج يذلا ليثيملا يئانث ديفلوس يناث رارغ ىلع ،اهتفلكتب   ،

،   ةيقيرفألا نادلبلا ضعب يف ةساردلل
ريش   يرقفلا دومعلا دعت يتلا ليصاحملا ةيامحل ايقيرفأ يف مدختس ملا ديمورب نأ ىلإي ذإو  ي ليثي

،   ةيقيرفألا تاداصتقالل
  ريش  صلختلا ىلإ ةيمارلا اهتطشنأ مامتإ ىلع ًةرداق نوكت ال دق ةيقيرفألا نادلبلا  نأ ىلإي ذإو

،   ةيفاضإ ةيلام ةدعاسم اهل رَّفوتت مل ام ،ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا
يلحرملا اهريرقت يف ته هرابت عا يف عضي ذإو  ون دق ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نأ

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نأ ىلإ ٢٠١١ويام /رايأ يف رداصلا ةداملا نم ١  ميدقت يف بغرت دق ٥   
ماعل ًةمئالم اهربتعت يتلا ليثيملا ديموربل ةيقبتملا تامادختسالاب قّلعتي اميف ةجرحلا تامادختسالل ٍتانييعت  

٢٠١٥، امبر هيلي امو  ،  
تامادختسالل ٍتانييعت ميدقت اهبلطتي يتلا ،ةدقعملاو ةريسعلا ةينقتلا ةيلمعلا رابتعالا يف ذخأي ذإو 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا اهيقالت نأ حجري يتلا تابوعصلاو ،ةجرحلا  اهميدقت دنع ٥   ،
،   هذه تانييعتلا تابلطل

ليثيملا ديمورب كالهتسا ضرعتسي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ  بلطي  - ١
لماعلا قيرفلا اهيف رظني يك ،يجيردتلا صلختلا ةطشنأ نأشب ةمئالملا تايصوتلا م   دقي نأو ،ايقيرفأ يف

  ؛نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا
لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتب ةينعملا فارطألا ددعتملا قود نصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي  - ٢

يف ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا نع ةمجانلا ةيداصتقالاو ةينقتلا تاعبتلل ةيفاضإ تاسارد يرجت نأ 
ىتح ةذفنملا عيراشملا راطإ يف ةلجسملا تادهاشملاو ةبستكملا تاربخلل ًاصاخ ًامامتها ةيلوت نأو ،ايقيرفأ  
 .هخيرات

قودنصلا دراوم ديدجت لمشيل تباثلا فرصلا رعس ةيلآ لجأ ديدمت نأشب ررقم عورشم   -ًايناث 
 ٢٠١٤ - ٢٠١٢ةرتفلا يف فارطألا ددعتملا 

 يبوروألا داحتالا نم مدقم

  :يلي ام ررقي فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا نإ
ةرتفلا لمشيل تب اثلا فرصلا رعس ةيلآ لجأ ديدمتب ةنازخلا نيمأ ىلإ زعوي نأ  - ١

 ؛٢٠١٤ - ٢٠١٢

ساسأ ىلع ا   - ٢  امهاسم باسحب ةيلحملا ا  المعب ديدستلا راتخت يتلا فارطألا موقت نأ
رياني /يناثلا نوناك ١يف أدبت يتلا ةتسلا رهشألا ةرتفل ةدحتملا ممألا يف هب لومعملا فرصلا رعس طسوتم 

 ؛٢٠١١
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فرصلا رعس ةيلآب ًالمع ،ةيلحملا ا ديدستلا راتخت ال يتلا فارطألا لصاوت نأ   - ٣  المعب
؛هاندأ٤ةرقفلا ةاعارمب ًانهر ةدحتملا تايالولا تارالودب عفدلا ،تباثلا    

ةرتف نوضغ يف هتامهاسم ديدستل اهراتخي يتلا ةلمعلا رييغت فرط يأل زوجي  ال هنأ  - ٤
 ؛٢٠١٤ - ٢٠١٢ثالثلا تاونسلا 

مخضتلا لدعم تابلقت زواجتت ال يتلا فارطأل ا ىلع ةيلآلا مادختسا ةيلهأ رصتقت نأ  - ٥
ةئاملا يف١٠ةبسن اهيف  تاونسلا ةرتفل ةبسنلاب يلودلا دقنلا قودنص نع ةرداصلا ةروشنملا ماقرألا قفو ،   

 ؛ةقباسلا ثالثلا

يفو لماكلاب فارطألا ددعتملا قودنصلل ا   - ٦  امهاسم ددست نأ ىلع فارطألا ثحي نأ
ررقملا نم ٧ةر قفلل ًاقفو ،نكمم تقو برقأ   ؛١١/٦ 

ةرتفلل دراوملا ديدجت دنع تباثلا فرصلا رعس ةيلآ مادختسا ر   - ٧  رقت اذإ هنأ ىلع قفاوي نأ
طسوتم ساسأ ىلع ا ديدست لا راتخت يتلا فارطألا موقت ،٢٠١٧ - ٢٠١٥  امهاسم باسحب ةيلحملا ا  المعب

ةتسلارهشألا ةرتفل ةدحتملا ممألا يف هب لومعملا فرصلا رعس يف أدبت يتلا   يناثلا نوناك١   .٢٠١٤رياني / 

نوبركلا بكرم ،يوناثلا جتنملا تاثاعبنا نم ًايجيردت صلختلا نأشب ررقم عورشم   -ًاثلاث 
)HFC-23( ٢٣  -  يرولفورديهلا

  

  )٢(ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ،كيسكملاو ،ادنك نم مدقم
ررقملا ىلإريشيذإ  ورب ذيفنت ةيمهأب١٠/١٦     رقي يذلا نأب ًاملع طيحيو ،لايرتنوم لوكوت  

ةيرولفريبلا نوبركلا تابكرمو )HFCs(ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم   )PFCs( داوملا لئادب نم دعت  
  ؛يخانملا ماظنلا ىلع ًاريبك ًاريثأت رثؤت دق يتلا نوزوألا ةقبطل ةدِفنتسملا

لونكتلا قيرف هدعأ يذلا صاخلا ريرقتلا ىلإريدقتلا عم ريشيذإو  يداصتقالا مييقتلاو ايجو  
اياضقلا : يملاعلا يخانملا ماظنلاو نوزوألا ةقبط ةيامح’’نونعملا ،خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلاو 

  ؛‘‘ةيرولفريبلا نوبركلا تابكرمو ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمب ةلصتملا
ررقملا ىلإريشيذإو  سيت نوزوألا ةنامأ ىلإ بلطي يذلا١٨/١٢   قيرف اهيرجي يتلا تارواشملا ري  

هذه هب موقت يذلا لمعلا نم ةدافتسالل ةلصلا تاذ تامظنملا عم يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 
  ؛٢٢ - يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرمب لصتملا لمعلا كلذ يف امب ،تامظنملا

ا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هدعأ يذلا ريرقتلا ىلإًاضيأ ريشيذإو  ًاذيفنت يداصتقال  
بكرم تاثاعبناب لصتي اميف ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ رودب صاخلا لصفلا ًاصوصخو ١٨/١٢ ررقملل  ،
يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم جاتنإ نم يوناث جتنمك٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا   ؛٢٢ -  

ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نأ كرديذإو  ةداملا نم ١  وكوتورب نم٥  دق لايرتنوم ل  
نم ًايجيردت صلختلابو ٢٠٠٤لولحب ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ ديمجتب تمزلأ   

                                                           
 .ًايمسر ًاريرحت اذه ررقملا عورشم ررحي مل  )٢(
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ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نأو ٢٠٣٠ماع لولحب تابكرملا  كلت كالهتسا ةداملا نم ١،  ةمزلم ٥   
اهكالهتسا نم صلختلاو٢٠١٦ماع لولحب ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم اهجاتنإ ديمجتب    

  ؛٢٠٤٠ ماع لولحب
يذإو  يرولفورديهلا نوبركلا بكرم ةقالعبرق يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرمب٢٣ -     -

يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم جاتنإ نأل ًارظن ،ةباقرلل عضاخلا٢٢  ثاعبنا ىلإ يدؤي ٢٢ -    
و ،يوناث جتنمك٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا ةدام بكرم جاتنإ لصاوتي نأ ًاضيأ عقوتملا نم نأل  
بجومب ،ىرخأ ةيئايميك داوم جاتنإ يف ةطيسو ةدامك همادختسال ٢٢ - يرولف يرولكورديهلا نوبركلا  
  ؛ةباقرلل ةعضاخلا تامادختسالل صصخملا جاتنإلا نم يجيردتلا صلختلا دعب ام ىلإ ،لايرتنوم لوكوتورب

ًاضيأيذإو    ريسيتل ةصرف دوجوبرق نوبركلا بكرم جاتنإ ةرادإل لوؤسم يئيب ج    
؛ةباقرلل ةعضاخلا تامادختسالل كلذكو ةطيسو ةدامك همادختسال٢٢ - يرولف يرولكورديهلا    

يطغي خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتاب قفرملا وتويك لوكوتورب نأب مّلسيذإو   
أو٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بكرم تاثاعبنا دصق ،   ي ال ررقملا اذه بجومب ةذختملا تاءارجإلا ن
  ؛ةيطغتلا هذه ىلع ريثأتلا اهنم

يذإو   ٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بكرم تاثاعبنا عم لماعتلل لجاع ءارجإ ّذاختا ّىلإ ّةجاحلا برق
دعوم ب ارتقا ءوض يف ًاصوصخو ،يخانملا ماظنلا ىلع اهراثآ بنجتل ةباقرلل عضاخلا ريغو ًايوناث جتنملا

يناثلا نوناك١يف ررقملا ةباقرلا ريبدت قيبطت  نوبركلا تابكرمب صاخلا ليدعتلا بجومب ٢٠١٤ رياني/   ،
  ؛ةيرولفورديهلا

فارطألا ررق ت:  
ةقيثولا يف ةمدقملا تامولعملا ثيدحتو ضارعتسا ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطت نأ   - ١

UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/62لا بكرم جاتنإ قفارم نأشب  ٢٢ - يرولف يرولكورديهلا نوبرك 
ةداملا نم١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ةدوجوملا هذه عقاومب ةصاخلا تامولعملا كلذ يف امب ٥    ،

طوطخ تناك اذإ امو ،جاتنإلا طوطخ نم درفنم طخ لكل ةيجاتنإلا ةقاطلاو ،ةيجاتنإلا اهتقاطو ،قفارملا 
ةيمنتلا ةيلآ بجومب ةيراج تاعورشمب ةلومشم ٢٢ - يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم جاتنإ  
هذه ءاهتنا خيراوت كلذكو ،هريمدت وأ ٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بكرم جاتنإ نم دحلل ةفيظنلا  

حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يناثلا عامتجالا يف فارطألا ىلإ ضارعتسالا جئاتن ميدقتو ،تاعورشملا 
  .ةيوضعلا

ةطبترملا ،ةيليغشتلاو ةيلامسأرلا فيلاكتلل تاريدقت عضو ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطت نأ  - ٢  
نوبركلا بكرم جاتنإ نم يوناثلا جتنملا ٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بكرم تاثاعبنا ريمدتو عمجب  
جاتنإلا كلذ يف امب ،ىرخألا ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نم وأ ٢٢ - يرولف يرولكورديهلا  
نم ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ةدوجوملا قفارملا يف ،ةطيسو داومك مادختسالا ضرغب  
نيتسلاو عباسلا اهعامتجا داقعنا لبق كلذو٥ ةداملا  ،.  
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ةغايص ريسيت ىلإ ةعرسلا هجو ىلع ردابت نأ ،ًاضيأ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطت نأ   - ٣
مجانلا يوناثلا جتنملا ٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بكرم تاثاعبنا نم صلختلل تاعورشم ذيفنتو  ،
ال يتلا جاتنإلا طوطخ وأ قفارم يف٢٢ - يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم جاتنإ نع عمجت   
  .ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ بجومب تاثاعبنالا ضفخل تادامتعا

عم رواشتلاب ،يرج  - ٤  قيرف ي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطت نأ  
بكرم ىلع ةباقرلا ريبادت ذيفنت نع ةبترتملا ةلمتحملا ةيئيبلا عفانملاو فيلاكتلل ةسارد ،يملعلا مييقتلا 

يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم جاتنإ نع مجانلا يوناثلا جتنملا٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا   -
فانملاو فيلاكتلا داعبتسا عم ،جاتنإلا طوطخ وأ قفارملا بسحب٢٢  ةيلآل ةيلاحلا تاعورشملا نع ةبترتملا ع  

يناثلا عامتجالا داقعنا دعوم نم ًاموي نيتس لبق هعيزوتل ًاريرقت    دعي نأو ،تدجو امثيح ةفيظنلا ةيمنتلا
 .ةلأسملا هذه يف رظنلا ةلصاوم ىلع فارطألا ةدعاسمل كلذو ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو

راطإ يف ] يحنتلل ةيهيجوتلا ئدابملا نأشبو[حيشرتلا تايلمع لامكتسا ن أشب ررقم عورشم[  - ًاعبار 
  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف
 يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف يف ةعبتملا تاءارجإلاب ينعملا لاصتالا قيرف نم مدقم

  :يلي ام ررقي فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا نإ
]  رق  قيرف ةليكشت يف يفارغجلا نزاوتلا بسحب ليثمتلاو ةكراشملا عيجشت ىل إ ةجاحلابي ذإ

لمعلا ةلصاومو ،ةتقؤملا ةيعرفلا هتائيهو ،هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 
،   ]اهيلع ظافحلاو ،ةيريهامجلا ةقثلا ءانبل

]  رق  نم ديزملا ى ي ذإو  ، خوتي نأ قيرفلا ىلع نأب قيرفلا ءاضعأ ءاقتنا ةيلمع يف ةيفافشلا
،   ] ءاقتنالا ريياعمو ،ةتقؤملا ةيعرفلا هتائيهو ،ةينقتلا تارايخلل هناجل يف ءاضعألاو

]  ريش  الو ،قيرفلل يميظنتلا لاغتشالا نأشب٧/٣٤ررقملا ىلإ ي ذإو ىلإ ةيمارلا دوهجلا نأشب اميس   
ةداملا نم ١ةرقفلا ب جومب ةلماعلا فارطألا نم ءاربخلا ةكراشم ةدايز  ٥ ، لايرتنوم لوكوتورب نم  

،   ] تاربخلا يف نزاوتلاو يفارغجلا نزاوتلا نيسحتو
ررقملا يف ةدراولا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخا ىلإ ريشي ذإو  ٨/١٩ 

  ،١٨/١٩ررقملا بجومب ةلدعملاو 
ريش [  حب قّلعتملا ،تاصاصتخالا هذه نم١-٢عرفلا ىلإ ي ذإو ام ةصاخبو ،هنزاوتو قيرفلا مج  

، تاربخلا نزاوتو يفارغجلا نزاوتلا يعار    ] ي ٍلكشب ةيوضعلا زيزعت ىلإ ةجاحلاب قَّلعتي
نيعرفلا ىلإ كلذك ريشي ذإو قيرفلل تاحيشرتلا نأشب ،تاصاصتخالا كلت نم ٣-٢ و٢-٢   

لصلا يذ فرطلا غَّلب  اهمدقي تاحيشرت ةيأب ة ي نأب يضاقلا مكحلا ًاصوصخو ،قيرفلاب ءاضعأ نييعتو
،   نييعتلاب تايصوتلا ميدقت لبق رواشتلل كلذو ،قيرفلا

]  رق  ءاربخلاب ظافتحالا ةلافكو ،قيرفلا نم ةدوجلا ةيلاعلا ةروشملا يقلت ىلإ فارطألا ةجاحب ي ذإو
ةراسخلا يدافتل ًايعاس ،قيرفلا تاجايتحاو ىشامتت ٍةرتفل ةروشملا نوم   فرا عملل] ةئجافملا[دقي نيذلا

،   ] ةيعامجلا
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اذ ساسملا نودو [  رثأتت نل يتلا ،ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفو ،يملعلا مييقتلا قيرف تاصاصتخاب
،   ]ررقملا

ماعل يلحرملا هريرقت يف قيرفلا نم ةمدقملا تامولعملاب ًاملع طيحي ذإو كلت ةصاخبو [، ٢٠١١ 
  ،٢٢/٢٢ررقملل ًةباجتسا ] ةمدقملا

، كتلا قيرف ىلإ بلطي  )أ[( هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولون
، ،ةتقؤملا ةيعرفلا هتائيهو رظنلا تاهجوو تاربخلا نزاوت   سكعت ٍةليكشت نيوكتل مهعسو يف ام اولذبي نأ  

؛ةماعلا تاسايسلل ةبسنلاب ةيدايحلاو ةيعوضوملاو ةيلومشلاب هنوجتن  ي ام ع    ]تمت ُلفكي امب
ىلإ وعدت يتلا ،هب ةصاخلا ةيرورضلا تاردقلا ةفوفصم لامكتسا قيرفلا ىلإ  بلطي نأ  )ب(

ع [ةتقؤملا ةيعرفلا هتائيهو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو ،قيرفلاب ءاربخ نييعت  تمتت نأ ن  يعتي يتلاو  ،
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل نزاوتم ٍّيفارغج ليثمتب  لا ريغ فارطألاو٥  بجومب ةلماع ، 

ريراقتلا يف اهجاردإو نوزوألا ةنامأل يكبشلا عقوملا ىلع ةفوفصملا رشنو ،ةنسلا يف نيترم ] ةرقفلا هذه
  ؛قيرفلل ةيونسلا ةيلحرملا

حيتي امب ةفوفصملا يف تامولعملا ةيافكو حوضو نم دكأتي نأ قيرفلا ىلإ ًاضيأ بلطي نأ   )ج(
ةيلمعو حيشرتلا ةيلمع نع تامولعملا نأ نم كلذك دكأتي نأ و ،ةبولطملا تاربخلل لماك مهف ىلإ لصوتلا

ىلع نوزوألا ةنامأ عقوم ىلع ترشن دق ةيعرفلا هتائيهو قيرفلا لمعو قيرفلا تاصاصتخاو رايتخالا 
  ؛ةلوهسب هيلإ لوصولا نكمي قسنب تنرتنإلا

اميف نيلمتحملا ءاربخلا نم ةبولطملا تامولعملا دحوي نأ قيرفلا ىلإ كلذك بلطي نأ  )د(  
عم ًايشمت ]ةتقؤملا ةيعرفلا هتائيهو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو، [قيرفلل تاحيشرتلا عيمج صخي   ،

ماعل يلحرملا ريرقتلا نم ٤-٥-٩عرفلا  قيرفلا هيف رظني يكل حيشرت ةرامتسا عورشم دعي نأو ٢٠١١   ،
  ؛نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا

، ي نأ  )ه( ناجلو [قيرفلاب تانييعتلل تاحيشرتلا عيمج نأ نم دكأتلا قيرفلا ىلإ بلط
نم اهملست مت دق ،نوكراشملا ءاسؤرلا كلذ يف امب ]ةتقؤملا ةيعرفلا هتائيهو هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا  ،

املإ نو[نأو ،نوحشرملا ءاربخلا اهل عبتي يتلا فارطألل ةينطولا قيسنتلا زكارم   ] ـب ًالماك ًامملي نيحشرملا
ـب د[و  يقتلا ىلع نوقفاو عا] [ي  قيرف ءاضعأب ةصاخلا كولسلا دعاوق ةنودم ’’] بتا ىلع نومزاع
عرفلا يف ةدراولا ‘‘يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخا نم ٥   
ةيلمع يف ] ةكراشملا ليومت رداصمو[حلاصملا يف لمتحملا براضتلا نطاوم ديدحت ] لفكي امب ،يداصتقالا
  ؛حيشرتلا

،   )و( كلذ يف امب ]هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو[قيرفلا يف تانييعتلا عيمج نوكت نأ  ،
  ؛تاونس عبرأ نع ديزت ال ةرتفل ،نيكراشملا ءاسؤرلا تانييعت

ةيفاضإ ت ارتفل] ةينقتلا تارايخلا ةنجل ءاضعأ وأ[قيرفلا ءاضعأ حيشرت ةداعإ زوجي هنأ   )ز(
  ؛]مهنم ٍّلكل[تاونس عبرأ ىلإ لصت 
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ةياهنب ] ةينقتلا تارايخلا ةنجل[/قيرفلا ءاضعأ عيمج ةمدخ ةرتف يهتنت كلذ فالخب هنأ   )ح(
ءانثتساب ،تقولا كلذ لبق فارطألا بناج نم نييعتلا ةداعإ مدع لاح يف ] ٢٠٢٠] [٢٠١٣[ماع 

نس عبرأ ا    ؛تاودم تارتفل لعفلاب اوحشر نيذلا ءاربخلا
ةيوضعلا نأب فارطألا تعنتقا اذإ طقف قبطنت )ح(ةرقفلا يف ةدراولا ماكحألا نأ [  )ط(  ،

ةيحانلا نم ًامئالم ًانزاوت ] هيلت يتلا تاونسلاو] ٢٠٢١] [٢٠١٤[ماعل [قيرفلا يف ةيلبقتسملا    سكعت
  ؛]مئالملا وحنلا ىلع هلاغتشا لفكت ،تاربخلا يفو ةيفارغجلا

ًانزاوت رق اذإ ،هنأليدب ) ط[(   سكعت قيرفلل ةيلبقتسملا ةيوضعلا نأب ةعنتقم ريغ ا  أ فارطألا تر
ال ) ح(ةرقفلا ماكحأ نإف ،مئالملا وحنلا ىلع هلاغتشا لفكت تاربخلا يفو ةيفارغجلا ةيحانلا نم ًامئالم 

بَطق ؛]ت  
ةنجلو قيرفلا يف نييلاح ءاضعأو نيكراشم ءاسؤر اهيدل يتلا فارطألا وعدي نأ   )ي(

يكل ،ررقملا اذه نم )] ح(و) ز) [(و(تارقفلا عم ًايشمت ءاربخلا ءالؤه حيشرت ةداعإ ىلإ ةينقتلا تاراي خلا
  ؛]ددعلا[اهعامتجا وأ ] ددعلا[اهعامتجا يف تاحيشرتلا هذه يف فارطألا رظنت 

تارايخلا ناجلو [قيرفلل حيشرت يأ ديكأتل ًارارق فارطألا ردصت نأ يرورضلا نم نأ   )ك(
  ؛]هل ةعباتلاةينقتلا 

ةرتفل دجوت ةتقؤم ةيعرف ةئيه يأ ديكأتل ًارارق فارطألا ردصت نأ يرورضلا نم نأ   )ل(
  ؛ةدحاو ةنس نع ديزت

ةمئاق ٢٠١٢ماع نم ًارابتعاو ،تاونس عبرأ لك ،دكؤت نأ فارطألا ىلع نيعتي هنأ   )م(  ،
  ؛فارطألا تاجايتحا ةيبلتل ةبولطملا ةينقتلا تارايخلا ناجل

يف هبصنم مكحب ًاوضع ًادعاصف نآلا نم [نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا ن وكي نأ  )ن(
قيرفلل بلطلا دنعو ةرورضلل ًاقفو مئالملا معدلا م] [قيرفلا    ؛]دقي نأ

دق ةينقتلا تارايخلا ةنجل يف ددجلا ءاضعألا عيمج نأ نم دكأتلا قيرفلا ىلإ بلط   )س(  ي نأ
، قيرفلا تاصاصتخاب حيحص لكشب اوغلبُأ  قيرفلل ةيليغشتلا تاءارجإلاو ةلصلا تاذ فارطألا تاررقمو

ءاضعأب ةصاخلا كولسلا دعاوق ةنودمو ’’] [حلاصملا براضت ةرادإو[ءارآلا قفاوتب ةقلعتملا كلت كلذ يف امب 
  ؛]‘‘يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف

تقولا يف يحنتلاب ةق لعتملا ةيهيجوتلا ئدابملا دادعإ نم يهتني نأ قيرفلا ىلإبلطي [  )ع(
؛ا  ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يناثلا عامتجالا غالبإل ،مئالملا[  

نأ [ةتقؤملا ةيعرفلا هتائيهو ،هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو ،قيرفلا ىلإ  بلطي[  )ف(
اوق  ئدابملا رابتع الا نيع يف نيذخآ ،روفلا ىلع ةلماشو ةحضاو ةيهيجوت ئدابم اوعضي نأ] [بطي

يف ةدراولا ،يحنتلل ةيهيجوتلا ئدابملا ] ىرخألا فارطألا ةددعتملا تايدتنملا يف ةيراسلا ةلثامملا ةيهيجوتلا
ىلإ ٢٢٦تاحفصلا  ماعل يلحرملا هريرقت نم ٢٢٨  ةبرجتلا ليبق نم ٢٠١١  ئدابملا ىلع ةقفاوملا ى [،  تح

طقف٢٠١٢ماعل ] [ةيئاهنلا ةيهيجوتلا  [[ .[ 
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- يرولف يرولكلا نوبركلا بكرمل ةيرورضلا تامادختسالا ءافعإ نأشب ررقم عورشم - ًاسماخ
يسورلا داحتالا يف ةيئاضفلا تاقيبطتلا ضارغأل١١٣     

  يسورلا داحتالا نم مدقم
  :يلي ام ررقي فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا نإ
الا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هارجأ يذلا مييقتلا ىلإريشي ذإ تارايخلاب ةينعملا هتنجلو يداصتق  

تامادختسالل ءافعإ ىلع لوصحلل نييعتلا نأشب امهنع تردص يتلا ةيصوتلاو ،ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا 
تاقيبطتلا يف همادختسا ضرغب (CFC-113) ١١٣ -يرولف يرولكلا نوبركلا بكرمل ةيرورضلا   ،

،  يسورلا داحتالا يف ةيئاضفلا

حتالا نأ ىلإريشي ذإو تاريسفتلاو تامولعملا ةينقتلا تارايخلاب ةينعملا ةنجللا ىلإ مدق يسورلا دا  
عاطق يف ١١٣ -يرولف يرولكلا نوبركلا بكرم مادختسال ةيلبقتسملاو ةنهارلا ةلاحلا نأشب ةبولطملا   

،  ةيئاضفلا ةعانصلا

اهردق ةيمك كالهتساو جاتنإل ةيرورضلا تامادختسالل ءافعإب نذأي  - ١ يرتم نط١٠٠    
ماع يف يسورلا داحتالا يف ١١٣ -يرولف يرولكلا نوبركلا بكرم نم  يف اهمادختسا ضرغب ٢٠١٢   ،

 ؛ةيئاضفلا ةعانصلا عاطق يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تاقيبطت

بكرم نم ةبولطملا ةيعونلا داريتسا ةيناكمإل ه بلطي  - ٢  يصقت ةلصاوم يسورلا داحتالا ىلإ  
ةيملاعلا تانوزخملا نم ةيئاضفلا هتعانص تاجايتحا ةيبلت ضرغب ١١٣ - يرولف يرولكلا نوبركلا  
 ؛ةحاتملا

تادعمو ةليدب تابيذم مادختساب ءدبلل دوهجلا ةلصاوم ىلع يسورلا داحتالا عجشي   - ٣
ًاقفو  ١١٣ -يرولف يرولكلا نوبركلا  بكرم نم يجيردتلا صلختلا ةيلمع مامتإ هل حيتت ميمصتلا ةثيدح
ثينمزلا لودجلل دحملا  .  

 نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسا نأشب ررقم عورشم -ًاسداس 

 يبوروألا داحتالا نم مدقم

  :يلي ام ررقي فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا نإ
لبق ام تاجلاعمو رجحلا يف ليثيملا ديمورب مادختسال يجيتارتسا ضارعتسا ءارجإ ة مّلسي ذإ   يمهأب

،ا   نحشل
تاجلاعمو رجحلا ضارغأل ليثيملا ديمورب كالهتسا نع رمتسملا غالبإلا نأ هرابتعا يف عضي ذإو 

،   يجيتارتسالا ضارعتسالا ىلع ربكأ ًةميق يفضيس ،نحشلا لبق ام
ىلإو ١١/١٢ و٧/٥نيررقملا يف نيدراولا ‘‘ نحشلا لبق ام’’و‘‘ رجحلا’’يفيرعت ىلإ ريشي ذإو   ،

،حن ىلع امهقيبطت ةيمهأ   مئاوتم ٍو
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ةرقفلا ىلإ ًةصاخبو ١١/١٣ررقملا ىلإ ريشي ذإو    ٍفرط لك دوزي نأ ىلع صنت يتلا ،هنم٣، 
ةمدختسملاو ،ءاه قفرملا يف ةدراولا ،ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نم ةيونسلا ة   يمكلا نع ة  يئاصحإ ٍتانايبب ةنامألا

،   نحشلا لبق ام تاجلاعمو ،رجحلا تاقيبطت يف
يف ليثيملا ديمورب مادختسا دصرب ةقلعتملا تاءارجإلا ذفنت نأ فارط ألا ىلإ بلطي  - ١

ةرقفلا يف هيلإ راشملل ًاقفو ،ة   يمكلاو ةيلوألا ةعلسلا بسحب ًاف   ٦نصم ،،نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا
تامادختسا نم ةيسيئرلا تائفلل غالبإلا جذومن مادختسا ىلإ فارطألا وعديو ١١/١٣ررقملا نم   ،

  ؛ررقملا اذهل لوألا قفرملا يف ةدراولا ليثيملاديمورب 
تاتابنلاب ةقلعتملا ةينطولا اهتمظنأ طرتشت الأ َلفكت نأ فارطألا ىلإ  ًاضيأ بلطي  - ٢

نيترم ليثيملا ديموربب تانحشلا ةجلاعم ةن  ز ، (خُملا تاجتنملاو ةحصلاو ةئيبلاو تاناويحلاو اهنحش لبق ًةرم
اح يف الإ)اهلوصو دعب ًةرمو ؛ةد،   دح    م ٍةفآب ةباصإلا رطخل اهضرعت ل

يملعلا مييقتلا قيرف عم نواعتلاب ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف  ىلإ بلطي  - ٣
ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ م ] تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالاو[  دقي نأ ،كلذ رمألا ىضتقا امثيح
يف ةلمتحملا تابلقتلاو تاهاجتالا اهنيب نم ،ٍرومأ ةلم سارد نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف  ج جلاع  ت ةيضارعتسا ًة

ةيميظنتلاو ةينقتلاو ةيراجتلا عفاودلاو ؛نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا ضارغأل ليثيملا ديمورب مادختسا 
ةقبط ىلع اهر اثآو ليثيملا ديمورب تامادختسال ةيداصتقالا تايعادتلاو ؛هلئادبو ليثيملا ديمورب مادختسال

ةصاخ ٍةروصب ةساردلا جلاع   لئاسملا ] ةحاتملا تامولعملا ىلإ عاطتسملا ردق دانتسالاب[ت نأو ؛نوزوألا
  ؛ررقملا اذهل يناثلا قفرملا يف ةجردملا

] ريوطتلا نم ديزملا ءارجإو ةفاضتسال تارايخلا سردت[نأ نوزوألا ةنامأ ىل إ بلطي  - ٤[
ةيلودلا ةيقافتالا عم رواشتلابو ،ةينعملا فارطألا ةدعاسمب ]ريوطتلا نم ديزملا يرجت نأو فيضتست[  ،

تاسرامملا لضفأو لئادبلا نع ٍتامولعم ىلع لوصحلا   ر سيت نأ ا  أش نم ٍة  يمالعإ ٍةادأل ،تاتابنلا ةيامحل
املا نم١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فرطألل ةبسنلاب اميس  ال ،ليثيملا ديمورب مادختساب ةجلاعملا يف ، ٥ةد  
  ]؛فارطألا كلت ىدل ةيداصتقالا تايلاعفللو

فارطألاُّثحي  - ٥ ةداملا بجومب ا    امازتلال لاثتمالا ىلع ةيمك نع ٍتانايب ميدقتب ٧   
ىلإ فارطألا وعديو ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا تاقيبطت يف ًا   يونس ةمدختسملا ليثيملا ديمورب

ا ديمورب تا  ، يمك نع ٍتامولعمب ةدافإلا ررقملا اذهل لوألا قفرملا يف ةدراولا ضارغألل ةمدختسملا ليثيمل
ةكلهتسُملا تايمكلا عومجم نع اهم    .دقت يتلا تامولعملا ىلإ ةفاضإلاب

  نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسا/[   ]: ٢٣ررقملل لوألا قفرملا 
  )مارغوليكلاب(ةيمكلا   تامادختسالا  ةئفلا
ة   ةيلوألا علسلا يضرألا قوسلا ،تانردلا ،ة يِل ص بلا روذجلا ،تاليصبلا

سرغلل ةص(    )صخُملا
  

    )ةنيزلا تاتابن عورف كلذ يف امب(ةصوصقملا عورفلاو راهزألا   
    ةجزاطلا راضخلاو رامثلا  
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  )مارغوليكلاب(ةيمكلا   تامادختسالا  ةئفلا
كلذ يف امب ،كالهتسالل ةصصخملا ةيتيزلا روذبلاو بوبحلا   

  )ةعارزلل مدختسُملا ريغ(زرألا 
  

ةفف (ةّفاجلا ةيئاذغلا داوملا     ا ةهكافلاو باشعألا كلذ يف امب
  )واكاكلاو نبلاو

  

امو ) روذبلا ريغ نم سرغلل ةصصخملا تاتابنلا(لتاشملا سارِغ   
ىرخألا تابنتسالا طاسوأو ةبرتلا عاونأ نم ا     قَّلعتي

  

سرغلل ةص(روذبلا         ) صخُملا
يف امب ،ة رخألا تابنتسالا طاسوأو ةبرتلا    يساسألا علسلا نم ى

 ، ةيحلا داوملاب ةطبترملا ةبرتلاو ،اهريدصت متي يتلا ةبرتلا كلذ
  *لتاشملا سارغك

  

    فيلغتلا يف ةمدختسملا ةيبشخلا داوملا  
    ) بشخلا اياظشو روشنملا بشخلا كلذ يف امب(بشخلا   
    )ءاحل نود نم وأ اهئاحلب(راجشألا عوذج   
، ا ،ةفاجلا شئاشحلا   لزانملا فق  سل مدختسملا شقلا ،شقل

ةفَّف     )هالعأ اهيلإ راشُملا بوبحلا ريغ نم(جُملا فالعألا
  

ا       اجتنمو فايلألا ليصاحم نم كلذ ريغو نطقلا
    )قدنبلاو زوجلاو زوللا اهلاثمو(تايزوجلا   

رجحلا اهيلع ق   تادعملاو لكايهلا بط  كلذ يف امب (ي تافآ ىلع ةيوتحملا ينابملا
  )نيزختلا قفارمو عناصملاو لزانملاو دعاصملا

  

تايواحو ) ةلمعتسملا تابكرملاو تايلآلا كلذ يف امب(تادعملا   
  اهمادختسا داعُملا ةفلغألاو ةغرافلا نحشلا

  

يضارألا يف ةبرتلا 
  *ةيعارزلا

    *تافآلا راشتنا ةحفاكملو ةعارزلا لبق ةيعارزلا يضارألا ريخبت

ىرخألا تامادختسالا 
ةريغصلا تامادختس الاو
  مجحلا

تارئاطلا ،تاشورفملا ،ة  ةيئاملا تارئاطلاو*يصخشلا ةعتمألا  * ،
  ءارفلا ،دولجلا ،ةيديلقتلا تاعونصملا

  

  )٢٠٠٨(تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا يف تائفلا ةمئاق : ردصملا
  )٢٠٠٨ (تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا يف تائفلا ةمئاق يف ةجردم ريغ  *
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  ةيضارعتسالا ةساردلا رصانع/[   ]: ٢٣ررقملل يناثلا قفرملا 
نم   - ١   هنع مجني امو ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا ضارغأل ليثيملا ديمورب مادختسا يف تاهاجتالا

  تاثاعبنا
 ، نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا ضارغأل ليثيملا ديمورب مادختسا يف ةلمتحملا تابلقتلاو تاهاجتالا

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل اميس  ال ديعص ىلع ةردقملا تاروطتلا ىلإ رظنلاب ٥   ،
قفرملا يف ةدراولا تامادختسالا نيب نكمأ امثيح . ةيراجتلا تالدابملا ماجحأ  ق رف  ي نأ مييقتلل يغبنيو

ةلمتحملا ةيميلقإلا تايصوصخلا   زِرب    .ي نأو ،لوألا
و رجحلا ضارغأ ناكم لقنتايلمع ديدحت يغبنيو ءاكرشلا نيب اميفو ،نحشلا لبق ام تاجلاعم  
  .نييراجتلا

راشتنا لدعم ىلإ ةفاضإلاب ،تامادختسالا هذه نع ةمجانلا ليثيملا ديمورب تاثاعبنال ٍمييقت ءارجإ يغبنيو 
  .تاثاعبنالا نم دحلا ريبادت

  ةيئيبلا راثآلا  - ٢
يغبني ٢٠١٠ماع يف يملعلا مييقتلا قيرف هارجأ يذلا مييقتل ا يف ةمدقملا تاهويرانيسلا ىلإ ةفاضإلاب  ،

ةقبط ىلع لجألا ةطسوتملاو ةريصقلا راثآلل ًاي   مك ًاديدحت اهرودب مدقت ،ىرخأ ٍتاهويرانيس عضو
رابتعالا يف ةذخآ ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسا نع ةمجانلا نوزوألا 

ثودح ةيناكمإ ىلع تامادختسالا هذه ريغتل ةلمتحملا راثآلا يف رظنلا يغبني . [ليثيملا ديموربل ريصقلا رمعلا
  .]٢٠١١ماع يف ظحالملل ًاقفو ،يلامشلا بطقلا ةقطنم يف نوزوألل ديازتم دافنتسا 

يف هديدحت مت يذلا ليثيملا ديمورب مادختسا يف عقوتملا روطتلا ىلإ تاهويرانيسلا هذه دنتست نأ يغبنيو 
  .١ةطقنلا 

  هلئادبو ليثيملا ديمورب مادختسا عفاود  - ٣
اهيف امب ،كلذ نود لوحت يتلا قئاوعلاو ،هلئادب دامتعاو ليثيملا ديمورب لامعتسال زفاوحلا ديدحت يغبني 

ءارجإ يغبنيو . نوزوألا ةقبط ىلع راثآلاو ،ةينهملا ةمالسلابو ةحصلاب ةقلعتملا لغاوشلاو ،ةيميظنتلا لئاسملا
ةحورطملا تارايخلل يداصتقالا رثأللٍمييقت لئاسولاو ةيفاضإلا تامولعملا نم تاجايتحالا ديدحت يغبنيو .  
  .تانايبلا ىلإ لوصولا ريسيتب ةليفكلا

  تاثاعبنالا نم دحلا ريبادت  - ٤
ىلع تارامثتسالا كلذ يف امب ،ةيداصتقالاو ةينقتلا ىودجلا نع تامولعملا رخآ ريرقتلا م   دق  ي نأ يغبني

نم دحلا ىلع تادعملا ةردقو ،تايلمعلا هذه ليغشت فيلاكتو ،ريودتلا ةداعإو طاقتلالا د يعص
يف تاسرامملا لضفأ مادختساب تاثاعبنالا نم دحلا تاناكمإل يمك ٍمييقت ءارجإ يغبنيو . تاثاعبنالا
 .ريخبتلا تايلمع
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  يملاعلا ديعصلا ىلع ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا تاءافعإ نأشب ررقم عورشم  -ًاعباس 
 نيصلا نم مدقم

  :يلي ام ررقي فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا نإ
ةرقفلا ىلإ ريشي ذإ ررقملا نم ١  ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل حمسي يذلا ٢٢/٧  نم ١،   

لايرتنوم لوكوتورب نم٥ةداملا   يف ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ىلع يلاحلا رظحلا نع ديحت نأب  
لوألا نوناك٣١ىتح ،ةيدرف تالاح  ، ٢٠١١ربمسيد /  رربم رمألا اذه نأ ام فرط ربتعي امدنع  ،

،  فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا يف ةلأسملا هذه يف رظنلا ديعت نأ فارطألا ىلإ بلطيو

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ضعب نأ ظحالي ذإو ةداملا نم ١  يف ةبوعص دجت لازت ال ٥   
ىلإ جاتحتو ةيملاعلا تاءافعإلا بجومب لعفلاب ترظ دامتعا   ح يتلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل لئادب

،   ةلص يذ يتاسايس راطإ عضوو تامولعملا عمجل تقولا نم ديزملا
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل حمسي نأ   - ١ يلاحلا رظحلا نع ديحت نأب ٥   

لوألا نوناك٣١ىتح ،ةيدرف تالاح يف ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ىلع  امدنع ، ٢٠١٤ربمسيد / 
عامتجالا يف ةلأسملا هذه يف رظنلا ديعت نأ فارطألا ىلإ بلطيو ،رربم رمألا اذه نأ ام فرط ربتعي 

  ؛فارطألل نيرشعلاو سداسلا
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلإ بلطي نأ   - ٢ اختا يف رمتست نأ٥  ذ  

لعفلاب ترظ   ح يتلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لادبتسال تاءارجإ
لوليأ٣٠لولحب نوزوألا ةنامأ ىلإ زرحملا مدقتلا نع ًاريرقت مدقت نأو ،ةيملاعلا تاءافعإلا بجومب  ربمتبس / 

  .٢٠١٥ماع ىتح ماع لك نم 

لماوعك مدختست يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنال مظتنمل ا فيفختلا نأشب ررقم عورشم  - ًانماث 
  عينصت لماوعكو ةطيسو
  )٣(يبوروألا داحتالا نم مدقم

  )تقؤم صن(ةيريسفت ةركذم 
عبار اهمهأو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا ضيفختل صرف ةحاتإب ٢١/٨ررقملا بلاط   - ١  
قيرف ىلإ بلطو ،تاجتنملاو ،ةطيسولا داوملاو عينصتلا لماوع ل مشت يتلا تاقيبطتلا يف ،نوبركلا ديرولك

داجيإ ٢٠١١ماع يف هدعيس يذلا مداقلا مييقتلا ريرقت يف ،ىرحتي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا   ،
ىرحتي نأو ،ةافعملا ةطيسولا داوملا تامادختسا يف لمعتست يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيئايميك لئادب 

لماوع مادختساب ةعونصملا تاجتنملل ،عونلا سفن نم تسيل يتلا لئادبلا كلذ يف امب ،لئادب د ادعإ
هذه ضيفخت ةيناكمإل ةيداصتقالاو ةينقتلا بناوجلل ًامييقت مدقي نأو ،هذه ةطيسولا داوملاو عينصتلا 

كتلا قيرف ىلإ ًاضيأ٢١/٨ررقملا بلطو . اهنم صلختلا وأ تاثاعبنالا وأ تامادختسالا مييقتلاو ايجولون  
يف نأشلا اذ   ًاريرقت امدقي نأو ،ةلصلا تاذ ام  اجاتنتسا اقسني نأ يملعلا مييقتلا قيرف ىلإو يداصتقالا
هيف رظنيل ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا عامتجالا داقعنا دعوم عم نمازتي تقو 

 .٢٠١١ماع يف فارطألل نورشعلاو ثلاثلا عامتجالا 
                                                           

 .يمسر ريرحت نودب ةيريسفتلا ةركذملا تخسنتسا  )٣(
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فالغلا يف نوبركلا ديرولك عبار راشتنا نأب ٢٠١٠ماعل يملعلا مييقتلا قيرف مييقت ديفيو   - ٢  
ممألا جمانرب تانايب نم ةاقتسملا تاثاعبنالا ماقرأ نأو ،عقوتملا نم لقأ ةعرسب ضفخنا يريفسوبورتلا 

تاهاجتا نم ةجتنتسمل ا تاثاعبنالا كلت نم لقأ طسوتملا يف ودبتو ةريبك ةجردب ةنيابتم ةئيبلل ةدحتملا
. هئاقب ةرتف يف نيقيلا مدع تالاح ىلإ عجري هنأ ىلع نيابتلا اذه ريسفت نكمي الو. ظحالملا راشتنالا

نوبركلا ديرولك عبار تاثاعبنا نم لبقتسملا يف صلختلا نإ كلذ نع ًالضف يملعلا مييقتلا قيرف لوقيو 
فالغلا رولك لداعي لاعف رثأ هل نوكيس ٢٠١٠ماع دعب  نوبركلا تابكرم طاقتلال لثاممو يريرهمزلا  

ةقباسلا تامييقتلا يف ردق امم ربكأ رثألا اذه دعيو . اهنم صلختلاو تانولاهلا فراصمو ةيرولف ةيرولكلا
  .ةردقملا تاثاعبنالل حيقنت ءارجإ ببسب
د نوبركلا ديرولك عبارل ةيلكلا تاريدقتلاو ةيئزجلا تاريدقتلا نيب توافتلا كر  - ٣  لح نو ت دقو

ريبادتو (ةلمتحملا تاثاعبنالا يف ىرخأ دعب ةنس رظنلا ةداعإب يملعلا مييقتلا قيرف مايق نم مغرلا ىلع 
يوجلا فالغلا يف اهئاقب ةرتف ةعجارم كلذ يف امب))٢٠/٧ و١٠/١٧ و١٠/١٢تاررقملا (فيفختلا   ، .

يدؤي نأ لمتحملا نم هنأ ٢٠١١ماعل يلحرملا هريرقت يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىريو   
ديرولك عبارل تاثاعبنا ىلإ ةطيسو ةدامك ةيئايميكلا داوملا عينصت يف نوبركلا ديرولك عبار مادختسا 

لوصحلا مزليس هنأ ٢٠١١ماع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا دكؤيو . نوبركلا  
نع غالبإلا قيرط نع تامولعملا نم ديزملا بل ط يف رظنلا فارطألا دوت دقو ،لضفأ تامولعم ىلع
  .هتاثاعبنا نعو ةطيسو ةدامك نوبركلا ديرولك عبار تامادختسا

داومك لماعت يتلا عينصتلا لماوع تامادختسا نم تاثاعبنالا قايس يف مدقت زارحإ مت دقو   - ٤
وألل ةدفنتسم داومل ًامادختسا٤١، ٢٢/٨ررقملا نم فلأ لودجلا نمضتيو . ةطيسو لماوعك ةلجسم نوز  
فارطألا يف عينصتلا لماوع تامادختسا نع ريرقتلاو فارطألا اهتمدق يتلا تامولعملا ىلع ًءانبو . عينصت

ررقملا بجومب ذيفنتلا ةنجل اهتمدق يتلاو ٥ةداملا بجومب ةلماعلا  يف فارطألا رظنت نأ نكمي )٥ (٢١/٣   ،
لأ لودجلا نم عينصتلا لماوعل ًامادختسا٢٧داعبتسا   ٩٣دكأ دقو .)٤(اهفقو مت تامادختسا يهو ،ف 

  .عينصتلا لماوعل تامادختسا اهيدل دجوت ال هنأ نآلا ىتح ًافرط
ال ةطيسولا داوملا نم تاثاعبنالا تايمك نإ لوقي يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأ ريغ   - ٥

داوملل ةيملاعلا تامادختسالا نع غالبإ دوجو مدع ىلإ ًايئزج كلذ يف ببسلا عجريو ،ةدكؤم ريغ لازت 
يف رظنلا فارطألا دوت دق مث نمو . لضفأ تامولعم ىلع لوصحلا بلطتي امم ،نوزوألل ةدفنتسملا ةطيسولا

ديرولك عبار كلذ يف امب ،نوزوألل ةدفنتسملا ةطيسولا داوملا تامادختسا عيمج نع غالبإلاب ةبلاطملا 
بكرمو ،ناثيإلا ديرولك ثلاث-١،١،١و نوبركلا تابكرمو ،تانولاهلاو ،ةيرولف ةي رولكلا نوبركلا تا 

نوبركلا تابكرمو ،ليثيملا ديموربو ،ناثيملا ديرولك ديموربو ،ةيرولف ةيموربورديهلا نوبركلا 
ميسوت عم نارتقالاب ،ةطيسولا داوملا تامادختسا نع نسحملا غالبإلا دعاسي دقو . ةيرولف ةيرولكورديهلا

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تايمك ريدقت يف ،ةطيسو داومك ةصصخملاو نوزو ألل ةدفنتسملا داوملا تايواح
  .ةفلتخملا تايلمعلا عاونأ يف ةطيسو داومك ةمدختسملا

  .٢١/٨ررقملا بلط ىلع ءانب تامولعملا ميدقتو لمعلا رمتسي اذكهو   - ٦

                                                           
لودجلا ٢٠١١ماع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا رظن أ  )٤(  ،١-٤.  
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لماوعك مدختست يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنال مظتنملا فيفختلا نأشب ررقم عورشم 
  عينصت لماوعكو ةطيسو

  :يلي ام ررقي فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا نإ
ةداملل ًاقبط هنأ ظحالي ذإ   يأ ةيمك رابتعالا يف عضوت الأ يغبني ،لايرتنوم لوكوتورب نم ١   

باسح دنع ىرخأ ةيئايميك داوم عينصت يف ةطيسو ةدامك ةلماك ةروصب مدختست ةباقرلل ةعضاخ داوم 
، ‘‘جاتنإ’’ ةباقرلل ةعضاخلا داوملا    

ررقملا نأ ًاضيأ ظحالي ذإو   ةجتانلا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ةليئضلا تايمكلا نأ حضوي ٤/١٢   
نم وأ ،ةلعافتملا ريغ ةطيسولا داوملا نم وأ ،عينصتلا ةيلمع ءانثأ يضرعلا وأ دوصقملا ريغ جاتنإلا نع 

وأ جتنملا ةعانص ءانثأ ثعبنت وأ ،ةرزن بئاوشك ةيئايميك دا وم يف ةدوجوم عينصت لماوعك اهمادختسا
ةداملا نم ٤ةرقفلا يف دراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا فيرعت يف ةلومشم ريغ ربتعت يتلا اهدحو يه ،هلوادت   

١، لايرتنوم لوكوتورب نم    
ررقملا نأ ىلإ كلذك ريشي ذإو   ا ةيندتل تاوطخ ذاختا ىلع ًاضيأ فارطألا ثحي٤/١٢  تاثاعبنال  

ضيفختو ،تاثاعبنالا هذه لثم ثادحإ بنجت ليبق نم تاوطخ كلذ يف امب ،داوملا هذه لثم نم 
،   صلختلا وأ ،ءاوتحالا وأ ،تايلمعلا يف تارييغت وأ ةيلمع ةبقارم تايجولونكت مادختساب تاثاعبنالا

ررقملا نأ ظحالي ذإو   ةردصملاو ةجتنملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يفعي٧/٣٠  اهمادختسا ضرغل    
نيدروتسملا ىلع نإ لوقيو ،ةردصملا نادلبلا يف ‘‘ كالهتسالا’’وأ ‘‘ جاتنإلا’’باسح نم ةطيسو داومك 

؛ ‘‘ضرغلا اذهل مدختستس ةباقرلل ةعضاخلا ةدروتسملا داوملا نأب مازتلاب ريدصتلا لبق نيردصملا ديوزت’’
ررقملا صني ،كلذ ىلع ةوالعو سملا نادلبلا ىلع نإ٧/٣٠  ةدروتسملا داوملا ماجحأب ةنامألا مالعإ ’’ةدروت  

ةلماك ةروصب ةمدختسملاو ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ةيمك نأو ،ضارغألا هذهل ةدروتسملا ةباقرلل ةعضاخلا 
  ،‘‘ةدروتسملا نادلبلا يف‘ كالهتسالا’باسحل عضخت نل ىرخأ ةيئايميك داوم عنص يف ةطيسو داومك 

اعلا جاتنإلا نأبمّلسي ذإو   ةطيسو داومك مادختسالا لجأ نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملل يمل  
نأو ،يوجلا فالغلا يف نوبركلا ديرولك عبار لثم داوم راشتنا رارمتسا ىلإ يدؤي هنأو ،ةياغلل مخض 
لوكوتورب ةباقرل عضخي ال ةطيسو داومك اهمادختساو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا داريتساو ريدصتو جاتنإ 

ديرولك عبارو ،ةيرولف ةي رولكلا نوبركلا تابكرم تامادختسا مظعم نأ نم مغرلا ىلع هنأو ،لايرتنوم
لازت ال داوملا هذه نأ الإ ،ًايجيردت اهنم صلختلا مت دق ليثيملا ديموربو ،ليثيملا ديرولكو ،نوبركلا 

تا بكرم لثم نوزوألل ةدفنتسملا ةطيسولا داوملا مادختسا نأو ،ةطيسو داومك ماع لكشب مدختست
 ،   دايدزالا يف ذخآ ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا

داومك تامادختسالا نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا ضيفخت ىلإ ةجاحلا كردي ذإو    
،   ةطيسو

ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تايمك نع غالبإلا نأب فارطألا عيمج ركذي   - ١
؛لايرتنوم لوكوتورب نم٧ةداملا بجومب يرابجإ غالبإ ةطيسو داومك    
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نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا ةيندتل تاوطخ ذاختاب ًاضيأ فارطألا ركذي   - ٢
ضيفختو ،تاثاعبنالا هذه لثم قالطنا يدافت كلذ يف امب ،عينصتلا لماوعو ةطيسولا داوملا تامادختسا 

ءاوتحا قيرط نع وأ ،تايلمعلا يف تا رييغت ءارجإ وأ ةيلمعلا ةباقرلا تايجولونكت مادختساب تاثاعبنالا
  ؛اهنم صلختلا وأ ،تاثاعبنالا كلت

نأ  عمزملا نم ةديدج جاتنإ قفارم ليغشت ءدب نع عانتمالا ىلإ فارطألا عيمج وعدي  - ٣
اهمادختسا نكمي داوملا هذهل لئادب كانه تناك اذإ ،ةطيسو داومك نوزوألل ةدفنتسم داوم اهيف مدختست 

  ؛ةيئاهنلا تاجتنملا سفن ىلع لوصحلل ةطيسو داومك
نوزوألل ةدفنتسم داوم اهيف مدختست يتلا تايلمعلا ديدحت فارطألا عيمج نم بلطي   - ٤

مدقت نأ ،ىرخأ لئادبب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع اهيف ضيعتسا يتلاو ،اهيضارأ ىلع ةطيسو داومك 
يناثلا نوناك٣١لولحب [نوزوألا ةنامأ ىلإ  ةدفنتسملا داوملا تايمكو تايلمعلا هذ مئاق] ٢٠١٢رياني /   ة

نع حاصفإلا يدافتل يرطقلا ىوتسملا ىلع تانايبلا عيمجتو ،اهنم ةيلمع لك يف ةمدختسملا نوزوألل 
  ؛ةديدج تايلمع يأ ديدحت دنع ةمئاقلا هذهل ةلمكتسم ةغيص ميدقتو ،ةيرس تامولعم

تامادختسال ةعم يكبشلا اهعقوم ىلع رشنت نأ نوزوألا ةنامأ ىلإ بلطي   - ٥  ا ةمئاقلا
 تغلبأ يتلا تامادختسالا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملل لئادبو ةطيسو داومك نوزوألل ةدفنتسملا داوملا

نم ةدراولا ريراقتلا ىلع ًءانب ماع لك ةمئاقلا ليدعتب موقت نأو ،ةقباسلا ةرقفلل ًاقفو فارطألا اهنع 
  ؛فارطألا

ةدفنتسملا داوملا تايواحل ميسوتلا طورش قيبطت يف ر ظنلا فارطألا عيمج نم بلطي  - ٦
ةدامك اهداريتسا مت وأ تجتنأ دق ةيواحلا يف ةدوجوملا ةداملا نأ نم ققحتلا حيتي وحن ىلع نوزوألل 

  ؛ضارغألا هذهل طقف اهمادختسا نكمي هنأو طقف ةطيسو 
تامادختسا ن ع ةمجانلا تاثاعبنالا نم فيفختلل ةلصاوتملا هدوهج راطإ يف ،دمتعي  - ٧

لماوع تامادختسال ةحقنم ةمئاقك ررقملا اذه قفرم يف دراولا لودجلا ،ةطيسولا داوملاو عينصتلا لماوع 
ررقملا بجومب ةلدعملا هتغيصب ١٠/١٤ررقملا يف فلأ لودجلا لحم لحيل ،عينصتلا    ؛٢٢/٨ 

تامولعملا مدقيو هلامعأ لصاوي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي   - ٨
لولحب ٢١/٨ررقملا بجومب ةبولطملا  رايأ٣١[  ةصاخو]٢٠١٢ويام /  داوملا لئادب ديدحتب قلعتي اميف  ، 

عونلا سفن نم تسيل يتلا لئادبلا كلذ يف امب ،لئادبلاو ةطيسولا داوملا تامادختسال نوزوألل ةدفنتسملا 
مييقتب قلعتي اميفو ،ةطيسو داو مو عينصت لماوعك تمدختسا نوزوألل ةدفنتسم داومب تجتنأ تاجتنمل

جئاتنلا ةاعارم عم ،اهنم صلختلا وأ تاثاعبنالاو تامادختسالا هذه ضيفختل ةيداصتقالاو ةينقتلا ىودجلا 
نيب توافتلا ةيوست نع يملعلا مييقتلا قيرفو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت يف ةدراولا 

، ألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنا تايمك ديرولك عبار كلذ يف امب ةظحالملا تايمكلاو اهنع غلبملا نوزو
  .نوبركلا



UNEP/OzL.Pro/WG.1/31/6 

55 

  /[  ]٢٣ررقملا قفرم 
  عينصت لماوعك ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تامادختساب ةمئاق: فلأ لودجلا

 ةداملا عينصتلا لماع مادختسا مقرلا
جاتنإ يف نيجورتنلا ديرولك ثلاث نم صلختلا  ١

 تايولقلاو رولكلا
 نوبركلا ديرو لك عبار

يف مداعلا زاغ صاصتما قيرط نع رولكلا عاجرتسا  ٢
 تايولقلاو رولكلا جاتنإ

 نوبركلا ديرولك عبار 

 نوبركلا ديرولك عبار  رولكلاب لماعملا طاطملا جاتنإ ٣
 نوبركلا ديرولك عبار  نفلسملا رولكملا نيفيلوأ يلوبلا جاتنإ ]٥ [٤
 نوبركلا ديرولك ع بار ديمارألا رميلوب جاتنإ  ]٦ [٥
 ١١-ةيرولف ةي رولكلا نوبركلا تابكرم ةيعانطصالا فايلألا حئافص جاتنإ ]٧ [٦
يلوب ورولفريبلا فئالسل يئوضلا يئايميكلا عينصتلا  ]٩ [٧

يلوب ورولفريبلا تابكرم نم ديسكوريب يلوب رثيإ 
 ةفيظولا ةيئانثلا تاقتشملاو رثيإ

 ١٢-ةيرولفةي رولكلا نوبركلا تابكرم

 ١١٣-ةيرولفةي رولكلا نوبركلا تابكرم ءادألا ةيلاعلا رثيإ يلوب ورولفريب تالوياد ريضحت ]١٠ [٨
 نوبركلا ديرولك عبار ميادولكيسلا جاتنإ  ]١١ [٩

 نوبركلا ديرولك عبار رولكملا نيبوربيلوبلا جاتنإ ]١٢ [١٠
 نوبركلا ديرولك عبار )CEVA(ةرولكملا نيليثيإلا ليانيف تالخ جاتنإ  ]١٣ [١١
 نوبركلا ديرولك عبار ليثيملا تانايسوزيآ تاقتشم جاتنإ  ]١٤ [١٢
 ناثيملا ورولك ومورب  ينيريتسإ رملبملا ةمورب ]٢٢ [١٣
 ١١٣-يرولف يرولكلا نوبركلا بكرم  ةبالصلا ةديدشلا نيليثإ يلوبلا فايلأجاتنإ  ]٢٥ [١٤

ةينقتلا تارايخلاب ةينعملا ةنجلل ديدج كراشم سيئر رايتخا ىلع ةقداصملا نأشب ررقم عورشم   -ًاعسات 
 يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف يف ءاربخ ريبكوةيئايميكلا داوملل 

 نابايلا نم مدقم

  :يلي ام ررقي فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا نإ
ةزيمتمو ةث يثح دوهج نم هلذب امل) نابايلا(يباماي يكاسام ديسلا ىلإ ركشلاب هجوتي نأ  - ١

ةينعملا ةنجلل كراشم سيئرك هتيالو ءانثأ نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملاب قلعتملا لايرتنوم لوكوتورب مساب  
  ؛ةيئايميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلاب

ايجولونكتلا قيرف يف ءاربخلل ًاريبك ) نابايلا(يباماي ديسلا رايتخا ىلع قداصي نأ  - ٢
  ؛يداصتقالا مييقتلاو
ةينقتلا تارايخلا ةنجل يف وضعلا )نابايلا(يشينهوأ يشيك ديسلا رايتخا ىلع قداصي نأ  - ٣ ةينعملا ، 
  .ةنجللا هذهل كراشم سيئرك ،ةيئايميكلا داوملاب
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  نوزوألل ةدفنتسملا داوملل لئادب نع ةيفاضإ تامولعم نأشب ررقم عورشم  - ًارشاع 
  ارسيوس نم مدقم

  ]:يلي ام ررقي[فار طألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا نإ
] امه وتويك لوكوتوربو خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا نأب رقي ذإ ةانقلا [ 

ةئيهلا وه لايرتنوم لوكوتورب نأو ] [خانملا ريغتب ةقلعتملا لاسملا ةجلاعمل] ةديحولا[ةينوناقلاو ةمئالملا 
نوبركلا تابكرمو ] [ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم[جاتنإ لئاسم ةجلاعمل ةبسانملا 

  ]،ةيرولفورديهلا
هلا نوبركلا تابكرم جردأ وتويك لوكوتورب نأ ىلإريشي ذإو[ يتلا ةمئاقلا يف ةيرولف وردي 

ضفخل ةيلمع تاوطخ تذختا وتويك لوكوتورب يف فارطألا نأو ،يرارحلا سابتحالا تازاغل اهعضو 
،ةيرولفورديهلانوبركلا تابكرم تاثاعبنا  يلعف مدقت قيقحتو  [  

غ تاثاعبنا يف مكحتلا ةيفيكل ةشقانملا نأ ىلعددشي ذإو[ اهنمو ،يرارحلا سابتحالا تز ا 
ةيراطإلا ةدحتملا ممالا ةيقافتا ماكحأو ئدابم عبتت نأ ] دب ال] [يغبني [ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم
ةيمهالا وذ ةنيابتملاو ةكرتشملا ةيلوؤسملا أد بم اميس الو[، ]اهل عباتلا وتويك لوكوتوربو خانملا ريغت نأشب
  ]،ىمظعلا

ممألا ةيقافتال ةعباتلا ةيجولونكتلاو ةيملعلا ةروشملا ميدقتب ةينعملا ةيعرفلا ةئيهلا نأب مّلسي ذإو[  
قلعتي اميف ] ةيتاسايسلا[ةروشملا ] و تامولعملا[مدقت يتلا ةئيهلا يه خانملا ريغت ن أشب ةيراطإلا ةدحتملا
،اسملاب   ]خانملا ريغت اياضقب ةلصلا تاذ ةيجولونكتلاو ةيملعلا لئ

ررقملا ىلإريشي ذإو داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب ذيفنت ةيمهأب فرتعي يذلا ١٠/١٦    
اهفصوب تانوبركورولفريبلاو ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمب ًاملع طيحيو ،نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا 

،وألل ةدِفنتسملا داوملل لئادب   يخانملا ماظنلا ىلع ريبك ريثأت اهل يتلا نوز
قيرفلاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هدعأ يذلا صاخلا ريرقتلل هريدقت نع برعي ذإو  

ةلصتملا اياضقلا : يملاعلا يخانملا ماظنلاو نوزوألا ةقبط ةيامح’’ناونعب خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا 
  ،‘‘تانوبركورولفريبلاو ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمب

حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ مدقملا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت ىلإ ريشي ذإو  
ديربتلا عاطق يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لئادب نأشب نيثالثلا هعامتجا ءانثأ ةيوضعلا 

ةداملا نم ١ةرق فلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ءاوهلا فييكتو ةطيحم ةرارح تاجرد اهيدل يتلا ٥   
  ،١٩/٨ررقملا يف دراولا بلطلا ىلإ ًادانتسا كلذو ،ةديرف ليغشت فورظو ةعفترم 

ةردقلا تاذ لئادبلا مادختساو كالهتساو جاتنإل ةديقملا ريغ ةدايزلا لايح قلقلا هرواسي ذإو  
،ل ةجيتنك يلاعلا يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةيلاعلا   نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختل

ررقملا نأ ىلإ ريشي ذإو ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي ١٩/٦   
جماربو عيراشمل ةبسنلاب ليومتلا ريياعمل اهقيبطتو اهريوطت دنع ةيولوألا يطعت نأ ،لايرتنوم لوكوتورب 

ر ةنراقم ةلاعفلا تاعورشملا ىلإ ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم ع سُـملا يجيردتلا صلختلا
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ىلع ىرخألا تاريثأتلا نم دح ىندأ ىلإ للقت يتلا لئادبلا اهينب نم ،رومأ ةدع ىلع زكرت يتلا اهتفلكتب 
،   خانملا ىلع كلذ يف امب ،ةئيبلا

ثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ لئادبلا رفوت ديازت كردي ذإو داوملل يملاعلا رارتحالا  
،   تاوغرلاو ءاوهلا فييكتو ديربتلا تاعاطق يف كلذ يف امب ،نوزوألل ةدفنتسملا

  لئادب عضو نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هب موقي يذلا مهملا لمعلاب رقي ذإو
،   ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل

موقت يتلا تاعاطقلا يف لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف ةرفاوتملا تاربخلا ىلع ديدج نم دكؤي ذإو  
،   نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لئادب ىلإ لاقتنالاب

  ١رايخلا 
داوملا لئادب نع تامولعم نمضتي ريرقت دادعإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي 

نم ىقتست ،يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلاو ةعفت رملا ةردقلا تاذ نوزوألل ةدفنتسملا
ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلاو ،اهل عباتلا وتويك لوكوتوربو خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةيقافتالا لامعأ 

  .خانملا ريغتب
  ٢رايخلا 

لماعلا قيرفلا هيف رظنيل ريرقت دادعإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي   - ١
 ، ةيراطإلا ةيقافتالا ا [نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا  تعلطضا لامعأ يأ كلذ يف امب

نمضتيو ] خانملا ريغتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلاو ،اهل عباتلا وتويك لوكوتوربو خانملا ريغت نأشب
  :اهنيب نم ،ىتش رومأ نع تامولعم

رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ لئادبلا ] ةعومجم] [نم لك[ةفلكت   )أ(  
، [يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةعفترملا ةردقلا تاذ لئادبلاو ضفخنملا يملاعلا  ةينقتلا اهتيلاعف تتبث يتلا

ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لحم لحت ] ةئيبلاب اهرارضإ مدعو يداصتقالا اهماودب مستت يتلاو
  ؛ةيرولفةي رولكلا نوبركلا تابكرمو

ةردقلا تاذ لئادبلاو يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ لئادبلا   )ب(  
مدعو يداصتقالا اهماودب مستت يتلاو ،ةينقتلا اهتيلاعف تتبث يتلا [يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةعفترملا 

ةيرولف ةي رولكلا نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لحم لحت] ةئيبلاب اهرارضإ
تاجردل ا   نكمي يتلا ةيفيكلا كلذ يف امب ،ةعفترملا ةطيحملا ةرارحلا تاجرد عم اهمادختسا بسانتي يتلا

  ؛ىرخألا لماوعلا وأ ةءافكلا يف رثؤت نأ هذه ةرارحلا
ةردقلا تاذ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لئادب ليومتو ءاقتنا ىوتسم   )-[(  

ئدابملا هب حمست يذلا ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا يف يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا   ،
يف ةيذيفنتلا ةنجللا اهتعضو يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب ةقلعتملا ليومتلل ةيهيجوتلا 

 ، يلحرملا ريرقتلا يف دراولا يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةردقلا فينصت مادختساب [نيتسلا اهعامتجا
  ]،٢٠١٠ماع يف قيرفلل 
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ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم [كالهتساو جاتنإو ] تاثاعبنا[نع ةيونس تانايب   )ج([  
ةرثأتملا تاعاطقلا سفن يف ةمدختسملا [يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةعفترملا ةردقلا تاذ داوملا ] [ةيونسلا
بسحب ةعزوم تانايبلا كلذ يف امب ]يملاعلا قاطنلا ىلع[ ،]]لايرتنوم لوكوتوربب عاطقلا ] و دلبلا[ 

  ]؛ترفوت امثيح
لئادبلاو يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ لئادبلا عاونأو تايمك   )د(  

داوملل ةليدب دا ومك ًايجيردت اهلاخدإ ررقملا نم يتلا يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةعفترملا ةردقلا تاذ
لعفلاب لِمع  تس  ت يتلا تامادختسالا يف ومنلا ةهجاوم وأ ،قيبطتلا بسح ةمسقملا ،نوزوألل ةدفنتسملا

لك ىدل ،]يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةعفترملا ةردقلا تاذ لئادبلا] [ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم[  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نم  طألاو٥  ؛ا   ةلماعلا ريغ فار 

تابكرم ىلع دامتعالا ليلقت تارايخل ةيداصتقالاو ةينقتلا ىودجلل مييقت ءارجإ   )ه(  
، ]يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةعفترملا ةردقلا تاذ لئادبلا] [ةيرولفورديهلا نوبركلا[ مداقلا دقِعلا لالخ

، ل يلبقتسملاو يلاحلا رفوتلا ىدم] ريدقت] [مييقت[كلذ يف امب  يف هل مييقت ءارجإو [ةراجتلا يق لئادبل
ةيلاملا تايعادتلاو ]اهتمالسلو] [بيرقلا لبقتسملا ] فارطألا ددعتملا قودنصلل ةبسنلاب) [نابايلا] (ةماعلا[، 

خانملا ىلع تاريثأت نم كلذ نع مجني امو ]يملعلا مييقتلا قيرف عم رواشتلاب[كلذو  ىلإ دانتسالاب [ 
  ؛]خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا] لامعأ كلذ يف امب] [لامعأ

تابكرمل لئادبك اهلاخدإ حجرملا ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم عاونأو تايمك   )و[(  
، تاعاطقلا يه امو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا اهيلإ لخدتس يتلا ] كلذ يف امب] [اهلاخدإ بابسأو[ 
ليومتلا رفاوت مدع وأ يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا ة ردقلا تاذ لئادبلا ىلإ راقتفالا] ببسب[

رابتعالا يف ذخألا عم ،يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنم ةردق تاذ لئادب دامتعال يفاكلا 
؛ةمالسلاو ةحصلاو ةئيبلاب ةقلعتملا تاطارتشالل  )]ايبمولوك( 

تانايبلا لضفأ ] ةلاحإ ىلع] [ةلاحإ يف رظنلا ىلع[فارطألا نم نيرداقلا عجشي [  - ٢
ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم نم بكرم لكل يلاحلا اهكالهتساو اهجاتنإ نأشب ةرفوتملا تاريدقتلاو 

 ٣٠] هتياغ دعوم يف[نوزوألا ةنامأ ىلإ ] نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ًاضوع ةمدختسملا لئادبلا[
ايبلا هذه ةلماعم بلطيو]نكمأ نإ [٢٠١٢ليربأ /ناسين   ]؛كلذل ةرورضلا وعدت امثيح ةيرسب تان، 

ةدعاسم يأ ميدقت ةرورض ثحب فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي [  - ٣
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيفاضإ  كالهتسا نع تامولعملا ] عمجل []عمج دنع [٥ 

تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب ةلصلا تاذ تا عاطقلا يف اهيدل ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإو
  ]؛ةيرولفةي رولكلا نوبركلا تابكرمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا

لئادبلا رايتخا يدافت ىلإ ةيمارلا ريبادتلاو تاسايسلا زيزعت ىلع فارطألا عجشي نأ   -٤
ةيرولف ةيرولكورديهل ا نوبركلا تابكرم لحم لحتل يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةعفترملا ةردقلا تاذ

قاوسألا يف ةيداصتقاو ةيجولونكت لئادب اهل رفاوتت يتلا تاقيبطتلا يف نوزوألل ةدفنتسملا ىرخألا داوملاو 
يف يبلت [و ،خانملا ىلع ةصاخبو ،ةئيبلا ىلع ةعقاولا تاريثأتلا نم دح ىندأ ىلإ للقت يتلاو ،اهتبرجت ترجو
  ].ىرخألا ةيداصتقالا تارابتعالاو ةمالسلاو ةحصلا تارابتعا] تقولا سفن
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عم نواعتت يك ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل عيجشتلا نم ديزملا ميدقت [  -٥  
ءانب ىلع اهدعاستو ةيجولونكتلاو ةيلاملا دراوملا نم مزلي ام اهيلإ لقنتو ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا   ،

ديهلا نوبركلا تابكرم لئادب مادختسا عيجشتل ا  ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ ةيرولف ةيرولكور اردق
  ]يملاعلا رارتحالا ثادحإ

داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب بجومب ريراقتلا ميدقتو [كالهتسا ةلماعم نأشب ررقم عورشم  -رشع يداح 
يف امب ،نفسلا ةمدخ يف ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ] كالهتسا نع نوزوألل ةدفنتسملا

ةمءالم ملع عفرت يتلانفسلا[كلذ   ]ىرخأ لود ملع عفرت يتلا نفسلا] [ 
،نم مدقم  ،[ زيلب ، ]اماهبلاو ، وغابوتو دادينيرتو ،[ لاشرام رزجو ] ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو

 ايسول تناس، ونيدانيرغ رزجو تنسنف تناسو

  :يلي ام ررقي فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا نإ
ملا نأرابتعالا يف ذخأي ذإ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب نم ءاب ٤ةدا    

نم ًايجيردت صلختلا لجأ نم تارداصلاو تادراولا صيخرتل مظن قيبطتو ءاشنإ فارطألا ىلإ بلطت 
،] و جاتنإ[   لادو ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف ةدراولا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسا

ًاضيأ رابتعالا يفذخأي ذإو ًادئاز جاتنإلا هنأب لايرتنوم لوكوتورب بجومب ف    رعي كالهتسالا نأ  
،   تارداصلا ًاصقان تادراولا

نفسلا ىلع حئاوللا ذافنإ يف ةيلوؤسملاو ةطلسلا اهل ةمءالملا مالعأ ةبحاص نادلبلا نأب مّلسي ذإو[  
عنمو ةمالسلا قئاثو رادص إو تاداهشلا رادصإو شيتفتلاب ةقلعتملا حئاوللا كلذ يف امب ،اهملع عفرت يتلا
  ،]ثولتلا

 نوزوألل ةدفنتسم داوم ىلع يوتحت تايجولونكتو تادعم مدختست نفسلا نأب رقي ذإو ىلع [ 
  ،]ةيلودلاو ةينطولا ةيئاملا قرطلا يف تايلمعلا ءانثأ ةنيفسلا نتم

نم ةدكأتم ريغ ملع لود اهفصوب ةلجسملا فارطألا نم ريثكلا نأ هرابتعا يف عضي ذإو[  
،تم   ]لايرتنوم لوكوتورب بجومب نفسلاب ةصاخلا غالبإلا تابلط

نأ هقلقي ذإو[ بجومب ‘‘تادراولا’’حلطصمل فارطألا بناج نم ةنيابتملا تاريسفتلا [   
نع غالبإلا يف تاتوافت ىلإ وأ كالهتسالا باسح يف ءاطخأ ىلإ يدؤت دق لايرتنوم لوكوتورب 

هذه لماعت ثيح نفسلا ةمدخل تمدق نوزوألل ةدفنتس م داومل] اهنع غلبم[تالاح كانه ] [كالهتسالا
لايرتنوم لوكوتورب نم٧ةداملا اهيلع صنت يتلا تانايبلا نع غالبإلا دعاوق بجومب تارداصلا  يف امب ]   ،

فارطألا حئاول بجومب تارداص اهفصوب اهنع غالبإلا نكمي يتلاو ،ةلودلا ملع عفرت يتلا نفسلا كلذ 
ةكلاملا فارطألا بناج نم ءاوس ًاكالهتسا اهفصوب اهنع غلبي ال نكل ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةمدقملا 

  ،]اهمالعأ نفسلا عفرت يتلا فارطألا وأ نفسلل
غالبإلل ةيلاحلا ةيلمعلا ضرعتست ] ةقيثو] [ةسارد[دعت نأ نوزوألا ةنامأ ىلإ بلطي   - ١

وتوربلا نم٧ةداملا بجومب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانايب نع  نفسلا ىلإ تاعيبملاب قلعتي اميف لوك  
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مالعأل ةعفارلا نفسلا كلذ يف امب ،،اهنتم ىلع ىرخألا تامادختسالاو ةنيفسلا لخاد ةنايصلا ضارغأل 
 ، ضرعت نأو [تاعيبملا كلتب قلعتي اميف كالهتسالل فارطألا باسح ةيفيك كلذ لمشيو ،ىرخأ لود

نفسلا اهيف امب ،نفسلا ةمدخ يف ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتس ملا داوملا كالهتسا ةلماعمب ةلصلا تاذ لئاسملا
حيتي وحن ىلع نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ اهميدقتل ] ةلودلا ملعل ةعفارلا
  ؛ةلأسملا يف تبلا فارطألل نيرشعلاو عبارلا عامتجالل

يف ن [  - ٢  مض نع غالبإلا تابلطتم نأشب فارطألل تاهيجوت يأ] ةقيثولا] [ةساردلا[ت  
نفسلا ىلإ تاعيبملاب قلعتي اميف فارطألا ىلإ قباسلا يف اهتمدق دق تناك نوزوألل ةدفنتسملا داوملا 

  ]؛اهنتم ىلع تامادختسالل
نم لقألا ىلع عيباسأ ةتس لبق فارطألا عيمجل ] ةقيثولا] [ةساردلا[ةحاتإ بلطي [  - ٣

  ؛]ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاويناثلا عامتجالا داقعنا دعوم 
ناسين١لولحب [نوزوألا ةنامأ ىلإ مدقت نأ فارطألا ىلإ بلطي   - ٤ ] ،٢٠١٢ليربأ / 

،[نع تامولعم  ةدفنتسملا داوملا نع ريراقتلا ميدقتو ميظنت ةيفيك ] دجو نإ ،ًايلاح مدختسملا ماظنلا
نتم ىلع اهمادختسال ،ىرخأ لود ملع عفرت يتلا نفسلا كلذ يف امب ،نفسلا ةمدخل ةمدقملا نوزوألل 

تمدق ةلص تاذ تالاح يأ نعو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كلت كالهتسال ا   اسح ةيفيك نعو ،ةنيفسلا
  ] [.]؛[نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كلت تردص وأ تدروتسا وأ فارطألا كلت اهيف 

، ١ةداملا يف دراو لا هفيرعتل ًاقفو كالهتسالا باسح ضارغأل ،بلطي[  - ٥ لوكوتوربلا نم  
نتم ىلع اهمادختسال ام فرط ءانيم يف ةيسارلا ةنيفسلا ىلإ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاعيبم ربتع   ت نأ

  .]هتارداص نم سيلو فرطلا كلذ جاتنإ نم ًاءزج ةنيفسلا
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  يناثلا قفرملا
قالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفءاضعأاهمدق يتلا ضورعلا تازجوم  ة   ينعَملا هناجلو يداصت

 )٥(ةينقتلا تارايخلاب

ديدجتل ليومتلا تاجايتحا مييقت نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم مدقم   –ًالوأ    ضرع
لامعألا لودج نم٣دنبلا  (٢٠١٤  - ٢٠١٢ةرتفلل فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم   (  

رفل كراشملا سيئرلا ،زربيوك تربمال دأدب   سيئرلاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قي يسلا
ليومتلا تاجايتحا مييقت نع هضرع ،قودنصلا دراوم ديدجتب ةينعملا قيرفلل ةعباتلا لمعلا ةقرفل كراشملا 

ديدجتب ةينعملا لمعلا ةقرف نإ لاق و .٢٠١٤ – ٢٠١٢ةرتفلل فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجتل 
ايتحا عومجم ر  دق  نم حوارتي ٍغلبمب ٢٠١٤ - ٢٠١٢ثالثلا تاونسلا ةرتفل ليومتلا تاج ت دراوملا  ،٣٩٠ 

يكيرمأ رالود نويلم٤٧٧ىلإ  وريتنيوك ليغيم ديسلل ةملكلا ىطعأو ،لمعلا ةقرف ءاضعأ م.     ،دق َّمث
  .ةقرفلا يف وضعلا

لوليأ نم ةرتفلل ينمزلا لودجلاو ،ريرقتلا ة ين  ىل إ ٢٠١٠ربمتبس /ب وريتنيوك ديسلا ضرعو
تاجايتحا نع ٍريرقت دادعإ ٢٢/٣ررقملا رصانع عيمجل ًافصو مدق َّمث . ٢٠١١ويام /رايأ   بَلَط يذلا  ،

نيترتفلل ة ٢٠١٤ - ٢٠١٢ةرتفلا يف دراوملا ديدجتل ليومتلا   يراشإ ٍماقرأ ِميدقتو  ،٢٠١٧ - ٢٠١٥ 
ررقملاب ُطبتري ٢٢/٣ررقملا نإ لاقو . ٢٠٢٠- ٢٠١٨و مع،١٩/٦   ف رع  ي يذلا يجيردتلا صلختلا ةيل  

ىلع ،ةصاخ ٍةروصب ،د لجعملا   دش  ةنجللا يطعت نأ ةرورض يو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابَّكرمل
ىلع  ،لوألا ماقملا يفزيكرتلا عم ،اهتفلكتب ًةنراقم ةيلاعفلا تاذ جماربلاو عيراشملل ةيولوألا ةيذيفنتلا 

، ورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةعفترملا نوزوألا دافنتسا ةلاد تاذ ةيرولف ةيرولك
يف ًةذخآ ،خانملا كلذ يف امب ،ةئيبلا ىلع ىرخألا تاريثأتلا للقت يتلا لئادبلاو تاضوعملا ىلع زيكرتلاو 

  .ةلصلا تاذ لماوعلا نم كلذ ريغو ،ةقاطلا مادختساو ،يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةردقلا رابتعالا نيع
نم تحوارت ٢٠٠٨ماع يف ليومتلا تاجايتحال لمعلا ةقرف تاريدقت نأ ىلإ راشأو   ،٣٤٢,٨ 

ُلخي نأ ءرملل نكمملا نم نأو ،رالود نويلم٦٣٩,٨ىلإ  ةيقيقحلا ليومتلا تاجايتحا نأ ىلإ نآلا ص  
ددعتملا قودنصلا لامعأ ةطخ تان ٤٦٠غُلبتس   وكمو يلعفلا قافنإلا ىلإ دانتسالاب ،رالود نويلم  

  .٢٠١١ماع نم ةيقبتملا ةرت فلل فارطألا
ريرقتلا اهلمش يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم    مهأ نإ ًالئاق وريتنيوك ديسلا عباتو

يرولكورديهلا نوبركلاتابّكرم يه يرولفة  و ب١٤١- و٢٢ - ة  تابكرم تايمك نأو ،ب ١٤٢ -   
همدختست يتلا٢٢٥- و١٢٤- و١٢٣ - ةيرولف ةيرولكرديهلا نوبركلا ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ا  

ةريغص تايمك يه٥ ةياغلل  َّمث   ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسال ةيبسنلا صصحلا ضرع ، 
م . ةثالثلا ةيسيئرلا ةيرولف لالخ ثالثلا ةيسيئرلا تابكرملل كالهتسالاو جاتنإلا تاهجوتل ًاضرع دقو

ىدلو ،يملاعلا ديعصلا ىلع ٢٠٠٩ - ٢٠٠٠ةرتفلا  ةلماعلا فارطألاو ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا ،   
ةيملاعلا ماقرألا يف تاتوافت دوجو ىلإ راشأو٥ ةداملاب عبرأ رابتعالا يف َذ .    خَأ قيرفلا نأ ىلإ راشأو

                                                           
يمسر ٍريرحت نودو ،ضورعلا يمثولا هذه يف تازجوملا درت  )٥(  دق  م نم تد ر   .و يتلا ةغيصلاب ةقي
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نادلبلا ،ةريبكلا نادلبلا ،ًادج ةريبكلا نادلبلا (داوملا ديدجتل َليلحتلا هئارجإ دنع ةيرطق ٍتاعومجم 
بلا ،ةط  و ًادحاو ًافرط تاعوم). ةريغصلا نادلسوتملا  ا هذه تلم  و ،ًافرط٣٣شو و ًافرط٢٥  ًافرط ٨٦   

يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بَّك . يلاوتلا ىلع ر م نم ةعبارلا ةعوم  -ا كالهتسا نأ ىلإ ًاضيأ راشأو
طقف ةنايصللو ه٢٢  ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم نيصلا كالهتسا نأ ىلإ ه.    ةيرولف ونو دا دزادق  

يلاوح ىلإ ٢٠٠٠ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط  ٥ ٠٠٠نم  ةلادب ةبوسحم نط ١٨ ٥٠٠   
ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا كالهتسا عومجم نأو ٢٠٠٩ماع يف نوزوألا دافنتسا  تابكرم نم ٥،   

نع٢٠٠٩ماع يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا    ديزي وريتنيوك ديسلا ع . يرتم نط ٥٠٠ ٠٠٠    سوت مث
 ، ةج إءدب يذ ئداب ،لاقو ،اهفيلاكتب ًةنراقم تاوغرلا ةيلاعفل هحرش يف  تنُملا ناثروييلوبلا ةوغر لئادب ن

 ، ًاقبس  م ةجوزمملا تانوبركورديهلاو ،تانوبركورديهلا يه ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم
تامروفو ،)ءاملا(نوبركلا ديسكُأ يناثو  لاليثيملاو،ليثيملا  ةردقلا تاذ ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمو ،   

ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمو ،يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةيلاعلا 
يتلا ةقفاوملا تايلمع ىلإ دانتسالابو . ةيرولفورديهلا تانيفيلوألا كلذ يف امب ؛يملاعلا رارتحالا ثادحإ

هرادقمو ،ةفلكتلاب ٍنراقم ٍةيلاعف ط الخ ترج  سوتم ديدحت َّمت ؛ةيذيفنتلا ةنجلل نيتسلاو ةثلاثلا ةرودلا ل
دحاولا مارغوليكلل تارالود٧,٢١ تاعاطقلا عيمج ةساردو ،ةينقتلا تارابتعالا ىلإ دانتسالاب ،هنأ ديب .  

فلكتلاب ةنراقم ةيلاعفلل لَّقَث  تارالود ٧,٢٧هردقو ة م طسوتم باسح ّمت ؛ةيعرفلا تاعاطقلاو  
،  ال هنأ ثيحو. دحاولا مارغوليكلل قاثبنالاب ةلَّك  شُملا نيريتسيلوبلا ةوغر نع ةيفاك ةيلمع تامولعم رَّفوتت

اهردق ةفلكتلاب ةنراقم ةيلاعفلل ةميق ت   مِدخ  ىلإ دانتسالاب ،مارغوليكلل رالود ٢،٥٦تسا دقف تانايب  
فاوملاب ت يِظ    .ةقح يتلا ةثالثلا عيراشملا

ليوحتلا تايلمعل ةفلكتلاب ةنراقملا ةيلاعفلا ةلأسم ،لمعلا ةقرف يف وضعلا وتوسيبديسلا لوانتو   ،
ةيذيفنتلا ةنجللا ررقم نأ راكذتسا ة . ءاوهلا فييكتو ديربتلا عاطق يف  عضو دق ٦٠/٤٤يمهأ ىلإ راشأو  

ليغشتلا فيلاكتل ةيفاضإلا م  يِقلل ىصقأ ًا  ، رايتخا مت دق هنإ لاقو. دح تاهويرانيس ةثالث نيب نم ،ويرانيس  
مادختساب ز   ملا ةردقلا تاذ ةد٢٥يمتي وهو  ربُملا داوملا نم ةئاملا يف يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلعةضفخن    .

عضو مت ؛ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا عومجم ىلإ رظنلابو ،ماع ٍهجوب ،هنأو 
ةئاملا يف٧٠ ةبسنب ءاوهلا فييكت ةصحل تاريدقت ةفاضإبو ،ة .     ٢٥ماع ٍةروصبو وحن تالوحتلل ةئاملا يف  
ةنراقم ةيلاعفلل ةطسوتم ةميق ديدحت مت ،يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ لئادبلا  

ت  مارغوليكلل ًارالود١١،١غَلب ،ءاوهلا فييكتو ديربتلا تاعاطق عيمج يف ةفلكتلاب ةيج هنملاب قلعتي اميفو.  
لولحب عقوتملا ضافخنالاو ةيعجرملا ةميقلا اهنمو ،لاخدإلا تارتماراب دادعتب وتسيب ديسلا ماق ،ةمدختسملا 

هتبسنو ًايئدبم ٢٠١٥ماع  ةنراقُملا ةيلاعفلا ةميقو ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحملا نانطألل ةئاملا يف ١٠   
ةيوئم ةبسن مادختساو ،مارغوليكلل تارالو  د٤،٥اهردقو ،ةنايصلا تايلمع يف ةمدختسُملا ةفلكتلاب 

لل ةئاملا يف٧٠اهردق  كالهتسالا تاعاطق يف ةمدختسملا ىواغرلا نيب عيزوتلا نم ٍعون ءارجإوةمدخ   ، ،
تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ةَّطخ ليومت تايوتسمو ةمدخلاو ءاوهلا فييكتو ديربتلايهو   ،

ليومتلا ريدقتل ،ةيذيفنتلا ةنجللا نع ةرداصلا ةصاخلا ةيهيجوتلا ئد ابملاو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا
ةع ٣٠ةبسنو ،ضفخنملا كالهتسالا مجح تاذ نادلبلل   نصُملا نادلبلل ةردقملا ةيبنجألا ةيكلملا نم ةئاملا يف  

  .ًامجح ربكألا
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صلخت لا ةرادإ ةطخب ةصاخلا ةيلاحلا تامازتلالل ليومتلا تاجايتحا نإوتوسيب ديسلا لاقو 
ةنجلل نيتسلاو ثلاثلا عامتجالا ءاهتنا دعب ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا 

تاريدقت كانه نأو٢٠١٤ - ٢٠١١ة رتفلل ةفورعم تتاب ،ةيذيفنتلا ةرادإ ططخ عيمجل مزاللا ليومتلل ،   
ت . ةيلاتلا يجيردتلا صلختلا صلختلا ليومت ىلع ةقفاوملل ريتخا دق ٍليومت تالاح ثالث نإ ًالئاق عباتو

يعجرملا م  ةئاملا يف٢٠ و١٥ و١٠ ةغلابلا ةيِقلا نع تاضيفخت لداعتو ،يجيردتلا ناتعومجم تريِتخا دقو .  
ةتس ىلإ تاهويرانيسلا ددع عفتريل ،ىواغرلا ىلع نازِّكر  كالهتسالا ضيفخت ةبسن لصتو . ت ،ضيفختلل

ىلإ ٢٠١٤ - ٢٠١٢ةرتفلا دعب نيتمداقلا ثالثلا تاونسلا يترتفل  و ةئاملا يف١٥،  ىلع ةئاملا يف ١٦،٥   
 ،نمزلا رورم عم ةفلكتلاب ًةنراقم ةيلاعفلاو ضيفختلا تاعومجم ةليكشت فلتخت نأ حجرملا نمو. يلاوتلا

تامولعملا رفاوت مدع ببسب ةتباث ةميق ا  أ ىلع تل ج   .س اهنكل
ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابك رم نم جاتنإلا نأ ىلإ راشأف ،ضرعلا زربيوك ديسلا عباتو

مدختس ىوس لاطت ال لمعلا ةقرف اهتعضو يتلا ةفلكلا تاريدقت نأ ديب ةطيسوداومكو رشنلا ةقيرطب  ي  ،
عقوتملا نم نأ ىلإ راشأو . رشنلا ةقيرطب لامعتسالل صصخملا جاتنإلا نم يجيردتلا صلختلا ةيلمع
بكاوتي نأ عينصتلا تآشنم قالغإ ربع جاتنإلا نم يجيردتلا صلختلل كالهتسا يف تاضيفخت عم  

ةفلكبو ٢٠١٣ماع ىتح ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم  مارغ وليكلل تارالود٣  نأ حضوأو .  
، ٢٠١٤ - ٢٠١١يه تاونس عبرأ ةرتف رايتخاب أدبت ةيلمعلا  ليومتلا تاجايتحا باسحل مدختست  

غلابلا ٢٠١١ماع ديصر اهنم عطتقيو  نويلم٢٥٢،٢  قودنصلل ةجمدملا لمعلا ةطخ عم ًايشمت رالود    
يتلا تاليومتلا نإ فاضأو . ٢٠١٤ - ٢٠١٢ةرتفلل ليومتلا ديدحت ىنستي يكل كلذو ،فارطألا ددعتملا 

ثالثلا تاونسلا ةرتفل ةيرورض نوكتس ٢٠١١ماع يف اهصيصخت متي مل  نإف يلاتلابو ٢٠١٤ - ٢٠١٢   ،
ةرتفلا كلت ىلإ ليومتلا تاريدقت ىلع رثؤي نل رمألا اذه    .حرت فوس تاليومتلا كلت نأ ثيح ،ل

غلبم ىلإ ةجاحلا ىلإ زربيوك ديسلا ه   ةرتفلا يف رالود نويلم ١٩٥،٢ونو  ٢٠١٤ - ٢٠١١ 
 ، تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإل ةديدجلا ططخلا فيلاكت ءانثتساب فيلاكتلا رصانع عيمج ةيطغتل

عينصتلا تآشنم قالغإفيلاكتو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تاجايتحا ن .    يبت ةينايب ةروص ضرع مث
نم حوارتت يتلاو ٢٠١٤ - ٢٠١٢ةرتفلل ةتسلا تاهويرانيسلا يف ليومتلا  ىلإ ٣٠٦،١،  نويلم ٦٥٣،٥   

نمو ،ءاوهلا فييكتو ديربتلاو ىواغرلا ةعوم   ىلإ ٢٤٥،٢رالود ةعوم ٥٢٩،٣   رالود نويلم  
 ١٠نم حوارتت يجيردتلا صلختلا تايلمعل ةلومملا يعجرملا كالهتسالا ةص ح نإ لاقو. ةمدخلاو ىواغرلا

تمت يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ يف ةئاملا يف ٣٥ىلإ   
  .نآلا ىتح اهيلع ةقفاوملا

 يف ١٥اهر دق ضافخنا ةبسن ىلع يوطني يذلا ليومتلا ويرانيس نأ ىلإ زربيوك ديسلا راشأو
ىلإ ةئاملا يف ١٠+ نم لاجمب قفارتيو نادلبلا عيمجل ةيطسو ةطقنك ريتخا دق ةئاملا   - ١٠ ، ةئاملا يف  

نم ٢٠١٤ - ٢٠١٢ثالثلا تاونسلا ةرتفل ليومتلا تاجايتحا عومجم حوارتي كلذبو  ىلإ ٣٩٠،٢   
رالود نويلم٤٧٧ زيزعت ةيلمع عم ا .    لماعتلا مت يتلا ةيفيكلا ىلإ ه  ، ونو لاملا سأر ةفلكتو تاسسؤملا

ثالثلا تاونسلا ةرتف يف ةنيزخلاو ةنامألاو ةيذيفنتلا ةنجللا لاغتشا فيلاكتو ،ةيساسألا تادحولا ليومتو 
تاونسلا اترتف لوانت مت . تاونسلا رم ىلعأدبملا ثيح نم ًاتباث يسسؤملا زيزعتلا رصنع ىقبي ثيح ،ةيلاتلا 

غلبملا نوكي نأ حجرملا نم نإ لاقو ،اهنع ةماع ةحمل مدقف  ٢٠٢٠ - ٢٠١٨ و٢٠١٧ - ٢٠١٥ثالثلا 
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وه ٢٠١١ - ٢٠٠٩ةرتفلل  ماع يف لمعلا ةقرف تردق ثيح ،رالود نويلم ٤٦١  ليومتلا نأ ٢٠٠٨   
ىلإ ٣٤٢،٨نم حوارتيس مزاللا  رالود نويلم٦٣٩،٨  حوارتتس ٢٠١٤ - ٢٠١٢ةرتفلل ةبسنلابو .    ،

ىلإ ٣٩٠نم تاباسحلا قفو ليومتلا تاجايتحا  ليومتلا تاجايتحا حوارتت اميف ،رالود نويلم ٤٧٧   
نم ٢٠١٧ - ٢٠١٥ةرتفلل ةيراشإلا  ىلإ ٥٧٣  نم حوارتتو ،رالود نويلم ٦٨٧  ىلإ ٦١١  نويلم ٧٧٦   

  .٢٠٢٠ - ٢٠١٨ةرتفلل رالود 
جاتنإ تآشنم قالغإل ةصصخملا لاومألل نإ زربيوك ديسلا لاق ،ةيماتخلا تاظحالملا راطإ يفو 

ذإ ،ةماع ةروصب دراوملا ديدجت ةداعإ تايوتسم ىلع ماه رثأ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبر كلا تابكرم
ىلوألا ثالثلا تاونسلا ةرتفل ليومتلا عومجم نم ةئاملا يف ٤٠ةبارق لكشت  فاضأو . ٢٠١٤ - ٢٠١٢ 

قالغإ نإ ًالئاق ميق يهو ،مارغ وليكلل تارالود٣غلبمب هتفلك تردق دق جاتنإلا تايلمع تآشنم   ة  
نم نأو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةجتنملا تآشنملا قالغإ تاقافتا نم اهؤاقتسا مت ةيبيرجت 

ديسلا راشأ ،ليومتلا تابثب قلعتي اميفو . قالغإلا تايلمعل ةينقتلا تاساردلا نم ديزملا ءارجإ يرورضلا
نأ و ،عافترالا وحن وحنت ثالثلا تاونسلا تارتف نم ةثالثلا تارتفلل ليومتلا تاجايتحا نأىلإ زربيوك 

حاتملا ليومتلا ىوتسم عافترا نع ًايئزج ىتأت ي ٢٠١٤ - ٢٠١٢ةرتفلل ليومتلا تاجايتحا ضافخنا 
ًاضيأ لاقو . ٢٠١١ماع يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخل 

يف ًامجح ربكأ تاضيفخت يطغت نأ بجي ةثلاثلا و ةيناثلا ثالثلا تاونسلا يترتفل ليومتلا تايوتسم نإ
تاضيفخت ليومت اهنيب نم ،ثالثلا تاونسلا ةرتفل سلس ليومت ةلافكل تارايخ ةمثو . كالهتسالا

ططخ نم ريثكلا نم ىلوألا ةلحرملا يف ةجردملاو ةئاملا يف ١٠ةغلابلا مازتلالا ةبسن زواجتت يتلا كالهتسالا   
ام ةدايزو ،اهيلع ةقفاوملا تمت يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تاب كرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ

ةيلاعفلا تايوتسم نم ا   ةردقلا تاذ لئادبلا دامتعا ىلع عيجشتلا فد ملالصتي  ، ةفلكتلاب ةنراق
ىلع زربيوك ديسلا ددشو . اهيف اهدامتعا نكمي يتلاتاعاطقلا يف يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا 

ال ليومتلا ةسالس لقرعت يتلا ةيلمعلا تايدحتلانأ  .ةمئاق لازت  

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ٢٠١١ماعل يلحرملا ريرقتلا نع ضرع   -ًايناث  نم ٥دنبلا (   
  )لامعألا لودج

ريرقتلا ضرع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل كراشملا سيئرلا ،نسردنأ نفيتس ديسلا أدب 
لوأب ف ، و٢٠١١ماعل قيرفلل يل حرملا ضرعلا يمدقمرع.  

ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ناكراشملا ناسيئرلا ،كوكدو يلشآ ديسلاو زنوب هيزوج ديسلا مدقو  
ضارعتساب ةقلعتملا جئاتنلا ،ةيبطلا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ل ةعباتلاةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل  

صلختلا ديعص ىلع ةمهملا ةيلبقتسملا لئاسملاو ٢٠١٢ماعل ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت يداصتقالا   ،
لاقو . ةيرولفةي رولكلا نوبركلا تابكرم مدختست يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم يجيردتلا

نيصلاو شيدالغنب نم تمدق دق ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإل تاحيشرت ةعبرأ نإ كوكدو ديسلا 
نط٨٧٧ىلع لوصحلل يسورلا داحت الاو ناتسكابو رولكلا نوبركلا تابكرم نمًا  ًاضيأ ركذو . ةيرولفةي  

ـبتصوأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلاةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نأ  ماعل نط ٧٩٣    
ماعل اهيلع قفاوملا تايمكلا نع ٦٥ هتبسن ًاضافخنا لكشيامم ، ٢٠١٢ كانه نأو ٢٠١١٪  ةعوم جم، 
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عيمج يف رف اوتتةفلكتلا ةلوقعملا ةيرولف ةي رولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةيوتحملا ريغ لئادبلا نمةريبك 
. قاشنتسالا تاديوريتسوكيتروكواتيب ةئفلا نم ةضهانلا داوملا تابكرم صخي اميف ةدروتسملا نادلبلا 

م ليلحتميدقت ىرجو ضرعلا ميدقت زنوب ديسلا لصاوو .ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تارابتعال قمعت   
تابكرم مدختست يتلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ربكألا مدختسملا يه نيصلا نأ نع غالبإلاب 

ماع ةياهنب يجيردتلا صلختلل ةيلحم ةيجيتارتسا تعضو دق ا ،ةيرولفةي رولكلا نوبركلا  أو  ٢٠١٦ .
وأ ةعرسلا هجو ىلع متي نأ لوحتلا اذهل دب الو . يسورلا داحتالا يف ًافقوتم عينصتلا يف لوحتلا لازي الو
ركذو . ةفلكتلا ةلوقعم لئادب داريتساب ىضرملا بناج نم قاشنتسالا ةزهجأب جالعلا ىلع بلطلا ىبلي نأ
 ٢ ٠٠٠ براقت ةينالديصلا ريياعملل ةيفوتسملا ةيرولفةي رولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيملاعلا تانوزخملا نأ
نأ ًاضيأ ركذو . عينصت لماعك يبوروألا داحتالا يف نوزخملا اذه نم ةليئض ةيمك تمدختسا امبرو ،نط

نع ةئشانلا تانوزخملا نأ كردتيداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ل ةعباتلاةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل   
نأ وأ قاشنتسالا ب جالعلا ةزهجأ يف طقف مدختست نأ نكمي ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت

ر   .ةلأسملا هذهحاضيإ يف رظنلا اهنكمي فارطألا نأ ظحالو . مدت
نع ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا ،يباماي يكاسام ديسلا غلبأو 

عينصتلا لماوع تامادختسا نم ٢٧فاقيإ  فلأ لودجلا يف ًامادختسا ١٤ ىقبتيل   ،١٠/١٤ررقملا نم  
ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا مظعمل ةحاتم لئادب لا نإ لاقو. ءاب لودجلا يف غالبإلا نسحتامك 

ءيطب لكشب اهدمتعت فارطألا نم ريثكلا نكل،نوزوألل ةدفنتسملا داوملل   . ، يار نايأ ديسلا غلبأو
، داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا  زارحإ مدع نعةيئايميكلا ديدحت ديعص ىلع مدقت  

تاثاعبنا نيب تافالتخالا ديدحت ديعص ىلع ًاضيأ مدقت زرحي مل هنأ ركذو .  ن-ليبوربلا ديمورب مادختسا 
اميف ةيرورضلا تامادختسالل تانييعتب يصوُأ دق هنإ لاقو . ةيدعاصتلاو ةيلزانتلا نوبركلا ديرولك عبار
داحتالل عباتلا ءاضفلا جمانرب يف )CFC-113( ١١٣ - يرولفي رولكلا نوبركلا بكرم مادختسا صخي  
دق هنأ ًاضيأ ركذو . ندرألاب ةيئايميكلا تاعانصلا يف ناثيملارولكو مورب مادختساب صوي مل نكل ،يسورلا

ريرقتلا يف ةيريدقتلا تاثاعبنالا نع و ةطيسو داومك نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تامادختسا نع غالبإلا مت
  .٢٠١١ماعل يلحرملا 

يلحرملا ريرقتلا تانولاهلل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا ،لوبشتاك ديفيد ديسلا مدقو 
ةروصب اهحرط مت يتلا ةيلاتلا ةديدجلا ةتسلا تانولاهلا -ايجولونكت لئادب ددحو . ٢٠١١ماعل ةنجلل   

يهءادألا تارابتخال عضخت وأ ةيراجت عيمملاءاوهلا ماظن: ،  لماوع لا؛نيجورتينلاو ءاملا ةمظنأ ؛ يئانثلا ءاملا/ 
ضافخنالا ةديدش دمجت ةطقن ىلإ لوصولل ةددعتم ًاحالمأمدختست يتلا ةيئاملا   )-٧٠ةقبط نيوكتو ) م

تابكرم ؛روفس وفلا ديمورب ثلاث ؛ءاملا/نيجورتينلاو نيجورتينلا دلوت يتلا ةرجفتملا تاجتنملا ؛ةقيقر
. نوتيكورولفلا كلذكو ةعبشملا ريغ ةيرولف ةيموربورديهلا نوبركلا تابكرمو ةيرولفورديهلا نوبركلا

داوملا تاقيبطتل اسنرفو نيصلا يف جتني لازي   ال١٣٠١نولاهلا نأب ًاضيأ فارطألا لوبشتاك ديسلا غلبأو 
دنهلا يف داعتسملا نولاهلا نأو ،ةطيسولا داعتسملا نولاهلا نأو ؛هرابتخاو ةديج ةروصب هتيقنت نود ًابلاغ عاب ي 
رهظت ريودتلا ةداعإ تاكرش نأو ،اهمادختسا ةداعإ نكمي ال ةرطخ تايافنك نيصلا يف ًايلاح فنصي  
ًاصاخ ًاديدج ًايلود ًارايعم ىلإ ًاضيأ راشأو . ةرطخ تايافن اهفصوب تانولاهلا ةرادإ يف ةبغرلا نم ليلقلا

داوملاو تارابتخالل ةيكيرمألا ةيعمجلا نع ردص دق١٢١١نولاهلاب   .  
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ةينامث نم لمع ةقرف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لكش ٢٢/٢٢ررقملل ًة باجتساو  
مدقو . ءاربخلا رابك نم نيوضع ىلإ ًةفاضإ ةينقتلا تارايخلا ناجل نم ةنجل لك نع نيلثمممضت ءاضعأ 

ةقرف ل امعأجئاتن ،ونازيب اترام ةديسلاو كينودريف ناد ديسلا ،هذه لمعلا ةقرفل ناكراشملا ناسيئرلا 
كلذ يف امب ،نزاوتلا ديدحتل ريياعملا فلتخم يف ترظن لمعلا ةقرف نأ نع ونازيب ةديسلا تغلبأو . لمعلا

عيزوتلا ذخأو ، اهبجومب ةلماعلا ريغ نادلبلاو ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا نم ةقرفلا ة ليكشتيف نزاوتلا 
رابتعالا يف يميلقإلا ايجولونكتلا قيرف نإف ءاضعألا نييعت دنع هنأ تركذو . ماعلا نزاوتلا اذه نمض 
 مث. مساحلا لماعلا يه ةربخلا نأ ريغ ،ةربخلاو ماعلا نزاوتلا قيقحتل ًادهاج ىعسي يداصتقالا مييقتلاو

عم رواشتلاب اهءاضعأ نونيعي نيذلا مه ةينقتلا تارايخلا ةنجلل نيكراشملا ءاسؤرلا نأ ونازيب ةديسلا تنيب 
ةينقتلا تارايخلا ةنجل ريرقت نم٥-٢ةرقفل ل ًاقفو(يداصتقالا ميي قتلاو ايجولونكتلاقيرف  نوعسي م )    أو

ديدحتو ةمداقلا تامييقتلل ةينقتلا تارايخلا ةنجل ةيوضع ديدجتو نزاوتلا قيقحتو تاربخلا دشحل رارمتساب 
ةلصلا تاذ تاهجلاو ةينقتلا تارايخلا ةنجل ءاضعأ قيرط نع و تاحيشرتلالالخ نم نيحشرم 

سيلو ،فارطألا نأ ىلإ ًاضيأ تراشأو . كلذ ريغو ةيميداكألاو ةينهملا تامظنملاو ةيعانصلا تاسسؤملاو
  .قيرفلا يف تانييعتلا دكؤي نم مه ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف

لمعلا ةقرف نأ كينودريف ديسلا حضوأ  ،ةبولطملاتاردقلا و ةيلاحلا تاردقلا ىلإ ةراشإلا دنعو
ةجاح كانه نوكت دق هنأو ةيفاكلا تامولعملا ودبي ام ىلع رفوت ال ةيلاحلا تاربخلا ةفوف صم نأ تكردأ

ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةيوضع نعو ةبولطملا ةربخلا نع تامولعملا نم ديزملل 
هيف متي لام عتسالا لهسينيب طبار وأ يكبش عقوم ءاشنإ تحرتقا لمعلا ةقرف نإ لاقو . ةينقتلا تارايخلا

طبار لا وأ عقوملا ليوحت نكمي ثيحب ،دحوملكش يف ةيلاحلا تاردقلاب ةقلعتملا تافوفص ملانيسحتو ديحوت 
تانيسحتو تارييغت لاخدإ يرورضلا نم نوكيس هنأ ديب . اهيف ثحبلا نكمي تانايب ةدعاق ىلإينيبلا 

اسملل ةجاح كانه نوكتس هنأ حضاولا نمو،فدهلا كلذ قيقحتل ةريبك كلمت يتلا نوزوألا ةنامأ نم ةدع  
قيرفل ةبولطملا تاردقلاو ةربخلا ةفوفصم ثيدحت متي نأ حرتقت لمعلا ةقرف نإ لاقو . دراوملاو لئاسولا

يف نيترمو ٢٠١٢ماع نم ًارابتعا ًايونس قيرفلل يلحرملا ريرقتلا يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا   ،
ماع نم ًارابتعا ) هيلوي/زومتو رياني/يناثلا نوناك(ةينقتلا تارا يخلا ناجل ءاضعأ تابلطتم صوصخب ةنسلا

ًاضيأ٢٠١٢  .  
قيرف تاصاصتخا يف ةنمضملا تاحيشرتلل ةيهيجوتلا ئدابملا ىلإ كينودريف ديسلا راشأ كلذ دعب 

نم يه ا ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  ىصوملا قيرفلا ةيوضع نأ ركذو كانهو ،ًاوضع ٢٢ - ١٨   
عم قيسنتلاب مهنييعت متي ةينقتلا تارايخلا ناجلل نوكراشم ءاسؤر ةثالث ًانايحأو ناكراشم ناسيئر  
نيحشرملا نع تامولعم ىلع يوتحت ةدحوم حيشرت ةرامتسا عضو تحرتقا لمعلا ةقرف نإ لاقو . قيرفلا
تاذ ىرخألا ةيلمعلا تاربخلا وأ لمعلاو،ىرخألا تالهؤملاو يمسرلا ميلعتلا لثم نيحرتقملا ةلصلا    
تاذ ةينهملا عجارملاو ةيزيلجنإلا ةغللا يف ةءافكلاو ،ةلص يذ وأ لثامم لمعب مايقلا يف ةقباسلا تاربخلاو  
دق رايتخالا ةيلمع يف دعاست نأ نكمي يتلا ىرخألا ةيفاضإلا تالهؤملا نأ ركذو . تاروشنملاو ةلصلا
دلبلاو ،زئاوجلا وأ/ و،ةينهملا ةيوضعلا لاثملا ليبس ىلع نوكت حشرملا اهيف ميقي يتلا ملاعلا نم ةقطنملا وأ /و 
ةحرتقملا ةفيظولل معدلاو ليومتلا رفوتو،اهيف ةربخ هيدل يتلا وأ  .  
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تردص دق  هنأ ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل كراشملا سيئرلا ،نسردنأ نفيتسداف أو
، وحن  ماع يف ةيلقأ ريراقت ةثالث كانه نأ الإ قيرفلا لمع نم ىلوألا نيرشعلا تاونسلا يف ةيلقأ ريراقت ةسمخ

ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإب قلعتت٢٠١١ خفن لماعب قلعتت ةدحاو ةيلقأ رظن ةهجوو ،   
أ ىلإ نسردنأ ديسلا راشأءارآلا قفاوتل ًازيزعتو. ليثيملا تامروف ةوغر تارايخلا ةنجل ىلإ بلط قيرفلا ن ، 
، أ ليثيملا ديموربل ةينقتلا لبقتسملا يف ا امثيح مظنت ن  حيتي وحن ىلع اعامتجا لامعأ لوادج ،نكمأ

مهسي امب يرورض عوضوم يأب ةقلعتملا تاشقانملا روضح ةيعرف ةنجل لك ءاضعأل رارق ىلإ لوصولا يف ، 
  .ءارآلا قفاوت قيقحت معدل ىرخأ تايجيتارتسا يف رظنلاورينتس م

ةفيظو نم لاقتنالل يباماي يكاسام تحشر نابا يلا ةموكح نأ ًاضيأ كراشملا سيئرلاداف أو
ايجولونكتلا قيرف يف ءاربخ ريبك ةفيظو ىلإ ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشم سيئر 

تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا ةفيظو ىلإ لاقتنالل يشينهو أيشيك تحشرو ،يداصتقالا مييقتلاو 
  .ةيئايميكلاداوملاب ةينعملا ةينقتلا 

نم هبقعي ام وأ حلاصملا يف براضت ءوشن بنجتل نيءارجإ ذختا قيرفلا نأ ىلإ كلذك راشأو 
نم ققحتلاو مهحلاصم نع نالع إلالامكتسال دوهجلا اوفعاضي نأ بهئاضعأ ىلإ قيرفلا زعوأ دقف . تاعبت
ةيلوأ ةيلخاد ةيهيجوت ئدابم غاص امك همامتإ تانييعتك ةد دحم تاءارجإ نم ءاضعألاىحنتل ، 

بابسأ بغارلا فرطلا ىدل نوكي امدنع ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإو ةجرحلا تامادختسالا 
  .ةكراشملا ةلادعو ةيعوضوم يف كشلل ةديج

مدقتلا نأشب يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنمو تانولاهلل ةينقتلا تارايخلا ةنجل نم كرتشم ضرع   -ًاثلاث 
لامعألا لودج نم٥دنبلا (يندملا ناريطلا عاطق يف تانول اهلا لادبتسا ديعص ىلع زرحملا  (  

ديسلاو ،تانولاهلل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا ،كينودريف ناف روتكدلانم لك مدق   
ىدلةيوجلا ةحالملل ةيحالصلا ةنامأب ينقتلا فظوملا ،وتوك نالأ ةيوجلا ةحالملا بتكم   ناريطلا ةمظنم يف  
مدقو . يندملا ناريطلا يف تانولاهلا لادبتسا ديعص ىلع زرحملا مدقتلا نأشب ًاكرتشم ًاضرع ،يلودلا يندملا

لاقو . ٢٠/٢فارطألا عامتجا ىتح اهيلإ لصوتلا مت يتلا جئاتنلاو ةيساسألا تامولعملا كينودريف روتكدلا 
تارايخلا ةنجلو ،يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم نم لك ةقفاومو نواعتبلطت ريبك دهج وه لمعل ا اذه نإ  
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةعباتلا نوزوألا ةنامأو،تانولاهلل ةينقتلا ةينطولا ةيميظنتلا تائيهلاو،   ، 
عاطق و يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم كارشإ يف اهتبغر نع فارطألا تربع دقو. ةيعانصلا تاسسؤملاو

ررقملا يف ىلوألا ةرملليندملا ناريطلا  نيررقملا يف ررقملا اذه ةعباتم تمت  ٢٠٠٣ماع يف ر داصلا ١٥/١١ 
ناريطلا ةمظنم كارشإ ىلإ ةيمارلا تانولاهلل ةينقتلا تارايخلا ةنجل دوهج نع جتن دقو . ٢١/٧ و١٩/١٦

لوكوتورب يف فارطألا عامتجاب ةهيبش (٢٠١٠ماع يف ةمظنملل ةيمومعلا ةيعمجلا دامتعا يلودلا يندملا   
ليدب قيبطتل ةيالوثادحتساب يضقي يذلا ) لايرتنوم لوكوتوربلررقمب هيبش  (A37-9رارقلل ) لايرتنوم  
يف ةددحم تارييغت نأشب تاقافتا مربت نأ يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم ىلع ناك كلذل ًةجيتنو . تانولاهلل

  .وغاكيش ةيقافتاتاقفرم نم نيقفرم 
جل ترظن٢٠١٠ربمفون /يناثلا نيرشت يف هنأ وتوك ديسلا ركذو ةمظنمل ةعباتلا ةيوجلا ةحالملا ةن ، 

ةثالث ليدعت ىلإ يمرتو تانولاهلل ةينقتلا تارايخلا ةنجل معدب تيظح تاحرتقم يف يلودلا يندملا ناريطلا 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/6  

68 

يهوغاكيش ةيقافتا نم سداسلا قفرملانم ءازجأ  - يلودلا يراجتلا يوجلا لقنلا ،تارئاطلا ليغشت) ١ : 
  ، ، - ماعلا يلودلا ناريطلا) ٢تارئاطلا تارئاطلا ،–ةيلودلا تايلمعلا ) ٣  ةيدومعلا تارئاطلا قفرملاو    
ةينمز رطأو تاطارتشا تاليدعتلا هذه عض ت فوسو. ةيوجلا ةحالملل تارئاطلا ةيحالص - نماثلا

معدت ًاغيص ديدحتلا هجو ىلع حرتقملا نمضت دقو . تانولاهلا ىلع ةيوتحملا قئارحلا ءافطإ لماوع لادبتسال
، دبلا مادختسا ، كلذل لاثمو ةئيبلا ىلع ريثأتلا نم ردق لقأ ثدحت يتلا لئا ةددحملا فئاظو لا ءادأوخانملا
ةلاحإ ىلع ةيوجلا ةحالملا ةنجل تقفاو دقو . اهلجأ نم تادعملا تممص يتلا قيرحلا نم ةيامحلل

قيلعتلل ةل صلا تاذ ةيلودلا تامظنملاويلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم يف ءاضعألا لودلا ىلإ تاحرتقملا 
يسورلا داحتالا نأ ديب . حرتقملا ليدعتلل قاطنلا عساو معد ىلع دودرلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا تلدو. اهيلع

 ،ةعانصلا ىلع ريبك يلام ريثأت كانه نوكيس هنأب هيدل لغاوش دوجول ًارظنتاقيلعتلل ةضراعم باتك مدق 
هذه تانولاهلل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو ةم ظنملاتشقانو . ًاليوط ًاتقو بلطتيس تاطارتشالا ذيفنتنأو 

،يسورلا داحتالا دفو عم لئاسملا  ا ٍضرم لح ىلإ لصوتلا متو يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم ىدل . أشب
اهيلع ةيئاهنلا ةقفاوملل سل    .ا ىلإ اهتلاحأو تاحرتقملا ىلع ةيوجلا ةحالملا ةنجل تقفاوو

 رييغتو سداسلا قفرملا ىلع تارييغت ةثالث لاخدإ مت ثيح ءازجأ ةعبرأ يف تيوصتلا ءارجإ ن يعتو
ىلع ءاضقلا ةيالو دض توص يأ نود عارتقالا تاحرتقملا تزاتجا دقو . نماثلا قفرملا ىلع دحاو
ةجردم ريغ قئارح ءافطإ لماوع قئارحلا ءافطإ ةمظنأ مدختست ’’نأ وه ددحملا قافتالا ناكو . تانولاهلا

ةيناثلا ةعوم     ‘‘.نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب نم فلأ قفرملانم ا يف
يراجلا تارئاطلا يف ةمدختسملا ضيحارملا يف قئارحلا ءافطإ ةزهجأ : ١يه ةددحملا تارييغتلاو 

 ، لوألا نوناك٣١هاصقأ دعوم يف اهعينصت ةلومحملا قئارحلا ءافطإ ةزهجأ ) ٢؛ ٢٠١١ربمسيد / 
، تار ئاطلا يف ةمدختسملا لوألا نوناك٣١هاصقأ دعوم يف اهعينصت يراجلا ماع ريتخا  (٢٠١٦ربمسيد / 

تاذ لئادبلا زواجتل تقو ءاطعإل ٢٠١٦ ) ٣؛ )قيبطتلا اذهل يملاعلا رارتحالاثادحإ ىلع ةعفترملا ةردقلا  
 (ًاثيدحةممصملا تارئاطلاب ةدعاسملا ةقاطلا تادحو /تاكرحملاو ضيحارملا يف قئارحلا ءافطإ ةزهجأ ف رعت

اهل ةممصملا ةلودلل بلطب مدقتلا متي يتلا تارئاطلا عاونأ ا يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم ةيلمع راطإ يف   أب
لوألا نوناك٣١يف ) اهزارطل صيخرت ىلع لوصحلل خيراتلا كلذ دعب وأ٢٠١٤ربمسيد /  ناك دق و.  
وغاكيش ةيقافتا نم ذافنلا يراس قفرم ل يدعت اهيف متي يتلا ىلوألا ةرملا يهف. ًازراب ًاملعم رارقلا اذه
  .ةيئيب ةيضق ةجلاعمل

لصاوت فوسو . ةينطو حئاول ذيفنتو ءاشنإ ىلإ جاتحتس نادلبلا ىدارف نأ يه ةيلاتلا ةوطخلاو
يف تانولاهلل لئادب داجيإل ةيمارلا ثوحبلا دصر ةمظنملا يلمع لح دوجو مدعل ًارظن نجشلا تاروصقم   

ا ىلإ  ةمظنملا بلطتسو. نآلا ىتح تاجايتحالاو تانولاهلا بتادادم إلانع تامولعملاب اهديوزت اعومجم
 ، ةينقتلا تارايخلا ةنجلو ةمظنملا ططختو. تانولاهلل ةينقتلا تارايخلا ةنجل ىلإ تامولعملا كلت مدقتسوهل  

ةحلصملا باحصأل مداقلا عامتجالا دقع ررقملا نمو. فارطألا ةقفاومب امهنيب نواعتلا ةلصاومل تانولاهلل  
يناثلا نيرشت٣٠نم ةرتفلا يف  ىلإ ربمفون/  لوألا نوناك١  ةينقتلا تارايخلا ةنجل ططختو . ٢٠١١ربمسيد / 
نم اهوضعو يسورلا داحتالا نم كراشملا اهسيئر ةكراشم لالخ نم عامتجالا روضحل تانولاهلل 

ةدعاسم نم نكمتن ىتح امهرفس ليومت يف رظنلا نوزوألا ةنامأ ىلإ ةنجللا بلطتو. نيصلا ناريطلا ةمظنم  
  .اهيلع قفتملا خيراوتلاب مازتلالا نامضليلودلا يندملا 
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لودج نم ))ب (٦دنبلا (ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل يلحرملا ريرقتلا نأشب ضرع   - ًاعبار   
  )لامعألا

ريرقتلا ،ليثيملاديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ةكراشملا ةسيئرلا ،ونازيب اترام ةديسلا تمدق   
ضفخنا يملاعلا جاتنإلا نأ تركذو . ةباقرلل ةعضاخلا ليثيملا ديمورب تامادختسا ةجلاعم لالخ نم يلحرملا

ماع ذنم هنأ تركذ امك ،لايرتنوم لوكوتوربل ةيهيجوتلا ئدابملل ًاقفو ١٩٩١ماع ذنم ةريبك ةروصب   
ةداملا بجومب لماعلا ديحولا دلبلا يه نيصلا تلظ ،٢٠٠٤ ليثيملا ديمورب جاتنإ نع غلبي يذلا ٥   

دق دنهلا يف ةيئايميكلا داوملا تاكرش ضعب نأ تظحال ةنجللا نأ ديب . ةباقرلل ةعضاخلا تامادختسالل
ةعضاخلا تامادختسالل ودبي ام ىلع ليثيملا ديمورب تجتنأ ا   أ ىلإ تنرتنإلا ىلع اهعقاوم يف تراشأ

مل هنأ ريغ،)ةبرتلا ريخبت لثم(ةباقرلل  نوزوألا ةنامأ ىلإ نأشلا اذ   ريرقت مدقي قرطتلادنعو.   ىلإ    
ونازيب ةديسلا تزربأ ةباقرلل عضاخلا ليثيملا ديمورب كالهتسا يجيردتلا صلختلا ديعص ىلع زرحملا مدقتلا ، 
ماع يف هنأ ىلإ صوصخلا هجو ىلع تراشأو ،ةداملا هذه نم ةلماعلا فارطألا كالهتسا ناك ٢٠٠٩   ،

ةلماعلا ريغ فارطألا كالهتسا نم ربكأ ا٥ةداملا بجومب  ىلوألا ةرملل كلذو   ذافن ءدب ذنم ، 
  .لوكوتوربلا

لبق ام تاجلاعمو رجحلا (ةافعملا تامادختسالا يف ليثيملا ديمورب كالهتساب قلعتي اميفو 
ضرغلا اذهل ليثيملا ديمورب جتنت فارطأ ةعبرأ ًايلاح كانه نأ ونازيب ةديسلا تنيب،)نحشلا ًاقف وو.  

 ،ضافخنالا وحن هجتييملاعلا كالهتسالا نإف ) ٢٠٠٩(ةيمسر ةروصب ةحاتملا كالهتسالا تانايب ثدحأل 
نط١١ ٤٠٠براق مرصنملا دقعلا لالخ كالهتسالا طسوتم نأو ، ٢٠٠٩ماع يف دادزا هنكل  امدنعو .  

فارطألا يف كالهتسالا هاجتا نأ تدجو ،يميلقإلا كالهتسالاةساردب ةنجللا تماق  بجومب ةلماعلا ريغ  
ضافخنا يف ناك٥ةداملا  ماع يف عفترا هنكل ،  ةلماعلا فارطألا يف كالهتسالا هاجتا ناك امنيب ٢٠٠٩   ،

ديازت يف٥ةداملا بجومب  ماعلا سفن يف رقتسا هنكل،  تامادختسالا كالهتسا نأ ونازيب ةديسلا تظحالو .  
 ،٢٠٠٨ماع يف ةرم لوأل ةباقرلل ةعضاخلا تاماد ختسالا كالهتسا نم ربكأ تناك ليثيملا ديموربل ةافعملا
يه ةيويسآلا ةقطنملا نأ تظحال ،يميلقإلا كالهتسالا ةنجللا تسرد امدنعو. رمتسم هاجتالا اذه نأو  

نع غلب     .ةريخألا تاونسلا يف تادايزلا ربكأت يتلا ةقطنملا
ةئيه يهو ،تاتابنلا ةيا محل ةيلودلا ةيقافتالا راطإ يف يراجلا لمعلل ونازيب ةديسلا تقرطتمث 

وأ ليثيملا ديمورب نع ةضاعتسال ا نأشب تاتابنلا ةيامحل ةينطولا تاسسؤملا ىلإ تاهيجوتو تايصوت تمدق
ريياعملا نم ISPM-15 رايعملا نأ ىلإ تراشأو. ةيتابنلا ةحصلا ريبادت نم ريبدتك ةمدختسملا هتايمك ضفخ  
ضارغأل ليثيملا ديموربل يملاعلا مادختسالا نم ٢٠ءا هز لكشي يذلا ةيتابنلا ةحصلا ريبادتل ةيلودلا  ٪

فيلغتلا داوم ةجلاعمل ليثيملا ديمورب نم ًالدب ةرارحلا مادختساب حمسي نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا 
 ، ةرارحلاب ةجلاعملا قفارم مادختساب يلاحلا تقولا يف رايعملا اذه ءافيتسا مت دق هنأو بشخلا نم ةعونصملا

ةداملا بجومب ةلماعلا ريغو ةلماعلا فارطألا يف ةدوجوملا ريغ ليمحتلا تاحول نإف كلذ ىلع ًةوالع و. ٥ 
ةجلاعملا نم ةافعم ) يبيبحلا بشخلا حاولأ وأ بشخلاقئاقر وأ ىوقملا قرولا وأ كيتسالبلا نم (ةيبشخلا 

يهو ،ةيتابنلا ةحصلا ريبادتل ةيلودلا ريياعملا نم ISPM-15رايعملا بجومب  نم ريثكلا اهمدختس ت تاحول 
، يف نادلبلا  عبات ءاربخ قيرف نأ ونازيب ةديسلا تركذو . ليثيملا ديمورب مادختسا بنجتيلاتلاب حيتتو ملاعلا

ةجلاعم صخي ام يف ISPM-15رايعملل لئادبلا نم ديزملا مييقت ىلع فكعي تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالل 
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، داوم  كلذ يف امببشخلا نم ةعونصملا فيلغتلا   ، دويو نيجورديهلا دينايسو ةيوركيملا تاجوملا نارفأ
  ).يجولوكيإلا مأوتلا(ليروفلسلا ديرولفو ليثيملا تانايسوزيآ نم جيزمو ليثيملا 

ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل يلحرملا ريرقتلا جئاتن اهضرع ماتخ يف ونازيب ةديسلا تزربأو 
يف مدختسملا ليثيملا ديمورب نإ ًةلئاق نحشلا لبق ام تاجلا عمو رجحلا تامادختساب قلعتي اميف ليثيملا
عضخت  الو نوزوألل ةدفنتسم ةيقاب ةدام ربكأ يلاحلا تقولا يف وه نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا
نإف كلذ مغر نكل ،لايرتنوم لوكوتورب بجومب ضفخلا وأ ديمجتلل ًادبأ غلبت مل فارطألا نم ٨٢   ٪
الهتسا نع وأ،كالهتسالا نع نع لقي كالهتسا نع وأ ،يرفص ك  نانطأ١٠  نأ كلذك تظحالو .  

لبق ام تاجلاعمو رجحلا ضارغأ يف مدختسملا ليثيملا ديمورب نم جيردتلاب تصلخت دق فارطألا ضعب 
بيرقلا لبقتسملا يف كلذب مايقلا ىلع اهمزع نع ىرخأ فارطأ تنلعأ امنيب،نحشلا  تركذ ،ًاريخأو.  

يف ليثيملا ديموربل ًاكالهتسا ىلعألا عبرألا تائفلا نم ٤٧-٣١نأ تردق ةنجللا نأ ونازيب ةديسلا   ٪
فيلغتلا داومو ةعارزلا لبق ةبرتلا ريخبتو باشخألا لتكو بوبحلا (نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا 

ا نكمي)بشخلا نم ةعونصملا  .ًايراجت ةرفوتملا لئادبلاب ةرشابماهنع ةضاعتسال  

ريرقتلا ،ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئر لا ،يرصبلا دمحم ديسلا ضرعو
ةلماعلا ريغو ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا ىدل ليثيملا ديمورب كالهتسا نع ًازجوم مدقف يلحرملا   

ةداملاب ةلماعلا ريغ نادلبلا يف تكلهتسا دق ليثيملا ديمورب ةدام نم ًانط ٤٥ ٠٠٠نأب دافأو . اهبجومب  يف ٥ 
زواجتي ال ٢٠١٣ماعل ليثيملا ديمورب ىلع بلطلا نأ ديب . ١٩٩١ماع  لبق ام تامادختسال نانطأ ٧٠٤   

ديمورب مادختسا لصاوت ،ةدحتملا تايالولاو ادنكو ايلارتسأ يه ،طقف فارطأ ٣نأ حضوأو . ةعارزلا  
نيبوربلا رولك يناث  - ١،٣ةدامو ريخبتلا داوم نإ يرصبلا ديسلا لاقو . ةعارزلا لبق ام ضارغأل ليثيملا

قاطن ىلع مدختست يهو ،ليثيملا ديموربل ةيساسأ لئادب اهعيمج دعت ليثيملا دويو نيركيبورولكلا ةدامو 
نادلبلا يف اميسال ،نادلبلا ضعب يف اهمادختسا دييقت يدؤي فوسو . نادلبلا نم ديدعلا يف عساو
ةديدجةيئايميك ريغو ةيئايميك لئادب دامتعا ةدايز ىلإ ،ةيبوروألا  . 

تامادختسالل ٥ةداملاب ةلماعلا نادلبلا يف ليثيملا ديمورب ةدامل يلامجإلا كالهتس الانأب دافأو   
ماع يف ًانط ٥ ٤٦٣غلب ةباقرلل ةعضاخلا  ةنراقم ةئاملا يف ٧٥ىلع هتبسن ديزت ضافخناب يأ  (٢٠٠٩   

نط١٦ ٠٠٠ةغلابلا ةيعجرملا ةيمكلاب  يلاوح لكشي ةبرتلا ريخبت نأو )  تامادختسالا نم ةئاملا يف ٩٠،   
ًانط٤ ٩١٦يلاوح يأ (ةباقرلل ةعضاخلا  ةئاملا يف٢٨(تايعرقلا لكشتو ).   نم اهريغو ةلوارفلاو )  

ةئاملا يف٢١(تايتوتلا  ةئاملا يف١٤(مطامطلاو )    .ةيقبتملا ةيساسألا كالهتسالا تاعاطق)  

ليثيملا ديمورب مادختسا نع يلختلا حيتت يتلا ايجولونكتلا نإ ًالئاق يرصبلا ديسلا عباتو يأ ( 
ميعطتلاو ،ةبرت ريغ نم ةعارزلاو،زئاكرلا تافآلل ةمواقملا عاونألاو،  ءاحنأ عيمج يف اهراشتنا لصاوت )  

 ، ةيلاعف رثكأ ايجولونكتلا هذه تدغ تيح ًاقباس ليثيملا ديمورب مدختست تناك يتلا تاعاطقلا يف ملاعلا
 .اهتفلكتب ةنراقم

يلاوح لكشت ليثيملا ديموربب ةعارزلا لبق ةجلاعملا نأ ىلإ راشأو تامادختسا نم ةئاملا يف ١٥   
ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل نإ لوقلاب متتخاو . نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا يف ةداملا هذه
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رجحلا يف تامادختسالا اهنمو ،تامادختسالا هذه ةلاح ضارعتسا ىلع فارطألا ثح لصاوت 
 .تامادختسالا هذهل اهريسفت نع ًاديفم ًازجوم ادنك تمدق دقو. نحشلا لبق ام تاجلاعمو

رثإ ءاج روهظلا ىلإ ةميدق ةيضرم لماوع ةدوع وأ ةديدج ةيضرم لماوع روهظ نإ لاقو 
، . ليثيملا ديمورب لئادب ضعبل رركتملا مادختسالا ثودحلا ةردانلا تالاحلا هذه يف ىتح هنإ ًالئاق متتخاو
 .تافآلل ةلماكتملا ةرادإلل جماربو ىرخأ لئادب دجوت

يف عجارت دق ةباقرلل ةعضاخلا تامادختسالل ٥ةداملا بجومب يميلقإلا كالهتسالا نأ ىلإ راشأو   
يتلا ةديحولا ةقطنملا يه ةينيتاللا اكيرمأ نأ  و،٢٠٠٩ - ١٩٩١ةرتفلا يف ةيقرشلا ابوروأو ايسآو ايقيرفأ 

ماع يف تمدختسا ديمورب نم ةيمك٢٠٠٩  ماع يف ةمدختسملا تايمكلا نم ربكأ ليثيملا    ١٩٩١. 

لولحب ليثيملا ديمورب نم ًالماك ًاصلخت صلختتس ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نإ لاقو   ١ 
ةبارق نم ايجيردت صلختلا مت دق هنأو ٢٠١٥رياني /يناثلا نوناك عضاخلا كالهتسالا نم ةئاملا يف ٨٠،   

يتلا ةيرامثتسالا عيراشملا لضفب كلذ زاجنإ ىنست دقو . ليوط تقو ب٢٠١٥ماع لولح لبقو ،ةباقرلل 
فارطألا ددعتملا قودنصلا نم ليومتب تالاكولا ا  نأ ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل نكميو . ذفن  

ماع يف تامادختسالل ا ٢٠١٣ماع ةيادب يف مدقت   انييعت ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل كردتو . ٢٠١٥ 
يف ةجرحلا تامادختسالل تانييعتلا نم ىلوألا ةلوجلا لالخ ترج يتلا ةيلمعلا ديقعتو ةبوعص ىدم ليثيملا  

ةصاخلا طورشلا يف رظنلا ىلع فارطألا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ثحيو . ٢٠٠٣ماع 
  .‘ةجرحلا تامادختسالل تانييعتلا ليلد’يف ةدراولا ةجرحلا تامادختسالل تانييعتلاب 

ةديسلاو رتروب نايإ ديسلا ،ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ناكراشملا ناسيئر لا مدقو
 ، يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا يف ةدراولا تاجاتنتسالل ًازجوم ،توكرام ليشيم

 .٢٠١١ ماعل ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تانييعتل ةتقؤملا تامييقتلاب ةقلعتملا

يماعل ةبولطملا ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نع ةماع ًةحمل مدقف ،ةلأسملا رتروب ديسلا ضرعو 
ماع ذنم ٍتانييعت ميدقت لصاوت ٍفارطأ ةعبرأ كانه نأ ىلإ راشأو ٢٠١٣ - ٢٠١٢ هذه نأو ٢٠٠٥،   ،

لا لبق امل تالامعتسالا ةئف نمض   داصحلا دعب اموةعارزعقت تانييعتلا لتخا نإو،  تالدعم تف  
ًةنراقم ًا . تامادختسالا  يبسن ةريغص تايمك يه ةجرحلا تامادختسالل ةبولطملا تايمكلا نأ ًاضيأ ن  يبو
  . ةيعجرملا تايمكلاب

ةيمكل ٍتانييعت يف ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل ترظن ٢٠١٠ماع ةلوج يفو   ،٧٠٤ 
دقمب     .٢٠١٠ماع يف ًانط  ١ ٢٩٠را تانييعت اهلباق ،ليثيملا ديمورب نم نانطأ

تصقانت دق فارطألا ىدل ةدوجوملا ليثيملا ديمورب تانوزخم ةيمك نأ رتروب ديسلا ظحالو 
ةدحتملا تايالولا اهنع تغلبأ يتلا تانوزخملاف . ٢٠١٠ و٢٠٠٥يماع نيب فارطألا عيمج ىدل ًاريثك 

  . ةدحتملا تايالولا نم ةمدقملا ةيونسلا تانييعتلا فعض نم رثكأ ىلإ نآلا لصت
لا لبق ليثيملا ديمورب تامادختسال ةدراولا تانييعتلا نع ةماع ةحمل رتروب ديسلا م   ةعارزدق مث

 ١٤نأشب ةتقؤم تايصوت ،يلوألا اهعامتجا يف تردصأ ةنجللا نأ ىلإ راشأ و. ٢٠١٢ و٢٠١١يماعل 
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فارطأ ٣ نم اهمالتسا مت ،ةعارزلا لبق ةبرتلا ةجلاعمل ةجرحلا تامادختسالل ًانييعت ادنكو ايلارتس أ( 
  ).ةدحتملا تايالولاو

 هعومجم ام مييقت نستي مل ،يلحرملا مييقتلا يفو يماعل ثوحبلا يف مادختسالل نانطأ ٦،١١١   
هردق امب ِصوت ملو ،ًا ٥٧٧،٩١٦ـب تصوأ دق ةنجللا تناكو . ٢٠١٢ و٢٠١١ نط . نانطأ ٧،٣٤٦ 

مييقت    صحلا راظتناب ًا٧٧،٠٨٩نستي ملو نط   .ةيفاضإ ٍتامولعم ىلع لو 
عاطق يف ةيلبقتسم ٍتاضيفخت ءارجإ يف تابوعص ناهجاوت ادنكو ايلارتسأ نأب رتروب ديسلا دافأو 

مظعمل ليثيملا ديمورب نم ًايجيردت صلختلا يف ًاريبك ًام . ةلوارفلا  دقت ةدحتملا تايالولا تزرحأ دقو
، لا نأشب قلق ةمث نأ ديب ،ةلوجلا هذه يف تامادختسالا ليثيملا ديموربل تامادختسالا ربكأ يف تاضيفخت
دوهجلا قيع . ةلوارفلا رامثل ةدحتملا تايالولا هتمدق يذلا نييعتلا وهو الأ  ت ةيميظنتلا لئاسملا لازت الو

ةلوارفلا رامث عاطقل ةصصخملاو ةدحتملا تايالولا نم ةم    .دقملا تانييعتلا ربكأ يف لئادبلا مادختسال ةلوذبملا
فرطلا اهمدق يتلا تامولعملا ضارعتسا راظتناب ،مييقتلا ةداعإ يعدتست تانييعت ةعب س كانهو

  .ًارخؤم ينعملا
قّلعتي ،تامييقتلا نع تأشن تايلقأريراقت ثالث نأ ر تروب ديسلا فاضأو ةسمخب اهنم نانث ا 

كانهومييقتلل ةلباق ريغ’تربتعاو ،ةدحتملا تايالولا يف راضخلاو ةلوارفلا رامث يعاطق نم ٍتانييعت  نييعت ،   
هب’ربتعا ادنك نم      .٩/٦ررقملا بجومب ًةمئالم نكت مل ثحبلا لامعأ نأل ًارظن ‘ ىصوم ريغ

ًةيشغأ مدختست ال ة   يقبتملا ةجرحلا تامادختسالا تانييعت مظعم نأ يف ةيسيئرلا اياضقلا تلَّثمتو
ن لجأ نم ٍليدب ليجست نأ امك ،ز ي مل اهنع ةمجانلا تاثاعبنالا ضيفختو ةعرجلا ضيفخت نأو ،ةلزاع ج

نع ةضاعتسالل يلمع ريغ ًءارجإ ،ةيداصتقالا ةيحانلا نم   ، دعي ام ًاريثك ،قاطنلا ريغصو ٍد  دحم ٍمادختسا
دامتعا ءطبو ،لتاشملا ةداهش رادصإ ريياعم ةيبلتل لئادب ىلإ ةجاحلا كلذ ىلإ فاض   يو ،ليثيملا ديمورب

  .ليثيملا ديموربل لئادب
ثيح ،ةدحتملا تايالولا يف ثاحبألا عاطقل تانييعتلا نع ةماع ٍةحمل ميدقتب رتروب ديسل ا متتخاو

نيب نم دحاو ٍعاطقب    ىرخألا تاعاطقلا تربتعاو ،ًاعاطق ٢٤يصوُأ ميدقت راظتناب ‘ مييقتلل ٍةلباق ريغ’ 
ديمورب مادختسا ىلإ ةجاحلل ة   ، ملايفاضإ ٍتارربم يعجرملا رايعملا  لكشتتامولعملا هذه نأل ًارظن ليثي

  .لئادبلا مييقتل
ًازجوم ،ليثملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل ةكراشملا ةسيئرلا ،توكرام ليشيم ةديسلا تمدقو 

ةتس كانه نإ تلاقو . ةيساسألا علسلاو لكايهلاب ةقلعتملا ةجرحلا تامادختسالا تانييعتل ةتقؤملا تايصوتلل
ةجرحلا تامادختسالل رصانعلا ددعتم نييعت نم بناوج ىلإ ة فاضإلاب ،ةجرحلا تامادختسالل تانييعت
تانييعت تمدق يتلا فارطألا نأ ىلإ تراشأو . لئادبلاب قلعتت ثوحب ءارجإ يف ليثيملا ديموربل
ةيلوأ تايصوت تردص دقو . ةدحتملا تايالولاو نابايلاو ادنكو ايلارتسأ يه ةجرحلا تامادختسالل
جئاتن دورو مدعل ًارظن دحاو نييعت مييقت نستي ملو ،تانييعتلا كلت ن م ةسمخل ليثيملا ديمورب تايمكب
تامادختسالا تانييعت دحأل داصحلا دعب امب ةقلعتملا ثاحبألا بناوج دحأ مييقت ًاضيأ نستي ملو . ثاحبألا
فرطلا نم ةمزاللا تامولعملا تدرو تقولا كلذ ذنمو . ةيفاضإ تامولعم ىلع لوصحلا راظتناب ،ةجرحلا
  .يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل مداقلا ريرقتلا رودص لبق اهمييقت يرجيسو
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يفو مييقتلا ريرقت يف ةدراولا داصحلا دعب امب ةقلعتملا بناوجلا ًاضيأ توكرام ةديسلا تزجوأو 
ل كايهلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسال لئادبلا عيمج ضرعتسي مييقتلا ريرقت نإ تلاقو. يلحرملا ريرقتلا

ديرولفو ةرارحلا مادختساو ،تافآلل ةلماكتملا ةرادإلا ىلع ةصاخ ةروصب زيكرتلا عم ،ةيساسألا علسلاو 
عضاخ طيحم يف ةيساسألا علسلا ةجلاعم يفو ،ريخبتلا داوم رصانع نم ددع يفو لكايهلل ليروفلسلا 

حرملاريرقتلا زكريو. رومتلا ةجلاعمل صاخ مسق دجوي ،كلذ ىلع ةوالعو. طباوضل ايجو لونكتلا قيرفل يل 
ميدقت ىلإ يمريو ،ريخبتلا يف ةمدختسملا ليروفلسلا ديرولف ةدامل ضارعتسا ىلع يداصتقالا مييقتلاو 

م للقتو هتيلاعف نسحت نأ ا    .تافآلا ىدل ةمواقملا نوكت صرف نأش نم ليلحتو تانايب

معألا لودج نم٨دنبلا  (٢٠١٠ماعل يعيمجتلا ريرقتلا نع ضرع  -ًاسماخ    )لا 
ماعل يعيمجتلا ريرقتلا ثالثلا مييقتلا ةقرفأ ةسائر يف نوكراشملا ءاسؤرلا مدق يذلا ٢٠١٠   

. يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو ،ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفو ،يملعلا مييقتلا قيرف تامييقتنمضتي 
ةبسنلاب اهتيمهأو ٢٠١٠ماع مييق تيف ةدراولا ةيملعلا تاجاتنتسال ا نع يملعلا مييقتلا قيرف اسيئر ملكتو  
قوف ةعشألل ضرعتلاب ةلصتملا ةيحصلاو ةيئيبلا راثآلا نع ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرف اسيئر ملكتو . تاسايسلل
اميف تاسايسلاب ةلصتملا تاجاتنتسالا نع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اسيئر ملكتو . ةيجسفنبلا
  .ايجولونكتلاب قلعتي

ماعل ةثالثلا ةقرفألا ريراقت نأ ىلإ يملعلا مييقتلا قيرف يسيئر دحأ راشأو نأ نيبت ٢٠١٠   
تامييقت ذنم ربكأ ردقب تززعت دق ةجيتنلا هذه ن أو ،نوزوألا ةقبط ةيامحل لمعيلايرتنوم لوكوتورب 

، . ٢٠٠٦ماع  ىلع يوجلا فالغلا يف نوزألل ةدفنتسملا داوملا نم ةيلامجإلا تايمكلا ناصقن رمتسا دقف
نوبركلا تا بكرماهنمو ،يوجلا فالغلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لئادب ديازت نم مغرلا 

رِهظ . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمنم ًايجيردت صلختلا يرجي نيح يف ،ةيرولف ةيرولكورديهلا   ي ملو
عم ةجيتنلا هذه قباطتتو ،يضاملا دقعلا لالخ ًاناصقن وأ ةدايز نوزوألا دومع داوملا يف ةفيفطلا تاريغتلا  
  .يوجلا فالغلل يلاحلا مهفلا عم كلذكو ةرتفلا هذه لالخ نوزوألل ةدفنتسملا

ام يف يعيمجتلا ريرقتلا يف ةدراولاةيساسألا جئاتنلا يلمعلا مييقتلا قيرف لكراشملا سيئرلا زجوأو 
قيثو طابترا دوجو ىلإ يعي مجتلاريرقتلا صلخ : خانملاو نوزوألا ةقبط) ١(: يه عيضاوم ةثالثب قلعتي
نوكي دقف كلذلو . اهرودب هب رثأتتو ،خانملا يف رثؤت نوزوألل ةدفنتسملا داوملاو نوزوألاف. نيتلأسملا نيب
طبض تايلآ يف تبلا دنع ًاعم خانملاو نوزوألا ةقبط ةيامح يف رظنلا فيصحلا نم ةيئايميكلا تاثاعبن الا 
ىلع خانملا ونوزوألا نيب تالعافت لا نع ةبترتملا جئاتنلا مجح ديدحت نآلا ىتح نكمي الو. أشنملا ةيرشبلا
اةيجولوكيإلا مظنلالاغتشا و يجولويبلا عونتلاو ةحصلا ادودرمو دكؤم لكشب  ًاينقت نكمملا نمو .  

 ، يرارحلا سابتحالا تازاغ نم ربتعت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم صلختلاب ليجعتلا ًايداصتقاو
ثادحإ ىلع ةعفترملا ةردقلا تاذ ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا نم يجير دتلا صلختلاو
ثادحإ ىلع ةعفترملا ةردقلا تاذ ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا يطخت ، ويملاعلا رارتحالا
. ةيرولف ةيرولكوديهلا نوبركلا تابكرم اهيف مدختست يتلا تاقيبطتلا مظعم يف لئادبك يرارحلا سابتحالا
ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمب ةصاخلا نوزوألا دافنتسا ةردق غلبت : ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم) ٢(

ىلإ يعيمجتلا ريرقتلا صلخ دق و. يرارحلاسابتح الا ثادحإ ىلع ةعفترم ةردق اهلنكلو ًارفص لصألا يف 
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روهظلا يفةذخآ يرارحلاسابتح الا ثادحإ ىلع ةضفخنم ةردقتاذ لئادب كانه نأ  ضيفخت متي مل اذإو .  
ةيلكلا تاثاعبنالا نم ةئاملا يف ٢٠اهتبسن غلبت دقف ،ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمل ةيلاحلا تايوتسملا   

ثادحإ ىلع ةردقلاب ةسيقم يرارحلا سابتحالا تازاغل عقوتي ال و. ٢٠٥٠ماع لولحب يرارحلا سابتحالا  
نوبركلا تابكرمو ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا نم ةنوكتملا جتاونلا تازيكرت لكشت نأ 

 ، ديمورب ) ٣. (ةئيبلا وأ ةحصلا ىلع ًاريبك ًارطخ ،رولفلا يثالثلا كيلخلا ضماحلثم ةيرولف ةيرولكوديهلا
لحت نأ نكمي ذإ . ةنكمم لازتال ليثيملا ديمورب يف مكحتلا ةلصاوم نأ ىلإ يعيمجتلا ريرقتلا صلخ : ليثيملا
ىلإ٢٠نم حوارتي ام لحم ةرفوتملا لئ ادبلا يف ليثيملا ديمورب نم يلاحلا يملاعلا كالهتسالا نم ةئاملا يف ٣٥    
  .نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا تامادختسا

ماعل يعيمجتلا ريرقتل ا يف ةدراولاةيسيئرلا جئاتنلا يملعلا مييقتلا قيرف لكراشملا سيئرلا زجوأ مث 
ًاريشم٢٠١٠ ىلإ ،  ؛عقوتملا وحنلا ىلع ريست يوجلا فالغلا يف نوزألل ةدفنتسملا داوملا تايم ك نأ) ١( 

ترثأ أا لب (رثؤت نأ نكمي لايرتنوم لوكوتورب تارارق نأ ينعي نوزوألا ةقبطو خانملا نارتقا نأ ) ٢(
صقانت عم نوزوألا ةقبط لبقتسمل ةبسنلاب ةديازتم ةيمهأ يستك يس خانملا ريغت نأو ،نيتلأسملا ىلع) لعفلاب

ام ىلإ ًادوجوم لظيسو عقوتملا بسح روهظلا يف رمتسم نوزوألا بقث نأ ) ٣(؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا 
ًابيرقتنرقلا فصتنم دعب نوكت ىلإ يدؤملا دافنتسالا نم ريثكب لقأ نوزوألل يملاعلا دافنتسالا نأ ) ٤(؛  

قوف ةعشألا يف تارييغتلا نأ ) ٥(؛ًابيرقت نرقلا فصتنم دعب ام ىلإ لصاوتيس هنأو ،نوزوألا بقث 
اهرثأت نم ربكأ ردقب  خانملا ريغتبلبقتسملا يف رثأتتسو ،نآلا ىتح ةليئض ضرألا حطس ىلع ةيجسفنبلا 

  .نوزوألا دافنتساب
قيرفلا ريرقت يف ةدراولا ةيسيئرلا جئاتنل ا نعةماع ةحمل ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرف يسيئر دحأ مدق و

جن نإ لاقو٢٠١٠ماعل  دافنتسال قاطنلا ةعساو ةيئيب راثآ عوقو عنم دق لايرتنوم لوكوتورب حا ، 
ناسنإلا ةحص بررض نم كلذ نع مجني امو ةيجسفنبلا قوف ةعشألا تايوتسم ةدايز ثيح نم نوزوألا 

قوف ةعشألا نع ةجتانلا ) ةيدلجلا(سمشلا قورح يف ةليئض ةدايزلا تناك دقو . ةيجولوكيإلا مظنلاو
يف نوزوألا بقثب ةرثأتملا قطانملا جراخ ،نوزوألا دافنتسا ببسب ثعبنت يتلا ،ءاب عونل ا نمةيجسفنبلا 

يتلا دلجلا ناطرس تالدعم يف ةريبك تادايز ثودح عنم مت لايرتنوم لوكوتوربل ةجيتنو . اكيتكراتنأ
ت اضافخنا ثودح يدافتًاضيأ مت و. نوزوألا دافنتساىلع ةرطيس لا مدع لاح يف ثدحت نأ نكمي ناك

ةرود يف ةريبك تاريغت ثودح يدافت يلاتلابو ،ةيئاملا ةيحلا تانئاكلاو تاتابنلا ةيجاتنإو ومن يف ةريبك 
، . ًاضيأ ةيملاعلا نوبركلا جيزم داوملاو تاتابنلاو ناسنإلا ةحص ىلع ةيئيبلا راثآلا ىلإ فاضيس لبقتسملا يفو

ريغتو ،يوجلا فالغلا يف نوبركلا ديسكوأ ين اثديازت نيب لعافتلا نع ةجتانلا ةيئيبلا لماوعلا نم ديدج 
  .ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو ،خانملا

دافنتسا نيب تالعافتل لةيسيئرلا جئاتنلا ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرف لكراشملا سيئرلا زجوأ مث 
ةيئاملاو ةيربلا ةيجولوكيإلا مظنلاو ناسنإلا ةحص ىلع خانملا ريغتو ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو نوزوألا 

راثآ نأ ظحولو . ءانبلا داومو ءاوهلا ةيعونوةئيبلاو ةيحلا مظنلا نيب ةيئايميكلا رصانعلا لاقتنا تارود و
ماروألاو نيعلا ةسدع ماتعإ لمشت ناسنإلا ةحص ىلع ءاب عونلا نم ةيجسفنبلا قوف ةعشألا تايوتسم 

نيب تالعافتل لنكميو . دلجلا ناطرس تالاح ةدايزو ،اهنيعب ضارمأل ةعانملا ضافخناو ،نيعلا يف ةينيناليملا
ةحصلا ىلع ةيجسفنبلا قوف ةعشألا راثآ مقافت ىلإ يدؤت نأًالثم ةرارحلاك ،ةيخانملا تاريغتملا كانهو . ، 
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نيماتيف نم يفكي ام جاتنإ حيتي نزاوتم ةايح طمن عبتي يكل روهمجلل تامولعملا نم ديزم ةحاتإل ةجاح 
ظعلاةينب ىلع ظافحلل ًامهم ربتعي يذلالاد  ةيجسفنبلا قوف ةعشألا نم ضارمألا ضعب ب ةباصإلاعنمو م ا 

،عونلا نم  تايوتسم ةدايزو ،ديدشلا فافجلاو ،راطمألا لوطهو ،ةرارحلا تاجرد عافترا يدؤيو . ءاب
مظنلل ةدقعم تادودرمو تاباجتسا ىلإ ةيجسفنبلا قوف ةعشألا ديازت عم نوبركلا ديسكوأ يناث 

. ءاذغلا ةيعونو يئاذغلا نمألا ىلع ةلئاه تاساكعناثودح نم فواخ ملا ريثيامم ةيضرألا ةيجولوكيإلا 
كلذ قفارتو هايملا ضمحت يف هتايمك ةديازتملا نوبركلا ديسكوأ يناث ل ضوحكتاطيحملا رود مهسأ دقو 

ق وف ةعشألل اهضرعت نم ديزيدق امم . ةسلكتملا ةيحلا تانئاكلا يف ةيمظعلا لكايهلا نيوكتىلع ةيبلس راثآ ب
ديسك وأ يناث نادقفو ةيئاملاو ةيضرألا ةيجولوكيإلا مظنلاربع تايذغملا ةرود عراستتو . ةيجسفنبلا

يئايميكلا يناخدلا بابضل ا رثؤيو. خانملا ريغتو ةيجسفنبلا قوف ةعشألالعفب يوجلا فالغلا يف نوبركلا 
رث أصقانت لعفب ةئيبل او ناسنإلا ةحص ىلع ةطسوتملاو ةضفخنملا ضرعلا طوطخ دنع ديازتملا يئوضلا
. يريفسوتارتسالا نوزوألا ةداعتساءانثأ ليسكورديهلا روذجب ةرثأتملا ةيجسفنبلا قوف ةعشأل لفيظنت لا

ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم للحت جتاون نم ةضفخنملا تازيكرتلا نأ ىلإ ةيلاحلا ثوحبلا ريشتو 
ناسنإلا ةحص ىلع ًاريبك ًارطخ لكشت ال ) رولفلايثالثلا كيلخلا ضما ح اهلاثمو(ةيرولفورديهلاو ةيرولف 

بشخلاو كيتسالبلا لثم،ءانبلا داوم ىلع ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو خانملا ريغت راثآ نيبتو. ةئيبلا وأ  ، 
دنع ةيجسفنبلا قوف ةعشألا هثدحت يذلا ديازتملا ررضلا  ةبوطرلاو ةرارحلا تاجرد عافتراب ا ارتقا

ةبكرملا داوملاو ةيقاولا تاتبثملا مادختساب راثآلا هذه ضعب ضيوعت نكميو . يوجلا فالغلا يف تاثولملاو
  .كيتسالبلاو بشخلا نم

ريرق تيف ةدراولا جئاتنل ل ًاضرع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفلكراشملا سيئرلا مدقو 
ىلإ راشأو٢٠١٠ماعل قيرفلا  ًاينقت نكمملا نم نأ،  ًايداصتقاو  ا صلختلاب ليجعتلا  مظعم نم يجيردتل  

داوملا نم ةريبك تايمك ريمدتو عمجو ،تاقيبطتلا نم ريثك يف تاثاعبنالا ليلقتو ،نوزألل ةدفنتسملا داوملا 
ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا يدافت حيتت تايجولونكت روهظ عراست دقف . نوزألل ةدفنتسملا

يجيردتلا صاقنإلا كلذ لاثم و، )اهنع ةضاعتسالاو (يرارحلا سابتحالاثادحإ ىلع ةعفترملا ةردقلا تاذ 
تاقيبطت يف يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةعفترملا ةردقلا تاذ ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسال 

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم لعفلاب اهيف صلختلا مت يتلا تاقيبطتلا نم كلذ ريغو،ةلقنتملا ءاوهلا فييكت   .
، نت ًايلاح يرجيو خانمللو نوزوألا ةقبطل ةبسنلاب ةجودزم دئاوف اهل نوكيس يتلا تاءارجإلا نم ددع ذيف

ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ لئادبلا مادختسا عيجشت قيرط نع ،ليبقلا اذه نم تاءارجإ ذيفنت نك ميوأ 
ايجولونك ت لعفلاب رفاوتتو. تارايسلا يف ءاوهلا تافيكم ليبق نم تاقيبطت يف يرارحلا سابتحالاثادحإ 

ايجولونكت نآلا ىتح رفاوتت ال هنأ ديب . ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا يفيطخت فارطأل ل حيتت
ةننقملا  تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجألثم ،تاقيبطتلا ضعب يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ةضاعتسالل 

 داوملا ريمدت ةصرف لءاضتتو. ىرخألا ةريغصلا تاقيبطتلا ضعبو ءاوهلا فييكتو ديربتلاو قئارحلا دامخإو
ةيا ىلإ تادعملا لوصو عم ‘‘فراصملا يف ةدوجوملا’’اهيف  بوغرملا ريغ نوزوألل ةدفنتسملا ةدربملا  اهرمع 
،  داوملا هذه برستو عمج نع ةجتانلا خانملاو نوزوألا ةيامحل ةكرتشملا دئاوفلا نأ حجرملا نم نأ ريغ اهنم
  .اهفيلاكت قوفتسنوزوألل ة دفنتسملا داوملا ريمدتو
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ةدفنتسملا داوملا فراصمل ةيئيبلا ةيحانلا نم ةميلسلا ةرادإلا نع لمعلا ةقرف نم مدقم ضرع  -ًاسداس 
ررقملا نم ٧ةرقفلا (نوزوألل  ررقملاو ٢١/٢  لامعألا لودج نم٧دنبلا ) (٢٢/١٠،   (  
ررقملا يف ةدراولا تاطارتشالا حضوأو لمعلا ةقرف ءاضعأ يار نايإ ديسلا مدق هونو . ٢٢/١٠ 

ريمدتلا ةءافك رايعم يف نيلثمتملا نيرايعملا عم اهلماعت يف لمعلا ةقرف هتعبتا يذلا جهنلا ىلإ يار ديسلا 
قلعتملا رايعملل حرتقملا ضيفختلا ىلإ ةفاضإلاب ًالومش رثكألا ريمدتلا ةءافك رايعمو ،ةلازإلاو  ،
ةحرتقملا تايجولونكتلا نم عبرأ ىلع ةقفاوملاب ت ردص ةيصوت نإ لاقو. تانارويفلا/تانيسكويدلاب

قلعتت (ةدعاولا تايجولونكتلا نم ناربتعت ناتيجولونكت كانه نأو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتل 
ىلع ًادرو . مييقتلل ةلباق ريغ ليثيملا ديموربب ةصاخ ىرخأ ايجولونكت تربتعاو). ليثيملا ديموربب اهادحإ

نكمي هنأ ديب ،ًايلود ا /تانيسكويدلا زيكرت ريياعم لاؤس  فرتعم ريياعم ا  إ يار ديسلا لاق ،تانارويفلا
ةثعبنملا تايمكلا رايعم اهنم ،ةليدب ريياعم   دروفشأ لوب ديسلا عباتو . رقت نأ ةيئاضقلا ةيحالصلا قطانمل

تانوزخم نم مظعألا ه مسق يف لقتنا دق نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت ىلع زيكرتلا نأ ىلإ راشأف ضرعلا
ريمدتلاو ةايحلا ةرتف ةيا  ةجاحلا ديازتب بكاوت لوحتلا اذه نإ لاقو . يف ةداعتسالا تايلمع ىلإ جاتنإلا

، . ريمدتلل ةيلحم قفارم ىلإ ةدع تايدحت هجاوتسو ،تاجتنملا عاونأ نم ًاددع جلاعت نأ قفارملا هذهل يغبنيو
ةلماعلا ريغ نادلبلا ىلع اهمظعم يف رصتقت لازت ال ةبرجتل ا نأ ىلإ راشأو. تاوغرلا لاجم يف اميسال

نم ةيفاضإ تامولعم ىلع لوصحلا رظتني يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأو ٥ةداملا بجومب   ،
 ٧ةرقفلل ةباجتسالا هل ىنستي يك ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصم ةرادإ عيراشم نأشب ةيذيفنتلا ةنجللا 

ةلماك ةباجتسا٢١/٢ررقملا نم  ريرقتلاب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف بحري ،قايسلا اذه يفو .  
ىحضأ ةرمدملا تايمكلا ديدحت نإ ًالاق يار ديسلا درطتساو . ٦٤/٤٩ةيذيفنتلا ةنجللا ررقم يف دراولا 

ةدفنتسمل ا داوملا ريمدت تالوكوتورب ضعب نأو ،ةديدع تالاح يف كرتشملا ليومتلل ًايساسأ ًاطرش
ةمئالملا ققحتلا ريياعم ىلإ راقتفالا ببسب ةلهؤم حبصت دق يتلا تآشنملا ددع نم   رارقإ ةمثو . دحي نوزوألل

لكشتل ةيافكلا هيف امب ةعطاق نكت مل ،ةديفم تناك نإو ،ةديجلا ريبدتلا ريياعمب ةقلعتملا كولسلا ةنودم نأب 
نم ٦ - ٥عرفلا يف صنلا اذه دريو ،يعوط قفرمل صن ميدقت مت ،ددصلا اذه يفو . ققحتلا ةيلمعل ًاساسأ  

لاؤس ىلع ةباجإلا ضرعم يف و. ٢٠١١ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا 
نأ دروفشا ديسلا أ هتحرط   دكأ ،ليثيملا ديمورب ةلازإو ريمدت ةءافكب قلعتملا طرشلا حارتقا نأشب ايلارتس
ةلازإ رايعمل ًايبسن رذح حارتقا ميدقت ىلإ ىدأ امم ،ةدودحم ةبرجت يه ليثيملا ديمورب ريمدت لاجم يف ةبرجتلا  

ةئاملا يف٩٩،٩٩ةبسنب ريمدتو  ضارعتسا ءارجإ ةيناكمإو ،رايعملا اذه يف رظنلا ةداعإ ةيناكمإ ىلإ راش أو.  
ام زالبلا ةناقت نأ ىلإ ريشُأو. كلذل تقولا نيحي امدنع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت ريياعمل ًاقاطن عسوأ
اهيلإلصوتلا نكمي يتلا ةرارحلا تاجرد ىلإ رظنلاب ديموربلا ريمدتب قلعتي اميف ةديج جئاتن يطعت نأ نكمي  .
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  ثلاثلا قفرملا

ةينعملا لمعلا ةقرفل يليمكتلا ريرقتلا دادعإب ةقلعتملا تاحرتقملل نيكراشملا نيسيئرلا زجوم 
  دراوملا ديدجتب

ريرقتلا يف تدرو امك ليومتلا تاجايتحا عيمج ثيدحتب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف موقيس 
رابتعالا يف ًاذخآ٢٠١١ويام /رايأ رهش يف رداصلا  ،:  

  ؛نيتسلاو عبارلا عامتجالا يف اهنع ةرداصلا تاقفاوملاو ةيذيفنتلا ةنجللا تارارق عيمج  )أ(
جمانرب ىلإ ةمدقملا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نع تانايبلا رخآ  )ب(  

خيرات ىتح ٧ةداملا بجومب ةئ يبلل ةدحتملا ممألا تانايبلا ىلع رثؤت دق يتلاو ٢٠١١ربمتبس /لولي أ١،   ،
  .ةيعجرملا
  :يلي اميف رظنت تاهويرانيس يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مدقيسو

نم ةمداقلا ثالثلا تارتفلا لالخ مخضتل ا تالدعم ضعبب ًابوحصم يسسؤملا زيزعتلا  )أ(
  ؛ثالثلا تاونسلا تارتف

بسنلا ةعومجم ربع (ةمدخلل ىلعأ يعاطق لدعمب ًابوحصم تاعاطقلا بسحب عيزوتلا   )ب(
ةئاملا يف٢٠ - ٥ - ٧٥ةيوئملا  ةئاملا يف١٠ - ٢٠ - ٧٠(عينصتلا تاعاطقل ةفلتخم تالدعمو )     ؛) 

نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحملا نانطألابو ةيرتملا نانطألاب ضيفختلا ريداقم جاردإ  )ج(  
  ؛تاهويرانيسلا عيمجل نوبركلا ديسكوأ يناث تايمك نم اهلداعي امب تاضيفختلاو

  ؛اهليومت مدع وأ ةطلتخملا عناصملا ليومت  )د(
ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم صلختلاب ةصاخلا ليومتلا حئارش ضعب صيصخت   )ه(

  ؛٢٠١٤ماع دعب دراوملا ديدجتل جاتنإل ا عاطق يف ةيرولف
ةئاملا يف ٣-و ةيرفص ومن اتبسن   )و(   ؛‘‘ةمعادلا ةطشنألل’’ 
ديدجت تايلمع ىلع راثآ نم اهنع جتني امو ةفلكتلاب ةنراقملا ةيلاعفلا ماقرأ يف تارييغتلا   )ز(

  :رابتعالا يف ًاذخآ ،ةمداقلا ثالثلا دراوملا
  ؛ةكلهتسملا ةريبكلا نادلبلا ىدل ةلمتحملا مجحلا تاروفو  )أ(
  ؛تقولا رورم عم ةفلكتلاب ةنراقم ةيلاعفلا يف ةلمتحملا تانيسحتلا  )ب(
نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ يف ةفلكتلاب ةنراقم ةيلاعفلا يف ةلمتحملا تانيسحتلا   )ج(

؛ةئاملا يف١٠اهردق ضيفخت ةبسن ىطختت يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم     
لكلو عاطق لكل ةفلكتلاب ةنراقملا ةيلاعفلا طسوتم ىلإ دنتسي يلامكتسا ريرقت ميدقت   )د(

نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ عيمج ىلإ دانتسالاب ،نادلبلا نم ةعومجم 
عيراشمو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب ةصاخلا ةيحاضيإلا عيراشملاو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا 
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ذخآ ،ةيذيفنتلا ةنجلل نيتسلاو ةعبارلا ةرودلا االا  ةصاخلا فورظلا رابتعالا يف ًا رقأ يتلا ةيدرفلا رامثتس
  ؛٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا ضعب ىدل ةرفاوتملا تاربخلاو 

  ؛يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ لئادبلا راشتنا تالدعم عافترا  )ه(
نوبركلا تابكرم جاتنإ عاطقل ،ايندلاو اهنم ايلعلا ،ةفلكتلاب ةنراقملا ةي لاعفلا ماقرأ  )و(

عاطق يف ةيرولف ةيرولك لا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ماقرأب ةنراقم ةيرولف ةيرولكورديهلا
  .جاتنإلا

ثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ لئادبلل ةئاملا يف ٢٥ةبسنب يفاضإلا ليومتلا   )ز(  
يتلا يراجتلا ديربتلا ،نيريتيلوبلا ىواغر ،نيرتسيلوبلا ىواغر : ًارصح ةيلاتلا تاعاطقلا يف يملاعلا رارتحالا

ررقمل ًاقفو ) ةيفاضإلا لاملا سأر فيلاكتو ةيفاضإلا ةماعلا فيلاكتلا(ةفلكتلاب ةنراقم ةيلاعفلل ًابسن تعضو 
  ؛٦٠/٤٤ةيذيفنتلا ةنجللا 

 ٢٥و رفص اهردق ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لئادبل راشتنا تالدعم  )ح(
اهردق عاطقلا اذهل عينصت تالدعمب ةبوحصم ،ءاوهلا فييكتو ديربتلا عاطق يف ،ةئاملا يف ٥٠و  ٢٠ و١٠ 

  .٢٠١٧ – ٢٠١٥ و٢٠١٤ – ٢٠١٢نيترتفلل ةئاملا يف 
  :يلي امب يملاعلا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف علطضي ،كلذ ىلع ةوالعو

صلختلل ةليدبلا تاهويرانيسلا نم هعسو يف ام ميدقت  )أ(    يف ًاذخآ ،جاتنإلا نم يجيردتلا 
داو ملا جاتنإ ىلإ ةروشنملا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم جاتنإ هيجوت ةداعإ لامتحا رابتعالا
  ؛ةطيسولا

ىلع تاريثأت نم اهل امو ةطلتخملا عناصملاب ةقلعتملا ج  )ب( ه ديعص نلا نم هعسو يف ام ميدقت  
 ؛ليومتلا

؛كالهتسالا تاهويرانيس نم لك يف جاتنإلا ويرانيسلةمزاللا دراوملا ديدجت ريدقت  )ج(    
رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاباسح يف ةمدختسملا لئادبلاب ةمئاق ميدقت   )د(

ةيفاضإلا ل املا سأر فيلاكتو ةيفاضإلا ةماعلا فيلاكتلا باسح ةيفيك نع ةماع ةحمل ميدقتو ،يملاعلا
بابسأ ريسفتو ،يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةضفخنملا ةردقلا تاذ لئادبلل ٧ - ٥لودجلا يف ةدراولا   

  ؛فيلاكتلا يف ريبكلا توافتلا
نم ةيرولك ةيرولفورديهلا نوبركلا تابكرمل لئادبلا ومن تالدعم نع تامولعم ميدقت   )ه(

ماع ىلإ ٢٠٠٩ماع  يبلا رابتعالا يفً اذخآ٢٠١٣  خيرات ىتح ٧ةداملا بجومب ةحاتملا تانا    
  .٢٠١١ربمتبس /لوليأ ١

_____________  


