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 ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

   
يف فارطألل ةيوضعلا حوتف ملالماعلا قيرفلا 

ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
  نوزوألا ةقبطل

نوثالثلاويناثلاعامتجالا     
زومت٢٧ - ٢٣ ،كوكناب   ٢٠١٢ هيلوي/ 
 *تقؤملا لامعألا لودج نم ١١-٣ دونبلا

لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلع ةحورطم اياضق 
 نيثالثلاو يناثلا هعامتجا يف قيرفلا ةيانعل تامولعم اهتشقانمل

  ةنامألا نم ةركذم
  ةفاضإ

لماعلا قيرفلا اهيف رظنيس يتلا ةيسيئرلا ةيعجرملا قئاثولا ،ةفاضإلا هذ ه تاقفرم يف ،ةنامألا ممعت  - ١
، ٩دنبلا تحت ةيوضعلا حوتفملا  لامعألا لودج نم ايجولونكتلا قيرفل ليغشتلا تايلمعو حيشرتلا  

ىرخأ ةيرادإ لئاسم يأو ةيعرفلا هتائيهو يداصتقالا مييقتلاو  ،ديدحتلا هجو ىلعو). ٢٣/١٠ررقملا ( 
عامتجالا بلطل ةباجتس  ايداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهدعأ يتلا ،ةيلاتلا دونبلا تاقفرملا نمضتت

ثلاثلا دل ، ٢٣/١٠هررقم يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا   ماعل يلحرملا هريرقت نم ا يف درت يتلاو
يتلا تاريغت لا سكعت ،ةلمكتسمتاصاصتخاو ؛ )لوألا قفرملا(نييعتلل ةدحوم ةرامتسا عورشم : ٢٠١٢

ةصاخلا يحنتلل ةيهيجوتلا ئدابملا عورشمو ؛ )يناثلا قفرملا (٢٣/١٠ررقملا يف فارطألا اهيلع تقفتا 
قفرملا (هل ةعباتلا ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفب 

  ).ثلاثلا
؛قيرفلا نم تدرو امك تاقفرملا ضرع  - ٢ ًايمسر ررحت ملوتو  .  

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/1. 
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  لوألا قفرملا

  *حيشرتلل ةدحوم ةرامتسا عورشم

  حيشرتلا ةرامتسا: يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف
  :ةطساوب ةرامتسالا هذه لمكتست

  ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلا وأ ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل نونيعملا ءاربخلا  ‘١’
  ينعملا فرطللينطولا قيسنتلا زكرم   ‘٢’

قيرف لكراشم سيئ ر  *  :بصنملا
  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

ةنجلل كراشم سيئر   *  ءاربخلا رابك ةئيه وضع  *
  ةينقت تارايخ

ةيعرف ةئيهل كراشم سيئر   *  ةينقت تارايخ ةنجل وضع  *  
  ةتقؤم

ةيعرف ةئيه وضع   *
  ةتقؤم

 ____________:قبطني ناك اذإ ةتقؤملا ةيعرفلا ةئيهلا وأ ةينقتلا تارايخلا ةنجل عون حيضوت ىجري  
    

  ريبخلا تامولعم

طقفىلوألا فرحألاوأ تارصتخملا نم ًالدب لماكلا مسالا ركذ ىجري     
  رخآ  *  ديسلا  *  ةديسلا  *  :بقللا

  روتكدلا  * ذاتسألا  *  

  ):ةلئاعلا مسا تحت طخ عض(مسالا 
  :ةمظنملا/مدخُملا

  :ةفيظولا ناونع
  :ناونعلا
  :فتاهلا
  :سكافلا
  :ينورتكلإلا ناونعلا
  :يكبشلا عقوملا
  :داليملا خيرات
  ىثنأ *    ركذ *        :سنجلا
  تايسنجلا/ةيسنجلا
  :ةماقإلا دلب

                                                           
 .ةرصتخملا ةخسنلا ،حيشرتلا ةرامتسا: تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالل ةعباتلا ءاربخلا ةمئاقنم ة لدعمةرامتسالا   *
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  ميلعتلا
  :ىرخألا تالهؤملاو يماظنلا ميلعتلا

  
  يفيظولا خيراتلا
  ةيسيئرلا قطانملا وأ نادلبلا

أ ا  ةربخلااهيف بستكا و لمع يتلا:  

يلاحلاةفيظولا نم ًءادتبا ةقباسلافئاظو لاليصافت ركذ ىجري  ناك اذإة،  حيشرتللةمئال مت   .  

  تاروشنملا
تاروشنملاب ةماق ءاطعإ ىجري 

حيشرتللةمئالم تناك ذإ    
  

  ةيوضعلاو زئاوجلا
  

ةيملعلا زئاوجلاب ةمئاق داريإ ىجري 
فلا ةيوضعلاوةينهملاتاي عمجلاو ةيرخ  

ةقرفألاو ناجللا يف ةيوضعلاو 
ناك وأ قبطني ناك اذإ ةيراشتسالا 

  :ًامئالم
  

  تاغللا ةفرعم
، : ةظحالم ةيزيلكنإلا ةغللا ةداجإ اذل ةيزيلكنإلا ةغللاب ريراقتلا ةباتكو تالسارملاو تاعامتجالا عيمج رييست متي
    ةيساسأ
  ةغللا
  ةباتك  ةءارق  ةبطاخم  ًالوأ مألا ةغل عض

  عضاوتم  لوبقم  ديج  زاتمم  عضاوتم  لوبقم  ديج  زاتمم  عضاوتم  لوبقم  ديج  زاتمم  
  * * * * * * * * * * * * 

  * * * * * * * * * * * * 

  * * * * * * * * * * * * 
  

  عجارملا

اهيلإ عوجرللةيسيئرلا ةينهملاتاهجلا نيوانعو ءامسأ ءاطعإ ىجري   :  
  :١عجرملا 
  :٢عجرملا 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/2/Add.1  

4 

  ةقفاومو ديكأت

و ةحيحص هالعأ ةروكذملا تامولعملا نأب دهشأ اذ مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لبِق نم اهتعجارم ىلع قفاو أ
، وأو. روهمجلل تامولعملا هذه ةحاتإ ىلع ضارتعا يدل سيلو. يداصتقالا ضرعتسأس ،تني يننأ كلذك دك  ع اذإ
  .ديقتلا ىلع قفاوأو ةل اصلا تاذ تاررقملاو ةيليغشتلا هتاءارجإو هدعاوقو قيرفلا تاصاصتخا

خيراتلا_________________________ :عيقوتلا   :_______________________  

حيشرتلاب ةمئاقلاةموكحلانم ديكأت     

ينعملا فرطلل ينطولا قيسنتلا زكرم ةطساوب ءزجلا اذه ألمي.  

  ____________________________________________________: ةموكحلا

  _______________________________________________: ةموكحلا لثمممسأ 

  ____________________: خيراتلا____________________________ : عيقوتلا
  
  

  نوزوألا ةنامأ: ىلإ اهئلم دعب ةرامتسالا ةداعإ ىجري
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  يناثلا قفرملا
  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةلمكتسملا تاصاصتخالا

ةينقتلا ىودجلا ةلاح لامكتساب ًايونس يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف موقي نأ فارطألا تبلط 
  .يجيردتلا صلختلا ةيلمع يف زرحملا مدقتلا ىدمو

  لمعلا قاطن  - ١
ةداملا يف ةددحملا ماهملا كلت يه يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ا   نم ٦علطضي يتلا ماهملا نإ  

فارطألا تاعامتجا يف رخآل تقو نم اب  مايقلا هنم بلطي يتلا ماهملا ىلع ةوالع لايرتنوم لوكوتور .
ةقلعتملا اياضقلا م . اهميدقتو ةينقتلا تامولعملا ليلحتب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف موقيو يق  ي الو
تامولعملا ميدقتب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف موقي امنإ. تاسايسلاب يصوي ال امك تاسايسلاب  
تاسايسلا هذالاو ةينقتلا  قئاقحلا نأشب ًامكح ردصي ال قيرفلا نإف ،كلذ ىلع ةوالعو . ةقلعتملا ةيداصتق
  .اهحاجن ىدم وأ ةينطولا ةمظنألا وأ تايجيتارتسالا وأ ططخلل ةيعوضوملا

  ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ميظنت  - ٢
  نزاوتلاو مجحلا  ١-٢

ضع٢٢-١٨وحن نم يداصتقالا ميي قتلاو ايجولونكتلا قيرف ةيوضع مجح نوكي نأ يغبني ىنستي ىتح ًاو  
، . ةيلاعفب لمعلا هل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل نيكراشملا ءاسؤرلا نم فلأتي نأ يغبنيو
ىلإ ٤نيب امو ةينقتلا تارايخلا ناجل عيمجل نيك راشملا ءاسؤرلاو ةربخ تالاجم يف ءاربخلا رابك نم ٦   

تارايخلا ناجلل نوكراشملا ءاسؤرلا وأ قيرفلل نوكراشملا ءاسؤرلا اهيطغي مل ةيفارغج قطانم نم وأ ةددحم 
ءاسؤر ة ثالث وأ ناكراشم ناسيئر ةينقتلا تارايخلا ناجل نم ةنجل لكل نوكي نأ يغبنيو. ةينقتلا
كلذكو ةينقتلا تارايخلا ناجلل نيكراشملا ءاسؤرلا فئاظو ءلم بجيو . بسانتي امبسح ،نيكراشم

ةبسن قيقحت وه كلذ نم لماشلا فدهلاو . تاربخلا نزاوتو يفارغجلا نزاوتللًازيزعت ءاربخلا رابك فئاظو 
ولونكتلا قيرف يف ًابيرقت ةئاملا يف٥٠غلبت ) ١ (٥ةداملا فارطأل ليثمت  ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايج  

  .ةينقتلا تارايخلا
 )١(ة،ينقتلا تارايخلا ناجلل نيكراشملا ءاسؤرلا لالخ نم ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف موقي
ءاسؤرلاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف  لالخ نمو ،هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجل ليكشتب
تاربخلل ًانزاوت ليكشتلا سكعي ثيحب ةتقؤملا ةيعرفلا هتائيه ليكشتب ،ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلل نيكراشملا  

ا   )٢(.تاسايسلا ةيحان نم ةدياحمو ةيعوضومو ةلماش امولعمو اهريراقت نوكت ىتح ةبسانملا
 ، ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلل نيكراشملا ءاسؤرلا لالخ نم ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مدقي

،ًافصو ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلا ريراقت يحو نم اهليكشت ا ل،   ٣(.ررقت يتلا ةيفيكل(  
                                                           

)١(   ءاضعأ نيب لوؤسملا ن م حيضوتل ،صنلا نم ىرخأ عضاوم يفو ،انه نيكراشملا ءاسؤرلا ىلإ ةراشإ تفيضأ
 .مازتلالا اذه ذيفنت نع ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف
ررقملا ١ةرقفلا   )٢(  ،٢٣/١٠. 
ررقملا ١ةرقفلا   )٣(  ،٢٣/١٠. 
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  تاحيشرتلا  ٢-٢
فارطألا ةطساوب ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف يف ءاضعألا تاحيشرت متت 

ملا ةيموكحلا ا  قيرف ىلإ حيشرتلا اذه لسر يو. ةصتخامظنم ةطساوب ةنامألا ىلإ مدقتو ةدح ىلع لك
ايجو لونكتلا قيرف تاحيشرت ةلاح يف فارطألا عامتجا ىلإو هيف رظنلل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

ىلإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ا . ةيصوتلل يداصتقالا مييقتلاو  موقي تاحيشرت يأ لسرتو
  .نييعتللتايصوت يأ ميدقت لبق رواشتلل ةلصلا يذ فرطلا 

ىدل ةينطولا لاصتالا تاهج ةقفاوم يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل نوكراشملا ءاسؤرلا لفكي 
داصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفهحرتقي لمتحم حشرم يأ ىلع )٤(ينعملا فرطلا ةيوضعل هنييعت  )٥(ي 
  .ةينقتلا تارايخلا ةقرفأ يف نوكراشملا ءاسؤرلا كلذ يف امب ،قيرفلا

، ، عم قيسنتلاب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لفكي عيمج متت نأ  نيينعملا نيكراشملا ءاسؤرلا
تاهج عم ةلماك تارواشم دعب ،هل ةعباتلا ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو ةينقتلا تارايخلا ناجلل تاحيشرتلا 

  )٦(.ينعملا فرطلل ةينطولا لاصتالا
  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأ نييعت  ٣-٢

ءاضعأ فارطألا عامتجا نيعي ،مييقتلا قيرف ةليكشتل يرود ضارعتسا ءارجإ يف فارطألا ةبغر عم ًايشمت 
ةداعإ زوجيو . فارطألا اهدد حت)٧(تاونس عبرأ نع ديزت ال ةرتفل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف
قيدصت ديدجتب ًانهر  و)٨(دحاو لكل تاونسعبرأ ىلإ لصت ةيفاضإ تارتفل  قيرفلا ءاضعأ نييعت
ديدجت وأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأ نييعت دنع يعارت نأ فارطألا ىلعو . فارطألا
  .ءاضعألا ددجتل لوقعم لدعم ىلع ةظفاحملا ىلإ ةفاضإ ةيرارمتسالا ةلافك اهقيدصت

  ةينقتلا تارايخلا ناجلل نوكراشملا ءاسؤرلا  ٤-٢
ةنجل يأل نيكراشم ءاسؤرك ،ةينقت تارايخ ةنجل يأل نوكراشملا ءاسؤرلا ،ةداع ،لمعي الأ يغبني 

  .ىرخأ ةينقت تارايخ
  ةينقتلا تارايخلا ناجل ءاضعأ نييعت  ٥-٢

ًاوضع٣٥ - ٢٠وحن نم ةينقتلا تارايخلا ناجل نم ةنجل لك فلأتت نأ يغبني  ناجل ءاضعأ نيعيو .  
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف عم رواشتلاب ناجللا هذهل نيكراشملا ءاسؤرلا ةطساوب ةينقتلا تارايخلا  

                                                           
ةرصاق نوكت نأ ا  )٤(  قيرف تاحيشر ت ىلع داري ةرقفلا هذه نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ضرتفي
ًارظنيداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا طألا ا   ددحت يتلا ةيفيكلا يف مكحتلل ةطلسلا هيدل تسيل قيرفلا نأ ىلإ فار  
ات  .احيشر
ررقملا ٥ةرقفلا   )٥(  ،٢٣/١٠. 
ررقملا ٦ةرقفلا   )٦(  ،٢٣/١٠. 
ررقملا ٧ةرقفلا   )٧(  ،٢٣/١٠. 
ررقملا ٨ةرقفلا   )٨(  ،٢٣/١٠. 
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ةينقتلا تارايخلا ةنجل ءاضعأحيشرت ةداعإ زوجي و)٩(.تاونس عبرأ نع ديزت ال ةرتفليداصتقالا  تارتفل   
دحاولكل تاونس عبرأ ىلإ لصت ةيفاضإ  .)١٠(  

ةلاقإلاب نييعتلا ءا  ٦-٢ إ  
وضع يأ ةلا قإ ةينقتلا تارايخلا ناجل/يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل نيكراشملا ءاسؤرلل نكمي
تاذ ةتقؤملا ةيعرفلا هتئيه وأ هتنجل وأ هقيرف نم بلطي نأ لاقُملا وضعلل قحيو . تاوصألا يثلث ةيبلغأب

بصنم ىلإ داع  قيرف وضعل قح . ةئيهلا كلت ءاضعأ ثلث هديأ اذإ هيو كلذ ىلع تيوصتلا ةلصلا يو
قحيو . ةنامألا قيرط نع فارطألل يلاتلا عامتجالاىدل فانئتسالا لاقُملا يداصتقالا مييقتلا و ايجولونكتلا

نكمي يذلا ؛يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىدل فنأتسي نأ لاقملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل وضعل 
يلاتلا عامتج الا ىدل فنأتسي نأ نكمي امك ،تاوصألا يثلث ةيبلغأب لئاسملا هذه يف تبي نأ هرودب
  .فارطألل

تقولا رورمب نييعتلا ءا رركم ٦-٢ إ  
هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأ عيمج ةيوضع تارتف يهتنت 

مهنييعت فارطألا ديعت مل ام ،يلاوتلا ىلع ٢٠١٤ و٢٠١٣ماع ةياهنب تاونس عبرأ ةرتفل اونيعي مل نيذلا   
  )١١(.خيراتلا كلذلبق 

  )١٢(.فارطألا عامتجا نم رارق رودص يضتقت قيرفلا يف تانييعت يأ ةداعإ ديكأت
  لالحإلا  ٧-٢

اذإ وأ هبصنم نع ةينقتلا تارايخلا ناجل نم ةنجل يأ يف ءاربخلا رابك دحأ /نيكراشملا ءاسؤرلا دحأ ىلخت اذإ
ةهجلا عم رواشتلا دعب ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل نكميف ،لمعلا ىلع رداق ريغ ناك 

يلاتلا عامتجالا داقعنا ىتح ةدتمملا ةرتفلل هتئيه ءاضعأ نيب نم هنع ًاليدب ،ةتقؤم ةفصب ،نيعي نأ ،ةحشرُملا 
هلمع لامكإل كلذو ،رمألا ىضتقااذإ ،فارطألل ةرقفلا يف ني يف عبتيو .    نييعتل ٢-٢بملا ءارجإلا كلذ  
  .فارطألا عامتجا يف ديدج وضع يأ

  ةيعرفلا تائيهلا  ٨-٢
ةتقؤم ةينقت ةيعرف تائيه نييعتب مايقلا ،ةينقتلا تارايخلا ناجل /يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل نكمي
تارايخلا ناجل /يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل زوجيو. ةدملا ةددحم اياضق نأشب ريراقت دادعإل
ةرورضلا يعدتست ال امدنع نيينقتلا ءاربخلا نم ةفلؤملا ةيعرفلا تائيهلا هذه لثم لحت نأو نيعت نأ ةينقتلا  

، ديقتلا ةتقؤملا ةينقتلا ةيعرفلا تائيهلا ءاضعأ ىلع بجيو . اهل فارطألا ضارعتساب ًانهر كلذو اهدوجو
مضتل ًايدافت كولسلا دعاوق ةنودمب ن كمي ال يتلا لئاسملل ةبسنلاب امأ. ابجاو ءادأ ءانثأ حلاصملا برا

                                                           
ررقملا ٧ةرقفلا   )٩(  ،٢٣/١٠. 
ررقملا ٨ةرقفلا   )١٠(  ،٢٣/١٠. 
ررقملا ٩ةرقفلا   )١١(  ،٢٣/١٠. 
ررقملا ١٢ةرقفلا   )١٢(  ،٢٣/١٠. 
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قيرف ىلعف رمتسمو يعوضوم عباطب مستت يتلاو ةمئاقلا ةينقتلا تارايخلا ناجل ةطساوب اهتجلاعم  
  .لئاسملا كلتل ةديدج ةينقت تارايخ ةنجل ءاشنإ فارطألا نم بلطي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا
عامتجا ن م رارق رودص يضتقي ةدحاو ةنس ىلع ديزت ةدمل ةمئاق ةتقؤم ةيعرف ةئيه يأ ديكأت
  )١٣(.فارطألا

  تاحيشرتلل ةيهيجوتلا ئدابملا   ٩-٢
ةطساوب ءاربخلا حيشرتل ة يهيجوت ئدابم ةينقتلا تارايخلا ناجل/يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف عضي
تاربخل  ا)١٤(ةفوفصم رشنب ةينقتلا تارايخلا ناجل/يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف موقيو. فارطألا
كلذو ةينقتلا تارايخلا ناجل /يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف يف تاربخلا يف صقنلا هجوأو ةرفاوتملا
فارطألا ةطساوب ةبسانم تاحيشرتميدقت ريسيت لجأ نم داجيإ ةرورض ةفوفصملا نمضتت نأ يغبنيو .  
  )١٥(.تاربخلا يف نزاوتلاو يفارغجلا نزاوتلا
، /يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لفكي نيكراشملا هئاسؤر لالخ نم لك ،ةينقتلا تارايخلا ناجل

يف ،تنرتنإلا ىلع ةنامألا عقوم ىلع ةفوفصملا رشنو ،لقألا ىلع ةنسلا يف نيترم ةفوفصملا لامكتسا 
يونسلاةيلحرملا ريراقتلا قيرفللة  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لفكيو)١٦(.  ةينقتلا تارايخلا ناجل / 
نأًاضيأ ةيفاكو ةحضاو ةفوفصملا يف ةدراولا تامولعملا نوكت    )١٧(ةبولطملا تاربخلا مهفب حمسي ردقب 
ًالماكًامهف  .  

  ةتقؤملا ةينقتلا ةيعرفلا تائيهلا/ةينقتلا تارايخلا ناجل/يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءادأ  -٣
  تاغللا  ١-٣

ةينقتلا ةيعرفلا تائيهلا /ةينقتلا تارايخلا ناجل/يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاعامتجا دقعت
  .طقف ةيزيلكنإلاب قئاثولا نم اهريغو ريراقتلا ردصت امك ،ةتقؤملا

  تاعامتجالا ةلودج  ٢-٣
تارايخلا ناجل /يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاعامتجا داقعنا نكامأ نوكراشملا ءاسؤرلا ددحي
اهديعاومو ةتقؤملاةينقتلا ةيعرفلا تائيهلا/ةينقتلا  .  

                                                           
 .٢٣/١٠ررقمل ، ا١٣ةرقفلا   )١٣(
ررقملاو ةيلاحلا تاصاصتخالا ا   )١٤(  ةفوفصملاب٢٣/١٠لصتت يتلا ةقيرطلا نيب قاستالا مدع نم ردق كانه يفف .  
لصتت يتلا ،ةفوفصملا نع ةلوؤسملا بةينقتلا تارايخلا ناجل /يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفعلطضي  ،تاصاصتخالا
ةيعرفلا تائيهلاب لصتت يتلا ةفوفصملا نع لوؤسملا وه قيرفلا ٢٣/١٠ررقملا يف هنأ دي ب. ةينقتلا تارايخلا ناجل/قيرفلاب  
 .تاصاصتخالا يف دمتعملا جهنللةيقبسألا ىطعت عورشملا اذه يفو . كلذك ةتقؤملا
ررقملا ٢ةرقفلا   )١٥(  ،٢٣/١٠. 
ررقملا ٢ةرقفلا   )١٦(  ،٢٣/١٠. 
ررقملا ١٣ةرقفلا   )١٧(  ،٢٣/١٠. 
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ًارركم٢-٣ ةنامألا     
ًابسانموًانكمم ناك ام يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاعامتجا نوزوألا ةنامأ رضحت ريفوتل    
  )١٨(.ءاضتقالا دنع ةيرادإلا لئاسملا نأشب ةرمتسملا ةيسسؤملا ةروشملا

  يلخادلا ماظنلا   ٣-٣
ارطألا تاعامتجال يلخادلا ماظنلا عبت ايجولونكتلا قيرف تاعامتجا رييست يف لايرتنوم لوكوتورب يف ف ي
يف كلذ ريغ ىلع صنت مل ام ،ةتقؤملا ةينقتلا ةيعرفلا تائيهلا /ةينقتلا تارايخلا ناجل/يداصتقالا مييقتلاو
ةتقؤملا ةينقتلا ةيعرفلا تائيهلا /ةينقتلا تارايخلا ناجل/يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخا
  .فارطألا تاعامتجا دحأ نم ةدمتعملا

  نوبقارملا  ٤-٣
وأ ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاعامتجا روضحب نيبقارم يأل حمسي ال 

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل تامولعم مدقي نأب صخش يأل حمسي هنأ ديب . ةتقؤملا ةينقتلا ةيعرفلا تائيهلا
قيرف ىأر اذإ ًايصخش هيلإ عامتسالا نكميو قبسم راطخإب كلذو ةينقتلا تارايخلا ن اجل/يداصتقالا
  .كلذ ةرورض ةينقتلا تارايخلا ناجل/يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

  ءاضعألا لمع  ٥-٣
 ةتقؤملا ةينقتلا ةيعرفلا تائيهلا/ةينقتلا تارايخلا ناجل/يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأ لمعي

يأ نم تاميلعت يأ اولبقي الأ بجيو ،مهتحشر يتلا تاهجلا نع رظنلا ضغب ءاربخك ةيصخشلا مهتفصب 
  .اهل نيلثمم اولمعي نأ وأ ،اهريغوأ ةيموكح ريغ تامظنم يأ وأ ةيعانص رئاود يأ وأ ةموكح 

قتلاةيعرفلا تائيهلا/ةينقتلا تارايخلا ناجل/يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريراقت  -٤   ةتقؤملا ةين 
  تاءارجإلا  ١-٤

نع ةتقؤملا ةينقتلا ةيعرفلا تائيهلا /ةينقتلا تارايخلا ناجل/يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريوطت متي
  .بسانم وحن ىلع ريراقتلا يف ةيلقألا ءارآ زاربإ يغبنيو. ءارآلا قفاوت ةيلمع قيرط

  دراوملا ىلع لوصحلا  ٢-٤
ناجل /يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهيف رظن يتلا عيراشملاو دراوملا ىلع لوصحلا صرف حاتت ال
ناجل /يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأل الإ ةتقؤملا ةينقتلا ةيعرفلا تائيهلا/ةينقتلا تارايخلا
تائيهلا /ةينقتلا تارايخلا ناجل/يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مهنيعي نمم مهريغو ةينقتلا تارايخلا
  .ةتقؤملا ةينقتلا ةيعرفلا

  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةطساوب ضارعتسالا  ٣-٤
ةيعرفلا تائيهلاو ةينقتلا تارايخلا ناجلل ةيئاهنلا ريراقتلا يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ضرعتسي 

ايجولونكتلا قيرف اهيلع قفتي يتلا ةيعوضوملا وأ ة يريرحتلا تابيوصتلا ءانثتساب(ليدعت نود لسرتو ةتقؤملا 

                                                           
ملا١٥ةرقفلا   )١٨(  .٢٣/١٠ررق ، 
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ىلإ ) ةلصلا تاذ ةتقؤملا ةيعرفلا ةئيهلا وأ ةينقتلا تارايخلا ةنجلل نيكراشملا ءاسؤرلا عم يداصتقالا مييقتلاو
زوجيو . اهءادبإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف دوي دق تاقيلعت يأ بناج ىلإ فارطألا عامتجا
قئاثولا ءوض ىلع كلذو بيوصت رادصإ قيرط نع اهرادصإ دعب ريراقتلا يف ةيعئاقو ءاط خأ يأ حيحصت
  .ةينقتلا تارايخلا ةنجل وأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ درت يتلا ةمعادلا

  روهمجلا ةطساوب تاقيلعتلا  ٤-٤
تائيهلاو ةينقتلا تارايخلا ن اجلل نيكراشملا ءاسؤرلا ىلإ هتاقيلعت يدبي نأ روهمجلا نم درف يأل نكمي

برقأ يف تاقيلعتلا كلت ىلع درلا نيكراشملا ءاسؤرلا ىلعو ،اهريراقتب قلعتي اميف ةتقؤملا ةينقتلا ةيعرفلا 
قيرفل نيكراشملا ءاسؤرلا ىلإ تاقيلعتلا هذه لاسرإ زوجي ،ةباجتسا كانه نكت مل نإف ،ةنكمم ةصرف 

  .يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا
  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأل كولسلا دعاوق ةن ودم  -٥

  كولسلا دعاوق ةنودم
ةينقتلا ةيعرفلا تائيهلاو ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ فارطألا تبلط 

يفر ىوتسمب يلحتلا ءاضعألا نم عقوتي،ًامومعو. ةماه تايلوؤسمب عالطضالا ةتقؤملا ءانثأ كولسلا نم ع  
م   .ابجاو فيرصت

  .كولسلل ةنودمك ةيلاتلا ةيهيجوتلا ئدابملا تثدحتسا ،ءاضعألا ةدعاسم لجأ نمو
ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأ ةيامح وه هذه كولسلا ةنودم نم دصقلا نإ   - ١

لاثتمالا دعيو . مهتكراشم ءانثأ حلاصملا براضت نمةتقؤملا ةينقتلا ةيعرفلا تائيهلاو ةينقتلا تارايخلا 
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف يف وضعك لمعلل طورشلا دحأ ةيهيجوتلا ئدابملا هذه يف ةلصفملا ريبادتلل 

  .ةتقؤملا ةينقتلا ةيعرفلا تائيهلا وأ ةينقتلا تارايخلا ناجل وأ يداصتقالا
الس يف ريهامجلا ةقث زيزعت ىلإ ةنودملا فد  - ٢  ةءافكلاو ةربخلا يوذ عجشت ا  أ نيح يف ةيلمعلا ةم
ةيعرفلا تائيهلا وأ /و ةينقتلا تارايخلا ناجلو ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةيوضع لوبق ىلع
  :قيرط نع كلذو ةتقؤملا ةينقتلا

  ؛هدعبو وضعك لمعلا ءانثأ حلاصملا براضتب قلعتي اميف ةحضاو كولس دعاوق ءاسرإ •
، حا ليلقت • ةماعلا م  ابجاوو ءاضعألل ةصاخلا حلاصملا نيب ئشانلا براضتلا روهظ لامت

  .هروهظ ةلاح يف ،ةماعلا ةحلصملا لجأ نم براضتلا اذه يف تبلا ىلع صنلاو
م  - ٣   :ابجاوب مايقلا دنع ءاضعألا ىلع

يف ةماعلا ةقثلا ززعيو نوصي وحن ىلع ةصاخلا م  •  وؤش بيترتو ةيمسرلا م  ابجاو ءادأ
ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف دايحو ةيعوضومو ةم الس
  ؛ةتقؤملا ةينقتلا ةيعرفلا تائيهلاو

نكمي ال مازتلا وهو ،ةماعلا تاهجلا بناج نم قيقدت دشأ لمحتي وحن ىلع فرصتلا  •
  ؛نادلبلا نم دلب يأ نوناق دودح يف ةطاسبب لمعلا قيرط نع مات لكشب هب ءافولا
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ةيلمعلا حلاصل ةين نس •    ؛حب فرصتلا
يأ يف اهسرامي نأ نطف صخش يأ نم عقوتي يتلا ةكنحلاو ةرباثملاو صرحلا يخوت  •

  ؛ةلثامم فورظ
اميف ةيمسر ةقيرط يأب كلذو ةحلصم يأ وأ صخش يأل لماعتلا يف ةيلضفأ ءاطعإ مدع  •

ةيعرفلا تائيهلا وأ ةين قتلا تارايخلا ناجل وأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفب قلعتي
  ؛ةتقؤملا ةينقتلا

وأ صاخشألا نم عفانملا نم اهريغ وأ ةفايضلا وأ ،ةميقلا ايادهلا لوبق وأ سامتلا مدع  •
عم تالماعم اهل نوكت نأ لمتحملا نم يتلا وأ تالماعم اهل يتلا تامظنملا وأ تاعامجلا 

ةينقتلا ةيعرفلا تائيهلا وأ ةينق تلا تارايخلا ناجل وأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف
  ؛ةتقؤملا

ةفايضلا وأ ،ةرباعلا ةطيسبلا ايادهلا فالخب ،ةيداصتقا ةعفنم تاذ تاليوحت يأ لوبق مدع  •
دقعل ًاقفو تاليوحتلا هذه نكت مل ام ،ةيمس الا ةميقلا تاذ عفانملا نم اهريغ وأ ةداتعملا
  ؛وضعلا تاكلتمم دحأ يف قح وأ ذافنلل لباق

صاخشأ وأ ىرخأ تاهج ةدعاسمل ءاضعأك هب نوعلطضي يذلا رودلا نع ج ورخلا مدع •
ةينقتلا تارايخلا ناجل وأ ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف عم مهلماعت يف نيرخآ 
يأ وأ صخش يأ عم لماعتلا يف ةاباحملا ىلإ فرصتلا اذه لثم يدؤي ثيح ةتقؤملا 

  ؛ةعومجم
•  ، اهيلع لوصحلا متي تامولعم يأ نم ةدافتسالا وأ كلذب ملعلا قبس عم لالغتسالا مدع

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف يف ءاضعأك م   ايلوؤسمو م  ابجاو فيرصت ءانثأ
ماع لكشب ةحاتم نوكت ال يتلاو ،ةتقؤملا ةينقتلا ةيعرفلا تائيهلاو ةينقتلا تارايخلا ناجلو 

  ؛روهمجلل
اضعأك مهلمع ةرتف ءا •  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف يف ء إ دعب ،فرصتلا مدع

ةدافتسالا نم مهنكمي وحن ىلع ةتقؤملا ةينقتلا ةيعرفلا تائيهلا وأ ةينقتلا تارايخلا ناجل وأ 
  .ةقباسلا مهبصانم نم ةميلس ريغ ةروصب

ناجل وأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاضعأ لوصح ،ثودح وأ ،لامتحال ًابنجت   - ٤
يأ سامتلإ مدع ءاضعألل يغبني ،لماعتلا يف ةيلضفأ ىلع ةتقؤملا ةينقتلا ةيعرفلا تائيهلا وأ ةينقتلا ت ارايخلا

ايجولونكتلا قيرف عم تالماعملا يف ريغلل رجأب ءاطسوك فرصتلا وأ ريغلل وأ مهسفنأل لماعتلا يف ةيلضفأ 
  .ةتقؤملا ةينقتلا ةيعرفلا تائيهلا وأ ةينقتلا تارايخلا ناجل وأ يداصتقالا مييقتلاو
ةقلعتملا تاصاصتخالا ماكحأ لافغإًاتقؤم مت[ يرجي اهعوضوم نأل كلذو يحنتلاو حلاصملا براضتب   
ةرقفلاب ًالمع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهدعأ يتلا يحنتلا نأشب ةيهيجوتلا ئدابملا يف هلوانت  

ررقملا نم ١٨  ٢٣/١٠[  
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  ثلاثلا قفرملا
تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفب ةصاخلا يحنتلل ة يهيجوتلا ئدابملا
  هل ةعباتلا ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو ةينقتلا
  فيراعتلا

  :ةيهيجوتلا ئدابملا هذه ضارغأل  - ١
ىرخأ ةحلصم وأ ةيصخش وأ  ةيلام وأ ةينهم ةحلصم يأ ‘‘حلاصملا براضت’’ةرابع ينعت   -أ

ا يتلاو ليعي نم وأ وض علل يصخش كيرشل وأ وضعل   :لوقعم صخشرظن يف أ ودبت دق
قيرف هاجت هتايلوؤسمو هتابجاوب مايقلا يف درفلا ةيعوضوم ريبك لكشب قيعت   ‘١’

  وأ ؛يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا
 )١(؛ةمظنم وأ صخش يأل ةلداع ريغ ةيزم دجوت  ‘٢’

تقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف وضع ينعيو‘‘وضع’’  -ب ةينقتلا تارايخلا ناجلو ،يداص  
  ؛ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلا وأ/و

كتلا قيرف نم لاقي وأًاعوط وضعلا ليقتسي اهلالخ نم ةيلمع ينعي‘‘ يحنتلا’’  -ج ايجولو ن 
يف براضت ببسب ةنيعم ةتقؤم ةيعرف ةئيه وأ ةينقت تارايخ ةنجل وأ يداصتقالا مييقتلاو 

  ؛حلاصملا
ةرقفلا ماكحأ بجومب ةنيعملا ةئيهلا ينعتو ‘‘تايقالخألل ةيراشتسالا ةئيهلا’’  -د  ٢٩.  

  ضارغألا
قيرف  ةيقادصمو ةيقوثومو ةهازنو ةيعورشم ةيامح يف ةيهيجوتلا ئدابملا هذه نم ماعلا فدهلا لثمتي  - ٢

نوكراشي نم وةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو ةينقتلا تارايخلا ناجل و ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا
  )٢(.اهتطشنأب عالطضالاو اهريراقت دادعإ يف ةرشابم ةروصب

ًاصاخًامامتها يلوي نأ مييقت قيرف لك ىلع  - ٣ ىنستي ىتح زيحتلاو ةيلالقتسالاب ةقلعتملا لئاسملل    
قيرف لمع ضيوقت مدع ةياغلل مهملا نمو . هيف ةماعلا ةقثلاو هتايلمعو هتاجتنم ةهازن ىلع ةظفاحملا
براضت ببسب ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو ةينقتلا تارايخلا ناجلو , يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا
 )٣(.حلاصملا

  .ةيوضعلا يف لمعلا ةيرارمتسال يساسأ طرش ةيهيجوتلا ئدابملا هذهل لاثتمالا  - ٤
                                                           

وه رابتخالا نأ حضوي وهو خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا لمع نم ذوخأم :  يساسأ فيرعت اذه  )١(
يناثلاو ةقاعإلا لوألا نيموهفم ىلإ ةراشإلاب براضتلا فرعيو . ًابراضت كانه نأ ىري لوقعم صخش يأ ناك اذإ اميف
 .ةلداع ريغ ةزيم دوجو
، أم ،ىوقأ تارابع  )٢( ةيعورشملا ةمزح ىلع ددشت ،خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا لمع نم ةذوخ
 .ةيقادصملاو ةيقوثوملاو ةهارتلاو
براضت ىلع زيكرتلا ةرورض بابسأ حرشي خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا نم ذوخأم ديدج صن   )٣(
 .زيحتلا ىلعو حلاصملا
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ةيهيجوتلا ئدابملا هذه فد  - ٥ نم نيلهؤملاو  ةربخلا يوذ عيجشتو ةيلمعلا يف ةماعلا ةقثلا زيزعت ىلإ و
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةيوضع لوبقلصاخشألا و ةينقتلا تارايخلا ناجلو،  وأ / 
  :يلاتلاب كلذو ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلا
ةرتف ءانثأ هترادإو حلاصملا يف براضت عوقو عنم نأشب ةحضاو كولس دعاوق عضو   -أ

  ؛اهدعبو ةيوضعلا
، ب براضت ءوشن لامتحا نم ىندألا دحلا ىلإ ليلقتلا   -ب ةماعلا هتابجاوو درفلا حلاصم ني

؛ةماعلا ةحلصملا لجأ نم اهئوشنلاح براضتلا تالاح لحل ماكحأ عضوب كلذو    
  :تاجايتحالا نيب نزاوت داجيإ  -ج

ىندألا دحلا ىلإ غالبإلا ءابعأنم فيفختلل  ‘١’   ؛ 
  )٤(.يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةيلمع ةمالس نامض  ‘٢’

ةصاخلا ريياعملاب ةيرصح ةمئاق نمضتت ال كلذب يهو ئدابملا ىلع ةيهيجوتلا ئد ابملاهذه دنست   - ٦
  )٥(.براضتلا ديدحتب

ةيعرفلا تائيهلاو ةينقتلا تارايخلا ناجلو ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نوكي الأ بجي   - ٧
امبر وأ مهلا معأ يف كيكشتلا ىلع لوقعم صخش يأ لمحي عضو يف اهؤاضعأو هل ةعباتلا ةتقؤملا

حلاصملا يف براضت ةلاح دوجو در  ا ٦(.فافختسالا وأ اهنم صاقتنالا( 

  حلاصملا نع حاصفإلا
م فإلاب ايونس ءاضعألا موقي  - ٨ ردق يف كيكشتلا ىلإ يضفت نأ نكمي حلاصمو ةطشنأ يأ نع حاص

ةيعوضومب م  ايلوؤسمو م  حيضوت عم ،ليو مت يأ نع حاصفإلا كلذك مهيلعو. ابجاوب مايقلا ىلع
ناجلو ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لامعأ يف مهتكراشمل ،يلصألا ليومتلا ردصم 

حلاصملا هذ)٧(.هل ةعباتلا ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلا وأ/و ةينقتلا تارايخلا  ةيحاضيإ ةمئاق درتو   يف)٨( 
  .ةيهيجوتلا ئدابملا هذهل فلأ قفرملا

نوضغ يف كلذو مهلاومأو مهحلاصمو ،مهتطشنأ يف يدام رييغت يأ نع ح اصفإلاب ءاضعألا موقي  - ٩
ًاموي٣٠ رييغتلا خيرات نم   .  

وأ ةيموكحلا حلاصملا ،رصحلا ليبس ىلع سيل نكلو‘‘حلاصملا’’لمشت ةقباسلا ةرقفلا يف   -١٠ قلعتت يتلا   
ةعونصملا تاجتنملاو ،اهل ئادبو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ لاجم يف ةيلاملا حلاصملا وأ لامعألاب
  )٩(.اهيلع ةيوتحملا تاجتنملاو ،اهلئادب وأ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم

                                                           
ةيلمعلا ةمالس نامض ةرورضو غالبإلانيب نزاوتلا رصنع لاخدإ  )٤(  . 
 .ةيرصح ةمئاق نوكت نل ريياعم ةمئاق يأ نأ ةحارص نيبي  )٥(
ىلع ضرتعي دق لوقعم صخش يأ ناك اذإ ام وه يسيئرلا رابتخالاف ،انه ةيساسأ موهفم ةملك نأ ىلع صني   )٦(
 .ال مأ لمعلا ىلع ىلعف ريثأت هل براضتلا كلذ ناك اذإ امع رظنلا ضغب ،براضت دوجو ببسب لمعلا
 .ةيلاحلا تاصاصتخالا ىلع ةينبم  )٧(
ةلثمأ ددحت امنإ حلاصملل ةيحاضيإلا ةمئاقلا نإف ةيلاحلا تاصاصتخالا يف لاحلا وه امك هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت   )٨(
 .براضت ءوشن ىلإ يدؤت يتلا حلاصملا تسيلو ،اهنع حاصفإلا يغبني يتلا حلاصملل
نيفيفط نيليدعت عم نكلو ؛ةيلاحلا تاصاصتخالا نم ًاضيأ اذه جتنتسا  )٩( ًامكح سيل مكحلا اذه نأب حيضوتلل ( 

 ).نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ يف ةيلاملا حلاصملاب قلعتي يذلا(ميدقلا صنلا نم ‘‘ حاتنإلا’’فذحلو ) ًايرصح
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ا ضفري نأ وضعلل٩ و٨نيترقفلا يف اهيلع صوصنملا تامازتلالا  نع رظنلا ضغب  -١١ نع حاصفإل،   
يبلس ريثأت ىلإ يدؤيساهنع حاصفإلا ناك اذإ ،لاومألاو حلاصملاو ،ةطشنألاب  ةقلعتملا تامولعملا  

  :يلاتلا ىلع يدامو
  ؛ةرشابملا ةماعلا ةمالسلا وأ يموقلا نمألا وأ ،عافدلا وأ ،ةيلودلا تاقالعلا  -أ
؛لبقتسملا يف وأًايلاح مكاحملا مامأ ةضورعم اياضق يف ةلادعلا ىرجم  -ب    
  ؛لبقتسملا يف ةيركفلا ةيكلملا قوقح نييعت ىلع ةردقلا  -ج
  ؛ةيعانصلا وأ ةيراجتلا تامولعملا ةيرس  -د
  .ةيصخشلا ةيرسلا  -ه

ةرقفلا تحت تامولعملا نع حاصفإلا ضفري يذلا وضعلا ىلع  -١٢ يف كلذ لعفي هنأ نلعي نأ  ١١ 
وأ ٨نيترقفلا بجومب حلاصملا نع حاصف إلا  ٩.  

  حلاصملا براضت
زيحتلابًانايحأ هيلإ راشي(وضع يأ ىدل ةخسارلا ةعانقلا   -١٣ لأسم هاجت صاخلا روظنملا وأ)  وأ ةنيعم ة ، 

عقوتملا نمو  .كلذ ىلإ يدؤت دق تناك نإو حلاصم براضت ةرورضلاب لكشت ال لئاسم ةعومجم
يف ةتقؤملا ةيعرفلا تائيهلاو ةينقتلا تارايخلا ناجلو ،يداصتقالاو مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مضي نأ 

تاروظنم ىوذ ًادارفأ هتيوضع ردقب ةنزاوتم اهرودب  هذه نوكت نأ يغبني ةفلتخم تاءامتناو 
  )١٠(.ناكمإلا

ىلع قبطنت ال يهف . نهارلا تقولا يف مئاقلا حلاصملا براضت ىلع ةيهيجوتلا ئدابملا هذه قبطنت ال  -١٤
ملو ،تهتنا يتلا ةقباسلا حلاصملا ىلع رثؤت نأ لوقعم وه ام قاطن يف نكمي الو ،دوجو اهل دع ي 
ع قبطنت ال ا. نهارلا تقولا يف مئاقلا كولسلا  لبقتسملا يف أشنت دق يتلا  ةلمتحملا حلاصملا ىلأ امك

. ةدكؤم ريغو ةيضارتفا اهتعيبطب نوكت حلاصملا هذه نأل ،نهارلا تقولا يف ةدوجوم ريغ اهنكلو
، رلا تقولا يف ةحلصم وهًالثم ةنيعم ةفيظو لغشل رظنلا ديق بلط يأف ةيناكمإ درجم نكلو ،نه ا، 

  )١١(.نهارلا تقولا يف ةحلصم دعي ال لبقتسملا يف ةفيظولا كلت لغشل ءرملا مدقتي نأ
  :بلط ىلع ءانب ةروشملا ءادسإب تايقالخألاب ةينعملا ةيراشتسالا ةئيهلا موقت  -١٥

  ؛٩ و٨نيترقفلا بجومب ةنيعم ةحلصم نع حاصف إلا مدع وأ حاصفإلا يف ركفي صخش يأ  -أ
حلاصملا براضت يدافتل ىعسي صخشيأ  -ب  .  

                                                           
)١٠(   لمع يف نوكراشيس ءاضعألا نأب ةرقف لا رقتو. خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا لمع نم اذه جتنتسا
ًانايحأ ةنلعملا ،ةخسارلا مًانايحأ ،ةرورضلاب مهلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف  اعانق م،  اروظنمو مهءارآ مهلو   .
حلاصملا يفًابراضت ةرورضلاب قلخت نأ بجي الو ةنزاوتم تاروظنملاو ءارآلا كلت نوكت نأ يغبنيو  . 
يف دعاسي نأ يغبي ،خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا لمع نم ًابيرقت هتمرب ذخأ يذلا صنلا اذهو  )١١(  

 .اهنع حاصفإلا يعدتست نأ نم دعبألا ةلمتحملا حلاصملا يه ام ديدحت
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  يحنتلا
ًاماتوضعلا يحنت نوكي  -١٦ ًايئزج وأ  ًاعبت  ةنيعملا فورظلا يف بسانم وه امل،   .  
نيعم لاجمب ةلصتملا تاشقانملا نمو تارارقلا عنص نم وضعلا دعبتسي ًامات وضعلا يحنت ناك اذإ  -١٧  ،

  .لمعلا يف
١٨-   هل حمسي دق نكلو تارارقلا عنص نم وضعلا كلذ دعبتس ي ،وضعلل يئزجلا يحنتلا لاح يف

  .لمعلا يف نيعم لاجمب ةلصتملا تاشقانملا يف ةكراشملاب
ًايئزج وأًامامت وضع ةيحنت متت دق  -١٩ ىلع بيجي نأ هل زوجي كلذ عمو لمعلا نم نيعم لاجم نم    

تارايخلا ةنجل وأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف بلط ىلع ءانب لمعلا كلذب قلعتت ةلئسأ 
  . ةتقؤملا ةيعرفلا ةئيهلا وأ ةينقتلا

ضفري يذلا وضعلا ىلع  -٢٠ ًامامت ىحنتي نأ١١ةرقفلا بجومب تامولعملا نع  حاصفإلا  يأ نم    
  .ةلصلا تاذ تاعوضوملاب قلعتت تارارق وأ تاشقانم

 يف ًابراضت كانه نأ هداقتعا يف ناك اذإ لمعلا نم نيعم لاجم نم ىحنتي نأ وضع يأل زوجي  -٢١
  .حلاصملا

نيكراشملا ءاسؤرلل ةطيسبلا ةيبلغألا ةطساوب لمعل ا نم نيعم لاجم نم وضع يأ ةيحنت زوجي  -٢٢
 ةصتخملا ةتقؤملا ةيعرفلا ةئيهلا وأ ،ةينقتلا تارايخلا ةنجل وأ ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل

  .رخآ وضع نم ةردابمب وأ مهنم ةصاخ ةردابمب ءاوس
ةيحنت يف تبلا نم ةيعرفلا  ةئيهلا وأ ةينقتلا تارايخلا ةنجلل نيكراشملا ءاسؤرلا نكمت مدع لاح يف  -٢٣

قيرفل نيكراشملا ءاسؤرلل ةطيسبلا ةيبلغألاب وضعلا كلذ ةيحنت زوجي ،ةطيسبلا ةيبلغألاب وضع 
  .يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

ةيحنت  يف تبلا نم يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل نيكراشملا ءاسؤرلا نكمت مدع لاح يف  -٢٤
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل كراشم سيئر  ةيحنت حارتقاب وضع مايقلاح يف وأ ،وضع 

مل ام ؛ةيحنتلا لوح لماش راوح ءارجإب يداصتقالا مييقتلا ايجولونكتلا قيرف موقي ،يداصتقالا 
زوجي الو . ءارآلا يف نزاوتلا ةاعارم نامض ضرغب ،ةيلمعلا ةيحانلا نم يقطنم ريغ كلذ نكي
. راوحلا كلذ ءارجإ متي مل ام تيوصتلل عوضوملا حرط يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل
  .ةيحنتلا رمأ يف ،نيتوصملا يثلث ةيبلغأب ،تبي نأ يداصتقالا مييقتلا ايجولونكتلا قيرفل زوجيو

صخشلل قحي ال  ،٢٤ ةرقفلا بجومب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تيوصت لاح يف  -٢٥
  .تيوصتلا ةيحنتلا عوضوم

ةرقفلا بجومب ةيحنت يأ يف تبلا نم يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نكمت مدع لاح يف  -٢٦  
ايجولونكتلا قيرف موقي يذلا فارطألا عامتجا سيئرل ةيحنتلا نأشب يئاهنلا رارقلا لوؤي  ،٢٤

  .رمألل ههيبنتب لاحلا يف يداصتقالا مييقتلاو



UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/2/Add.1  

16 

  :يلاتلا يف نوركفي نيذلا نم اهيبلاطل ةروشملا ءادسإب تايقالخألاب ةينعملا ةيراشتسالا ةئيهلا موقت  -٢٧
  ؛٢٢ةرقفلا بجومب كراشم سيئر  ىلإ ةيحنت ةلاحإب ةردابملا  -أ
ةيحنت حارتقا  -ب   ؛٢٤ةرقفلا بجومب كراشم سيئر   
ىلإ ٢١تارقفلا بجومب ةيحنتلا   -ج  ٢٦.  

ةرقفلا بجومب تايقالخألاب ةينعملا ةيراشتسالا ةئيهلا ةراشتسا دنع  -٢٨ ةرقفلا وأ ١٥  ةئيهلا موقت ٢٧   ،
ةيحنتلا عوضوم صخشلا غالبإبًامئاد   .ةئيهلا ةراشتسا صخش بلط املك  

  تايقالخألاب ةينعملا ةيراشتسالا ةئيهلا
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مهنيعي صاخشأ ةثالث نم تايقالخألاب ةينعملا ةيراشتسالا ةئيهلا فلأتت   -٢٩

  .ءارآلا قفاوتب يداصتقالا
ةرقفلا ماكحأب ًانهرو  -٣٠  ٣١تاونس ثالث ةرتفل صاخشألا كئلوأ نم دحاو لك نيع، ي.  
٣١-  ، نوكتو ،ةدحاو ةنس مهنم دحاو ةيالو ةرتف نوكت  ىلوألا ةرملل صاخشألا كئلوأ نييعت دنع

  .ناتنس رخآ ةيالو ةرتف
  .طقف ةدحاو ةرم ىرخأ ةيالو ةرتفل ديدجتلل ةلباق نيعم صخش يأ ةيالو ةرتف نوكت  -٣٢
عوضوم صخشلا لثتمي نأ ةطيرش ،ةيرس تايقالخألاب ةينعملا ةيراشتسالا ةئيهلا ةروشم نوكت   -٣٣

مييقتلا ايجولونكتلا قيرف ةعمسل ةبسنلاب ةمساحلا ةيمهألا تاذ لئاسملا نأشب ةئيهلا ةروشم قيقحتلا 
  .يداصتقالا

  .٣٣ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةيرسلا نع لزانتلا قيقحتلا عوضوم صخشلل نكميو   -٣٤

  فلأ قفرملا

  حلاصملاب ةيحاضيإ ةمئاق
  ]فارطألا عامتجاو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا نيب لمكتست[
 ]تاصاصتخالايف ةيلاحلا ةمئاقلا  يف رظنلا[

  ]تابترملا/روجألا/ةيموكحلا ةمدخلا لمشت نأ يغبني[
___________  


