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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 نم٨دنبلا   *  
 )٢٢/٢ررقملا (لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا مييقت 

  يذيفنت زجوم: لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا مييقت
  ةنامألا نم ةركذم

 ،٢٢/٢ اهررقمبجومب ،نيرشعلاو يناثلا اهعامتجا يف لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا تقفاو 
اهليومتولايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا مييقتلتاصاصتخا ىلع  ، ىلع ءانبو .   مت تاصاصتخالا كلت

دريو . نآلا مييقتلا لمتكا دقو. مييقتلا ءارجإب تماق ةلقتسم ةهج رايتخاب ماق ،يهيجوت قيرف نيوكت
ريرقتلا دريو . ريرحتلل عضخي ملو درو امك خسنتسيو ةركذملا هذه قفرم يف مييقتلا ريرقتل يذيفنتلا زجوملا

حاتي يذلا UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/INF/5ةقيثولا قفرم يف طقف ةيزيلجنإلا ةغللاب ردص يذلا لماكلا   ،
  .(conf.montreal-protocol.org)ةنامألل ةعباتلا رمتؤملل ةينورتكلإلا ةباوبلاب 

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

يذيفنتزجوم: لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا مييقت    

  ةمدقملا

ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا ميدقتل لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل ةيلاملا ةيلآلا ىلإ تامهاسم ةمدقتملا نادلبلا رفوت 
نوزوألا ةقبطل ةذفنتسملا داوملا ضيفخت وحن اهفادهأ ةيبلت نم اهنيكمتل٥ةداملا بجومب ةيمانلا نادلبلا ىلإ   ، .

فادهأ ةيبلت يف ىوصقلا ةيلاعفلا قيقحت لفكت ةيرود ةروصب ةيلاملا ةيلآلا ءادأ ضارعتسا ةرورضل ًاكاردإو  
- ١٩٩٤يف تيرجُأ ةيمييقت تاسارد ءارجإ لوكوتوربلا يف فارطألا تبلط ،لايرتنوم لوكوتورب 

ررق دقف ،ماوعأ ةسمخ نم رثكأ هيلع ىضقنا ريخألا مييقتلا ناك املو . ٢٠٠٤ - ٢٠٠٣ و١٩٩٥ 
ماع يف ىرخأ ةرم ةيلاملا ةيلآلا ضارعتساو مييقتل بسانم تقولا نأ فارطألل نورش علاو يناثلا عامتجالا

اهئادأ ةيلاعف ةلافكل ٢٠١١   ).٢٢/٢ررقملا ( 
هذه زيكرت بصني نأ فارطألا تررق ،ةيلاملا ةيلآلا ةرادإ ىلع تزكرت ةقباسلا تاساردلا نأ امبو 

، ) أ: (يلاتلا ىلع ةساردلا ، لا) ب(ةيلاملا ةيلآلا جئاتن ) د(و ،ىرخألا لئاسملا) ج(تاءارجإلاو تاسايس
  .٢٢/٢ررقملل لوألا قفرملا يف ةلماكلا تاصاصتخالا درتو . ةيلاملا ةيلآلاب ةطبترملا ةدافتسملا سوردلا

مييقتلاىرجُأ دقو ةطساوب     ،يقم ةكرش لقتسم م  ICF نوكتي يهيجوتقيرف فارشإ تحت كلذ و ،ةيلودلا  
 ةيفالسوغويلااينودقم  ةيروهمجو ايريجينو نابايلاو دنهلاو ايبمولوكو ادنكو اسمنلا نولثمي ءاضعأ ةينامثنم 

 تايبدأ ضارعتسا لالخ نم ةلدألا عمج مييقتلا ةيجهنمتلمش دقو . ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ةقباسلا
نمو ةحلصملا باحصأ عم تارواشملاو ةيمكلا تانايبلا دعاوقوعوضوملا  قيبطت مث  يعونتاليلحت  ة يمكو ة 

تانايبلا هذهىلع تاماهسإ سامتلِا مت دقو.   ربع فارطألا عيمج نم   ءارجإو نوزوألا ةنامأ نم بلط 
ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبللةلث ممةنيع عم تالباقم  ءاضعألا ىلإ ةفاضإ ،ا ةلماعلا ريغ نادلبلا  و٥ 

ةذفنملاةلاكولايفظوم و فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامألنييسيئرلا   .  
  تاجاتنتسالا صخلم

يف فارطألا ددعتملا قودنصلا راطإ يف اهيلع قفاوملا ةيرامثتسالا ريغو ةيرامثتسالا عيراشملا ةمهاسم ىدم 
لاثتمالا فادهأل ًاقفو ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ماتلا يجيردتلا صلختلا   

 لايرتنوم لوكوتورب يف اهيلع صوصنملا

و نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسا نم٪٩٥نم صلختلا يف ةيرامثتسالا عيراشملل لضفلا عجري  •  ١٠٠٪ 
 .خيراتلا اذه ىتح فارطألا ددعتملا قودنصلا عيراشم لالخ نم كلذو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ نم

ىلإ رظنلابو . ةيرامثتسالاريغ ةطشنألا اهل سسؤت نأ نود حاجنلا اهل بتكي نل ةيرامثتسالا عيراشملا  •
ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل يجيردتلا ضيفختلا معدل ةيرامثتسالا ريغ ةطشنألا ةيمهأ رمتستس لبقتسملا 

 .٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا يف ةيرولف 
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ةجيتن ةيرتملا نا نطألاو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحملا نانطألاب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف تاضيفختلا عومجم
 فارطألا ددعتملا قودنصلا ةطشنأ

ىلإ ١٩٩٣نم ةرتفلا لالخ  • صلختلا ىلإ فارطألا ددعتملا قودنصلا نم ةلومملا عيراشملا تدأ ٢٠١١   ،
و كالهتسالا نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط١٥٣,٢٥٦نم حاجنب  ةلادب ةبوسحم نط ٦٢٨,١٩٢   

 .٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلب لا يف جاتنإلا نم نوزوألا دافنتسا

يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتساو جاتنإ نم صلختلا يف فارطألا ددعتملا قودنصلا ةطشنأ تحجن  •
ديرولك عبارو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم لمشت يتلا ،ةيئايميكلا داوملا نم ةددعتم تاعومجم 

ورولك وأ ناثيإلا رولك يثالث (ناثيإلا رولك يثالث  - ١،١،١و ،ليثيملا ديموربو ،تانولاهلاو ،نوبركلا
 ).ليثيملا مروف

يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتساو جاتنإ نم صلختلا يف فارطألا ددعتملا قودنصلا ةطشنأ تحجن  •
 .ةيعانصلا تاعاطقلا نم ديدعلا

راثآلا ىلإ ةفاضإ ،خانملا لاجم يف ع فانملا كلذ يف امب ،ىرخألا ةكرتشملا ةيحصلاو ةيئيبلا عفانملا ضعب ليلحت
 نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم صلختلل فارطألا ددعتملا قودنصلا نم ةلومملا ةطشنألا نع ةمجانلا ةبلاسلا

ةلومملا ةطشنألاب ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلل ةكرتشم عفانمو ةيحص عفانمو ةددعتم ةيئيب عفانم طبترت  •  
 .فارطألا ددعتملا قودنصلا نم

داوملا نم ريثكلا نأ ىلإ رظنلاب خانملل ةريبك عفانم قيقحت ىلإ فارطألا ددعتملا قودنصلا ةطشنأ تدأ  •
نم لك يف يمكارتلا ضيفختلا ردقيو . يملاعلا رارتحالا ثادحإ ىلع ةيلاع تاردق اهل نوزوألل ةدفنتسملا
رتم نط نويلم٩٤٣ و٣٨٧,١ ـب يرارحلا سابتحالا تازاغ جاتنإو كالهتسا ديسكأ يناث لداعمب ي  
 .يلاوتلا ىلع نوبركلا

نوزوألل ةدفنتسملا داوملاو اهيلع قفاوملا عيراشملا يف اهنم صلختلا ططخملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نيب ةنراقم 
 اهنم صلختلا ققحت يتلا

 .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم صلختلل فدهتسملا ىوتسملا ،تزواجتو لب ،ةلمكتسملا عيراشملا تققح •

غلابلا هنم صلختلا ططخملا كالهتسالا نم ٪١٠٠ةبسن نم حاجنب صلختلا مت  • ةلادب نط ٦٠٨,٢٣٥   
غلابلا جاتنإلا نم ٪١٠٥نمو نوزوألا دافنتسا  نوزوألا دافنتسا ةلادب نط٤٩٤,١٨١   . 

 ةيلعفلا ةيفيلاكتلا ةيلاعفلاو ةدمتعملا عيراشملل اهل ططخملا ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا نيب ةنراقملا

نم ةياغلل ةبيرق تناك فارطألا ددعتملا قودنصلا عيراشمل ةيلعفلا ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا نإف ،طسوتملا يفو  •
 .اهيلع ةيذيفنتلا ةنجللا ةقفاوم دنع اهل ططخملا ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا

خم ناك امم٪٣نع ديزت ةبسنب ًايفيلاكت ةلاعف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسا عيراشم تناك  •   ، هل ًاطط
ًاططخم ناك امم ٪٩وحن نع ديزت ةبسنب ًايفيلاكت ةلاعف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ عيراشم تناك امنيب   

 .هل
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 ذيفنتلا هيف ققحت يذلا نمزلاو عورشملا ذيفنتل هل ططخملا نمزلا نيب ةنراقم

ناك امم ،ةماع ةفصب ،لوطأ ًاتقو اهلامكإ قرغتسا فارطألا ددعتملا قودنصلا راطإ يف ةلومملا عيراشملا •  
قرغتسا ذيفنتلا نكلو ًارهش ٢٠ناك عيراشملا ذيفنتل ططخملا نمزلا نإف طسوتملا يفو . ةيادبلا يف ًاعقوتم  

ًارهش ٣١  ).ليومتلا ىلع ةقفاوملا خيرات نم ًارابتعا( 

بسح عيراشملا ف ينصتو تقولل ًاعبت ذيفنتلا هيف ققحت يذلا نمزلاب ةنراقم ذيفنتلل ططخملا نمزلا فلتخي •
 .عاطقلاو عيراشملا عونو تالاكولا

 لاثتمالا يف ةدعاسملاو تاسسؤملا زيزعت كلذ يف امب ،تاردقلا ءانب نم هريفوت مت ام ةءافك

عنمو ،صصح مظنو صيخرت مظن عضوو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب تاعيرشت عضو معد ىلإ رظني  •
هريدي يذلا لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب نم ةيلاعف رثكألا تامهاس ملا ضعب اهرابتعاب عورشملا ريغ راجتإلا
ىلع مييقتلا اذه يف مهعم تالباقم تيرجُأ نيذلا ةحلصملا باحصأ قفتا دقو . ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
ن ع نوزوألل ةينطولا تادحولا نيب اميف نواعتلاو تامولعملا لدابت رسي لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب نأ

 .بونجلا نادلب نيب نواعتلا ةطشنأو ةيميلقإلا تاكبشلل ةيبيردتلا لمعلا تاقلحو تاعامتجالا قيرط

ريغ عيراشملا عاونأ رثكأ اهرابتعاب يسسؤملا زيزعتلا ةطشنأ ىلإ نورظني ةحلصملا باحصأ نم ريثك  •
 .ةماع ةفصب لايرتنوم لوكوتورب حاجن يف مهاسي ًايساسأ ًارصنعو ةيلاعف ةيرامثتسالا

 غالبإلل ةيئاهنلا ديعاوملاو ريراقتلا ميدقتل ةيئاهنلا ديعاوملاو تاعامتجالا نيب تيقوتلا ةيلاعف

صلختلا ةرادإ ططخ مجح عافترا ىلإ رظنلاب ًابسانم ًايلاح ةيذيفنتلا ةنجللا تاعامتجا نيب تيقوتلا دعي  •
 .اهيلع ةقفاوملاو ضارعتسالا بلطتت يتلا

هاوتسم يف نآلا وه عيراشملا ميدقت ضارعتسا لحارم نم ةلحرم لكل ًاي لاح صصخملا تقولا مجح دعي •
 .ًايدجم نوكي ال دق ةيئاهنلا ديعاوملا حيقنت نإف اذل. يرورضلا ىندألا

راطإ يف عيراشملا تاحرتقم دامتعاو ضارعتساو عضوب ةصاخلا تاسرامملاو تاءارجإلا ةءافكو قاستاو ةيلاعف 
 فارطألا ددعتملا قودنصلا

ةلاعف تاءارجإ ،اهدامتعاو اهضارعتساو عيراشملا تاحرتقم عضو تاءارجإ نأب ءارآلا يف قفاوت رهظ •  
 .ةءافكلاب ًامومع مستتو ،ةفافشو

اهل نأ ًارخؤم ظحول يتلا عيراشملا نم مخضلا مجحلا باعيتسا ىلع فارطألا ددعتملا قودنصلا ماظن ةردق  •
بناج نمو ،تاحرتقملا دادعإ يف تالاكولا بن اج نم كلذ يف امب - يجيردتلا صلختلا ةرادإل ططخ
ةيلاعف ىلع ًادهاش ربتعت نأ يغبني  - اهيلع ةقفاوملل ةيذيفنتلا ةنجللاو تاحرتقملا كلت ضارعتسال ةنامألا

 .عيراشملا ىلع ةقفاوملاب ةصاخلا قودنصلا تاءارجإ ةءافكو

 .ةميلس ةيلمع ريبكدحل ةحلصملا باحصأ اهربتعي فارطألا ددعتملا قودنصلا ليومت ةيلمع  •
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 لاثتمالا ةلافك ىلع اهذيفنتو ةطشنألاو عيراشملا طيطخت ةيلمع ةردق

ةداملاب ةلماعلا نادلبلا نم ٪ ١٠٠نأ ذإ . لاثتمالا يف ًايئانثتسا ًايسايق ًادح فارطألا ددعتملا قودنصلا ققح •  
ماع يف اهكالهتسا نع تغلبأ يتلا ٥ م نم ماتلا صلختلل ةلثتمم تناك٢٠١٠  ةيرولكلا نوبركلا تابكر  

 .٢٠١٠ماع يف ةيرولف 

يف ليثيملا ديمورب نم صلختلا ىلإ لثتمت يكل ةيفاضإ تاضيفخت ءارجإ ىلإ ًادلب ٣٠ىلإ لصي ام جاتحي دق  •  
صلختلا قيقحتل فارطألا ددعتملا قودنصلا نم ةيفاضإ ةدعاسم ىلإ نادلبلا ضعب جاتحت دقو . ٢٠١٥ماع 

 .يجيردتلا

اهئاضر نع مييقتلا اذه يف ا ٥ةداملاب ةلماعلا نادلبلا نم ةريثك نا دلب تبرعأ نيح يف •  راشتسا ترج يتلا  
ةرادإ ططخ نم ىلوألا ةلحرملا لامكإ يف ريخأتلا نإف ،ا   ةصاخلا يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ ةيلمع نع

نوبركلا تابكرمل ي جيردتلا ضيفختلاب ةصاخلا ةبقترملا فادهألل لاثتمالا ددهي نأ نكمي يجيردتلا صلختلا
 .ةيرولف ةيرولكورديهلا

 غالبإلاو دصرلا تاسراممو تاءارجإ ةءافكو ةيلاعف

•  ، ةيسايقلا ملاعملا قيقحتو يلاملا مدقتلا دصر ةيحان نم ةصاخبو ،ةيلاعفلاب غالبإلاو دصرلا تاسرامم فصتت
ةيبلت هيف متت يذلا تقولا ديدحتو ،اهتلازإ نيح ىلإ عيراشملل تاريخأتلاو تاقوعملا دصرو فشكو 

 .ليومتلا نم ةيلاتلا ةحيرشلا ىلع ةقفاوملل ةرربملا طورشلا

يف ًاقفاوت مييقتلا دجو دقو . ةءافكلاو قيسنتلا نم ىخوتملا ردقلاب تسيل ةيلاحلا غالبإلاو دصرلا تاءارجإ •
كلذو غالب إلا طورش يف لخادتلا نم ردق دوجو نأشب ةنامألاو ةيذيفنتلا ةنجللاو تالاكولا نيب ءارآلا
غالبإلا طورش ضارعتسال ةيلوأ ةطشنأ تذفن دقو . ةنامألا ىلإ تالاكولا همدقت نأ بجي امب قلعتي اميف
 .قيسنتلاب ةصاخلا صرفلا ديدحتو

 جئاتنلا ديكأتو دصر ىلع ققحتلا تايلآو يلخادلا مييقتلا ةيافكو ةردق

ددعتملا قودنصلا ةطشنأ قاطن قيض ىلإ رظنل اب ًامئالم فارطألا ددعتملا قودنصلا مييقت ةفيظو قاطن دعي •
 .٧ةداملا بجومب غالبإلا ربع جئاتنلا ديكأت ةيناكمإو فارطألا 

تارداصلا صيخرت مظن نع ةيفاضإ تامولعم رفوي هنوكل ًامومع يباجيإ ريثأت ىلع يوطني ققحتلا نأ دجو  •
كلذ يف امب ،ةددعتملا رداصملاب ة نراقم داريتسالا تانايب نم ققحت ةيلآ ةباثمب لمعلا ىلإ ةفاضإ صصحلاو
 .ًايلعف مت دق صلختلا نأ نم دكأتلا يف ةدعاسملل ىرخألا ةيموكحلا تانايبلاو كرامجلا تانايب

باحصأ نأ ريغ ققحتلا ةيلمع نع ةيباجيإ ةدترم ةيذغت ًامومع ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا مدقت  •  
 .ققحتلا ةيلمع مامأ ةبوعص لكشت تانايبلا ىلع لوصحلا ةيناكمإ ةيدودحم نأ نودروي ام ًاريثك ةحلصملا
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 ةلصلا تاذ فورظلاو تاربخلا ىلع ًءانب اهنيسحتو تاءارجإلاو تاسايسلا عيوطت ىدم

يتلا ةيفيكلا نم أزجتي ال ءزج ةديدجلا فورظلا وأ لئاسملا ىلع ًءانب ةيهيجوتلا ئدابملاو تاسايسلا عيوطت  •
هو ةيذيفنتلا ةنجللا ا  فارطألا ددعتملا قودنصلل ماعلا حاجنلا يف دعاسمو مهم لماع ولغتشت. 

وأ ‘‘ عيوطتلا’’ىلإ عضخت  ال تاءارجإلاو تاسايسلا نأ ةحلصملا باحصأ ضعب طاسوأ يف مهف دجوي •
فاضت يتلا ةلوهسلاب ا‘‘نيسحتلل’’  ،. 

نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ميلاقأ نيب اميف ليومتلا عيزوت ضارعتسا  نادلبلا نيب كلذكو ٥ةداملا    ،
 ضفخنملا ريغ كالهتسالا مجح تاذ نادلبلاو ضفخنملا كالهتسالا مجح تاذ

قودنصلا نم ةيلاملا دراوملا عومجم نم ًابيرقت ١٠هتبسن ام ضفخنملا كالهتسالا مجح تاذ نادلبلا تقلت  •  ٪
نادلبلا كالهتسا عومجم نم ٣وحن (كالهتسالا نم اهتصح نم ًايبسن ىلعأ غلبم وهو ،فارطألا ددعتملا   ٪

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم٥ةداملا بجومب ةلماعلا   .( 

عافترا ىلإ رظنلاب ،ًايفاك ناك ليومتلا نأو بسانم نزاوت قيقحت مت هنأ جاتنتسا نكمي ،خيراتلا اذه ىتحو  •
 .لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا تايوتسم

ال دق ضفخنملا كالهتسالا مجح تاذ نادلبلانأ نم ةحلصملا باحصأ ضعب طاسوأ يف قلق دوسي • ىقلتت   
 .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم صلختلل لاثتمالا قيقحتل ةيفاكلا ةيلاملا دراوملا

ايجولونكتلا لقنب ةصاخلا ماكحألا ذيفنت ريسيت يف ةيلاملا ةيلآلا راطإ يف ةدمتعملا عيراشملاو جماربلا رود ىدم 
فلأ١٠ و١٠نيتداملا بجومب  عم ،فارطألا نع ةرداصلا ةلصلا تاذ تاررقملاو لايرتنوم لوكوتورب نم   

 عيراشملا نم ةلثمم ةنيع يف ةمدقملا ايجولونكتلل ةيفارغجلا ةقطنملاو أشنملا ةاعارم

•  ، ةيفيلاكتلا ةيلاعفلا يعارتو ةحوتفم تايلمع ايجولونكتلا ءارش يف تالاكولا اهعبتت يتلا تايلمعلا نأ دجو
 .ىرخألا ةيعوضوملا لماوعلاو ذيفنتلا ىلع ةردقلاو ،ةينقتلا ةيلاعفلاو

ةرادإل ماظن يأ يف لجست  الو عيراشملا قئاثو يف ةيماظن ةقيرطب ةراتخملا ايجولونكتلا ليجست متي ال •
 .فارطألا ددعتملا قودنصلا ةطساوب تانايبلا

نادلبلا يف ايجولونكتلا رايتخا ىلع ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ نادلبلل يفارغجلا برقلا لماع رثؤي دق  •  
ايجولونكتلا رايتخا هاجتا يف ريثأتلا ىلع ةردقلا ةيذيفنتلا ةنجللو٥ةداملا بجومب ةلماعلا   ،. 
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 فارطألا ددعتملا قودنصلاو لايرتنوم لوكوتورب مامأ ةيلبقتسملا تايدحتلا ىلإ رظنلاب ةدافتسملا سوردلا

عضو كلذ لمشيو ،ماتلا يجيردتلا صلختلا ةيلمع ذيفنت يف يضملا لبق تاسايسلل يوق راطإ عضو بجي  •
 .صيخرتلاو صصحلل مظن ذيفنتو ،يكرمج بيردت عضوو ،ةينوناقو ةيميظنت رطُأ

لا ه نم ةدافتسالا ىلع اوثحو يلمعلا نايبلا عيراشم ةميق ةحلصملا باحصأ ظحال •  ا ةئيهتل عيراشملا هذ
 .يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ نم ةيناثلا ةلحرملا يف تاراكتبالل

يجيردتلا صلختلا ةرتف ءانثأ ةعانصلا عم ةيوق تاقالع دوجو ةيمهأ ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا تظحال  •  
لالخ تاقالعلا كلت دوج و ىلع ةظفاحملا مهملا نم هنأ ىلإ تحملأو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم
 .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا ليلقتلا ةرتف

ةيلمع لبقتسم يف لجألا ةليوطلا فادهألاب ةنراقم بيرقلا تقولا يف ةحاتملا صرفلا ةنزاوم يغبني  •
 .صلختلا

 .ةريغتملا فورظلاو ةنيعملا اياضقلل يدصتلا لجأ نم ةيهيجوتلا ئدابملاو تاسايسلا عيوطت يغبني •

يلوت نم ٥ةداملاب ةلماعلا نادلبلا يف نيينعملا فارطألا ددعتملا قودنصلا هعبتي يذلا يرطقلا جهنلا نكم  •  
 .تاردقلا باستكاو رومألا مامز

تايلمعل ًادروم لكش نرقلا نم يضاملا عبرلا لاوط ًاينقت ًاميلعتو ةيسسؤم ةفرعم قودنصلا بستكا  •
 .لبقتسملا يف يعاطقلا لوحتلا

 ىرخألا ةيلودلا ةيئيبلا تاقافتالاو تاسسؤملل ةدافتسملا سوردلا

ليومت ءازإ فارطألا ددعتملا قودنصلا هعبتي يذلا جهنلا نع ةياغلل يباجيإ لكشب ةحلصملا باحصأ ملكت  •
، . ىرخألا يئيبلا ليومتلا لاكشأب ةنراقم عيراشملا ًايبسن عيراشملا ليومت ىلع لوصحلا ةعرسو ةلوهس دعتو

قودنصلل يسسؤملا زيزعتلا ليومتو ،فارطألا ددعتملا قودنصلل ةينواعتلاو ةفافشلا لامعألا طيطخت ةيل معو
ىرخألا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا نم قودنصلا ا  درفتي ايازم اهعيمج تاردقلا ءانب يف هدوهجو. 

نوكت دق هنأ ديب . ىرخألا ةيئيبلا اياضقلل ةبسنلاب فارطألا ددعتملا قودنصلا راركت ةداعإ مامأ دويق كانهو •
فارطأ ةددعتم ةيئيب تاقافتا ىلع فارطألا ددعتملا قودنصلا جذومن اهيف قبطني ةنيعم تالاح كانه 

 .دصق نع ةجتنم ىرخأ تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةيلمعل ةبسنلاب ًاصوصخو ،ىرخأ

  تاددهملاو صرفلاو فعضلاو ةوقلا هجوأ
تاصاصتخا تنمضت هجوأ نييعتل ًابلط مييقتلا  . ةيلاملا ةيلآلابةطبترملا تادده ملاو صرفلا و،فعضلاوةوقلا  
نيبتارواشملا ءوض ىلعو فارطألا  تالاكولاو  ةنامألاو  نيرخآلا ةحلصملا باحصأو  ىلإ ةفاضإ،  ءارجإ   

ةئف لك يفطاقنلا نم ديدعلاىلع روثعلا مت ،عسو ميبتكم ضارعتسا  تائفلا كلت نم   .  
اهققح يتلا ةيباجيإلاتازاجنإلا ىلع ًءانبو فارطألا ددعتملا قودنصلا   لاعف لكشب تلمع يتلا لماوعلاو  

، كلت ىلإ تدأو  نمًاددعميقملا دجو دقف جئاتنلا هجوأ  ةوقلا  لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآل للماش لاجذومن لاف.  
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ةيئانثتسا ةفصبديج لكشب لمعي لايرتنوم ًاجذومن هرابتعا نكميو  يبلا تاقافتالل   فارطألا ةددعتملا ةيئ 
ًارشابم ًاطبرلاثتمالاوليومتلا طبري و ،ةيملاع ةكراشمو ،ةحضاو فادهأب زيمتي هنأ ثيح ؛ىرخألا امك .  
عضوب ةصاخلا تاءارجإلا نأ تاءارجإ اهيلع ةقفاوملاو اهضارعتساوعيراشملا تاحرتقم  ةفافشو ةلاعف    
نصلا ماظن ةردقنماذه حضتيو . ةءافكلاب ًامومع مستتو مجحلا باعيتساىلع فارطألا ددعتملا قود    

ةيلمع ربع اهكيرحتةعرسو ليومتلا تابلط نممخضلا  ةقفاوملا  لوصحلا ةيلمع نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .  
قبطت ةحضاو ةيهيجوت ئدابمدجوتو ةرشابم ليومتلا ىلع ةحلصملا باحصأ عيمج ىلع تباث لكشب    .

؛فيكتلا ىلع ةيلاملا ةيلآلا ةردقيف لثمتي رخآ ةوق هجو كانهو   ةيهيجوتلا ئدابملاو تاسايسلالمكتس تو 
اياضقلاىلع ءانب ماظتناب فورظلا وأ   ، لاثملا ليبس ىلع ،أشنت يتلا ةديدجلا ربع  عيراشملا تاحرتقم   .  
ةداجلاتاضوافملا ساسأ ىلعةيهيجوتلا ئدابملاو ةيذيفنتلا ةنجللا تارارق موق تو تارارقلا كلت م عدت، و 
ةمخضةيمكةيهي جوتلا ئدابملاو ربخلاو تانايبلا نم  لاة  قيرف ىلإ لوصولا ةلوهس لالخ نم ةين قت 
ةلداع ةيذيفنتلاةنجللا نأ ىلع ةماع ةفصب ةحلصملا باحصأ قفتيو . يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  

لداعلا نزاوتلا ققحت ةقيرطبةيلاملا دراوملاصصختو   .  
تملا قودنصلا هعبتي يذلا يرطقلاجهنلاعجشي  و ةيكلملاو تاردقلا ءانبفارطألا ددع    يفًاحجانناك  

لا عاطق يفلوحتلا ثادحإ ةمادتسم جئاتنقيقحتو ةعانص  ءانب دوهجو يسسؤملا زيزعتلا ليومت دعيو .  
بجومب ةلماعلانادلبلاةدعاسمل تاردقلا  ةداملا   رصنع هيلع ةظفاحملاو لاثتمالا قيقحتيف  ٥  صاخ هجوب ةوق  

هذه لظتو ةيلآلل ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل يجيردتلا ضيفختلا ءانثأ ةيمهألا بستكت دوهجلا   
،ن عًالضفو. ةيرولف كلذ لا نإف  جئاتنلا ديكأت ىلع ةردق  بجومب اهنع غلبملا تانايبلالالخ ن م   ٧ةداملا  

مهاسم رصنع ا   مدقتلا سايقو لاثتمالا نامضو قودنصلا حاجن نايب يفماه أ تبث  .لاعفلكشب  زرحملا 
ا نكمت ةروكذملاةوقلاهجوأل ةجيتنو  صلختلا يف  ًةقيقح زراب حاجن قيقحت نمفارطألا ددعت ملاقودنصل  

كالهتساو جاتنإ نم يجيردتلا ةيئايميكلا داوملا نمةددعتم تاعومجم يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا  ربعو    
ةعونتمةيعانص تاعاطق  .  
يذلالاثتماللهجوملا جهنلا ىلإ رظني نأ نكمي و نم ًامهم ًاهجو هرابتعاب فارطألا ددعتملا قودنصلا هعبتي    
يف ريشُأامكو. قودنصلل تقولا تاذ يف فعضلاو ةوقلا هجوأ نإف قباسلا   ددعتملا قودنصلا زيكرت  
ل ديرف ةعباتم لجس دوجو ىلإ ىدأ دق اهذيفنتوعيراشملا طيطخت لاوط لاثتمالا ىلع فارطألا لاثتمال  

ةزيم ربتعيو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نمماتلا يجيردتلا صلختلا فادهأل  ددعتملا قودنصلا جذومنل ةردقم   
،نأ ريغ. فارطألا جهنلا اذه نم همضي امبو   ميجحت ىلإ ىدأ دق ،ةمراص لاثتما لوادج  قودنصل اةردق  
اياضقل يدصتلا ىلع فارطألا ددعتملا ةمهم ىرخأ  نو زوألل ةدفنتسملا داوملا نمماتلا يجيردتلا صلختلل  

ةباقرلا نم كلذ ريغو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت كلذ يف امب ،لوكوتوربلل لاثتماللةمهم ريغ اه نكلو  ،
اهرمع ةيا  يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع.  

 يف لخادتدوجو ن ع ءارآلا يفًاقفاوت مييقتلا دجو دقو . ىرخأ فعض هجوأ دوجو ًاضيأ ظحول
ام ثيحنمغالبإلا تاطارتشا  ةنامألا ىلإ هميدقتب تالاكولا موقت نأ بجي   دق ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو.  

ل ةفلتخم تاريسفت ةنامألاو تالاكولاىدل نوكت صلختلا ةرادإ ططخ نأشب ةدمتعملا تا هيجوتل 
صلختلا ةرادإ ططخ نأشب حضوأ تاهيجوت اهل ردصت نأ ديفملا نم نوكي دق تالاجم كانهو ،يجيردتلا 
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ةيرادإ ريبك دح ىلإ دع وأ ةقيرطبف. يجيردتلا  ت يهو هذه فعضلا هجوأ نإف ،ىرخأ نيبت ةيئارجإ وأ   
دوجو نم مغرلا ىلع هنأ يأ ،فارطألا ددعتملا قودنصلا هعبتي يذلا ليومتلا جذومنل ةماعلا ةوقلا كلذك 

ةققحمةمهم جئاتنكانه لاز ت ال ةءافكلا مدعوأ  ةيئارجإلا فعضلا هجوأ ضعب كلذ ىلعددحم لاثمك.     ،
ةيبلغألا نإف ٦ - ٣عرفلا يف  ًايمكددحملا وحنلا ىلع عيراشملا ذيفنت يف  تاريخأتلاةبرجت نع رظنلا ضغ ب  ،
بجومب لاثتمالا يف  اهفادهأب ءافولاىلع ةرداق لازت   ال٥ ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ىمظعلا
،. لايرتنوم لوكوتورب نإف لثملابو لكشب ناك نوزوألل ةدفنت سملاداوملا نم هنم صلختلل طط خي ام 
يجيردتلا صلختلانم ققحت املًالداعم  يساسأ ماتلا  ًاباجيإ سكعنيتاسايقلا هذه قيقحتو.   ءادألا ىلع    
ةيلاملا ةيلآلللماشلا  .  

ديدحت ىرج زيزعت لجأ نم ىرخأ ةيئيب اياضقعم طباور قلخ ىلع  امهنم لك لمتشي نيتسيئر نيتصرف   
ريمدتزيزعتلةلمت حملا صرفلا نمف. نوزوألا فادهأ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا   ريمدتو عم جب اهطبروه  
ةيذيفنتلا ةنجللا دوت دقو. ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم عم نواعتلا يف رظن ت نأ 

نمققحتريمدت صرف داجيإل يعسلا يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتس  ةلدابتمعفا  صرف كانهو .  
تلا رفوتيدقف. خانملاو نوزوألا نيب طباورلايف ةيفاضإ ةلمتحم  - نوبركلا قوس لالخ نم كرتشملا ليوم 

ةفيظنلاةيمنتلاةيلآ قيرط ن عءاوس   وتويك لوكوتوربل ةعباتلا   قفتيو أشنت ضارقإ ةيلآ وأ   راطإيف اهيلع  
خانملليلودلا ماظنلا ةددعتملا ةيئيبلا قيدا نصلاقيرط ن عكلذكو  - ةيعوطلاقوسلا لالخ نم و،  
اهل يتلا ىرخألا فارطألا ، ةيملاعلا ةئيبلا قفرم لثم خانملالاجم   يفةيالو  رضخألا قودنصلاو زيزعت لجأ نم  

ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا ليلقتلابةطبترملاةقاطلا ةءافك نم ةكرتشملا عفانملا    .
ليومتلا تايلآعم اهجمارب جامدإب، اهعيراشم يف رزآتهجو أ داجيإل ًايلاحتالاكو لاضعب ىعستو    .

دادرتسا معدل يعوطلا نوبركلا قوس لالخ نم ًاحاتم كرتشملا ليومتلا نوكي دق ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو 
اهريمدتونوزوألل ةدفنتسملا داوملا ب ةلماعلانادلبلا يف   عمةطبار تقفاو دقو. ٥ةداملا   يعوطلا نوبركلارييا  ة  
ةطشنألا هذهل ةديدج ةيجهنمىلع ًارخؤم ةصاخلا  ةنجلل يغبني و. نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدت عورشمب  
عيجشتيف رظنت نأ ةيذيفنتلا و ةينطولا نوزوألا تادحو  رزآتلا هجوأ ةعباتم يف ريكفتلا ىلع تالاكو لا 

ل ركذلا ةفنآلاطباورلاو نوزوألا لامعأ لودج زيزعتيف دعاست واك  نأ ىلإ ةراشإلا مهملانم هنأ ديب .    
مت دقو؛تايدحتوفيلاكت  ىلع يوطنت ةروكذملارزآتلا هجوأ ةعباتم   ةطشنأ ضعبىلع نآلا ةقفاوملا  ت 

  .‘‘دراوملا ةئبعت’’
ًاضيأ فارطألا ددعتملا قودنصلاهجاوي ،لبقتسملا ىلإ رظنلابو  تاديد  مامأ حاجن  لبقتسملا يفه  كانه و.  
لجأ نم ةيفاضإ ةدعاسمىلإجاتحت نأ عقوتي ةريثك نادلب  تلا لودجل لاثتمالا   يف ليثيملا ديمورب نم صلخ 

دوجو تالاكولاتظحال ، و٢٠١٥ ماع ثودح لامتحا   اوحضوأ نيعرازملا ضعبنأ ىلإ رظنلاب عجارت  
ةصاخوليثيملا ديمورب لئادب نممهاضر مدع  ايقيرفأ يف   نوبركلا تابكر مب قلعتي اميف و.ىطسولااكيرمأو  

، يرولكورديهلا مدقينأعقوتملا نم ةيرولف ة ًادلب٣٥   ىلع ٢٠١٢ماع يف يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ     ،
دوجو نم مغرلا دعب لمكت مل نادلبتس   ةبولطملاةيلوألا ةطشنألا  ةرادإل اهططخ ةغايص لامكإل   
دق ةديدع نينس ةداع قرغتسي عيراشملا ذيفنت نأ ىلإ رظنلابو. يجيردتلا صلختلا  نادلبلاضعب هجاوت ، 

تابوعص ٥ةداملا بجومب ةلماعلا  ب ءافولايف  ماع ديمجتلا فادهأ  ماع يف يجيردتلا ضيفختلا  و٢٠١٣ 
نع ًاضيأ ةحلصملا باحصأضعب  برعأو. ٢٠١٥ كالهتسالا مجح تاذ نادلبلا ةردق ءازإ قلق لا 
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ضيفختلا يف ًالبقتسم ةيسايقلا ريياعملاب ءافولا ىلعضفخنملا  نوبركلا تابكرمل يجيردتلا  ةيرولكورديهلا  
لظ، يفةيرولف ةعقوتملا ةينمزلا لوادجلاو ليومتلا تايوتسم ضافخناعقوت   لاومألا فرصل  يضتقتس و.  
ةمعاد ا  لغاوشلا هذه  هذه لاثتمالا فادهألاسايس نوكت نأ نامضل ةيذيفنتلا ةنجللا هابتنا مامتهاو  
لوقعماهططخ نوكت نأ نامضل نوزوألل ةينطولاتادحو لاوتالاكو لا ققحت نأ عقوتي يذلا دحلاب ة  
  .لاثتمالا

حت لثمي نأنكميو ًايدحتًالبقتسم ليومتلا يف رارقتسا قيق  رخآ  ريشُأ امكو.   ةينعملا لمعلا ةقرف ريرقت يف   
ت اجايتحا نإف، ٢٠١٤ - ٢٠١٢ةر تفلليداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا دراوملا ديد جتب

تاجايتحاف . ٢٠٢٠ماع لاىتح ديازت هاجتا دوجو ىلإ ريشت يجيردتلا ص لختلا ةرادإل اهتطخوليومتلا 
يأ يف ليومتلا تايوتسم نع ديزت ٢٠٢٠ - ٢٠١٨و ٢٠١٧ - ٢٠١٥نيتنسلا يترتفل ليومتلا  نم  

ةيضاملاتاونس ثالثلاتارتف  تاضيفختلا معدل ةقباسلا  ةديازتملا  كالهتسا يف  نوبركلا تابكرم    
  .ةيرولف ةيرولكورديهلا
  تايصوتلا

اذ   ررقملل ١قفرملا يف دمتعملا وحنلا ىلع  - مييقتلاةصاخلا تاصاصتخالا زكرت لكشب  - ٢٢/٢ 
نأ نوميقملا دجو ،تالا و. ةيلاملا ةيلآلل ةيرادإلا تاءارجإلاىلع  وةققحملا جئاتنلا ىلع يساسأ  ا هذه يف

ا ققح دقف ،ةقباسلاتاجاتنتسالا يف دروامك و. ءانثلا قحتسي فارطألا ددعتملا قودنصلاءادأ  قودنصل  
صلختلا يف ًارهاب ًاحاجن فارطألا ددعتملا جاتنإوكالهتسانم   و ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا  تايلآ تبستكا   
لاوط ،ليومتلا شملالاجم يف تاربخنرق عبر ةرتف   تاريغت ءارجإب نوميقملايصوي   ال،ًامومعو. عيرا   

ةنيعم تاسايس اياضقيأ ىلع قيلعتلاو ،ةيرادإلا تاءار جإلا ةلكيه ةداعإو جئاتنلا نيسحتل ةيسيئر رمأ  
، . مييقتلا اذه قاطن جراخ لاجم ماودلا ىلعكانهمدقت ام ءوض ىلعو  ، نسحتلل لظ يف ًاصوصخو    

نإف اذكهو . ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمنم يجيردتلا ضيفختلاب ةطبترملا ةديدجلا تايدحتلا 
ولطم وه امبسحتايصوتلا قلعتياميف مدقت ،تاصاصتخالا يف ب،  يلاتلاب  ةيلاعفلا ؛ةققحملا جئاتنلا :  
رارقلا عنصةيلمعو ةيميظنتلا نواعتلاو ؛ايجولونكتلا لقن ةيلاعف ؛تاردقلا ءانبوتامولعملا رشن ةطشنأ  ؛تا   
  .ىرخألا تامظنملا عم

ةققحملاجئاتنلا  :  
بجومب ةلماعلانادلبلاعيجشت  × ةداملا   دقتىلع ٥  إ ططخمي   يف يجيردتلا صلختلا ةراد 

ةيقبتملا ىلوألا ةلحرملا ططخ يف تايجيتارتسالا ذيفنت يف ءدبلاو نكمم تقو برقأ يف   
ءاطبإنودىلوألا ةلحرملا يف ةدمتعملا يجيردتلا صلختلا ةرادإ   . 

دادعإ ليومت ىلع ةقفاوملا ىلعةيذيفنتلا ةنجللا عيجشت  × صلختلا ةرا دإطط خل عيراشملا 
ةيناثلااهتلحرم يف يجيردتلا  .نكمم تقو برقأ يف  

ىلإ لوصولا قيقحت لجأ نم ليثيملا ديمورب نم ماتلا يجيردتلا صلختلل دوهجلا زيزعت  ×
 .٢٠١٥ماعل يسيئرلا يسايقلا ملعملا 
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 :رارقلا عنص تايلمعو ةيميظنتلا ةيلاعفلا
صلختلا ةرادإ ططخل ديدجلا ديقعتلا لظ يف غالبإلا تاطارتشا ديحوتو ضارعتسا  ×

 .ىرخألا تاونسلا ةددعتملا تاقافتالاو يجيردتلا

ىلع لوصحلانيسحت  × قاستا نيسحتو يجيردتلا صلختلا ططخ دا دعإ نأشب تاهيجوتلا 
 .تاهيجوتلا

 .يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ دادعإ ةيعون مييقت ×

 :تاردقلا ءانبو تامولعملا رشن ةطشنأ
ليومتلا رفاوت يفرظنلا × لبقتسملا يفيسسؤملا زيزعتل ل  مجح تاذ نادلبلل ةصا خبو،  

 .ضفخنملا كالهتسالا

 :ايجولونكتلا لقن ةيلاعف
 .ةيماظن ةروصب ايجولونكتلا لقن ةعباتم يف رظنلا ×

 :ىرخألا تامظنملا عم نواعتلا
فارطألا ددعتملا قودنصلا ىلإرظنلا  × فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالل ًا جذومنهفصوب  

 .بسانم وه امبسح ،ىرخألا 

لجأ نمنوزوألاو ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملاو خانملا عمطباورلاو رزآتلا هجو  أةعباتم ×   
 .نوزوألا لامعأ لودج زيزعت

_____________  


