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لوكوتورب يف فارطألل صصخملالماعلا قيرفلا   

 نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم

لمع تاء ارجإ ضارعتساب ينعملاعامتج الا
ديمورب ب ةينعملا ةينقتلاتارايخلا ةنجل تاصاصتخاو 

 )١/٥يئانثتسالا عامتجالا ررقم (ليثيملا 
 ، زومت١٢-١٠فينج  ٢٠٠٤ويلوي /  

داوملا نأشب لايرتنوم  لوكوتورب يف فارطألل عباتلا صصخملا لماعلا قيرفلا ريرقت
 نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا
 ةمدقم
يئانثتسالا عامتجالا ررقم بجومب ،لوألا يئانثتسالا اهعامتجا يف فارطألا تررق -١ نأ ١/٥   ،

الماع اقيرف تأشنأو ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلتاصاصتخاو لمع تاءارجإ ضرعتست   ،
ةرشابم ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالا لبق مايأ ةثالث ةدمل عمتجي اصصخم 

لماعلا قيرفلا ىلإ اايصوتو اهجئاتن نع ريرقت ميدقتو ررقملا سفن نم ةرقف يف ةدراولا رصان علا ةشقانمل
 .ةيوضعلا حوتفم

 ةيميظنتلا لئاسملاو عامتجالا حاتتفا -الوأ
 عامتجالا حاتتفا -فلأ

ىلإ ١٠نم ةرتفلا يف صصخملا لماعلا قيرفلا عمتجا  -٢ زومت١٢  زكرم يف ٢٠٠٤ويلوي /    
حاتتفاب نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا سيلازنوغ وكرام ديسلا ماق دقو . فينج يف ةيلودلا تارمتؤملا

مالوادم جتان نأ ىلإ ركذلاب اريشمو عامتجالا يف نيكرتشملاب ابحرم ١٠:٣٠ةعاسلا يف عامتجالا   
ةيوضع لا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ لوحتس ،عامتجالا ريرقت عم بنج ىلإ ابنج ،مارارقو مايصوتو

ةقيثولا يف ةدراولاو ،ةنامألا ادعأ يتلا ةيساسألا ةركذملا مدقو . يلاتلا عوبسألا يف
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UNEP/OzL.Pro/AHWG.MBTOC/1/2 ، نيكراشملا نيسيئرلا يبصنم نأشب تاحارتقا ميدقت ىلإ اعدو  ،
مب ةلماعلا ريغ نادلبلا نم دحاوو ،لوكوتوربلا نم٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا نم دحاو   .اهبجو 

هتوغ سام ديسلا نييعت ىلع عامتجالا قفاو ،ماحيشرتل نيكرتشملا ميدقت باقعأ يفو  -٣
سوتناس ادياملأ انول وينوطنأ سايلإ ديسلاو ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ نادلبلا نم اكراشم اسيئر ) ادنلوه(  ،
 .٥ةداملاب ةلماعلا نادلبلا نم اكراشم اسيئر ) ليزاربلا(

 لامعألا لودج رارقإ -ءاب
ةقيثولا يف دراولا تقؤملا لامعألا لودج ىلإ ادانتسا ،يلاتلا لام عألالودج عامتجالا رق أ -٤

UNEP/OzL.Pro/AHWG.MBTOC/1/1 نأ نيكرتشملا رودقمب نوكيس هنأب يضقي مهفت ىلإ ادانتساو  
 :لامعألا لودج نم ةنيعم دونب لوح تالوادملا يف ءدبلا لبق ماع عباط تاذ تانايبب اولدي

 عامتجالا حاتتفا -١
 :ةيميظنتلا لئاسملا -٢

 لامعألا لودج رارقإ )أ( 
 لمعلا ميظنت )ب( 

ةينعملاةينقتلا تارايخلا ةنجل ةيوضع -٣  ليثيملا ديموربب  
رييغت ءارجإل تابيترت عضو ىلإ ةجاحلا ةاعارم عم ،اوانتو ةيوضعلا ةدم  )أ(

عامتجالا ررقم (تقول ا سفن يف ةيرارمتسالا نامض عم ءاضعألا يف لوقعم
ةيعرفلا ةرقفلا ١/٥يئانثتسالا   ؛))ج(٢، 

ةينقتلا تارايخلا ةنجل ءاضعأ اهلمكتسي نأ بجي يتلا حلاصملا براضت قئاثو  )ب(
ةيعرفلا ةرقفلا ١/٥يئانثتسالا عامتجالا ررقم  (ليثيملا ديموربب ةينعملا  ،

 ؛))د(٢
ةاعارم عم ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجليف ةبولطملا ةربخلا  )ج(  ،

ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ليكشتل يغبني هنأ اهنيب نم تارابتعا ةدع 
ةيلمع ةربخ ءاضعألا ضعب ىدل نوكي نأ لفكي نأ ليثيملا ديموربب  

نع ةضاعتسالاب ،صوصخلا هجو ىلع ،ةلصتم نوكت نأ يغبني ةرشابمو 
نم مئالم وه ام ليكشتلا اذ ه يف سكعني نأو ،لئادبب ليثيملا ديمورب

ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل لمع ءادأل ةبولطم تاربخو تاراهم 
، ليثيملا ايجولونكتلا لقنو ،يعارزلا داصتقالا لاجم يف ةربخلا كلذ يف امب  ،

ةرقفلا ١/٥يئانثتسالا عامتجالا ررقم(ليجستلل ةيميظنتلا تايلمعلاو   ،
 ؛))ه (٢ةيعرفلا 
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نزاوت داجيإ ةلافك كلذ يف امب ،ءاربخلا ءاقتناب ةصاخلا تاءارجإلاو ريي اعملا )د(
ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألاو ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا نم ءاربخلا نيب   ٥ ،

ررقم نم ) د (٢ةيعرفلا ةرقفلا يف نيبملا وحنلا ىلع ةبولطملا تالهؤملل اعبت 
ةرقفلا ١/٥يئانثت سالا عامتجالا ررقم (١/٥يئانثتسالا عامتجالا   ،

 ؛))و(٢ةيعرفلا 
تانييعت مييقتب قلعتي اميف ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجللمع تاءارجإ  -٤  

 :ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالا
ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ليلحت يف ةءافكلاو ةيفافشلا زيزعت ىلإ ةجاحلا  )أ(

قتوليثيملا ديموربب كلذ يف امب ،ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نع اهريرا  
ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل و نييعتلاب ةمئاقلا فارطألا نيب لاصتالا
ةيعرفلا ةرقفلا ١/٥يئانثتسالا عامتجالا ررقم  (ليثيملا  ؛))أ (٢، 

نأش  بليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلريراقت لكشو تيقوت  )ب(
ةرقفلا ١/٥يئانثتسالا عامتجالا ررقم (ةجرحلا تامادختسالا تانييعت   ،

 ؛))ب(٢ةيعرفلا 
ميدقت يف ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل اهعبتت يتلا بيلاسألا )ج(  

، ١/٥يئانثتسالا عامتجالا ررقم (فارطألا عامتجا ىلإ ةيونس لمع ططخ 
 ؛))ح(٢ةيعرفلا ةرقفلا 

ديوزت  يفليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل اهعبتت يتلا بيلاسألا )د(  
لمع ءادأ لجأ نم ةينازيملا تاحرتقمب ،ةنامألا قيرط نع ،فارطألا عامتجا 

ةيعرفلا ةرقفلا ١/٥يئانثتسالا عامتجالا ررقم (ةنجللا   )).ي(٢، 
ديموربل ةجرحلا تاما دختسالل تانييعتلا مييقت نأشب تاهيجوتلا ميدقت ةلصاوم -٥
 :ليثيملا

ررقملا يف اهيلع صوصنملا ريياعملا قيبطت نأشب تاهيجوتلا ميدقت ةلصاوم  )أ(
ةيعرفلا ةرقفلا ١/٥يئانثتسالا عامتجالا ررقم  (٩/٦  ؛))ز(٢، 

نأ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلىلع اهيف نيعتي يتلا فورظلا  )ب(  
اهلمع ءادأ يف ا داشرتسالل فارطألا عامتجا نم تاهيجوتلا سمتلت 

ةيعرفلا ةرقفلا ١/٥يئانثتسالا عامتجالا ررقم (  )).ط(٢، 
 .ىرخأ لئاسم  -٦
 .عامتجالا ماتتخا -٧
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 لمعلا ميظنت -ميج
طونت نأ دوفولل نكمي نيح يف هنأ ىلع ،كراشملا سيئرلا نم حارتقا ىلع ءانب ،عامتجالا قفاو  -٥
نم ةيضق يأ ةيطغت متيس هنإف ،ةصصختملا مهفراعمل اعبت اياضقلا فلتخم ةجلاعمب ماي قلا نيفلتخم ءاضعأب
نولثمملا اهريثي يتلا ةلئسألا ىلع درلا متي فوس ،بسانتي امثيحو .طقف دحاو ملكتم ةطساوب اياضقلا  
سكناب ناث انوج ديسلا ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا بناج نم ةرشابم
ايجولونكتلا قيرفل نيكراشملا ءاسؤرلا ةوعد متي نأ ىلع قافتالا مت امك ازودنم نابرام موهان ديسلاو  

اياضقلا حيضوتو ةلئسألا ىلع درلا لجأ نم نيبقارم ةفصب عامتجالا روضحل يداصتقالا مييقتلاو 
عامتجالا قفاوو . هتايصوت وأ هتاررقم دامتعاب عامتجالا مايق دنع اوبحسني نأ ىلع ،رظنلل ةحورطملا

عيضاوم ةشقانمل ةرورضلا بسحب لاصتا ةقرفأ لكشي نأ ىلع ،ةماع تاسلج يف هلمع فيرصت ىلع 
 .ةنيعم
ثحو -٦ يضملا لبق ،ءاضعألا ،ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل لكراشملا سيئرلا    
ىلإ ارظن هنأب رقأ هنأ الإ ،ةنيعم دونب ىلع ما نايب اورصقي نأ ىلع ،لامعألا لودجل مهتشقانم ىلإ امدق

ةجلاعم يف لخادتلا ضعب ثدحي نأ متحملا نم نإف ،رظنلل ةحورطملا اياضقلا نم ريثكلل ةكباشتملا ةعيبطلا 
، . دونبلا ىتش كراشملا سيئرلا موقي نأ ىلع ،كراشملا سيئرلا نم حارتقا ىلع ءانب ،عامتجالا قفاوو
ةيلوأتاجاتنتسا دادعإب ،لامعألا لودج دونبل ةنجللا لوانتل ءارجإك نم ةطبارتم ةعومجم لك نأشب    

 ، لماعلا قيرفلا ةشقانم ةلصاوم ليهست فد صصخملا لماعلا قيرفلا يف دعملا ريرقتلل زجومك دونبلا
 .ةدوصقملا ةيضقلل ةيوضعلا حوتفم

 روضحلا -لاد
، : ةيلاتلا نادلبلا نع نولثمم عامتجالا رضح -٧ ، نيتنجرألا ايناملأ ،ايلارتسأ ،اينابسإ ،ندرألا

 ، اينيك ،اكيراتسوك ،ادنك ،نيبلفلا ،نيصلا ،يليش ،ارسيوس ،اكنال يرس ،ادنلوب ،ليزاربلا ،ايلاطيإ
ةدحتملا تايالولا ،ادنلوه ،جيورنلا ،سويشيروم ،ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا 

ديموربل ةيجولونكتلا تارايخلا ةنجلل ناكراشملا ناسيئرلا عامت جالا رضح امك. نابايلا ،ةيكيرمألا
قيرفل كراشملا سيئرلا رضح كلذ ىلإ ةفاضإلابو . ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نع نولثممو ،ليثيملا
ةقيثولا يف نيكرتشملل ةلماكلا ةمئاقلا ىلع عالطالا نكميو . بقارمك يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

UNEP/OzL.Pro/AHWG.MBTOC/INF/1. 

 ةماعلا ةشقانملا -ايناث
٨-  ، نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا ةجلاعمل ةلوذبملا دوهجلا ةلاح نع اماع اضرع ءاضعألا دحأ مدق

نادلبلا يف ايلعف اهتلازإ تمت يتلاو ،داوملا كلت عيمج كالهتساو جاتنإ ليلقت يف لئاهلا حاجنلا لدعم ازربم 
نم لعفلاب يجيردتلا صلختلا متو ٥ ةداملاب ةلماعلا ريغ ةداملاب ةلماعلا نادلبلا يف اهنم ةئاملا يف ٩٠،   ٥ .

ىوس ايقبتم دعي ملو نوزوألا ةقبط ذاقنإل تنش يتلا ةكرعملا بسك لعفلاب مت ،رمألا عقاويف ،هنإ لاقو   
 .اهتلازإ نيعتي ةطيسب ةيوئم ةبسن
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نأشب نييعت هراثأ يذلا لدجلا رادقم ظحلن نأ ةشهدلا ىلإ وعدي امم ناك امبر ،مث نمو -٩  
بسحفادج ةريغص ةيوئم ةبسن لثمتليثيملا ديموربل تاءافعإ  ةقبطل ةدفنتسملا داوملا كالهتسا نم    

نم تالاجم يف ةدوجوم لازت ال يتلا نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا عم ةنراقملاب ةليئض ربتعتو نوزوألا  
دد تناك ول امك تانييعتلا هذه تلبقتسا دقو . تانولاهلاو ةيوغرلا داوملاو ،ديربتلا تادعم ليبق

لايرتنوم لوكوتورب تلصوأو فارطألل يئانثتسا عامتجا دقع تمزلتساو ااذ نوزوألا ةقبط لبقتسم 
 .رايالا ةفاح ىلإ

تققحت يتلاادج ةيقيقحلا بساكملا ىلإو فورظلا كلت ىلإ رظنلابو -١٠ صلختلا تالاجم يف    
فارطألاثح هنإف ،لوكوتوربلا بجومب يجيردتلا ةلصتملا اياضقلا يف رظنلا دنع لوقعم ج عابتا ىلع    
 .ايقيقح الاغشنا ريثت ىرخأ تالاجم ىلع اضيأ مامتهالا زيكرتو عامتجالا لبق ليثيملا ديموربب

 ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلةيوضع  -اثلاث
 اوانتو ةيوضعلا ةدم -فلأ

عم ،اوانتو ةنجللا ةيوضع ةدم نأشبتاقيلعت ميدقتب نيلثمملا مايق ىلإ كراشملا سيئرلا اعد  -١١  
سفن يف ةيرارمتسالا نامض عم ءاضعألا يف لوقعم رييغت ءارجإل تابيترت عضو ىلإ ةجاحلا ةاعارم 

ةيعرفلا ةرقفلا ١/٥يئانثتسالا عامتجالا ررقم (تقولا   ؛))ج(٢، 
تقولا يف ةنجللا لمع نع ليلقلا ىوس فرعي ال هنأ ىلع ةعاقلا يف ماع قافتا كانه ناك -١٢  

ةنجللا ليكشت نأشب ةددحم ةلئسأ نيلثمملا نم ديدعلا حرطو . ىوصق ةيمهأ اهل ةيفافشلا نأ عم ،نهارلا
 .اهلمعو

 هنأب هيلع ينبنت يذلا ضارتفالا ىلإ مامتهالا نيلثمملا دحأ ىعرتسا ،بوانتلا ةيضقب قلعتي اميفو -١٣
نيهلا رمألاب سيل ءاربخلا باذتجا نأ ىلإ راشأو . هتحص يف كشي ام وهو ءاربخلا يف صقن دجوي ال
فيفخت قيرط نع ةيبذاج رثكأ ةنجللا ةيوضع لعج نكميو . ديقملا ليومتلاو ليقثلا لمعلا مجح ببسب
ةيوضع ةدم ريرق ت يف رظنلا يغبني هنأب رخآ لثمم حرتقاو. ةيفاضإ دراوم ريفوت كلذ يف امب ،لمعلا مجح
 .ةنجللا لمع هيضتقي ام بسحب ةددجتمو فاك لكشب ةليوط ةرتف نوكت نأ يغبني ،ةنجلل ةددحم

ناتمهم اهيدل ةنجللا نأ ةنجلل كراشملا سيئرلا حضوأ ،تاظحالملاو ةلئسألا كلت ىلع ادرو -١٤  
اقتو ةيرودتامييقت عضوو ةجرحلا تامادختسالا تانييعت مييقت: ماع لك ناتيسيئر نأشب ةيلحرم رير  
موقي وأ فارطألا مهنيعت اهيف نيكراشملا نإف ،ةيوضعلاب قلعتي اميفو . هلئادبو ليثيملا ديمورب مادختسا
نم ةئاملا يف ٩٠رضحي ثيح ةماع ةفصب ادج ةعفترم ةكراشملا ربتعتو . مهرايتخاب كراشملا سيئرلا  

ابيرقت اوضع٣٥(ءاضعألا  ب مظنت يتلا كلت ىتح-تاعامتجالا)   ليثيملا ديموربلو . ريصق راطخإ دع 
. اياضقلا كلت جالع لجأ نم ةعونتم تاربخ اهل ةيوضع ىلإ ةجاح ةمثف كلذلو ةعونتم تامادختسا

 :ةيلاتلا تالاا يف ةربخلا يف صوصخلا هجو ىلع صقن كانهو
 ؛باشعألا ءاملع )أ( 
 ؛باشخألا ريهطت ويئاصخأ )ب( 
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 ؛نحشلا لبق ام لئادبو يحصلا رجحلا ءاربخ )ج( 
 ؛)لئادبلا ومدختسمو ريخبتلاب نومئاقلا(نوسرامملا  )د( 
 ؛ريودتلا ةداعإو دادرتسالا ءاربخ )ه( 
 .  يعارزلا داصتقالا ءاربخ )و( 

ىوتسم ىلع متبوانتلا نإ لاقو  -١٥ ةنجللا نم ةئاملا يف ٢٠-١٠   لاقتسادقو . ٢٠٠٤ماع يف  
ةنجللا نم أزجتي ال اءزج ءاضعألا ضعب ناكو . ءاضعأ ةسمخ اهيلإ مضناو ةنسلا كلت يف ءاضعأ ةتس

ةنس نم لقأل اهيف ءاضعأ نورخآ ناك نيح يف ،تاونس١٠نم رثكأ ىدم ىلع   . 
ىلإ لصت ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نإ لاقو . ةنجللا لمع تاءارجإ نم اضعب زجوأو -١٦

يناثلا نوناك٣١لبق ةداعلا يف ةنامألا  طابش رهش يفاهعيزوت نكمي ثيحب ،رياني/   عيمج ىلع رياربف /  
رهش يف عامتجا دقعي كلذ دعبو . مهنم لك ةربخل اعبت اهل لوأ ضارعتساب مايقلا لجأ نم ةنجللا ءاضعأ
اذ ضورع ميدقت عم ةماع ةسلج يف ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ضارعتسا هيف يرجي سرام / راذآ
لك ةرادجل اعبت ةجرحلا تامادختسالا تانييعت يف رظنلا متيو. ضارعتسالا يف نيكرتشملا لبق نم نأشلا  

فارطألل يئانثتسالا عامتجالا تاررقم كلذ يف امب ،ةيلاتلا تاررقملاو٩/٦ررقملل اقفو اهنم  ذئدعبو .  
ةماع ةفصب دودر درتو ،هيلع قيلعتلل ةنجللا ءاضعأ عيمج ىلإ ةينورتكلإ قيرطب يلوأ ريرقت عورشم لسري 

جللا ءاضعأ نم٢٠-١٥نم  اوضع٤٠-٣٥مهددع غلابلا ةن   ريرقتلا اذه ميدقت متي كلذ دعبو .  
 .هضارعتسا ةلصاومل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ءاضعألا ءارآل نمضتملا

ضرعتسا ،اربخب ررضلا قحلت دق ءاضعألل ةنجللا ةراسخ نأب ةراثملا لغاوشلا ىلع ادرو  -١٧
دقف ،الامجإو . ىتش بابسأل اهنم ءاضعأ باحسنا دعب نيحلا كل ذىتحةنجللا تاربخ كراشملا سيئر لا
ىلع مهنم دحاول ناكو . ةيصخش بابسأل نانثاو ةينهم بابسأل مهنم ةعبرأ ،ءاضعأ ةتس ةنجللا كرت

قاطنو ىوتسم ىلع ةظفاحملا قاشلا نم نأ ىلع قفاوي هنإ لاقو ،ةضيفتسم ةصصختم ةفرعم لقألا 
ىلعو مالاجم يف ةداقلا نم ءاضعألا نوكي نأ نيعتي هنأ ىلإ رظنلا ب ،ةنجللا يف نييرورضلا ةربخلا
ةنجللا ةلكيه ةداعإ عم هنأ حضوأ امك . ليومت نودبو ةبعص نوكت ام اريثك فورظ يف لمعلل دادعتسا

نم رثكأ نم ةيوضعلاتضفخنا ،ةليلق تاونس لبق ترج يتلا  ىلإ اوضع ٦٥  هنأ ىلع ،ابيرقت اوضع ٣٥   
ريغو ٥ةداملاب ةلماعلا نادلبلا نم لك نم ةدمتسملا ةربخلا نم لماك قاطنب ظافتحال ا رسيتي نأ يغبني  
 .ا ةلماعلا

يف طاشنب ،ةماع ةفصب ،نوكراشي ءاضعألا نإ ،روضحلاو ةكراشملا ةيضق نأشب ،لاقو  -١٨
ةيل قأ يأر كانه ناك نأ ثدح اذإو. ءارآ قفاوت ىلإ لصوتلا اوعاطتسا مأو ،لمعلا يفو تاعامتجالا
. هنيح ىتح ثدحي مل كلذ نأ مغر ،ةيلقألا يأرب ريرقت ميدقت ءاضعألا ناكمإب نإف ،ةوقب هب كسمتت

تاعامتجالا روضح ةيرورضلا ةربخلا مهيدل دارفأ اهيف عطتسي مل يتلا تالاحلا نأب عامتجالل دكأ امك 
ةطساوب عيراشملا يف رظنلا ب مايقلل ةبوصتسملا ريغ ةلجعلا بنجت تعاطتسا ةنجللا نأو ةياغلل ةردان تناك
قلعتي اميفو . اهنع ةديح ال فقاومب كسمتلا نع رفسي نأ ىلإ عرتي ءارجإ وهو ،ينورتكلإلا ديربلا

لاوط ادج ةكسامتم تلظ ةنجللا نأ هدافم ايأر اضيأ ركذ ،ةنجللا لخاد ةيعامجلا تايمانيدلا ةلأسمب  
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، ثم ،ةعامج يأ لبق نم ليم يأ ثدحي مل هنأو اهلمع تاونس اهتيوضعب ادهع لوطألا ءاضعألا ل
 .اهلمع ىلع ةنميهلل

ةقيثولل يناثلا قفرملا ىلإ نيكرتشملا هابتنا نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا ىعرتسا  -١٩
UNEP/OzL.Pro/AHWG.MBTOC/1/2 مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخا ىلع يوتحي يذلا  

اهلمعو ةينقتلا تارايخلاناجل ليكشت نأشب اهيجوت مدقي يذلا يداصتقالا عابتا ىلع نيلثمملا ثحو .  
 .افنآ اهيلإ راشملا ةقيثولاب يدهتست ةددحم تاحارتقاب مدقتلاو ناكمإلا ردقب لامعألا لودج

 حلاصملا براضت قئاثو -ءاب
كانه نأ احضوم ،لمتحم حلاصم براضت نع نالعإلا تاءارجإ ةنجلل كراشملا سيئرلا حرش  -٢٠

حلاصملا براضتنم نيعون ساسألاب ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخا هيطغت ةيمومع رثكأ براضت :  
تامادختسا تانييعت ةجلاعم دنع أشني دق اديدحت رثكأ براضتو ؛ةيعرفلا هتائيهو يداصتقالا مييقتلاو 

 .ةنيعم ةجرح
ماتلا لالقتسالا ةلافك ةلكشم ىلإ هابتنالا نولثمملا ىعرتسا ،كلذ تبقعأ يتلا ةشقانملا لالخو  -٢١

دق رداصم نم ليومت ىلع نوكرتشملا لصحي نأ متحملا نمف : الومم اهيف روضحلا نوكي يتلا ةلاحلا يف
ليومتلا ريفوت متي مل امو ،ىرخألا تائيهلاو تاعماجلاو تاموكحلا لثم ،ةيلمعلا يف ةحلصم اهل نوكي 

، . مهل ةيعارلا تائيهلاب ةلص مهل نوكت الأ يغبني هنأب طارتشالا ليحتسملا نمف ،ةنامألا نم كلذ نم الدبو
حرطدقو. ةيلوؤسملاب مهساسحإو ةيصخشلا ءاضعألا ةهازن ىلع دامتعالا بجي رتقا  يغبني هنأب ح ا 
نيكراشملا ءاربخلا نأ ىلإ ريشأ دقو .ةنراقم تالاحب رمت يتلا ىرخألا ةدحتملا ممألا تائيه براجت ةسارد  

الو ةمظنملا حلاصم ققحي امب مابجاوب عالط ضالاب نومزتلي ةيصخشلا مهتفصب ةدحتملا ممألا تائيه يف
طورشلا هذهىلع ءانبنوحنميو ،ةسسؤم وأ ةموكح يأ نم تاميلعت يقلت مهل يغبني  ةشيعم لدب    

ا موقت يتلا ماعلا مييقتلا لامعأب قلعتي اميف هنأب نيلثمملا دحأ حرتقاو .مهرفس تاقفنل اليومتو يموي  
صنلا رمألا مزلتسي دق نكلو ادج فالخلل ةريثم تسيل لالقتسالا ةيضق نإف ،ةينقتلا تارايخلا ناجل  
. ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ةيضق ةجلاعم دنع نيكرتشملل ليومتلا ريفوتو ةفلتخم تاطارتشا ىلع

اياضق لجأ نم ةيرورضلا ةربخلا ريفوت ةلكشمل لوبقم لح كرتشملا رايتخالا نأ نيلثمملا دحأ حرتقا امك 
 .يضاملا يف ةسرامملا هذهل حجان قيبطتب دهشتساو ةنيعم

اثلا قفرملا ىلإ نيلثمملاةنجلل كراشملا سيئرلا لاحأ -٢٢ ةقيثولل ثل   
UNEP/OzL.Pro/AHWG.MBTOC/1/2 ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ل ةيلخاد ةقيثو ربتعت يتلا

ىلع يوتحتو ليثيملا جلاعت يتلا ةيهيجوتلا ئدابملا نم ةلسلس  ميدقت ةلافك لجأ نم حلاصملا براضت  
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ روكذملا قفرملا مدق دقو . فارطألل ةصصختمو ةديج ةروشم
وحنلا ىلع " قيبطتلاب مئاقلا"حلطصم فيرعت ىلإ درطتساو . فارطألا ىلإ مدقي مل هنكلو هيلع قيلعتلل
نكمي نكلو نييعتلاب مدقتملا فرطلا ةرورضلاب نوكي ال قيبطت لاب مئاقلا نإ لاقو. ةنجللا هب هتحرط يذلا
يأاضيأ نوكي نأ ىتحو لب تارارقلا يف هولثمم كراشي الأ عقوتي كلذلو ،نييعتلاب لومشم يراجت نايك    

 .ةيضقلا هذ ةلصتملا تاشقانملا يف
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ةفر غ يتقرويف اهعيمجتو اهديحوت مت ،دنبلا راطإ يف تاحارتقالا نم اددع نولثمملا حرط  -٢٣
 .اهيف رظنلا ةلصاوم لجأ نم عامتجا

 ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجليف ةبولطملا ةربخلا  -ميج
لوألا قفرملا نأب املع نيلثمملا ةطاحإب ،يعرفلا دنبلل هميدقت ضرعم يف ،كراشملا سيئرلا ماق  -٢٤

لك فنصيو ةنجلل ةنهارلا ةيوضعلا نع ةماع ةرظن مدقي  UNEP/OzL.Pro/AHWG.MBTOC/1/2ةقيثولل 
 .اربخ وأ هتربخ لا اعبت وضع

ةربخلاتالاجم ليثمت يغبني هنإ نيلثمملا دحأ لاق -٢٥ ةيلاتلا  ةيئايميكلا ريغو ةيئايميكلا لئادبلا :  
ة ماهلا تامادختسالا لحم ،لحت نأ نكمي وأ ،تلح يتلا تافآلا ةحفاكمل ةليدبلا قئارطلا ؛ليثيملا ديموربل

؛ليجستلل ةيميظنتلا تايلمعلا ؛لئادبلاب ةلصتملا داشرإلا ةطشنأ وأ ايجولونكتلا لقن ؛ليثيملا ديموربل 
ايجولونكتلا لقن نوكي نأ يغبني هنأ ىأترا هنكلو ،يأرلا اذه رخآ لثمم ديأو . ةيعارزلا تايداصتقالا

 .نيلقتسم نيدنب لئادبلاب ةلصتملا داشرإلا ةطشنأو
ةفنآلا ةرقفلا يف روكذملا لوألا لثمملا يأر نم ناكو -٢٦ ةيوضع ةيبلاغ ىدل نوكي نأ يغبني هنأ  

دحاو نم رثكأ ذيفنت يف ةربخلا يوذ ءاضعألل ةيلضفألا ءاليإ يغبني هنأو ،ةرشابمو ةيلمع ةربخ ةنجللا 
ن أ ،ةربخلا رفاوتو تيقوتلا ةنسح ضارعتسا ةيلمعب مايقلا ليهست ةيغب ،ةنجلل نكميو. لئادبلا هذه نم

ةيفافشلا ليهستل-ةبوتكمتامهاسم سمتلت  نييفاضإ نييراشتسا ءاربخ نم-  يغبني هنأ ىلإ حملأ ،اريخأو .  
عامتجالا ىلإ لوصولا لبق تانييعتلا نم ة صحل مييقتب عالطضالل نيدعتسم نولمتحملا ءاضعألا نوكي نأ

ةحاحلا سمت دق عامتجالا دعب لمع يأب عالطضاللو ،ةحاتملا ةيلحملا دراوملا عيمج نم ةدافتسالا لجأ نم 
 .ةيئاهنلا هتروص يف ريرقتلا عضول هيلإ

اعبت ةنجللا ءاضعأ عيمجتب اوماقو لوألا قفرملا يف ةدراولا تامولعملا نيلثمملا نم ديدعلا لوانت  -٢٧
مربخ تالا  .ةماع ةفصبةنجللا ةربخ يف تاوجفلا ديدحتل تامولعملا كلت اومدختسا دقو   .

نأىلع كلذ نع ةجتانلا ماظحالم تلمتشاو ؛تاموكح لبق نم ام ةقيرطب نولومم ءاضعألا فصن :  
نع نولثمم دجوي الو ةلثمملا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا تامظنملا نم ادج ليلق ددع دجوي 
عيزوت دجوي ؛ةيلمعلا ةربخلا باحصأ ءاربخلا نم رثكأب نويعماج ءاربخ كانه ؛ليثيملا ديمورب يمدختسم 

، و. ةبرتلاب ةربخلا باحصأو داصحلل ةيلاتلا ةربخلا باحصأ ءاضعألل واستم حضوأ كلذ ىلع ادر
فرملا نأةنجلل ةكراشملا سيئرلا نيريثكلا نأ ىلإ راشأو وضع لكل ةلماش ةيتاذ ةريس مدقي ال لوألا ق  
ةيمست عيطت سيو ريخبتلا لاجم يف ةيلمع ةربخ هيدل هسفن هنإ لاقو. ةددعتم تالاجم يف ةربخ هيدل مهنم
 .لودجلا يف زربي مل مهنم ادحأ نأ مغر ةضيفتسم ةيلمع ةربخ مهيدل نمم ءاضعأ ةعست

ركذ ةنجلل كراشملا سيئرلا نإف ،ةربخلاب قلعتي اميف مج لخادت ةمث نأ نيح يفو -٢٨ ددع دجوي هنأ  
ةليدبلا تايجولونك تلاب ةيلمعلا ةفرعملا نوكتسو: ةنيعم تالاجم زيزعت ىلإ ةجاح ةمث نأو عارزلا نم ليلق
ةكولمم ةليدبلا تايجولونكتلا ضعب نأب ءاضعألا ريكذتب نيلثمملا دحأ ماقو . صاخ هجوب بيحرت عضوم
لوصحلل تابلطب مدق تلا يف تاكرشلا ةين نسح ىلع دمتعت نأ ةنجللا ىلع نيعتي هنأو ةصاخ ةيكلم
 .تايجولونكتللليجس ت ىلع
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الا غالبإبةنجلل كراشملا سيئرلا ماق -٢٩ يف ةلثمملا تاربخلا عاونأ ىتش ضارعتسا متي هنأب عامتج  
تاحارتقالا نم ددعب نولثمملا مدقتو .ةنجللا لمع لاجمب ةلصلا ةقيثو لظت نأ ةلافكل ةنس لك ةنجللا  

باقعأ يفو . اهيف رظنلا ةلصاوم لجأ نم عامتجا ةفرغ يتقرو يف اهعيمجتو اهديحوت مت ،دنبلا راطإ يف
ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ تاحرتقملا ليوحت ىلع عامتجالا قفاو ،رظنلا اذه ةلصاومب مايقلا 

 .اهيف رظنلل
 ءاربخلا رايتخال تاءارجإو ريياعم -لاد 

ضرعم يفكراشملا سيئرلا راشأو -٣٠ دق ةنزاوتملا ةيوضعلا رايعم نأ ىلإ ،يعرفلا دنبلا اذه ميدقت ،   
يرف تاصاصتخا نم١ – ٢ةرقفلا يف هرارقإ مت  نأو ،ةيعرفلا هتزهجأو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا ق  

 .نزاوتلا كلذ نامضل ءارجإلا اذه شقاني نأب بلاطم قيرفلا
ىدل ةصاخبو ةيرورضلا تاربخلا ىلع روثعلاةلكشم نولثمملا زربأ ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا يفو  - ٣١  

ديازت نم ةنجللا ههجاوت ام ىلإ يذيفنتلا نيمألا راشأ ،قايسلا اذه يفو. ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا   
مجح يف رمتسم ددج ءاضعأ ىلإ ةمئادلا ااجاحوىلإو لمعلا  جايتحالا اذهنع امغرو.   نإف  ةيلمع ،   
ًارخؤم تمت يتلا باطقتسالا ءاضعأ ةسم خب ادمأ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل لجأ نم 

،ةطقنلا هذه نيلثمملا دحأ ديأ دقو. ددج اضيأ نأ ىلإ راشأ ثيح   نييعت نم نآلا ىتح تنكمت د قةنجل لا 
يعارز داصتقايريبخ   ، طقف ددشكلذ ىلإةفاضإلابو . هيلإ ةجاحلا سمت تناك يذلا صصختلا وهو   ، 

لجأ نملمعلا نأ ىلإ راشأو ،ااربخ ةدعاق عيسوت ىلإ جاتحت ةنجللا نأىلع ةنجلل كراشملا سيئرلا    
دوهجمب مايقلا اهئاضعأ نم بلطتي ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجللثم ،يع وط زاهج ليكشت  ،
نأ ىلإ ًاضيأ ريشأ دقو .يداع ريغ ةجردلاب ينقت زاهج يه ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل   

ي ال٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا نم ءاربخلا ةكراشم ةدايز نأو ،ىلوألا  ريياعم باسح ىلع متي نأ يغبن  
 .ةربخلا

بجومب ةل ماعلا فارطألا يف ةربخلا نم ةعمجم ةمث نأ ىلإ نورخآ نولثمم راشأ ،كلذ ىلع ادرو -٣٢
ةنجللا ةيوضع يف رغاوشلا ءلمل اهنم ةدافتسالا نكمي٥ةداملا   .ةربخلا هذه ديدحت ةيفيك يف ةمهملا لثمتتو:  

ةلماعلا نادلبلا مايق نود لوحي دق ةرغاشلا فئاظولا نع ةيفاكلا ةياعدلا صقن نأ ىلإ نيلثمملا دحأ راشأ 
ةنجللا ةيوضعل نيحشرم ميدقتب٥ ةداملا بجومب  . 
نولثمملا حرتقا ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل تاربخلا ديدحتل ةليسوكو ،هيلع ءانبو  - ٣٣  ،

ءاربخلا ديدحت ةصاخ ةفصب مهيلإ بلطتو ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلإ بتكت نأ ةنامألا ىلع   
ةداملا نادلب رودقم يف نوكي نأ يغبني هنأ ىلإ نيريش م،اهيدل نيدوجوملا تاعورشم يف تطرخنا يتلا  ٥ 

فارطألا ددعتم قودنصلا راطإ يفليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا  حرتقاو .ءاربخلا ضعب ددحتنأ    
ةكبش ىلع اهعقوم ىلع ءاربخلا ءالؤه ىلإ اهتجاح نع اضيأ نلعت نأ ةنامألا ناكمإب نأب نيلثمملا ضعب  
بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نم ةنجلل نيحشرملا ةيرثكأ نأ موهفملا نم نأ ىلإ رخآ لثمم راشأو. بيولا  

يعاود نم نهارلا تقولا يف ربتعت ةجرحلا تمادختسالا نم تاءافعإلا ةيضق نأ ىلإ رظنلاب ٥ةداملا   
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، .٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل ص اخلا لاغشنالا حاضيإ بلط ىلع ًادرو كراشملا سيئرلا حضوأ   
حلاصملا ضراعتساسأ ىلع ماقةنجللا ةيوضع لحرتقم ريبخ يأ ضفر لديحولا ببسلا نأ ةنجلل   . 

نادلبلا ىلع طقف رصتقي ال نزاوتلا نأ ىلإ نيلثمملا دحأ راشأ ،نزاوتلا ةلأسمب قلعتي اميفو  - ٣٤
ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ نادلبلاو ٥ةداملا بجومب ةلما علا اضيأ يعسلا بجي هنأو: ٥  نزاوت قيقحتل  

ريغ نادلبلاو ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا نيب لضفأ نزاوت قيقحت نامضل ةليسوكو . لداع يفارغج  
م نييعتلا تابلط يواست دنع هنأ ىلع عامتجالا قفتا دقف٥ةداملا بجومب ةلماعلا  تالهؤملا يف نيقيرفلا ن  

 .ةنجللا يف يفاكلا ليثمتلاب ىظحت ال ةعومجم نم مداقلا بلطلل ةيلضفألا ىطعتف
٣٥ -  ، ةيلوؤسم نأ نم مغرلا ىلع هنأ هدافم يأر نع نيلثمملا دحأ برعأ ةيلمعلا هذ قلعتي اميفو

قتاع ىلع عقت رمألاةيا يفءاضعألا نييعت ل   ، نيكراشملا ءاسؤرلا يتأت نأنيعتي هناف  تاحيشرتلا  عيمج يف    
بناج نم ةرشابم تاحيشرتلا اهيف مت تيتلا تالاحلا يف هنأ حرتق أ دقف ،هيلع ءانيو. فارطألا نم تالاحلا

ي ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف وأليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ءاسؤرلل يغبن  
 .نوينعملا ءاربخلا اهنم يتأي يتلا نادلبلا عم اورواشتي نأ نيكراشملا

يف اهعيمجتو اهديحوت مت يتلا قيرفلا ءارآ كراشملا سيئرلا زجوأ ةشقانملا هذه ءاهتنا بقعو  - ٣٦
عامتجالا قفاو ،ةشقانملا هذ عالطضالا باقعأ يفو . اهتشقانم ةلصاوم لجأ نم عامتجا ةفرغ يتقور
 .اهيف رظنلل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ تاحرتقملا ةلاحإ ىلع

تامادختسالا تانييعت مييقتب قلعتي اميف ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجللمع تاءارجإ  -ًاعبار   
 ليثيملا ديموربل ةجرحلا

ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل بناج نم غالبإلاو ليلحتلا ةيلاعفو ةيفافش ةدايز ةرورض  -فلأ 
 ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نأشب
هميدقت ضرعم يفكراشملا سيئرلا اعدو - ٣٧ قرط ناشب تاقيلعت ءادبإ ىل ، إيعرفلا دنبلا اذه ، 

نأشب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل هب موقت يذلا غالبإلاو ليلحتلا ةيلاعفو ةيفافشلا ةدايز 
نم ربكأ ةجرد داجيإ ةيمهأىدم ىلع نيلثمملا دحأ ددشو. ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ةيفافشلا    

نم ةنيعم ةجرد ريفوت ىلإ ةجاح ةمث نأ ىلع  و،ةذختملا تارارقلا ةيقادصمل ةبسنلاب ةيلمعلا يف ةءافكلاو
ةيئاهنلا جئاتنلانأشب ؤبنتلا ىلع ةردقلا يغبني ةن جللالخاد تارارقلا عنص ةيلمع يف ةمدختسملا ريياعملا نإ .  
ليصافتلا نم ديزملل ةسام ةجاح كانه ن إ. نييعتلاب ةمئاقلا فارطألل غلبت نأو ةخسارو ةحضاو نوكت نأ

اذإ امو ،اهيلع ةقفاوملاو تانييعتلا ليلحت يف نيكراشملا اهئاضعأ ددعو ةنجل لاا لمعت يتلا ةيفيكلا نأشب 
 .ماربخ ةرئاد لخاد عقت ال يتلا تانييعتلا ىلع اوتوص دق ءاربخلا ناك
نأ ،ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ةيفافش ةدايز ةيغب ،يغبني هنأ هدافم ايأر نيلثمملا ضعب ركذ  -٣٨

ةيلصألا تابلطلا يأ  (٩/٦ررقملاب ةلصلا ةقيثولا ةيساسألا تامولعملاب نييعتلاب مئاقلا فرطلا ظفتحي 
ءانب ةنجلل اهتحاتإو ،فر طلا تانييعت رصانع لكشت يتلاو) نيمدختسم وأ تآشنم نم ةدراولا تاءافعإلاب

بسانملا تقولا يف تادنتسملا هذه ميدقت نع زجعلا نإ . نييعتلل ةززعملا تادنتسملا نم ءزجك اهبلط ىلع
 ".مييقتلل لباق ريغ"ةئف يف نييعتلا عضو يف ببستي دق 
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ا أ اهلظ يف لئادبلا تتبثأ يتلا فورظلا فصت لئادبلل ةعسوم ةفوفصم دادعإ نكمي هنأب حرتقا - ٣٩
سامتلا ىنستي يكل ةفوفصملا يف ةنيعم ةلاح تاسارد ىلإ تاراشإ داريإ بجيو ًايداصتقاو ايجولونكت ةيدجم 

 .تامولعملا نم ديزملا
ا ىصوملا تانييعتلا بابسأب قلعتي اميف حوضولا داقتفا نأشب هلاغشنا نع نيلثمملا دحأ برعأ  -٤٠

فورظ يف هدلب يف ةينطولا نييعتلا ةيلمع ىلع سكاعم ريثأت اهل نوكي يتلاو ةيعلسلا تاعاطقلا ضعب يف  
 .ةلثامم

نكمي ،نييعتلا نأشب غالبإلاو ليلحتلا ةيلمعب ليجعتلل هنأ هدافم يأر نع نيلثمملا دحأ برعأ و -٤١
مادلب تانييعت اهيف ثحبت يتلا تاعامتجالاروضحل نيينطولا ءاربخلل ةوعد هيجوت هذو . نيبقارمك  
لا نأشب اابلط ىلعادر يقلت لبق راظتنالا ىلإ ةنجللا رطضت نل ةقيرطلا يذلا سابتلالا بنجت متيو،حيضوت    
هجول ًاهجو لمعلا ىلع ةردقلا مدع ءارج نم قباسلا يف أشن دقنوكي ةنجل لاتاعامتجا ريراقت نأ ديب .  

و ،ةيفافشلانم ربكأ ةجردنامضل ريثكب ةيلومش رثكأ نوكت نأ بجي  يتلا ةلئسأل ا نع ليصافت مدقتنأ  
مل هنأ تابثإل مهدودرو ءاربخلا ىلإ تهجو غض يأسرامت  هذه لثم نامضل ىرخألا ةليسولاو . ةرثؤم طو 
تامادختسا تانييعت ىلع ةقفاوم ن نوسمتلي ال نييدايح نيبقارم ىلإ ةوعدلا هيجوت يف لثمتت دق ةهارتلا
 . ةجرح

ا نم٤ – ٣ةرقفلا نأ ىلإ نيلثمملا دحأ راشأ مث نمو  -٤٢ مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخ  
ءاقبإلا يف هتبغر نع برعأو ،ةنجللا تاعامتجا يف نيبقارم روضح ةحاتإل اهرييغت نأ بجي يداصتقالا  

نيمداقلا نيينطولا ءاربخلا عم ةيئانث تاشقانم ءارجإ حرتقُأ امك .هيلع يه ام ىلع تاصاصتخالا هذه ىلع  
ىلإ يدؤيس كلذ نأ عم ىرخألا ةيسيئرلا تاعامتجالا شما ه ىلع كلذو نييعتلا ةمدقم فارطألا نم
 .دراوملا ىلع ًايفاضإ ًاطغض ضرفيو ةليلق مايأب تاعامتجالا ةدم ةلاطإ

نييعتل لةم دقملا فارطألا نم نيبقارم روضح نأشب ةيوق لغاوش نع رخآ لثمم برعأ -٤٣
فارطألاو ةنجللا نيب تا رواشم ءارجإل ىرخآ لئاسوو اقرط كانه نأ ىأتراو. ةنجللا تاعامتجال
ةنجللا مييقت لعجت نأ ةسرامملا هذه لثمل نكمملا نم نأ نم ىشخي هنإف ،كلذ ىلع ةوالعو . نييعتلاب ةمئاقلا
  .ازيحتم ةجرحلا تامادختسالا تانييعتل

هنكل ،ةنجللاو نييعتلا ةمدقم فارطألا نيب لاصتالا نيسحت مهملا نم هنأ رخآ لثمم قفاوو - ٤٤ راشأ  
تاعامتجا ءانثأ دعب نع تارمتؤملا قيرط نع نيينطولا ءاربخلاب لاصتالا نأ ىلإ ققحي نأ نكمي ةنجل لا 
نييعتلا يف رظنلاب نيمئاقلاةنجل لا نم ءاربخ موقي نأ حرتقا رخآ الثمم نأ ريغ. ااذ ةجيتنلا ةمئاق عضو ب 

ا فرطلا ىلإ مدقتو ةنجلل ناكراشملا ناسيئرلااهرقينأ نكمي ةددحم ةلئسأ  نم نيعوبسأ لبق نييعتلل مدقمل  
تقو يف ةلئسألا ىلع تاباجإ ميدقت لواحي نأ نييعتلا مدقم فرطلل نكمي ثيحب ،ةنجلل يلاتلا عامتجالا 

دقع قيرط نع وأ بقارمك روضحلا مادختسا نكمي ذئدنعو . عامتجالا اذه يف اهيف ةنجللا رظنل بسانم
ةلماك تانييعتلا تناك ول هنأ ىأر نيلثمملا دحأ نأ ديب. ةيفاضإ ةلئسأ يأ حرطل دعب نع تارمتؤملا  

نل ذئدنعو ،ةلئسألا هذه لثم أشنت نلف يداشرإلا بيتكلا يف ةبولطملا تامولعملا عيمج ىلع توتحاو 
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ايرورضةلئسألا مئاوقو نيينطولا ءاربخلا دوجو نوكي ةيلومشب ضرع امهم نييعتلا نأ نورخآ ىأتراو .   
ىرخأ ةلئسأ أشنت نأ متحملا نموًاقالطإ لامكلا دح لصحي نل هنإف  . 

ةنجل لاتايصوت اهيلإ تدنتسا يتلا ةيسايقملا تاضارتفالاو ةنجل لاريراقت نأ نيلثمملا دحأ دافأو  -٤٦
رابتعالا يف ذخآلا عم تاضارتفالا ىلع درلل ءارجإ ةحاتإ يغبني هنأو ةمات ةروصب ةفافش نوكت نأ بجي 

تانييعتلاب قلعتي اميف ةنجل لاررقم نأشب رداصلا ريرقتلا نأ بماع قافتا داسو . نييعتلاب ةطيحملا فورظلا
 ، ليصفتلاب امررقم ءارو ةنماكلا ججحلاحرش نأش نم نأو ةياغلل ًاضماغو ًاريصق ناك ىلع لمعي نأ    

رثكأ ريراقت رادصإ ن ألقلقلاب روعش داس هنأ ديب . ءاوسلا ىلع ةنجللا ةيقادصم زيزعتو ةيفافشلا نيسحت
رفاوتب قلعتت لكاشم أشنت دقو ةنجللالهاك ىلع ةعقاولا لمعلا ءابعأ ةدايز ىلإ يدؤي نأ هنأش ن مًاليصفت   

 .لمعلا نم ديزمب عالطضال ةنجللا يف ءاربخلا
كلذبو ةيليمكتلا تانييعتلا ءاغلإ نيلثمملاضعب حرتقاو - ٤٧ متي  ىلإ تاءارجإلا لازتخاو طيسبت    
مهدحأ حرتقاكلذ عمو ،تانييعتلا نم ةدحاو ةلوج درجم ةيلآ عضو  ام  ةيئانثتسالا تانييعتلل  عضوم    
عطاق لكشب ةمزال تناك اذإذيفنتلا نأ عقوتملا نم نأ باهدلب ةبرجت ىلإ ًادانتسا ىرخأ ةلثمم ت حرتقاو.  

 ، ةلمتحم ةيلآ هرابتعا نكمي ئراطلا مادختسالا نأشب مئاقلا مكحلا نإةيليمكتلا تانييعتلا ددع شمكني  
 .ةيئانثتسالا تانييعتلل

تانييعت نأشب يداشرإلا بيتكلا رودل حضاو ساسأ دوجو نأش نم نأ نيلثمملا دحأ لاقو  - ٤٨
ةلباقلا فارطألا تاعامتجا تارارقب هتقالعو ،بيتكلا اذه رودو ،ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا 

بيتكلا مادختسا يغبني هنأ ىلع ماع قافتا كانه ناكو. ةنجللا ةيلمع ةيفافش نم ززعت نأ ،قيبطتلل  
تانييعت نأشب رداصلا مكحلا هيلع ىنبي يمسر ساسأك يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يداشرإلا 

هنأ ىلإ نيلثمملا دحأ را شأو. فارطألل سداسلا عامتجالا نم هدامتعا دعب كلذ و،ةجرحلا تامادختسالا
لعفلابمزتعملا نم ةرقفلا ىلإ ادانتسا ،  يئانثتسالا عامتجالا ررقم نم) ك (٩  بيتكلا مدقي نأ ،١/٤   
صن عورشم ريفوت بجي كلذ ىلع ءانبو , فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ءانثأ هرارقإل يداشرإلا

بيولا ةكبش ىلعةنامألاعقوم ىلع هيلع قيلعتلل  ةنجلل ةيلخادلا قئاثولا نأ ىلع ًامومع قفتاو.  لثم ،   
يداشرإلا بيتكلا يف نمضت نأ بجي،ىرخألا ةيهيجوتلا ئدابملاو حلاصملا براضت ةقيثو  . 

نأ ةنجلل كراشملا سيئرلا حضوأ - ٤٩ نييعتلا ةمدقم فارطألل ةيلصألا تانييعتلا لعفلاب تقلت ةن لا 
رفاوتت ةن جللاءاضعأ عيمج نإ لاقو . هيلع ةيئاهنلا اايصوت تنب يتلا ساسألا كلذ لكش ثيح ،لماكلاب
الا لبسمهيدل ا عيمج ىلععالط  فارطألا نم مدقملا وحنلا ىلع -تانييعتل   عقوم قيرط نع كلذو -   
كسيد ىلع وأ ىرخأ ةيكبش عقاومو بيولا ةكبش ىلعةنجل لا تايصوتلا ىلع ةقفاوملا تمتو )صرق(   ،
 .ةنجلل ةماعلا تاسلجلا يف نييعت لك نأشب

لجأ نم عامتجا ةف رغ يتقرو يف اهعيمجتو نولثمملا اهحرط يتلا تاحارتقالاو ءارآلا ديحوت مت -٥٠
لماعلا قيرفلا ىلإ تاحرتقملا ةلاحإ ىلع عامتجالا قفاو ،كلذب مايقلا باقعأ يفو . اهيف رظنلا ةلصاوم
 .اهيف رظنلل ةيوضعلا حوتفم
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ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلب ةصاخلا ةجرحلا تامادختسالاب ةقلعتملا ريراقتلا لكشو تيقوت  -ءاب 
 ليثيملا

،كراشملا سيئرلااعدو  - ٥١ يعرفلا دنبلل هميدقت ضرعم يف مهرظن تاهجو ءادبإ ىلإ نيلثمملا ،   
ميدقتل ةحضاو ةينمز دودح ىلإ ةجاحلا ىلع قافتالا نم مغرلابو .ةنجللا ريراقت لكشو تيقوت لايح  

ةينعمل ا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ىلع ناك اذإ امب قلعتي اميف ةفلتخم ءارآ نع بارعإلا مت دقف ،تامولعملا
ادحاوًاريرقت دعت نأ ليثيملا ديموربب اهنم ريرقت لك يوتحي نأ بجي اذام ىلعو ريراقت ةدع وأ  لاقو .  

هيلع صوصنملا وحنلا ىلع ةنس ةيأ يف د يحوريرقت دادعإب طقف بحرتس ةنجللا نإ ةنجلل كراشملا سيئرلا 
دحلا نأشب ةبوتكم تاحرتقم يف رظنلا ىلع عامتجالا قفاوو. فارطألا عامتجال ةلصلا يذ ررقملا يف  

 .ةلأسملا نأشب ةيصوت ةيأ ةغايص لبق نوينعملا نولثمملا همدق يذلا ينمزلا
عامتجا ىلإ ةيونس لمع ططخ ميدقتل ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل اهعبتت يتلا بيلاسألا  -ميج 

 فارطألا
دنبلل هميدقت ضرعم يف كراشملا سيئرلا قفتاو -٥٢  ،، نيلثمملا عميعرفلا ىلع  ال ًاردق كلانه نأ    

دنبلا اهيطغي يتلالمعلا ةطخ اهلمشتس يتلا ةطشنألا ةيضق نيب لخادتلا نم هب ناهتسي  تاريثأتلاو )ج (٤   ،
يعرفلا دنبلا اهيطغي يتلاو ةطشنألا هذهل ةينازيملاب ةقلعتملا داس ،لمعلا ةطخ نومضمب قلعتي اميفو ). د (٤ 
نأشب تاحارتقالا نم ددعب ىلدُأو ،ةنجللا ءادأ ةيفافش زيزعتل ةليسو اهفصوب لمعلا ةط خ ايازم ىلع قافتا
ةينمزلا دودحلا ؛ماهملا ضيوفت ؛ةنيعم ةنسل ةيساسألا ثادحألا: لثم اهنيمضت نكمي يتلا رصانعلا ديدحت  
تارايخلا ةنجل ةي وضع يف تارييغتلا ؛فارطألل ةبسنلاب ااريثأتو ةينازيملاب ةقلعتم تاحرتقم ؛تانييعتلل

ةمهم ىلع صنلاةداعإو ؛ةنسلا دادتما ىلع ةنجل لاةطشنأ نع زجوم ريرقتو ؛ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا   
ةيجيتارتسا ةطخو ؛مييقتلاو دصرلا تابلطتمو ءادألا تارشؤمو ؛غالبإلا تاينقتل لصفم حرشو ؛ةنجل لا
 .ةيفارشتسإ

لعفلاب تمدق دق تناك ةنجللا نأ ىلإ ًارظن ،زجوم رير قت ىلإ ةجاحلا لوح لدجلا ضعب رادو - ٥٣
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يونسلا يلحرملا ريرقتلا نم ءزجك فارطألا عامتجا ىلإ ًايلحرم ًاريرقت 

اهزاجنإ نم ةنجل لانكمتت مل يتلا ماهملا ًاضيأ ريرقتلا كلذ يطيغي نأ يغبني ناك اذإ ام ل وحو ،يداصتقالا
اصملالكاشملاو وأ،كلذل ةبح  ام  نأ بجي ناك اذإ   ةيرصح ةروصبايفارشتسا ريرقتلانوك ي  دحأ سمتلاو .  

فارطألا لبق نم دمتعتس تناك اذإ امو لمعلا ةطخةلاحنأشب ًاحيضوت نيلثمملا  ىلإ رخآ لثمم راشأو .   
ثيح ،فارطألا تاعامتجا يف ا لومعملا ةسرامملا ناجلو م ييقتلا ةقرفأ جتاونب طقف املع ةطاحإلا متي 
ةيلالقتسالا أدبم ىلإ هتراشإ ضرعم يف ،يذيفنتلا نيمألا ددش امك. اهرارقإ نود ةينقتلا تارايخلا  

 .فارطألا عامتجا ةرود عم ةنجللا لمع ةطخ قيسنت ةرورض ىلع ،ةنجللا لمعل يعوطلا ساسألاو
ةطخ ةغايص نإ ةنجلل كراشملا سيئرلا لاق ،تريثُأ يتلا ةلئسألاو لغاوشلا ضعبل ةباجتساو  - ٥٤

ةمدقملااهريراقت رادصإل لعفلاب دعملا ينمزلا لودجلا ىلإدنت ستنأ نكمي ةنجللا لمع  فارطألا ىلإ  اميفو .  
ةلمتكم ريغ لازت ال يتلا ةرخأتملا ةطشنألا ضعب اهيدل لازي ال ةنجللا نأ ىلإ راشأ تيقوتلا ةيضقب قلعتي 

دراوملاب قلعتت تاريثأتاهلو  . 
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ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلاهعبتت يتلابيلاسألا  -لاد  تاحرتقمب فارطألا عامتجا ديوزت  يف   
 ةنامألا قيرط نع ةنجللا لمع فيرعتل ةينازيملا

نوضغ يفكراشملا سيئرلا بلطو - ٥٥  ، ، تاهجو ميدقت نيلثمملا نم  يعرفلا دنبلا اذه ميدقت
علا ةطخ يوتحت نأ بجي ناك اذإ املوحمهرظن  شاقن رادو. ال مأ ةينازيملاب قلعتت تاحرتقم ىلع لم   

ثيح ةلأسملا هذه نأشب ريبك ةطخ نأ ىلإ نورخآ راشأو تامولعملا هذه لثم نيمضت نيلثمملا ضعب ذبح   
ملا ةسرامملل ًاقفو هنأو،ةيعوضوملا اياضقلاب طقف ىنعت نأ بجي لمعلا رارقإ نري ،ةدحتملا ممألل ةيرايع   

نم اهل امىلع ةقفاوملاب ،لاوحألا نم لاح يأ يف لمعلا ةطخ رذحو . ةينازيملاب ةقلعتمراثآ و ةيرادإ راثآ  
ءابعأ ةدايزو لمعلا ةطخ يف ةينازيملاب قلعتت تاحرتقم نيمضتب يفاضإ لكش داجيإ ةبغم نم نيلثمملا دحأ 

ا ساسأ ىلعلاح يأ ىلعلومي ناك ةنجل لالمع نأ ىلإ رخآ راشأو . ربكأ ةروصب ةنجللا لمع تابهل  
ةدايز ىلع ااردق نم دح يذلا لماعلا وهو ،لايرتنوم لوكوتورب تائيه نم معدلا قلتي ملو تاناعإلاو 

 .لمعلا ءابعأ
نيلثمملا دحأ حرتقاو - ٥٦ لاومألا غلابمو ،رضاحلا تقولا يف ليثيملا ديمورب ةطشنأ ةيمهأل ًارظن هنأ ب 

قيرف ةينازيم تايولوأ بيترت ةداعإ نكمملا نمف ،ةررضتملا ةيعارزلا ةطشنألا يف ةنمضتملا ةريبكلا  
. ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ةطشنأل حاتملا ليومتلا ةدايزليداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 

ريغ ةراشإ يطعي دق يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةينازيمب بزعالتلا ةداعإ نأ رخآ لثمم ىأتراو  
فارطألا ىلإ ا بوغرم ةيمهأ لقأ وأ دئاز لكشب ةلومم تناك هتطشنأ نم ًاضعب نأىلإ حملت  نم ًالدب و . 
لمتحملا نم نأل ًارظن ةجرحلا تامادختسالا تانييعتب لصتت ةطشنأل ليومتلا نم ديزملا سامتلا بجي ،كلذ  
ايجولونكتلا قي رفل ىرخألا ةطشنألا يف لالتخا ثادحإ نود ،ةدودحم ةرتف تاذ ةطشنألا هذه نوكت نأ

يف ةينازيملاب ةقلعتملا لئالدلا ضعب نيمضت يغبني هنأ هدافم ماع مهفت ىلإ لصوتلا متو. يداصتقالا مييقتلاو  
ثيح نم اهتطشنأ نع بترتت دق يتلا ءابعألل حضوأ مهف ىلإ ةجاحلا ببسب ةنجللا لمع ةطخ 

نمتاجايتحالا   ، دراوملا فارطألا عامتجاليغبني هنأ ىلع  نأ  يتلا ةيونسلا ةينازيملا نم ءزجك ةينازيملا رق ي  
يلخادلا ماظنلا نم١٤ةداملل ًاقفو هنأ ىلإ قرطتلا مت امك ةنامألا اهدعت  ريرقت ميدقتب ةبلاطم ةنامألا نإف    ،

ةيرادإ راثآ نم عامتجالا ىلإ ةمدقملا لامعألا لودجل ةينفلا دونبلا عيمجل ام نأشب فارطألا عامتجا ىلإ 
ررقي مل ام ،دونبلا هذه نم دنب يأ يف رظنلا متي الو ،اهيف رظنلاب عامتجالا مايق لبق،ةينازيمل اب ةقلعتم راثآو

ةيرادإلا راثآلا نأشب ةنامألا ريرقتل هيقلت نم لقألا ىلع ةعاس ٤٨رورم ىتح ،كلذ فالخ عامتجالا   
 .ةينازيملاب ةقلعتملاراثآلاو 

تحت عامتجالا ةعاق ةقرو يف لامعألا لود ج نم دنبلا اذه لوح نيلثمملا تاحرتقم تجردأ - ٥٧
 .اهثحبل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ ةفوقعم ساوقأ نيب تليحأو ،لامعألا لودج نم) ج (٤دنبلا 

 ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالاتانييعت مييقت ريياعم نأشب ىرخأ تاهيجوت  -ًاسماخ
 ٩/٦ررقملا يف ةني بملا ريياعملا قيبطت نأشب ىرخأ تاهيجوت -فلأ 

هثحب ررقملا عوضوملا نأ امب هنأ ،كلذ ىلع عامتجالا قفاوو ،كراشملا سيئرلا حرتقا - ٥٨  ضيفتسم 
ريوطت ةدايز بجي يتلا تالاا ديدحتب بسحف اوموقي نأنيلثمملا يلعف ،تقولا قيضل ًارظنو ةياغلل   
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،هيجوتلا تايلآ اهيف اابثإ وأ اهفيرعت نود  نيسيئرلل نكميو ةبوتكم تاقرو ميدقتب ًاضيأ بحريو . 
 .يلاتلا مويلا عامتجا يف اهيف رظني يكل تالاا هذ ةمئاق عيمجت نيكراشملا

حي يتلا تالاا نم ددع ىلإ رظنلا نالثممىعرتسا - ٥٩ اهيفرمألا جات  ىلإ  تاهيجوتلا نم ديزم    
هجوب ةراشإلا عم تالاا هذه يف زرحأ يذلا مدقتلا ىلإو ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل  

يف تالاا جاردإ بجي هنأ حِرتق او. فارطألل لوألا يئانثتسالا عامتجالا يف ةذختملا تاررقملا ىلإ صاخ
ةراشإلا ةيغب فارطألل لوألا يئانثتسالا عامتجالا نع ةرداصلا ةلصلا تاذ تاررقملا ىلإ ةراشإلا عم ةمئاق 

نيترقفلا ١/٤يئانثتسالا عامتجالا ررقم ىلإ ةراشإلا عم ،ةيداصتقالا ىودجلا : ةيلمعلا مدقت ىلإ      و٦، 
ةرقفلا ١/٣يئانثتسالا عامتجالا ررقم ىلإ ةراشإلا عم تانوزخملا ؛ )ج(٩ عم غالبإلا تابلطتم ٥،   ،

ةرقفلا ١/٤يئانثتسالا عامتجالا ررقم ىلإ ةراشإلا  قيرفل يداشرالا بيتكلاو )ز(و) ه (٩،  ايجولونكتلا ، 
ةرقفلا ١/٤يئانثتسالا عامتجالا ررقم ىلإ ةراشإلا عم يداصتقالا مييقتلاو    ).ك (٩، 

ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريراقت يف دجوي هنأ ىلإ ركذلاب رخآ لثمم راشأ و - ٦٠
تابلط نم الئاه اددع ةجرحل ا تامادختسالا تانييعت مييقت نأشب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا
لءاست و. ايئاقلت ةنجللا اهقبطت يتلا ريياعملا نأشب حيضوت تابلط ىلع ةوالع ،ةنجللا نم ةمدقملا هيجوتلا
ةيضقاهيفلظت س يتلا ةدملا لوط لايح ًاشهدنم رخآ لثمم ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ   لظ يف ةراثم   ،
 .هيلع قفتملا يجيردتلا صلختلل ةمانزر دوجو
، . دنبلا اذه نأشب ةديدع تاحرتقم نولثمملا مدق -٦١ تاحرتقملا كلت ةلاحإ ىلع عامتجالا قفاوو

 .اهيف رظنلل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ ،ةفوقعم ساوقأ نيب ةعوضوم
اهيفهيجوتلا سامتلا ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل يغبني يتلا تالاحلا -ءاب  نم    

 اهلامعأ فيرصت يف فارطألا عامتجا
ىلإ ،يعرفلا دنبلا اذهل هميدقت نوضغ يفكراشملا سيئرلا اعدو - ٦٢ ةعاق نم تاحرتقم ميدقت ،   

نأ ىلع قافتالا متو.عامتجالا ةمث  هيجوتلا سامتلا بجي ةددحم تالاح  اهيف  فارطألا اهحرتقت نأ نكمي ال    
جلل ةيونسلا لمعلا ةطخ نإف كلذ عمو.ةقبسم ةروصب تجردأ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةن  
اهجلاعت دق يتلااياضق لا تالاجم زاربإو ديدحتل ًايتآؤ مًاعضوم ًاضيأ لكشت اهلعلو ةلبقملا ةنسلا يفةنجللا    
ديفملا نم هنأ نولثمملا ىأرو .فارطألا عامتجا ةروشم بلطتت يتلا ةلمتحملا لكاشملا ةسرامملا هذ لمعلا   

 .ةنيعم ةنس لكط قفةرم 
دحأحرتقاو - ٦٣ حلل ًايخوت هنأنيلثمملا   قلعتي اميف راشتست نأ فارطألا تاعامتجال يغبني ،رذ   

ملعلا وأ ينقتلاموهفملاثيح نم ةمات ةروصب ةحضاو نكت مل يتلا فورظلا عيمجب  و يداصتقالا وأي   ةصاخب 
لاتناك امثيح  مييقتل ًاساسأ لكشت يتلا ااضارتفا ريغت ةنجل لثمم رذحو . ةجرحلا تامادختسالا تانييعت 

يلاحلا لامعألا لودج نم دنبلا اذه ةسارد ليوأت ةروطخنم رخآ  يف ةقثلا مدع ىلع يوطني هن أ ىلع 
اهدرفمب اهتيالوب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلعالطضا ، و.   ىلع ًامومع قافتالا مت كلذ عم
عامتجا ىلع ماودلا ىلع ضرعت نأ بجي ةنجلل ةيهيجوتلا ئدابملا وأ تاءا رجإ ىلع ىرجت تارييغت ةيأ نأ
 .اهيلع ةقفاوملل فارطألا
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ام ع بارعإلابةنجل لا مايق لًاحلاص ًاربنملكشي ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا نأ بحرتقا امك  - ٦٤
ت نيكراشملا نيسيئرلا ىلع ناكو،لغاوش نم اهرواسي اقيلعتلل دحوم صن عورشمميدق  اه حرطيتلا ت  

 .يلاتلا مويلا يف اهيف رظنلا ةلصاوملكلذو نولثمملا 
، . دنبلا اذه نأشب احارتقا فارطألا دحأ مدق -٦٥ حارتقالا اذه ةلاحإ ىلع عامتجالا قفاوو

 .هيف رظنلل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ ،نيفوقعم نيسوق نيب اعوضوم
 عامتجالا ماتتخا -ًاسداس 
يف عامتجالا ماتتخا ناكراشملا ناسيئرلا نلعأ ،ةداتعملا ةلماا تارابع لدا بت باقعأ يفو -٦٦

قفاوملا نينثالا ءاسم نم ٨:١٥ةعاسلا  زومت١٢   .٢٠٠٤ويلوي /  
_______ 


