
  

K1062725 011110 

  

UNEP/OzL.Pro.22/CRP.1 
25 October 2010 
 
Arabic 
Original: English 

 

   ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

يف فارطألل نورشعلاو يناثلاعامتجالا   
ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 

  نوزوألا ةقبطل
  ٢٠١٠ ربمفون/يناثلا نيرشت ١٢ - ٨ ،كوكناب

  لامعألا لودج نم) أ (١٠دنبلا 
لوكوتورب نم ٢ةداملا نم تاءافعإلاب ةلصتملا لئاسملا   

 ماعل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعت: لايرتنوم
ماعو ٢٠١١  ٢٠١٢ 

 ٢٠١١ يماعلليثيملا ديمورب ل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ/[   ]: ٢٢ررق ملاعورشم 
  ٢٠١٢و

  ادنك نم مدقم

،   فارطألا عامتجا نإ
ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ا ريدقتلا عم ظحاليذإ   ماق يتلا لامعألا  

،  هل ةعباتلا ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا

ةجرحلا تامادختسالا تانييعت يف ريبكلا ضيفختلاب مّلسي ذإو  نم ريثكلايف ليثيملا ديموربل  
،ألانادلب لا   فارط

ررقملا نم ١٠ةرقفلاب ركذي ذإو   ١٧/٩،  
تانايب غالبإ اهيلع ةجرح تامادختسال تاءافعإ تنيع يتلا فارطألا عيمج نأ  بركذي ذإو

، فارطألل رشع سداسلا عامتجالا يف هيلع قفتملا يبساحملا راطإلا مادختساب ا   انوزخم

جرحلاتامادختسالا تائفلةبسنلاب ، فرط لكل حمسينأ   - ١ اهيلع قفتملا ة  ماع ل 
يف فلأ لودجلا يف ةن ٢٠١١  يبملا ررقملا اذه يف اهيلع صوصنملا طورشلاب ًانهر ،ررقملا اذه قفرم   
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طورشلا كلت نوكت ام ردقبو ١/٤ -يئانثتسالا عامتجالا ررقمو  جاتنإلا تايوتسمب ةقبطنم،   ،
ةمزاللاو ررقملا اذه قفرم يف ءاب لودجلا يف ةن ٢٠١١ماعل كالهتسالاو   يبملا  تاجايتحا ةيبلتل 

جرحلاتامادختسالا اضإلابة،  ررقملا بجومب ا    ؛٢١/١١حومسملا تايمكلا ىلإ ةف 

ًاضيأحمسي نأ  - ٢  ، فرط لكل ةبسنلاب  مادختسالا تائفل  جرحلاتا  اهيلع قفتملا ة   
ررقملا اذه يف اهيلع صوصنملا طورشلاب ًانهر ،ررقملا اذه قفرم يف ميج لودجلا يف ةن ٢٠١٢ماعل   يبملا  

لا نوكت ام ردقبو١/٤  - يئانثتسالا عامتجالا ررقمو جاتنإلا تايوتسمب ،ةقبطنم طورش ، 
تاجايتحا ةيبلتل ةمزاللاو ررقملا اذه قفرم يف لاد لودجلا يف ةن ٢٠١٢ماعل كالهتسالاو   يبملا  

 ]لبقملا [لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا عامتجا نأ ًاموهفم نوكي نأ ىلع ،ةجرحلا تامادختسالا
ررقملل ًاقفو ،ةيفاضإ تامادختسا تائفو كالهتساو جاتنإ تايوتسم ىلع قفاوي دق  ؛٩/٦ 

ليثيملا ديمورب تايمك صيخرتل فارطألا ىعستنأ   - ٣ جرحلاتامادختساللةمزاللا    ة 
فلأ نيلودجلا يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع اهصيصخت وأ تايمكلا هذ حيرصت وأ نذإ رادصإ وأ 

 ؛ررقملا اذه قفرم نم ميجو

همازتلا هيلع قفاوم جرح مادختسا هل فرط لك د نأ   - ٤  ريياعملا قبطي نأ ةلافكبدجي  
ررقملا نم ١ةرقفلا يف ةدراولا  ررقملا نم ‘ ٢’) ب (١ ةرقفلا يف هيلع صوصنملا رايعملا اميس ال ،٩/٦ 

يأصيخرت دنع ،٩/٦   ، همادختساب حيرصتلا وأ نذإلا وأ ليثيملا ديموربل جرح مادختسا  لك ةبلاطمو 
ريرقتميدقتب فرط ذه ذيفنت نع نوزوألا ةنامأ ىلإ  طابش نم لوألا زواجتي ال خيرات يفمكحلا ا  رياربف / 
  .ررقملا اذه اهيلع قبطني يتلا تاونسلا نع

  /[   ]٢٢ررقملا قفرم 

  فلأ لودجلا
اهيلع قفتملا ةجرحلا تامادختسالا تائف   )ةيرتملا نانطألاب (٢٠١١ ماعل 

  ]٥,٩٥٠[ةيضرأ ةلوارف   ايلارتسأ
  ]٢,٠٨٤[تانجعم   ادنك
رايخ )١٢،٥٠٠[بوص يف عورزم ليفعج   ليئارسإ روهز ]١٢,٥٠٠[،   ،

ةحوتفم لوقح يف ةنيز روهز ]٥٢,٣٣٠[بوص يف لاصبأو ةنيز   ،
لوقحلا يفو بوص يف مامش ]٢٣,٢٩٢[ ةهكاف ]٣٥,٠٠٠[،   ،
ةزغو نوراش - ةلوارفلا ةيضرأ ةلوارف]٤١,٨٧٥[  نوراش - ،   

  ]٢٠،٠٠٠[ةولح اطاط ، ب]٢٧,٠٠٠[ةزغو 
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  ءاب لودجلا
ماعل ا   ةيرتملا نانطألاب (٢٠١١حومسملا كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسم(  

  ]٥،٩٥٠[  ايلارتسأ
  ]٢،٠٨٤[  ادنك
  ]٢٢٤،٤٩٧[  ليئارسإ

  ميج لودجلا
اهيلع قفتملا ةجرحلا تامادختسالا تائف   )ةيرتملا نانطألاب (٢٠١٢ ماعل 

زرأ ]٢٩,٧٦٠[ةيضرأ ةلوارف   ايلارتسأ  ،]٣,٦٥٣[  
ةيضرأ ةلوارف ]١١,٠٢٠[نحاطم   ادنك   ]٥،٢٦١[ )دراودإ سنرب ةريزج(، 
رايخ ]٣,٤٧٩[ءانتسك   نابايلا لوقح يف عورزم ليبرتج ]٢٦,١٦٢[،   ،

بوص يف عورزم ليبرتج ]٤٢,٢٣٥[ مامش ]٦,٥٥٨[،   ،]٦٧,٩٣٦[ ،
خيطب ]٦١,١٥٤[راحلاو رضخألا لفلفلا   ،]١٢,٠٧٥[  

ة دحتملا تايالولا
  ةيكيرمألا

زيهجتل لكايه - تافآلا ةحفاكمل ةيلودلا ةطبارلا، ]٢,٤١٩[ةيساسأ علس   
زيهجت قفارمو نحاطم ]٠,٢٠٠[ ةيذغألا ددقم ريرتخ محل ]٧٤,٥١٠[،   ،

تايعرق ]٣,٧٣٠[ففجمو  ناجنذاب ]٥٩,٥٠٠[،  لوقح -،   ]٦,٩٠٤[ ،
لتاشم تايوتحم ]٣٤,٢٣٠[ةيجرح راجشأ ل وتش راجشأ ،ةهكاف -،   

 ، نيتاسبلا سرغ ةداعإ ]١,٥٩١[روهز تارسكم تاتابن ]١٨,٣٢٤[،   ،
لقحلا يف عورزم لفلف ]٤٨,١٦٤[ةنيز  ةعورزم ةلوارف ]٢٨,٣٦٦[،   ،

ةيضرأ ةلوارف ]٦٧٨,٠٠٤[لقحلا يف  عورزم ةرودنب]٣,٧٥٢[،   يف ة، 
ةولح اطاطب ]٥٤,٤٢٣[لقحلا   ،]٨,٧٠٩[  

  لاد لودجلا
عل ا  ةيرتملا نانطألاب (٢٠١٢ما حومسملا كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسم(  

  ]٣٣،٤١٣[  ايلارتسأ
  ]١٦،٢٨١[  ادنك
  ]٢١٩،٦٠٩[  نابايلا
ةيكيرمألاةدحتملا تايالولا    ]١٠٢٢,٨٢٦*[  

ةحاتملا ةدصرألااهنم ًاموصخم  *[  .[  
_____________  


