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  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

   
يف فارطألل ةيوضعلا حوتف ملالماعلا قيرفلا 

ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
  نوزوألا ةقبطل
  نوثالثلاو يداحلا عامتجالا

 ٢٠١١ سطسغأ/بآ ٥ - ١ ،لايرتنوم
تقؤملا لامعألا لودج نم١١ ىلإ ٣د ونبلا  ∗ 

لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلع ةحورطم اياضق 
 نيثالثلاو يداحلا هعامتجا يف قيرفلا ملعل تامولعمو اهتشقانمل

  ةنامألا نم ةركذم

  ةمدقم

ملا هذه نم لوألا لصفلانمضتي  - ١ اياضقلل ًازجوم ةركذ  لامعألا لودج يف ةجردملا ةيعوضوملا   
ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلع ةحورطملاو 

ىلع ةجردملا دونبلا نم ريثكلا لوانتمتي فوسو . نيثالثلاو يداحلا هعامتجا يف اهتشقانمل نوزوألا ةقبطل  
، ٢٠١١ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا يف عامتجالا اذه ل امعأ لودج

دعبهدادعإ لمتكيمل يذلا  ذهلامكإدنعو .   ريرقتلاا  دادعإب ةنامألا موقتس يلحرملا  هذه ىلإ ةفاضإ    
  .اياضقلا كلت نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهيلإ لصوتي يتلا جئاتنلا اهيف زجوتةركذملا 

هيجوت ةنامألا دوت يتلا لئاسملا نع تامولعم ،اهنم يناثلا لصفلا يف ،ًاضيأ ةركذملا هذه دروتو   - ٢
ةيئيبلا تاسسؤملاو تاقافتالا عم نواعتلا رارمتساب ةلصلا تاذ لئاسملا كلذ يف امب ،اهيلإ فارطألا هابتنا 

كرتشملاعامتجالل تاريضحتلا نع تامولعملاو ىرخألا فارطألا ةددعتملا يف فارطألا رمتؤمل عساتلا    
 ، فظوم اوفارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتا  وعلطضا يتلا ماهملا 

  .لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلامييقت نع تامولعملاو ةنامألا 
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  نيثالثلاو يداحلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا اهشقانيس يتلا اياضقلل زجوم  -  ًالوأ

لامعألا لودج نم٣دنبلا  نع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا لمعلا ةقرف ريرقت :  
  ٢٠١٤ - ٢٠١٢ةرتفلل لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجت 

نم ١٠ةداملا ماكحأل ًاقفو لا يرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا ئشنأ  - ٣  
ماع يف ةتقؤم ةروصب هئاشنإ ذنمو. لوكوتوربلا لك ليومت تارود قفو لمعي قودنصلا لظ ١٩٩٠   ،

قودنصلادراوم ديدجت نأشب تاررقم فارطألاتذختا كلذبو ،تاونس ةثالث  ماوعألا يف    ١٩٩٣ 
تاونسلا دراو ملا ديدجت نأشب ررقم ثدحأ لمش دقو. ٢٠٠٨ و٢٠٠٥ و٢٠٠٢ و١٩٩٩ و١٩٩٦و

نورشعلاو ثلاثلا عامتجالا ذختي نأ عقوتملا نم ٢٠١١ربمفون /يناثلا نيرشت يفو. ٢٠١١ - ٢٠٠٩  ،
  .٢٠١٤ - ٢٠١٢ةرتفلل دراوملا ديدجت مجح نأشب ًاررقم 

رينتست ،ةسارد ءارجإ ةيلوؤسمب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف فيلكت مت دقو ا   - ٤
ةددحملا تاصاصتخالل ًاقفو ٢٠١٤ - ٢٠١٢ةرتفلل دراوملا ديدجت لوانتت ،ررقملا ك لذ ذاختا يف فارطألا  ،

، . ٢٢/٣اهررقم بجومب نيرشعلاو يناثلا اهعامتجا يف فارطألا اهيلع تقفتا يتلا  ررقملا كلذل ًاقفوو
لما علا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا عامتجالا نم نيرهش لبق فارطألا عيمج ىلع ريرقتلا عزوي نأ رظتني
ىلإ ١نم ةرتفلا يف هدقع ررقت عامتجالا كلذ نأ امبو . ةيوضعلا حوتفملا بآ٥  نوكي ٢٠١١سطسغأ /   ،

ناريزح١موي وه ريرقتلا عيزوتل ددحملا خيراتلا  ىلع اهعقوم ىلع ريرقتلا ةنامألا عضتسو . ٢٠١١هينوي / 
هجاردإل ريرقتلل ًاصخلم ًاضيأ ةنامألا دعتسو. هدادعإ نم اهغارف روف هب فارطألا رطختو تنرتنإلا يف  
  .ةركذملا هذهل ةفاضإ

لامعألا لودج نم٤دنبلا    لايرتنوم لوكوتوربلةحرتقملا تاحيقنتلا :  

نم ٩ةرقفلاب ًالمع مدقت لوكوت وربلا ليدعتب تاحرتقم ةيأ يف لماعلا قيرفلا رظني نأ عقوتي  - ٥  
لايرتنوم لوكوتورب نم٢ةداملا  ألا عامتجادعومىلإ رظنلابو .   تاحرتقملا عيمج مدقت نأ يغبني ،فارط  

رايأ١٤لولحب ةنامألا ىلإ  نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا داقعنا نم رهشأ ةتس لبق يأ ٢٠١١ويام /   ،
رايأ١ىتحو . فارطألل ةنامألا نكت مل ٢٠١١ويام /  تاحيقنتلا نأشب تاحرتقم تقلتدق،   .  

لامعألا لودج نم٥دنبلا    لايرتنوم لوكوتورب ىلع ةحرتقملا تاليدعتلا:  

نم ٩ةداملاب ًالمع مدقت لوكوتوربلا ليدعتب تاحرتقم يأ يف لماعلا قيرفلا رظني نأ عقوتي   - ٦  
ةداملا نم ١٠ةرقفلابو نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتا  لوكوتوربلا نم٢  عامتجا دعومىلإ رظنلابو .    

رايأ١٤لولحب ةنامألا ىلإ تاحرتقملا عيمج مدقت نأ يغبني ،فارطألا  نم رهشأ ةتس لبق يأ ٢٠١١ويام /   ،
رايأ١ىتحو . نيرشعلاو ثلاثلا فارطألا عامتجا داقعنا يأ تقلت دق ةنامألا نكت مل ٢٠١١ويام /   

  .تاليدعت يأ ءارجإ نأشب تاحرتقم
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لامعألا لودج نم٦دنبلا  مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم مدقملا ٢٠١١ماعل يلحرملا ريرقتلا :    
  يداصتقالا

نأشب هريراقت لمشيو ٢٠١١ماعل يلحرملا هريرقت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مدقي   - ٧  ،
نوزوألل ةدفنتسملا داوملل لئادبو ،ةجرحلا تامادختسالاو ةيرورضلا تامادختسالل تاءافعإلا تابلط 

داوملل ةيليل حتلاو ةيربتخملا تامادختسالاو ،عينصتلا لماوعو ةيساسألا داوملل ةافعملا تامادختسالل
  .قيرفلا ىلع هتلئسأ حرطل ةصرفلا لماعلا قيرفلل حاتت ،هريرقت ميدقت دعبو. نوزوألل ةدفنتسملا

لامعألا لودج نم٧دنبلا  لايرتنوم لوكوتورب نم٢ةداملا نم تاءافعإلاب ةلصتملا لئاسملا :      
  ٢٠١٣ - ٢٠١٢ةرتفلل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعتلا ): أ (٧دنبلا 

تاءافعإل تابلط يسورلا داحتالاو ناتسكابو نيصلاو شيدالغنب تمدق ٤/٢٥ررقملل ًاقفو   - ٨  ،
ماعل ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةيرورضلا تامادختسالا 

يماعل تالاحلا ضعب يفو ٢٠١٢ ادختسالًءافعإ يسورلا داحتالا بلط امك. ٢٠١٣ و٢٠١٢   ١٢٠م  
ماعل ١١٣ - يرولف يرولكلا نوبركلا بكرم نم يرتم نط ةيئاضف تاقيبطت يف٢٠١٢  ةيوج  ةنيعم   .  
ىلإ ٢٠نم ةرتفلا يف سريآ سنويب يف قيرفلل ةعباتلا ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تعمتجا   - ٩  

إلو ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل تاءافعإ تابلط ضارعتسال٢٠١١سرام /راذآ ٢٢ دادع  
تابلطلا كلت نأشب ا  يف كوكناب يف ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تعمتجاو . ايصوت

راذآ٣ىلإ  ١نم ةرتفلا  رومأ ةلمج تلوانت و٢٠١١سرام /  داحتالا نم مدقملا ءافعإلا بلط يف ترظنو   
نأشب قيرفلا تايصوتل ًازجوم ريرقتلا اذهل ةنامألا ةفاضإ نمضتتسو . ةيوجلا ةيئاضفلا تامادختسالل يسورلا
اهيلع فارطألا عالطإل كلذو فرط لك اهنيع يتلا تايمكلا١لودجلا يف درت ،ءانثألا يفو . تابلطلا  .  

  ١لودجلا 
تامادختسالاتانييعت ماع يف ةمدقملا ةيرتملا نانطألاب ةيرورضلا   نيماعلل ٢٠١١    ٢٠١٣ و٢٠١٢ 

تانييعتلا   فرطلا
  ٢٠١٢ماعل 

تانييعتلا 
  ٢٠١٣ماعل 

قيرف ةيصوت 
مييقتلاو ايجولونكتلا 

  يداصتقالا
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا   ٥  

  راظتنالاب  ١٢٥  ٢٥٠  )ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ(يسورلا داحتالا 

  راظتنالاب  -  ١٠٠  )ةيوجلا ةيئاضفلا تاقيبطتلا(يسورلا داحتالا 

يعرفلا عوم ١٢٥  ٣٥٠  ا  -  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا   ٥  

  راظتنالاب  -  ٤٠،٣٥  )ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ(شيدالغنب 
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تانييعتلا   فرطلا
  ٢٠١٢ماعل 

تانييعتلا 
  ٢٠١٣ماعل 

قيرف ةيصوت 
مييقتلاو ايجولونكتلا 

  يداصتقالا
  راظتنالاب  -  ٥٦٢،٨٩  )ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ(نيصلا 

  راظتنالاب  -  ٢٤،١  )ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ(ناتسكاب 

يعرفلا عوم ٦٢٧،٣٤  ا  -  -  
يلكلا عوم ١٢٥  ٩٧٧،٣٤  ا  -  

  ٢٠١٣ و٢٠١٢يماعل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت  ):ب (٧دنبلا 

ررقملا نم ٢ةرقفلاب ًالمع   - ١٠ تارايخلا ةنجلل ةعباتلا ةيعرفلا ناجللا تعمتجا ١٣/١١ررقملا  و٩/٦   
ىلإ١٤نم ةرتفلا يف ،ايكرت ،ايلاطنأ يف ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا  راذآ١٨   مييقتل ٢٠١١سرام /   

ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل ةديدجلا٢٠١٣ و٢٠١٢تانييعت   .  
يفو . قيرفلا تايصوت نم ىلوألا ةلوجلل ًازجوم ةركذملا هذهل ةنامألا ةفاضإ نمضتت فوس  - ١١

اهتنيع يتلا تايمكلاو فارطألا ءامسأ ٢لودجلا يف درت ،ءانثألا    .ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل 

  ٢لودجلا 
يماعل ٢٠١١ماع يف ةمدقملا ةجرحلا تامادختسالا تانييعت  ةيرتملا نانطألاب٢٠١٣ و٢٠١٢     

  ٢٠١٣ماعل تانييعت   ٢٠١٢ماعل تانييعت   فرطلا  ةتقؤملا ةيصوتلا
٢٠١٣  ٢٠١٢  

  راظتنالاب  -  ٣٢،١٣٤  -  ايلارتسا

 راظتنالاب  -  ١٣،٤٤٤  -  ادنك

 راظتنالاب  -  ٣،٣١٧  -  نابايلا

 راظتنالاب  راظتنالاب  ٦٥٧،٥٤١  ٧،٤٤٥  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

عوم ٧٠٦,٤٣٦  ٧،٤٤٥  ا  -  -  

  )٢١/١٠ررقملا (نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلاب ةقلعتملا لئاسملا ): ج (٧دنبلا 

ىلإ ليحي نأ ىلع ،نيثالثلا هعامتجا يف هتالوادم لالخ ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا قفتا  - ١٢  
يف ليثيملا ديمورب تامادختسا نأشب يبوروألا داحتالا همدق ًاحرتقم فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا 

ةلصاومل لاصتا قيرف فارطألل نورشعلاو يناثلا عامتجالا أشنأ و.نحشلا لبق ام تالامعتساو رجحلا  
تبلا نأشب ءارآلا يف قفاوت ىلإ لص وتلا نم قيرفلا نكمتي نأ نود ىضقنا تقولا نأ ريغ حرتقملا ةشقانم
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رجحلا تامادختساب ةلصتملا لئاسملا يف ًاددجم رظني نأ ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا دوي دقو . حرتقملا يف
ثلاثلا عامتجالا ىلإ ،بسانم وه ام بسح ،اهيلإ لصوتي تايصوت يأ ليحي نأو نحشلا لبق امو 

  .فارطألل نيرشعلاو
 ٢١/٦ناررقملا (نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تام ادختسالا): د (٧دنبلا 

  )٢٢/٧و

داوملا مادختسا ةلصاوم نم نكمي ًاماع ًءافعإ ١٩٩٥ماع يف ،فارطألل عباسلا عامتجالا ددح   - ١٣  ،
ىلإ ةددحم فورظ تحتةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا يف نوزوألل ةدفنتسملا  لئادب دامتعا متي نأ   

داجيإل ةصتخم تاعومجم عم فارطألا تلمع ،تاونسلا رم ىلعو. تامادختسالا هذهل نوزوألل ةقيدص  
كلتل تاءافعإلا ءاغلإب فارطألا تماق ةددحم تامادختسال لئادب ريوطت مت ام لكو ،اهقيوستولئادب   

عيمجل ةرفوتم لئادب كانه نأ ىلإ٢٠١٠ماعل هريرقت يف ،قيرفلا راشأ دقو . تامادختسالا  ، 
ـل ماعلا ءافعإلابًادعاصف نآلا نم حامسلا مدعب ىصوأ دقف يلاتلابو. ًابيرقت تامادختسالا   ١٥ 

ةيبطلا تامادختسالل نوبركلا ديرولك عبارل طقف ماعلا ءافعإلا ىلع ءاقبإلا متي نأو ؛ًاددحم ًامادختسا 
ةبيذم ةدامك ةيجولويبلا ديم ينسكس ومورب - ن ةدام اهيف لخدت يتلا تالعافتلا يف 

(N-bromosuccineimide) ليوحت لماعكو ءاغلإو . قشىلع يوتحت  يتلاةرم لبلا تالعافت يفلسلستم  
لا تامادختسالل ةبسنلابتاءافعإلا ماخ داوم يأ داريتسا وأ جاتنإ نأ ينعي قيرفلا اهيلإ راشأ يتلا  ١٥ ـ 

ةطساوب فارطألا هيلع قفاوت نأيضتقيستامادختسالا هذهل نوزوألل ةدفنتسم  مادختسالل ددحم ءافعإ    
  .يرورضلا

رشعلاو يناثلا عامتجالاو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا شقان٢٠١٠ماع يفو   - ١٤ فارطألل ن و، 
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم صلختلا قيقحت يف تهجو يتلا تابوعصلا ىلإ اراشأو قيرفلا ريرقت  
لامتحا ىلإو ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا تاقيبطت نم ريثك يف ةمدختسملا ريغ تامادختسا دوجو  

. ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا تاقيبطت يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملل نآلا ىتحةيقاب ةريثك ةددحم 
ىلإ ًاضيأ اراشأو ررقملا ىلإ ةباجتسالا نأشب هلمع ةلصاوم يوني قيرفلا نأ  لط يذلا٢١/٦  نأ هيلإ ب   

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألاتاجايتحا يف رظني  ةداملا نم ١  ةيربتخملا تامادختسالا تاءافع إل ٥ 
ىلع ا ةيليلحتلاو     .صلختلاردقو

رشعلاو يناثلا عامتجالانإف ،تارابتعالا كلت ءوض ىلعو  - ١٥ ، ٢٢/٧ررقملا بجومب ،فارطألل ن و 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل حمس  ىتح ،ديقتلا مدعب ٥  وناك٣١   ٢٠١١ربمسيد /لوألا ن 

ررب مدوجو فارطألا ىرت يتلا ةيدرفلا تالاحلا يف ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ىلع مئاقلا رظحلاب 
بلطو . فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا يف ةلأسملا هذه يف رظنلا ةداعإ فارطألا ىلإ بلطو كلذل
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ةضاعتسالا ةيناكمإ يف يلحملا ديعصلا ىلع ثحبلا ةلصاوم فارطألا ىلإ ًاضيأ  

مدقت نأو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريراقت يف ةدراولا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا يف 
ناسين٣٠لولحب نوزوألا ةنامأ ىلإ زرحملا مدقتلا نع اهريراقت    .٢٠١١ليربأ / 

 ٢٠١١ماعل يلحرملا هريرقت يف هالعأ اهيلإ راشملا عيضاوملا نع ًا ريرقت قيرفلا مدقي نأ عقوتملا نم  - ١٦
  .قيرفلا اهيلإ لصوتي تاجاتنتسا يأل ًاصخلم ةركذملا هذهل ةنامألا ةفاضإ نمضتتسو
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قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل كرتشملا ريرقتلا ): ه (٧دنبلا 
فنتسملا داوملا نم صلختلا يف زرحملامدقتلا نع فارطألا ددعتملا لماوعك ةمدختسملا نوزوألل ة د 
  )٢١/٣ررقملا  (عينصتلل

ررقملا نم ءابو فلأ نيلودجلا لامكتساب ، ١٧/٦ررقملاب ًالمع ، ٢٠١٠ماع يف فارطألا ت ماق  - ١٧
قيرفلا تايصوتو ضارعتسا ساسأ ىلع كلذو عينصتلا لماوع نأشب١٠/١٤ فارطألا تحضو امك .  
عينصتلا لماوع نع غالبإلا نأشب ا٢١/٣ررقملا بج ومب  امازتلا عيمج مازلإىلع فارطألا تقفتا دقو .    

. عينصت لماوعكنوزوألل ةدفنتسم داوم تمدختسا دق تناك اذإ امب ةدحاو ةرم ةنامألا غالبإب فارطألا 
ال ليبقلا كلذ نم مادختسا اهيدل سيل ا  ن أىلإ غالب إلاب مازلإاهيلع نوكي  أب غلبت يتلا فارطألا امأ

عيمج بطاخت نأب ةنامألا هيجوت مت ،ءانثألا هذه يف . ضرغلا كلذ يف داوملا هذه مادختسا يف عرشت
ةنجل رطخت نأو عينصت لماوعك نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ا   امادختسا نع غالبإلا اهيلإ بلطتو فارطألا

ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإو قيرفلا ىل إ فارطألا تبلط ًاريخأو. غالبإلا مدع تالاحب ذيفنتلا
تاقيبطت نم صلختل ا يفزرحملا مدقتلا ليصافت نمضت يةلبقملا تاعامتجالل كرتشم ريرقت دادعإ فارطألا 

  .عينصتلا لماوع
ةيذيفنتلا ةنجللاو قيرفلا نم كرتشم ريرقت يف لماعلا قيرفلا رظني نأ رظتني ،ررقملا كلذل ًاقفوو   - ١٨

بسانم وه امبسح،تايصوتلاليحي نأو  فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ،  كلذ ميدقت ىدلو .  
  .ةيلاحلا ةركذملا ىلإ ةفاضإ يف اهجاردإل تاجاتنتسالا صيخلتب ةنامألا موقتس ،كرتشملا ريرقتلا

داوملا لئاد بل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفاهارجأ يتلا ةيئاصقتسالا ةساردلا ): و (٧دنبلا 
ىودجل مييقتو ءافعإلل ةعضا خلاعينصت لالماوع و ةطيسولاداو ملا تامادختس ايفنوزوألل ةذفنتسملا 

  )٢١/٨ررقملا (تاثاعبنا نم اهنع ردصي امو تامادختسالا كلت فقو وأ ليلقت 

ديرولك بكرم تاقتشم وأ نوبركلا ديرولك عبار جتنت يتلا فارطألا ٢١/٨ررقملا عجش   - ١٩  
ةينطولا ا وأ/و ناثيملا  انايب ضرعتست نأ ةينالديصلا عينصتلا تايلمع يف نوبركلا ديرولك عبار كلهتست  

مدقت ن أو ةردقملاتاثاعبنالا ،نكمأ ام ثيح ،عجارت نأو نوبركلا ديرولك عبار كالهتساو جاتنإب ةقلعتملا 
نوزوألا ةنامأ قيرط نع،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل هاصقأ دعوم يف ،ةديدج تانايب يأ ،   
نأ ًاضيأ قيرفلا ىلإ بلطو .٢٠١٠ربمتبس /لوليأ داوملل ةيئايميك لئادب داجيإ  ةيناكم إفشكتسي 

داجيإ ةيناكمإ فشكتسينأو ،ةافعملا ةطيسولا داوملا تامادختسا يف لمعتست يتلا نوزوألل ةدفنتسملا   
داوملاو عينصتلا لماوعب ةعونصمل ا تاجتنملل ،عونلا سفن نم تسيل يتلا لئادبلا كلذ يف امب ،لئادب

ةيناكمإل ةيداصتقالاو ةينقتلا بناوجلل ًامييقت ٢٠١١ماعل هريرقت يف مدقي نأو ،هذه ةطيسولا  هذه ليلقت   
  .اهنم صلختلا وأتاثاعبنالاو تامادختسالا 

نأ يم لعلا مييقتلا قيرف ىلإو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلُط ،ررقملا سفن يفو  - ٢٠
فالغلا يف ةداملا هذه ةايح ةرودلو نوبركلا ديرولك عبار ةدامل نوزوألا دافنتسا ةلادل ًاضارعتسا ايرجي 

وت ةلواحم فد  ، ةصلختسملا ميقلاو اهنع غلبملا تاثاعبنالا ميق نيب اميف ريبكلا توافتلا هجوأ ق يفيوجلا
لك متي يذلا مداقلا ضارعتسالا ىلإ ام اتنتسا نع ًاريرقت امدقينأ و يوجلا فالغلا يف تاسايقلا نم  اج
اميف ةدراولا تامولعملا ةاعارم عم ةلصلا تاذ ام . تاونس عبرأ  اجاتنتسا ًاقسني نأ ًاضيأ امهيلإ بلُطو
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تقو يف نأشلا اذ ،اهركذ قباسلا ماكحألاب قلعتي  ًاريرقت امدقي نأو عامتجالا داقعنا دعوم ن مفاك   
ماع يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا هيف رظنيل ،ةيوضعلا حوتفملا لماع لا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا

٢٠١١.  
نأو هالعأ ةروكذملا لئاسملا نأشب مييقتلا قيرف ريرقت يف لماعلا قيرفلا رظني نأ عقوتملا نمو  - ٢١  

، موقتسو . فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا اهيف رظني يكل ةبسانم اهاري تاءارجإ يأب يصوي ةنامألا
  .ةركذملا هذهل ةفاضإ يف هجاردإل صخلم دادعإب ،هالعأ ةروكذملا لئاسملا نع ريرقتلا ملست دنع

لامعألا لودج نم٨دنبلا  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصمل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا:   نم ٧ةرقفلا (   
ررقملاو ٢١/٢ررقملا   ٢٢/١٠(  

ريرقت يف و نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتب ةلصتملا ةقلاعلا لئاسملا يف لماعلا قيرفلا رظني نأ رظتني  - ٢٢
تاباجتسا ريرقتلا نمضتي نأ عقوتملا نمو . ةلصلا تاذ لئاسملا نعيداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف 

تايجولونكت ةمئاقب ةطبترملا لئاسملا ضارعتسا كلذ يف امب ،٢٢/١٠ررقملا يف ةدراولا فارطألا تابلطل   
ةلصلا تاذةلازإلاو ريمدتلا ريياعمو تاءافكو ةدمتعملا ريمدتلا ريمدت نم ققحتلل اهمادختسا يغبني يتلا    
نمضتي نأ عقوتي امك . ةدمتعم ريمدت تايجولونكت مدختست يتلا قفارملا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا

ملا داوملا ريمدتل ةيميلقإلا وأ ةينطولا جهنلا نأشب٢١/٢ررقملا ىلإ ةباجتسا ريرقتلا  . نوزوألل ةدفنتس 
  .ةركذملا هذهل ةفاضإ يف هجاردإل صخلم دادعإب قيرفلا ريرقت ملست دنع ،ةنامألا موقتسو

لوكوتوربل ةعباتلا مييقتلا ةقرفأ ا :لامعألا لودجنم  ٩دنبلا   رجأ يتلا تامييقتلل يعيمجتلا ريرقتلا  
  ٢٠١٠ماع يف لايرتنوم 

إل لايرتنوم لوكوتورب نم٦ةداملا وعدت   - ٢٣   ، لقألا ىلع تاونس عبرأ لك ةرم ،ضارعتسا ءارج
داوملا يفو ٢ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةباقرلا ريبادتل  ىلإ فلأ ٢  ىلع ًءانب لوكوتوربلا نم ءاط ٢   

مييقتلا قيرف لمكتسا ٦ةداملا ماكحأل ًاقفوو . ةحاتملا ةيداصتقالاو ةينقتلاو ةيئيبلاو ةيملعلا تامولعملا  ،
وه امك و ،ةيعابرلا اهريراقت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفو يملعلا
لمشي ًاعيمجت ًاريرقت تدعأ ،يضاملا يف لاحلا ةثالثلا ةيدرفلا ريراقتلل ةيسيئرلا تانوكملاعيمج   .  

ىلع نوزوألا ةنامأ عق وم ىلع ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفريرقت و يملعلا مييقتلا قيرف ريرقت عضومت   - ٢٤
ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريراقت تعضو ، و٢٠١١رياني /يناثلا نوناك يف تنرتنإلا

يلاوتلا ىلع٢٠١١ليربأ /ناسينو سرام/راذآ يفتنرتنإلا ىلع هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا  عقوتملا نمو .  
رايأ ةياىلع عضويو قيرفلل يعيمجتلا ريرقتلا لامكإ متي نأ  يف تنرتنإلا ةقرفألا مدقتسو . ويام/ 

ةيوصعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ ا    .اجاتنتسا
عبرأ لك ةرم مدقت يتلا مييقتلا ةقرفأ ريراقتل ةلمتحملا زيكرتلا تالاجم : لامعألا لودجنم  ١٠دنبلا 

  ٢٠١٤ماع يف اهميدقت عمزملاو تاونس 
شاقن يف أدبي نأ لماعلا قيرفلا دوي دق  - ٢٥ اهميدقت فارطألا دوت دق تاهيجوت يأ لوح  نأشب  

لصوتي يتلا تاجاتنتسالا ليحي نأو ٢٠١٤ماع يف اهميدقت عمزملا تاونس عبرأ لك ةرم مدقت يتلا ريراقتل ا  
نكمملا ءارجإلا ذاختاو اهيف رظنلل فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإتاشقانملا هذه نم اهيلإ  .  
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  لايرتنوم لوكوتوربل نجاهنبوك ليدعتب قلعتي اميف لابين ةلاح: لامعألالودج نم  ١١دنبلا 

خيراتب لابين ةموكح نم ةلاسر ٢٠١١رياني /يناثلا نوناك يف ،نوزوألا ةنامأ تقلت  - ٢٦ نوناك ٤،   
، . ٢٠١١رياني /يناثلا تأدب ا ىلإ ةلاسرلا كلت يف ،لابين ةموكح تراشأو ىلإ عجري ديعبتقو ذنم أ  

نكلو .لايرتنوم لوكوتوربل نيجيبو لايرتنومو نجاهنبوك تاليدعت ىلع قيدصتلل ةيلمع ٢٠٠١ماع   
دوجو ىلإ رظنلابو رطقلا يف عضولاو ةموكحلا يف رخآ ىلإ تقو نم أرطت تناك يتلا تارييغتلا ىلإ رظنلاب 

. نآلا ىتح قيدصتلا ةيلمع لمتكت مل ،ًاحاحلإ رثكأو ةلجاع اياضق نم مغرلاب  اإ تلاق ةموكحلا نأ ريغ
 ، ةريثك تاوطخ تذختا ا اياضقلا كلت  أو نكمم تقو برقأ يف تاليدعتلا عيمج ىلع قيدصتلا مزتعت

تاوطخلا كلت نأةنا بإ يف ةموكحلا تضمو. ةباقرلل ةيرولف ةيرولك ورديهلا نوبركلا تابكرم عاضخإل  
تابكرم نم اهكال هتسال فقس عضو نم كلذ يف امب ،نجاهنبوك ليدعت تايضتقم زواجتت وأىشامتتس 

  .ةيرولف ةيرولك ورديهلا نوبركلا
ىلع اهتلاحجردت نأ ةنامألا ىلإ ةموكحلا تبلط ،ةلاسرلا كلت يف ةزجوملا قئاقحلا ءوض ىلعو   - ٢٧  

ماكحأ ءوض ىلع اهيف رظنلل فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو يلاحلا عامتجالا لامعأ يلودج 
ةداملا نم ٩ و٨نيترقفلا  ربلا نم٤  تابوقعلا قيبطت بنجتب دلبلل ناتروكذملا ناترقفلا حمستو .لوكوتو   

  .ماكحألا كلتل لماك لاثتما ةلاح يف هنأ تابثإب هماكحأو لوكوتوربلا بجومب ةيراجتلا
ةيرولف ةيرولك  ورديهلا نوبركلا تابكرم ماكحأب قلعتي لابين بلط نإف ،ةلاحلا هذه يفو  - ٢٨

ةيرولك  ورديهلا نوبركلا تابكرمو نجاهنبوك ليدعتب قلعتي اميفو. نجاهنبوك ليدعت يف اهيلع صوصنملا
نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع ةيراجتلا تابوقعلا قيبطت نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،ةيرولف   

ررقملل ًاقفو ،نجاهنبوك ليدعت يف ًافارطأ تسيل يتلا ٥ ةداملا ىتح هليجأت مت ٢٠/٩  قلعتي دقو . ٢٠١٣، 
ررقملا نم مغرلاب، لابين بلط فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجلل ررقمب٢٠/٩   ،.  

ةرادإ ةطخ نأشب لابين نم حارتقا يف نيتسلاو يناثلا اهعامتجا يف ،ةيذيفنتلا ةنجللا ترظن   - ٢٩
ىلع قيدصتلا ن أىلإ ءاضعألا ضعب راشأ دقو . ةيرولف ةيرولك ورديهلا نوبركلا تابكرم نم صلختلل
رديهلا نوبركلا تابكرم نأشب ةيهيجوتلا ئدابملل ًاقفونجاهنبوك ليدعت ًاطرش دعي ،ةيرولف ةيرولك  و 
ةيرولك  ورديهلا نوبركلا تابكرم ةطشنأل فارطألا ددعتملا قودنصلا نم ليومتلا ىلع لوصحلل ًاقبسم
ملا ىلع أدبملا ثيح نم قفاوت نأ٦٢/٥٣ررقملا يف ،ةيذيفنتلا ةنجللا تررق دقو . ةيرولف نم ىلوألا ةلحر  
ةرتفلل لابين اهتحرتقا يتلاةيرولف ةيرولك  ورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ةطخ  

نأ ساسأ ىلع ٢٠٢٠ - ٢٠١٠ اهقيدصت كص لابينعدوت ،  نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا داقعن ابًايمسر  
، ت وأفارطألل ارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالل ًايمسر ًابلطمدق  لماك لاثتما ةلاح يف اهربتعيل ف   

ةداملا نم ٩ و٨نيترقفلل ًاعبت ةيرولف ةيرولك  ورديهلا نوبركلا تابكرم ىلع ةباقرلا ماكحأل نم ٤   
  .لايرتنوم لوكوتورب

يموي هدقع عمزملا نيعبرألاو سداسلا اهعامتجا يف رمألا اذه يف ذيفنتلا ةنجل رظنت نأ ررقملا نمو   - ٣٠
زومت٢٩ و٢٨ ةرفوتملا تامولعملا ءوض ىلع رمألا اذه يف رظني نأ لماعلا قيرفلا دوي دقو٢٠١١هيلوي /   .  



UNEP/OzL.Pro/WG.1/31/2 

9 

  اهيلإ فارطألا رظن هجوت نأ ةنامألا دوت دق ىرخأ لئاسم  -ًايناث 
  ىرخألا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاسسؤملاو تاقافتالا عم نواعتلا  -فلأ 

تاسسؤملا عم نواعتلل تاوطخ ،فارطأل ل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا ذنم ،ةنامألا تذختا  - ٣١
ةنجللا ترضح ٢٠١٠ربمسيد /لوألا نوناك يفو. لوكوتوربلا لامعأب اهتطشنأ طبترت دق يتلا ىرخألا  ،

يف ،خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل ةرشع ةسداسلا ةرودلا ةيذيفنتلا 
ةفاضإلابو . لوكوتوربلا راطإ يف ةماقملا ةطشنألا لوانت يبناج ثدح لالخ ًاضرع تمدقو ،نجاهنبوك

 اوماق ثيح ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرم سل نيثالثلاو عساتلا عامتجالا ةنامألا نع نولثمم رضح ،كلذ ىلإ
نع اوبرعأو لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا جئاتن نع ريصق ضرع ميدقتب 

رارمتسابةيملاعلا ةئيبلا قفرم اهمدقي يتلا تادعاسملل فارطألل مهركش ةراشإلا ردجت ،ددصلا كلذ يفو .  
ةيملاعلا ةئيبلا قفرمنأىلإ  يف لضفلا هل   سلةقفاوم  رود يف ا ىلع نيثالثلاو ةعساتلاهت،  ةركف  عورشم    
ىقبت امم صلختلا يف يسورلا داحتالا ةدعاسمل صصخم ن وبركلا تابكر ملتامادختسا نمهل  

  .ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةيرولف ةيرولك ورديهلا
ةرادإ لوانتت ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةردابم يف كراشت ةنامألا تلظ ٢٠١٠ماع ذنمو   - ٣٢  ،

نع تامولعملا مساقت ىلإ فد   يتلا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالاب ةقلعتملا فراعملاو تامولعملا
  .ةيرطقلاريراقتلاو تازجوملاو تالاصتالاو تاعامتجالاو فارطألا تاررقم و تانايبلا

جمانرب ةرادإ سل ٢٠١١رياربف /طابش يف  - ٣٣  نيرشعلاو ةسداسلا ةرودلا يذيفنتلا نيمألا رضح  ،
كرامجلا ةردابمل يونسلا عامتجالا يف ةنامألا ولثمم كرتشا كلذ ىلإ ةفاضإلابو . ةئيبلل ةدحتملا ممألا
 ٢٠١٠ماع لالخ ةردابملا ةطشنأ نوكراشملا ضرعتسا دقو . اسنرف يف نويل يف تدقع يتلا ،ءارضخلا

لمع جمانرب ىلع ًاضيأ اوقفتاو . ملاعلا ءاحنأيف كرامجلا لاجم يف ةيبيردت لمع تاقلح ميظنت تلمش يتلاو 
دراوم ةئبعتو ةمادتساو ةيعوتو بيردت ةطشنأو لمع ةقلح لمش٢٠١١ةنسل   .  

ررقملا نم ٩ةرقفلا ماكحأل ًاقفو ،نوزوألا ةنامأ لصاوت   - ٣٤ ةنامأ عم قيسنتلا ٢٠/٦  ةيقافتالا ، 
لبق ام تالامعتسا يفو رجحلا يف ليثيملا ديمورب تاقيبطتب ةلصتملا لئاسملا يف تاتابنلا ةيامحل ةيلودلا  
 دصقبلايرتنوم لوكوتورب تاحلطصم نأشب ةديدج ريياعم عورشم دادعإب ةنامألا موقتو . نحشلا
ةحصلا تاحلطصم درسم (ةيتابنلا ةحصل ل ةيلودلا ريياعملانم ض ٥مقر ريبادتلل لييذت لكش يف اهقافر إ
ريبخةدعاسمب ،نوزوألا ةنامأ تماق اميف عورشملا كلذ ةيقافتالا ةنامأ تدعأ دقو). ةيتابنلا ةنجل نم ني   
  .تايصوت ميدقتو عورشملا ضارعتساب ،ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا

رايأ يف هيلعةقفاومللعورشملا يف ةيقافتالل ةعباتلا ريياعملا ةنجل رظنتو   - ٣٥ عقوتملا نمو ٢٠١١ويام /   
،. ٢٠١١هينوي /ناريزح يف ءاضعألا نيب اميف تارواشملا أدبت نأ نأ رظتنملا نم تارواشملا كلت لالخو  

تاهج قيرطن عينطولا ىوتسملا ىلع تاقيلعت ميدقت نم لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا نكمتت   
  .ةيلمعلا تايرجمب مئاد ملع ىلع فارطألا ءاقبإب نوزوألا ةنامأ موقتسو. ةيقافتالل ةعباتلا لاصتالا
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  تاثعبلا  -ءاب   

جيورتلا يف طشن لكشب نوزوألا ةنامأ تلمع ،اهركذ قباسلا تاثعبلا ىلإ ةفاضإلابو   - ٣٦
و اهيلع قيدصتلا ىلع تاليدعتلاعيمج ىلع قدصت مل يتلا فارطألا عيجشتو لوكوتوربلل ريبادتلا ىلع  

نوبركلا تابكرم نم صلختلا نأشب ةبقترملا طورشلل لماكلا لاثتمالا نامضل ةيرورض نوكتس يتلا 
هذه يف ًاضورع اومدقو نوزوألا ةكبش تاعامتجا يف ةنامألا ولثمم كراشو . ةيرولف ةيرولك ورديهلا

يف ابوروأ طسوو يقرشلو ،ةيزيلجنإلا ةغللاب ةقطانلا يبيراكلا ةقطن منادلب ل ادوبربو اوغيتنأ يفتاعامتجالا 
ايسآ برغو ايسآ بونجلو ،برصلا عامتجالا يف ًاضيأ ةنامألا تكراشو ). فيدلملا يف كرتشم عامتجا( 

 ٨ و٤يموي يف ادنك ،لايرتنوم يف دقع يذلا فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجلل نيتسلاو ثلاثلا 
  .٢٠١١لي ربأ/ناسين

ةدحتملا ممألا جمانرب يلثممو فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ بناج ىلإ ،ةنامألا تكراش   - ٣٧
ةثعب يف ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةعباتلا داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعشو يئامنإلا  ةعيفر 

ىوتسملا عيفر يسايس مازتلا ىلع لوصحلا ةلافكل نييموكحلا نيلوؤسملاب عامتجالل لابين ىلإ ىوتسملا 
  .لايرتنوم لوكوتوربل نيجيبو لايرتنومو نجاهنبوك تاليدعت ىلع قيدصتلا ةيلمعب عارسإلاب

  تنرتنإلا ىلع ديدجلا نوزوألا ةنامأ عقوم  -ميج 

تحت عقومك هليغشت متيس تنرتنإلا ىلع ديدجلا اهعقوم نأ نلعت نأ نوزوألا ةنامأ رسيو   - ٣٨
يلاحلا عقوملا عم يزاوتلاب عقوملا ليغشت رمتسيو٢٠١١ويام /رايأ لالخ رابتخالا نأ يف ةنامألا لمأتو .  
ةلصتملا تامولعملا ىلع لوصحلل لهسأ ةقيرطبو عسوأ ةصرف روهمجلا نم نيمتهم للو فارطألل رفوت
، ىلع عقوملا ىلع دامتعالا ديزي نأهنأش نم يقرو   الهبشماظن ىلإ لاقتنالا نأ امبو . تادهاعملاب تنرتنإلا  
مكتاحارتقا ىلإ ةفاضإلاب ديدجلا عقوملا ىلع مكتاقيلعت يقلت يف ةيوق ةبغر اهودحت ةنامألا نإف يأ نأشب  

ةدئاف رثكأ عقوملا لعجت نأ ا    .أش نم تافاضإ وأ تارييغت

  نيجيبو لايرتنومو نجاهنبوكو ندنل تاليدعت ىلع يملاعلا قيدصتلا  -لاد   

ألا تلفتحا٢٠٠٩ماع يفو   - ٣٩ لوأ احبصأ دق نيكصلا نأب لوكوت وربلاو انييف ةيقافتا يففارط  
لوكوتورب يف فارطألا روعش مغرو . نادلبلا عيمجنم ا مهيلع قيدصتلا متي خيراتلا يفنيتدهاعم 

نآلا ىتح نستي مل هنأ دكؤت نأ دوت ةنامألا نإف زاجنإلا اذ   دصتقيقحتراختفالاب لايرتنوم عيمج ق ي 
عيمج ىلع دعب قدصت مل يتلا فارطألاب ةمئاق درتو . لوكوتوربلا ىلع تاليدعتلاعيمج ىلع نادلبلا 

كلتةدعاسمل اهدادعتسا نع ةنامألا برعتو. UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/INF/3ةقيثولا يف تاليدعتلا    
. وذحلا كلذ ىرخألا فارطألا وذحت نأ لمؤملا نمو تاليدعتلا ىلع قيدصتلل اهدوهج يففارطألا 

لافتحالا ًا بيرق نكمملا نم حبصي نأ لمأ ىلع ةبقاعتملا تاعامتجالل ةمئاقلا لامكتسا يف ةنامألا رمتستسو
قيقحت لجأ نم ،فارطألا نم معدب ،ةنامألا لمعتو . لوكوتوربلل تاليدعتلا عيمج ىلع يملاعلا قيدصتلاب

  .٢٠١١يف امهيلك نجاهنبوكو ندنل يليدعت ىلع يملاعلا قيدصتلا 
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غولب   -ءاه    لاملعملا يجيردتلا صلختلا يفيسيئر  ل داوملا نم    ٢٠١٠ماع  
خيرات يف ةيسيئرلا ملاعملا مهأ دحأ ٢٠١٠رياني /يناثلا نوناك نم لوألا يف ،فارطألا تلصو  - ٤٠  ،

عبارو ةيرولف ةيرولك  ورديهلا نوبركلا تابكرمكالهتساو جاتنإ هيف فقوت يذلا خيراتلا : لوكوتوربلا
دوهجلا ىلع فارطألا عيمج ئن . فارطألا عيمج ىدل ةافعملا ريغ نوبركلا ديرولك  نأ ةنامألا دوتو

لولحب داوملا كلت نم صلختلا زاجنإلاهتلذب يتلا ةرابجلا    .يئاهنلا دعوملا 
ىتح اهميدقت ةرورضلاب مزلي   ال٢٠١٠ماع تانايب نأ نم مغرلا ىلع هنأ ،فارطألا ملعت امكو   - ٤١

ةياهنب ا فارطألا تذختا دقف ،ربمتبس/لوليأ  انايب ميدقت ىلع فارطألا عيمج اهيف ثح تارارق  
ا مدقت نأ فارطألا عيمج تنك متاذ إو. ماع لك نم هينوي/ناريزح ناريزح لولحب٢٠١٠ماعل انايب هينوي / 

ةنامألا نكمتت ٢٠١١ لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا عامتجالا ىلإ اهريرقت مدقت نأ نم اهرودب ، 
نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالل وةيوضعلا حوتفملا  يف يسيئرلا مل عملا قيقحت يف لوكوتوربلا حاجن نع فارطألل

ا يبميدقتل يعسلا ىلع فارطألا عيمج ةنامألا ث حتاذلو . ٢٠١٠ماع لداوملا نم يجيردتلا صلختلا  انا
  .هينوي/ناريزح ةياهنب

جمانربلا اهريدي يتلا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلاتاقافتالاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب ةقالعلا روطت  -واو       
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سل  - ٤٢  يئيبلا ىدتنملا /نورشعلاو ةسداسلا ةرودلا تدقعنا

ىلإ ٢١نم ةرتفلا يف يبورين يف يملاعلا يرازولا  طابش٢٤  لامعألا لودج دنب راطإ يفو . ٢٠١١رياربف / 
تاقافتالاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب ةقالعلا روطت نع ةيمالعإ ةركذم يف رظن لا مت ،ةينازيملاب قلعتملا

ةيرادإلا تابيترتلا ةيمالعإلا ةركذملا كلت فصتو . (UNEP/GC.26/INF/21)جمانربلا اهريدي يتلا ةيئيبلا 
جمانربلا اهريدييتلا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا عم ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةعونتملا   .

سلجمو ةينوناقلا نوؤشلا بتكم ًارخؤم اهيلإ لصوت يتلا تاجاتنتسالا ضعب ًاضيأ ةركذملا تضرعتساو  
ا  انامأو فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا تائي  قلعتي اميف ةدحتملا ممألل عباتلا تاباسحلا يعجارم

انامأ ةلماعمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربفارشإو ةينامئتسالا اهقيدانصو ا   .ىلإ ةقيثولا تراشأ ًا ريخأو
ممألا جمانرب نم لك ةطلسو راودأ حيضوت ةدايز نم ديفتسي نأ نكمي ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نأ 
ةرادإ لئاسمب قلعتي اميف ًةصاخبو ،فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا تانامأو تائيهو ةئيبلل ةدحتملا 

ملاوتانامألا   .فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالاب ةصاخلا ةينامئتسالا قيدانصلا مادختساو تاينازي 
ررقملا نم ١٨ةرقفلا صنت   - ٤٣ قملا ةينازيملاو لمعلا جمانرب نأشب٢٦/٩  نيتنسلا ةرتفل نيحرت،   

يلي ام ىلع٢٠١٣ و٢٠١٢  :  
ةيئيبلا تاقافتالاو ةئيبلل ةد حتملا ممألا جمانرب نيب ةقالعلا نع ةيمالعإلا ةقيثولاب ًاملع طيحي

ةيئيبلا تاقافتالا تانامأ عم رواشتلاب ،يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطيو ،اهريدي يتلا فارطألا ةددعتملا 
نوؤشلا بتكمو ،ةدحتملا ممألل تاباسحلا يبقارم سلجمو ةلصلا تاذ فارطألا ةددعتملا 

حرم ًاريرقت د  ا عي نأ ،ةلصلا تاذ تانايكلا عيمجو ،ةينوناقلا رود يف ةرادإلا سلجم ىلإ مدقي ًايل
 فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا تانامأ تاقيلعتو تاماهسإ نمضتي ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب ةيرادإلاو ةيلاملا تابيترتلاو ةلءاسملاب ةقلعتملا لئاسملا لوانتيو 
، رطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالاو اهيلع موقت يتلا ةينوناقلا سسألا كلذ يف امب ،اهريدي يتلا فا
  ؛ةمداقلا ةيئانثتسالا هترود يف ةرادإلا سلجم ىلإ ريرقتلا اذه مدقي نأو
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هذه نأشب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم اهلصت تادافإ يأ فارطألا ىلإ ةنامألا لقنتسو   - ٤٤
  .ةلأسملا

  لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا مييقت  -ياز   
ةيلاملا ةيلآلا مييقتل يهيجوتلا قيرفلل لوألا عامتجالا دقع ٢٢/٢ررقملا هيلإ يعد امل ًاقفو   - ٤٥  ،

فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ بتاكمب ٢٠١١ليربأ /ناسين نم لوألا يف لايرتنوم لوكوتوربل  
ادنكو اسمنلا نم لك نولثمي نيذ لا يهيجوتلا قيرفلا ءاضعأ عامتجالا رضح دقو. لايرتنوم لوكوتوربل

ةيروهمجو ايريجين نم ةنجللا ءاضعأ نكمتي ملو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو نابايلاو دنهلاو ايبمولوكو 
  .عامتجالا روضح نم ةقباسلا ةيفالسوغويلا اينودقم
لودج عورشم رقأو نيكراشملا هءاسؤر قيرفلا راتخا  - ٤٦ مث ،نو زوألا ةنامأ هتدعأ يذلا لامعألا 

ررقملا ماكحأو خيرات ضرعتسا يذلا ةنامألا لثمم نم ضرع ىلإ عمتسا تملا ةيلمعلاو٢٢/٢   يف ةعب، 
رايتخا يف ه مدختسي نأ قيرفلا ىلع نيعييذلا لودجلا رايتخاو مييقتل اب ةصاخلاضورعلا ىلع لوصحلا 

  .زئافلا ضرعلا
ا  - ٤٧ طقف نيدر تقلت أ ىلإ ةنامألا تراشأ قيرفلا ءاضعأ مدق . تاحرتقم ميدقتل ًابلط ٢٩نم  

لا ميقلا اوشقان مث نيمدقملا نيحرتقملا نأشبةيدرفلا مهءارآ ملاةيمقر  ةجردملا رصانعلا نم رصنع لكل ةحونم   
حنم ىلع قيرفلا قفتا جئاتنلا عمج دعبو رصنع لكل ةاطعملا ميقلا ىلع قافتالا دعبو . مييقتلا لودج يف

ةيلودلاICFةكرش ىلإ دقعلا   .  
يف ًايلوأ ًاريرقت مدقت نأ ةيلودلا ICFنم بلطي نأ ىلع قيرفلا قفتا ،قافتالا كلذ بقعو   - ٤٨  
عم بقاعتلاب دقعي ةيلودلا ICFو قيرفلا نيب عامتجا ميظنتىلع قفتا  و،٢٠١١هينوي /ناريزح ١٥  

زومت١٠دحألا ح ابص يف ،ةيذيفنتلا ةنجلل نيتسلاو عبارلا عامتجالا نأ ىلإ قي رفلا راشأو. ٢٠١١هيلوي / 
ICFقفتاو ةيذيفنتلا ةنجللا عامتجا روضح يف ريكفتلا دوت دق ةيلودلا ديربلا ربع ءارآلا لدابت دعب  ، 

ضارعتسا عامتجاللمتحم خيرات حارتقا ىلع، ناكمإلار دقب ينورتكلإلا يف هيلإ يعد يذلا ةدملا فصتنم    
يناثلا نيرشت١٩ موي وهوتاصاصتخالا  رفوت دنع يئاهنلا خيراتلا ىلع قا فتالا نكميو. ٢٠١١ربمفون / 

يف ةيلودلا ICFىلإ دقعلا حنم دقو . تامولعملا نم ديزملا ناسين٢١  لودجلل ًاقفو كلذو ٢٠١١ليربأ /   
  .٢٢/٢ررقملا يف ددحملا ينمزلا 

عامتجاللتاريضحتلا نع تامولعم  -ءاح  فارطألا رمتؤمل عساتلا كرتشملا  عامتجالاو انييف ةيقافتا يف    
  فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا

سل ودنإلا ةموكحلا نم دفوب ةنجللا تعمتجا  - ٤٩  نيرشعلاو ةسداسلا ةرودلا داقعنا ءانثأ ةيسين
يتلا عامتجالا دقع نكامأ نأ نم دكأتلل يلاب ىلإ ةيمسر ةرايزب تماق مث ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ 

تاريضحتلا ًايلاح يرجتو .يقرواللا عامتجالا دقع طورش عيمجل ةيفوتسم ةموكحلا اهيف ركفت  
ةطساوب اود اسون يف تارمتؤملا قفرم رايتخا ديكأت متي فوسو . ةفيضملا ةموكحلا بناج نم تاعامتجالل
  .يلاحلا عامتجالا لبق ةموكحلا

___________  


