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 لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل
 لايرتنوم لوكوتوربل
 نوعبرألاو عبارلا عامتجالا
 ٢٠١٠ هينوي/ناريزح ٢٢ - ٢١، فينج

لامعأ نع لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل ر يرقت
نيعبرألاوعبارلا اهعامتجا    

  عامتجالا حاتتفا  - ًالوأ 
عامتجالا دِق   - ١ بجومب ذيفنتلا ةنجلل نوعبرألاو عبارلاع لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ  
ةيلودلاتارمتؤملل فينج زكرم يف لايرتنوم  .٢٠١٠هي نوي/ناريزح ٢٢ و٢١ يموي، يف  

ةعاسلا يف عامتجالا ،ذيفنتلا ةنجل سيئر )رصم(سيول تزع ديسلا حتتفا   - ٢ موي نم ، ٥٠/١٠، 
ناريزح٢١  / ، لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا يلثممو ةنجللا ءاضعأب ب هينوي  حرف
  .قودنصلل ةذفنملا تالاكولاو ،لايرتنوم
نيكراشملاو ةنجللا ءاضعأب نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا ،زيلازنوغ وكرام ديسلا بحر  - ٣  
نم صلختلل يئاهنلا دعوملانم رهشأ ةتس دعب يتأي يلاحلا عامتجالا داقعنا نأ ىلإ راشأو . نيرخآلا  
يناثلا نوناك نم لوألا وهو،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مظعم هريدقت نع برعأو ، ٢٠١٠رياني / 
ًاعقاو يخيراتلا ملعملا اذه نوكي نأ لجأ نم هب تماق يذلاداجلا لمعلا ىلع فارطألل نإ لاقو .  

ةرقفلا بجومب ةلماعلا نادلبلا نم ًادلب ٥٠نم رثكأ نأ ىلإ ريشت ةيلوألا تارشؤملا  ةداملا نم ١  نم ٥   
كلذل فدهتسملا خيراتلا لبقصلختلاتققح لوكوتوربلا  صيخرت مظن تأشنأ يتلا فارطألا أنهو .  

يف ةمساح ةيمهأ تاذ مظنلا هذه نإ فاضأو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداصو تادراو يف مكحتلل
هيف عورشملا ريغ راجتالا عنمو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نمماتلايجيردتلا صلختلا ميظنت  عجشو ا   

  .ةروكذملا صيخرتلا مظن ذافنإ ةلافك ىلع ةذفنملا تالاكولا
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ىلع تاليدعتلا عيمج ىلع قيدصتلا لامكإ نم تنك مت فارطألا ةيبلغأ نأ ىلإ راشأو  - ٤
ًافرط٣٣ ىوس نكمتيملو ؛لوكوتوربلا  قيدصتلا نم  دحاو فرط نكمتي ملو رثكأ وأ ليدعت ىلع    

نمفارطألا كلت نيب نم طقف ليدعت يأ ىلع قيدصتلا  عيمج ىلع تقدص يتلا فارطألا ثحو .  
لوصولا ىنستي ىتح تاليدعتلا ىلع قيدص تلل اهقطانم يف ىرخألا فارطألا عيجشت ىلع تاليدعتلا
عيمج دعاسيس هنأ ذإ يزمر ىنعم نم رثكأ هل فدهلا كلذ غولبو . يملاعلا قيدصتلا قيقحت فده ىلإ
ىلع ةنجللا ىلع هتملك ماتخ يف ىنثأو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع سلس لوحت قيقحت يف فارطألا
ةنامألا نأب ءاضعألا نأمطو لاثتمالا ىلإ ةدوعلا نم فارطألا نم ريثك نيكمت يف هب تماق يذلا رودلا  
  .اهتيالوب عالطضالا لجأ نم ةنجلل مزاللا معدلا ميدقت لصاوتس

 روضحلا

،: ةنجللا يف ءاضعألا ةيلاتلا نادلبلا ولثمم عامتجالا رضح  - ٥  ايناملأ ،اينيمرأ ،يسورلا داحتالا
، ،ايسول تناس ،ندرألا اكنال يرس رصم  راكين ،رجينلا  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاواوغا،   .  

فارطألا ددعتملاقودنصلا ةنامأل لثمم ًاضيأ عامتجالا رضح  - ٦ لا ةنجللا سيئرو  ةيذيفنت ، 
فارطألا ددعتملا قودنصلل ةذفنملا تالاكولل نولثمموفارطألا ددعتملا قودنصلل ةدحتملا ممألا جمانرب : ، 

ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو )ةئيبلا جمانرب(ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ،يئامنإلا  ) ودينويلا(، 
عامتجالا يف نيكراشملاب ةمئاق درتو.يلودلا كنبلاو ريرقتلا اذهل يناثلا قفرملا يف   .  

 لمعلا ميظنتو لامعألا لودج رارقإ  -ًايناث 
راولا تقؤملا لامعألا لودج ىلع ًءانب ،يلاتلا لامعألا لودج ةنجللا ت  - ٧  ةقيثولا يف د رقأ

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/44/1/Rev.1: 

  .عامتجالا حاتتفا  - ١
  .لمعلا ميظنتو لامعألا لودج رارقإ  - ٢
تامولعملاوتانايبلا نع ةنامألا ريرقت  - ٣ داملا بجومب  لوكوتورب نم  ٩و ٧  نيت 

ةلصلا تاذ اياضقلا نعولايرتنوم  .  
ا ددعتملاقودنصلا ةنامأ نم ةمدقملا تامولعملا  - ٤ لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطأل  

قودنصللةيذيفنتلا ةنجلل ةلصلا تاذ تاررقملا نع تعلطضا يتلا ةطشنألا نعو ا    
، (ةذفنملا تالاكولا  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب

  .فارطألا لاثتما ريسيتل) يلودلا كنبلاو ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو
اياضقلا نأشب ذيفنتلا ةنجل تايصوتو فارطألا نع ةرداصلا ةقباسلا تاررقملا ةعباتم   - ٥

  :لاثتمالا مدعب ةلصتملا
  :لاثتمالا ىلإ ةدوعلل ةيلاحلا لمعلا ططخ  )أ(

  ؛)١٥/٢٦ررقملا (اينابلأ   ‘١’
  ؛)٢١/١٧ و١٧/٢٧ ناررقملا(شيدالغنب   ‘٢’
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  ؛)٢١/١٨ررقملا (كسرهلاو هنسوبلا   ‘٣’
  ؛)١٧/٢٩(يليش   ‘٤’
  ؛)٢٠/١٦ررقملا (روداوكإ   ‘٥’
واسيب -اينيغ   ‘٦’   ؛)١٦/٢٤ررقملا ( 
  ؛)١٨/٢٨ررقملا (اينيك   ‘٧’
  ؛)١٥/٣٧ررقملا (فيدلملا   ‘٨’
  ؛)٢١/٢٠ررقملا (كيسكملا   ‘٩’
  ؛)١٥/٣٨ررقملا (ايبيمان   ‘١٠’
  ؛)١٦/٢٧ررقملا (لابين   ‘١١’
  ؛)١٤/٣٠ررقملا (ايريجين   ‘١٢’
  ؛)١٩/٢٢ررقملا (يا وغاراب  ‘١٣’
  ؛)١٦/٣٠ررقملا (نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس   ‘١٤’
  ؛)٢٠/١٩ررقملا (لاموصلا   ‘١٥’
  ؛)١٧/٣٩ررقملا (ياوغوروأ   ‘١٦’

لاثتمالا نأشب ىرخأتاررقمو تايصوت  )ب(  :  
  ؛)٤٣/٥ةيصوتلا (ايرتيرإ   ‘١’
  ؛)٢١/٢١ررقملا (ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا   ‘٢’
  ؛)٢١/٢٥رر قملا(ناتسنامكرت   ‘٣’
  ).٢١/٢٦(ررقملا وتاوناف   ‘٤’

ريرقت نع ةئشانلا ىرخألا لاثتمالا مدع اياضق يف رظنلا  - ٦   .تانايبلا 
٧ -   صيخرتلل ًامظن تأشنأ يتلا فارطألا نع ةنامألا ريرقت يف رظنلا نم ٤ةرقفلا (   

ءاب٤ةداملا  لايرتنوملوكوتورب نم    (.  
  .ذيفنتلا ةنجل نم ةوعد ىلع ءانب عامتجالاةرضاحلا فارطألا لاثتما نع تامولعم   - ٨
  .ىرخأ لئاسم  - ٩
  .عامتجالا ريرقت دامتعا  -  ١٠
  .عامتجالا ماتتخا  -  ١١



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/44/5 

4 

نعو لايرتنوم لوكوتورب نم ٩ و٧نيتداملا بجومب تامولعملاو تانايبلا نع ةنامألا ريرقت   - ًاثلاث  
  ةلصلا تاذ اياضقلا

ةداملا بجومب تامولعملاو تانايبلا نع ريرقت  - فلأ  ٧  
نم ةمدقملا تامولعملا نع ريرقتلا يف ةدراولا تامولعملل ًازجوم نوزوألا ةنامأ لثمم مدق   - ٨

لوكوتوربلا نم ٧ةداملا بجومب فارطألا   (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/44/2) . غالبإ تامازتلا نإ لاقو
نيترقفلا بجومب ساسألا ةنس تانايب غالبإ ىلوألا ةئفلا يطغت. تائف ثالث ىلإ مسقنت تانايبلا  ٢ و١ 

ًاثيدح تقدص يتلا فارطألا وأ لوكوتوربلا يف ةديدجلا فارطألا لوألا ماقملا يف سمت يهو ٧ةداملا نم   ،
ةنسل ام . ام ليدعت ىلع  انايب عيمج وأ ضعب نآلا ىتح امدقي مل نافرط دجوي ةئفلا كلت راطإ يفو
؛بيرق تقو يف هتانايبب مدقتي نأ عقوتي هنأب ةن امألا غلبأًايبسن ديدج فرط نيفرطلا نيذه د حأ. ساسألا

يتلا ةداملل ساسألا ةنس تانايب نع قباسلا يف غلبي مل هنكلو ليدعت ىلع ًارخؤم قدص دقف رخآلا امأ 
ةداملا نم ًاثلاث ٨ و٣نيترقفلاب ةيناثلا ةئفلا قلعتتو . ليدعتلا كلذ بجومب ةباقرلل اهكالهتسا عضخي  ٥ ،
، يدج ًاديدحت عضت يتلاو ةينعملا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ديدحتل ةيساسألا تايوتسملاو ةباقرلا ريبادتل ًاد

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل  ىتح فارطألا نم اهنع غلبملا ةيونسلا تانايبلا نيبتو . ٥ 
كلت راطإ يف عقت يتلا ةداملل ساسألا طخ تانايب غالبإ طرشل لاثتما ةلاح يف فارطألا عيمج نأ نآلا  
ةئفلا لثمتتو. ةئفلا ةرقفلا بجومب طرش يف ةريخألا  ةداملا نم ٣،  ،  ًءادتبا ًايونس تانايبلا غالبإب يضقي٧ 

عيمج ىلع قبطني وهو ،قيدصتلاب مئاقلا فرطلل ةلصلا يذ ليدعتلا وأ لوكوتوربلا ذافن ءدب ةنس نم 
ىلإ ١٩٨٦تاونسلل ةبسنلاب امأ . فارطألا مج تلثتما دقف٢٠٠٨  غالبإلاب ا    امازتلال فارطألا عي
ماق دقف ،خيراتلا اذه ىتح ٢٠٠٩ ةنس نم ةرتفلل ةبسنلاب امأ. تانايبلل يونسلا نع غالبإلاب ًافرط ٦٢   

ا  تالاح يأ هنأ عمانايب الإ اهيف رظنلا مزلتست ال تانايبلل يونسلا غالبإلا تامازتلال لاثتمامدع   دعب  
يأ٣٠يف غالبإلل يئاهنلا دعوملا   .٢٠١٠ربمتبس /لول 

نإ ًالئاق ،ةجرحلا تامادختسالاو ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ ىلإ اهدعب لقتناو   - ٩
ةنسل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكر مل ةيرورض تامادختسال تاءافعإ تحنم دق ةيلاتلا فارطألا

ًانط٢٢(يبوروألا داحتالا : ٢٠٠٩ يسورلا داحتالاو )  ًانط٣٧٨(،  تايالولاو)  ةيكيرمألا ةدحتملا ،   
ًانط٢٨٢( ةرقفلل ًاقفو ام ).    ررقملا نم ٩اباسح يريرقت فارطألا كلت نم نانثا مدقو  ٨/٩ .

، ٢٠٠٩ماع ليثيملا ديموربل ةجرح تامادختسا تاءافعإ فارطأ ةسمخ تحنم ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو 
ًاقفو اكلت نم ةثالث تمدقو  اباسح نع ريراقت فارطألا ررقملل    ١٦/٦.  

ل لاثتمالا مييقتبقلعتي اميفو  - ١٠  ١ ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ىلع ةقبطملا ةباقرلا ريبادت 
نإ لاق ٥ةداملا نم  تامادختساو ةيرورض تامادختسال تاءافعإ ًاضيأ اهرابتعا يف تعضو  ةنامألا،   

فارطألا تاعامتجا اهيلع تقفاوةجرح يفاضإ جاتنإل ًاصصحو  أ ةيلحم تاجايتحا دسل  ةيساس  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل  ىرخأ لماوعو٥  اميف جاتنإلا قوقح لوادت كلذ يف امب ،   ،

،ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالاو ،فارطألا نيب ةافعملا ةنيعم تاهويرانيسو   تررق . سيدكتلاب 
هنإ لاقو .طقف ملعلا ضارغأل لجست نأ فارطألا تاعامتجا دجوتال  ا اذه ىتح  ماعل ةبسنلاب خيراتل  

ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا بناج نم لمتحم لاثتما مدع وأ فارحنا تالاح يأ ٢٠٠٩ نم ١   
رابتعالا نيعب ىرخألا لماوعلاو ةيراسلا ةباقرلا ريبادت تذخأ امدنع٥ةداملا  ةباقرلا ريبادت يف رظنلابو .  
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ملا نم١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع ةقبطملا  نيترقفلا يف ددحملا وحنلا ىلع ٥ةدا   و رركم٨،   ٨ 
ضارعتسا دنع تقبط يتلا ىرخألا لماوعلاو صصحلاو تاءافعإلا ًاددجم زجوأ ٥ةداملا نم ًايناث رركم   ،

ريياعم نإف ،لاثتمالا مدع نأشب تاررقم عوضوم تناك يتلا فارطألل ةبسنلاب هنأ ىلإ راشأو . لاثتمالا
بجومب ا يبطت ىرج اهيلع قفتم ةنيعم  امازتلال فارطألا كلت لاثتمال ةيساسألا تاددحملا اهرابتعاو اهق
اميف و .اهكالهتسا وأ اهجاتنإ تايوتسم ليلقتب ةصاخلاو لوكوتوربلا يف اهيلع صوصنملا ةباقرلا ريبادت

بجومب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب نآلا ىتح تلج ٢٠٠٩ماعل تانايبلاب قلعتي   س يتلا تافارحنالا نإف  
ةداملا نم ١ةرقفل ا ريياعم دودح يف ا ٥   أ وأ فارطألا تاررقم بجومب ا  حومسم تافارحنا امإ دع ت 
  .لاثتمالا مدع ةيلمعل فارطألا كلت عاضخإ يضتقت ال يلاتلاب يهو ،فارطألا كلت تامازتلا

لجس ىلع ةظفاحمل ا، ١٨/١٧ررقملا يف ةنامألا نم بل ُط هنأب ركذ ،سيدكتلاب قلعتي اميفو  - ١١
ةلأسملا هذه تعضخأ دقو . ررقملا كلذ يف ةنيبملا تاهويرانيسلا ىلع دنتستيتلا سيدكتلا تالاحب دحوم 

لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا يفو فارطألل نيرشعلاو يداحلا عامتجالا يف اهيف رظنلل ىرخأ ةرم 
  .اهددصب ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلا متي مل هنأ ريغ ،ةيوضعلا حوتفملا

عجارت نأ ١٧/١٦ررقملا بجومب ةنامألا ىلإ بلُط دقف ،تارداصلا نع غالبإلاب قلعتي اميفو   - ١٢  ،
نأو ،ةيئاهنلا ا   اهجوو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمج تارداص نع غالبإلا يطغت يكل غالبإلا ةرامتسا

ًافرط ٣٥هعومجم ام در وأ دقو. ةدروتسملا فارطألا ىلإ اهيلإ درت يتلا تارداصلا نع تامولعملا ليحت  
نع ةلماك ةيليصفت تامولعم مدقت مل فارطألا هذه ضعب نأ نم مغرلا ىلع ،ا   ارداص نع تامولعم

ةنامألا ىلإ تاباطخ ني دروتسملا ضعب بتك تاراطخإلا دعبو. تارداصلا كلتل ةيئاهنلا تاهجولا
تارداص نع اغلبأ نيف رط ةنامألا تدجو دقو. تانيابتلا صوصخب تاحيضوت وأ تاراسفتسا تنمضت

كلت كالهتسا ىلع ةباقر ضرفت تاليدعت يف ًافارطأ تسيل وأ لوكوتوربلا يف ًافارطأ تسيل لود ىلإ 
  .ةلاحلا حيضوتل ةردصملا فارطألا كلتب لاصتالاب تماقو ،داوملا

 ميدقت ٢١/٣ررقملا بجومب اهيلإ بلُط ف ارطألا نأ ركذ عينصتلا لماوع ةلأسم لوحو  - ١٣
نأ ةنامألا ىلإ اهيف بلُط يتلا ررقملا كلذ نم ٤ةرقفلل ًاقفوو . عينصتلا لماوع تامادختساتامولعم   

كلذ ىتح غالبإلاب تماق يتلا فارطألا ب ةنجللا غلبأ دقف ،غالبإلا مدع تالاح ىلإ ةنجللا هابتنا هجوت
  .نيحلا

  .ريرقتلاب ًاملع ةنجللا تطاحأو  - ١٤

  ٩ةد املا بجومب تامولعملا نع ريرقت  -ءاب 
ةداملا نإ ٩ةداملا بجومب تامولعملا نع هريرقت يف ،نوزوألا ةنامأ لثمم لاق   - ١٥ بلاطت ٩،   

موقي نأب يضقتو ةماعلا ةيعوتلاو تامولعملا لدابتو ريوطتلاو ثوحبلاب ضوهنلا يف نواعتلاب فارطألا 
نيماع لكو ةيقافت الا ذافن ءدب نم نيماع نوضغ يف ةنامألا ىلإ ةطشنألا هذهل زجوم ميدقتب فرط لك
ةدراولا ريراقتلا عيمج تنرتنإلا ىلع اهعقوم ىلع ةنامألا تعضو ٢٠/١٣ررقملل ةباجتساو . كلذ دعب  

ةمدقملا تاروشنملا كلذ يف امب٩ةداملل ًاقفو  اهعقوم ىلع ةعوضوملا تامولعملا نم ًافطتقم ضرعو . ، 
ريراقتلا كلت او فارطألا نم ةمدقملا تامولعملا عاونأ ًانيبم ،تنرتنإلا ىلع  تدرو يتلا لاكشألا .

عجش دق ،اهيلع لوصحلا ةيناكمإ ىدم يفو ةمدقملا تامولعملا مجح يف عساولا فالتخالا ىلإ ًاريشمو 
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ةينورتكلإلا تالصولا نم ًايرورض هارت ام ٩ةداملا بجومب ةزجوملا اهريراقت يف نمضت نأ ىلع فارطألا   
  .ىرخألا فارطألا عم اهمساقتل ةمهم قئاثو يأ ىلإ

  .ريرقتلاب ًاملع ةنجللا تطاحأ دقو  - ١٦
نع لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ نم ةمدقملا تامولعملا   - ًاعبار 

تالاكولا ا وقودنصلل ةيذيفنتلا ةنجلل ةلصلا تاذ تاررقملا   تعلطضا يتلا ةطشنألا نع
  فارطألا لاثتما ريسيتل ةذفنملا

تحت ًاريرقت فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأل مدقألا فظوملا بئان ،مناغ ودراودإ ديسل ا مدق  - ١٧
ةيذيفنتلا ةنجلل نيتسلاو نيسمخلاو عساتلا نيعامتجالا نع ةرداصلا تاررقملا ةيادبلا يف لوانتو . دنبلا اذه
قلعتت نيس مخلاو عساتلا عامتجالا نع ةرداصلا ةمهملا تاررقملا تناكو. لاثتمالاب ةلصلا تاذ

نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا عيراشم نأشب ةذفنملا تالاكولا نم ةمدقملا تاركذملاب 
نيكمتلا لجأ نم ،ب ١٤١ –يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم ًاديدحتو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا 

ةنجللا سيئر عيجشتو ؛ )٥٩/١١ررقملا  (٢٠١٥ و٢٠١٣تاونسلل لاثتمالا تامازتلاب ءافولا نم 
روضح ىلعةيذيفنتلا تاعامتجا  ىلع ةظفاحملاب ةلصتملا لئاسملل همهف نيسحت لجأ نم ذيفنتلا ةنجل    

يف يضملل ةدعتسملا فارطألل ةبسنلاب تاركذملا ميدقت تابلطتمو ؛ ))ج (٥٩/٥٣ررقملا (لاثتمالا 
تاررقملا لوانتتو )). ج (٥٩/٤٤ررقملا (ةيرولف ةيرولك وردي هلا نوبركلا تابكرم جاتنإ نم صلختلا
يجيردتلا صلختلا ةطخبقلعتملا قافتال ا يف يئازجلا طرشلا قيبطت نيتسلا عامتجالا نع ةرداصلا ةمهملا  
نم صلختل ا ليومت ريياعمو ؛))ج (٦٠/٣٥ررقملا (ش يدالغنب يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم

تاقافتا ىلع تاليدعتو ؛ )٦٠/٤٤ررقملا (كالهتسالا عاطق يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم 
يف تاليدعتو ؛ )٦٠/٤٧ررقملا (دنهلاو نيصلا يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ عاطق 

  ).‘٤’) ب (٦٠/٤ررقملا (ةيرطقلا جماربلاب ةصاخلا تانايبلا غالبإ ةرامتسا 
بجومب ةلماعلا فارطألا ص رفو ةرخأتملا عيراشملا ذيفنت ةلاح يف رظنلا ىلإ كلذ دعب لقتنا  - ١٨

ةداملا نم ١ةرقفلا  لوكوتوربلل ةيلاتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا قيقحت يف ٥   
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/44/INF/4) . فارطألا عيمج نإ لاق ،هصرفو لاثتمالا ةلاحب قلعتي اميفو

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  ًاليومت تقلت٥  ريبادتل لاثتمالا قيقحتل   نوبركلا تابكرم ىلع ةباقرلا  
عيمج تقلتو ؛ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك عبارو ليثيملا ديموربو نولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةل ماعلا ةلهؤملا فارطألا ططخ دادعإلًاليومت ٥  يجيردتلا صلختل ا ةرادإل اه 
ىلع ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا قيقحتل ًاليومت نافرط ىقلت و ؛ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم

تمدقو ؛هدعب امو ٢٠١٥ماعل ةبولطملا تايوتسملا دح ىلإ يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم   
ىلإ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإل ططخ ةيفاضإ نادلب ةثالث 

نيتسلاو يداحلااهعامتجا يف ةيذيفنتلا ةنجللا  .  
ةلصتم ةلأسم ٤١كانه نإ لاق ،لاثتما تاررقم اهقحب تردص يتلا نادلبلاب قلعتي اميف   - ١٩  

تالوادمب ةقيثو ةلص تاذ نوكت دقو ،ًادلب ٣٤ىلع قبطنت ،فارطألا تاررقم نع ةئشان لاثتمالاب   
تامولعمو تانايبو٧ةداملا بجومب اهنع غلبملا تانايبلا ءوض ىلعو . ةنجللا نم ةدراولا ةيرطقلا جماربلا    
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ديدحت نكمي ال هنأ ريغ ،نادلبلا كلتةيبلغأب ةطبترملا لاثتمالا لئاسم ةجلاعم تمت دقف ،ةذفنملا تالاكولا   
  .ةلصلا تاذ تانايبلا دورو مدعل ًارظن نادلبلا نم ديدعلا ةلاح
نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ ريوطت ةلاح ضارعتسا ىلإ اهدعب لقتناو  - ٢٠  

صيخرتلا مظن يف تاليدعتلاو ٢٠١٥ و٢٠١٣ةرتفلل ةباقرلا ريبادتب ءافولل ةيرولف ةيرولكورديهلا   ،
ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلعةباقرلل   . ، مت ةيرطقلا جماربلا تانايب نم نيبتي امكو
نط ٢٥٠ ٠٠٠نم رثكأ كاله تسا نم ماتلا يجيردتلا صلختلا ،فارطألا ددعتملا قودنصلا ةدعاسمب  

ةنايص ينف بيردت يف ريبك مدقت زارحإ ققحتو ،ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم 
. صيخرت مظن بيكرتو اهريودت ةداعإو تادربملا ةداعتسال تايلآ ءاسرإو كرامجلا يفظومو تادربملا

نط٤٤١ ٧٣٨هعومجم ام نع ) ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨(ةيرطقلا جماربلا تانايب نمض غالبإلا مت هنإ لاقو   ًا 
نط٢٩ ١٠١( نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحمًا    ( ، ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم
. ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم صلختلا ريبادت ذيفنت يف ققحتي يذلا مدقتلا ًاصخلم
ىدمل ًارشؤم دع ةدفنتسملا داوملا راعسأ نأ ىلإ ًاريشمو  ت اهلئادبو نوزوألل صلختلا ةيلمع ةمادتسا   
يرولف يرولكلا نوبركلا بكرم رعس طسوتم نإ لاق ،اهنم يجيردتلا ذنم عفترا دق ١١ –   ٢٠٠٥ 

يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرمو ١٢ -يرولف يرولكلا نوبركلا بكرم راعسأ طسوتم نأو   
ماع يف ٢٢ - ذنم درو امم لقأ ناك ٢٠٠٩  ماع راعسأ نم ىلعأ ناك هنكلو ٢٠٠٦ماع    ٢٠٠٥ .

يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم راعسأ ٢٠٠٩ماع يف تضفخناو  نوبركلا بكرمو ب ١٤١ - 
تلظ امك ؛ ٢٠٠٧ماع ر اعسأ نم ىلعأ تلظ راعسألا كلت نكلو ب١٤٢ -يرولف يرولكورديهلا 

يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم راعسأ  .٢٠٠٦ماع ذنم ضافخنا يف أ ١٣٤ - 

تناك ةيذيفنتلا ةنجللا نإ لاقو . ةيفاضإلا ةلاحلا ريراقتو ذيفنتلا يف تاريخأتلا لوانت ًاريخأو  -  ٢١
لمتحملا اهريثأتو اهذيفنت يف تاريخأت نم يناعت يتلا عيراشملا ا   اعامتجا نم عامتجا لك يف دصرت

ةددحم تالكشم كانهتناك امثيح ةلاحلا نع ةيفاضإ ريراقتب تبلاطو ،لاثتمالا ىلع تمت دقو .  
لا تابكرم نم صلختلا ةرادإل ةطخ١٤٤دادعإل ليومت ىلع ةقفاوملا    ، ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبرك

لامتكالا نم ةفلتخم لحارم يف اهنم ةطخ١٣٩ تيقبو ططخ دادعإ يف تاريخأتلا بابسأ تلمشو .  
ةطشنأ ىلع نادلبلا زيكرترارمتساةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم صلختلا ةرادإ    

نأشب ةيهيجوت ئدابمو تاسايس دوجو مدعو ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم صلختلا 
؛تاموكحلا لخاد تاريغتلاو تاموكحلاب ةطبترملا لئاسملاو ؛ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم 

نادلبلا كلت نم ًادلب ٣٨ تجردأ دقو. ةيئاصقتسالا تاساردلا ةطشنأ ذيفنت ءدب يف تابوعصلاو  
ًاقفو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم صلختلل ةباقر ريبادت ١٤٤اهددع غلابلا   

ةلاح نم دكأتلا بعصلا نم هنأ ديب . ةيلحرملا اهريراقت يف ةذفنملا تالاكولا نم ةمدقملا تامولعملل
نوبركلا تابكرم ىلع ةباقرلا ريبادت ىلع ةار   ةنامأ تصوأو ةيرولف ةيرولكورديهلا ا تاليدعتلا

يناثلا اهعامتجا يف ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ ةذفنملا تالاكولا مدقت نأب فارطألا ددعتملا قودنصلا 
  .صيخرتلا مظن يف تاليدعتلا ةلاح نع ريرقت نيتسلاو

  .ريرقتلاب ًاملع ةنجللا تطاحأو  -  ٢٢
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ةقباسلا تار   -ًاسماخ   ةلصتملا اياضقلا نأشب ذيفنتلا ةنجل تايصوتو فا رطألا نع ةرداصلارقملا ةعباتم
  لاثتمالا مدعب

 لاثتمالا ىلإ ةدوعلل ةيلاحلا لمعلا ططخ  -فلأ 

لودج نم ) أ (٥دنبلا تحت ةجردملا فارطألا غالبإ ةلاحل ًالمجم ًاضرع ةنامألا لثمم مدق   - ٢٣
و تيسنيف تناسو اينابلأ-فارطأ ةسمخ تمدق دقو . لامعألا كيسكملاو لاموصلاو نيدانيرغ رزج  

تانايب–ايبيمانو  ماع نع   ل اهلاثتما مييقتب تحمس٢٠٠٩  ىدحإلا فارطألا امأ . ةقباسلا تاررقمل 
ةيقابلا ةرشع روداوكإ -  بوياوغوروأو  واسيب اينيغو يليشو كسرهلاو ةنسوبلاو شيدالغنبو ياوغار ا 

مل يهف-ايريجينو لابينو فيدلمو اينيكو  دعب  ا  انايب مدقت ع نع    .٢٠٠٩ما  
تانايبلا غالبإبتماقيتلا  فارطألا  - ١ ماع نع    ٢٠٠٩ 

  )١٥/٢٦ررقملا  (اينابلأ  )أ(
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتساضيفختبمازتلالا : ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  ‘١’    

ةع ضاخلاداوملا نم اهكالهتسا ضفخ ت، ب١٥/٢٦ررقملا يف لجسم وه امك ،اينابلأ تمزتلا   - ٢٤
 نطرفص ىلإ ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعو  اميف ةجردملاةباقرلل 

نوزوألا دافنتساةلادب ةبوسحم هتياغ دعوم يف ،  يناثلا نوناك١  تالامعتسالا ءانثتساب ٢٠٠٩رياني /   ،
 .فارطألا اهزيجتدق يتلا ةيرورضلا 

  لاثتمالا ةلأسم ةلاح  ‘٢’
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا داقعنات قوىتح   - ٢٥  انايب تمدق دق اينابلأ تناك ،عامتجالا اذه  

تابكرم نم نوزوألا دافنتسا ةلادب نانطألا نم رفص هرادقم كالهتسا نع تغلبأف ٢٠٠٩ماعل   ،
يف ةدراولا اةلاح يف فرطلا ة لودلا عضت تانايبلا هذهو. ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  ررقملا امازتلال لاثتما  

١٥/٢٦.  
ررقملا كيسكملا  )ب(  )٢١/٢٠(  
 نوبركلا ديرولك عبار كالهتسا ضفختب مازتلالا: ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  ‘١’

داوملا نم اهكالهتسا ضيفختب، ٢١/٢٠ررقملا يف لجسم وه امك ،كيسكملا تمزتلا   - ٢٦  
ةيناثلا ةعوم يف ةجردملاةباقرلل ةعضاخلا  ءاب قفرملا نم ا نع ديزي ال ام ىلإ ) نوبركلا ديرولك عبار( 

ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحملا نانطألا نمرفص   ٢٠٠٩.  
  لاثتمالا ةلأسم ةلاح  ‘٢’

، داقعنا تقو ىتح   -  ٢٧ ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا عامتجالا اذه  انايب كيسكملا تم  دق
كالهتسا نع تغلبأو ٢٠٠٩ عبار نم نوزوألا دافنتسا ةلادبةبوس حملا نانطألا نمرفص هردق ،   

بلا هذهو.نوبركلا ديرولك ررقملا يف ةدراولا ا فقوم يف فرطلا ةلودلا عضت تاناي    امازتلال لاثتما
٢١/٢٠.  
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  )١٥/٣٨ررقملا  (ايبيمان  )ج(
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتساضيفختبمازتلالا : ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  ‘١’   

ةعضاخلا داوملا نم اهكالهتسا ضيفختب، ١٥/٣٨ررقملا يف لجسم وه امك ،ايبيمان تمزتلا   - ٢٨  
فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم   ديزي ال ام ىلإ ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا يف ةجردملا ةباقرلل

  .٢٠٠٩ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب دحاو نط نع 
  لاثتمالا ةلأسم ةلاح  ‘٢’

مان تمدق ،عامتجالا اذهداقعناتقو ىتح   -  ٢٩ ماعل ا ايبي    ةدفنتسملا داوملا نأشب ٢٠٠٩انايب  
تابكرم نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحملا نانطألا نم رفص هردق كالهتسا نع تغلبأو ،نوزوألل  
لا افقوم يف فرطلا ةلودلا عضت تانا يبلا هذهو. ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  يف ةدراو امازتلال لاثتما

  .١٥/٣٨ررقملا 
  )١٦/٣٠ررقملا  (نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس  )د(
  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ضيفختب مازتلالا: ضارعتسالا ديقلاثتم الاةلأسم   ‘١’

وه امك ،نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس تمزتلا  - ٣٠ ررقملا يف لجسم   ضيفختب، ١٦/٣٠ 
ةعوم يف ةجردملا ةباقرلل ة عضاخلاداو ملانم اهكالهتسا  نم ىلوألاا نوبركلا تابكرم  (فلأ قفرملا 

  .٢٠٠٩ماع يف نوزوأل اد افنتس اةلادب ةبوسحملا نانطألا نم ٠،١ ىلع ديزي ال ام ىلإ) ةيرولف ةيرولكلا
  لاثتمالا ةلأسم ةلاح  ‘٢’

، اقعنا تقو ىتح  - ٣١ عامتجالا اذه د داوملا نع ا انايب نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس تمدق
د افنتس اةلادب ةبوسحملا نانطألا نمرفص هردق كالهتسا نع تغلبأو ، ٢٠٠٩ماعل نوزوألل ةدفنتسمل ا
رولكلا نوبركلاتابكرم نم نوزوألا ةيرولفةي  لاثتمالا ةلاح يف فرطلا اذه تانايبلا هذه عضت و.  
ررقملا يف ةدراولا هتامازتلال  ١٦/٣٠.  

  )٢٠/١٩ررقملا  (لاموصلا  -  ءاه
نولاهلا كالهتساضيفختبما زتلالا: ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  ‘١’    

وه امك ،لاموصلا تمزتلا  - ٣٢ نم اهكالهتسا ضيفختب ٢٠/١٩ لجسم  ةباقرلل ةعضاخلا داو ملا، 
ةعوم يف ةجردملا  نم ةيناثلاا ةبوس حملا نانطألا نم ٩،٤ ىلع ديزيال ا م ىلإ) تانولاهلا (فلأ قفرملا 

  .٢٠٠٩ماع يف نوزوأل اد افنتسا ةلادب
  لاثتمالا ةلأسم ةلاح  ‘٢’

، داقعناتقو ىتح   -  ٣٣ عامتجالا اذه ا داوملا نع الاموصلا تمدق    نع نوزوألل ةدفنتسمل انايب
عضت و. نوزوألاد افنتس اةلادب ةبوسحملا نانطألا نمرفص هردق كالهتسا نع تغلبأو ، ٢٠٠٩ماع 
ررقملا يف ةدراولا هتامازتلاللا ثتمافقوم يف فرطلا اذه تانايبلا هذه   ٢٠/١٩.  
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  ةيصوتلا  - واو
  :يلاتلا ىلع ةنجللا تقفتا مدقت ام ىلع ءانبو  -  ٣٤

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب اهنع تغلبأ يتلا تانايبلا ىلع ةيلاتلا فارطألا ئن   يتلاونأ 
رداصلا تاررقملا يف ةدراولا ا   امازتلال لاثتما ةلاح يف ا    .اهنم لك صوصخ يفأ حضوت

يذلا ررقملا  ةداملا  فرطلا  
ةطخ نمضتي 

  لمعلا

يف فدهتسملا 
لمعلا ةطخ 

ةلادب نانطألاب(  
  )نوزوألا دافنتسا

ةنسلا 
  ةفدهتسملا

تانايبلا 
ةمدقملا 

 بجومب
  ٧ةداملا 

ةنس 
تانايبلا 

  ةمدقملا

  ٢٠٠٩  رفص ٢٠٠٩  رفص  ١٦/٢٦ررقملا   ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم   اينابلأ

  ٢٠٠٩ رفص ٢٠٠٩  رفص  ٢١/٢٠ررقملا   نوبركلا ديرولك عبار  كيسكملا

  ٢٠٠٩ رفص ٢٠٠٩  ١  ١٥/٣٨ررقملا   ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم   ايبيمان
 تنسنف تناس
  نيدانيرغ رزجو

  ٢٠٠٩ رفص ٢٠٠٩  ٠،١  ١٦/٣٠ررقملا   ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم 

  ٢٠٠٩ رفص ٢٠٠٩  ٩،٤  ٢٠/١٩ررقملا   تانولاهلا  لاموصلا

  ٤٤/١ةيصوتلا 

تانايبلا نع غلبت مل يتلافارطألا  - ٢ ماعل    ٢٠٠٩  
  )٢١/١٧ و١٧/٢٧ناررقملا (شيدالغنب   )أ(
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم كالهتسالا ضيفختبمازتلالا : ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  ‘١’  

  ليثيملا مروفورولكو ةيرولف
ررقملا يف لجسم وه امك ،شيدالغنب تمزتلا  - ٣٥ داوملا نم اهكالهت سا  ضيفختب، ٢١/١٧ 

ىلوألا ةعوم يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا  ام ىلإ ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(فلأ قفرملا نم ا
ادب ًانط١٤٠ ىلعديزي ال  ماع يف نوزوألا دافنتسا ةل  لجسم وه امك ،ًاضيأ فرطلا مزتلاو . ٢٠٠٩ 

ع ءاقبإلاب١٧/٢٧ررقملا يف  ةثلاثلا ةعوم ا يف ةجردملاةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم اهكالهتسا ىل ،  نم 
لادب ًانط٠،٥٥٠ ىلعديزت ال دودح يف ) ليثيملا مروفورولك(ءاب قفرملا  ماع يف نوزوألا دافنتسا ة   
٢٠٠٩.  

  لاثتمالا ةلأسم ةلاح  ‘٢’
٣٦ -   ، أشب اعامتجالا اذه داقعنا تقو ىتح  نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ن انايب شيدالغنب غِّلبت مل
نيررقملا يف ةدراولا ا ٢٠٠٩ماع   امازتلال اهذيفنت ىدم مييقت نكمي ال مث نمو   .١٧/٢٧ و٢١/١٧، 
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  تاشقانملا  ‘٣’
شيدالغنب نإ يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم لاق ،ةنجللا ءاضعأ دحأ نم لاؤس ىلع ًادرو   - ٣٧
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا نأ ٢٠٠٩ماعل يرطقلا اهجم انربل يلحرملا ريرقتلا يف تدروأ  

ًانط ١٢٧،٨٨غلب ةيرولف  نانطأ٥غلب ليثيملا مروفورولك نم اهكالهتسا نأو   ناتيمكلا لقتو .  
  .٢١/١٧ و١٧/٢٧نيررقملا يف ةعوضوملا دودحلا نع ناتروكذملا 

 )٢١/١٨ررقملا  (كسرهلاو ةنسوبلا  )ب(

ضارعتسالا ديقلاثتمالا ةلأسم  ‘١’ ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم كالهتسالا ضيفختب مازتلالا :  
  ةيرولف

داوملا نم اهكالهتسا ض يفخت، ب٢١/١٨ررقملا يف لجسم وه امك ،كسرهلاو ةنسوبلا تمزتلا   - ٣٨
ىلوألا ةعوم يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا  ىلإ ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(فلأ قفرملا نم ا

رفص ىلعديزي  ال ام لادب ةبوسحمنط  ماع يف نوزوألا دافنتسا ة   ٢٠٠٩.  
  لاثتمالا ةلأسم ةلاح  ‘٢’

ىتح ،كسرهلاو ةنسوبلا غِّلبت مل  - ٣٩  ،عامتجالا اذه داقعنا تقو  ةدفنت سملا داوملا نأشب اانايب
راولا ا.٢٠٠٩ماع نع نوزوألا ةقبطل   امازتلال اهذيفنت نم دكأتلا نكمي ال مث نمو   يف ةد 

  .٢١/١٨ ررقملا
  تاشقانملا  ‘٣’

ةدحتملا ممألا ةمظنملثمم لاق ،ةنجللا ءاضعأ دحأ نم لاؤس ىلع ًادرو   - ٤٠ نإ ةيعانصلا ةيمنتلل   
نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا نأ يرطقلا اهجمانربل يلحرملا ريرقتلا يف تدروأ كسرهلاو ةنسوبلا 

ملا نمو ًارفص غلب٢٠٠٩ماعل ةيرولف ةيرولكلا  ةداملا بجومب ا    ًابيرق٧انايب مدقت نأ عقوت  .  
 )١٧/٢٩ررقملا  (يليش  )ج(

  ليثيملا مروفورولك تابكرم نم كالهتسالا ضيفختب مازتلالا: ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  ‘١’
داوملا نم اهكالهتسا ىلع ءاقبإلاب ١٧/٢٩ررقملا يف لجسم وه امك ،يليش تمزتلا   - ٤١  ،

ةثلاثلا ةعوم يف ةجرد ملاةباقرلل ةعضاخلا  ىلع ديزت ال دودح يف ) ليثيملا مروفورولك(ءاب قفرملا نم ا
لادب ةبوسحم نط٤،٥١٢ ماع يف نوزوألا دافنتسا ة   ٢٠٠٩.  

  لاثتمالا ةلأسم ةلاح  ‘٢’
ىتح ،يليش غِّلبت مل  - ٤٢  ،عامتجالا اذه داقعنا تقو  ماع نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب ا انايب

ررقملا يف ةدراولا ا ، ٢٠٠٩    .١٧/٢٩امازتلال اهذيفنت نم دكأتلا نكمي ال مث نمو
  تاشقانملا  ‘٣’

ماع نع ا   - ٤٣  غلبت نأ عقوتملا نمو ٢٠٠٩انايب ريرقت دادعإ ىلع فكعت يليش نأ ةنجللا تظحال  
  .ليثيملا مروفورولك نم رفص هرادقم كالهتسا نع
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 )٢٠/١٦ررقملا  (روداوكإ  )د(

  ليثيملا ديمورب تابكرم نم كالهتسالا ضيفختب مازتلالا: ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  ‘١’
ةعضاخلا داوملا نم اهكالهتسا ض يفخت، ب٢٠/١٦ررقملا يف لجسم وه امك ،روداوكإ تمزتلا   - ٤٤

لادب ةبوسحم ًانط٥٢،٨ ىلعديزي ال ام ىلإ ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل  دافنتسا ة   
  .٢٠٠٩ماع يف نوزو ألا

  لاثتمالا ةلأسم ةلاح  ‘٢’
اوملا نأشب ا ،عامتجالا اذه داقعنا تقو ىتح ،روداوكإ غِّلبت مل  - ٤٥  نع نوزوألل ةدفنتسملا د انايب
ال مث نمو٢٠٠٩ماع  ا ذيفنت نم دكأتلا نكمي ،  ررقملا يف ةدراولاامازتلال اه  ٢٠/١٦.  

واسيب-اينيغ   )ه(  )١٦/٢٤ ررقملا ( 

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم كالهتسالا ض يفختب مازتلالا: ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  ‘١’
  ةيرولف

ررقملا يف لجسم وه امك ،واسيب - اينيغ تمزتلا  - ٤٦ داوملا نم اهكالهتسا ض يفخت، ب١٦/٢٤ 
ىلوألا ةعوم يف ةجردمل اةباقرلل ةعضاخلا  ام ىلإ ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(فلأ قفرملا نم ا

لادب ةبوسحمنانطأ ٣،٩٤١نع ديزي ال  ماع يف نوزوألا دافنتسا ة   ٢٠٠٩.  
  لاثتمالا ةلأسم ةلاح  ‘٢’

واسيب- اينيغ غِّلبت مل  - ٤٧  ،  ، ا عامتجالا اذه داقعنا تقو ىتح نوزوأل ل ةدفنتسملا داوملانأشب انايب
ذيفنت نم دكأتلا نكمي ال مث نمو.٢٠٠٩ماعل  ررقملا يف ةدراولاا امازتلال اه   ١٦/٢٤.  

 )١٨/٢٨ررقملا  (اينيك  )و(

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم كالهتسالا ض يفختب مازتلالا: ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  ‘١’
  ةيرولف

ةعضاخلا داوملا نم اهكالهتسا ض يفخت، ب١٨/٢٨ررقملا يف لجسم وه امك ،اينيك تمزتلا   - ٤٨
ا ةعوميف ةجردملا ةباقرلل  ديزي ال ام ىلإ ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(فلأ قفرملا نم ىلوأل ا

لادب ةبوسحمنطرفص نع  ماع يف نوزوألا دافنتسا ة  يتلا ةيرورضلا تالامعتسالا ادع اميف ٢٠٠٩  دق ، 
يناثلا نوناك١دعب فارطألا لودلا اهزيجت    .٢٠١٠رياني / 

  لاثتمالا ةلأسم ةلاح  ‘٢’
ملا داوملا نع ا ،عامتجالا اذه داقعناىتح  ،اينيك غِّلبت مل  - ٤٩   .٢٠٠٩ماعل نوزوأل ل ةدفنتسانايب
ررقملا يف ةدراولا اامازتلال اهذيفنت نم دكأتلا نكمي ال مث نمو  ١٨/٢٨.  
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 )١٥/٣٧ررقملا  (فيدلملا رزج  )ز(

ةيرول كلا نوبركلا تابكرم نم كالهتسالا ضيفختب مازتلالا: ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  ‘١’
  ةيرولف

داوملا نم اهكالهتسا ض يفخت، ب١٥/٣٧ررقملا يف لجسم وه امك ،فيدلملا رزج تمزتلا   - ٥٠
ىلوألا ةعوم يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا  ام ىلإ ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(فلأ قفرملا نم ا

لادب ةبوسحمنانطألا نمرفص نع ديزي ال  ماع يف نوزوألا دافنتسا ة   ٢٠٠٩.  
  لاثتمالا ةلأسم ةلاح  ‘٢’

ملا نع ا ب،عامتجالا اذه داقعنا ىتح ،فيدلملا رزج غِّلبت مل  - ٥١  ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داو اناي
نم دكأتلا نكمي ال مث نمو .٢٠٠٩ ررقملا يف ةدراولا اامازتلالاهذيفنت    ١٥/٣٧.  

  تاشقانملا  ‘٣’
ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم لاق ،ةنجللا ءاضعأ دحأ نم لاؤس ىلع ًادرو  -  ٥٢ فيد لملانإ يئامنإلا  

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا نأ يرطقلا اهجمانربل يلحرملا اهريرقتيف ،تدروأ   
نأ عقوتملا نم ا ٢٠٠٩ماع يف ًارفص ناك   ةداملا بجومب ا مدق  تأو    .ًابيرق ةنامألا ىلإ ٧انايب

 )١٦/٢٧ررقملا  (لابين  )ح(

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم كالهتسالا ض يفختب مازتلالا: ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  ‘١’
  ةيرولف

ّالأب ١٦/٢٧ررقملا يف لجسم وه امك ،لابين تمزتلا   - ٥٣ داوملا نم ةيلحملا اهقاوسأ يف حرطت،   
ىلوألا ةعوم يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا  ديزي امفلأ قفرملانم ا نع    ةلادبةبوسحم نانط ألا نم ٤،٠ 

  .٢٠٠٩ماع يف نوزوألا دافنتسا 
  لاثتمالا ةلأسم ةلاح  ‘٢’

لابين م  - ٥٤  ىتح ،دقت مل ملا نع ا ،عامتجالا اذه داقعنا تقو   ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داو انايب
ررقملا يف ةدراولا ا .٢٠٠٩  امازتلال اهذيفنت نم دكأتلا نكمي ال مث نمو  ١٦/٢٧.  

  تاشقانملا  ‘٣’
نم هن إيئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم لاق ،ةنجللا ءاضعأ دحأ نم لاؤس ىلع ًادرو   -  ٥٥

ماع نع ا لابين غلبت نأ عقوتملا   تابكرم نم اهكالهتسا نوكي نأ عقوتملا نمو ٢٠٠٩انايب نع ًابيرق  
  .ةررقملا تايمكلا دودح يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
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  )١٤/٣٠ررقملا  (ايريجين  )ط(
  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلاتابكرم كالهتسا ضيفختب مازتلالا : ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  ‘١’

م وه امكايريجين تمزتلأ  - ٥٦ نم اهكالهتسا ضيفختب ١٤/٣٠ررقملا يف لجس ،  ةعضاخلا داو ملا، 
ةعوم يف ةجردملا ةباقرلل  نم ىلوألاا   ، م ىلإ)ةيرولف ةيرولكلا نوبركلاتابكرم (فلأ قفرملا ديزي ال ا  

نط ١٠٠،٠نع    .٢٠٠٩ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم  
  لاثتمالا ةلأسم ةلاح  ‘٢’

يلاحلاعامتجالا داقعنا تقوىتح  ،ايريجين مدقت مل  - ٥٧ ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا  ،   انايب
قملا يفةدراولا اامازتلال اهذيفنت نم دكأتلا نكمي ال مث نمو. ٢٠٠٩   .١٤/٣٠رر  

  )١٩/٢٢ررقملا  (ياوغاراب  )ي(
 ةيرولف ةيرولكلا نوبركلاتابكرم كالهتسا ضيفختب تامازتلا : ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  ‘١’

  نوبركلا ديرولك عبارو
م وه امكياوغاراب تمزتلأ  - ٥٨ نم اهكالهتسا ضيفختب ١٩/٢٢ررقملا يف لجس ،  داو ملا، 

ام ىلإ ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(فلأ قفرملا نم  ىلوألاةعوم ايف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا 
ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحمنط  ٣١،٦نع ديزي ال  نم اهكالهتسا ضيفختبو ٢٠٠٩  داو ملا 

ةعوم يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا  نوبركلا ديرولكعبار(ءاب قفرملا نم  ةيناثلاا  ٠،١نع ديزي ال ام )  
ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحمنط   ٢٠٠٩.  

  لاثتمالا لئاسم ةلاح  ‘٢’
ا  ،يلاحلا عامتجالا داقعنا تقوىتح  ،ياوغاراب مدقت مل  - ٥٩ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نعانايب  

ررقملا يف ةدراولا اامازتلال اهذيفنتنم دكأتلا نكمي ال مث نمو . ٢٠٠٩ماعل   ١٩/٢٢.  
  )١٧/٣٩ررقمل ا (ياوغوروأ  - فاك
ديموربكالهتسا ضيفختب مازتلا :ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  ‘١’   ليثيملا  

روأتمزتلا  - ٦٠ نم اهكالهتسا ضيفختب ١٧/٣٩ررقملا يف لجس م وه امك ،ياوغو  داو ملا، 
 نانطألا نمنانطأ  ٨،٩نع ديزي ال ا م ىلإ) ليثيم ديموربل(ءاه قفر ملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا
ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحملا  ٢٠٠٩.  

  لاثتمالاةلأسم ةلاح   ‘٢’
تقوىتح ،ياوغروأ مدقت مل  - ٦١ ا  ،عامتجالا اذه داقعنا   ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نعانايب  

ررقملا يف ةدراولا اامازتلالاهذيفنت نم د كأتلا نكمي الكلذل و. ٢٠٠٩  ١٧/٣٩.  
  تاشقانملا  ‘٣’

نإ ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنملثمم لاق ،ةنجللا ءاضعأ دحأ نم لاؤس ىلع ًاد رو  -  ٦٢  
. ياوغوروأ يف ليثيملا ديمورب كالهتسا ليلقت لمع ةطخ ذيفنت يف ةلكشم يأ نم يناعت ال هتمظنم
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جمانربلا نم ةريخألا ةحيرشلا يف زرحملا مدقتلا ضارعتسال ًابيرق دلبلا ةرايزب جمانربلا ريدم موقيسو 
ةداملا ضيفخت يف لثمتملا هفدهل لاثتمالا قيرط يف دلبلا نأ ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم دقتعتو 

ةئاملا يف٢٠ةبسنب   .  
  ةيصوتلا  -ياز 

  :يلاتلا ىلع ةنجللا تقفتا كلذلو  -  ٦٣
ماع نع ا     ل ًاقفو٢٠٠٩انايبب نوزوألا ةنامأ ديوزت ىلع ةيلاتلا فارطألا ثحت نأ  ٣ةرقفل  
زواجتي ال دعوم يف كلذ متي نأ لضفيو ،لوكوتوربلا نم٧ةداملا نم  لوأ  لوليأ   ٢٠١٠ربمتبس / 

فارطألا كلت لاثتما ةلاح مييقت نم نيعبرألاو سماخلا اهعامتجا يف موقت نأ ةنجلل ىنستي ىتح 
اهنم لك صوصخب ةرداصلا تاررقملا يف ةدراولا ا    .امازتلال

فرطلا مازتلاب قلعت ملا ررقملا  ةداملا  فرطلا
  لاثتمالا ىلإ ةدوعلاب

ةطخ يف فدهتسملا 
ةلادب نانطألاب (لمعلا 

  )نوزوألا دافنتسا

ميدقت ةنس 
  ةبولطملا تانايبلا

  شيدالغنب ٢٠٠٩  ١٤٠  ٢١/١٧ررقملا   ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم 

  ٢٠٠٩  ٠،٥٥٠ ١٧/٢٧ررقملا   ليثيملا مروفورولك

ةنسوبلا 
  كسرهلاو

ةيرولكلا نوبركل ا تابكرم
  ةيرولف

 ٢٠٠٩  رفص ٢١/١٨ررقملا 

 ٢٠٠٩  ٤،٥١٢ ١٧/٢٩ررقملا   ليثيملا مروفورولك  يليش

 ٢٠٠٩  ٥٢،٨ ٢٠/١٦ررقملا   ليثيملا ديمورب  روداوكإ

واسيب-اينيغ   ٢٠٠٩  ٣،٩٤١ ١٦/٢٤ررقملا  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم    

 ٢٠٠٩  رفص ١٨/٢٨ ررقملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم   اينيك

 ٢٠٠٩  رفص ١٥/١٧ررقملا  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم   فيدلملا

 ٢٠٠٩  *رفص ١٦/٢٧ررقملا  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم   لابين

 ٢٠٠٩  ١٠٠،٠ ١٤/٣٠ررقملا  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم   ايريجين

  ياوغاراب ٢٠٠٩  ٣١،٦ ١٩/٢٢ررقملا  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم 
 ٢٠٠٩  ٠،١ ١٩/٢٢ررقملا   نوبركلا ديرولك عبار

 ٢٠٠٩  ٨،٩ ١٧/٣٩ررقملا   ليثيملا ديمورب  ياوغوروأ

نم رثكأ ٢٠٠٩ماع يف ةيلحملا اهقاوسأ يف حرطت الأ ًاضيأ لابين تمزتلا   * دافنتسا ةلادب نانطأ ٤   
   .فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوما يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا ةزجتحملا داوملا نم نوزوألا

  ٤٤/٢ةيصوتلا 
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  لاثتمالا نأشب ىرخأ تايصوتو تاررقم  - ءاب
  )٤٣/٥ةيصوتلا  (ايرتيرإ  - ١
  صيخرتلل ماظن قيبطتو ءاشنإل لمع ةطخ: ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  )أ(

ةيلاحلا اهريبادت ز ٤٣/٥ اهتيصوتيف ،ةنجللا تَّثح   - ٦٤  زعت نأ ىلع ايرتيرإ يف ةراجتلا ىلع ةباقرلل،   
ىلإ ًايلحرم ًاريرقت مدقت نأ اهنم تبلطو ،ةعورشملا ريغ ةراجتلا كلذ يف امب ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا 

يف اهريدصتو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا داريتسا صيخ رتل ماظن ءاشنإ ىلإ ةيمارلا اهدوهج نع ةنامألا
راذآ٣١ لبقكلذ مت ول ا ذبحو عاطتسم تقو برقأ نكمتت ىتح ٢٠١٠ سرام/  رظنلا نم ذيفنتلا ةنجل ، 
نيعبرألاوعبارلا اهعامتجا يف هيف  .  

  لاثتمالا ةلأسم ةلاح  )ب(
لوألا نوناك١٤يف ةخرؤم تالسارم يف   - ٦٥ تبلط ٢٠١٠سرام /راذآ ١٩ و٢٠٠٩ربمسيد /   ،
ةيصوتلا ىلع اهدر مدقت نأ ايرتيرإ نم ةنامألا دعب ةنامألا تقلتو. ٤٣/٥  ايرتيرإ نم تامولعم كلذ   

صيخرت ماظن عورشم عضو ىلع فكعت ا    .أ ديفت
  تاشقانملا  )ج(

ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألاةمظنملثمم لاق   - ٦٦  ، ةنجللا ءاضعأ دحأ نم لاؤس ىلع ًادر نإ،  ه  
ةئيبلا جمانربو ةيعانصلا ةيمنتل ل ةدحتملا ممألا ةمظنمل نذألا مت هنأو ،ودبي امك مئاق صيخرت ماظن دجوي
ةدحوب قيثو لاصتا ىلع نيتمظنملا نإ لاقو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملانم صلختلا ةطخ ذيفنت ء دبب
تًايمسر ًالاصتا رجت مل ةيرتيرإلا ةموكحلا نأ حضوأ ةنامألا لثمم نأ ديب . ةينطولا نوزوألا تذختا ا أ دكؤ
  .ًايلاح هقيبطتب موقتو صيخرت ماظن اهل

  ةيصوتلا  )د(
يلاتلا ىلعةنجللا تقفتا كلذلو    :  

رّكذ ذإ نإو ،ا ت  أ لبق نم تدكأ دق ايريترإ نأب يمسر ماظن دعب اهيدل نكي مل  
ريبادت ذختت ا رتلل  يف امب ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداصو تادراو ىلع ةباقرللإف ،صيخ  
قيرط نعكلذ  ، ًابسانم كلذ ناك امثيح ةيلاحلا نيناوقلا قيبطت    

  ،نوزوألل ةدفنتسملا داومللصيخ رت ماظندعب قبط تمل ايرتيرإ نأ ظحالت ذإو 
رت ماظن ءاشنإ نع ًاثبلطت  دحم ًايلحرم ًاريرقت ةنامألا ىلإ مدقت نأ ايريترإ نم   ، صيخ

كلذ مت ولاذبح و لاجعتسالا ليبس ىلع كلذو نكمتت ىتح ٢٠١٠ربمتبس /لوليأ ١ لبق   ،
  .نيعبرألاو سماخلا اهعامتجا يف هيف رظنلا نم ةنجللا

  ٤٤/٣ةيصو تلا
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  )٢١/٢١ررقملا  (ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا  - ٢
  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلاتابكرم كالهتسا ضيفختب مازتلا : ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  )أ(

نأنع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تدافأ  - ٦٧ كالهتسا  نم اه  يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داو ملا 
ةعوم  ةعضاخلاو فلأ قفرملانم  ىلوألاا نم  ٦٥٧،٨هردق ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلاتابكرم  (ةباقرلل 

ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحملا نانطألا فرطلا اذه مازتلا نع ًافارحنا مقرلا اذه لثميو . ٢٠٠٧ 
ثيحبةيرولف ةيرولكلا نوبركلاتابكرم نم هكالهتسا نم دحلاب لايرتنوم لوكوت ورب بجومب    
نم ةئاملا يف ١٥ زواجتي ال نانطألا نم  ٢٦٩،٨يأ ،ةداملا كلت ل ةبسنلابهكالهتسا ساسأ طخ  
ىلإ مدقي نأ ٢١/٢١ررقملا يف درو امك ،فرطلا اذه نم بِلُط دقو . نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحملا  ،
ال دعوم يفو ،عاطتسم تقو برقأ يفةنامألا راذآ٣١زواجتي  ،  نمضتت لمع ةطخ ٢٠١٠سرام /   ،

 بلطو. نيعبرألاوعبار لا اهعامتجا يف ةنجللا اهيف رظنتل كلذو ،لاثتمالا ىلإ هتدوع لفكت ةددحمديعاوم 
ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا ىلإ ًاضيأ    ٢٠٠٨انايب ةنامألل مدقت نأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

  .لاجعتسالا ليبس ىلع كلذو
  لاثتمالا ةلأسم ةلاح  )ب(

ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب ا ا ةكلمملا تدافأ  - ٦٨  كلذو ٢٠٠٨انايب نع ةيدوعسلا ةيبرعل  
يناثلا نيرشت٤يف  ىلإ ةريشم ٢٠٠٩ربمفون /  غلب اهكالهتسانأ ،  ةلادب ةبوس حملا نانطألا نم ٣٦٥ 
تابكرم نمنوزوألا دافنتسا نوبركلا  رولكلا  ةنسلا كلت يفةيرولف ةي  عم تانايبلا كلت مجسنتو .  
تابكرمب ةقلعتملا فرطلا اذه تامازتلا ةنسلا كلتل لوكوتوربلا بجومبةيرولف ةيرولكلا نوبركلا   .  

ناسين١٠يف ةخرؤم ةلاسر يفو   - ٦٩ لمع ةطخ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تمدق ٢٠١٠ليربأ /   ،
تابكرم نم اهكالهتسا ضيفختل ةيلاتلا ةددحملا ديعاوملا تنمضت ا،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  أش نم  ، 

يف اهيلع صوصنملا ةباقر لا ريبادتل لاثتمالا ىلإفرطلا ةدوع لفكت نأ ،فرطلا اذه هركذ امبسح 
  .٢٠١٠رياني /يناثلا نوناك ١لولحب لوكوتوربلا 

ةلادب ةبوس حملانانط ألاب (ةيرولف ةيرولكلا نوبركلاتابكرم كالهتسا   ةنسلا
  )نوزوألا دافنتسا

٣٦٥  ٢٠٠٨  
١٩٠  ٢٠٠٩  
  رفص  ٢٠١٠

عم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلاتابكرم كالهتسا ةطخ يف ةدراولا ةددحملا ديعاوملا مجسنت و  - ٧٠  
وهو لايرتنوم لوكوتورب يف ةداملا هذه مادختسال يئاهنلا صلختلاخيرات  يناثلا نوناك١    .٢٠١٠رياني / 
ضيفخت نأ ىلإ ا  - ٧١   ٢٠٠٨يم اع يف ققحملا كالهتسالا دافإ يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تراشأو
ماعل ةفدهتسملا ريداقملا زواجتت اهلعجي ٢٠٠٩و يهو ٢٠٠٨  دافنتسا ةلادب ةبوس حملا نانطألا نم ٤٥٠ 
يهو ٢٠٠٩ماعلو نوزوأل ا قافتالا يف درو امبسح نوزوأل ا دافنتسا ةلادب ةبوسحملا نانطألا نم ٢٥٠ 
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ًايجيردت يئاهنلا صلختلل هتطخ راطإ يف فارطألا ددعتملا قودنصلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نيب مربملا 
  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلاتابكرم نم 
ةيبرعلا ةكلمملل ًالثمم ،ةنجللا نع ةباين ،ةنامألا تعد ،ةلأسملا هذه يف ةنجللا رظنل ًاريسيتو   - ٧٢
رضحيس هل ًالثمم نأ ًايطخ فرطلا دكأو. عضولاحيضوت ةدايز ةيغب يلا حلا عامتجالا روضحل ةيدوعسلا  
  .روضحلا ىلع رداق ريغ لثمملا ناك اذإ ىتح عامتجالا

  تاشقانملا  )ج(
نإ ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنملثمم لاق ،ةنجللا ءاضعأ دحأ نم لاؤس ىلع ًادرو   - ٧٣  

قح يصقتل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ ةئيبلا جمانرب عم كارتشالاب ةثعبتدفوأهتمظنم  . اهلاثتما مدع ةقي 
ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمنم فرطلا كالهتسا نأب داقتعالا ةثعبلا جئاتن معد تو  ٢٠١٠ 
  .ًارفص نوكيس
تاراسفتسالا نم ًاددع ةنامألا لثمم راثأ  - ٧٤ نم ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا اهت مدق يتلا ةطخلا نأشب 
ب همجق يذلا ديكأتلايف فرطلا ةقث ىدم ليبق يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم هكالهتسا نأ  

ماع يف هكالهتسا هيف غلب يذلا تقولا يف ًارفص نوكيس ٢٠١٠ماع  ةداملا نم ٢٠٠٩  ًانط١٩٠  ةلادب    
. ٢٠١٠ماعل صيخارت يأ تردص اذإ امو ًايلعف صي خرتلا ماظن قيبطت ريس ةيفيكو. نوزوألا دافنتسا
  .ينعملا فرطلا عم لئاسملا كلت ةراثإ ةرورض ىلع ةنجللا تقفتاو

  ةيصوتلا  )د(
  :يلي ام ىلع ةنجللا تقفتا كلذلو
غلبي كالهتسا نع تدافأ دق ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نأ ىلإ ريشت ذإ  نانطألا نم ٦٥٧،٨ 

ةعوم ملاةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم نو زوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحملا  فلأ قفرملا نم  ىلوألاا يف ةجرد
لوكوتوربلا ىضتقم عم مجسنت ال ةيمك يهو ٢٠٠٧ماع يف ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلاتابكرم (  ،
 نانطألا نم ٢٦٩،٨زواجتي  ال ثيحب ةنسلا كلت يف داوملا كلت نم هكالهتسا فرطلا اذه رصقي نأب
،ةلادب ةبوس حملا   نوزوألا دافنتسا

ذه ّنأريدقتلا عمظحالت ذإو  ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع تانايب مدق دق فرطلا ا   ٢٠٠٨ 
ريبادت عم مجسني هنع غَّلبملا كالهتسالا نأو ٢٠٠٩ماعو   ةيرولف ةيرولكلا نوبركلاتابكر مل ةباقرلا 

،   نيتنسلا نيتاهل لوكوتوربلا يف ةدراولا
ىلع ةباقرلا ريبادتل لاثتمالل ةدوعلل لمع ةطخ فرطلا اذه ميدقت  ريدقتلا عمظحالت ذإو 

ماع لولحب لوكوتوربلا يف ةدراولا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلاتابكرم   ٢٠٠٩،  
ةنامألا ىلإ بلطت ةطخ نمضتي يذلا ررق ملاعورشم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ ليحت نأ  

، رقتلا اذه قفرم نم فلأعرف لا يف ةدراولا ،لمعلا  ١لولحب ةطخلا كلت ىوتحم ىلع ديكأتلل ري
فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا ىلإ كلذك اهتلاحإ نم ةنجللا نكمتت ىتح ٢٠١٠ربمتبس /لوليأ  
  .اهيف رظنلل

  ٤٤/٤ةيصوتلا 
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  )٢١/٢٥ررقملا  (ناتسنمكرت  - ٣
وبركلا ديرولكعباركالهتسا ضيفختب مازتلا : ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  )أ(   ن 

ةعوم يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا ةدا ملاكالهتسا نع ناتسنمكرت تدافأ   - ٧٥ ءاب قفرملا نم  ةيناثلاا
نوبركلا ديرولكعبار( ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحملا نانطألا نم ٠،٣ هردق)    ٢٠٠٨ .
نم هكالهتسا ضيفختب لوكوتوربلا بجومب فرطلا اذه مازتلا نع ًافارحنا تانايبلا كلت لكشتو  عبار 

يف فرطلا حضوأو . ٢٠٠٨ماعل نوزوأل ا دافنتسا ةلادب ةبوسحملا نانطألا نمرفص ىلإ نوبركلا ديرولك 
نأ ىلإ ًاريشم ،هايملا يف تيزلا ليلحتل ةصصخم تناك ةدروتسملا ةيمكلا نأ ٢٠٠٩ربمتبس /لوليأ  
نأ فرطلاكأو ،ةعيبطلا ةيامحل هترازو عم قبسم قيسنت يأ نود مت داريتسالا  يدافتل ريبادت ذختيس هد  
  .لبقتسملا يف ليبقلا اذه نم تالاح
ىلإ بلُط دقف ،لوكوتوربلا بجومب ءافعإب ىظحي ال هنع غَّلبملا نوبركلا ديرولك عبارنأ امبو   - ٧٦  

يفو لاجعتسالا ليبس ىلع ،ةنامألا ىلإ مدقت نأ ٢١/٢٥ررقملا يف درو ام وحن ىلع ،ناتسنمكرت   ،
راذآ٣١زوا جتي ال دعوم ا ىلإ ا٢٠١٠سرام /   دوع لفكت ةددحم ديعاومب ةعوفشم لمع ةطخ لاثتمال ، 

  .نيعبرألاو عبارلا اهعامتجا يف ذيفنتلا ةنجلاهيف رظنتل ،ءاطبإ نود 
  لاثتمالا ةلأسم ةلاح  )ب(

يف ةخرؤم ةلاسر يف نوبركلا ديرولك عبارنأشب اهلمع ةطخ ناتسنمكرت تمدق   - ٧٧  
نأ ىلإ UNEP/OzL.Pro/ImpCom/44/INF/3ةقيثولا يف ةدراولا ،ةطخلا ريشتو . ٢٠١٠ويام /رايأ ١٩  ،

نم  ٠،٧ و٢٠٠٨ماع يف نوزوأل ا دافنتسا ةلادب ةبوسحملا نانطألا نم ٠،٣ةغلابلا ةدروتسملا تايمكلا 
يملا يف ةيندعملا تويزلا ليلحتل ةيرورض تناك٢٠٠٩ماع يف نوزوأل ا دافنتسا ةلادب ةبوسحملا نانطألا ها  

دلبلا اذه يف اهنع ةليدب ليلحت تاينقت ا  أشب دعب دمتع    .ت مل ةقيرط يهو
فارطألا هتدمتعا يذلا ةيربتخملا تامادختسالل يملاعلا ءافعإلا نأشب ٢١/٦ررقملا ءوض يف   - ٧٨  

يف هعضو يف رظنلا ةداعإ فرطلا اذه بلط ،ناتسنمكرت لاثتما ةلاح يف اهرظن ةنجللا لامكإ ديع  ب
ررقملا كلذ نم٧ةرق فلا قايس ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ررقملا حمسيو .   نأب ٥   

نوناك ٣١ىتح ةيدرف تالاح يف ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ىلع ًايلاح قبطملا رظحلا زواجتت   
  .٢٠١٠ربمسيد /لوألا

٧٩ -   أ ىلإ ا  عم تارواشم دعب ادافإ يف ًاضيأ ناتسنمكرت تراشأو ةينقتلا تارايخلا ةنجل يف وضع ، 
، مزتعتيداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا ةيئايميكلا ماع لالخ ةطشنألا نم ددع ءارجإ    

ىلع دامتعالا ضيفختل ٢٠١٠ نوبركلا ديرولك عبار  كلت نمضتتو . هايملا يف ةيندعملا تويزلا ليلحتيف  
ماع عامتجا عم نمازتلاب لمع عامتجاو ةينعملا ةينطولا تاهجلا عم ًاعامتجا ةطشنألا ةكبشل ٢٠١٠   
فرطلا اذه ةطخل دادعإلا قايس يف تاربتخملا يلوؤسم بيردتو ىط سولا ايسآو ابوروأل نوزوألا

نمضتت  ال ةمدقملا لمعلا ةطخ نأ ديب. ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلاتابكرم مادختسا نم صلختلل 
نوبركلا ديرولكعباركالهتسا نع فرطلا اه يف فقوتينأ عقوتي ةددحم ةينمز ديعاوم   .  
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  تاشقانملا  )ج(
 ٠،٠١١٦هردق كالهتسا نع غلبأ ،هتمظنم ملع بسح ،فرطلا نإ ةئيبلا جمانرب لثمم لاق   - ٨٠

تارايخلا ةنجل يف وضع ىعدو . ٢٠٠٩ماع يف نوبركلا ديرولك عبار نم نوزوألا دافنتسا ةلادب نط 
هي فحرشت ًاعامتجا ناتسنمكرت تبلطو ةحاتملا لئادبلا نع ضرع ميدقت ىلإ يليش نم ةيئايميكلا ةينقتلا 

  .ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا يف نوبركلا ديرولك عبار مادختسا ةيفيك ةحلصملا باحصأل
  ةيصوتلا  )د(

  :يلي ام ىلع ةنجللا تقفتا كلذل
بادتل لاثتمالل ةدوعلل لمع ةطخ ناتسنمكرت ميدقتريدقتلا عمظحالت ذإ   عبار ىلع ةباقرلاري  

  ،٢١/٢٥ررقملا قفو لوكوتوربلا يف ةدراولا نوبركلا ديرولك 
 ، عبارل ةيربتخملاو ةيليلحتلا تامادختسالا ءافعإ قابطنا قاطن ددم ، ٢١/٦ررقملا نأ ظحالت ذإ

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا لمشيل نوبركلا ديرولك  لوألا نوناك٣١ىتح  ٥  ربمسيد / 
٢٠١٤،  

ررقملا نأ كلذ عم ًاضيأ ظحالت ذإو   ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل حمسي ٢١/٦،  نم ١   
ةيدرف تالاح يف ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ىلع ًايلاح ضورفملا رظحلا زواجتب٥ةداملا  ىتح    
لوألا نوناك٣١   ،٢٠١٠ربمسيد / 

يذلا نيرشعلاو يناثلا فارطألا عامتجا نأ كلذك ظحالت ذإو يناثلا نيرشت يف دقع  ربمفون /يس
٢٠١٠، ةلاسملا هذه يف رظنلا ديعيس  ،  
دعب ناتسنمكرت لاثتما ةلاح ضرعتست لوألا نوناك٣١  ريبدت ي أل ًاقفو، ٢٠١٠ربمسيد / 

يناثلا نيرشت يف دقع  نأشب ٢٠١٠ربمفون /يس يذلا نيرشعلاو يناثلا فارطألا عامتجا هذختي  
  .ةافعملا نوزوألل ةدفنتسملا داومللةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا 

  ٤٤/٥ةيصوتلا 
  )٢١/٢٦ررقملا  (وتاوناف  - ٤
  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ضيفختب مازتلا: ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  )أ(

نم ىلوألا ةعوم يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم كالهتسا نع وتاوناف تغلبأ   - ٨١ قفرملا ا
ماع يف نوزوأل ا دافنتسا ةلادب ةبوسحملا نانطألا نم ٠،٣هردق ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابّكرم(ف لأ

ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحملا نانطألا نم ٠،٧ و٢٠٠٧ تانايبلا هذه تلّثمو . ٢٠٠٨ 
بركلا تابكرم نم هكالهتسا رصق  نو ي نأب لوكوتوربلا بجومب فرطلا تامازتلا ىلع ًاجورخ

روكذم وه امكو . نيتنسلانيت اهلنوزوأل ا دافنتسا ةلادب ةبوسحملا نانطألا نمرفص ىلع ةيرولف ةيرولكلا 
دعوم يفو ةلجاع ةلأسم كلذ فصوب ،ةنامألا ىلإ مدقي نأ فرطلا ىلإ بلُط٢١/٢٦ررقملا يف   ،  

راذآ٣١زواجتي ال  ةدوع ةلافكل ًاينمز ةددحم ريياعم نمضتت لمع ةطخ٢٠١٠سرام /  ىلإ فرطلا ،   
نيعبرألاو ةعبارلا ا    .رود يف لاثتمالا ةنجل اهيف رظنت اميك ،لاثتمالا
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  لاثتمالا ةلأسم ةلاح  )ب(
، تثعب   - ٨٢ راذآ٣٠نيتخرؤم نيتلاسر بوتاوناف ناسين١٩و سرام/  ةنامألا ىلإ ٢٠١٠ليربأ /   

. ةلص تاذىرخ أتامولعمو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم صلختلل اهلمع ةطخ اهيف تمدق 
ماع ذنم رفصلا ىلإ تابكرملا هذه نم هكالهتسا ض يفختنم هنّكمت مغر هنأ هيتلاسر يف فرطلا حرشو 

نإف ١٩٩٥  َّالاحةلهؤملا ةيرشبلا دراوملا يف ماعلا صقنلا و ةئيبلا نوؤش فظوم ةفيظوروغش رارمتسا ، 
دلبلا لخاد ىلإ لاعف لكشب ةي رولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادراو ةبقارمنم فرطلا نكمت نود 
راذآو٢٠٠٩ربمفون /يناثلا نيرشت نيبةرتفلا لالخ و. ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ةرتفلا ءانثأ  ، مت ٢٠١٠سرام / 

فاقيإ نمض ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم يدروتسمو ةموكحلا نيب يعوط قافتا ىلإ لصوتلا 
ًامامتتابكرملا هذهتادراو  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم هكالهتسا نأ كلذك فرطلا دكأو .  
ًاضيأ ًارفص ناك٢٠٠٩ماع يف   .  
ةدحتملا ممألا جمانرب ةدعاسمب ،لمع ةطخ عضو ىلع لمعت ا   - ٨٣  أ نع ًاضيأ وتاوناف تغلبأو

تاءارجإلا نم ًاددع ةطخلا دروتو . UNEP/OzL.Pro/ImpCom/44/INF/3ةقيثولا يف درو ام قفو ،ةئيبلل 
  :يلي ام كلذ يف امب لوكوتوربلل لاثتمالا ىلإةدوعلا نم فرطلا ن كمت نأ رظتني يتلا

قيرط نع نوزوألل ةدفنتسملا د اوملا نم تارداصلاو تادراولا ىلعةباقر لا ديدشت  )أ(  
راذآ١لولحب ،مايقلا  ةعضاخلا داوملا رظحب ٢٠١٠سرام /  ىلوألا ةعوم ةجردملا  ةباقرلل،   قفرملا نم ا يف

ةيناثلا ةعوم يف ةجردملا و) ةيرولفةيرولكلا نوبركلا تابكرم (فلأ  يفو ؛ )تانولاهلا(فلأ قفرملا نم ا
ىلوألا ةعوم  ةيناثلا ةعوم ) ىرخألا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا  ) نوبركلا ديرولك عبار(او

ةثلاثلا ةعوم   ةيناثلا ةعوم ) ليثيملا مروفورولك(او  نوبركل ا تابكرم(ا يفو ؛ءاب قفرملا يف
ةثلاثلا ةعوم ) ةيرولف ةيرولكورديهلا    ؛ميج قفرملا يف) موربلاب جلاعملاناثيملا ديرولك (او

ةعوم ةجردملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا داريتسال صيخرت ماظن ذيفنتو ذافنإ   )ب(    ا يف
ليثيملاديمورب(ءاه قفرملاو ) ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم(ميج قفرملا نم ىلوألا    ؛) 

نوبركلا تابكرم يدروتسمو ةموكحلا نيب لدابتملا يعوطلا قافتالا رارمتسا   )ج(  
  ؛ةيرولف ةيرولكلا

  ؛ةديجلا ةنايصلاو ةمدخلا تاسرامم ىلع نيينفلاو كرامجلا يفظوم بيردت   )د(  
  ؛ةيوق ةينطو نوزوأ ةدحو ءاشنإ  )ه(  
  ؛لوكوتوربلل نيجيبو لايرتنوم يليدعت ىلع قيدصتلا  )و(  
 داوملاو لايرتنوم لوكوتورب نأشب دلبلا ءاجرأ يف ةيعوتو فيقثت جماربب عالطضالا  )ز(  

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم و ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم لئادبو نوزوألل ةدفنتسملا
  ؛ةيرولف

  .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم تادراولقيقد دصر ءارجإ   )ح(  
روضحل وتاونافل ًالثمم ،ةنجللا نع ةباين ،ةنامألا تعد ،ةلأسملا هذه يف ةنجللا رظن ل ًاريسيتو  - ٨٤
  .ةلأسملاحيضوت ةدايز ل نيعبرألاو عبارلا عامتجالا
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  تاشقانملا  )ج(
مدقتلا نع تامولعم ًاصوصخو ،ةيفاضإ تامولعم وتاوناف لثمم مدق ،ةنجللا ةوعد ىلع ءانب   - ٨٥
موسرم رادصإ نع تادافإ دروأ لمعلا ةطخ نم ) أ(دنبلاب قلعتي اميف و. لمعلا ةطخ ذيفنت يف زرحملا

 ، راذآ١لول حبرظحي يرازو يف ةجردملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداصو تادراو ٢٠١٠سرام /   ،
  .لمعلا ةطخ
عورشم عضو ًايلاح يرجيو صيخرت ماظن عضو مت هنإ لاق )ج(و) ب(نيدنبلاب قلعتي اميفو   - ٨٦  ،
يلوؤسم عممهافت ةركذم ةعانصلا رئاود يلثمم عم تاشقانم هترادإ تدقع دقو . ماظنلا قيبطتل كرامجلا  

ىلع نيعتيس ،ةيرورضلا تاءارجإلا عضوت نأ درجمب هنأب  ًاملعنولثمملا كئلوأ اهلالخ نم طيحأ 
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصت وأ داريتسا لبق ا    .ابلطب مدقتت نأ تاكرشلا

يف كرامجلا ةرادإ نم لوؤسم ةطساوب كرامج يفظوم بيردت مت ) د(دنبلل ةبسنلا ب هنأ فاضأو  - ٨٧
يرجي ) ه(دنبلاب قلعتي اميفو . ئداهلا طيحملا ةقطنمل يميلقإلا ةئيبلا جمانرب ةنامأ نم ليومتبو يجيف
  .نوزوألل ًاينطو ًالوؤسم ًارخؤم تنيع يتلا ةئيبلا ةرادإب ةينطو نوزوأ ةدحو ءاشنإل تابيترت

ناك نوزوألل ةدفنتسملا داوملانأشب نوناق عورشم ناملربلا ضفر دقف ) و(دنبلاب قلعتي اميفو   - ٨٨  
لكش يف هرادصإ متيس اذلو . ةيئيبلا ةرادإلا نأشب حقنم نوناق نم ًاءزج نوكي نأ لصألا يف ىخوتملا نم
روهشلا يف اه يلع عيقوتلا متي نأ عقوتملا نمو اهيلع ءارزولا سلجم قيدصت ىوس بلطتت ال ةحئال
  .نيروكذملا نيليدعتلا ىلع قيدصتلاب ليجعتلا ىلإ ةحئاللا كلت رادصإ يدؤي نأ لمؤملا نمو. ةمداقلا

لاثتمالا لاجم يف وتاوناف يف ًاريبك ًامدقت تدهش ةريخألا روهشلا نإ لاق ) ز(دنبلاب قلعتي اميفو   - ٨٩
هذ يعولا ةدايز ىلإ ىلوألا ماقملا يف كلذ ىزعيو لوكوتوربلل   لصتم ينوناق راطإ ءاشنإو ةلأسملاب

تالاكولا نمو فارطألا ددعتملا قودنصلا نم ًاليومت ىقلت هدلب نأ نيح يف هنأ ىلإ هبن هنأ ديب . ةلأسملا
داوملا لاجم يف هطاشن نم دحت تلظ ةيلاملا قئاوضلا نإف ،يعولا ءاكزإ ةطشنأ ضعبب علطضأو ىرخألا 

صوصخلا هجو ىلع ةيعوتلا ةدايز لاجميفو ةماع ةفصب نوزوألل ةدفنتسملا  .  
دمتعت يتلا ةعارزلاو كامسألا ديصو ةحايسلا ليبق نم تاعانص كلتمت وتاوناف نإ لاق ًاريخأو   - ٩٠

دب ال داوملا كلت كالهتسا ليلقتل تاوطخ ذاختا دنع هنأو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ضعب لامعتسا ىلع 
  .دلبلل ةيداصتقالا فادهألاب ساسملا مدعو رذحلا يخوت نم

جمانرب لثمم لاق ،وتاوناف ىلإ ةمدقملا ةدعاسملا نأشب ةنجللا ءاضعأ ا   - ٩١  مدقت ةلئسأ ىلع ًادرو
عيراشم ًاضيأ ركذو .٢٠١٠رياربف /طابش يف وتاوناف ىلإ ةثعب مظن جمانربلا نإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا  

بسح ،عيراشملا كلت نأ ًافيضم كرامجلا لاجم يف بيردتلاو ديربتلا يعاطق يف ايلارتسأعم ةكرتشم   
  .ركذي ًاليومت قلتت مل ،هملع

  ةيصوتلا  )د(
  :يلي ام ىلع ةنجللا تقفتا كلذلو
ةعضاخلا داوملا نم كالهتسا نع تغلبأ وتاوناف نأ تظحال دقو ىلوألا ةعوم ةباقرلل   ا نم نم  

غلبي ٢٠٠٧ماعل ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(فلأ قف رملا نوزوأل ا دافنتسا ةلادب نطلا نم ٠،٣ 
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فرطلا رصق ىضتقم و ىفانتي امب ٢٠٠٨ماعل نوزوأل ا دافنتسا ةلادبنطلا نم  ٠،٧و  ي نأب لوكوتوربلا
دافنتسا ةلادب نطلا نم رفصلا ىلع ديزي ال ام ىلع نيتروكذملا نيتنسلا يف داوملا هذه نم هَكالهتسا 

،   نوزوألا
ةب اقرلا ريبادت ىلإ لاثتمالا ىلإ هتدوعل فرطلا اهمدق يتلا لمعلا ةطخريدقتلا عم تظحال دقو 

  ،٢٠١٠ماعل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل لوكوتوربلا يف ةدراولا 
فارطألارظنلليحت نأ  اهعامتجا يف  ررقم عورشم نيرشعلاو يناثلا   لمعلا ةطخ نمضتي  

ريرقتلااذهل لوألا قفرمللءاب عرفلا يف ةدراولا   .  
  ٤٤/٦ةيصوتلا 

  تانايبلا نع غالبإلا ريرقت نع ةئشانلا ىرخألا لاثتمالا مدع لئاسم يف رظنلا  - ًاسداس
  غالبإلا تامازتلابقلعتت لاثتما لئاسم   -فلأ 

نم رثكأ وأ ةنسل ساسألا ةنس تانايب نع نآلا ىتح اغلبي مل ،نيفرطلا نإ ةنامألا لثمم لاق   - ٩٢
ًاقفواهنع غالبإلا بولطملا تاونسلا ةداملا نم ٢ و١ نيترقفلل   تبلطو نيفرطلا ةنامألا تبطاخو . ٧ 

نم نكمتت نأ ةنامألا عقوتت ،درلل رهشأ ةثالث نيفرطلا مامأ نأ امبو ،ةصقانلا تانايبلاب اهديوزت امهنم 
  .ةنجلل نيعبرألاو سماخلا عامتجالا يف ةلأسملا هذه لوح تامولعملا نم ديزم ريفوت

  سوراليبب ةقلعتملا لاثتمالا ةلأسم  - ءاب
ب مازتلالا:ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  ‘١’   ليثيملا ديمورب نم كالهتسالا ضيفخت 

ىلوألا ةعوم ةباقرللةعضاخلا داوملا نم كالهتسا نع سوراليب تغلبأ   - ٩٣  ا يف ةدراولا قفرملا نم   
اذه لَّثمو . ٢٠٠٨ماع يف نوزوأل ا دافنتسا ةلادب ةبوسحملا نانطألاب ٠،٦غلبي ) ليثيملا ديمورب(ءاه 

رصق   ىلع ليثيملا ديموربنم هكالهتسا ي نأب لوكوتوربلا بجومب فرطلا مازتلا ىلع ًاجورخ مقرلا  
نانطألا نم رفصن ع ديزي ال ام  ١٤ةخرؤم لئاسر يف ةنامألا تبلطو . نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحملا 
نأ سوراليب نم٢٠١٠ويام /رايأ ٥و سرام/راذآ ٥ و٢٠٠٩ربمتبس /لوليأ كلذل ًاحاضيإ مدقت    
  .مازتلالا ىلع جورخلا

  لاثتمالا ةلأسم ةلاح  ‘٢’
يف هفشك مت يذلا فارحنالل ريسفت يأ يلاحلا عامتجالا داقعنا ىتح سوراليب مدقت مل   - ٩٤

  .٢٠٠٨ماع يف ليثيملا ديمورب نم اهكالهتسا 
  ةيصوتلا  ‘٣’

  :يلي ام ىلع ةنجللا تقفتا كلذلو
سوراليب نأ قلقب تظحال دقو غلبي ٢٠٠٨ماع يف ليثيملا ديمورب نم كالهتسا نع تغلبأ    

نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحمنطلا نم ٠،٦ ىلع ةدايز   فرطلا رصق ىضتقم ،   ي نأب لوكوتوربلا
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يف نوزوأل ا دافنتسا ةلادب ةبوسحملانانطألا نم رفصلا ىلع ديزي ال ام ىلع ليثيملا ديمورب نم هكالهتسا 
  ؛ةنسلا كلت

، لطت نأ  )أ(   دعوم يفو لاجعتسالا ليبس ىلع ةنامألا ىلإ مدقت نأ سوراليب ىلإ ب
لوليأ١زواجتي  ال ًاريسفت ٢٠١٠ربمتبس /  ةددحم ريياعم عم لمع ةطخ ،رمألا ىضتقا اذإو اهفارحنال،   ،

  ؛لاثتمالا ىلإ ةعيرسلافرطلا ةدوع ةلافكل ًاينمز 
سماخلا ةنجللا عامتجا ىلإ لثمم دافيإ ىلإ ،رمألا مزل اذإ ،سوراليب وعدت نأ  )ب(    

  ؛ةلأسملا ةشقانمل نيعبرألاو
،   )ج(   دراولا ررقملا عورشم لي حت نأدئازلا كالهتسالل ريسفت ىلع لوصحلا مدع ةلاح يفو

فارطأللنيرشعلاو يناثلا عامتجا ىلإريرقتلا اذ هل لوألاقفر ملانم ميج عرفلا يف    .هيف رظنلل  
  ٤٤/٧ةيصوتلا 

ةداملا نم ٤ةرقفلا (صيخرتلل ًامظن تأشنأ يتلا فارطألا نع ةنامألا ريرقت يف رظنلا   -ًاعباس   ٤ 
  )لايرتنوم لوكوتورب نم ءاب

  ةمدقملا  -فلأ 
دنبلا اذ   - ٩٥  قلعتملا ريرقتلا ةنامألا لثمم مدق(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/44/4) . ٤ةداملا يضتقت 
ئشني نأ فرط لك نم ١٩٩٧م اع يف لوكوتوربلا ليدعت بجومب تلخدأ يتلا ،لوكوتوربلا نم ءاب  ،

داعملاو ةلمعتسملاو ةديدجلا ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداصو تادراو صيخرتل ماظن 
يناثلا نوناك١هاصقأ دعوم يف كلذو ةحلصتسملاو اهريودت  نم رهشأ ةثالث نوضغ يف وأ ٢٠٠٠رياني /   

ينعملا فرطلا ىلع ءاب٤ةداملا ذافن ءدب خيرات   .  
اهددع غلابلا لايرتنوم ليدعت يف فارطألا نم ًافرط ١٧٣ماق   - ٩٦ صيخرت مظن ءاشنإب ًافرط ١٨٠   

رايأ١٤يف كلذل ًاعبت ةنامألا راطخإو  ةنامألا نآلا ىتح ليدعتلا يف فارطأ ةعبس غلبت ملو . ٢٠١٠ويام / 
مل رخآ ًافرط١٣كانهو . ريرقتلا اذه دادعإ تقو ىتح صيخرتلل اهمظن ةلاح نأشب نآلا ىتح قدصت    
مل لوكوتوربلا يف فارطأ ةثالث كانهو .صيخرت مظن تأشنأ كلذ عم اهنكلو لايرتنوم ليدعت ىلع  
 ١٩٦اهددع غلابلا فارطألا لصأ نمف اذكهو . صيخرت مظن ئشنت ملو لايرتنوم ليدعت ىلع قدصت

ظن عاونأ نم عون يأ نآلا ىتح ئشنت مل طقف فارطأ١٠كانه لوكوتوربلا يف ًافرط    .صيخرتلا م 

  تاشقانملا  -ءاب 
قيدصتلا ريخأت بابسأ ريسفت ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم ىلإ ةنجللا ءاضعأ دحأ بلط  - ٩٧  
يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم مدقو . دعب هيلع قدصت مل يتلا نادلبلا لبِق نم لايرتنوم ليدعت ىلع
ممألا جمانرب نإ لاقو . اناوستوبو الوغنأ يف صيخرتلا مظن ةلاح نع ةرصتخم ةلمكتسم تامولعم هدر

نأ ىلإ لاثتمالا نأشب ىوتسملاةعيفرةثعب ميظنتب موقي ةئيبلل ةدحتملا   موقيس ةثعبلا داعيم ديدحت لاحو الوغ 
 ، يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ،نوزوألا ةنامأو ،فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأل نيلثمم ةوعدب

صيخرت ماظن عورشم اهل الوغنأ نأ ملعت هتمظنمو . ةثعبلا يف ةكراشملل ايناملأو ىرخألا تالاكولاو
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داومب الوغنأ ديوزتب ةئيبلا جمانرب موقيو . ةثعبلا ءانثأ كلذ ىلع ديكأتلا ىلع لوصحلل ىعست اهنكلو
كانه ،انا وستوبب قلعتي اميفو. قيبمازومو ليزاربلا يتموكح عم نواعتلاب تعضو ةيلاغتربلا ةغللاب ةيساسأ

راطإ يف اهدادعإ مت نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب قلعتت حئاول دوجوب داقتعالا ىلع ةئيبلا جمانرب لمحي ام 
اهيلع ةيرازولا ةقفاوملاب تمدقو٢٠٠٩ماع يف ةموكحلا اهيلع تقفاو ةيوجلا داصرألل نوناق عورشم    .

حئاوللا ىلع ةقفاوملا متت نأ عقوتملانم عورشملا ىلع ىدبت ةيرازو تاقيلعت يأ نيمضت متي نأ درجمبو  .  
نييقابلانيليدعتلا ىلع قيدصتلا نامضل نيدلب عم لمعت تلظ ةنامألا نإ ةنامألا لثمم لاقو  - ٩٨   
عيمج ىلع قدصت فوس ا . صيخرت مظن ءاشنإو لوكوتوربلل  أب تاديكأت الوغنأ تمدق دقو
دعب صيخرت ماظن دمتعتسو ٢٠١٠هيلوي /زومت يف تاليدعتلا دقف اناوستوبب قلعتي اميفو . ليلقب كلذ 
نكلو ٢٠١٠ سرام/راذآيف صيخرت ماظن عورشم ىلع تاقيلعت ةنامأل ا تمدق مل خيراتلا اذه ىتح  

صيخرتلا ماظن قيبطت متيس ىتم حضاو لكشبفرعيالو عورشملا كلذ ىلع ةقفاوملا متت   .  

  ةيصوتلا  -ميج 
  :يلي ام ىلع ةنجللا تقفتا دقف اذلو  
وحن لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا اهتلذب يتلا دوهجلاب ريدقتلا عم ًاملع طيحت نأ  ) أ(  

؛لوكوتوربلا نم ءاب٤ةداملا بجومب صيخرتلا مظن ليغشتو ءاشنإ     
ىتح فارطأ ريغ اهنكلو لايرتنوم لوكوتورب يف ةديدع ًافارطأ نأب ًاملع طيحت نأ  ) ب(  

ألا كلت ئن   ؛كلذب مايقلا ىلع فارطو صيخرت مظن تأشنأ دق لايرتنوم ليدعت يف نآلا

كلت ئشنت نأ دعب صيخرت مظن ئشنت مل يتلا لايرتنوم ليدعت يف فارطألا ثحتنأ   ) ج(  
ىلع نآلا ىتح قدصت مل يتلا لوكوتوربلا يف ةيقبتملا فارطألا عيمج عجشتو ةعرسلا حانج ىلع مظنلا 

كلذ تلعف دق نكت مل اذإ تارداصلاو تادراولا صيخرتل مظن ءاشنإو هيلع قيدصتلاب لايرتنوم ليدعت  
  ؛نآلا ىتح

نيعبرألاو سماخلا اهعامتجا يف صيخرتلا مظن ةلاحضرعتستنأ   )د(  .  
  ٤٤/٨ةيصوتلا 

  ذيفنتلا ةنجل نم ةوعد ىلع ءانب عامتجالا ةرضاحلا فارطألا لاثتما نع تامولعم  - ًانماث 
. ةنجللا نم ةوعدىلع ءانب رضح يذلا وتاوناف لثمم نم ةمدقملا تامولعملا يف ةنجللا ترظن   - ٩٩
  .تامولعملا كلت يف ةنجللا رظنل فصو ريرقتلا اذه نم سماخلا لصفلا يف دريو

  ىرخأ لئاسم  -ًاعسات 
  .ىرخأ لئاسم ةيأ شقانت مل  -١٠٠
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  عامتجالا ريرقت دامتعا  - ًارشاع 
نواعتلاب ةنامألا ىلإ دهعت نأ ىلع تقفتاو تايصوتلا عيراشم صن تدمتعاو ةنجللا ترظن  -١٠١  
  .عامتجالا ريرقت دادعإ ةمهمب ،عامتجالل ًاررقم ًاضيأ لمع يذلا سيئرلا بئانو سيئرلاعم 

  عامتجالا ماتتخا -رشع يداح 
ةعاسلا يف عامتجالا ماتتخا سيئرلا نلعأ ،ةداتعملا ةلما   -١٠٢  دعب ٢٥/١٢ا تارابع لدابت بقعو  

 ، ناريزح٢٢ءاثالثلا رهظ   .٢٠١٠هينوي / 
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لوألاقفرملا    

  تاررقملا عيراشم

  لايرتنوم لوكوتوربل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لاثتما مدع : -/٢٢ررقملا عورشم   - فلأ
  :ررقي فارطألا عامتجا نإ  
ندنل يليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع تق ريشي ذإ    دص دق ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نأ ىلإ  

راذآ١يف نغاهنبوكو  جومب ًالماع ًافرط ةفنصم ا١٩٩٣سرام /   أو ةداملا نم ١ةرقفلا ب   نم ٥   
 ،   لوكوتوربلا

لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا نأ ىلإ ًاضيأ ريشي  ذإو
نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نيكمتل فارطألا ددعتملا قودنصلا نم ] رالود××× [غلبم ترقأ دق 

لوكوتوربلا نم ١٠ةداملل ًاقفو لاثتمالا  يرطقلا جمانربلا ىلع تقفاو دق ةيذيفنتلا ةنجللا نأ ىل إو[ 
  ،]]خيراتلا[يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل 
داوملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نأ ىلإ كلذك ريشي ذإو 

م ةباقرللةعضاخلا  غلبي ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعو ا يف ةجردملا
ًانط ٦٥٧،٨ ماعل نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم  ىصقألا كالهتسالا زواجتت ةيمك يهو ٢٠٠٧   

ًانط ٢٦٩،٨غلابلاو فرطلل هب حومسملا  ةعضاخلا داوملا كلتل نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم   ةباقرلل 
ىلع ةباقرلاريبادتل لثتمم ريغ حبصأ فرطلا نإف كلذلو ،ةنسلا كلتل ا تابكرم  ةيرولف ةيرولكلا نوبركل  

،   ةنسلا كلتل لوكوتوربلا بجومب
ا   - ١ دوع ةلافكل لمع ةطخ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ميدقتب ريدقتلا عم ًاملع طيحي نأ

ةيبرعلا ةكلمملا تمزتلا يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةعيرسلا 
يدحتاهبجومب ةيدوعسلا يلي امب ،لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا ليغشتب ساسم نودبوًاد   ،:  

رفص ىلع ديزي ال ام ىلإ ةير ولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتساضيفخت   )أ(
ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحمنط لا نم مادختسالا هجوأ ءانثتساب٢٠١٠  دق يتلا ةيرورضلا تا،   

؛فارطألا ا  نذأت  
  ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا صيخرتل اهماظن دصر  )ب(
يف ةلصلا تاذ ةذفنملا تالاكولا عم لمعلا ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ثحي نأ   - ٢

  ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم صلختلل اهلمع ةطخ ذيفنت
ذيفنتب قلعتي اميف ةيدو عسلا ةيبرعلا ةكلمملا هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ  - ٣

قيقحتو غولب ىلع فرطلا لمع ردقبو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم صلختلاو اهلمع ةطخ
زكرم يذ فرط يأ ةلماعم ةقيرط سفنب هتلماعم ةلصاوم يغبني لوكوتوربلا يف ةددحملا ةباقر لا ريبادت
اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملا يقلت يف ةي دوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا رمتست نأ يغبني صوصخلا اذه يفو. ديج
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عامتجا اهذختي نأ زوجي يتلا ريبادتلاب ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل ًاقفو تامازتلالا كلتب ءافولا نم  
  ؛لاثتمالا مدعب قلعتي اميف فارطألا

ريبادتلابةيراشإلا ةمئاقلا نم ءاب دنبلل ًاقفو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا رَّذحينأ   - ٤ يتلا    
اهلشف ةلاح يف هنأ نم ،لاثتمالا مدعب قلعتي اميف فارطألا عامتجا اهذختي نأ زوجي ىلإ ةدوعلا يف   
لمشت نأ زوجيو . ةيراشإلا ةمئاقلا نم ميج دنبلا عم ىشامتت ريبادتذاختا يف ءاضعألا رظن يس لاثتمالا

لثم ٤ةداملا بجومب ةحاتملا تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا هذه  تابكرمب فرطل ا دادمإ فقو ةلافك، 
ةلاح رارمتسا يف ةردصملا فارطألا مهاست ال ثيحب ،لاثتمالا مدع عوضوم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 

  .لاثتمالا مدع
  لايرتنوم لوكوتوربل وتاوناف لاثتما مدع: -/٢٢ررقملا عورشم   - ءاب

  :ررقي فارطألا عامتجا نإ  
ع تقريشي ذإ    دص دق وتاوناف نأ ىلإ  ٢١يف نغاهنبوكو ندنل يليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ىل  

ةرقفلا بجومب ًالماع ًافرط ةفنصم ا ١٩٩٤ربمفون /يناثلا نيرشت  أو ةداملا نم ١   ٥، لوكوتوربلا نم    
لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا نأ ىلإ ًاضيأ ريشي  ذإو

ةداملل ًاقفو ،لاثتمالا نم وتاوناف نيكمتل فارطألا ددعتملا قودنصلا ن م] رالود××× [غلبم ترقأ دق 
لوكوتوربلا نم ١٠   ،]]خيراتلا[يف وتاونافل يرطقلا جمانربلا ىلع تقفاو دق ةيذيفنتلا ةنجللا نأ ىلإو [ 

ةجردملا  ةباقرللةعضاخلا داوملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ وتاوناف نأ ىلإ كلذك ريش يذإو 
م ةيرولف ةيرولكلانوبركلا تابكرم(فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعو ا يف  ةلادب ةبوسحمنط  ٠،٣غلبي )  

ماعل نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحمنط لا نم ٠،٧ و٢٠٠٧ماعل نوزوألا دافنتسا  امهو ٢٠٠٨   ،
نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نطلا نم ًارفص غلابلاو هب حومسملا ىصقألا كالهتسالا نازواجتي ن م 

؛نيتنسلانيتاهللوكوتوربلا بجومب داوملا هذه     
ةلاح ىلإ ةعيرسلا ا   - ١  دوع لفكت لمع ةطخل وتاوناف ميدقتب ريدقتلا عم ًاملع طيحي نأ

مزتلت يتلاو ،لوكوتوربلا يف ةدراولا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا 
  :يلي امب ًاديدحت ،لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا ليغشتب ساسملا نود ،اهبجومب وتاوناف

رفصلا ىلع ديزي ال ام ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا ض يفخت  )أ(
ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادبنانط ألانم  ا مادختسالا هجوأ ءانثتساب٢٠١٠  نذأت دق يتلا ا ةيرورضل،   
  ؛فارطألا

  ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا داريتسا صيخرتل اهماظن دصر  )ب(
اهلمع ةطخ ذيفنت يف ةلصلا تاذ ةذفنملا تالاكولا عم لمعلا ىلع وتاوناف ثحي نأ   - ٢

  ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم صلختلل
اهلمع ةطخ ذيفنتب قلعتي اميف وتاوناف هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٣

ةيرولف ةيرولكلانوبركلا تابكرم نم صلختلاو ةب اقرلا ريبادت قيقحتو غولب ىلع فرطلالمع ردقبو .  
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اذه يفو . ديج زكرم يذ فرط ةلماعم ةقيرط سفنب هتلماعم ةلصاوم يغبني ،لوكوتوربلا يف ةددحملا
ًاقفو تامازتلالا كلتب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملا يقلت يف وتاوناف رمتست نأ يغبني صوصخلا 

مدعب قلعتي اميف فارطألا عامتجا اهذختي نأ زوجي يتلا ريبادتلاب ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل  
  ؛لاثتمالا

إلا ةمئاقلا نم ءاب دنبلل ًاقفو ،وتاوناف رَّذ  - ٤  اهذختي نأ زوجي يتلا ريبادتلاب ةيراشحي نأ  
رظنتس لاثتمالا ىل إ ةدوعلا  يفاهلشف ةلاح يف هنأ نم ،لاثتمالا مدعب قلعتي اميف فارطألا عامتجا
ريبادتلا هذه لمشت نأ زوجيو . ةيراشإلا ةمئاقلا نم ميج دنبلا عم ىشامتت ريبادتذاختا  يف فارطألا

فرطلا دادمإ فقو ةلافك لثم ٤ةداملا بجومب ةحاتملا تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ  نوبركلا تابكرمب ، 
مدع ةلاح رارمتسا يف ة ردصملا فارطألا مهاست ال ثيحب ،لاثتمالا مدع عوضوم ةيرولفةيرولكلا 

  .لاثتمالا
ةقلعتملا لوكوتوربلا ماكحأل ٢٠٠٨ماع يف لمتحملا سوراليب لاثتما مدع : -/٢٢ررقملا عورشم   -ميج   

ءاه قفرملا نم ىلوألا ةعوم ةباقرللةعضاخ داوم كالهتساب   ا يف ةطخ ميدقت بلطو ) ليثيملا ديمورب( 
  لمع

  :ررقي فارطألا عامتجا نإ  
ريشيذإ   يف لايرتنوم لوكوتورب ىلع تق    دص دق سوراليب نأ ىلإ يناثلا نوناك٢٢  رياني / 
ناريزح١٠يف ندنل ليدعت ىلعو  ١٩٨٨ يف نيجيبو لايرتنومو نغاهنبوك تاليدعتو ١٩٩٦هينوي /   
راذآ١٣ ةرقفلا بجومب لماع ريغ ًافرط ةفنصم ا ٢٠٠٧سرام /   أ ىلإو ةداملا نم ١،  نم ٥   

،   لوكوتوربلا
نم سوراليب نيكمتل ] رالود××× [غلبم رقأ دق ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نأ ىلإ ًاضيأ ريشي ذإو 

 ،   لوكوتوربلل لاثتمالا قيقحت
 ةباقرللةعضاخلا داوملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ سوراليب نأ ىلإ كلذك ريشي ذإو 

ءاه قفرملا نم ىلوألا ةعوم ةجردملا  ا يف بي٢٠٠٨ماعل ) ليثيملا ديمورب(  نط ٠،٦غل    ةلادب ةبوسحم 
ىصقألادحلازواجتي امم نوزوألا ذافنتسا  كالهتسالا نم  ةعضاخلا ةداملا كلت نم فرطلل هب حومسملا    

ظن هنأو ،ةنسلا كلت يفةباقرلل ةلاح يف سو راليب نأ كلذل ضرتفيرخآ حاضيإ يأ دورو مدع ىلإ ًار  
، ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع لوكوتوربلا بجومب    

لوليأ١ىدعتي ال دعوم يف ،ةنامألا ىلإ مدقت نأ سوراليب نم بلطي نأ   - ١ ربمتبس / 
ةددحم ريياعم لمشت لمع ةطخ عم دئازلا اهكالهتسال ًاريسفت ،ةلجاع ةلأسم كلذ فصوب ٢٠١٠  ،

؛لبقملا اهعامتجا يف ذيفنتلا ةنجل هيف رظنت يكل لاثتمالا ىلإ ةعيرسلا ا    دوع ةلافكل ًاينمز
ديمورب نم صلختلاب قلعتي اميف سوراليب هزرحت يذلا مدقتلا بث ك نع دصري نأ  - ٢

ةلصاوم يغبني لوكوتوربلا يف ةددحملا ةباقرلا ريبادت قيقحتو غولب ىلع فرطلا لمع ردقبو. ليثيملا  
يف سوراليب رمتست نأ يغبني صوصخلا اذه يفو . ديج زكرم يف وضعيأ ةلماعم ةقيرط سفنب هتلماعم 
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إلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل ًاقفو ايلودلا ةدعاسملا يقلت  يتلا ريبادتلل ةيراش امازتلاب ءافولا نم اهنكمت يتلا ة
  ؛لاثتمالا مدعب قلعتي اميف فارطألا عامتجا اهذختي نأ زوجي

إلا ةمئاقلا نم ءاب دنبلل ًاقفو ،سوراليب رِّذح  - ٣  ةلاح يف هنأ نم ريبادتلاب ةيراشي نأ  
دنبلا عم ىشامتت ريبادت ذاختا يف فارطألا عامتجا رظنيس ينآ وحن ىلع لاثتمالا ىلإ ةدوعلا يف اهلشف 

ةداملا بجومب ةحاتملا تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا هذه لمشت نأ زوجيو . ةيراشإلا ةمئاقلا نم ميج
لا نوبركلا تابكرمب فرطلا دادمإ فقو ةلافك لثم٤ ثيحب ،لاثتمالا مدع عوضوم ةيرولف ةيرولك ، 
ردصملا فارطألامهاست ال   .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ة 
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Environment Department 
World Bank 
MSN MC 4-419, 1818 H Street, NW 
Washington, D.C. 20433, 
 United States of America 
Tel.: +1 202 473 6302 
Fax: +1 202 522-3258 
E-mail: sgorman@worldbank.org  
 
Mr. Viraj Vithoontien 
Senior Environmental Specialist 
Social, Environment and Rural Sustainable 
 Development 
East Asia and Pacific Region 
World Bank 
MSN MC 4-419, 1818 H Street, NW 
Washington, D.C. 20433, 
 United States of America 
Tel.: +1 202 473 6302 
Fax: +1 202 522 3258 
E-mail: vvithoontien@worldbank.org  

 
Ms. Mary-Ellen Foley 
Environmental Specialist 
POPs/Montreal Protocol Operations 
GEF Coordination 
Environment Department 
World Bank 
1818 H Street, NW 
Washington, D.C. 20433, 
 United States of America 
Tel.: +1 202 458 0445 
Fax: +1 202 522 3258 
E-mail: mfoley1worldbank.org 
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 يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب
Mr. Maksim Surkov 
Programme Specialist 
MPU-Chemical/BDP 
UNDP, Europe and the CIS 
Bratislava Regional Centre 
Grosslingova 35, 81109  
Bratislava, Slovakia 
Tel.: +421 2 59337 423 
Fax: +421 2 59337 450 
E-mail: maksim.surkov@undp.org 
 

 ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
  داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش
 

Mr. James S. Curlin  
Network and Policy Manager  
OzonAction Branch   
Division of Technology, Industry and 
 Economics (DTIE) 
United Nations Environment Programme 
15 rue de Milan 
75441Cedex 09, Paris, France 
Tel.: +33 1 4437 14 55  
Fax: +33 1 4437 1474 
E-mail: Jim.curlin@unep.org 

 
 
 
Mr. Halvart Koeppen 
Regional Officer (Networking) 
Division of Technology, Industry and 
 Economics (DTIE) 
United Nations Environment Programme 
15 rue de Milan 
75441Cedex 09, Paris, France 
Tel.: +33 1 4437 1432  
Fax: +33 1 4437 1474 
E-mail: halvart.koppen@unep.org 
 

 ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر
 
Mr. Javier Camargo  
Adviser, Office of International Affairs  
Ministry of the Environment, 
 Housing and Territorial Development  
Calle 37 no. 8-40  
Bogota, Colombia  
Tel.: +571 3323 400; +571 3115913317  
Fax: +571 3323604  
E-mail: jecamargo@minambiente.gov.co; 
 camargojavierhotmail.com 

 
ةوعدملا فارطألا–ميج    

 وتاوناف
 
Mr. Albert Abel Williams 
Director, Department of Environment and Conservation 
Port Vila, Vanuatu 
Tel.: + 678 655 2174 
Fax: + 678 22227 
Email: environ@vanuatu.com.vu; awilliams@vanuatu.gov.vu; 
 albert.williams52@gmail.com 

 نوزوألا ةنامأ  - لاد
 

Mr. Marco González 
Executive Secretary 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment Programme  
P.O. Box 30552 
00100 Nairobi, Kenya 
Tel.: +254 20 762 3885/762 3611 
Fax: +254 20 762 4691/92/93 
E-mail: marco.gonzalez@unep.org 

 

 

Mr. Gilbert Bankobeza 
Chief, Legal Affairs and Compliance 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment Programme  
P.O. Box 30552 00100 
Nairobi, Kenya 
Tel: 254 20 762 3854/7623848 
Fax: 254 20 762 4691/92/93 
E-mail: gilbert.bankobeza@unep.org 
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Mr. Gerald Mutisya 
Database Manager 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment Programme  
P.O. Box 30552 
00100 Nairobi, Kenya 
Tel.: +254 20 762 4057/762 3851 
Fax: +254 20 762 4691/92/93 
E-mail: gerald.mutisya@unep.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ms. Megumi Seki 
Senior Scientific Officer 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment Programme  
P.O. Box 30552 
00100 Nairobi, Kenya 
Tel.: +254 20 762 3452/4213 
Fax: +254 20 762 4691/92/93 
E-mail: meg.seki@unep.org 

 
Ms. Ruth Batten 
Administration/FMO Officer 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment 
Programme (UNEP) 
P.O. Box 30552 
00100 Nairobi, Kenya 
Tel.: +254 20 762 4032/3660 
Fax: +254 20 762 4691/92/93 
E-mail: ruth.batten@unep.org
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