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  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
  

   
لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل 

  لايرتنوم لوكوتوربل
نوعبرألاوسماخلاعامتجالا     

يناثلا نيرشت٥ - ٤، كوكناب   ٢٠١٠ ربمفون/ 

لامعأنعلايرتنوم لوكوتو ربللاثتمالا مدع ءارجإ بجو مبذيفنتل ا ةنجلريرقت     
 نيعبرألاو سماخلااهعامتجا  

 عامتجالا حاتتفا -  ًالوأ
لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجلل نوعبرألاو سماخلا عامتجالا دق  -١ ع
يناثلا نيرشت٥ و٤يموي يف كوكنا ب يف تارمتؤملل ةدحتملا ممألا زكرم يف لايرتنوم   .٢٠١٠ربمفون / 

ةعاسلا يف عامتجالا ،ذيفنتلا ةنجل سيئر )رصم(سيول تزع ديسلا حتتفا  -٢ موي نم ١٠ /١٠،   ،
نيرشت٤ لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا يلثممو ةنجللا ءاضعأب ب /يناثلا    حرف ،ربمفون
 .قودنصلل ةذفنملا تالاكولاو ،لايرتنوم

نيكراشملاو ةنجللا ءاضعأب نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا ،زيلازنوغ وكرام ديسلا بحر  -٣
ةيتسجول تابوعص ببسب كوكناب ىلإ الابمك نم عامتجالا ناكم رييغتل هفسأ نع برعأو  .نيرخآلا
لوكوتورب يف فارطألل سماخلا عامتجالا تضم ةنس ١٧لبق تفاضتسا دنليات نأ ىلإ راشأ و ةرهاق  

 ، كلذ ةموكح هتمدق يذلا معدلل هريدقت نع برعأ مث نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم
ريسيت يف  كوكناب يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب قيرفو دلبلا
ًاهونم ةيضاملا١٧ـلا تاونسلا تايرجم ضرعتساو  .يلاحلا عامتجالا ةفاضتسا نم ريثكلا نأ ىلإ    

ىلع ةداهش كلذ يفو ،ةعقاو ةقيقح تدغو ترمثأ ،قرولا ىلع راكفأ درجم ةيادبلا يف تناك عيراشملا 
لماشلا قيدصتلا ىوتسم لايرتنوم لوكوتورب ققح ةرتفلا كلت يفف  .اهينافتو اهمازتلاو فارطألا ةيدج
ةموظنم يف قوبسم ريغ زاجنإ وهو ةيلود ةدهاعم يأب ةنراقم فارطألا نم ددع ربكأ هفوفص يف مض ذإ  ،
 .ةدحتملا ممألا
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داوملا مظعم نم صلختلل يئاهنلا دعوملا رورم دعب يتأي يلاحلا عامتجالا داقعنا نأ ىلإ راشأو   -٤
ىلع فارطألل هريدقت نع برعأو ٢٠١٠رياني /يناثلا نوناك نم لوألا وهو ،نوزوألل ةدفنتسملا  ،
ًاعقاو يخيراتلا ملعملا اذه نوكينأ لجأ نم هب تماق يذلا داجلا لمعلا مدع نم مغرلا ىلع هنإ لاقو  . 
نآلا ىتحةنيعم تامولعم رفوت لاثتما ةلاح يف نوكتس فارطألا عيمج نأ ىلإ ةنهارلا تاهاجتالا ريشت    ،

لبقتسملا ىلإ علطتلل ناوألا نآ دق نوكي ،فادهألا كلت ققحت بو ةينعملا داوملا نم صلختلا يف اهفادهأل
ةبرجت نم ةدافتسملا سوردلا ىلع ءانب ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم صلختل ل يعسلاو
 .نوزوألل ةدفنتسملا ىرخألا داوملا نم صلختلا

ا ٢٠٠٨ - ١٩٩١ةرتفلا لالخ تنكمت فارطألا عيمج نأ ةقيقحب بحرو   -٥ امازتلاب ءافولا نم  
ةبقارمل اهل صيخرت مظن ءاشنإ نم تنكمت يتلا فارطألا أنهو. لوكوتوربلا بجومب تانايبلا غالبإب  

نكمتت مل طقف فارطأ ةسمخ ىوس قبتي مل هنأ ىلإ ًاريشم ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تادراوو تارداص  
كانه نأ ىلإ ًاضيأ راشأو .نآلا ىتح كلذ قيقحت نم ًافرط٣١  تاليدعتلا عيمج ىلع دعب قدصت مل طقف    
ىرخألا فارطألا عيجشت ىلع تاليدعتلا عيمج ىلع تقد ص يتلا فارطألا ثحو ،لوكوتوربلا ىلع
يف لاقو  .تاليدعتلا ىلع يملاعلا قيدصتلا فده قيقحت ىنستي ىتح اهوذح وذحت نأ ىلع اهقطانم يف
ةقباسلا تارودلا يف لاحلا ناك امك ًادقعم ةرملا هذه نكي مل ةنجللا لامعأ لودج نإ هتملك ماتخ  
لوكوتوربلا ماكحأل لمتحملا لاثتمالا مدعب ةقلعتملا ةمهملا تالاحل ا نم ًاددع نمضتي ،كلذ عم ،هنكلو
ة دقعملا لئاسملا هذه لثم عم لماعتلا ةيفيكل ةيداشرتسا تالاح تالاحلا هذه ربتعتو. ةراجتلا نأشب

ا  .الوادم يف حاجنلاب ةنجلل هتاينمت نع بارعإلاب هتملك متتخاو

 روضحلا
، : ةنجللا يف ءاضعألا ةيلاتلا نادلبلا ولثمم عامتجالا رضح -٦ ايناملأ ،اينيمرأ ،يسورلا داحتالا
 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو اوغاراكين ،رجينلا ،رصم ،اكنال يرس ،ايسول تناس ،ندرألا

نع لثممعامتجالا رضح امك   -٧ ةيذيفنتلا ةنجللا سيئرو   ،فارطألا ددعتملاقودنصلا ةنامأ  
ددعتملا قودنصلل ممألا جمانرب : فارطألاددعتمل اقودنصلل ةذفنملا تالاكولا ن ع نولثممو فارطألا 
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب،يئامنإلا ةدحتملا . يلودلا كنبلاو  ،ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ، 

  .نيكراشملاب ةمئاق ريرقتلا اذهل ثلاثلا قفرملا يف درتو

  لمعلا ميظنتولامعألا لودج رارقإ   -ًايناث 
آلالامعألالودج ةنجللا ترقأ   -٨ لودج ىل إًادانتسا، يت  ةقيثولا   يف دراولاتقؤملا لامعألا  

/45/1 UNEP/OzL.Pro/ImpCom: 

  .عامتجالا حاتتفا  -١
  .لمعلا ميظنتو لامعألا لودج رارقإ -٢
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لايرتنوم لوكوتورب نم ٩ و٧نيتداملا بجومب تامولعملاو تانايبلل ةنامألا  نم ضرع -٣  
ةلصلا تاذاياضقلا نعو  . 

نع لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ نم مدقملا ضرعلا  -٤
تعلطضا يتلا ةطشنألا نعو قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجلل ةلصلا تاذ تاررقملا 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( 

ةيصوتلاو ٢١/١٧و ١٧/٢٧ ناررقملا(شيدالغنب   ‘١’  ؛)٤٤/٢ 

ةيصوتلاو ٢١/١٨ررقملا (كسرهلاو ةنسوبلا   ‘٢’  ؛)٤٤/٢ 

ةيصوتلاو ١٧/٢٩ررقملا (يليش   ‘٣’  ؛)٤٤/٢ 

  ؛)٤٤/٢ ةيصوتلاو ٢٠/١٦ ررقملا(روداوكإ   ‘٤’

ةيصوتلاو ١٦/٢٤ررقملا (واسيب  - اينيغ  ‘٥’  ؛)٤٤/٢ 

ر (اينيك   ‘٦’ ةيصوتلاو ١٨/٢٨رقملا  ؛ )٤٤/٢ 

ر (فيدلم   ‘٧’ وتلاو١٥/٣٧رقملا  ؛ )٤٤/٢ةيص  

ةيصوتلاو ١٦/٢٧ررقملا (لابين   ‘٨’  ؛)٤٤/٢ 

ةيصوتلاو ١٤/٣٠ررقملا (ايريجين   ‘٩’  ؛)٤٤/٢ 

ةيصوتلاو  ١٩/٢٢ررقملا (ياوغاراب   ‘١٠’  ؛)٤٤/٢ 

ةيصوتلاو ١٧/٣٩ررقملا (ياوغوروأ   ‘١١’  ؛)٤٤/٢ 

ةيصوتلا (ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا : لاثتمالا ىلإ ةدوعلل لمع ةطخ عورشم )ب(
 ؛)٤٤/٤

  :لاثتمالا نأشب ىرخأ تاررقمو تايصوت )ج(

 ؛)٤٤/٧ةيصوتلا (سورالي ب  ‘١’

 ).٤٤/٣ةيصوتلا (ايرتيرإ   ‘٢’

 .تانايبلاريرقت نع ةئشانلا ىرخألا لاثتمالا مدع اياضق يف رظنلا   -٦

لايرتنوم لوكوتورب نم٤ةداملا (فارطألا ريغ عم ةراجتلا يف لمتحملا لاثتمالا مدع   -٧  (. 
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ءاب ٤ةداملا ، ٤ةرقفلا (صيخارت مظن تأشنأ يتلا فارطألا نع ةنامألا ريرقت ث حب -٨  
 .)لايرتنوم لوكوتورب نم

 .ذيفنتلا ةنجل نم ةوعد ىلع ءانب ةرضاحلا فارطألا نم ةمدقملا لاثتمالا نع تامولعملا  -٩

 .ىرخأ لئاسم  -١٠

 .عامتجالا ريرقتو تايصوتلا دامتعا  -١١

  .عامتجالا ماتتخا  -١٢

ًادلب رشع ينثا نم نوزوألايلوؤسمل حمست نأ ىلع ةنجللا تقفتاو  -٩ ًاكراشم  جمانرب يف    
ةرتفلا لالخ ةنجللا عامتجا عئاقو روضحب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا لاثتمالا ىلع ةدعاسملا 

يناثلا نيرشت٤سيمخلا موي نم ةيحابصلا ،  عمتجت نأ يف  اهقحب ةنجللا ظفتحت نأو ،نيبقارم ةفصب ربمفون/ 
مدعو تارارقلا عنصب اهنم قلعتي ام كلذ يف امب ،ةساسحلا لئاسملا ةشقانم ءانثأ ةقلغم تاسلج يف 

 .لاثتمالا

نعو لايرتنوم لوكوتورب نم ٩ و٧نيتداملا بجومب تامولعملاو تانايبلل ةنامألا نم ضرع  - ًاثلاث  
 ةلصلا تاذ اياضقلا

يرقتللًاصخلم ةنامألا لثمم مدق  -١٠ دامللًاقفو فارطألا نم ةمدقملا تامولعملا نع ر  نأشب ٧ة    
نع غالبإلاب قلعتي اميف و. (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/45/2 and Add.1)تانايبلا غالبإ تامازتلا 

ةداملا نم ٢ و١نيترقفلا بجومب ساسألا ةنس تانايب  ماع يف لماشلا قيدصتلا قيقحتب هنإ لاق ٧   ،
يف ةديدج فارطأ قبتت مل٢٠٠٩ ةبلاطم لايرتنوم لوكوتورب،   .ساسألا ةنس تانايب نع غالبإلاب  

ةداملا نم ٣ةرقفلا بجومب تانايبلا غالبإ تابلطتم ىلإ اهدعب لقتناو  فارطألا عيمج نإ لاقو ٧   ،
ًايونس ا  ًارابتعاانايب غالبإب ةبلاطم فرطلل ةبسنلاب ليدعتلا وأ لوكوتوربلا ذافن اهيف أدبي يتلا ةنسلا نم    

اهددع غلابلا فارطألا عيمج نإف ٢٠٠٨ - ١٩٨٦تاونسلل ةبسنلاب امأ  .هيلع قدص يذلا  ،١٩٦ 
تابلطتملا كلتل تلثتما دق تانايبلا غالبإب ةبلاطملاًافرط ةنسل ةبسنلابو .  تمدق دقف ٢٠٠٩   ،١٧٨ 

إلاب ا١٨يقبو ريرقتلا اذه دادعإ تقو ىتح اهريراقت ًافرط   امازتلال لاثتما مدع ةلاح يف ًافرط نع غالب  
ناريزح٣٠يهو ةددحملا ديعاوملا يف غالبإلل ًالمجم ًاضرع مدُقو . ةيونسلا تانايبلا  ٣٠و هينوي/ 
ثيح ٢٠٠٩ - ١٩٩٨ةرتفلا لاوط ربمتبس /لوليأ ماع ذنم ًانسحت ماع هجوب رهظأ،   ٢٠٠٢. 

فارطألا ىلع ةقبطملا كالهتسالاو جاتنإلا ىلع ةباقرلا ريبادت يف رظنلا ىلإ كلذ دعب لقتناو   -١١
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  ًاحضوم٥  كلتل ةحونمملا صصحلاو تاءافعإلا مكحت يتلا دعاوقلا  ،   

ليوحت كلذ يف امب ،لاثتمالا مييقت يف اهرابتعا يف ةنامألا اهتعضو يتلا ىرخألا لماوعلاو ،فارطألا 
بجومب نيزختلا تاهويرانيسو ةافع ملا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالاو ،فارطألا نيب جاتنإلا قوقح

ةنجلل قبتت مل،نآلا ىتح ٢٠٠٩ماع نع تدرو يتلا تانايبلاو ةيفلخلا كلت ءوض ىلعو  .١٨/١٧ررقملا   
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا بناج نم ة باقرلا ريبادتل لاثتما مدعل اهيفرظنت تالاح يأ   

بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع ةقبطملا صصحلاو تاءافعإلاو ةباقرلا ريبادت زاجيإب دروأ كلذ دعبو .٥  ،
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ةداملا نم ١ةرقفلا  ماع نع ةغلبملا تانايبلا نع ةئشان لاثتما مدع تالاح دجوت ال هنأب ةنجللا دافأو ،٥   
فارطألا كلت نم٢٠٠٩ مدع تالاح ىلع ءانب ةقيقدلا ةبقارملل ةعضاخلا فارطألا ةيبلغأ نإ لاقو  . 

ةلثتمم اهتيبلغأ تناكو فارطألا تاررقم بجومب اهيلع قفتملا تامازتلالل ةلثتمم ت ناك ةقباس لاثتما
 .ةباقرلا ريبادتل

ريغ فارطألا ىدل ٢٠٠٩ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ ىلإ اهدعب لقتناو   -١٢  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  لا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل٥    ، ةرقفلا كلتب ةلماع

ررقملا نم ٢ةرقفلا يف ةنامألا ىلإ بلط هنإ لاقو  ةنراقم جاتنإلا  كلذ ىوتسم نع ريرقت ميدقت ١٧/١٢ 
عيمج تباجتسا دقو  .جاتنإلا قوقح ليوحت نع ةحاتملا تانايبلا ميدقت كلذ يف امب ،هب حومسملا جاتنإلاب
تلبق ا ىتح دكؤت مل يتلا اينابسأ ءانثتساب ةينعملا فارطألا  أ نآلا ًانط٥١٩،٤٩  نوزوألا دافنتسا ةلادب    

  .اسنرف نم اهيلإ تلوح
ةداملا بجومب مدق  -١٣  يضقت ةداملا كلت نإ لاق ،لوكوتوربلا نم ٩ت يتلا تامولعملاب قلعتي اميفو  

ماعلا يعولا زيزعتل ا   علطضا يتلا ةطشنألا صخلمب ،نيماع لك ،ةنامألا ديوزتب فرط لك موقي نأب
دقو .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنال ةيئيبلا راثآلا نع تامولعملا لدابتو رصم امه ،نافرط دروأ  
 .تنرتنإلا ىلع ةنامألا عقوم ىلع داوملا كلت تعضوو ةلأسملا كلت نع تامولعم ايناوتيلو

١٤-  ، فارطألاو ةنامألا نيب لاصتالل ا  لومعملا مظنلا ةيلاعف ىدم نع ةنجللا ءاضعأ دحأ لأسو
كانه نأب ةنامألا لثمم باجأو .فارطألا نم تامولعملا اهيقلت ةنامألا ديكأتب قلعتي اميف ًاصوصخو  

اهلاخدإ لبق تانايبلا كلت ضارعتسال ةصرفلا تانايبلا غلبت يتلا فارطألل اهبجومب حاتت ةدحوم ةيلمع 
نايبلا عيمج ملستب ًايمسر رارقإلا متي ةقيرطلا كلتبو.تانايبلا ةدعاق يف ًايمسر مل يتلا فارطألا ثحو .تا   

ربع لاصتالا نأ ثيح اهلوصو نم دكأتلل ةعباتملا وأ ىرخأ ةرم تانايبلا كلت لاسرإب ملستلا رارقإ قلتت 
ىلإ تامولعملا لاسرإ نم دكأتلا فارطألا ىلإ بلط امك .ماودلا ىلع هيلع دمتعي ال ينورتكلإلا ديربلا  
 .طيسو يأ ربع سيلو ةرشابم ةنامألا

ةددحملاديعاوملا يف غالبإلابق لعتي اميفو -١٥ ةرثك ءازإ هقلق نع ةنجللا يف رخآ وضع برعأ ،   
حملا يئاهنلا دعوملا دعب ا  وهو ددانايب تمدق يتلا فارطألا لوليأ٣٠  تانايبلا ثدحأ نأ ىتح ،ربمتبس / 

يف تانايبلا ميدقت ىلع فارطألا عيجشتلو.ةيقيقحلا لاثتمالا ةلاح سكعت ال ةنامألا نم ةمدقملا اهدعوم    
ناريزح٣٠لبق اهريراقت تمدق يتلا فارطألا يه ام ديدحتل ضارعتسا ءارجإ حرتقا ،ددحملا  نع هينوي / 

عامتجا يف لاثملا ليبس ىلع ،فارطألا كلتل ريدقتلا نع ريبعتلل ةليسو داجيإو ،ةيضاملا ثالثلا تاونسلا 
ةراجتلا قيثوت اهيف ىرج يتلا تالاحلا ىلع ًاضيأ ىنثأو .فارطألل يغبنيو ؛ةميلس ةروصب فارطألا نيب  

داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا عدر لجأ نم ةبسانملا زفاوحلا فالخ نم تاسرامملا هذه لثم عيجشت 
 .نوزوألل ةدفنتسملا

 .ريرقتلاب ًاملع ةنجللا تطاحأو -١٦
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تاذ تاررقملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ نم ضرع  - ًاعبار   
تالاكولا ا   تعلطضا يتلا ةطشنألا نعو قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا نع ةرداصلا ةلصلا

ةدحتملا ممألا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب (ةذفنملا 
 فارطألا لاثتما ريسيتل) يلودلا كنبلاو ةيعانصلا ةيمنتلل

ضارعتساب ًالهتسمو .دنبلا اذه تحت ًاريرقت فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ لثمم مدق -١٧  
نأشب نيتسلاو يداحلا اهعامتجا يف فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ا   ذختا يتلا تاررقملل

ططخ نم لاثتمالا اهنم بولطم ريغ عيراشم ةرشع بطش مت ، ٦١/٧ررقملا بجو مبهنإ لاق ،لاثتمالا 
، دراوملا ةئبعتلو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم صلختلل اهنم ناك ام ءانثتسابةذفنملا تالاكولا لامعأ  . 

يرولكورديهلا نوبركلاتابكرم نم صلختلا ةرادإل ططخ ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعاو يرولفة  نم لكل ة   
اهررقم بجومب تدكأ دق ةيذيفنتلا ةنجللا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .اناغو ايتاوركو ايدوبمك نأ ٦١/٤٧   
اهرابتعاب اهنع غلبُأ يتلا جزملا ةقباس لا تالويلوبلا يف ب١٤١ -يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكر م

ةدعاسملل ةلهؤم دع٧ةداملا بجومب كالهتسا  نأ نيعتي يتلا تاءارجإلا ًاضيأ ررقملا كلذ زجوأ دقو . ت  
 - يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم نم صلختلا يف ةدعاسملا بلط دوت يتلا فارطألا اهذختت

ةداملا بجومب ًاكالهتسا اهرابتعاب بسحت مل يتلاجزملا ةقباسلا تالويلوبلا يف ب ١٤١ فارطألاو .٧   
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  تاكرش كلتمت يتلا٥  ةلهؤم   نص جزملا ةقباستالويلوب مظن ع  ت 

لع ةدعاسملا اهل مدق١٤١ - يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرمب  بكرم كالهتسا ساسأ ى ت ب
خ١٤١ - يرولف يرولكورديهلا نوبركلا ي نأ ىلع ،ًايلحم عا  نوبركلا بكرم يلامجإ م صبملا ب

تالويلوب مظن عنص كلهتسملا ب ١٤١ -يرولف يرولكورديهلا   ةقباس ت يتلا تاكرشلا كلت ةطساوب
 .ةيادبلا ةطقن نمجزملا 

نوناك نم لوألا لولحب نوزوألل ةدفنتس ملا داوملا مظعم نم يجيردتلا صلختلاب قلعتي اميفو -١٨
تانايبلا ريراقت ميدقتب اهنم لصتي ام ءانثتساب ةقلاع لاثتما لئاسم دجوت ال هنإ لاق ٢٠١٠رياني /يناثلا  ،

 .٢٠٠٩ماع نع 

ةلماع ةنيعم فارطأ نكمتت نأ تالامتحاو ةرخأتملا عيراشملا ةلاح ىلإ كلذ دعب ًالقتنمو  -١٩
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب  تقلت دق ةلهؤملا نادلبلا عيمج نإ لاق ،لاثتمالا ققحت نأ لوكوتوربلا نم ٥   

ديم وربو تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم لك نم لماشلا صلختلا قيقحتل ًاليومت
نم نوزوألا داف نتسا ةلادب نط ١ ١٠٢,٢ءانثتساب ،ليثيملا مروف ورولكو نوبركلا ديرولك عبارو ليثيملا
نوبركلا ديرولك عبار نم نوزوألا دافنتسا ةلادب نطلا نم٠,١وليثيملا د يمورب مظعم تلجس دقو .   

خيراتلا يف لاثتمالا نم ريبك ردق ققحتي نأ حجرملا نمو داوملا كلت نم يرفص كالهتسا فارطألا 
تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ماتلا صلختلل ةبسنلاب٢٠١٠ماع وه فدهتسملا    

دقو .نوبركلا ديرولك عبارو ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ةلهؤملا فارطألا عيمج تقلت   ًاليومت ٥   
يرولكورديهلا نوبركلاتابكرم نم صلختلا ةرادإل اهططخ دادعإل يرولفة  فارطأ ةسمخ تقلتو ؛ ة 
يرولكورديهلا نوبركلاتابكرم ىلع ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا قيقحتل ًاليومت ولفة  نم ٣٢تمدقو ؛ ةير   
بكرم نم صلختلا ةرادإل ةطشنأوًاططخ فارطألا يرولكورديهلا نوبركلاتا  يرولفة  يناثلا عامتجالل ة   

 .اهيلع ةقفاوملل ةيذيفنتلا ةنجلل نيتسلاو
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ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب ةلصتملا ةيرطقلا جماربلا تانايب نم تاجاتنتسا دروأ مث  -٢٠
طورشو ؛صصحلا مظنو ؛ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا كلذ يف امب ،ةيرولف 

دادرتسالا تانيكام دادعأو ؛ديربتلا    ينفو نيبردملاو كرامجلا يفظوم بيردتو ؛نيدروتسملا ليجست
نم صلختلا ةرادإ ططخ لامتكا ةلاح نع ًاضيأ ًاريرقت دروأو .ًايلاح ليغشتلا ديق ريودتلا ةداعإو  
كلت نم صلختلل اهططخ نادلبلا عيمج مدقت نأ عقوتي هنأ ًانيبم ةيرولف ةيرولك ورديهلا نوبركلا تابكرم

ماع ةيا   لاموصلا ءانثتساب٢٠١١لبق ةداملا ىلإ هابتنالا هجو ًاريخأو .،  عم صيخرتلا مظن يف تاليدعتلا  
ولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل ةبسنلاب٢٠٠٧ماعل ةباقرلا ريبادت يف تاحيقنتلا ةاعارم  نمو .ةير   

تابكرمب ةلماعلا تادعملا داريتسا ىلع رظحلا ضرف يف فارطألا هتعطق يذلا طوشلا ىدم حضاولا ريغ  
لثم عمجب يضقت ةيذيفنتلا ةنجللا ىلع ةضورعم تايصوت كلانه نكلو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا 

 .تامولعملا هذه

يف نوزوألل ةينطولا تادحولاو ف ارطألا ددعتملا قودنصلا لمع ىلع ةنجللا ءاضعأ دحأ ىنثأو -٢١
ىوتسم ىلع ًادهاش فقي كلذ نأ ًافيضم قودنصلا ةنامأ لثمم ريرقت يف درو يذلا لاثتمالا ريبدت قيقحت 

دعوملا لبق نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مظعم نم ماتلا صلختلا ققحتي نأ يف فارطألا نيب نواعتلا 
كلذ نم لاؤس ىلع ًادرو.٢٠١٠ماع وهو فدهتسملا  نإ قودنصلا لثمم لاق ،وضعلا   نم ًافرط ٨٦   
ةرقفلا بجومب ةلماعلا ةلهؤملا ١٤٤ـلا فارطألا لصأ  ةداملا نم ١  ماع تاحيقنت تعضو دق ٥   

فارطألا عضت نأ عقوتملا نمو ،اهرابتعا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نأشب ٢٠٠٧  
ةفورعم ساسألا طخ تانايب حبصت امدنع ٢٠١١ماع لولحب اهرابتعا يف تاحيقنتلا كلت ةيقبتملا   ،

 .اهيدل

 .ريرقتلاب ًاملع ةنجللا تطاحأو -٢٢

  لاثتمالا مدعب ةلصتملا لئاسملا نأشب ذيفنتلا ةنجل تايصوتو فارطألل ةقباسلا تاررقملا ةعباتم -ًاسماخ 
 لاثتمالا ىلإ ةدوعلا نأشب ةمئاقلا لمعلا ةطخ  -فلأ 

  نم) أ (٥دنبلا تحت ةجردملا فارطألا غالبإ ة لاحل ًالمجم ًاضرع ةنامألا لثمم مدق -٢٣
تغلبأ دقف .لامعألا لودج فارطألا نم ١١  روداوكإو يليشو كسرهلاو ةنسوبلاو شيدالغنب -   

أو ياوغارابو ايريجينو لابينو فيدلمو اينيكو واسيب-اينيغو  ماع نع ا و   امم ٢٠٠٩انايب ،ياوغور  ،
 .ةقباسلا تاررقملل اهلاثتما مييقتب حمسي

  شيدالغنب  - ١
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ضيفختب تامازتل الا: ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  )أ(

 )٢١/١٧ و١٧/٢٧ناررقملا (ليثيملا مروف ورولكو

اهكالهتسا ءاقبإب ١٧/٢٧ررقملا يف لجسم وه امك شيدالغنب تمزتلا  -٢٤ ةعضاخلا داومل ا نم 
ثلا ةعوميف ةجردملا ةباقرلل  ال دح دنع)ليثيملا مروفورولك(ءاب قفرملا نم ةثلا ا نم ٠,٥٥٠زواجتي     

ررقملا يف لجسم وه امك ًاضيأ فرطلا مزتلا امك .٢٠٠٩ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب نطلا   
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نم هكالهتسا ضيفختب ٢١/١٧ ىلوألا ةعوم يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ،  نم ا ، فلأ قفرملا
ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط ١٤٠نع ديزي ال دح دنع ) ةيرولف ةيرولكلانوبركلا تابكرم (  

٢٠٠٩. 

 مازتلالا ةلأسم ةلاح  )ب(

٢٥-  ، ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا عامتجالا اذهداقعنا تقو ىتح شيدالغنب تمدق  انايب  ،
تكلهتسا ا ٢٠٠٩  أ تدروأ ثيح نط١٢٧,٦،  رم نم نوزوألا دافنتسا ةلادبًا  نوبركلا تابك  

ليثيملا مروفورولك نم نوزوألا دافنتسا ةلادب نطلا نم٠,٥و ةيرولف ةيرولكلا تانايبلا كلت عضتو .   
 .٢١/١٧ و١٧/٢٧نيررقملا يف ةدراولا هتامازتلال لاثتما ةلاح يف فرطلا اذه 

  كسرهلاو ةنسوبلا  - ٢
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تا بكرمكالهتسا ضيفختب مازتل الا: ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  )أ(

 )٢١/١٨ررقملا (

ررقملا يف لجسم وه امك ،كسرهلاو ةنسوبلا تمزتلا -٢٦ هكالهتسا ضيفختب،٢١/١٨  داوملا نم ا   
ىلوألا ةعوم   ام ىلإ ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(فلأ قفرملا نم ا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا

 .٢٠٠٩ماع يف ن وزوألا دافنتسا ةلادب نط رفص زواجتي ال

 لاثتمالا ةلأسم ةلاح  )ب(

٢٧-  ، ىتح كسرهلاو ةنسوبلا تمدق ةدفنتسملا داوملا نع اانايب ،عامتجالا اذه داقعنا تقو  
تابكرم نم نوزوألا دافنتسا ةلادب نط رفص تكلهتسا ا ٢٠٠٩ماعل نوزوألل   أ تغلبأ ثيح  ،

ةلاح يف فرطلا تانايبلا هذه عضتو.ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا ررقملا يف دراولا همازتلال لاثتما    
٢١/١٨. 

  يليش  - ٣
ليث يملا مروفورولك تابكرم نم كالهتسالا ضيفختب مازتلالا: ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  )أ(

 )١٧/٢٩ررقملا (

داوملا نم اهكالهتسا ىلع ءاقبإلاب ١٧/٢٩ررقملا يف لجسم وه امك ،يليش تمزتلا  -٢٨  ،
ءاب قفرملا نم ةثلاثلا ةعوم ا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا )ىلع ديزت ال دودح يف )ليثيملا مروفورولك  ،

ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب نانطأ ٤,٥١٢  ٢٠٠٩. 

 لاثتمالا ةلأسم ةلاح  )ب(

٢٩- ، ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا ىتح  يليش تمدق  انايب ،عامتجالا اذه داقعنا تقو
رفص تكلهتسا ا٢٠٠٩  أ تغلبأ ثيح ليثيملا مروفورولك نم نوزوألا دافنتسا ةلادب نط،  هذهو .   

 .١٧/٢٩ررقملا يف دراولا همازتلال لاثتما ةلاح يف فرطلا عضت تانايبلا 
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  روداوكإ  - ٤
 )٢٠/١٦ررقملا  (ليثيملا ديمورب كالهتسا ضيفختب مازتلالا: ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  )أ(

ةعضاخلا داوملا نم اهكالهتسا ضيفختب ٢٠/١٦رر قملا يف لجسم وه امك ،روداوكإ تمزتلا -٣٠  ،
ال ام ىلإ )ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل  يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط ٥٢,٨زواجتي ،   

 .٢٠٠٩ماع 

 لاثتمالا ةلأسم ةلاح  )ب(

٣١-  ، زوألل ةدفنتسملا داوملا نع ااذه داقعنا تقو ىتح روداوكإ تمدق  ماعل نو انايب ،عامتجالا
تكلهتسا ا ٢٠٠٩  أ تغلبأ ثيح ليثيملا ديمورب نم نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط٥١،  هذه عضتو .   

 .٢٠/١٦ررقملا يف دراولا همازتلال لاثتما ةلاح يف فرطلا تانايبلا 

واسيب-اينيغ   - ٥    
ةيرولك لا نوبركلا تابكرم نم كالهتسالا ضيفختب مازتلالا: ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  )أ(

 )١٦/٢٤ررقملا (ةيرولف 

ررقملا يف لجسم وه امك ،واسيب -اينيغ تمزتلا  -٣٢ داوملا نم اهكالهتسا ضيفختب ١٦/٢٤   ،
فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا  ام ىلإ )ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا  ،

ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب نانطأ ٣,٩٤١زواجتي ال   ٢٠٠٩. 

 لاثتمالا ةلأسم ةلاح  )ب(

،-اينيغ تغلبأ  -٣٣ واسيب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا اذه داقعنا تقو ىتح     انايب ،عامتجالا
تكلهتسا ا ٢٠٠٩ماعل   أ تدروأ ثيح نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا ةلادب نانطأ ٣,٩،   

لاثتما ةلاح يف فرطلا تانايبلا هذه عضتو.ةيرولف ةيرولكلا ررقملا يف دراولا همازتلال    ١٦/٢٤. 

  اينيك  - ٦
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم كالهتسالا ضيفختب مازتلالا : ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  )أ(

  )١٨/٢٨ررقملا (ةيرولف 
ةعضاخلا داوملا نم اهكالهتسا ضيفختب ،١٨/٢٨ررقملا يف لجسم وه امك ،اينيك تمزتلا  -٣٤  

وم  ىلإ )ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(فلأ قفرملا نم ىلوألا ةع ا يف ةجردملا ةباقرلل  ،
 .٢٠٠٩ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب نط رفص زواجتي  ال ام

 لاثتمالا ةلأسم ةلاح  )ب(

ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا اذه داقعنا تقو ىتح ،اينيك تمدق  -٣٥  انايب ،عامتجالا
تكلهتسا ا ٢٠٠٩  أ نع تغلبأ ثيح نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا ةلادب نط رفص ، 

ررقملا يف دراولا همازتلال لاثتما ةلاح يف فرطلا تانايبلا هذه عضتو .ةيرولف ةيرولكلا  ١٨/٢٨. 
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 فيدلم  - ٧

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم كالهتسالا ضيفختب مازتلالا : ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  )أ(
  )١٥/٣٧ررقملا (ةيرولف 

ةعضاخلا داوملا نم اهكالهتسا ضيفختب ،١٥/٣٧ررقملا يف لجسم وه امك ،فيدلم تمزتلا  -٣٦  
فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم   ىلإ )ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا يف ةجردملا ةباقرلل  ،

 .٢٠٠٩ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب نط رفص زواجت ي ال ام

 لاثتمالا ةلأسم ةلاح  )ب(

، لم تمدق -٣٧ ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا اذه داقعنا تقو ىتح فيد  انايب ،عامتجالا
نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا ةلادب نط رفص تكلهتسا ا ٢٠٠٩  أ نع تغلبأ ثيح  ،

ررقملا يف دراولا همازتلال لاثتما ةلاح يف فرطلا تانايبلا هذه عضتو .ةيرولف ةيرولكلا  ١٥/٣٧. 

  لابين  - ٨
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم كالهتسالا ضيفختب مازتلالا : ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  )أ(

 )١٦/٢٧ررقملا (ةيرولف 

داوملا نم ةيلحملا اهقاوسأ يف حرطت الأب ١٦/٢٧ررقملا يف لجسم وه امك ،لابين تمزتلا  -٣٨  ،
فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم   ةيرولف ةيرولكلانوبركلا تابكرم(ا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا ام )   ،

ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب نانطأ ٤نع ديزي   ٢٠٠٩. 

 لاثتمالا ةلأسم ةلاح  )ب(

٣٩-  ، ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا اذه داقعنا تقو ىتح لابين تمدق  انايب ،عامتجالا
نم ًارفص ناك ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا نإ تغلبأ ثيح ٢٠٠٩ نانطألا ، 

ةيلحملا اهقاوسأ يف تحرط ا   نوزوألا دافنتسا ةلادب نانطأ٤أو نوزوألا دافنتسا ةلادب كلت عضتو .   
 .١٦/٢٧ررقملا يف دراولا همازتلال لاثتما ةلاح يف فرطلا تانايبلا 

  ايريجين  - ٩
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ضيفختب مازتلالا: ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  )أ(  

 )١٤/٣٠ررقملا (

ةعضاخلا داوملا نم اهكالهتسا ضيفختب ١٤/٣٠ررقملا يف لجسم وه امك ،اي ريجين تمزتلا -٤٠  ،
فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم   ىلإ )ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا يف ةجردملا ةباقرلل  ،

ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ١٠٠زواجت ي ال ام  ٢٠٠٩. 
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 لاثتمالا ةلأسم ةلاح  )ب(

٤١-  ، ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا اذه داقعنا تقو ىتح ايريجين تمدق  انايب ،عامتجالا
هتسانأتغلبأ و، ٢٠٠٩ دافنتسا ةلادب ًانط ١٥,١ناك ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكال    

 .١٤/٣٠ررق ملا يف دراولا همازتلال لاثتما ةلاح يف فرطلا تانايبلاكلت عضتو  .نوزوألا

  ياوغاراب  - ١٠

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ضيفختب مازتلالا : ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  )أ(
 )١٩/٢٢ررقملا (نوبركلا ديرولك عبارو 

داوملا نم اهكالهتسا ضيفختب ١٩/٢٢ررقملا يف لجسم وه امك ،ي اوغاراب تمزتلا -٤٢  ،
م ىلإ )ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعو ا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا  ،

نط٣١,٦زواجت ي ال ام ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم اهكالهتسا ضيفختبو نوزوألا دافنتسا ةلادب ًا  
ءاب قفرملا نم ةيناثلا ةعوم   ةلادب نط ٠,١زواجت ي ال ام ىلإ) نوبركلا ديرولك عبار(ا يف ةجردملا  

 .٢٠٠٩ماع يف نوزو ألا دافنتسا

 لاثتمالا ةلأسم ةلاح  )ب(

ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا اذه داقعنا تقو ىتح ي، اوغاراب تمدق -٤٣  انايب ،عامتجالا
ناك ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا نأ تغلبأو ٢٠٠٩ دافنتسا ةلادب نانطأ ١٠,٨،   

 .نوزوألا دافنتسا ةلادب نانطألا نم ًارفص ناك نوبركلا ديرولك عبار نم اهكالهتسانأ و نوزوألا
 .١٩/٢٢ررقملا يف دراولا همازتلال لاثتما ةلاح يف فرطلا تانايبلا كلت عضتو 

  ياوغوروأ  - ١١

 )١٧/٣٩ررقملا ( ليثيملا ديموربكالهتسا ضيفختب مازتلالا : ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  )أ(

ررقملا يف لجسم وه امك ،ياوغوروأ تمزتلا -٤٤ داوملا نم اهكالهتسا ضيفختب ١٧/٣٩   ،
ال ام ىلإ)ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا  دافنتسا ةلادب نانطأ ٨,٩زواجت ي ،   

 .٢٠٠٩ماع يف نوزوألا 

 لاثتمالا ةلأسم ةلاح  )ب(

ةدفنتسملا داوملا نع اعامتجالا اذهداقعنا تقو ىتح ، ياوغوروأتمدق  -٤٥  انايب ماعل نوزوألل ،   
نم اهكالهتسا نأ تغلبأو ٢٠٠٩ نوزوألا دافنتسا ةلادبنانط أ٨,٤ناك ليثيملا ديمورب ،  كلت عضتو .   

 .١٧/٣٩ررقملا يف دراولا همازتلال لاثتما ةلاح يف فرطلا تانايبلا 
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 ةيصوتلا  - ١٢

 :يلاتلا ىلع ةنجللا تقفتا كلذلو -٤٦

هتسا نع اهريراقت ىلع ةيلاتلا فارطألا ئن  نيبت يتلاو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم اهكال نأ
فرط لكل ةلباقملا تاررقملا يف ةدراولا ا  امازتلال لاثتما ةلاح يف ا أ:  

يذلا ررقملا   فرطلا
ىلع يوتحي 

  فرطلا مازتلا

ىخوتملا فدهلا   ةداملا
لمعلا ةطخ يف 

ةلاد ب-  نانطألاب(
  )نوزوألا دافنتسا

فدهلا ةنس 
  ىخوتملا

ةمد قملا تانايبلا
  ٧ ةداملا بجومب

ميدقت ةنس 
تانايبلا 

  ةبولطملا

نوبركلا تابكرم   ٢١/١٧ررقملا 
  ةيرولف ةيرولكلا 

٢٠٠٩  ١٢٧,٦  ٢٠٠٩  ١٤٠  
  شيدالغنب

  ٢٠٠٩  ٠,٥  ٢٠٠٩  ٠,٥٥٠  ليثيملا مروفورولك  ١٧/٢٧ررقملا 
ةنسوبلا 

  كسرهلاو
نوبركلا تابكرم   ٢١/١٨ررقملا 

  ةيرولف ةيرولكلا 
  ٢٠٠٩  رفص  ٢٠٠٩  رفص

  ٢٠٠٩  رفص  ٢٠٠٩  ٤,٥١٢  ليثيملا مروفورولك  ١٧/٢٩ررقملا   يليش
  ٢٠٠٩  ٥١  ٢٠٠٩  ٥٢,٨  ليثيملا ديمورب  ٢٠/١٦ررقملا   روداوكإ

نوبركلا تابكرم   ١٦/٢٤ررقملا   واسيب - اينيغ
  ةيرولف ةيرولكلا

٢٠٠٩  ٣,٩  ٢٠٠٩  ٣,٩٤١  

نوبركلا تابكرم   ١٨/٢٨ررقملا   اينيك
  ةيرولف ةيرولكلا

  ٢٠٠٩  رفص  ٢٠٠٩  رفص

نوبركلا تابكرم   ١٥/٣٧ررقملا   فيدلم
  ةيرولف ةيرولكلا

  ٢٠٠٩  رفص  ٢٠٠٩  رفص

نوبركلا تابكرم   ١٦/٢٧ررقملا   لابين
  ةيرولف ةيرولكلا

  ٢٠٠٩  رفص  ٢٠٠٩  *رفص

نوبركلا تابكرم   ١٤/٣٠ررقملا   ايريجين
  ةيرولف ةيرولكلا

٢٠٠٩  ١٥,١  ٢٠٠٩  ١٠٠  

نوبركلا تابكرم 
  ةيرولف ةيرولكلا

٢٠٠٩  ١٠,٨  ٢٠٠٩  ٣١,٦  

  ١٩/٢٢ررقملا   ياوغاراب
ديرولك عبار 

  نوبركلا
  ٢٠٠٩  رفص  ٢٠٠٩  ٠,١

  ٢٠٠٩  ٨,٤  ٢٠٠٩  ٨,٩  ليثيملا ديمورب  ١٧/٣٩ررقملا   ياوغوروأ

نم رثكأ ٢٠٠٩ماع يف ةيلحملا اهقاوسأ يف حرطت  الأب ًاضيأ لابين تمزتلا  * داوملا نم نوزوألا دافنتسا ةلادب نانطأ ٤   
فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم ةعضاخلا ةزجتحملا  ا يف ةجردملا ةباقرلل   .)ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم( 

  ٤٥/١ةيصوتلا 
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  )٤٤/٤ةيصوتلا (ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا : لاثتمالا ىلإ ةدوعلل لمع ةطخ عورشم  -ءاب 
 ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ضيفختب مازتلالا: ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  - ١

ةعوم ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم اهكالهتسا نأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تدافأ -٤٧  ا يف ةجردملا  
نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط ٦٥٧,٨هردق ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(فلأ قفرملا نم ىلوألا   

لثميو.٢٠٠٨ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب  ًانط ٣٦٥ و٢٠٠٧ماع يف  اذه مازتلا نع ًافارحنا نامقرلا    
ثيحب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم هكالهتسا نم دحلاب لايرتنوم لوكوتورب بجومب فرطلا 

يأ ،ةداملا كلتل ةبسنلاب هكالهتسا ساسأ طخ نم ةئاملا يف ١٥زواجتي ال  ًانط٢٦٩,٨  دافنتسا ةلادب    
فرطلا اذه نم بلُط دقو.نوزوألا ملا يف درو امك،  تقو برقأ يف ،ةنامألا ىلإ مدقي نأ ٢١/٢١ررق    ،

راذآ٣١زواجتي ال دعوم يفو ،عاطتسم  لفكت ةددحم ديعاوم نمضتت لمع ةطخ ٢٠١٠سرام /   ،
ةكلمملا ىلإ ًاضيأ بلُطو .نيعبرألاو عبارلا اهعامتجا يف ةنجللا اهيف رظنتل كلذو ،لاثتمالا ىلإ هتدوع  
ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نع ا ايب ةنامألل مدقت نأ ةيدوعسلا ةيبرعلا  ليبس ىلع كلذو ٢٠٠٨ان  
 .لاجعتسالا

 لاثتمالا ةلأسم ةلاح  - ٢

٤٨-  ، ةنامألا تلسرأ ،نيعبرألاو عبارلا عامتجالا روضح نم فرطلا لثمم نكمت مدع ىلإ رظنلابو
زومت٢١خيراتب نيتلسارم يف  بآ٢٥و هيلوي/  ا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ٢٠١٠سطسغأ /  ةيصوتل  

عامتجالا كلذ يف تريثأ يتلا لئاسملا نع ًالضف ةيصوتلا كلتب طبترملا ررقملا عورشمو٤٤/٤  . 

بآ٣٠خيراتب ةنامألا ىلإ ةلاسر يف ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تمدق و -٤٩ ، ٢٠١٠سطسغأ / 
لاثتمالا ىلإ ةدوعلل اخلًاصخلم   دتلا عيمج تذختا ا،دمتعا يتلا لمعلا ةط  أ ًاضيأ تحضوأو ريبا  

نوبركلا تابكرم نم رفص هردق كالهتسا ىوتسم قيقحتل ةنكمملا ةينقتلاو ةيميظنتلا تاءارجإلاو 
ىوتسملا كلذ ىلع ةظفاحملاو هدعب امو٢٠١٠ماع يف ةيرولف ةيرولكلا  تلت ةلسارم يف فرطلا راشأو .   

لوليأ١خيراتب كلذ  ع برعأو أدبملا ثيح نم ررقملا عورشم هلوبق ىلإ٢٠١٠ربمتبس /  يف هتبغر ن  
ةنهارلا ةلاحلا زاربإل ةفيفط تارييغت ءارجإ حارتقا لجأ نم ةنجلل نيعبرألاو عبارلا عامتجالا روضح 

، .لاثتمالا ىلإ ةدوعلل اهنم ةلوذبملا دوهجلا ءوض ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل بلطلا كلذل ةباجتساو  
عورشم ىلع اهحرتقت تارييغت يأب ،تبغر ا ذإ ،مدقتت نأبةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ ةنامألا تراشأ 

 ، لثمم لاسرإ ىلإ فرطلا ،ةنجللا نع ةباين ،تعدواهيف ةنجللا رظن ليهستل كلذو عامتجالا لبق ررقملا  
كلذو ررقملا عورشم ىلع اهحرتقي يتلا تارييغتلا ةنامألا ىلإ فرطلا لسرأ دقو .عامتجالا روضحل هل  

لوليأ٢٣يف  قفاو امك .٢٠١٠ربمتبس /  مل لثمملا نكلو يلاحلا عامتجالا روضحل لثمم دافيإ ىلع ًاضيأ  
 .روضحلا نم ةياهنلا يف نكمتي

 ةشقانملا  - ٣

ةددحملا ةلاحلا نأشب ةذفنملا تالاكولا نم تامولعملا نم ًاديزم ةنجللا ءاضعأ دحأ بلط  -٥٠
نأ ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم لثمم لاقو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل لاثتما ةلاح يف فرطلا  
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أو كلذ ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم قفتاو.ةحقنملا لمعلا ةطخل يتلا دوهجلا نع ليصافت درو   
فرطلا ةدعاسمل تلذ  لاثتمالا ىلإ ةدوعللب. 

 ةيصوتلا  - ٤

 :يلي ام ىلع ةنجللا تقفتا كلذلو -٥١

ملا نم ةمدقملا ةيفاضإلا تامولعملا ىلإريدقتلا عم ريشت ذإ دهعت يتلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم  
ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم رفص هردق كالهتسا ىوتسم ىلع ةظفاحملاب اهيف فرطلا 

٢٠١٠،  
يناثلا عامتجالا ىلإ ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا نم فلأ عرفلا يف دراولا ررقملا عورشم ليحت  

  .هيف رظنلل فارطألل نيرشعلاو
  ٤٥/٢ةيصوتلا 

 لاثتمالا نأشب ىرخأ تاررقمو تايصوت  -مي ج

مدقو .لامعألا لودج نم) ب (٥دنبلا تحت ةجردملا فارطألا لاثتما ةلاح ةنامألا لثمم مدق  -٥٢  
رإو سوراليب- نافرط ريرقت امهنم لك- ايرتي  و ليثيملا ديمورب نم هكالهتسا نعلوألا ًا  نع يناثلا  

 .صيخرت ماظن ءاشنإهمايق 

  )٤٤/٧ة يصوتلا(سوراليب   - ١
 ليثيملا ديمورب كالهتسا ضيفختب مازتلالا: ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  )أ(

قفرملا نم ىلوألا ةعوم يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم كالهتسا نع سوراليب تغلبأ  -٥٣ ا
ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ٠,٦هردق ) ليثيملا ديمورب(ءاه  تانايبلا كلت لثمتو .٢٠٠٨  ًافارحنا  

رفص نع ديزي ال ام ىلإ ليثيملا ديمورب نم هكالهتسا ضيفختب لوكوتوربلا بجومب فرطلا مازتلا نم 
ةيصوتلا يف درو امك ،فرطلا ىلإ بلُط دقو .نوزوألا دافنتسا ةلادب ىلع ،ةنامألا ىلإ مدقي نأ ٤٤/٧   ،

زواجتي ال دعوم يفو ،لاجعتسالا ليبس لوليأ١  ال ًاريسفت٢٠١٠ربمتبس /   ، ، رمألا ىضتقا اذإو هفارحن
 .لاثتمالا ىلإ ةعيرسلا فرطلا ةدوع ةلافكل ًاينمز ةددحم ريياعمنمضتت لمع ةطخ 

 لاثتمالا ةلأسم ةلاح  )ب(

لوليأ٦ةخ رؤم ةلاسر ةنامألاىلإ سوراليب تلسرأ  -٥٤ ًاحرش تنمضت ٢٠١٠ربمتبس /   
يمك نأ تحضوأو.٢٠٠٨ماع يف ليثيملا ديمورب نم دئازلا اهكالهتسال  دافنتسا ةلادب نط ٠,٦ ـلا ة   

دق ليثيملا ديمورب نأو يلصألا ريرقتلا يف غالبإلا تارامتسا يف ًأطخ تلجس ةدروتسملا نوزوألا 
 .لوكوتوربلا بجومب ةافعملا نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا ضارغأل طقف رمألا ةقيقح يف مدختسا

كلذل ًاعبت٢٠٠٨ماع نع فرطل ا تانايب ريرقت ةنامألا تحقن دقف ،ةلاسرلا كلتل ةباجتساو  . 
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 ةيصوتلا  )ج(

٥٥-  ، ةلاح نع تايصوتلا جمد ةرورض ىلع ةنجللا ءاضعأ دحأ نم حرتقمل ةباجتسا ةنجللا تقفتا
يف رظنلا مت دقو .ةمدقملا تايصوتلا ددع ليلقت لجأ نم كلذو ونيرام ناسو ايرتيرإو سوراليب نم لك  

لامعألا لودج نم٦دنبلا تحت ونيرام ناس ةلاح   . 

  )٤٤/٣ةيصوتلا (ايرتيرإ   - ٢
 صيخرت ماظن ليغشتو ءاشنإل لمع ةطخ: ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  )أ(

ًالمكتسم ًايلحرم ًاريرقت ةنامألا ىلإ مدقت نأ ٤٤/٣ةيصوتلا يف درو امك ،ايرتيرإ ىلإ بلُط  -٥٦  ،
لبق كلذ مت ول اذبحو ،لاجعتسالا ليبس ىلع كلذو ،صيخرت ماظن ءاشنإ نع وليأ١  ربمتبس /ل 

نيعبرألاو سماخلا اهعامتجا يف هيف رظنلا نم ةنجللا نكمتت ىتح٢٠١٠ كلت ةنامألا تلسرأ دقو .،   
زومت٢١خيراتب ةلسارم يف فرطلا ىلإ ةيصوتلا   .٢٠١٠هيلوي / 

 لاثتمالا ةلأسم ةلاح  )ب(

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب قيرط نع،كلذ دعب ةنامألا تغلبُأ -٥٧ رتيرإ صيخرت ماظن نأ،  اي  
بآ٢٣يف ًايمسر ردصيس  ةخرؤم ةلاسر يفو .٢٠١٠سطسغأ /  لوألا نيرشت١  ، ٢٠١٠ربوتكأ / 

ظن ليغشتو ءاشنإب تماق ا  بآ٢٣نم ًارابتعا صيخرت م اأب ةنامألا ايرتيرإ ةموكح ترطخأ سطسغأ / 
ةدفنتسملا داوملا تارداص وأ تادراول صيخارت رادصإل ةمظنأ ذافنإو نس لالخ نم كلذو ٢٠١٠  

ةخسن ًاضيأ ةنامألا ىلإ تلسرُأو .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع ةمئاقلا تاجتنملاو تادعملاو نوزوألل  
 .كلذب صاخلا ينوناقلا راعشإلا نم

 ةيصوتلا  )ج(

 :يلي ام ىلع ةنجللا تقفتا كلذلو -٥٨

لايرتنوم لوكوتورب بجومب ا    :امازتلال ةيلاتلا فارطألا لاثتما ريدقتلا عم ظحالت نأ
يف اهيلع صوصنملا ةباقرلا ريبادتل لاثتما ةلاح يف ا وراليب  )أ(  أ نيبي يذلا ريسفتلل ،س

ةداملا هيضتقت امبسح ٢٠٠٨ماع يف ليثيملا ديمورب ىلع لوكوتوربلا  ؛لوكوتوربلا نم٢     
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداصو تادراول صيخرت ماظن ليغشتو ءاشنإل ،ايرتيرإ   )ب(

ةداملا هيضتقتامبسح  اب٤    ؛لوكوتوربلا نم ء 
،  )ج( ةداملا هيضتقت امبسحةيعجرملا ةنسلا تانايب اهميدقتل  )١(ونيرام ناس نم  ٧ 

  .لوكوتوربلا

  ٤٥/٣ةيصوتلا 

                                                           
ةلاح تشقو   )١( لامعألا لودج نم هاندأ٦دنبلا تحت ونيرام ناس لاثتما ن  . 
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  تانايبلا ريرقت نع ةئشانلا ىرخألا لاثتمالا مدع اياضق يف رظنلا -ًاسداس 
  ونيرام ناس  -فلأ 

ةيعجرملا تاونسللةرخأتملا تانايبلا: ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  - ١    
ناسين٢٣يف نجاهنبوكو ندنل يليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع ونيرام ناس تقدص  -٥٩ ليرب أ/ 

خيرات لبق ةيعجرملا ةنسلل ا ٢٠٠٩  انايب مدقت نأ يلاتلاب اهيلع ناكو لوألا نيرشت٢٢،  ربوتك أ/ 
٢٠٠٩.  

  لاثتمالا ةلأسم ةلاح  - ٢
تفوأو ،ةبولطملا تانايبلا تمدق دق ونيرام ن اس تناك ،يلاحلا عامتجالا داقعنا دعوم يفو -٦٠

نيترقفلا يف ةدراولا تانايبلا نع غالبإلاب ةقلعتملا ا   ةداملا نم ٢ و١امازتلاب كلذب نيترقفلاو ٧   ٧ و١ 
لايرتنوم لوكوتورب نم واو٢ةداملا نم   .  

  ةيصوتلا  - ٣
ةلاحب ةقلعتملا ت ايصوتلا جمد ىلع ةنجللا تقفتا ،ءاضعألا دحأ هب مدقت حارتقال ةباجتسا -٦١

ةمدقملا تايصوتلا ددع نم دحللًايخوت ةدحاو ةيصوت يف ونيرام ناسو ايرتيرإو سوراليب رظنلا ىرجو  . 
  .لامعألا لودج نم) ج (٥دنبلا راطإ يف ايرتيرإو سوراليب ةلاح يف 

   غالبإلا تامازتلا  -ءاب 
دقت مل ًافرط١٨نأ ىلإ ةنامألا لثمم راشأ ،دنبلا اذه ميدقت ىدل  -٦٢ ماعل ةيونسلا ا  م    ٢٠٠٩انايب

راشأو ،يلاحلا عامتجالا لالخ هتانايب مدق فارطألا كلت نم ًادحاو نأ ديب .يلاحلا عامتجالا داقعنا لبق  
ألا يف فارطألا عامتجا ءاهتنا لبق ا  يفو ،لبقملا عوبس انايب مدقت نأ ىرخأ فارطأ عسو يف نأ ىلإ

فارطألا كلتءامسأبط شتس ةلاحلا هذه عامتجا ىلع ضرعيس يذلا ةلصلا يذ ررقملا عورش م نم  
  .هيف رظنلل فارطألا
  ةيصوتلا

يف دراولا ررقملا عورشم فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا ىلإ ليحت نأ ىلع ةنجللا تقفتا  -٦٣
تمدق يتلا فارطألا ددع اهنيب نم ،رومأ ةلمج دروي يذلا ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا نم ) ءاب عرفلا(
مل يتلا فارطألا ءامسأ درويو ،ريدقتلا عم ًاملع هب طيحيو ٢٠٠٩ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داومل ا تانايب  

لايرتنوم لوكوتورب بجومب تانايبلا ميدقتب ا    .امازتلال لثتمت
  ٤٥/٤ةيصوتلا 

  ىرخأ لئاسم  -ميج 
 ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ قوقح لقن ةلأسم ىلإ هابتنالا ةنجللا ءاضعأ دحأ تفل -٦٤

شلا اذًاديزم سمتلاو ،اينابسإو اسنرف نيب ةيرولف  تامولعملا نم ةعباتم ىلوتي نأ رخآ وضع ضرعو  .نأ 
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لوصحلل ًايلاح لذبت دوهجلا نإ ةنامألا لثمم لاقو .مئاقلا عضولا حيضوت ةيغب ةينعملا فارطألا عم رمألا  
هخيرات ىتحليبقلا اذه نم در يأ قلتت مل ةنامألا نكل ،اينابسإ نم يمسر در ىلع  .  

هريرقت مدق دق يبوروألا داحتالا ناك اذإ امع ًاضيأ وضعلا لءاستو -٦٥ راطإلاب قلعتملا  ٢٠٠٩ماعل  
يأ قلتت مل ةنامألا نإ ةنامألا لثمم باجأف  .ةيساسألا تامادختسالل هل ةحونمملا تاءافعإلل يبساحملا

يناثلا نيرشت٤خيرات ىتح ليبقلا اذه نم ريرقت    .٢٠١٠ربمفون / 

لوكوتورب نم ٤ةداملا (فارطألا ريغ عم ةيراجتلا تالدابملا يف لمتحملا لاثتمالا مدع تالاح   - ًاعباس  
  )لايرتنوم

  ايروك ةيروهمج  -فلأ 
ىلإ ) HCFCs(ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ريدصت : ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم   - ١

  لوكوتوربلا يف فرط ريغ ةلود
يروك ةيروهمج تر -٦٦  نم ًايرتم ًانط ٣٧ناتسخازاك ىلإ ا دص ةيرولكوردي هلا نوبركلا تابكرم 

ماع يف تابكرملا هذه نم ًايرتم ًانط ١٨,٢، و٢٠٠٨ماع يف ةي رولف نم عونلا اذه عضخيو ٢٠٠٩   ،
ماعل نيجيب ليدعت هيلع صن امل ًاقفو ،لوكوتوربلا نم ٤ةداملا ماكحأ بجومب ميظنتلل ةراجتلا   ١٩٩٩. 

ةرقفلا صنت صوصخلا هجو ىلعو ةداملا نم ًاعبار ًارركم ٢،  ليدعتلا يف فارطألا رظحت نأ ىلع ٤   
ًارابتعا كلذو ،لوكوتوربلا يف ًافرط تسيل ةلود يأل ةي رولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمريدصت 

يناثلا نوناك١نم  حلطصم ف  .٢٠٠٤رياني /   رع ةرقفلا يف ‘‘ لوكوتوربلا اذه يف فرط ريغ ةلود’’يو
نم ٩ ريبادتب مزتلت نأ ىلع قفاوت مل يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم وأ ةلود لمشي هنأب  ةداملا سفن 
ةيرولف ةي رولكورديهلا نوبركلا تابكرمىلع ةباقرلا تضرف دقو  .داوملا كلت ىلع ةيراسلا ةباقرلا
ىلع امهيناثو ،اهكالهتسا ىلع ةباقرلا امهلوأ ضرفي ثيح ،نيجيبو نجاهنبوك يليدعت بجومب  
  .اهجاتنإ

ةداملا نم ٨ةرقفلا صنتو  -٦٧ لثم ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتب حامسلا زوجي هنأ ىلع ٤   
تررق اذإ لوكوتوربلا اذه يف فرط ريغ ةلود يأ ىلإ ،ةي رولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم

او٢ةداملا ماكحأل ًالماك ًالاثتما لثتمت ةلودلا هذه نأ اهل عامتجا يف فارطألا  ىلإ فلأ ٢داومل   ءاط ٢   
ةداملاو ةداملا هذه نم ةداملا يف ددحم وه امك ،كلذ تبثت تانايب تمدق ا ٤   أو  ،٧.  

هليدعت مت يذلا ١٥/٣ررقملا يف ةروكذملا ماكحألا قيبطت ةيفيك فارطألا عامتجا حضوأ دقو  -٦٨  
يف فرط ري غ ةلود’’حلطصم قبطني الأ ىلع تاررقملا كلت صنتو  .٢٠/٩ررقملا بجومب كلذ دعب 

ةداملا نم ٩ةرقفلا يف دراولا ‘‘ لوكوتوربلا ةرقفلا بجومب ةلماعلا لودلا ىلع ٤  ةداملا نم ١،  ىتح ٥   
نوبركلا تابكرم كالهتساو جاتنإ ريبادت حبصت امدنع ٢٠١٣رياني /يناثلا نوناك نم لوألا  ،
نم ) أ (١ةرقفلا ( نيجيبو نجاهنبوك يليدعتل ًاقفو ،لودلا هذه ىلع ةيراس ةيرولف ةيرولكورديهلا

ررقملا بجومب لدعملا ١٥/٣ررقملا  حلطصم كلذك ررقملا ف  .)٢٠/٩،   يف فرط ريغ ةلود ’’رعيو
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قفاوت مل يتلا ىرخألا يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلا تامظنملاو لودلا عيمج  لمشي هنأب‘‘ لوكوتوربلا
  .)١٥/٣ررقملا نم ) ب (١ةرقفلا (نيجيبو نجاهنبوك يليدعتب مازتلالا ىلع 

يناثلا نوناك٩يف نيجيب ليدعت يف ًافرط ايروك ةيروهمج تحبصأ دقو  -٦٩ يهو ٢٠٠٤رياني /   ،
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لماع ريغ فرط يهف ناتسخازاك امأ  .ليدعتلا اذه تايضتقمب ةمزلم يلاتلاب  

  .نيجيب ليدعت يف الو نجاهنبوك ليدعت يف ال ًافرط تسيلو ،٥
  لاثتمالا ةلأسم ةلاح  - ٢

رايأ٣١يف ،ايروك ةيروهمج نم ةنامألا تبلط  -٧٠ يتلا فورظلل ًاحيضوت٢٠١٠ويام /  ىلإ ا  ،   داق
  ةلاسرب فرطلا ثعبو .ناتسخازاك ىلإ ةيرولف ةيرولكورديه نوبرك تابكرم ريدصت

لوألا نيرشت٧ةخرؤم  قيثولا يف هخاسنتسا ىرج يذلا ه٢٠١٠ربوتكأ /   در اهن  مض ة ، 
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/45/INF/3. ةمدقملا تامولعملل زجوم هاندأ دريو. 

 فرطلا لاثتما ةلأسمب ةلصتملا ةمدقملا تامولعملا )أ(

ةينعملا ةي رولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمةيمك نأ اهتلسارم يف ايروك ةيروهمج تحضوأ  -٧١
هل صخرم ةينطو ةكرش هتر٣٧ةغلابلا   دص طيلخ نع ةرابع يه ًايرتم ًانط اهل صخرم ةينطو ةكرش ىلإ ا  

ةيمك نأ فرطلا حضوأو  .قثبملا نيريتسيلوبلاب لزعلا يف ةوغر لماعك اهمادختسال ناتسخازاك يف
سفنل اهريدصت مت دق ةيرتملا نانطألا نم ١٨,٢ةغلابلا ةي رولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمطيلخ   

يامح نأشب١٩٩٢ماع نوناقل ًاقفوو  .٢٠٠٩ماع يف ةكرشلا  لوكوتورب ذيفنتو نوزوألا ةقبط ة  
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمج جاتنإل صصح ىلع ينبم صيخرت ماظن ةموكحلا تق   بط ،لايرتنوم

صصح نإف يلاتلابو  .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمكلذ يف امب ،اهريدصتو اهداريتساو 
 .تارداصلل ةيئاهنلا ةهجولا دلب ديدحتب طرش دجوي ال هنأ ريغ ،ةموكحلا نم صيخرتب ددحت تارداصلا

هل ةصصخملا تارداصلا صصحب ديقتلا ىوس نير   .مدصملا نم بلطي الو

تردص ا  -٧٢  ناتسخازاك ىلإ ةي رولف ةيرولكورديه نوبركتابكرم إ ايروك ةيروهمج تلاقو
ةرقفلا بجومب لوكوتوربلا يف ًافرط ربتعت ناتسخازاك نأ ةضرتفم ٢٠٠٨ماع يف  ةداملا نم ٨   ٤، 

تدب ا  داوملاو ٢ةداملا بجومب ةباقرلا ريبادتل  ةلثتمم وكل ىلإ فلأ ٢  تانايبلا ميدقتب ا ٢   امازتلالو ،ءاط  
اهيلإ ر  .٧ةداملا بجومب   دص  نع ًالضفو  .ةيرولفةي رولكورديهلا نوبركلا تابكرمت نأ يلاتلاب نكميو

فارطألل حمسي ٢٠/٩ررقملل همهف بسح ،هنأ ىلإ فرطلا راشأ ،كلذ  نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ،   
داريتساب ٥ةداملا  نم لوألا ىتح هيلإ اهريدصتو دلب يأ نم ةيرولف ةي رولكورديهلا نوبركلا تابكرم 

 .٢٠١٣رياني /يناثلا نوناك

رادصإ نع عانتمالل ريبادت نيحلا كلذ ذنم تذختا دق ا ًاضيأ ايروك ةيروهمج تحضوأو -٧٣ أ 
ريغ ىرخأ فارطأ يأ ىلإو ناتسخازاك ىلإ ةي رولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمريدصتل حيراصت 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماع  ًارابتعا٥  ماع نم ،  ماظن زيزعت ىلإ كلذك فرطلا دمع دقو  .٢٠١٠ 
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ةلماع ريغ فارطأ عم نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيراجتلا تالدابملا عنملًايعس ريدصتلا صيخارت رادصإ  . 
،هتلاسر فرطلا متتخاو لبقتسملا يف تالاحلا هذه لثم عوقو عنمل تاحارتقاب  :يلي ام لمشت  

تاعامتجا يف ا  )أ(  ةلصتملا طباوضلا رشنو ربكأ ةقدب ةراجتلاب ةلصتملا لئاسملا لوانت
 ؛ةيميلقإلا تاكبشلا

ةبترتملا راثآلاب ةمظتنمو ةلهس ةروصب ةطاحإلا نم ةينطولا نوزوألا تادحو نيكمت  )ب(
نوبركلا تابكرمب اهنم قلعتي ام ًاصوصخ ،ةراجتلا لئاسم ءازإ فارطألا ريغو فار طألا عاضوأ نع
 ؛ةيرولف ةيرولكورديهلا

تاليدعت ىلع قيدصتلاب ليجعتلا ىلع اهثحو ا  )ج(  الاحب فارطألا ريغ غالبإ
 ؛لوكوتوربلا

راطإ يف هقيبطت يرجي يذلا ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل يمسرلا ريغ ءارجإلا زيزعت   )د(
 .لاثتمالا تادعاسم جمانرب

 فرطلا اهراثأ يتلا لئاسملا يف رظنلا )ب(
ريبادتل لماك لاثتما ةلاح يف ناتسخازاك تربتعا ا  -٧٤  أ اهتلسارم يف ايروك ةيروهمج تدكأ

داوملاو ٢ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةباقرلا  ىلإ فلأ ٢  ماع يف لوكوتوربلا نم ءاه ٢  رمألا ٢٠٠٨   ،
نم ا   ةراجتلا ماكحأل لاثتما ةلاح يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ارداص عضي يذلا

ةرقفلا يف دراولا مكحلا تلفغأ ا  .لوكوتوربلا يف اهيلع صوصنملا   ٨أ ودبي كلت رظنلا ةهجو نأ ريغ
يف فارطألا عامتجا تبي نأ نيعتي ،فرط ةلماعم ةلود يأ لماعت يكل هنأب يضقي يذلا ٤ةداملا نم   

ةينعملا ةلودلا نم بلط ىلعءانب رمألا  . 

نم رارق يأ تذختا فارطألا نأ وأ ،بلطب تمدقت ناتسخازاك نأ ىلع لدي ام دجوي الو  -٧٥
اهتمدق يتلا تانايبلا ضارعتسا فشك ،ددصلا كلذ يفو  .٢٠٠٩ و٢٠٠٨يماعل ليبقلا اذه 

ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا نأ  ٧ةداملا بجومب ةريخألا تاونسلا يف ناتسخازاك 
ول ةبولطملا ةباقرلا تايوتسم زواجتي ناك ٢٠٠٨ - ٢٠٠٦ةرتفلا لالخ ليثيملا ديمورب نمو ةيرولف   

ةداملا نم ٩ةرقفلا بجومب هعضو يف رظنلل  بلط ميدقت يف اهنيح فرطلا بغر  ٤. 

حمسي ٢٠/٩ررقملا ماكحأل اهمهف بسح هنأ ىلإ اهتلسارم يف ايروك ةيروهمج تراشأو  -٧٦  ،
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لماع ف رط يأل عم ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم يف ةراجتلاب ٥   
مهف نأ ودبي  .٢٠١٣رياني /يناثلا نوناك نم لوألا ىتح نجاهنبوك ليدعت يف فرط ريغ وأ فرط يأ

ررقملا يف ةلدعملا هتروصب ١٥/٣ررقملا قوطنم تارقف عم ىشامتي ال ايروك ةيروهمج  عمو٢٠/٩   ، 
 .لوكوتوربلا اهيلع صني يتلا ةلصلا تاذ ةراجتلا ماكحأ

ايروك ةيروهمج ةموكح ا  -٧٧  ذختا يتلا ريبادتلل عيجشتلاب ةنامألا رعشت مدقت امم مغرلا ىلعو
ناتسخازاك ىلإ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ريدصتل حيراصت رادصإ نع عانتمالاب ةيضاقلا 

ةوعدب ،ةنجللا نع ةباينو ،ةنجللا سيئر عم رواشتلا دعب ةنامألا تماق د قف اذلو .٢٠١٠ماع نم ًارابتعا 
تاحيضوتلا نم ديزم ميدقتل ةنجلل نيعبرألاو سماخلا عامتجالا روضحل اهل لثمم لاسرإل ايروك ةموكح 

 .روضحلا نم نكمتي مل روكذملا لثمملا نكل ،ةلأسملا هذه يف اهرظن ليهستو
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   ةشقانملا  - ٣
ةرقفلا بجومب لماعلا ريغ ديحولا فرطلا يه ناتسخازاك نأ ىلإ ةشقانملا ءان ثأ ةنجللا تراشأ -٧٨

ةداملا نم ١ لايرتنوم لوكوتورب نم٥  نيجيب ليدعت وأ نجاهنبوك ليدعت ىلع قدصي مل يذلا    
لوكوت وربلا يف فارطألا عم ةيراجت تالدابم يف لوخدلا نم ناتسخازاك عنمي كلذ نأو ،لوكوتوربلل
تررق دقف يلاتلابو .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ةصاخبو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لاطت  
ةيصوتلا نأو  .ناتسخازاك نأشب ىرخألاو ايروك ةيروهمج نأشب امهادحإ، نيتيصوت دمتعت نأ ةنجللا

تاليدعت عيمج ىلع قيدصتلا ىلع روكذملا فرطلا ثحتس ناتسخازاك نأشب ررقم رادصإب 
 .لوكوتوربلا

  ايروك ةيروهمج نأشب ةيصوتلا  - ٤
 :يلي ام ىلع ةنجللا تقفتا كلذل -٧٩

لايرتنوم لوكوتوربل نيجيبو نجاهنبوك يليدعت يف فرط ايروك ةيروهمج نأ ىلإ ريشت ذإ  
ةرقفلا بجومب ًالماع ًافرط اهرابتعاب ةفنصم ا   ةداملا نم ١أو  ٥، لوكوتوربلا نم   

ىلإ تردص ايروك ةيروهمج نأ ىلإًاضيأ ريشت ذإو يف فرط ريغ ةلود يهو ،ناتسخازاك    
 ، يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم ًايرتم ًانط ٣٧لوكوتوربلل نيجيبو نجاهنبوك يليدعت  

ماع يف تابكرملا هذه نم ًايرتم ًانط ١٨,٢ و٢٠٠٨ماع  عم ضراعتي داوملا كلت ريدصت نأو٢٠٠٩   ، 

،  لوكوتوربلل لاثتمالا

زاك نأ ىلإكلذك ريشت ذإو نم ١ةرقفلا بجومب لماع ريغ ًافرط اهرابتعاب ةفنصم ناتسخا    
ةرقفلا طورشل لماك لاثتما ةلاح يف ا ٥ةداملا   أ فارطألل عامتجا يأ ررقي ملو ،لوكوتوربلا نم  ٨ 

،٤ةداملا نم  لوكوتوربلا نم   

نوبركلا تابكرم اهريدصتل ايروك ةيروهمج هتمدق يذلا ريسفتلا ىلإ ريدقتلا عم ريشت ذإو  
 ،٢٠٠٩ و٢٠٠٨يماع يف ناتسخازاك ىلإ ةيرولف ةيرولكورديهل ا

ريدصت تايلمع يأب مايقلا مدعب فرطلا هعطق يذلا دهعتلا ىلإ ريدقتلا عم ًاضيأ ريشت ذإو  
وأ ناتسخازاك ىلإ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل ،ةيلاتلا ماوعألاو ٢٠١٠ماع يف ،ىرخأ   

بوكيليدعت ىلع قدصي ملفرط يأل   ،ًاعم نيجيبو نجاهن 

بجومب هتامازتلاب عالطضالا يف فرطلا هزرحي يذلا مدقتلا بثك نع دصرت نأ   - ١
 ؛لوكوتوربلا

ىلإ ريرقتلا اذ هل لوألاقفر ملانم ميج عرفلا يف دراولا ررقملا عورشم ليحت نأ   - ٢
 .هيف رظنلل نيرشعلاو يناثلا اهعامتجا يف فارطألا

 ٤٥/٥ةيصوتلا 
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  ناتسخازاك نأشب ةيصوتلا  - ٥
 :يلي ام ىلع ةنجللا تقفتا كلذل -٨٠

ةرقفلا بجومب لماعلا ريغ ديحولا فرطلا يه ناتسخازاك نأ ىلإ قلقب ريشت ذإ ةداملا نم ١   ٥ 
،  لوكوتوربلل نيجيب وأ نجاهنبوك يليدعت نم يأ ىلع قدصي مل يذلا لايرتنوم لوكوتورب نم

ةراجتلا نم ناتسخازاك عنمي عضولا اذه نأكردت ذإو  ةصاخبو نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب    
،ةيرولكورديهلانوبركلا تابكرم  لوكوتوربلا يف فارطألا عم ،ةيرولف   

لا يف دراولا ررقملا عورشمليحت نأ يناثلا عامتجالا ىلإ ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا نم لاد عرف  
 .هيف رظنيل فارطألا رمتؤمل نيرشعلاو

  ٤٥/٦ةيصوتلا 

  ةروفاغنس  -ءاب 
  لوكوتوربلا يف فرط ريغ ةلود ىلإليثيملا ديمورب ريدصت : ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةلأسم  -١

رامنايم ىلإ ةروفاغنس تر  -٨١  ًانط٣٢دص ًايرتم  ماع يف ليثيملا ديمورب نم   نم عون وهو ٢٠٠٨   ،
ماعل لايرتنوم ليدعت يف تدرو امك لوكوتوربلا نم ٤ةداملا همظنت ةيراجتلا تالدابملا  ىلعو  .١٩٩٧ 

ةداملا نم ًاعبار ًارركم ٢ةرقفلا صنت صوصخلا ه جو ريدصت ليدعتلا يف فارطألا رظحت نأ ىلع ٤   
ىلع ةدحاو ةنس رورم دعب رظحلا اذه أدبيو ،لوكوتوربلا يف ًافرط تسيل ةلود يأل ليثيملا ديمورب 

 .ذافنلا زيح ةرقفلا لوخد خيرات

حلطصم ف  -٨٢  رع ةداملا سفن نم٩ةرقفلا يف ‘‘ لوكوتوربلا اذه يف فرط ريغ ةلود’’يو هنأب   
ىلع ةيراسلا ةباقرلا ريبادتب مزتلت نأ ىلع قفاوت مل يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم وأ ةلود لمشي 

مظنيو ،نجاهنبوك ليدعت بجومب ةداملا ىلع ةباقرلا ريبادت تضرف ،ل يثيملا ديمورب ةلاح يفو .داوملا كلت
 .اهيف ةراجتلاب ةقلعتملا ريبادتلا لايرتنوم ليدعت

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لماع فرط ةروفاغنسو  -٨٣ دقو ٥  يليدعت يف ًافرط تحبصأ،   
لوليأ٢٢يف لايرتنومو نجاهنبوك  تناكو  .ليدعتلا اذ تايضتقمب ةمزلم يلاتلاب يهو .٢٠٠٠ربمتبس / 

ماعًافرط رامنايم ةرقفلا بجومب ًال  ةداملا نم ١  ماع يف ٥  ًافرط نكت مل اهنكل٢٠٠٨  ليدعت  يف ، 
يف الإ هعقوت مل ا   رايأ٢٢أل ،نجاهنبوك  .٢٠٠٩ويام / 

  لاثتمالا ةلأسم ةلاح  - ٢
ليثيملا ديمورب ةدام ريدصتب ،لايرتنوم ليدعت يف فرط يهو ،ةروفاغنس تماق ٢٠٠٨ماع يف  -٨٤  ،

ًافرط تسيل يهف يلاتلابو ،ليدعتلا كلذ يفًافرط تسيل يهو ،رامنايم ىلإ ربلا يف  كلذ يف لوكوت و 
 .قايسلا
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يناثلا نيرشت١ يف ةنامألا ىلإ هريسفت فرطلا مدق دقو -٨٥ ًاريشم٢٠١٠ربمفون /  دق هنأ ىلإ ،  لفغ أ 
ةداملا نم ٩ةرقفلا  ًافيرعت نمضتت يتلا٤  حلطصمل   كلذ يف ‘‘لوكوتوربلا يف فرطلا ريغ ةلودلا’’   

يم يف نوزوألاب ةينعملا ةينطولا ةدحولاب لصتا دق هنأًاضيأفرطلا حضوأو  .قايسلا تاونقلا ربع رامنا  
تنذأ دقو  .رامنايم ىلإ ليثيملا ديمورب داريتسا ىلع ةيمسر ريغ ةقبسم ةرينتسم ةقفاوم اهنم بلطيل ،ةيمسرلا

عيمجب ماق دق هنأ ىري يلاتلابو  .ةلصلا يذ ميلسلا حيرصتلا تردصأو ،ةنحشلا لاسرإب رامنايم تاطلس
 .ةحيحص صيخرت تاءارجإ بجومب ترج دق ريدصتلا ةيلمع نأو ةبولطملا ريبادتلا

  ةيصوتلا  - ٣
 :يلي ام ىلع ةنجللا تقفتا كلذل -٨٦

ا ريشت ذإ أو ،لايرتنوم لوكوتوربل لايرتنومو نجاهنبوك يليدعت يف فرط ةروفاغنس نأ ىلإ  
ةرقفلا بجومب لماع فرطك ةف   ةداملا نم ١نصم  ٥، لوكوتوربلا نم   

،ًاضيأ ريشت ذإو رامنايم ىلإ تر  دص ةروفاغنس نأ ىلإ ليدعت يف فرط ريغ ةلود يهو    
ليثيملا ديمورب نم ًايرتم ًانط٣٢اهرادقم ةيمك ،لوكوتوربلل نجاهنبوك  ريدصت نأو ٢٠٠٨ماع يف     ،

،  لوكوتوربلل لاثتما مدع لكشي ةداملا كلت

ةرقفلا بجومب ًالماع ًافرط ةفنصم رامنايم نأ ىلإ كلذك ريشت ذإو ةداملا نم ١  نم ٥   
ةرقفلا يف ةدراولا طورشلل ًامات ًالاثتما ةلثتمم ا يأ نلعي ملو لوكوتوربلا  أ فارطألل عامتجا ةداملا نم ٨   

٤، لوكوتوربلا نم   

ماع يف رامنايم ىلإ ليثيملا ديمورب اهريدصتل ةروفاغنس هتمدق يذلا ريسفتلا ىلإ ريدقتلا عم ريشت ذإو  
٢٠٠٨، 

هيلع ةبترتملا تام ازتلالا ذيفنت يف مدقت نم فرطلا هزرحي ام بثك نع دصرت نأ  - ١
  ؛لوكوتوربلا بجومب

ىلإ ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا نم ءاه عرفلا يف دراولا ررقملا عورشم ليحت نأ  - ٢  
 .هيف رظنيل فارطألا رمتؤمل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا

 ٤٥/٧ةيصوتلا 

صيخرتلل ًامظ   -  ًانماث  ةداملا نم ٤ةرقفلا (ن تأشنأ يتلا فارطألا نع ةنامألا ريرقت يف رظنلا ءاب ٤   
 )لايرتنوم لوكوتورب نم

دنبلا اذ  -٨٧  قلعتملا ريرقتلا ةنامألا لثمم مدق)UNEP/OzL.Pro.22/INF/2- 
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/45/4( ةداملا نأ ىلإ راشأو بجومب تلخدأ يتلا ،لوكوتوربلا نم ءاب ٤   

ًاماظن ئشني نأ فرط لك نم يضتقت١٩٩٧ماع يف لايرتنوم ليدعت  صيخرتل،  تارداصو تادراو    
كلذو ،ةحلصتسملاو اهريودت داعملاو ةلمعتسملاو اهنم ةديدجلا ،ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا 
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يناثلا نوناك١هاصقأ دعوم يف  ةداملا ذافن ءدب خيرات نم رهشأ ةثالث نوضغ يف وأ ٢٠٠٠رياني /  ءاب ٤   
 .ينعملا فرطلا ىلع

لوألا نيرشت٥خيرات ىتحو  -٨٨ ماق ٢٠١٠ر بوتكأ/  لايرتنوم ليدعت يف فارطألا نم ًافرط ١٧٦،   
كلذل ًاعبت ةنامألا راطخإو صيخرت مظن ءاشنإب ًافرط١٨١اهددع غلابلا  يف فارطأ ةسمخ كانهو  . 

ًافرط١٢اهيلإ فاضيو  .صيخرتلل ةمظنأ دعب ئشنت مل ليدعتلا ىلع دعب ق    دصت مل لوكوتوربلا يف  
مظنتأشنأ اهنكل ،لايرتنوم ليدعت صيخرتللًا  ليدعت ىلع ق ٣كانهو  .   دصت مل لوكوتوربلا يف فارطأ  
صيخرتللًاماظن ئشنت ملو لايرتنوم ًامظن ئشنت ملو ليدعتلا ىلع تق .    دص يتلا ةسمخلا فارطألا دعتو

لوكوتوربلا نم ءاب٤ةداملا بجومب اهمازتلال ةلثتمم ريغ صيخرتلل   . 

 :يلي ام ىلع ةنجللا تقفتا كلذل -٨٩

ءاشنإل لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا اهتلذب يتلا ةرابجلا دوهجلا ىلإ ريدقتلا عم ريشت ذإ  
،٤ةداملا بجومب صيخرتلل مظن ليغشتو  لوكوتوربلا نم ءاب   

ايبويثإو مالسلا راد ينورب يهو ،لايرتنوم ليدعت يف فارطألا ضعب نأ ،كلذ عم ظحالت ذإو  ،
عب ئشنت مل ،يتشيل-روميتو ونيرام ناسو وتوسيلو  ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا صيخرتل ًامظن د  

،  نوزوألل

مل يتلا لوكوتوربلا يف ةديحولا فارطألا يه وتاونافو اناوستوبو ،الوغنأ نأ ًاضيأ ظحالت ذإو  
 ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا صيخرتل ًامظن ئشنت ملو ،لايرتنوم ليدعت ىلع قدصت

نم واو عرفلا يف دراولا ررقملا عورشم فارطألل نيرشعلاو ين اثلا عامتجالا ىلإ ليحت نأ
يف فارطألا ددع ليجست اهنيب نم ،ةدع تاوطخ هنأشب ذختيلو ،هيف رظنيل ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا 
ريدصتو داريتسا صيخرتل ًامظن اهليغشتو اهئاشنإ نع تانايب ةنامألا ىلإ تمدق يتلا لايرتنوم ليدعت 

ىلإ بلطي نأو ،لايرتنوم لوكوتورب نم ءاب ٤ةداملا هيلع صنت امل ًاقفو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا   
دعوم يفو ،ةلجاع ةروصب ةنامألا ىلإ مدقت نأ تامولعملا كلت مدقت مل يتلا لايرتنوم ليدعت يف فارطألا 

رايأ٣١زواجتي ال  ،٢٠١١ويام /  ةعرسلا هجو ىلع ةروكذملا مظنلا ليغشتو ءاشنإ لفكت لمع ططخ  ، 
 .نيعبرألاو سداسلا اهعامتجا نابإ اهيف رظنلا ةنجلل ىنستي ثيحب

 ٤٥/٨ةيصوتلا 

 ذيفنتلا ةنجل نم ةوعد ىلع ءانب عامتجالل ةرضاحلا فارطألا لاثتما نع تامولعم  - ًاعسات
ةكلمملاو ايروك ةيروهمج يلثمم نّكمت مدعل ًارظن دنبلا اذه راطإ يف تامولعم يأ ةنجلل رفوتت مل -٩٠  

 .عامتجالا روضح نم ةيدوعسلا ةيبرعلا
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 ىرخأ لئاسم  -ًارشاع
نم ددع ىلإ ةنجللا هابتنا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم ىعرتسا ،ذيفنتلا ةنجل ةوعدل ةيبلت  -٩١

ًاديزم اهءاليإ فارطألاو ةنجللا نم قحتست ا  مامتهالا نمأ ىأر يتلا ةئشانلا لئاسملا ئداب ظحالو  . 
نم اهنكمت مدع ببسب لوكوتوربلا ماكح أللاثتما مدع ةلاح يف حبص ت دق نادلبلا ضعب نأ ءدب يذ
قلعتي اميفو ًايناث .كلذل ةددحملا ديعاوملا يف يجيردتلا صلختلل اهططخ ىلع ةقفاوم ىلع لوصحلا  ،

، راكفأ ىلإ جاتحت ًاومن لقألا نادلبلاو ةدروتسملا نادلبلا نم ديدعلا نأ ىلإ جمانربلا لثمم راشأ لئادبلاب  
ا،ركتبم امازتلاب ءافولا ىلع ا  ةئفلا كلت يف عقت يتلا ةيبعشلا ةيطارقميدلا ايروك ةيروهمج نأو  .دعاسمل ة
نأشلا اذًارخؤم تثعب دق نادلبلا نم  عيرس ءارجإ ذاختا ىلع اهيف ثحت ةلاسرب  . 

حلا عامتجالا لالخ اهيف روظنملا اياضقلا نأ نم مغرلا ىلع هنإ جمانربلا لثمم لاقًاثلاثو -٩٢ يلا ، 
يه ،عورشملا ريغ راجتالا اياضق ىلإ ةفاضإلاب ،ةروفاغنسو ايروك ةيروهمجو ناتسخازاك لاطت يتلاو 

ام اذإ اعنص فارطألا نسحتو  .ةراجتلا ةمظنأ زيزعت ةرورض ىلع لدت اهنكل ،ةقرفتمو ةليلق اياضق
ءارجإل هباشم يمازلإ ماظن ىلإ لوكوتوربلا هيلع صني يذلا يعوطلا ماظنلا تلوح نع ةقبسملا ةقفاوملا  
راطإ يف قبطملا ملع ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتا  
لثمم حرتقا ،صيخرتلا مظنب قلعتي اميفو ًاعبار .ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو  ،
اذإ ام مييقتب ال ،صيخرتلا مظنل يونسلا همييقت ضرعم يف ،ةئيب لل ةدحتملا ممألا جمانرب موقي نأ جمانربلا

ًاضيأ لاعف وحن ىلع ذفني ناك اذإ لب ،بسحفًادوجوم صيخرتلا ماظن ناك ةرورض ىلع ًاريخأ ددشو .   
ةدام يهو ،نوبركلا ديرولك عب ار ةدام هلكشت يذلا ريبكلا يدحتلا ىلع زيكرتلا فارطألا لصاوت الأ

مدختسي يتلا ةيفيكلا مييقتل مئالم دصر ماظن عضو حرتقاو ا  .ةديدع تاونسلاهمادختسا لصاوتيس 
يف هسفن دجي دق دلب يأ نإف ليبقلا اذه نم ماظن رفوتي مل اذإو  .ةطيسو ةدامك نوبركلا ديرولك عبار

ةدامك اهمادختسال اهنم هل تصصخ يتلا ةيمكلا قوفت ةداملا كلت نم ةيمك هجاتنإب لاثتما مدع ةلاح 
 .ةطيسو

ةلأسم ىلع زيكرتلا نم ديزم ىلإ ةنجللا ءاضعأ نم ددع اعد ،شاقن نم كلذ ىلت ام لالخو  -٩٣
مدع نم نايحألا نم ريثك يف يناعت ةيسنرفلاب ةقطانلا ايقيرفأ نادلب نأ مهدحأ ظحالو  .تاردقلا ءانب
تشقون دق ةل أسملا هذه نإ رخآ لاقو .ةيزيلكنإلاب ةقطانلا ايقيرفأ نادلبب ةنراقم تامولعملا رفوت
ضرعت ةقرو ةنامألا  .نوزوألاب ةينعملا ةيميلقإلا تاكبشلا تاعامتجا لالخ ةضافتساب   دعت نأ حرتقاو

ليصفتلا نم ديزمب ةلأسملا هذه سرادتتو نيعبرألاو سداسلا اهعامتجا لالخ اهيف رظنتل ةنجللا ىلع 
ماع يف لاثتمالا مدع تالاح يدافت حيتت ةمكح   رظتني يذلا ماعلا وهو ٢٠١٣م قيرط ةطراخ عضتو  ،

 .يجيردتلا صلختلا لحارم نم ةيناثلا ةلحرملا فادهأ قيقحتنم هيف 

لفاحم كانه نإ اولاق نيذلا ةنجللا ءاضعأ نم ددع بناج نم ةضراعملاب حارتقالا اذه لبوق دقو  -٩٤
 .فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللاك ،اهل جيورتلاو تاردقلا ءانب ةلأسم ةشقانمل ةمءالم رثكأ

ىلع اهصاصتخا رصحني يتلا ةنجللا تايحالص قاطن نمض عقت ال ةينقتلا لئاسملا نأ ىلإ اوراشأو 
سمتلت نأ ةنجللا عسو يف نإ ءاضعألا دحأ لاقو  .ريغ ال لوكوتوربلا بجومب لاثتمالا لئاسم ةشقانم
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قيرف ىلإ ةمهملا لكوت نأ ة ئيهلا هذهل نكمي مث نمو .فارطألا تاعامتجا دحأ لالخ ةلأسملا هذه ةشقانم
 .اهرايتخا اهيلع عقي ىرخأ ةئيه يأ وأ ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

نم ىرج امو لغاوش نم ريثأ امب فارطألا مالعإب سيئرلا موقي نأ ىلع ةنج للا تقفتاو -٩٥
يناثلا فارطألا عامتجال همدقيس يذلا زجوملا ضرعم يف كلذو ،ةنجللا عامتجا لالخ تاشقانم 

 .ةنجللا عامتجا تايرجم نع نيرشعلاو

 عامتجالا ريرقتو تايصوتلا دامتعا  - رشع يداح
ريرقت دادعإ ةمهم لاكيإ ىلع تقفتاو ،هت  -٩٦  رقأو تايصوتلا عورشم صن يف ةنجللا ترظن

ةنامألا عم رواشتلاب كلذو ،عامتجالل ررقمكًاضيأ لمع يذلا هبئانو سيئرلا ىلإ عامتجالا  . 

 عامتجالا ماتتخا  -رشع يناث
ةعاسلا يف عامتجالا ماتتخا سيئرلا نلعأ ،ةداتعملا ةلما  -٩٧  موي نم ٥٥/١٢ا تارابع لدابت دعب  

 .٢٠١٠ربمفون /يناثلا نيرشت ٥ةعمجلا 
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 لوألا قفرملا
 تاررقملا عيراشم

 لايرتنوم لوكوتوربل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لاثتما مدع: -/٢٢ررقملا عورشم   -فلأ 

لمملا نأ ىلإريشي ذإ عتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع تق   ندنل يليد دص دق ةيدوعسلا ةيبرعلا ةك
راذآ١يف ن جاهنبوكو ةرقفلا بجومب لمعي فرطك ةفنصم ا ١٩٩٣سرام /   أو ةداملا نم ١  نم ٥   

،  لوكوتوربلا

لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا نأ ىلإ ًاضيأ ريشي ذإو  
ًارالود٢ ٧٤٩ ٩٧٥غل بم ترقأ دق ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نيكمتل فارطألا ددعتملا قودنصلا نم    

يرطقلا جمانربلا ىلع تقفاو دق ةيذيفنتلا ةنجللا نأ ىلإو ،لوكوتوربلا نم ١٠ةداملل ًاقفو لاثتمالا نم   
  ،٢٠٠٧ربمفون /يناثلا نيرشت رهش يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل

نأ ىلإ كلذك ريشي ذإو داوملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا  
فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم   غلبي ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا

ماعل نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط ٦٥٧,٨ ماعل نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط ٣٦٥ و٢٠٠٧  يهو ٢٠٠٨   ،
يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ًانط ٢٦٩,٨غلابلاو هكالهتساب فرطلل حومسملا ىصقألا د حلا زواجتت ةيمك  

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةباقرلا ريبادتل لثتمم ريغ حبصأ فرطلا نإف كلذلو ،نيروكذملا نيماعلا 
 ،٢٠٠٨و ٢٠٠٧نيلماعلا يف لوكوتوربلا بجومب ةيرولف 

علا ةكلمملا نأ ىلإ ،كلذ عمريشي ذإو تكلهتسا ا ،   ةلادب ًانط ١٩٠أ تغلبأ ةيدوعسلا ةيبر  
فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم   ةيرولكلا نوبركلا تابكرم (ا يف ةجردملا داوملا نم نوزوألا دافنتسا

نوبركلا تابكرم ىلع ةباقرلا ريبادتل لاثتما ةلاح يف فرطلا عضي اذهو ٢٠٠٩ماع يف ) ةيرولف  ،
،   ماعلا كلذل ةيرولف ةيرولكلا

ا   - ١ دوع لفكت لمع ةطخ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ميدقتب ريدقتلا عم ًاملع طيحي
ةيبرعلا ةكلمملا تمزتلا يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ًاعيرس  
  :يلي امب ،لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا ليغشتب ساسملا نودبو ،ًاديدحت اهبجومب ةيدوعسلا

رفص ىلع ديزي ال ام ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا ضيفخت   )أ(
نذأت دق يتلا ةيرورضلا تامادختسالا هجوأ ءانثتساب ٢٠١٠ةنس يف نوزوألا دافنتسا ةلادب نطلا نم   ،

؛فارطألا ا  

 ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا صيخرتل اهماظن دصر  ) ب(

ذيفنت يف ةلصلا تاذ ةذفنملا تالاكولا عم لمعلا ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ثحي  - ٢  
  ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم صلختلل اهلمع ةطخ
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اهلمع ةطخ ذيفنت يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري   - ٣
ةباقرلا ريبادت ذيفنت لجأ نم لمعي فرطلا ماد امو  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم صلختلاو

فرط يأ ا   لماعي يتلا ةقيرطلاب هتلماعم ةلصاوم يغبني تامازتلالا كلتب ءافولاو لوكوتوربلا يف ةددحملا
ةيلودلا ةدعاسملا يقلت يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا رمتست نأ يغبني صوصخلا اذه يفو  .هتامازتلاب مئاق
اهذختي نأ زوجي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل ًاقفو تامازتلالا ك لتب ءافولا نم اهنيكمتل
  ؛لاثتمالا مدعب قلعتي اميف فارطألا عامتجا

زوجي يتلا ريبادتلاب ةيراشإلا ةمئاقلا نم ءاب دنبلل ًاقفو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا رَّذ   - ٤ حي
ىلإ ةدوعلا نم اهنكمت مدع ةلاح يف هنأ نم ،لاثتم الا مدعب قلعتي اميف فارطألا عامتجا اهذختي نأ
لمشت نأ زوجيو  .ةيراشإلا ةمئاقلا نم ميج دنبلا عم ىشامتت ريبادت ذاختا يف فارطألا رظنتس لاثتمالا

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

  .لاثتمالا مدع
فارطألا اهتمدق يتلا تامولعملاو تانايبلا: -/٢٢ررقملا عورشم  -ءاب  لوكوتورب نم ٧ةدامل ا بجومب   

 لايرتنوم

نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشي ذإ لصأ نم ًافرط ]١٩١[  م ضرتفملا نم ناك ًافرط١٩٦  مدقت نأ اهن  
نأو كلذ تلعف دق ٢٠٠٩ماعل تانايب  يف ا ٦٨   انايب تمدق فارطألا كلت نم ناريزح٣٠  هينوي / 

ررقملل اقبط ٢٠١٠  ١٥/١٥،  
ماعل ا قلقلا عم ريشي ذإو  انايب مدقت مل اهؤامسأ ةيلاتلا فارطألا نأ ىلإ ،كلذ عم  ،٢٠٠٩ :

تايموقلا ةددعتملا-ةلود (ايفيلوب [ ا ةيريهامجلاو)    ،]رطقو ،وروانو ،غربمسكلو ،ةيبيللا ةيبرعل، 
ماعل ا ريشي ذإو  انايب ميدقت مدع نأ ىلإ ةداملل ًاقبط ٢٠٠٩  ةلاح يف فارطألا كلت عضي ٧   

هيف ىقلتت يذلا تقولا ىتح لايرتنوم لوكوتورب بجومب تانايبلا ميدقت نأشب ا   امازتلال لاثتما مدع
، ةرخأتملا ا    انايب ةنامألا

ةعباتم قوعي فارطألا بناج نم بسانملا تقولا يف تانايبلا ميدقت مدع ّنأ ىلإ ًاضيأ ريشي ذإو  
، ةلاعف ةروصب لايرتنوم لوكوتورب بجومب ا    امازتلال فارطألا لاثتما مييقتو

هتياغ دعوم يف تانايبلا ميدقت نأ ىلإ كلذك ريشي ذإو ناريزح٣٠  رسيي ماع لك نم هينوي / 
ةدعاسم يف لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذ يفنتلا ةنجللا لمع ريبك دح ىلإ

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  اهبتري يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلع لوكوتوربلا نم ٥   
،   لوكوتوربلا
عم قيثولا لمعلا ىلع ،بسانتي امثيح ،ررقملا اذه يف ةجردملا فارطألا ثحي   - ١

  ؛ةعرسلا حانج ىلع ةبولطملا تانايبلاب ةنامألا غالبإل ةذفنملا تالاكولا
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سداسلا اهعامتجا ءانثأ فارطألا كلت عاضوأ ضارعتسا ذيفنتلا ةنجل ىلإ بلطي   - ٢
  ؛نيعبرألاو

ماقرألا رفاوت درجمب جاتنإلاو كالهتسالا تانايب ميدقت ةلصاوم ىلع فارطألا عجشي   - ٣
ناريزح٣٠هتياغ دعوم يف كلذ متي نأ لضفيو ،كلذب ةصاخلا  قفتا ام وحن ىلع ،ماع لك نم هينوي / 

 .١٥/١٥ررقملا يف هيلع 

 لايرتنوم لوكوتوربل ايروك ةيروهمج لاثتما مدع: -/٢٢ررقملا عورشم   -ميج 

تردص ا   - ١  تابكرم نم ًايرتم ًانط ٣٧أ نع تغلبأ ايروك ةيروهمج نأ ىلإ ريشي  
ماع يف تابكرملا هذه نم ًايرتم ًانط ١٨,٢ و٢٠٠٨ماع يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا  ىلإ ٢٠٠٩   

يهو ،لايرتنوم لوكوتورب نم ٥ةداملا نم  ١ةرقفلا بجومب لماع ريغ ًافرط اهرابتعاب ةفنصم ةلود   
لاثتما مدع ةلاح يف فرطلا عضي يذلا رمألا ،لوكوتوربلل نجاهنبوك ليدعت يف فرط ريغ ةلود ًاضيأ 

  ؛فارطألا ريغ عم ةراجتلا ىلع ةضورفملا دويقلل
نوبركلا تابكرم ريدصت فقول ريبادت ذختا فرطلا نأ ىلإ ،كلذ عم ،ريشي   - ٢

لايرتنوم لوكوتوربل نيجيبو نجاهنبوك يليدعت يف فرط ريغ ةلود يأ ىلإ ةيرولف ةيرولكوردي هلا
؛ةيلاتلا ماوعألاو٢٠١٠ماع نم ًارابتعا     

مدعب ايروك ةيروهمج دهعت ىلإ رظنل اب ءارجإ ذاختال ةرورض دوجو مدع ىلإ ريشي  - ٣
يف فرط ريغ ةلود يأ ىلإ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم ىرخأ تارداص يأ صيخرت 

  ؛لايرتنوم لوكوتوربل نيينعملا نيليدعتلا
بجومب هتامازتلاب عالطضالا يف فرطلا هزرحي يذلا مدقتلا بثك نع دصري   - ٤

 .لايرتنوم لوكوتورب

ا عورشم-لاد  ىلع نيجيبو لايرتنومو نجاهنبوك تاليدعت ىلع ناتسخازاك قيدصت : -/٢٢ررقمل  
 لايرتنوم لوكوتورب

 ١ةرقفلا بجومب لماعلا ريغ ديحولا فرطلا يه ناتسخازاك نأ ىلإ قلقلا عم ريشي   - ١
نيجيب وأ نجاهنبوك يليدعت نم يأ ىلع قدصي مل يذلا لايرتنوم لوكوتورب نم ٥ةداملا نم   

  ؛لوكوتوربلل
ةدفنتسملا داوملا يف ةراجتلا نم ناتسخازاك عنمي عضولا اذه نأ هرابتعا يف عضي   - ٢

  ؛لوكوتوربلا يف فارطألا عم ،ةيرولف ةيرولكروديهلا نوبركلا تابكرم يف ةصاخبو ،نوزوألل
وأ لايرتنوم لوكوتورب ىلع تاليدعتلا عيمج ىلع قدصت نأ ىلع ناتسخازاك ثحي   - ٣

يف فارطألا عم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمج يف ةراجتلا نم نكمتت ىتح اهيلإ مضنت وأ اهيلع قفاوت 
 .تاليدعتلا كلت
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  لايرتنوم لوكوتوربل ةروفاغنس لاثتما مدع: -/٢٢ررقملا عورشم   -ءاه 
تردص ا   - ١  يف ليثيملا ديمورب نم ًايرتم ًانط ٣٢أ نع تغلبأ ةروفاغنس نأ ىلإ ريشي  

فنصم ةلود ىلإ٢٠٠٨ماع  ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ًالماع ًافرط ة   ةلود يه ًاضيأو لوكوتوربلا نم ٥   
لاثتما مدع عضو يف فرطلا عضي يذلا رمألا ،لايرتنوم لوكوتوربل نجاهنبوك ليدعت يف فرط ريغ 

  ؛لوكوتوربلا يف فارطألا ريغ عم ةراجتلا ىلع ةضورفملا دويقلل
يف فارطألا ريغ لودلا عم ليثيملا ديمورب ب ةراجتلا نع عانتمالا ىلع ةروفاغنس ثحي  - ٢

 ؛نجاهنبوك ليدعت

بجومب هتامازتلاب عالطضالا يف فرطلا هزرحي يذلا مدقتلا بثك نع دصري   - ٣
 .لايرتنوم لوكوتورب

لايرتنوم لوكوتورب نم ءاب٤ةداملا بجومب صيخرت مظن ءاشنإ ةلاح : -/٢٢ررقملا عور شم  - واو   

ملا نم٣ةرقفلا نأ ىلإ ريشي  ، ٤ةدا   فرط لك موقي نأب يضقت لايرتنوم لوكوتورب نم ءاب  
وأ ةديدجلا داوملا ريدصتو داريتسا صيخرتب صاخلا هماظن قيبطت ءدب خيرات نم رهشأ ةثالث نوضغ يف 
 ، ءابو ،فلأ تاقفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم اهحالصتسا وأ اهريودت داعملا وأ ةلمعتسملا

 ؛ماظنلا كلذ ليغشتو ءاشنإ نع ةنامألا ىلإ ريرقت ميدقتب ،لوكوتوربلا نم ءاهو ميجو

عومجم نم ًافرط ١٧٦نأ ريدقتلا عم ظحالي  دق لوكوتوربلل لايرتنوم ليدعت يف ًافرط ١٨١   
 ؛ليدعتلا ماكحأ يضتقت امبسح نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا صيخرتل ًامظن تأشنأ

ىلع دعب قدصت مل يتلا لوكوتوربلا يف فارطألا نم ًافرط ١٢نأ ريدقتلا عم ًاضيأ ظحالي   
 ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولل صيخرت مظن ًاضيأ تأشنأ دق لايرتنوم ليدعت

ىلعو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداصو تادراو دصر ىلع صنت صيخرتلا مظن نأب ملسي 
لا ىلعو ا  ؛تانايبلا عمج نم نيكمتعورشملا ريغ راجتالا عنم 

يهو يتشيل -روم يتو ،ونيرام ناسو ،وتوسيلو ،ايبويثإو مالسلا راد ينورب ثحي -١  
تارداصو تادراو صيخرت مظن دعب ئشنت مل يتلا لوكوتوربلل لايرتنوم ليدعت يف ةيقبتملا فارطألا 

هاصقأ دعوم يف ةنامألا ىلإ كلذب ريراقت مدقت نأو كلذ لعفت نأ ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملل  ٣١ 
ماع يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو ذيفنتلا ةنجل نكمي فاك تقو لبق ٢٠١١ويام /رايأ  

؛اهلاثتما ةلاح ضارعتسا نم٢٠١١  ، 

قدصت مل يتلا ةيقبتملا لوكوتوربلا يف فارطألا وتاونافو ،اناوستوبو الوغنأ عجشي  -٢
نأ ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملل تارداصو ت ادراول صيخرت مظن ئشنت ملو لايرتنوم ليدعت ىلع
 ؛كلذ لعفت
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ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ًايلاح صيخرت مظن ل  -٣ غش  ت يتلا فارطألا عيمج ثحي
؛ةيلعافب اهذافنإو اهذيفنت ىلعو لوكوتوربلا نم ءاب٤ةداملل ًاقفو اهلكايه ميظنت نامض    

صيخرت مظن ءاشنإ نم لوكوتوربلا يف فارطألا عيمج فقاوم ًايرود ضرعتسي -٤  
لوكوتوربلا نم ءاب٤ةرقفلا هيلإ تعد ام وحن ىلع ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا   . 
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 يناثلا قفرملا

 فارطألا عامتجا ىلإ نيعبرألاو عبارلا اهعامتجا يف ذيفنتلا ةنجل هتلاحأ ررقم عورشم

 لايرتنوم لوكوتوربل وتاوناف لاثتما مدع: -/٢٢ررقملا عورشم 

 :فارطألا عامتجا ررقي

وكوتورب ىلع تقريشي ذإ  دص دق وتاوناف نأ ىلإ يف ن جاهنبوكو ندنل يليدعتو لايرتنوم ل 
يناثلا نيرشت٢١ ةرقفلا بجومب لمعي فرطك ةفنصم ا ١٩٩٤ربمفون /   أو ةداملا نم ١،  نم ٥   

،  لوكوتوربلا

ألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا نأ ىلإًاضيأ ريشي ذإو لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارط  
ًارالود١٢٠ ٥٢٠غلبم وتاونافل دصر ترقأ دق  نم ةيفاضإ تادعاسمو فارطألا ددعتملا قودنصلا نم   

اهنم أزجتي ال ءزج وتاوناف دع   نم وتاوناف نيكمتل ت يتلا ئداهلا طيحملا رزج نادلبل تزيجأ جمارب لالخ
لوكوتوربلا نم ١٠ةداملل ًاقفو لاثتمالا  يرطقلا جمانربلا ىلع تقفاو دق ةيذيفنتلا ةنجللا نأ ىل إو[ 

  ،[٢٠٠٢سرام /راذآ رهش يف وتاونافل

ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ وتاوناف نأ ىلإ كلذك ريشي ذإو  
فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم   ا ةلادب نط٠,٣غلبي ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا يف دافنتس  

ماعل نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ٠,٧، و٢٠٠٧ماعل نوزوألا  ةيمكلا نازواجتت ناتيمك امهو ٢٠٠٨   ،
نم ًارفص ةغلابلاو ،نيتنسلا نيتاهل لوكوتوربلا بجومب داوملا هذه نم اهكالهتساب حومسملا ىوصقلا 

،   نوزوألا دافنتسا ةلادب نطلا
ةلاح ىلإ ةعيرسلا ا تاوناف ميدقتب ريدقتلا عم ًاملع طيحي نأ  - ١  دوع لفكت لمع ةطخل و

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

رفص ىلع ديزي ال ام ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا ضيفخت   )أ(
نذأت دق يتلا ةيرورضلا تامادختسالا هجوأ ءانثتساب ٢٠١٠ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب نطلا نم   ،

؛فارطألا ا  

 ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا داريتسا صيخرتل اهماظن دصر  )ب(  

اهلمع ةطخ ذي فنت يف ةلصلا تاذ ةذفنملا تالاكولا عم لمعلا ىلع وتاوناف ثحي نأ  - ٢
  ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم صلختلل

صلختلاو اهلمع ةطخ ذيفنت يف وتاوناف هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٣  
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نمًايجيردت ةباقرلا ريبادت ذيفنت لجأ نم لمعي فرطلا ماد امو  . 
فرط يأ ا ءافولاو لوكوتوربلا يف ةددحملا  لماعي يتلا ةقيرطلاب هتلماعم ةلصاوم يغبني تامازتلالا كلتب  
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ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملا يقلت يف وتاوناف رمتست نأ يغبني صوصخلا اذه يفو  .هتامازتلاب مئاق
فارطألا عامتجا اهذختي نأ زوجي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل ًاقفو تامازتلالا كلتب 

  ؛لاثتمالا مدعب قلعتي اميف
اهذختي نأ زوجي يتلا ريبادتلاب ةيراشإلا ةمئاقلا نم ءاب دنبلل ًاقفو ،وتاوناف رَّذ   - ٤    حي نأ

رظنتس ،لاثتمالا ىلإ ةدوعلا نم اهنّكمت مدع لاح يف هنأ نم ،لاثتمالا مدعب قلعتي اميف فارطألا عامتجا 
ريبادتلا هذه لمشت نأ زوجيو  .ةيراشإلا ةمئاقلا نم ميج دنبلاعم ىشامتت ريبادت ذاختا يف فارطألا 

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

 .لاثتمالا
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  ثلاثلا قفرملا
  *نيكراشملا ةمئاق

  ةنجللا ءاضعأ  -فلأ 

                                                           
 .ًايمسر نيكراشملا ةمئاق ررحت مل  *
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 ندرألا

Mr. Ghazi Al Odat  
Ministry Adviser,  
Head of Ozone Unit  
Ministry of Environment  
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Montreal Protocol  
Direccion General  
Calidad Ambiental  
Ministerio Medio Ambiente y  
Recursos Naturales  
Apdo 5123  
Managua  
Nicaragua  
Tel: +505 2632620  
Cell:+505 88839897 
Fax: +505 2632620  
E-mail: espinoza.urbina@gmail.com/ 
hespinoza@marena.gob.ni  
 

 رجينلا

Mr. Sani Mahazou 
Directeur de l’Environnement et de 
cadre de vie,  
Coordinnateur NOU-Niger 
Ministere de I’Environnement et de  
la lutte contre la Desertification 
Cabinet du Ministre,B.P. 578 
Niamey,  
Niger 
Tel: + 227 20 738304 
Fax: + 27 9696 7366 
E-mail :smahazou@intnet.ne/ 
mahazous@yahoo.com or/ 
sani.mahazou@gmail.com 
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 يسورلا داحتالا

Mr. Sergey Vasiliev 
Adviser/Referent, Department of 
International Cooperation 
Ministry of Natural Resources and 
Environment of the Russian Federation 
Focal Point for Ozone Vienna 
Convention & Montreal Protocol  
Tel: +7(499) 252 09 88 
Fax:+7(495) 254 83 82 
E-mail: svas@mnr.gov.ru 
 

 ايسول تناس

Ms. Donnalyn Charles  
Sustainable Development  
and Environment Officer  
Ministry of Physical Development and 
Environment, Urban Renewal 
and Housing  
American Drywall Building  
Castries  
Saint Lucia  
Tel: +758 451 8746  
Fax: +758 453 0781  
E-mail: doncharles@sde.gov.lc/ 
donnalyn.charles@gmail.com 
 
 
 

 اكنال ىرس

Dr. W.L. Sumathipala 
Senior Technical Adviser and  
Climate Change Division 
National Ozone Unit 
Ministry of Environment and Natural 
Resources 
No. 980/4 
Wickramasingha place 
Ethulkotte, Kotte 
Sri Lanka 
Tel: +(94) 11 2883455 
Fax: +(94) 11 28 83417 
Email: sumathi@noulanka.lk/ 
wlsumathipala@hotmail.com 
 

 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

Mr. Tom Land  
Manager of International Programs  
Stratospheric Protection Division  
United States Environmental Protection 
Agency  
1200 Pennsylvania Ave., NW  
Mail Code 6205J  
Washington DC 20460  
United States of America  
Tel: +1 202 343 9185  
Fax: +1 202 343 2362  
E-mail: land.tom@epa.gov 

 

ةذفنملا تالاكولاو فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ  -ءاب 

 فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ

Mr. Andrew Reed  
Senior Programme Management 
Officer  
Multilateral Fund Secretariat 
1000 de la Gauchetière street west  
Montreal H3B 4W5  
Quebec  
Canada  
Tel: +1 514 282 1122  
Cell: +1 514 573 2075  
Fax: +1 514 282 0068  
E-mail: areed@unmfs.org  
 

 يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب

Mr. Balaji Natarjan 
Technical Specialist 
Montreal Protocol/Chemicals 
United Nations Development 
Programme  
Regional Centre in Bangkok 
United Nations Service  
Building 3rd Floor 

Rjdanmern Nok Avenue,  
Bangkok 10200 
P.O. Box 618 Bangkok 10501 
Thailand 
Tel: + 66 2288 2260 
Fax: +66 2288 3032 
E-mail:balaji.natarajan@undp.org 
mpu.registry@undp.org 
 
Ms. Panda Charotok 
United Nations Development 
Programme(UNDP) 
Regional Centre in Bangkok 
Serving Asia and the Pacific 
Tel: + 66 2288 1461 
Fax: +66 2288 3032 
United Nations Service Building  
3rd Floor 
Rjdanmern Nok Avenue,  
Bangkok 10200 
P.O. Box 618 Bangkok 10501 
Thailand 
Email:charotok@undp.org 
mpu.registry@undp.org 
 



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/45/5 

35 

  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 
Tour Mirabeau, 39-43  
quai André Citroën 
75739 Cedex 15 
Paris, France 
Tel: +33 1 4437 14 55  
Fax: +33 1 4437 1474 
Email: Jim.curlin@unep.org 
 
Mr. Atul Bagai  
Regional Coordinator Networking 
for South Asia  
Regional Office for Asia/Pacific 
Compliance Assistant Programme 
OzonAction Branch  
UN Building, Rajdamnern  
Nok Avenue  
Bangkok 10200  
Thailand  
Tel: +66 2 288 1662  
Fax: +66 2 280 3829 /288 3041  
E-mail: bagai@un.org  
 

 ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم

Mr. Yury Sorokin 
Industrial Development Officer 
Montreal Protocol Branch 
United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) 

Vienna International Centre 
P.O. Box 300, 1400 Vienna, Austria 
Tel: + 43 1 26026 3624 
Fax: + 43 1 26026 6804 
E-mail: y.sorokin@unido.org  
 

 يلودلا كنبلا

Ms. Mary-Ellen Foley 
Environmental Specialist 
POPs/Montreal Protocol Operations 
GEF Coordination Environment 
Department 
World Bank 
MSN MC 4-419, 1818 H Street, NW 
Tel: +1 202 458 0445 
Fax: +1 202 522 3258 
E-mail: mfoley1@worldbank.org  
 

قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر 
 فارطألا ددعتملا

 
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 3323400 ext. 1121/   +571 3115913317  
Fax: +571 3323400 ext. 1811 
E-mail: jecamargo@minambiente.gov.co 
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 نوزوألا ةنامأ  -ميج 

Mr. Marco Gonzalez 
Executive Secretary 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment Programme 
P.O. Box 30552 00100 
Nairobi 
Kenya 
Tel: +254 20 762 3855 /7623611 
Fax: +254 20 762 4691/92/93 
E-mail: marco.gonzalez@unep.org 
 
Mr. Paul Horwitz 
Deputy Executive Secretary 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment Programme 
P.O. Box 30552 00100 
Nairobi 
Kenya 
Tel: +254 20 762 3855 /7623611 
Fax: +54 20 762 4691/92/93 
E-mail: paul.horwitz@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 
 
Ms. Megumi Seki 
Senior Scientific Officer 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment Programme  
P.O. Box 30552 00100 
Nairobi 
Kenya 
Tel: +254 20 3452 /7624213 
Fax: +254 20 762 4691/92/93 
E-mail: meg,seki@unep.org 
 
Ms. Sophia Mylona 
Monitoring and Compliance Officer 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment Programme  
P.O. Box 30552 00100 
Nairobi 
Kenya 
Tel: +254 20 763430  
Fax: +254 20 762 4691/92/93 
E-mail: sophia.mylona@unep.org 

______________  


