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يف فارطأل ا رمتؤمل نماثلا عامتجالا بتكم
  نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتا
  يناثلاعامتج الا

رشعلاويناثلاعامتجالا بتكم  لوكوتورب يف فارطألل ن ي 
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم
 لوألا عامتجالا

  ٢٠١١ ربمفون/يناثلا نيرشت ١٩ ،ايسينودنإ ،يلاب
تقؤملا لامعألا لودج نم٥-٣دونبلا   *  

، ةزجنملا لامعألا  ةطيرخو لمعلا قئاثول م اع ضرعوتاررقملا ذيفنت يف نآلا ىتح
ثلاثلا عامتجالاو انييف ةيقافت ا يففارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالل قيرطلا 

  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو
  ةنامألا نم ةركذم

  ةمدقم

نيرشعلاو يناثلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل نماثلا عامتجالا بتكم عمتجيس   - ١
يناثلا نيرشت١٩تبسلا موي لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل  ةركذملا هذه مدقتو . ٢٠١١ربمفون / 

عامتجال ا اذهل تقؤملا لامعألا لودج يف ةجردملا تاعوضوملا نع تامولعم
(UNEP/Ozl.Conv.8/Bur.2/1-UNEP/OzL.Pro.22/Bur.1/1) : ةذختملا تاءارجإلا لوألا لصفلا صخليو

نيرشعلاو يناثلا عامتجالاو نماثلا هعامتجا يف انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤ م اهدمتعا يتلا تاررقملا نأشب
ثوحب يريدمل نماثلا عامتجالا ةجيتن نع تامولعم يناثلا لصفلا مدقيو ؛لايرتنوم لوكوترب يف فارطألل 

فارطأل ا رمتؤمل نماثلا عامتجالا بتكمل لوألا عامتجالاو ،انييف ةيقافتا يف فارطأللنيعباتلا نوزوألا 
تدعأ يتلا لمعلا قئاثول ًاماع ًاضرع ثلاثلا لصفلا مدقيو ؛نوزوألا ثوحب ةطشنأ هجاوت يتلا تايدحتلاو 

نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالل يف فارطألل  
قيرطلا ةطيرخو تقؤ ملا لامعألا لودج نع تامولعم عبارلا لصفلا مدقيو ؛لايرتنوم لوكوتورب

                                                           
*  UNEP/OzL.Conv.8/Bur.2/1-UNEP/OzL.Pro.22/Bur.1/1.  
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لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالل 
  .لايرتنوم

تاررقمو نماثلا هعامتجا يف انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم تاررقم نأشبةذختملا تاءارجإلا   - ًالوأ   
لامعألا لودج نم٣دنبلا (لايرتنوم لوكوت ورب يف فارطألل نيرشعلاويناثلا عامتجالا   (  

يف فارطألا رمتؤم اهدمتعا يتلا تارارقلل ًاضيرع ًاماع ًاضرع ةركذملا هذهل لوألا قفرملا مدقي   - ٢
ىلإ ١٦نم ةحودلا يف دوقعملا نماثلا هعامتجا  يناثلا نيرشت٢٠  ضورعملا لودجلا مدقيو . ٢٠٠٨ربمفون / 

جالا اهدمتعا يتلا تاررقملل ًاضيرع ًاماع ًاضرعةركذملا هذهل يناثلا قفرملا يف ن ورشعلاو يناثلا عامت 
تاررقملا هذهل ةباجتسا ةنامألا ااهبجومب ةنامألا نم ةبولطملا تاءارجإلاو فارطألل     .ذختا يتلا تاءارجإلاو

انيي ف ةيقافتا فارطأل نيعباتلا نوزوألا ثوحب يريدمل نماثلا عامتجالا جئاتن نع تامولعم  -ًايناث 
ثوحب ةطشنأ هجاوت يتلا تايدحتلاو فارطألا رمتؤمل نماثلا عامتجالا بتكمل لوألا عامتجالاو 

  نوزوألا

  انييف ةيقافتا يف فارطألل نيعباتلا نوزوألا ثوحب يريدمل نماثلا عامتجالا جئاتن  -فلأ 
لك ةنامألا دقعت ،انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل٣/٨ و١/٦نيررقملل ًاقفو   - ٣   ، تاونس ثالث  
نيعباتلانوزوألا ثوحب يريدمل ًاعامتجا ،ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا عم نواعتلاب ةيقافتا يف فارطأل ل  
ىلإ ٢نم ةرتفلا يف فينج يف نيريدملا ءالؤهل نماثلا عامتجالا دقعو . انييف رايأ٤    .٢٠١١ويام / 

ملعل ريخألا مييقتلا اهيف امب ،نوزوألا ثوح بل ةيويح ةيمهأ تاذ ةريثك اياضق يف نوكراشملا رظنو  - ٤
يف لمعلا رارمتساو ،خانملا ريغتو نوزوألا ةقبط دافنتسا نيب لعافتلا هجوأو ،نوزوألا ةقبط دافنتسا راثآو 

ريراقتلا اميس ال نوزوألاب ةقلعتملاةيميلقإلاو ةينطولا دصرلاو ثوحبلا ةطشنأ و يلودلا دصرلا جمارب  ،
ةلثمم لتاوسلا ةطساوب ةيوجلا داصرألاو دصرلاو ثحبلا تامظنم تناكو . فارطألا نم ةمدقملا ةينطولا

 ، جمارب نع تامولعمتمدقوعامتجالا يف ةلمج يف ،بصنت ةثدحم تامولعمنوكراشملا ىقلتو . ةيلتاسلا اه   
ا ىلع،رومأ لصي امدنعيلتاسلا دصرلا لامعأ يف أشنت نأ لمتحي يتلا ةريطخلا تارغثلا دس يف زرحملا مدقتل    

رمع ةيا  مادختسالاىلإ تاودألاو لتاوسلا نم نهارلا ليجلا بيرقلا لبقتسملا يف ديفملا   .  
اذه يف ةدئاسلا فراعملا ةلاحو ةطشنألل مهض ارعتسا ىلإ ًادانتسا ،نوزوألا ثوحب وريدم عضوو  - ٥

تائف بسح ةفنصم تايصوت ،لا  يجهنملا دصرلاو ةظحالملاوةبولطملاثوحبلا عيضاوم ا ىلع ني ، 
تاردقلا ءانبو ،تانايبلاةفشرأو ،لتاوسلا ةطساوب ثوحبلاو دصرلاو ضرألا تايصوتلا هذه تزربأو .  

دراوملاو معدلاو ثوحبلا نم ديزملا ىلإ ةجاحلا اهيف موقتتالاجم  مهف ريوطت رارمتسا ةحاتإل   دادرتسالا 
ءايحألاو ةيرشبلا ضرعتو خانملا ريغتو عونتو نوزوألا نيب ةلدابتملا ةقالعلاو ،نوزوألا ةقبطل عقوتملا  
تايصوتلا تطغو . ىرخألا داهجإلا لماوعو ةيجسفنبلا قوف ةعشألا نم ةديازتم تايوتسم ىلإ ىرخألا
  .تاردقلا زيزعت لجأ نم ةددحم ةطشنأل ةمزاللا راكفألاو تاردقلا ءانب ىلإ ةجاحلا ًاضيأ
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نم لكل يكبشلا عقوملا يف ،ةينطول ا ريراقتلا كلذكو ،عامتجالا ريرقت ىلع عالطإلا نكميو  - ٦
عامتجالا يف ةرداصلا تايصوتلا ىلع عالطإلا نكميو  )١(.ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملاو نوزوألا ةنامأ

  .UNEP/OzL.Conv.9/6ةقيثولا يف 
ثوحب يريدم تايصوتو لامعأ يريضحتلا ءزجلا ءانثأ ضرعتست نأ يف ،فارطألا بغرت دقو  - ٧  

رظنلل ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ىلإ ةلص تاذ تاررقم عيراشم يأ مدقت نأو نماثلا مهعا متجا يف نوزوألا
  .اهدامتعا لامتحاو اهيف

  فارطألا رمتؤمل نماثلا عامتجالا بتكمل لوألا عامتجالا جئاتن  -ءاب 
ءاضعأ عيمج انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل نماثلا عامتجالا بتكمل لوألا عامتجالا رضح   - ٨

اياضقلا نم ددع يف بتكملا رظنو ). اكنال يرس(اناشرادايرب اباي ديسلا بتكملا سيئر ةسائرب بت كملا
يف زرحملا مدقتلا ضرعتساو ،نماثلا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم تاررقم نأشب ةذختملا تاءارجإلا لمشت 

لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلاو فارطألا رمتؤمل عساتلا كرتشملا عامتجالا تابيترت 
نيعباتلا نوزوألا ثوحب يريدمل نماثلا عامتجالا يف ةدمتعملاتايصوتلا ضرعتساو  ةيقافتا يف فارطأل ل 

  .انييف
ةيثحبلا تاجايتحالاب ةقلعتملا نوزوألا ثوحب يريدم تايصوت ىلع صاخ لكشب بتكملا زكرو   - ٩
تانايبلا ةفشرأو ،لتاوسلاب ثاحبألاو دصرلاو نوزوألا ةقبطل ضرألا ىلع نييجهنملا دصرلاو ةظحالملاو  

تاردقلا ءانبةيحان نمةنيعملا ةددحملا تاءارجإلا ةصاخو (تاردقلا ءانبو  هذه ةشقانم ىرثأ امم ناكو ).  
عامتجالا ةجيتنو يريفسوتارتسلا يوجلا فالغلا ةقبط يف نوزوألا دافنتسا نع مدقملا ضرعلا اياضقلا 

نم وليروك لكيام ديسلا همدق يذلا انييف ةيقافتا يف فارطألا لودلا يف نوزوألا ثوحب يريدمل نماثلا 
. نماثلا عامتجالا ةسائرب ماق يذلا ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ءاضفلاو ناريطلل ةينطولا ةلاكولا

ةقيثولا يف تايصوتلا هذه ىلع عالطالا نكميو ،نوزوألا ثوحب يريدم تايصوتب ًاملع بتكملا ذخأو 
UNEP/OzL.Conv.9/6.  

  نوزوألا ثوحب ةطشنأ هجاوت يتلا تايدحتلا  -ميج 
ددهي دقو . ةيموكحلا تايولوألا ريغت ةجيتن نوزوألا ثوحب ةطشنأل ةصصخملا دراوملا صقانتت  - ١٠

ةيلمع مهفو دصر ةلصاومىلإ ةمهملا ةجاحلاب قلعتي اميف ةصاخو ،دصرلاو ثوحبلا دوهج ةمادتسا كلذ   
عم هتالعافتو نوزوألا ةداعتسا دصر لامعأ نأل قيمعلا هقلق نع بتكملا برعأ و. نوزوألا ةقبط ةداعتسا
رمتست نأ بجي١٩٨٠لبق ام لاوحأ نع فلتخت يتلا ةيوجلا فورظلا يف خانملا ريغت راث آ ثح يغبنيو   ، 
ليومتل ماعلا ينامئتسالا قودنصلا فادهأ عم ًايشمتو . كلذ قيقحت نكميل دراوملا ميدقت ىلع فارطألا
ةيولوألا ءاطعإل همعد نع بتكملا برعأ ،انييف ةيقافتاب ةلصلا تاذ مظتنملا دصرلاو ثوحبلا ة طشنأ

تاردقلا ءانب تايصوت بجومب اهحارتقا يرجي ةددحم تاءارجإل ماعلا ينامئتسالا قودنصلا نم ليومتلل 
  .نوزوألا ثوحب يريدم نع ةرداصلا

                                                           
)١(  www.montreal-protocol.org/new_site/en/ozone_highlights.php?year=2011 
يلاوتلا ىلعwww.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ozone_reports.htmlو  ،. 
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انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالل تدعأ يتلا لمعلا قئاثول ماع ضرع  -ًاثلاث   
  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو

عامتجالل حاتتس يتلا تامولعملا قئاثوو لمعلا قئاثوب ةمئاق ةركذملا هذهل ثلاثلا قفرملا نمضتي   - ١١
يف ،لايرتنوم لوكوتورب يف فارط ألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عساتلا

مييقتلا ةقرفأ اعأ يتلا ريراقتلاو ةيساسألا تامولعملا قئاثوعبارلا قفرملا نمضتي نيح  د.  
 (UNEP/OzL.Conv.9/1-UNEP/OzL.Pro.23/1)عامتجالل تقؤملا لامعألا لودج لسرأ دقو   - ١٢

ا لودج حورش لاسرإ هبقعأو٢٠١١ربمتبس /لوليأ يف فارطألا ىلإ تقؤملا لامعأل ، 
(UNEP/OzL.Conv.9/1/Add.1-UNEP/OzL.Pro.23/1/Add.1)لوألا نيرشت يف يفو . ٢٠١١ربوتكأ / 

فد (UNEP/OzL.Conv.9/2-UNEP/OzL.Pro.23/2)ةنامألا نم ةركذم تلسرأ ربوتكأ /لوألا نيرشت  
ًافصو موزللا دن ع لمشت لامعألا لودج يف ةجردملا اياضقلا نع ةيساسأ تامولعمب فارطألا ديوزت ىلإ

ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا عامتجالا ءانثأ ترج يتلا ةلصلا تاذ ةطشنألل ًازجوم 
نيقفرملا يف ةروكذملا ةديدجلا ريراقتلاو قئاثولا نم ددع نمضتيو . لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل عباتلا
عامتجالا كلذذنم ةلصاحلا تاروطتلا نع تامولعم عبارلاو ثلاثلا  .  

ةحرتقم ةينازيمو ٢٠١١ماعل ةحقنم ةينازيم ةنامألا تدعأ ةينازيملاب ةلصتملا اياضقلاب قلعتي اميفو   - ١٣  
يف فارطألا اهيلإ ريشت نأ نكمي ةيساسأ تامولعم قئاثو ةنامألا مدقت فوسو . ٢٠١٣ و٢٠١٢ يماعل

موزللا دنع ا    .الوادم
تاقفنلاو تامهاسملا ةلاح نع ةنامألا نم ريرقت بتكمل ا ىلع ضرعيس كلذ ىلإ ةفاضإلابو  - ١٤

ةيقافتاب ةلصلا تاذ مظتنملا دصرلاو ثوحبلا ةطشنأ ليومتل ماعلا ينامئتسالا قودنصلا بجومب ةطشنألاو 
  .انييف

  مداقلا عامتجالل قيرطلا ةطيرخولامع ألالودج ضارعتسا   - ًاعبار 
يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلاو انييف ةيقافتا يف فارط ألا رمتؤمل عساتلا كرتشملا عامتجالا دقعنيس  - ١٥

ىلإ ٢١نم ةرتفلا يف لايرتنوم لوكوتورب  يناثلا نيرشت٢٥  يف اود اسون رمتؤم زكرم يف ٢٠١١ربمفون /   
ىلإ عامتجالا مسقنيس ةداتعملاتاسرامملل ًاقفوو . ايسينودنإب يلاب مايأ ةثالث ةدمل يريضحت ءزج : نيأزج 

حابص نم ٠٠/١٠ةعاسلا يف يريضحتلا ءزجلا أدبي نأ ررقملا نمو . نيموي ةدمل ىوتسملا عيفر ءزجو  
يناثلا نيرشت٢١نينثالا  سيمخلا موي تقولا سفن يف ىوتسملا عيفرلا ءزجلا أدبيس نيح يف ٢٠١١ربمفون /   

يناثلا نيرشت٢٤ موي حابص نم ٠٠/١٠ةعاسلا يف نيكراشملا ليجست أدبيسو . ربمفون/  نيرشت ٢٠   
ىتح كلذ دعب موي لك حابص ٠٠/٨ةعاسلا يف ًاحوتفم ليجستلا نوكيسو ربمفون /يناثلا نيرشت ٢٤   
  .ربمفون/يناثلا

عيفرلا ءزجلا يف اهتشقانم رظتني يتلا ةيعوضوملا اياضقلا يريضحتلا ءزجلا لامعأ لودج لمشيو   - ١٦
ةيلاملا ريراقتلا نأشب لايرت نوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا نيب ةكرتشم اياضق اياضقلا هذه لمشتو. ىوتسملا

انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاحو لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتال ةينامئتسالا قيدانصلا تاينازيمو 
انييف ةيقافتاب ةصاخلا ةلصفنملا اياضقلا لمشتو . لايرتنوم لوكوتورب تاليدعتو لايرتنوم لوكوتوربو
قودنصلا ةلاحو انييف ةيقافتا يف فارطأل لنيعباتلا نو زوألا ثوحب يريدمل نماثلا عامتجالا ريرقت
  .انييف ةيقافتاب ةلصلا تاذ مظتنملا دصرلاو ثوحبلا ةطشنأ ليومتل ماعلا ينامئتسالا
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قودنصلا دراوم ديدجت يف رظنلا لايرتنوم لوكوتوربب ةصاخلا ةلصفنملااياضقلا لمشتو   - ١٧  
لوكوتورب نم ٢ةداملا نم تاءافعإلاب ةلصتملا ا ياضقلاو ؛لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل ينامئتسالا  

ًايئيب ةميلس ةقيرطبنوزوألل ةدفنتسملا داوملانم صلختلاو ؛لايرتنوم  قيرف لح يشرتلا تايلمع ثيدحتو ؛ 
ةجلاعمو ؛هئاضعأ يحنتل ةيهيجوتلا ئدابملاويداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا    

لامعتسا و ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لئادب نأشب ةيفاضإلا تامولعملاو ؛نفسلاةنايص يف ةمدختسملا 
 ماع ريراقتل ةلمتحملا زيكرتلا تالاجمو ؛لايرتنوم لوكوتوربل ةحرتقملا تاليدعتلاو ؛ايقيرفأ يف ليثيملا ديمورب

اعبنا نم يجيردتلا صلختلاو ؛تاونس عبرأ لك ردصت يتلا مييقتلا ةقرفأ ريراقت نم٢٠١٤ جتنملا تاث  
لوكوتوربل نغاهنبوك ليدعتل ةبسنلاب لابين ةلاحو ؛ ٢٣ -يرولف ورولكورديهلا نوبركلا بكرمليوناثلا 

اهيف رظنت يتلا غالبإلاو لاثتمالا اياضقو ؛ ٢٠١٢ماع لايرتنوم لوكوتورب تائيه ةيوضعو ؛لايرتنوم 
لمشي نأ حجرملا نمو ،ةرشاب م بتكملا عامتجا لبق نيموي ةدمل ةنجللا عمتجت فوسو. ذيفنتلا ةنجل

لاثتمالاب ةلصتملا تاعوضوملا نأشبتاررقملا نم ددعب ةيصوتلااهريرقت   .  
يريضحتلا ءزجلا ىلع ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا اسيئر فرشيس ةداتعملا تاسرامملل ًاقفوو   - ١٨

ةرمل داقعنالا ىلإ يريضحتل ا ءزجلا ةوعد فارطألل زوجي ىوتسملا عيفرلا ءزجلا حاتتفا دعبو. عامتجالا نم
  .ةلمتكم ريغ لامعأ يأ لامكتساب حامسلل ًاديفم كلذ تأر اذإ ىرخأ

يناثلا نيرشت٢٤موي ىوتسملا عيفرلا ءزجلا حاتتفا ةسائر يف كرتشيسو   - ١٩ سيئر نم لك ربمفون / 
لوكوتورب يف فارط ألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا سيئرو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل نماثلا عامتجالا

رمتؤمل عساتلا عامتجالا يسيئر فارطألا بختنت ىتح ةزيجو ةرتفل لامعألا رييستب ناموقيسو ،لايرتنوم 
ةداملل ًاقفوو . لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا

يف فارطألل ةداتعملا ةسرامملاو يلخادلا ماظنلا نم٢١ تاعوم بوان ت   ا نيب ررقملاو سيئرلا يتفيظو  
 فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالا سيئر باختنا عقوت ي ،ةيزيلكنإلا ةغللاب يدجبألا بيترتلا بسح ةيميلقإلا

نم ءاسؤر ةثالث باختناو ةيويسآلا لودلا نيب نم ر ديدجلا   رقملا باختناو ةيقرشلا ابوروأ لود نيب نم
  .ىرخأ لودو ةيبرغلا ابوروأ لودو يبيراكلارحبلا و ةينيتاللا اكيرمألود وةيقيرفألا لودلا نيب 

ةيقيرفألا لودلا نيب نم فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالل ديدجلا سيئرلا بختني فوسو   - ٢٠
لودلا نيب نم سيئرلل باون ةثالث بختنيو ىرخأ لودو ةيبرغلا ابوروأ لود نيب نم ر   رقملا بختنيو

  .يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ لودو ةيقرشلا ابوروأ لودو ةيويسآلا
لامعأ نأ ساسأ ىلع لامعألا لودج ةشقانم يف فارطألا هيجوتب ناسيئرلا موقيس كلذ دعبو  - ٢١  

ءزجلل ةماعلا تاسلجلا عم يزاوتلاب رمتست نأ نكمي يريضحتلا ءزجلا ءانثأ تئشنأ يتلا لاصتالا ةقرفأ 
يناثلا نيرشت٢٥ةعمجلا لبق ةقلعم اياضق يأ لحل ةل واحم يف ىوتسملا عيفرلا يذلا مويلا وهو ،ربمفون / 
ت   .ماررقم دامتعاب فارطألا هيف موق

  ىرخأ لئاسم  -ًاسماخ 
هابتنا هيجوت يف بغرت ىرخأ لئاسم يأ ريرقتلا اذه ةباتك تقو ىتح ةنامألا ىدل نكي مل   - ٢٢

  .عامتجالا ءانثأ ىرخأ لئاسم ةراثإ يف نيبتكملا ءاضعأ بغري دقو. اهيلإ بتكملا



UNEP/OzL.Conv.8/Bur.2/2-UNEP/OzL.Pro.22/Bur.1/2 

6 

  لوألا قفرملا

ةحودلا يف دوقعملا نماثلا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم اهدمتعا يتلا تاررقملل ماع ضرع 
ىلإ ١٦نم  يناثلا نيرشت٢٠    ٢٠٠٨ربمفون / 

نغاهنبوكو ندنل تاليدعتو ،لايرتنوم لوكوتوربو ،انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح : ٨/١ررقملا   -فلأ 
  لايرتنوم لوكوتوربل نيجيبو لايرتنومو

ا يف فارطألا تلفتحا٢٠٠٩ماع يف   - ١ ناَّكصلا حبصأ  امدنع لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافت 
لودلا عيمج امهيلع قدصتقالطإلا ىلع نيتدهاعم لوأ عيمج ىلع دعب قدصت مل لودلا لك نكلو .  
حضويو . نيجيبو لايرتنومو نغاهنبوكو ندنل تاليدعت لمشت يتلا ،لوكوتوربلا تاليدعت
لوألا نيرشت١٢ يفهتاليدعتو لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةدهاعم ىلع قيدصتلا ةلاح  ١ لودجلا ربوتكأ / 

يناثلا نيرشت١٥ و٢٠١١ ررقملا دامتعا خيراتو ٢٠٠٨ربمفون /  فارطألا عيمج ءامسأ بناج ىلإ ٨/١،   ،
  .تاليدعتلا ىلع دعب قدصت مل يتلا

  ١لودجلا 
نيجيبو لايرتنومو نغاهنبوكو ندنل تاليدعتب لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح 

لوألا نيرشت١٢يف  يناثلا نيرشت١٥ و٢٠١١ربوتكأ /    ٢٠٠٨ربمفون / 
    فارطألا ددع  
نيرشت ١٥يف     

ربمفون/يناثلا
٢٠٠٨  

نيرشت ١٢يف   
ربوتكأ /لوألا

٢٠١١  

  دعب قدصت مل يتلا نادلبلا

  نادوسلا بونج  ١٩٦  ١٩٣  انييف ةيقافتا
  نادوسلا بونج  ١٩٦  ١٩٣  لايرتنوم لوكوتورب
  نادوسلا بونج  ١٩٦  ١٨٩  ندنل ليدعت
  لابينو اينيغو نادوسلا بونج  ١٩٤  ١٨٤  نغاهنبوك ليدعت
بونج ،اناوستوب ،ةديدجلا اينيغ اوباب   ١٨٥  ١٦٧  لايرتنوم ليدعت

 ، راوفيد توك ،اينيغ ،يوبابمز ،نادوسلا
، ملا ،ايبيل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،برغ
  اوغاراكين ،لابين ،رامنايم

-ةيروهمج( ناريإ، روداوكإ، ناجيبرذأ  ١٧٠  ١٤٤  نيجيب ليدعت
، )ةيمالسإلا نيرحبلا ،ةديدجلا اينيغ اوباب  ،
ايفيلوب ،كسرهلاو ةنسوبلا ،اناوستوب -ةلود( 
ةيروهمجلا ،داشت ،وريب )تايموقلا ةددعتملا  ،
، ج ،ةيروسلا ةيبرعلا يتوبيج ،نادوسلا بون

 ، اينيغ ،يوبابمز ،رضخألا سأرلا
 ، ايبيل ،اينيك ،راوفيد توك ،ناتسخازاك
 ، ايناتيروم ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،برغملا

  يتياه ،اوغاراكين ،لابين ،رامنايم
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ىلع دعب قدصت مل يتلا فارطألاو ةديدجلا نادوسلا بونج ةلود ةدعاسمل ةدعتسم ةنامألا و  - ٢
  .اهيلع قيدصتلل اهدوهج يف لايرتنوم لوكوتورب تاليدعت

تاليدعتلا ىلع يملاعلا قيدصتلا زارحإ يف زرحملا مدقتلاب ًاملع ذخأي نأ يف بتكملا بغري دقو   - ٣
وأ اهيلع ةقفاوملا وأ تاليدعتلا ىلع قيدصتلاب دعب مقت مل يتلا لودلا عيمج ،ءاضتقالا بسح ،عجشي نأو 

ىلعاهيلإ مامضنالا يقلا،    .كلذب ما 
  عباسلا مهعامتجا يف نوزوألا ثوحب وريدم اهدمتعا يتلا تايصوتلا: ٨/٢ررقملا   -ءاب 

نم فينج يف دق   - ٤  ىلإ ١٨ع يذلا ،نوزوألا ثوحب يريدمل عباسلا عامتجالا ريرقت عبُط  ٢١ 
مقر ريرقتلا زمر تحت ٢٠٠٨ويام /رايأ يف دصرلاو ثوحبلل يملاعلا عورشملا ريراقت ةلسلس يف٥١،  لاجم    
طاقنو انييف ةيقافتا يف فارطألا عيمج ىلإ ريرقتلا لسرأو . ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملل عباتلا نوزوألا

ةنامألل يكبشلا عقوملا يف رش    .نو ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملل ةلاكولل ةيمسرلا لاصتالا
اسلا عامتجالا بتكم سيئر نم حارتقا ىلإ٨/٢ررقملا دنتساو   - ٥ يف دوقعملا فارطألا رمتؤمل عب  

عامتجالا جئاتن نع ًاضرع ًاضيأ تلمش ةشقانم دعب ررقملا فارطألا رمتؤم دمتعاو . ٢٠٠٥يف راكاد 
ضرعلا اذه مدقواهيلإ لصوت يتلا تايصوتلاو نوزوألا ثوحب يريدمل عباسلا سيئر ،  عامتجالا كلذ  
نم انييف ةيقافتال عباتلا ينامئتسالا قودنصلا نع ررقم عورشم ًاضيأ سيئرلا مدقو. وليروك لكيام ديسلا  

هدامتعا متو ،نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتاب ةلصلا تاذ مظتنملا دصرلاو ثوحبلا ةطشنأ ليومت لجأ 
  ).ررقملا كلذ نأشب تامولعملا نم ديزم ىلع عالطالل هاندأ ميج مسقلا رظنأ (٨/٣ررقملا هرابتعاب 

ًاضيأ اهلوانت دق عباسلا مهعامتجا يف نوزوألا ثوحب وريدم اهدمتع ا يتلا تايصوتلا تناكو  - ٦
عامتجالا اورضح ًافرط١٤٣نم دوفولا ءاسؤرو ةئيبلا ءار زو و ،ةحودلا يف فارطألا رمتؤمل نماثلا  مت  
يف يوجلا فالغلا تاسايق ةيمهأ لوانت ًاضيأ ن أ ىلع تاموكحلا ثح مت نالعإلا اذه يفو. ةحودلانالعإ  

ةرمتسملا ةبقارملا ةلصاوم ةلافك لجأ نم ةلصلا تاذ تانايبلا عمج جماربل ةلماكلا ةيطغتلا ةلافك ىلإ ىعست 
خانملا ر    .يغت عم هلعافتو يريفسوتارتسلا نوزوألا كلذ يف امب ،يوجلا فالغلل

ثوحب يريدمل عباسلا عامتجالا يف زيكرتلاب يظح يذلا صاخلا عوضوملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو   - ٧
دصرلا رارمتسا ةلافكب قلعتملا قلقلل يدصتلل يلتاسلادصرلا وه ناك ن وزوألا دعب ةمئالم ةروصب  

رمتؤم ررقم لالخ نم رشنلا متو . ةمداقلا ةليلقلا تاونسلا نوضغ يف ةمدخلا نم ةيلاحلا لتاوسلا جورخ
ةيضقلا  ةساردةلصاوم نم لتاوسلا عمتجم نيكمتل ةيضقلا هذه نع ةحودلا نالعإ لالخ نمو فارطألا 

اهمعدو ا  فالغلاو نوزوألا ملع عمتجم بناج نم رورضو ةلصلا تاذ جماربلا ةيمهأل مزاج كاردإ عم  
تامظنم نم ةثدحم تامولعم نوزوألا ثوحب وريدم ىقلتي نأ رظتني نماثلا عامتجالا يفو .يوجلا  
ىلع ةرملا هذه يف زي كرتلا عم ،لتاوسلاب ةلصتملا اياضقلا ةجلاعم نولصاويسو اهجمارب ةلاح نع لتاوسلا

  .نوزوألل ةيسأرلا ةروصلا حمالم مسر
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ةلصلا تاذ مظتنملا دصرلاو ثوحبلا ةطشنأ ليومتل انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلا : ٨/٣ررقملا   -ميج 
 نوزوألا ةقبط ةيامحلانييف ةيقافتاب 

ةنامألا تغلبأ امدنع ٢٠٠٨ماع ذنم انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلا يف فارطأ ةدع مهاس ت  - ٨  ،
قودنصلا نم تاقفنلاو تامهاسملا ةلاح نع فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالا ىلإ لماش ريرقت يف 

ينامئتسالا قودنصلا ةلاح نع ريرقت رخآ ةركذملا هذهليناثلاقفرملا نمضتيو . ينامئتسالا  .  
ةرقفلل ًاقفوو  - ٩ ررقملا نم ٣  يف ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملاو نوزوألا ةنامأ ترمتسا ٨/٣   

ةدحتملا ممألا جمانرب نيب مهافتلا ةركذم ماكحأب ًالمع كلذو ،ينامئتسالا قودنصلاب قلعتي اميف ام   واعت
لاومألا عيزوت نأشب تارارق لاذاخت ال ةيسسؤملا تابيترتلا نأشب ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملاو ةئيبلل
  .ينامئتسالا قودنصلا ىدل ةدوجوملا

  :نييفاضإ نيطاشنب مايقلا مت ينامئتسالا قودنصلا ىلإ فارطأ ةدع نم ةمدقملا تامهاسملا لضفبو  - ١٠
يف ةدوجوملا ةيقيرفألا نسبود ةزهجأ نيب ةينيبلاةنراقمل ا ةيلمع  )أ(  ،ايقيرفأ بونجب نيريأ 

تفلا يفترجو ىلإ ١٢نم ةر   لوألا نيرشت٣٠  ةركذملا هذهل ثلاثلا قفرملا نمضتيو . ٢٠٠٩ربوتكأ / 
طاشنلا اذه ةينازيم تناكو .طاشنلا اذه نع ًاريصق ًاريرقت رالود٦٦ ٠٠٠  تاقفنلا ريرقت لازيالو .  
  ؛ًارظتنم ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا نم يئاهنلا

ةيروهمجلاب ،يفولار كشتدار يإيف تدقع نس بود تانايب ةيعون نأشب ةيبيردت ةقلح  )ب(
ىلإ ١٤نم ،ةيكيشتلا  طابش١٨  هذهل عبارلا قفرملا يف طاشنلا اذه نع ريصق ريرقت دريو . ٢٠١١رياربف / 

رالود٥٨ ٥٠٠ طاشنلا اذه ةينازيم تناكو. ةركذملا ةيملاعلا ةمظنملا نم يئاهنلا تاقفنلا ريرقت لازي الو .  
  .ًارظتنم ةيوجلا داصرألل

ًايلاح رظنلا ديق ةيلاتلا عيراشملا لازت ال ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو   - ١١   :ينامئتسالا قودنصلا نم اهليومتل 
يف تاطحم ةدع يف اهئارج إلطيطختلا يرجيو ،اهل بحاصملا بيردتلاو روورب ةرياعم   )أ(

نيتنجرألاو يسورلا داحتالا يف روورب ةزهجأجاتحتو . ملاعلا ءاحنأ ليزاربلاو ) ةيمالسإلا - ةيروهمج(ناريإو  
  ؛٢٠١١ماع يف ةرياعملا ىلإ لابينو رصمو يليشو 

نيرشت يف ا ةزهجأعيمج لمشت ةينيب تانراقم ةيلمع   )ب(  مايقلل ططخيو ايقيرفأ يف نسبود  
ةرقفلا يف ةروكذملا نيري أيف ةينيبلا نسبود تانراقمل ًةعباتم كلذ نوكيسو . ٢٠١٣ربوتكأ /لوألا
  .ةقباسلا

قفوو  - ١٢ ررقملا نم ٢ةرقفلل ًا   تامظنملاو فارطألا ىلإ تاباطخ لاسرإب ًايونس ةنامألا تماق ٨/٣   
يماع يف ةلسرملا لئاسرلا بتقفرأو . قودنصلا يف ةيعوط تامهاسم ميدقت ىلإ اهوعدت ةلصلا تاذ ةيلودلا

ةرقفلا يف ةروكذملا ةطشنألا ريراقت ٢٠١١ و٢٠١٠ هالعأ١٤    .  
ب ةنامألا موقت فوسو  - ١٣ رظنيل يلام ريرقتو ينامئتسالا قودنصلا ةطشنأ نع لماش ريرقت دادعإ  

  .عساتلا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم امهيف
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مدقتلاو ينامئتسالا قودنصلا يف ةمهاسملا ددص يف ةلاحلاب ًاملع ذخأي نأ يف بتكملا بغري دقو   - ١٤
  .هلالخ نم ةلومملا ةطشنألا ذيفنت يف زرحملا

ملا:٨/٤ررقملا   -لاد    ناتينازيملاو نايلاملا ناريرقتلا: ةيلاملا لئاس 
ينامئتسالا قودنصلاىلإ ةمدقملا تامهاسملا تناك  - ١٥ ةرتفلا يف نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال    

يلاتلا وحنلا ىلع٢٠١٠-٢٠٠٨  :  
  ٢لودجلا 

  ٢٠١٠-٢٠٠٨ةرتفلل ينامئتسالا قودنصلا يف تامهاسملا 
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ةنسلا
ةدوقعملاغلابملا    ٦٠٣ ٠٠٠  ٦٠٣ ٠٠٠  ٦٠٢ ٩٩٩  

لوألا نوناك٣١ىتح ةدراولا غلابملا    ٣٩٥ ٦٣٢  ٤٥٤ ٠١٧  ٤٣٥ ٨٦٠  ربمسيد/ 

تامهاسملا كلذ يف امب ،ةعوفدملا ريغ تامهاسملا 
  ةقباسلا تاونسلل ةدوقعملا

٢٠٧ ٣٦٨  ١٤٨ ٩٨٣  ١٦٧ ١٣٩  

لوألا نوناك٣١يفو   - ١٦ تامهاسملا عومجم ناك٢٠١٠ربمسيد /   ٨١١ ٢٤٢ةعوفدملا ري  غ 
  .ًارالود

ثحب ،ءاضتقالا بسح ،موقي نأو فارطألا تامهاسمب ًاملع ذخأي نأ يف بتكملا بغري دقو   - ١٧  
نع ا   امهاسم عفدت مل يتلا فارطألا ثحي نأو لماكلابو ريخأت نودب تامهاسملا عفد ىلع فارطألا عيمج

  .نكمي ام عرسأب كلذ لعفت نأب ةقباسلا تاونسلا
ررقملا   -ءاه    انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالا: ٨/٥ 

ايسينودنإ ةموكح عم نواعتتةنامألا تلظ   - ١٨ فارطألا رمتؤمل عساتلا كرتشملا عامتجالا ميظنت يف   
ةموكح دفو عم ةنامألا تعمتجاو . لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلاو انييف ةيقافتا يف

يف يبورين يف تدقع يتلا ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سل أ ايسينودنإ  نيرشعلاو ةثلاثلا ةرودلا ءانث
تابلطتم عيمجب يفي عامتجالا ناكم نأ نم دكأتلل يلاب ىلإ ةثعب ةنامألا تلسرأكلذ دعبو . رياربف/طابش  

  .عامتجالل ةموكحلا تادادعتسا رضاحلا تقولا يف يرجتو. قرو نودب عامتجالادقع 
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  يناثلا قفرملا

يف فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا يف ةدمتعملا تاررقملا نأشب ةذختملا تاءارجإلا 
  ٢٠١١ربمتبس /لوليأ ىتح لايرتنوم لوكوتورب

ةنامألا ا  ةنامألا نم ةبولطملا تاءارجإلا  ررقملا ناونع  ررقملا    ذختا يتلا تاءارجإلا
ىـلع قيدصـتلا ةلاح       ٢٢/١

لوكوتوربو ا  نييف ةيقافتا 
تاليدــعتو لاــيرتنوم 
نغاهــنبوكو ندــنل  
نيجيــبو لاــيرتنومو  

  لايرتنوم لوكوتوربل

قدصـت مل يتلا لودلا عيمج ثح       
لوكوتوربو انييف ةيقافتا ىلع دعب     
قـفاوت وأ ا        اليدـعتو لايرتنوم

نأ ىـلع  اـهيلإ مضنت وأ امهيلع      
ةرورـض يعارت نأو كلذ لعفت      
ةـيامح نامضـل ةكراشملا ةيلومش      

  نوزوألا ةقبط

لودلا عيمج ىلإ لئاسر تلسرأ      •
نوناــــك يف ةــــينعملا 

لئاسرو  ٢٠١٠ربمسيد  /لوألا  
 .ةيلاتلا روهشلا يف ريكذت

عامتجا ةنامألا  تمظن • ريصق ًا   ًا 
فـلتخم يف فارطألا ريغ عم      
لايرتنوم لوكوتورب تاليدعت   
قـيرفلا عامتجا شماه ىلع     
يف ةيوضـعلا حوـتفملا لماعلا      

. ٢٠١١سطســــغأ /بآ
ضعب ىلإ تاثعب    ًاضيأ تلسرأو   

ةرورضـلاب اـهمالعإل نادلبلا     
ىــلع قيدصــتلل ةــلجاعلا  

 .لايرتنوم لوكوتورب تاليدعت
نيرشــت نيــب ةرــتفلا يف   •

 ٢٠١٠ربمفوـــن /يناـــثلا
، مت ٢٠١١ربمتبــس /لوــليأو

تاليدــعت ىــلع قيدصــتلا 
بناج نم لايرتنوم لوكوتورب    
وـحنلا ىـلع ةديدج فارطأ      

ليدعت ؛  ١-ندنل ليدعت   : يلاتلا
ليدــعت ؛ ٢-نغاهــنبوك 

-نيجيب ليدعت ؛    ٤-لايرتنوم  
٥.  

ةيلآلا مييقت   تاصاصتخا  ٢٢/٢  
لوــكوتوربل ةــيلاملا  

  لايرتنوم

ةيئاهنلا ةغايصلاب ةنامألا    مايق •  
ءاربـخ راـيتخا تاءارجإل     
نييجراـخلا نيلهؤملا مييقتلا    
ساــسأ ىــلع نيلقتســملاو 
دادـعإو ،ةمدقملا تاحارتقالا    
نيلهؤملاــب ةريصــق ةــمئاق 

ض ارعتـــسا ليهســـتو
يف ةلصـلا تاذ تاحارتقالا     

 .هيجوتلا قيرف
يف هـيجوتلا قـيرف ةدعاسم       •

هيجوتلا قيرفل لوألا ع    امتجالا دقع 
 ١يف لوكوتوربلل ةيلاملا ةيلآلا مييق      تل
لاـيرتنوم يف    ٢٠١١ليربأ  /ناسين  

  ، ءاضعأ   روضح يفادنكب  نوـلث مي 
دـنهلاو اسـمنلاو ايبمولوكو ادنك      
ةــيكيرمألا ةدــحتملا تاــيالولاو 

قيرفلا اوضع نكمتي ملو    . نابايلاو
ةيفالسـغويلا اينودقم ةيروهمج نم     

. روضـحلا نـم ايريجينو ةقباسلا     
يـس يأ ةكرش يف دوقع تحنمو       

لـيربأ  /ناسـين يف ةـيلودلا في     إ
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ةنامألا ا  ةنامألا نم ةبولطملا تاءارجإلا  ررقملا ناونع  ررقملا    ذختا يتلا تاءارجإلا
 نمازـتت ل تاعامتجالا ميظنت  

ىرـخألا تاـعامتجالا عم     
  .لايرتنوم لوكوتوربل

يف ضورعملا لودجلل ًاقفو     ٢٠١١  
  .٢٢/٢ررقملا 

ةــسارد تا صاصــتخا  ٢٢/٣
قودنصـلا دراوم ديدجت    
ذـيفنتل فارطألا ددعتملا    
لاــيرتنوم لوــكوتورب 

-٢٠١٢ةرــــتفلل 
٢٠١٤.  

رارقلاب قيرفلا ةنامألا   ترطخأ  يف   
  .٢٠١٠ربمسيد /لوألا نوناك

لودـج يف ةيضـقلا هذه تجردأ       
 نيثالثلاو يداحلا عامتجالا لامعأ   
. ةيوضـعلا حوـتفملا لماعلا قيرفلل     

دـعب ًاـيلي    مكت ًاريرقت قيرفلا دعأو   
يف هـيف رـظنلا متيسو عامتجالا       
نيرشــعلاو ثــلاثلا عاــمتجالا 

  .لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل
تامادختـسالا تانييعت     ٢٢/٤

داوـملا نـم ةيرورضلا     
ماـعل ةـباقرلل ةعضاخلا     

٢٠١١  

تاءاـفعإب فارطألا غالبإ     •
ةيرورضــلا تامادختــسالا 

 .ةبحاصملا طورشلاو
يف ةيليصـفت تامولعم    رشن   •

نـع ةنامألل يكبشلا    عقوملا  
رفوتت نأ نكمي يتلا تانوزخملا     

نـم   ٤ةرقفلا يف اهيلإ راشملا       
  .ررقملا

قــيرف ىلإ راــطخإلا لــسرأ •  
ميـــيقتلاو اـــيجولونكتلا 
قودنصلا ةنامأ ىلإو يداصتقالا    
نوناـك يف فارـطألا ددعتملا      

 .٢٠١١رياني /يناثلا
 ٢٠١١رياـني   /يناثلا نوناك يف   •

اـهعقوم يف ةـنامألا ترشن      
تاــنايب ليــصافت يكبشــلا 

تاـنوزخم اهيدل يتلا فارطألا     
نـم ةينالديصـلا ةـبترملا نم       
ةـيرولكلا نوبركلا تابكرم    
رفوـتت نأ نـكمي يتلا ةيرولف       
يتـلا فارـطألا ىلإ ريدصتلل      
تامادختسالل تاءافعإ اهيدل   

  .٢٠١١ماعل ةيرورضلا 
ةيرورضلا تامادختسالا    ٢٢/٥

نوــبركلا بــكرمل  
 ١١٣-يرولف يرولكلا 

تاــقيبط تلا ضارــغأل
داــحتالا يف ةيئاضــفلا 

  يسورلا

ءاـفعإب يـسورلا داحتالا      راطخإ  
بـكرمل يرورضـلا مادختسالا     

  .١١٣-يرولف يرولكلا نوبركلا

نوناك يف يسورلا داحتالا    راطخ  إ مت 
  .٢٠١١رياني /يناثلا

تامادختسالا تاءافعإ    ٢٢/٦
لـيثيملا ديموربل ةجرحلا    

  ٢٠١٢ و٢٠١١يماعل 

تاءاـفعإب فارطألا    راطخإ •  
يف ةــجرحلا تامادختــس الا

تايوتســملا نأشــب ررــقملا 
ديمورب جاتنإ نم ا       حومسملا
ماــعل هكالهتــساو لــيثيملا 

٢٠١١. 
اـيجولونكتلا قـيرف     راطخإ •  

هـتنجلو يداصتقالا مييقتلاو    

ةينعملا فارطألا ىلإ لئاسرلا تل     سرأ
ميــيقتلاو اــيجولونكتلا قــيرفو 
ةـينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا     
موـي هل ةعباتلا ليثيملا ديموربب ةينعملا       

لوألا نوناك٢٠   .٢٠١٠ربمسيد / 
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ةنامألا ا  ةنامألا نم ةبولطملا تاءارجإلا  ررقملا ناونع  ررقملا    ذختا يتلا تاءارجإلا
 ةـي نقتلا تاراـيخلاب ةصتخملا   

ذاختا لجأ نم ليثيمل    ا ديموربل
 يف  دراولا هيجوتلل ًاقفو ءارجإ   

ررقملا نم٤ةرقفلا   .  
لماشـــلا ءاـــفعإلا   ٢٢/٧

ةيربتخملا تامادختسالل  
  ةيليلحتلاو

ررقملاب فارطألاراطخإ • إ راــطخإلالئاــسرتلــسرأ   .  ىل  
رياـني  /يناـثلا نوناك يف فارطألا    

٢٠١١.  
ةعضاخلا داوملا مادختسا     ٢٢/٨

  عينصت لماوعك ةباقرلل
اـيجولونكتلا قـيرف     راطخإ •  

لجأ نم يداصتقالا مييقتلاو    
تاـبلطلل ًاـقفو ءارجإ ذاختا    

 .٥ و٤نيترقفلا يف ةدراولا 
فارــطألا عــيمج راــطخإ •  

  .ررقملاب

اـيجولونكتلا قيرف راطخإ مت      •
نوناك يف يداصتق   الا مييقتلاو 

 .٢٠١١رياني /يناثلا
 عـيمج ىلإ ررـقملا     غيلبتمت   •

نوناـــك يف فارـــطألا 
  .٢٠١١رياني /يناثلا

نوــبركلا تاــبكرم    ٢٢/٩
ةـيرولف ةيرولكورديهلا   
يف ًاقبســم ةــجوزمملا 

  تالويلوبلا

ررقملاب فارطألاراطخإ فارـطألا ىلإ راطخإلا لسرأ      •  . 
  .٢٠١١رياني /يناثلا نوناك يف

 ريمدــتلا تاــيجولونكت  ٢٢/١٠
ة دفنتسملا داوملاب ةقلعت  ملا
  نوزوألل

اـيجولونكتلا قـيرف     راطخإ •  
ذاـختال يداصتقالا مييقتلاو    
يف دراولا بلطلل ًاقفو ءارجإ     

 .١ةرقفلا 
ميدـقتل فارـطألا     راطخإ •  

ىلإ ةلصــلا تاذ تاــنايبلا 
طابش ١لبق ةنامألا    رـياربف  / 

٢٠١١.  

نوناـك يف راـطخإلا لسرأ       •
  .٢٠١١رياني /يناثلا

هـتزرحأ يذـلا مدقتلا       ٢٢/١١
يندـملا ناريـطلا ةمظنم     
ديعــص ىــلع يلودــلا 
مادختـسا نع لوحتلا    

  تانولاهلا

يندـملا ناريـطلا ةمظنم راطخإ      
  .رارقلاب قيرفلاو يلودلا

ناريـطلا ةمظنم ىلإ راطخإلا لسرأ    
رياني /يناثلا نوناك يف يلودلا يندملا    

٢٠١١.  

قودنص ـلا ةـنامأو يتياه راطخإ       يتياه يف ةلاحلا  ٢٢/١٢
تالاـكولاو فارـطألا ددعتملا     
ذاـختال قودنصـلا رارقب ةذفنملا      

نـم   ٤-١تارقفلل ًاقفو ءارجإ      
  .ررقملا

نوناــك يف راــطخإلا لــسرأ  
  .٢٠١١رياني /يناثلا

ةروفاغنـس لاثتما مدع      ٢٢/١٣
  لايرتنوم لوكوتوربل

يف فرـطلا ىلإ ةلاـسرلا تلسرأ         .ررقملاب ةروفاغنس راطخإ
  .٢٠١١رياني /يناثلا نوناك
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ةنامألا ا  ةنامألا نم ةبولطملا تاءارجإلا  ررقملا ناونع  ررقملا    ذختا يتلا تاءارجإلا
يتلا تامولعملاو تانايبلا     ٢٢/١٤

بجومب فارطألا اهتمدق   
لوـكوتورب نم    ٧ةداملا    

  لايرتنوم

يأ ةـنامألا ذختت نأ ًابولطم سيل         .ررقملاب ًاملع ةطاحإلا
  .ءارجإ

ةـكلمملا لاـثتما مدع       ٢٢/١٥
ةيدوعســلا ةــيبرعلا  

  لايرتنوم لوكوتوربب

ةيدوعسـلا ةيبرعلا ةكلمملا راطخإ     
  .ررقملاب

نوناـك يف راطخإلا ةلاس  ر تلسرأ 
  .٢٠١١رياني /يناثلا

ةـيروهمج لاـثتما مدع       ٢٢/١٦
لوــكوتوربل اــيروك  

  لايرتنوم

ايروك ةيروهمج ىلإ ةلاسرلا تلسرأ       .ررقملاب ايروك ةيروهمج راطخإ
  .٢٠١٠ربمسيد /لوألا نوناك يف

ىلع ناتسخازاك قيدصت     ٢٢/١٧
نغاهنبو ـك تال ـيدعت
ـبو  لاـيرتنومو نيجي ـ 

  لايرتنوملوكوتوربل 

يف ناتسخازاك ىلإ ةلاسرلا تلسرأ       .ررقملاب ناتسخازاك راطخإ
  .٢٠١٠ربمسيد /لوألا نوناك

وتاوناـف لاـثتما مدع       ٢٢/١٨
  لايرتنوم لوكوتوربل

يف وتاوناـف ىلإ ةلاـسرلا تلسرأ         .ررقملاب وتاوناف راطخإ
  .٢٠١٠ربمسيد /لوألا نوناك

صيخرت مظن ءاشنإ ةلاح      ٢٢/١٩
نم ءا   ب ٤ةداملا بجومب   

  لايرتنوم لوكوتورب

ينوربو الوغنأو ايبويثإ راطخإ     •
 روميتو اناوس توبو مالسلا راد  

ونيراــم ناــسو يتشــيل -  
 .ررقملاب وتوسيلو وتاونافو

فارــطألا عــيمج راــطخإ  •
ررقملا نم٣ةرقفلاب ىرخألا   .  

نوناــك يف لئاــسرلا تلــسرأ  
  .٢٠١٠ربمسيد /لوألا

داوـملا تانوزخم ةجلاعم      ٢٢/٢٠
  نوزوألل ةدفنتسملا

يف فارــطألا عــيمج غالــبإ  
  .ررقملاب لايرتنوم لوكوتورب

يف فارـطألا ىلإ ةلاسرلا تلسرأ      
  .٢٠١٠ربمسيد /لوألا نوناك

: ةيلاملاو ةيرادإلا لئاسملا    ٢٢/٢١
  تاينازيملاو ةيلاملا ريراقتلا

ةلصـلا تاذ فارـطألا راطخإ      
  .ةينازيملا يف اهنم لك ةمهاسمب

فارـطألا ىلإ تاراطخإلا تلسرأ     
رياـني  /يناـثلا نوناك يف ةمهاسمل    ا

٢٠١١.  
ةيوضــع يف تارييــغتلا   ٢٢/٢٢

  مييقتلا ةقرفأ
ءاضـعألا ىلإ ةلاسر لاسرإ      •

ءاضـعألاو مهـتيالو ةيهتنملا    
ايجولونكتلا قيرف يف    نيدفاولا  

مهغيـلبتل يداصتقالا مييقتلاو    
 .ررقملاب

ذاــختاب قــيرفلا راــطخإ •  
تاـبلطلل ًاـقفو تاءارجإلا     

نم  ٨ و ٧نيترقفلا يف ةدراولا      
 .ررقملا

  

نوناــك يف ةلاــسرلا تلــسرأ  
  .٢٠١١رياني /يناثلا
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ةنامألا ا  ةنامألا نم ةبولطملا تاءارجإلا  ررقملا ناونع  ررقملا    ذختا يتلا تاءارجإلا
رئازجلاو ايناملأو اينيمرأ راطخإ     •  ذيفنتلا ةنجل ةيوضع  ٢٢/٢٣

اوغاراـكينو اـكنال يرسو     
 .ددج ًءاضعأ مهرايتخاب

سيـئر بئانو سيئر راطخإ      •
  .٢٠١٠ماعل ذيفنتلا ةنجل 

ةينعملا فارطألا ىلإ لئاسرلا تلسرأ     
  .٢٠١٠ربمسيد /لوألا نوناك يف

  
ةديســلا ىلإ ناتلاــسر تلــسرأ 

ديسـلاو  ) ايناملا(ترازوم ثيبازيلا   
نوناـك يف   ) ندرألا(ةدوعلا يزاغ   

  .٢٠١٠ربمسيد /لوألا
ةيذيفنتلا ةنجللا ةيوضع     ٢٢/٢٤

ددــعتملا قودنصــلل  
  فارطألا 

ايلارتـس  أو نيتنجرألا راطخإ   •
ةــيروهمجلاو اــكيجلبو  
نيصـلاو ارسيوسو ةيكيشتلا    

اـبوكو اسـنر    فو ادانيرغو 
برـغملاو اينيكو تيوكلاو    
ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو   

 . نابايلاو
نوـج كيرتاب ديسلا     راطخإ •  

 هرايتخاب) ايلارتسا(ين  رينيكأم
ديسلاو ةيذيفنتلا ةنجلل   ًايسيئر  

هرايتخاب ) نيصلا(نيو يرو   
  .ةيذيفنتلا ةنجللا سيئرل ًابئان

نوناـك يف تاراـطخإلا تلسرأ      
  .٢٠١٠ربمسيد /لوألا

ناكراشــملا ناســيئرلا   ٢٢/٢٥
حوـتفملا لماعلا قيرفلل    

يف فارـطأل   لةيوضعلا  
  لايرتنوم لوكوتورب

داميكلا يدوو ة   ديسلا راطخإ  •
خيش يايدن  أ ديسلاو ) ادنلوه(

  .)لاغنسلا(اليس 

نوناـك يف تاراـطخإلا تلسرأ      
كرتــشاو ٢٠١٠ربمســيد /لوألا  

 يداحلا عامتجالا ةسائر يف نانثالا    
حوـتفملا لـماعل    ا قيرفلل نيثالثلاو  

  .٢٠١١سطسغأ /بآ يف ةيوضعلا
٢٢/٢٦  
  

ثــلاثلا عاــمتجالا  
يف فارطألل نورشعلاو   

  لايرتنوم لوكوتورب

 .فارطألا عيمج راطإ •
ةفاضـتسال تاـبيترت ذاختا      •

  .ايسينودنإ ،يلاب يف عامتجالا

ءدـبل ايسينودنإ ىلإ ةنامألا تبهذ      
دعوم ىلع قافتالا متو ؛تاضوافملا     

متو ؛عامتجالا ناكمو  ىلع عيقوتلا      
نآلا يرجتو فيضملا دلبلا تابيترت     
عامتجالا دقعل ةيريضحتلا لامعألا    

  .نيرشعلاو ثلاثلا
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  ثلاثلا قفرملا
عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجال ا نعةرداصلا قئاثولا ةمئاق 

لوليأ٣٠ىتح لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا    ٢٠١١ ربمتبس/ 
  ناونعلا ةقيثولا زمر

UNEP/OzL.Conv.9/1-

UNEP/OzL.Pro.23/1 

 تقؤملا لامعألا لودج

UNEP/OzL.Conv.9/1/Add.1-

UNEP/OzL.Pro.23/1/Add.1 

 حورشملا تقؤملا لامعألا لودج

UNEP/OzL.Conv.9/2-

UNEP/OzL.Pro.23/2 

يف انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم ىلع ةحورطم اياضق 
فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو ،عساتلا هعامتجا  

هابتنا ىعرتس   ي تامولعمو لايرتنوم لوكوتورب يف
 اهيلإ نيروكذملا نيعامتجالا

UNEP/OzL.Conv.9/2/Add.1-

UNEP/OzL.Pro.23/2/Add.1 

يف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالا يف اهتشقانمل اياضق 
ثلاثلا عام تجالاو امهتيانعل تامولعمو انييف ةيقافتا

 لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو

UNEP/OzL.Conv.9/3-

UNEP/OzL.Pro.23/3 

رمتؤمل عساتلا عامتجالا ىلع ةضورعملا تاررقملا عيراشم 
نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا 

 لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل

UNEP/OzL.Conv.9/3/Add.1-

UNEP/OzL.Pro.23/3/Add.1 

رمتؤمل عساتلا عامتجالا ىلع ةضورعملا تاررقملا عيراشم 
نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا 

ةفاضإ-لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل  اهيف رظنلل،     

UNEP/OzL.Conv.9/4 ةحرتقملا تاينازيملاو ٢٠١١ماعل  ةدمتعملا ةينازيملا  
 نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلل
 ٢٠١٤ و٢٠١٣ و٢٠١٢ تاونسلل

UNEP/OzL.Conv.9/4/Add.1  ةيامحل انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلل يلاملا ريرقتلا
 – ٢٠١٠نيتنسلا ةرتف نم ىلوألا ةنسلل نوزوألا ةقبط 

ماع تاقفنو ٢٠١١ ةدمتعملا ةينازيملاب ةنراقم٢٠١٠    

UNEP/OzL.Conv.9/5 ماعلاينامئتسالا قودنصلا ثوحبلا ةطشنأ ليومتل    
 انييف ةيقافتاب ةلصلا تاذ مظتنملا دصرلاو

UNEP/OzL.Conv.9/6  ىدل نوزوألا ثوحب يريدمل نماثلا عامتجالا تايصوت
 انييف ةيقافتا يف فارطألا
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  ناونعلا ةقيثولا زمر

UNEP/OzL.Pro.23/4  ينازيملاو٢٠١١ماعل ةدمتعملا ةينازيملا يماعل ن اتحرتقملا نات 
لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلل ٢٠١٣و ٢٠١٢  

 نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم

UNEP/OzL.Pro.23/4/Add.1  لايرتنوم لوكوتورب ل ينامئتسالانيقودنصلل يلاملا ريرقتلا
نم ىلوألا ةنسلا نع نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب 

 ٢٠١٠ماعل تاقفنلاو  ٢٠١١ - ٢٠١٠ نيتنسلا ةرتف
 ةدمتعملا ةينازيملابةنراقم 

UNEP/OzL.Pro.23/5 تايالو نم مدقم لايرتنوم لوكوتوربل حرتق ملاليدعت لا
 ةدحوملا ايزينوركيم

UNEP/OzL.Pro.23/6  ةروصب مدقم لايرتنوم لوكوتوربلحرتق ملاليدعتلا  
ةدحتملا تايالولاو كيسكملاو ادنك نم ةكرتشم 

 ةيكيرمألا

UNEP/OzL.Pro/23/7-

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/47/2 

ةداملا بجومب فارطألا نم ةمدقملاتامولعملا  نم ٧   
 نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب

UNEP/OzL.Pro/23/7/Add.1-

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/47/2/Add.1 

نم ٧ةداملل ًاقفو فارطألا نم ةمدقملا تامولعملا   
نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملاداوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب   

UNEP/OzL.Pro.23/8  ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ريرقت
ثلاثلا عامتجالا ىلإ مدقملا لايرتنوم لوكوتورب 

 فارطألل نيرشعلاو

UNEP/OzL.Pro.23/9 ةنامألا نم ةركذم - يعيمجت ريرقت 

UNEP/OzL.Pro.23/10  لك ىرجي يذلا مييقتلا عيضاوم نأشب مييقتلا ةقرفأ راكفأ
 ٢٠١٤ماع يف هميدقت عمزملاو تاونس عبرأ 
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  عبارلا قفرملا
ىتح نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالل ةيمالعإلا قئاثولاو ةيساسألا تامولعملا قئاثو  ٣٠ 
   ٢٠١١ربمتبس /لوليأ

  ناونعلا  ةقيثولا زمر
TEAP TEAP Report - Supplement to the May 2011 TEAP 

Replenishment Report 
TEAP Assessment of the funding requirement for the replenishment 

of the Multilateral Fund for the period 2012 - 2014 (May 
2011) 

TEAP Technology and Economic Assessment Panel (TEAP) - May 
2011 - Progress Report - Volume I 

TEAP Technology and Economic Assessment Panel - 2010 
Assessment Report 

TEAP/CTOC Chemicals Technical Options Committee (CTOC) - 2010 
Assessment Report 

TEAP/FTOC Rigid and Flexible Foams Technical Options Committee 
(FTOC) - 2010 Assessment Report 

TEAP/HTOC Halons Technical Options Committee (HTOC) - 2010 
Assessment Report 

TEAP/MBTOC Methyl Bromide Technical Options Committee (MBTOC) - 
2010 Assessment Report 

TEAP/MTOC Medical Technical Options Committee (MTOC) - 2010 
Assessment Report 

TEAP/RTOC Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pumps Technical 
Options Committee (RTOC) - 2010 Assessment Report 

EEAP Environmental Effects of Ozone Depletion and its 
Interactions with Climate Change - Environmental Effects 
Assessment Panel (EEAP) - 2010 Assessment Report 

EEAP/FAQs Questions and Answers about the Environmental Effects of 
the Ozone Layer Depletion and Climate Change: 2010 Update 

SAP Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2010 - Scientific 
Assessment Panel (SAP) - 2010 Assessment Report 

SAP/FAQs Twenty Questions and Answers About the Ozone Layer: 2010 
Update - Scientific Assessment Panel (SAP) - 2010 
Assessment Report 

 
_________  


