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 لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل
 لايرتنوم لوكوتوربل

نوعبرألاوسداسلاعامتجالا    
 ٢٠١١سطسغأ /بآ ٨ و٧، لايرتنوم

  لامعأنع لايرتنوم لوكوتو ربل لاثتمالامدع ءارجإ بجومب ذيفن تلا ةنجلريرقت 
نيعبرألاوسداسلااهعامتجا     

 عامتجالا حاتتفا - ًالوأ 
لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجلل نوعبرألاو سداسلا عامتجالا دقع  - ١

رتنوم يف يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنمل يسيئرلا رقملايفلايرتنوم  بآ٨ و٧ يموي ،ادنك ،لاي  سطسغأ / 
٢٠١١. 

ديسلاتحتتفا - ٢ سيئر)ايناملأ(تريزنوم ثيب ازيلا ة  ةعاسلا يف عامتجالا ،ذيفنتلا ةنجل ة   ١٠/١٠ ،
بآ٧موي نم  بسطسغأ/  حرف يلثممو ةنجللا ءاضعأب ت،  ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ  

 ،  .قودنصلل ةذفنملا تالاكولاوقودنصلل يذيفنتلا ةنجللاو لايرتنوم لوكوتورب

نم مهريغو ةنجللا ءاضعأب ،نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا ،سيلازنوغ وكرام ديسلا بحرو  - ٣
ىلع هنأب حرصو . تانايبلا غالبإ ريراقتب ًائدتبم ،ةنجللا لامعأ لودج دونب ضرعتساو ،نيكراشملا

لوليأ ىتح ةبجاو تسيل ٢٠١٠تانايب نأ نم مغرلا  نإف ٢٠١١  اهنيب نم ،ًافرط ١٢١،  ًافرط ٨٤   
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ًالماع  عيمج نأو ،لعفلاب ا٥   انايب تغلبأ دق رطألاكلت ،  بجومب ةلماعلا فا   

ةداملا ن ١ةرقفلا  داوملا جاتنإو كالهتسا نم يجيردتلا صلختلل ةفدهتسملا ماقرألل لاثتما ةلاح يف ٥   
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا عيمج ى لع ىنثأو. ٢٠١٠ماعل نوزوألل ةدفنتسملا  نم ٥   

ا  ، ماتلايجيردتلا صلختلا بامازتلاب تفوأ يتلا لوكوتوربلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم عيمج نم  
فقوم يف فارطألا كلت ةبستكملا ةربخلا عضت نأ يف هلمأ نع ًابرعم ،نوبركلا ديرولك عبارو تانولاهلاو 
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ءافولل تقولايتأي امدنعبيط  يتلا ةباقرلا ريبادتب   يماع يف اهذافن أدبي  اذه يفو . ٢٠١٥ و٢٠١٣ 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ددع كانه ناك ،ددصلا  ليدعتل تابلطب تمدقت دق ٥   

ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب ةقلعتملاو ا   ةصاخلا ساسألا طخ تانايب)HCFCs(نم ناكو ؛ 
عم قفت ت تناك اذإتارييغتلا كلت لوبق يغبني ناك اذإ ام نأشب تاهيجوت مدقت نأ ةنجل لا نمعقوتملا 

مأ١٥/١٩ررقملا يف ةدراولا ةيجهنملا   .ال  

لئاسم ىلإ ةبضتقم ةروصب هابتنالا  - ٤   تَفل لامعألا لودج ىلع ةجردمو داوملا يف راجتالا لثم    
تابقعلاو ،صيخرتلا مظن ءاشنإ ةلاحو ،لوكوتوربلا تاليدعت ى لع قيدصتلا مدعو ،نوزوألل ةدفنتسملا
يتلا ةيرشعلا تاناخلا ددع ةلأسم نأ ىلإ راشأو . لوكوتوربلا يف ديدج فرطك قارعلا اههجاوت يتلا

ا ديدحت يفاهمادختسا يغبني  امازتلال فارطألا لاثتما مييقت دنع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تايمك  
بلطتت يتلا تالانوكت فوس ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركل ا تابكرمب ةقلعتملا  نم تاهيجوتا نم   

فارطألا ددعتملا قودنصلا طورشل ًاقفو ليومتلاو لاثتمالا ىلع ا  ، . ايعادتل ًارظن ةنجللا ماتخلا يفو
ن أل ًارظن هنأ ًاظحالم ،لوكوتوربلا تاليدعت عيمج ىلع لماشلا قيدصتلا ىلع عيجشتلا نيلثمملا دشان

علطم يف ةلأسملا هذه ىلع ةزكر   صت مل يتلا فارطألا ددع نإف٢٠١١م ةلمح تأدب ةنامألا ىلع قد  
نم ضفخنا دق تاليدعتلا نم رثكأ وأ ليدعت ىلإ ٣٠  فارطأ ةعبرأ نم رثكأ دوجو عم ،ًافرط ٢٧   
نأ نكمي قيدصتلا مدع نأ نم رذحو . يناملربلا ىوتسملا ىلع ةيقبتملا تاليدعتلا ىلع قيدصتلا شقانت
يف حاجنلاب نيلثممل لهتاينمت نع برعأو . لابين ةلاح يف دهوش امك ،ةيبلس تاريثأت هيلع بترتت

  .مالوادم

 روضحلا
، : ةنجللا يف ءاضعألا ةيلاتلا نادلبلا ولثمم عامتجالا رضح - ٥ ايناملأ ،اينيمرأ ،يسورلا داحتالا
نكمتي ملو .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو اوغاراكين ،رجينلا ،رصم ،اكنال يرس ،ايسول تناس ،ندرألا  
  روضحلا نم رئازجلا بودنم
 .ةنجللا نم ةوعد ىلع ءانب ناتسكيجاطو يبوروألا داحتالا ولثمم عامتجالا رضحو  - ٦

نع نولثممعامتجالا رضح امك   - ٧ ، قودنصلا ةنامأ   ةيذيفنتلا ةنجللا سيئرو  فارطألا ددعتملا
ممألا جمانرب : فارطألا ددعتملاقودنصلل ةذفنملا تالاكولا نع نولث ممو فارطألا ددعتملاقودنصلل 

 ،  .يلودلا كنبلاو ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ،يئامنإلا ةدحتملا
  .ةيملاعلا ةئيبلا قفرم لثمم ًاضيأ عامتجالا رضحو
ةمئاق ريرقتلا اذهليناثلاقفرملا يف درتو   - ٨ نيكراشملاب   .  

  لمعلا ميظنتولامعألا لودج رارقإ   -ًايناث 
لودج ىلإًا دانتسا، يتآلالامعألا لودج ةنجللا ترقأ   - ٩ ةقيثولا  يف دراولا تقؤملا لامعألا  

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



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/46/5 

3 

 .عامتجالا حاتتفا  - ١
 .لمعلا ميظنتو لامعألا لودج رارقإ  - ٢
لوكوتورب نم ٩ و٧نيتداملا بجومب تامولعملاو تانايبلا ن ع ةنامألا همدقت ضرع  - ٣  

 .ةلصلا تاذ اياضقلا نعو لايرتنوم
نع لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ همدقت ضرع   - ٤

يتلا ةطشنألا نعو ،قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا نع ةرداصلا ةلصلا تاذ تاررقملا  
فنملا تالاكولا ا  ةدحتملا ممألا جمانربو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب (ةذ تعلطضا

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

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

 ؛)٢١/١٧ و١٧/٢٧ناررقملا (شيدالغنب   ‘١’
تايموقلا ةددعتملا-ةلود (ايفيلوب   ‘٢’  )١٥/٢٩ررقملا ) ( 
 ؛)٢١/١٨ررقملا (كسرهلاو هنسوبلا   ‘٣’
 ؛)١٧/٢٩ررقملا (يليش   ‘٤’
 ؛)٢٠/١٦ررقملا (روداوكإ   ‘٥’
 ؛)١٤/٣٤ررقملا (ايبويثإ   ‘٦’
 ؛)١٥/٣٤ررقملا  (الاميتاوغ  ‘٧’
واسيب -اينيغ   ‘٨’  ؛)١٦/٢٤ررقملا ( 
 ؛)١٧/٣٧ و١٥/٣٦ ناررقملا (ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا  ‘٩’
 ؛)١٥/٣٧ررقملا (فيدلم   ‘١٠’
 ؛)١٥/٣٨ررقملا (ايبيمان   ‘١١’
 ؛)١٦/٢٧ررقملا (لابين   ‘١٢’
 ؛)١٤/٣٠ررقملا (ايريجين   ‘١٣’
 ؛)١٦/٢٩ررقملا (ناتسكاب   ‘١٤’
ةديدجلا اينيغ اوباب  ‘١٥’  )١٥/٤٠ررقملا ( 
 ؛)١٩/٢٢ررقملا (ياوغاراب   ‘١٦’
 ؛)١٦/٣٠ررقملا (نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس   ‘١٧’
 ؛)٢٢/١٥ررقملا (ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا   ‘١٨’
 ؛)٢١/٢٣ و٢٠/١٩ناررقملا (لاموصلا   ‘١٩’
 ؛)١٧/٣٩ررقملا (ياوغوروأ   ‘٢٠’
 ).٢٢/١٨ررقملا (وتاوناف   ‘٢١’
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ناررقملا (ةيعجرملا تانايبلا رييغت تابلطب ةقلعتملا تامولعمل اضارع تسا  )ب(
 ):١٥/١٩ و١٣/١٥
  ؛رضخألا سأرلا  ‘١’
 ؛وغنوكلا  ‘٢’
 ؛ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج  ‘٣’
 ؛انايغ  ‘٤’
  ؛ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمج  ‘٥’
 ؛وتوسيل  ‘٦’
 ؛والاب  ‘٧’
 ؛يبيسنيربو يموت ناس  ‘٨’
 ؛ناميلس رزج  ‘٩’
 ؛ناتسكيجاط  ‘١٠’
 ؛وغوت  ‘١١’
 ؛اغنوت  ‘١٢’
  ؛وتاوناف  ‘١٣’
 .يوبابمز  ‘١٤’

فارطألا ريغ عم ةيراجتلا تالدابملاب ةقلعتملا ماكحألل لمتحملا لاثتمالا مدع تالاح   - ٦
 .يبوروألا داحتالا): لايرتنوم لوكوتورب نم ٤ةداملا (

ةرقفلا قيبطت  - ٧ ةداملا نم ٨  ليدعت نأشب لوكوتوربلا نم ٤  لوكوتوربل نغاهنبوك  
لابين ىلعلايرتنوم  . 

 .تانايبلا ريرقت نع ةئشانلا ىرخألا لاثتمالا مدع اياضق يف رظنلا  - ٨

 :صيخرتلا مظن ءاشنإ نع ةنامألا ريرقت يف رظنلا - ٩
ةداملا نم ٤ةرقفلا (فارطألا لاثتما   )أ( لايرتنوم لوكوتورب نم ءاب٤   ؛) 
ناسو ،وتوسيلو ،ايبويثإو ،مالسلا را د ينورب: ٢٢/١٩ررقملل لاثتمالا   )ب(

يتشيل-روميتو ،ونيرام   . 

 .ذيفنتلا ةنجل نم ةوعد ىلع ءانب عامتجالل ةرضاحلا فارطألا لاثتما نع تامولعم  - ١٠

 .ىرخأ لئاسم  - ١١

 .عامتجالا ريرقتو تايصوتلا دامتعا  - ١٢

  .عامتجالا ماتتخا  - ١٣
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تانايبلا غالبإ دنع ةيرشعلا تاناخلا مادختساو قارعلا يف ةلاحلا شقانت نأ ىلع ةنجللا تقفتاو  - ١٠  
ةداملا تحت لوكوتوربلا نم ٧ةداملا بجومب    .‘‘ىرخأ لئاسم ’’١١ 

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

يتلا تامولعملا نأشب ريرقتلا يف ةدراولا تامولعملا ةنام ألا لثمم زجوأ ،دنبلا اذهل هميدقت ىدلو  - ١١
لوكوتوربلا نم ٧ةداملا بجومب فارطألا اهتمدق   )UNEP/OzL.Pro/ImpCom/46/2.( 

ةيادبلا يف لوانتو  - ١٢ انايب رييغتل ىعست يتلا فارطألا  ١٣/١٥ررقملا نأ ىلإ راشأ ف ةيعجرملا ا 
جل ىلإ ا  لثم ميدقت نأشب تاهيجوت ١٥/١٩ررقملا نأو ،ذيفنتلا ةن ابلط ميدقتب فارطألا كلت حصن  م دَق  

نم ةمدقم تابلط يهو ةنجللا ىلع ةضورعملا تابلطلا زجوأو. اهضارعتساو تابلطلا هذه ًافرط ١٥   
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ًالماع  رقفلا كلتب لماع ريغ دحاو فرطو٥  لاثتمالا ةلاحب قلعتي اميفو .  

تاونسلل ةبسنلاب هنأ ركذ ،ةيونسلا تانايبلا نع غالبإلا تابلطتمل عيمج تمدق ٢٠٠٩ - ١٩٨٦   ،
ةبولطملا تامولعملاعيمجفارطألا  نميلا ءانثتساب  ءانثتساب ًالمتكم ريرقتلا ناكف ،نميلا ةلاح يف امأ .  

ضارعتسا جئاتن ىلإ دنتستيتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب ةصاخلا تانايبلا  اذ ه ةرادإ ةطخ 
ماعل ةبسنلابو .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل دلبلا ماق ٢٠١٠   ،

يونسلا غالبإلا تامازتلال لاثتما مدع تالاح يأ نأ نم مغرلا ىلع ،غالبإلاب نآلا ىتح ًافرط  ١٢١
يف غالبإلل يئاهنلا دعوملا ءاهتنا دعب الإ اهيف رظني التانايبلا نع  لوليأ٣٠    .٢٠١٠ربمت بس/ 

ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةيرورضلا تامادختسالل تاءافعإلا نع غالبإلا ةلأسم ىلإ لقتنا و  - ١٣
يناثلا نوناك هتياغ دعوم يفريراقتلا كلت ميدقتبولطملا و، ٢٠١٠ماعل ةحونمملا ةيرولف  ، ٢٠١١رياني / 

يروهمجلاءانثتسإب اهريراقت تمدقةينعملا ًافرط رشع دحألا نإ لاق  غالبإلا ةلاح يفو . ةيروسلا ةيبرعلا ة 
ـل ةحونمملا ليثيملا ديموربلةجرحلاتامادختسال لتاءافعإلا نع  نإف ٢٠١٠   ةينعملا ةسمخلا فارط ألا، 

ءانثتساب اهريراقتتمدق ماعلا نع ةجرحلا تامادختسالل تانييعت يأ مدقت مل ا    أ امك ،ليئارسإ  
  .يراجلا

هنأ ةنامألا لثمم حضوأ ٢٠١٠يف ةباقرلا ريبادتل لا ثتمالا ةلاحب قلعتي اميفو  - ١٤ دادعإ تقو ىتح ، 
ماق نيحلا كلذ ذنمف كلذ عمو . ٢٠١٠ماعل ةبسنلاب لاثتما مدع تالاح يأ  ددحتمل تانايبلا ريرقت 

اذه ةنامألا عباتتو . ةرربم ريغ تافارحنال ةليلق تالاح ديدحت متو ،غالبإلاب فارطألانم ديزملاو ديزملا 
فارطألا عم رمألا اياضقلا هذه لحةينعملا   ت مل اذإ ةنجللا غالبإب موقت فوسو  ،.  

١٥ -   ، تانايبلا ريرقت دادعإ تقو ،دحوملا نيزختلا لجسب قلعتي اميف هنأ ةنامألا لثمم فاضأو
عباسلا عامتجالا ءانثأ ًالمكتسم ًاريرقت ةنامألا مدقت فوسو . ةديدج تالاح يأ نع غلبُأ دق نكي مل
ةنجللنيعبرألاو مدقت مل يتلا فارطألاب لاصتالاب ةنامألا تماق عينصتلا لماوع نع غالبإلا لاجم يفو .  

ررقملا وأ ١٠/١٤ررقملل ًاقبط كلذو تامولعم   موقتسوريراقتلا نم ريثكلا ةنامألا تقلتو . ٢١/٣ 
نيعبرألاو عباسلا اهعامتجا يف ةنجلل تامولعمميدقتب  .  
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تنإ ةيضقماتخلا يف لوانتو  - ١٦ ريغ فارطألا ىدل ٢٠١٠يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جا    
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  تاجايتحالاب ءافولل ٥  اذه ىلع ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا  

فوس هنأو . تانايبلا ريرقت دادعإ تقو تامولعملا نم ٍليلق ٍردق يقلت مت هنإ لاقو )٢٧/٢ررقملا (وحنلا 
ةنجلل نيعبرألاو عباسلا عامتجالا ىلع ضرععإ يرجي    .ي ٍلامكتسا داد

 .ةمدقملا تامولعملابًاملع ةنجللا تطاحأو   - ١٧
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
دنبلا اذهتحتًاريرقت فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ لثمم مدقو  -١٨ ضارعتساب أدب دقو .  

 ًاضراع ،نيتسلاو يداحلا اهعامتجا ذنم فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ا ذختا يتلا تاررقملا
ىلع تاسايسلا تاررقم تلمتشاو . لاثتمالاب ةقلعتملا تاررقملاو تاسايسلا تاررقم نم ًالك كلذب

راطخإ الوغنأ ىلإ بلطي يذلا ٦٣/٤ررقملا  تاليدعتلاب ةيذيفنتلا ةنجللا،  ايرتنوم لوكوتوربلةيقبتملا  ل  
 نغاهنبوكليدعت ىلع قيدصتلل اهدوهج ةلصاوم اينيغ نم كلذك بلطيو ،نكمم تقو عرسأ يف كلذو 

؛ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل ليومت ىلع لوصحلا نم اهنيكمتل كلذو 
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نأب يضقي يذلا ٦٣/١٥ررقملا ىلإ ةفاضإلاب  ةداملا نم١  تغلبأ يتلا ٥    

ةداملا تحتةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نع  ديربتلا ةنايص عاطق يف٧  طقف  اهيدلو    
نوبركلا بكرم يفجزملا ةقبسملا تال رويلوبلا مظن ىلع ًايرصح دمتعت يواغر تاعورشم  
ا  ب١٤١ -يرولف يرولكورديهلا اهنكم كالهتساأ نع غلبملا ريغ ةدروتسملا ىلعو  ةيئانثتسا ةفصب، ي

ليوحتل ليومتلا ىلع لوصحلل ًابلط مدقت نأ ٦١/٤٧ررقملا عم قفتي امبو ،ةدح ىلع ةلاح لك ساسأ   ،
نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ةطخ نم ىلوألا ةلحرملا ذيفنت ءانثأ تاعورشملا كلت 

 .ةيرولف ةيرولكورديهلا

ىرخألاتارارقملا تلمشو -١٩ ا لاثتمالاب ةقلعتملا  عيمج نأ ىلع صني يذلا ٦٣/١٧ررق مل   تابلطلا 
امب ةموكحلا نم اهيلع ديكأت ىلإ جاتحت ،ًادعاصف ةيذيفنتلا ةنجلل نيتسلاو نماثلا عامتجالا نم ةمدقملا 

تابكرم تادراو صصحبو صيخارتلاب ًاصاخ قيبطتلل ًالباق ًادوجوم  ًاينطو ًاماظن كانه نأ ىلإ ريشي
 واهجاتنإو، ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا نامض ىلع قبطنيامثيح ا، ارداص   رداق ماظنلا كلذ نأو  ،

لوكوتوربل ًاقفوةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا لودجل دلبلا اذه لاثتما   
تايمكل ةكلهتسملا نادلبلا نأ ىلع صني يذلا ٦٢/١١ررقملا كلذكو ؛قافتالا ةدم لاوط لايرتنوم   ،

يتلا طقف يه ديربتلا ةنايص عاطق يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كلهتستيتلا و ،ةضفخنم  
ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل ىلوألا ةلحرملا ةرادإ ططخ مدقت نأ اهنكمي 

ساسأ ىلع رظنلا ىلع صني يذلا ٦٤/١٤ررقملاو ؛ ٢٠٢٠ماع ىتح ةباقرلا ريبادتب ءافولل ةيرولف  لك  
تابكرم كالهتسا عومجم ديزي يتلا نادلبلا نم ةمدقملا تاحرتقملا تاعورشم يف ةدح ىلع ةلاح 

ةطشنأب ةصاخ ليومت تابلط لمشت يتلاو ،ًايرتم ًانط ٣٦٠ىلع اهيدل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا   
 .عينصتلا عاطق نم ًالدب ةنايصلا عاطق
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ْل فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ لثمم مدق مث  -٢٠ ع ج نأ حضوت ،يرطق جمانرب تانايب نم جئاتن
هذه لثم نأ ةقيقحو ،جمانربلا تانايب ميدقتل ًايئا /رايأ نم لوألا  نم ًاليصفت رثكأ تانايبلاًادعوم ويام  

تاروطتلا ىلع ةقبسم ةرظن ةيذيفنتلا ةنجللا ىطعأ دق ،لايرتنوم لوكوتورب نم ٧ةداملا بجومب غالبإلا   
ًانط  ١ ٠٥٧,٩غلابلا كالهتسالا مظعم نأ ىلإ ةيرطقلا جماربلا تانايب تراشأو . لاثتمالاب ةطبترملا

نوزوألا دافنتسا ةلادبًابوسحم  ىلع قبطنت امنإ ) ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم داعبتسا عم( 
نوزوألا دافنتساةلادبًابوسحم ًانط  ١ ٠٥٧,٧(ليثيملا ديمورب  نوبركلا ديرولك عبار هيلي )  نط ٠,٢(،   

نوزوألا دافنتساةلادببوسحم  ام كالهتسانع غلبُأ دقو).   عومجم   ٣١ ٤١٩(ًايرتم ًانط  ٤٦٩ ٤٩٤ ه 
نوزوألا دافنتساةلادبًابوسحم ًانط  تانايب يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسال )  

تابكرم كالهتسا ضفخنا ، ٢٠١٠ و٢٠٠٩تانايبل ةغلبملا نيتسلا فارطألل ةبسنلابو . ةيرطقلا جماربلا
مظن نأ نع تغلبأ طقف فارطأ ةثالث كانه نأو ،ةئاملاب ١ةبسنب اهيدل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا   

 .يضرُملانم لقأ ىوتسمب لمعت اهيدل صيخرتلا 

غالبإلا يف ةمدختسملا ةيرشعلا تاناخلا ددعب ةلصلا تاذ اياضقلا ةشقانم ةنامألا لثمم لصاوو  -٢١
نوزوألا دافنتساةلادبةبوسحملا نانط ألا كالهتسا نع ةرقفلا بجومب ًالماع ًافرط ٢٠ىدل ناكف .   نم ١   

نع لقي لاثتمالل يريدقت ساسأ طخ ٥ةداملا  ب بوسحم نط١,٠  نوزوألا دافنتساةلاد  اذإف .  
صلختلا دارملا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم رادقم نإف طقف ةدحاو ةيرشع ةناخ تمدختسا 

فوس ٢٠١٥ ـل فدهتسملا مقرلا ةصاخبو ،لاثتمالا قيقحتل ةفدهتسملا ماقرألاب ءافولل اهنم يجيردتلا  ،
ًالودج لثمملا مدقو . ىرخأ فارطأل ةبسنلاب ًاعافترا رثكأو فارطألا ضعبل ةبسنلاب ًاضافخنا رثكأ نوكي

يتلاو ٢٠٢٠ماع  و٢٠١٥ماعل هب حومسملا كالهتسالاو ةيريدقتلا ساسألا طوطخ حضوي  اهيف مدختس ا 
 .ةيرشعلا ةمالعلا دعب ماقرأ ةعبرأو نامقر ومقر

تابكرمل ساسألا طوطخ نأ غلبَأ دقف ،ساسألا طخ تانايب حيقنت تابلطب قلعتي اميفو -٢٢  
ةتقؤم ساسأ طوطخ يه ةكبشلا ىلع نوزوألا ةنامأ عقوم ىلع ةدراولا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا 

، نوزوألا ةنامأ مايق دعب رهشأ ةثالث ةرتف لالخ تانايبلا كلت ةقد ةدح ىلع ًالك ،نادلبلا دكؤت امثير  
وه ٧ةداملا بجومب تانايبلا ميدقتل يئاهنلا دعوملا نأل ًارظن هنأ حضوأو . هباسحب لوليأ٣٠  نإف ،ربمتبس / 
نأو ،ربمسيد/لوألا نوناك نم لوألا لبق ةزهاج نوكت ال دق نادلبلا عيمجل ةيئاهنلا ساسألا طوطخ  
تايوتسم ىلعو ،ةططخملا ةطشنألا ىلع ريبك ريثأت اهيلع بترتي دق ةردقملا ساسألا طوط خ حيقنت

ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ حيقنت ىلإ يدؤت نأ نكميو ليومتلا 
 .ةيرولف

تاب كرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ دادعإ ةلاحلًاماع  ًاضرعلثمملا مدق ،ماتخلا يفو  -٢٣
دقو . ًاعقوتم ناك امم لوطأ ةرتف قرغتسا دق دادعإلا اذه نأ ىلإ ًاريشم ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا

ىلإ ًابيرقت لصي عوم   ٤٠٣,١لاثتمالا نم ةفدهتسملا ماقرألا قيقحتل ةطخ نونامثو ىدحإ تدمتعا 
نم رثكأ لثمتو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود نويلم ساسألا طخ نم ةئاملا يف ٨٠،   
اهنم كالهتسالل ردقملا نويلم١٧٧,٧،  طاسقألل اهدامتعا مت ةدحتملا تايالولا تارالودب رالود    

؛نيتسلاو سماخلا اهعامتجا ءانثأ اهثحبل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ اهططخ ميدقت ًادلب ٤١عمزتو ؛ىلوألا   
عامتجالا كلذ بقع اهططخ ًادلب٢٢مدقت فوسو  ني نثإلا ططخلا هذه نيب نم ططخ تس ربتعتو.  
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تابكرم كالهتسال ًاحسم ىلوألا ةلحرملا يف نيرشعلاو    دع  ب نادلب ةسمخ مدقت مل اميف ،ريوطتلا نم
: ططخلا دادعإ يف ريخأتلل ةيدؤملا بابسألا نيب نم ناكو. اهيدل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا
تابكرم ةطشنأ لامكتسا ىلع زيكرتلاو ؛ءاربخلا دينجت وأ /و ةيلحملا تاسسؤملا ديدحتب ةصاخلا بعاصملا
بعاصمو ؛تاموكحلا لخاد تارييغت وأ تاموكحلل تارييغت ثودحو ؛ةيرولف ةيرول كلا نوبركلا

بعاصملاو ؛نادلبلا ىدل ذيفنتلا تالاكول ةديكألا ريغ تايلوؤسملاو راودألاو ؛تانايبلا عمجب ةصاخ 
 .ةيهيجوتلا ئدابملاب ةطبترملا

ديعاوملا يف فالتخالابقلعتي ًاحيضوت ةنجللا ءاضعأ دحأ بلط ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا يفو  -٢٤  
ةداملا بجومب ةيرطقلا جماربلا تانايبو ،تانايبلل ةبسنلاب ةيئاهنلا ةيرطقلا جماربلا تانايب نأ ةقيقحو ٧   ،
ًاليصفت رثكأ يه ل ةبسنلاب كلذ نم ةبترتملاجئاتنلا و   ةيجمانربلا اانايب ميدقت يف ترخأت يه اذإ نادلبل
ضارعتس ال ةحلم ربتعتةيرطقلا جماربلا تانايب نأ فارطألا دد عتملا قودنصلا ةنامأ لثمم حضوأو. ةيرطقلا

ماعلا نمركبمتقو يف ةلمكتسم تانايب ىلع لوصحلا يف بغرت ةنامألا نأو ،ليومتلا تابلط    
رايأ لوأ يف يئاهنلا دعوملاتلضف كلذل، نكمأ ام لوليأ٣٠يف يئاهنلا دعوملا لباقم ويام /  ربمتبس / 

ترخأت اذإ هنإف ،تانايبلا ميدقت يف رخأتلا ىلع بترتت يتلا جئاتنلاب قلعتي اميفو . ٧ةداملا تانايبل ةبسنلاب 
نأ ىلإ ليومت يأ نع جارفإلا متي نل ،ماعلا ءانثأ ةيذيفنتلا ةنجلل ثلاثلا عامتجالا يف اهميدقت يف تانايبلا 

 .تانايبلا كلت دلبلا مِدقي

نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ ددع نع ةنجللاب رخآ وضع لءاستو  -٢٥
ذيفنت نإ ًالئاق ٢٠١٣يف ديمجتلا لبق نيريخألا نيماعلا لالخ اهدامتعا متي يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا   ،

فوس ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تاب كرم كالهتسا نأو. تقولا ضعب قرغتسي فوس ططخلا هذه
لولحب لاثتما ةلاح يف نوكت نأ نادلبلا ىلع بعصلا نم لعجي يذلا رمألا ٢٠١٢ و٢٠١١يف ديزي   
بجومب ةلماعلا فارطألا لهاك ىلع عقت يتلا تامازتلالا نيب نم نأ ةنجللاب رخآ لثمم حضوأو . ٢٠١٣
ةداملا نم ١ةرقفلا  و ،صيخرتلل مظن ةماقإ وه٥  اهكرحت يف عرس    ت ةيذيفنتلا ةنجللا لعج يذلا رمألا وه

نيسمخلاو نماثلا اهعامتجا ءانثأ٢٠٠٨يف ليومتلا ريفوتل  ةلماعلا فارطألا نكمتت نأ عقوتملا نم نأو . ، 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب  نوبركلا تابكرم تادراوو تارداصو جاتنإ ةبقارم نم كلذ ىلع ءانب ٥   

يف متيس يذلا ديمجتلل لاثتمالا نامضل كلذو اهيدل صيخرتلا مظن لالخ ن م ةيرولف ةيرولكورديهلا
ىرخألا ةفدهتسملا ماقرألل لاثتمالا كلذكو٢٠١٣ نأ فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ لثمم فاضأو .  

لئاسم نم وه ٢٠١٢ و٢٠١١يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ديازت ةيضق   
دعب رارق اتي مل يتلا تاسايسلا   .أشب ذخ

كانه نكت مل ،ةنجلل نيتسلاو عبارلا عامتجالا ماتخ يف هنأب ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر حرصو  -٢٦
ةدحاوةطخ الإ اميف ،دمتعت مل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختل اةراد إل  

ةدحاو ةرادإ ةطخ ت بِح ةيذيفنتلا ةنجللا ا ةديجلاةعباتملا لجس ةمالس ىلع ةداهش هذهو . س  موقت يتلا  
ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ يف ةعرسب تبلاو ثحبلا ةيواز نم 

صلختلا ةرادإ ةطخ ثحب ىلع ةقلعملا تاسايسلا اياضق ترثأ املك هنأ ،كلذ ىلإ فاضي . ةيرولف
 ، ةلاح لك ساسأ ىلع ةطخلا كلت ثحب متي هنإف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا

 .اهدامتعاو اهثحبب حامسلا لجأ نم كلذو ةدح ىلع
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يف ديمجتلل لاثتمالا نامض ةلأسم لحي نل صيخرتلا نأ نم هسجاوه ةنجللا ءاضعأ دحأ ىدبأ  -٢٧
يماع يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا يف ديازتلا ةهجاوم يف ٢٠١٣  ٢٠١١ 

كلت كالهتسا نم للقت وأ ،فقوت نأ اهيلع ةريطخ ةيداصتقا لكاشم هجاوت يتلا نادلبلا نأو . ٢٠١٢و
. ةقباسلا تاونسلا يف ةدئاس تناك يتلا كالهتسالا تايوتسم ىلإ ةدوعلاو ،ةيعانصلا تاعاطقلا يف داوملا
مهملا نمهنأو نوكت نأ ِهيأر يف   رظنلا يف دعذيفنتلا ةنجل ل  اهمهدت نأ يدافتل ةلما ش ةيجيتارتساومامألل  ب

 .٢٠١٤ و٢٠١٣يف لاثتمالا مدع اياضق 

 .ريرقتلاب ًاملع ةنجللا تطاحأو -٢٨

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

 لاثتمالا مدع ةلأسم ةلاح  - ١

يف ةجردملا فارطأل ل ةبسنلابغالبإلا ةلاحل ةلمجم ةروص ىطعأف ،دنبلا اذه ةنامألا لثمم مدق  -٢٩
اينيغو ،الاميتاوغو ،كسرهلاو ةنسوبلا يه –ًافرط رشع ةثالث مدق دقف . لامعألا لودج نم) أ (٥دنبلا   
و ،ناتسكابو ،لابينو ،فيدلمو ،واسيب–   ، نيدانيرغو تنسنف تناسو ،ياوغارابو ،ةديدجلا اينيغ اوباب

ماع نع ا   اهلاثتما مييقتب حمس يذلا رمألا ٢٠١٠انايب ،وتاونافو ،ياوغوروأو ،لاموصلاو ىلع ءانب  
لودجلا يف نيبم وه امك لاثتما ةلاح يف ًاعيمج ا دجوو. ةقباسلا تاررقملا ١ أ. 

  ١لودجلا 
  ٢٠١٠ماع نع ا انايب تغلبأ يتلا فارطألا

قلعتملا ررقملا  فرطلا
 ةداملا لاثتمإلاب

يف ىخوتملا فدهلا 
ماعل لمعلا ةطخ 

٢٠١٠ 
ةلادب -نانطألاب(

 )نوزوألا دافنتسا

ةمدقملا تانايبلا 
 ٢٠١٠ماع نع 

 ٧ةداملا بجومب 

نوبركلا تابكرم  ٢١/١٨ررقملا  كسرهلاو ةنسوبلا
 ةيرولف ةيرولكلا

 رفص رفص

نوبركلا تابكرم  ١٥/٣٤ررقملا  الاميتاوغ
 ةيرولف ةيرولكلا

 رفص رفص

نوبركلا تابكرم  ١٦/٢٤ررقملا  واسيب-اينيغ
 ةيرولف ةيرولكلا

 رفص رفص

نوبركلا تابكرم  ١٥/٣٧ررقملا  فيدلم
 ةيرولف ةيرولكلا

 رفص رفص

نوبركلا تابكرم  ١٥/٣٨ررقملا  ايبيمان
  ةيرولف ةيرولكلا

 

 رفص رفص
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قلعتملا ررقملا  فرطلا
 ةداملا لاثتمإلاب

يف ىخوتملا فدهلا 
ماعل لمعلا ةطخ 

٢٠١٠ 
ةلادب -نانطألاب(

 )نوزوألا دافنتسا

ةمدقملا تانايبلا 
 ٢٠١٠ماع نع 

 ٧ةداملا بجومب 

نوبركلا تابكرم  ١٦/٢٧ررقملا  لابين
 ةيرولف ةيرولكلا

 رفص * رفص

 تانولاهلا ١٦/٢٩ررقملا  ناتسكاب
 

 رفص رفص

نوبركلا تابكرم  ١٥/٤٠ررقملا  ةديدجلا اينيغ اوباب
 ةيرولف ةيرولكلا

 رفص رفص

نوبركلا تابكرم  ١٩/٢٢ررقملا 
 ةيرولف ةيرولكلا

 رفص رفص

ديرولك عبار  ١٩/٢٢ررقملا  ياوغاراب
 نوبركلا

 رفص رفص

تستيف تن اس
نوبركلا تابكرم  ١٦/٣٠ررقملا  نيدانيرغ رزجو

 ةيرولف ةيرولكلا
 رفص رفص

 رفص رفص تانولاهلا ٢٠/١٩ررقملا 
نوبركلا تابكرم  ٢١/٢٣ررقملا  لاموصلا

 ةيرولف ةيرولكلا
 رفص رفص

 ٥،٩ ٦،٠ ليثيملا ديمورب ١٧/٣٩ررقملا  ياوغوروأ
نوبركلا تابكرم  ٢٢/١٨ررقملا  وتاوناف

 ةيرولف ةيرولكلا
 رفص رفص

ةلادب ةبوسحملا نانطألا نم رفص نم رثكأ ٢٠١٠ماع يف ةيلحملا اهقاوسأ يف حرطت الأب ًاضيأ لابين تمزتلا   *  
فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم    .ا يف ةجردملاو ةباقرلل ةعضاخلا ةزجتحملا داوملا نم نوزوألا دافنتسا

ةيقبتملا ةينامثلا فارطألا نإف٢ لودجلا نم نيبتي امك هنأب ةنامألا لثمم حرص -٣٠ يهو  -  
تايسنجلا ةددعتم-ةلود (ايفيلوبو ،شدالغنب    ( ، ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلاو ،ايبويثإو ،روداوكإو ،يليشو

ماعل ا -ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ايريجينو   انايب نع دعب ْغِلب  ت مل نكمي ال هنأ ينعي يذلا رمألا ٢٠١٠   
 .اهلاثتما ةلاح مييقت دعب
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  ٢لودجلا 
ماع نع ا    ٢٠١٠انايب غلبت مل يتلا فارطألا

قلعتملا ررقملا  فرطلا
ةطخ يف ىخوتملا فدهلا  ةداملا لاثتمالاب

 ٢٠١٠ماعل لمعلا 
نوبركلا تابكرم  ٢١/١٧ررقملا 

 ةيرولف ةيرولكلا
 رفص

 شيدالغتب
 ٠،٢٦٠٠ ليثيملا مروفورولك ١٧/٢٧ررقملا 

دعتملا–ةلود (ايفيلوب  نوبركلا تابكرم  ١٥/٢٩ررقملا  )تايموقلا ةد 
 ةيرولف ةيرولكلا

 رفص

 ١،٩٣٤ ليثيملا مروفورولك ١٧/٢٩ررقملا  يليش
 ٥٢،٨ ليثيملا ديمورب ٢٠/١٦ررقملا  روداوكا
نوبركلا تابكرم  ١٤/٣٤ررقملا  ايلويثإ

 ةيرولف ةيرولكلا
 رفص

نو بركلا تابكرم ١٥/٣٦ررقملا 
 ةيرولف ةيرولكلا

 رفص
 ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا

 رفص ليثيملا ديمورب ١٧/٣٧ررقملا 
نوبركلا تابكرم  ١٤/٣٠ررقملا  ايريجين

 ةيرولف ةيرولكلا
 رفص

نوبركلا تابكرم  ٢٢/١٥ررقملا  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ةيرولف ةيرولكلا

 رفص

  ةشقانملا  - ٢
نإف ،ةينعملا تايصوتلل ةنجللا دامتعا درجمب هنأ ةنامألا لثمم حضوأ ؛كلذ تلت يتلا ةشقانملا يفو -٣١  

ميدقت دعوم نأ كلذك حضوأو . ةيصوتلا كلت لمحت تاباطخ ةينعملا فارطألا ىلإ بتكت فوس ةنامألا
كلت قيسنتب ةنامألل حامسلاو تامولعملا ميدقتل ًاتقو فارطألا ءاطعإ هرايتخا يف يعور دق تانايبلا 

  .ةنجلل نيعبرألاو عباسلا عامتجاللًازهاج اهريرقت نوكي نأ نامضلو ،تانايبلا 
ماع نع تانايب تغلبأيتلا فارطألا نأشب ةيصوت   - ٣  ٢٠١٠  

ةنجللا تقفتا هيلعءانب و نم هتكلهتسا امع اهغالبإ ىلع اهؤامسأ ةيلاتلا فارطألا ئن ىلع   نأ  
ماع نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا هنم نيبتي يذلاو٢٠١٠  تاررقملا يف ةدراولا ا ،   امازتلال تلثتما ا أ 
  :اهيلع قبطنت يتلا
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قلعتملا ررقملا  فرطلا
 ةداملا لاثتمالاب

يف يخوتملا فدهلا 
ماعل لمعلا ةطخ 

٢٠١٠ 
ةلادب –نانطألاب (  
 )نوزوألا دافنتسا

ةمدقملا تانايبلا 
 ٢٠١٠ماع نع 

 ٧ةداملا بجومب 

نوبركل ا تابكرم ٢١/١٨ررقملا  كسرهلاو ةنسوبلا
 ةيرولف ةيرولكلا

 رفص رفص

نوبركلا تابكرم  ١٥/٣٤ررقملا  الاميتاوغ
 ةيرولف ةيرولكلا

 رفص رفص

نوبركلا تابكرم  ١٦/٢٤ررقملا  واسيب-اينيغ
 ةيرولف ةيرولكلا

 رفص رفص

نوبركلا تابكرم  ١٥/٣٧ررقملا  فيدلم
 ةيرولف ةيرولكلا

 رفص رفص

نوبركلا تابكرم  ١٥/٣٨ررقملا  ايبيمان
 ةيرولف ةيرولكلا

 رفص رفص

نوبركلا تابكرم  ١٦/٢٧ررقملا  لابين
 ةيرولف ةيرولكلا

 رفص *رفص

 رفص رفص تانولاهلا ١٦/٢٩ررقملا  ناتسكاب

نوبركلا تابكرم  ١٥/٤٠ررقملا  ةديدجلا اينيغ اوباب
 ةيرولف ةيرولكلا

 رفص رفص

نوبركلا تابكرم  ١٩/٢٢ررقملا  ياوغاراب
 ةيرولف ةيرولكلا

 رفص رفص

تنسنف تناس 
نوبركلا تابكرم  ١٦/٣٠ررقملا  نيدانيرغ رزجو

 ةيرولف ةيرولكلا
 رفص رفص

نوبركلا تابكرم  ٢١/٢٣ررقملا 
 ةيرولف ةيرولكلا

 رفص رفص
 لاموصلا

 رفص رفص تانولاهلا ٢٠/١٩ررقملا 
 ٥،٩ ٦،٠ ليثيملا ديمورب ١٧/٣٩ررقملا  ياوغوروأ
 نوبركلا تابكرم ٢٢/١٨ررقملا  وتاوناف

 ةيرولف ةيرولكلا
 رفص رفص

دافنتسا ةلادب ةبوسحملا نانطألا نم رفص نم رثكأ ٢٠١٠ماع يف ةيلحملا اهقاوسأ يف حرطت الأب ًاضيأ لابين تمزتلا   *  
ىلوألا ةعوم يف ةجردملاوةباقرلل ةعضاخلا ةزجتحملا داوملا نم نوزوألا  فلأ قفرملانم ا ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  ( 

  )ةيرولف

  ٤٦/١ةيص وتلا
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مل يتلا فارطألا :ةيصوت  - ٤ تانايب غلبت    ٢٠١٠ماع نع  
ماع نع ا ىلع ةنجللا تقفتا هيلع ءانبو   انايب ةنامألا ىلإ مدقت نأ ىلع ةيلاتلا فارطألا ثحت نأ

ًاقفو٢٠١٠ ةرقفلل   ةداملا نم ٣  حيو ،لوكوتوربلا نم٧  نأذب  هتياغ دعوم يف كلذ متي    ١٥ 
كلت لاثتما ةلاح نيعبرألاو عباسلا اهعامتجا يف ميقت نأ ةنجلل نكمي ىتح ٢٠١٠ربمتبس /لوليأ  ،

اهيلع قبطنت يتلا تاررقملا يف ةدراولا ا   .امازتلال فارطألا

قلعتملاررقملا  فرطلا   
  لاثتمالاب

ةطخ يف ىخوتملا فدهلا  ةداملا  
 ٢٠١٠ماع للمعلا 

دافنتسا ةلادب -  نانطألاب(  
  )نوزوألا

  شيدالغنب  رفص  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  ٢١/١٧
  ٠،٢٦٠٠  ليثيملا مروفورولك  ١٧/٢٧

ةددعت ملا - ةلود(ايفيلوب 
  )تايموقلا

  رفص  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  ١٥/٢٩

  ١،٩٣٤  ليثيملا مروفورولك  ١٧/٢٩  يليش
  ٥٢،٨  ليثيملا ديمورب  ٢٠/١٦  روداوكإ
  رفص  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  ١٤/٣٤  ايبويثإ

  ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا  رفص  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  ١٥/٣٦
  رفص  ليثيملا ديمورب  ١٧/٣٧

  رفص  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  ١٤/٣٠  ايريجين
  رفص  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  ٢٢/١٥  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

  ٤٦/٢ةيصوتلا 

تانايب رييغتتابلط نع تامولعملا ضارعتسا   -ءاب    )١٥/١٩ و١٣/١٥ناررقملا (ساسألا طخ  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا   - ١  ٥ 

بجومب ةلماعلا فارطألا نم ًابلط ١٤تقلت  ةنامألا نإ ،دنبلا اذه ميدقت ىدل ،ةنامألا لثمم لاق -٣٢  
ةداملا نم ١ةرقفلا  ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم صخي اميف اهنع تغلبأ يتلا تانايبلا حيقنتل ٥   

صلختلا ةرادإ ططخل ريضحتلا دنع تيرجأ يتلا تاءاصقتسالا لامكإ بقع ٢٠٠٩ماعل ةيرولف   ،
نأشب ١٩/٦ررقملا صنيو . اهيف تابكرملا هذه نم يجيردتلا ىلع لايرتنوم لوكوتورب ىلع تاحيقنتلا   
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطأل ا صخي اميف هنأ صاخلا يكالهتسالا ساسألا طخ نإف ٥   

يماعل كالهتسالا طسوتم وه ةيرولف ةيرولكورديهلانوبركلا تابكرم نم لجعملا يجيردتلا صلختلاب   
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ءزج يه ٢٠٠٩ماعل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم تانايب نإف كلذلو . ٢٠١٠ و٢٠٠٩  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ساسألا طخ تانايب نم  نيررقملل عضخت ا ٥   إف يلاتلابو  

ضارعتساو ميدقتب ةصاخلا ةيجهنملا ،ريخألا ررقملا يف ،فارطألا تددح دق و. ١٥/١٩ و١٣/١٥
تابلطلا كلت ميعدتل ةنجللاهميدقتيغبني يتلا تامولعملا   .  

ةداملا نم ١ةرقفلا ب جومب ةلماعلا نادلبلا عيمجتب ةنامألا تماق -٣٣ تانايب حيقنتب بلاطت يتلا ٥   
نم كالهتسا تايوتسم نع اهيدل حيقنتلا رفسأ يتلا فارطألا : نيتعومجم ىلإ اهيدل ساسألا طخ

لودجلا يف نيبم وه امك قباسلا نم ىندأةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم  يتلا فارطألاو ؛ ٣، 
، قباسلا نم ىلعأةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كاله تسا تايوتسم نع اهيدل حيقنتلا رفسأ

 .٤لودجلا يف نيبم وه امك 

  ٣لودجلا 
ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم كالهتسا تايوتسم نع اهيدل حيقنتلا رفسأ يتلا فارطألا 

 قباسلا نم ىندأ ةيرولف
 ةديدجلا تانايبلا ةميدقلا تانايبلا

 –نانطألا  ةيرتملا نانطألا ةداملا فرطلا
دافنتسا ةلادب 

 نوزوألا

نانطألا 
 ةيرتملا

 –نانطألا 
دافنتسا ةلادب 

 نوزوألا
 ٠،٢ ٤،٥ ١،٨ ٣٢،٣ HCFC-22 رضخألا سأرلا

وغنوكلا ةيروهمج 
 ةيطارقميدلا

HCFC-22 
HCFC-141b 
HCFC-142b 

٨٩،٠ 
٢٤٥،٠ 
١٥،٠ 

٨٥،٧ 

١٠١٤،٩٨
٤ 
 رفص
 رفص

٥٥،٨ 

 ٣،٨ ٦٨،٢٧١ ١٠،٣ ١٨٧،٠ HCFC-22 وتوسيل
يموت ناس 

 ٠،١ ٢،٥٢ ٤،١ ٧٥،٠ HCFC-22 يبيسنيربو

 ١٩،٣ ٣٥٠،٠ ٢٠،٥ ٣٧٢،٨٩ HCFC-22 وغوت

ىوتسم حبصيل اهيدل ساسألا طخ حيقنت تبلط يتلا فارطألا عيمج نإ ةنامألا ةلثمم تلاقو  -٣٤
تامولعم ميدقتب وتوسيل ىوسمق تملو : ةياغلل ةبضتقم تامولعم تمدق دق لقأ اهكالهتسا  ةيفاضإ 

  .١٥/١٩ررقملا  يف بولطم وه امل ًاقفوًاقحال 
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  ٤لودجلا 
ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم كالهتسا تايوتسم نع اهيدل حيقنتلا رفسأ يتلا فارطألا 

 قباسلا نم ىلعأ ةيرولف
 ةديدجلا تانايبلا ةميدقلا تانايبلا

ةلادب –نانطألا  ةيرتملا نانطألا ةداملا فرطلا  
 نوزوألا دافنتسا

ةلادب –نانطألا  ةيرتملا نانطألا  
 نوزوألا دافنتسا

 ٩،٧ ١٧٦،٠ ٧،١ ١٢٨،٥ HCFC-22 وغنوكلا
 ١,١ ١٩،٢٧١ ٠،٩ ١٦،٨٢٢ HCFC-22 انايغ

وال ةيروهمج 
ةيطارقميدلا 

 ةيبعشلا
HCFC-22 ٢،١ ٣٩،٠٩ ١،٢ ٢٢،٠٣ 

 ٠،١ ٢،٥٦ ٠،١ ٢،٠٤ HCFC-22 والاب
 ١،٦ ٢٩،٠٩ ١،٦ ٢٨،٢٨ HCFC-22 ناميلس رزج

 HCFC-22 دنليزاوس
HCFC-141b 

٣٣،٣ 
٣٤،١ ٩،٢ ٦٦،٦ 

٩،٥ ٦٩،٦٢ 

 ٠،٠١ ٢،٤٣ ٠،٠ ٠،٠١ HCFC-22 اغنوت
 ٠،١ ١،٨ ٠،١ ١،٤٦ HCFC-22 وتاوناف

 HCFC-22 يوبابمز
HCFC-141b 

٢٢٥،٠ 
 ٣١٦،٤ ١٢،٤ رفص

٢٦،٧ ٨٤،٩٧ 

يتلا نادلبلا ا  -٣٥  نع تغلبأتمدقت يتلا ساسألا طخ حيقنت تابلط عيمج نأ نم مغرلا ىلعو  
ىلإ دنتست ةحقنملا ماقرألا نأ تركذ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا يف ةدايز ثودح 

ةيروهمجو وغنوكلا مدقت ملو : رخآ ىلإ دلب نم توافتت ةمدقملا تامولعملا نأو ،ةيليصفت حسم تايلمع
فاضإ تامولعم يأ اغنوتو دناليزاوسو ،ناميل  بلطتي امبسح ةي س رزجو ،ةيطارقوميدلا ةيبعشلا وال

يوبابمزو وتاونافو والابو ،انايغ كلذ تلعف امنيب١٥/١٩ررقملا   ،. 

ًالوأةنجللا تأدب ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا يفو -٣٦ تاسايسلا ةيضق ثحبب   عيمجت يف لثمتتيتلا    
ساسألاطخ يف بولطملا رييغتلا ناك اذإ امل ًاعبتنيتئف يف نادلبلا  هنع جتنيس  ًايناثو . ىلعأ مأ ىندأ مقر  

ةنجللاتشقان مإنيفرطلا الك نمتامولعملا سفن بلط ت نأيف بغرت تناك اذإ ام    حيقنت ناك اذإ   
تامولعم بلط نود ًالوبقم نوكي نأ نكمي حرتقملا يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم ساسأ طخ  

 يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل ىندأ كالهتسا تايوتسم هنع جتنتس حيقنتلاناك اذإ ،ةيفاضإ 
تاذ ريغ ةنجللا اهربتعت تايوتسم وأ ٢٠٠٩ماع   .ةيمهأ، 



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/46/5 

16 

ةمزاللا تامولعملا بلط يف فارطألا نيب قرفي ال ١٥/١٩ررقملا نأ ءاضعألا دحأ حضوأو  -٣٧  
ةقباس قلخ نوديريالنيرخآلا ءاضعألا نم ديدعلا نإ لاقو . ساسألا طخ حيقنت تايلمعل ئشنت دق  

ىلع لوصحلا مهملا نم نأ ىلع ءاضعألا نم ريثكلا ددشو ،لبقتسملا يف ةاواسم لقأو ًاديقعت رثكأ ًاج  
. هتدايز وأ ساسألا طخ ضفخ ىلإ ةيدؤملا بابسألا ةفرعم ديفملا نم نأو ،كالهتسالل ةيعوضوم ةروص
ققحتلل لباق يخيرات لج سب ظافتحالل كلذو ،ساسألا طخب قحلي ريغت يأ قيثوت كلذك مهملا نم نأو
دحومو قسنم ج. تارييغتلا هذه لثمل هتحص نم  عابتال مهليضفت نع ءاضعألا نم ريثكلا برعأو. 

طخ حيقنت بلطت يتلا فارطألا عيمج نم تامولعملا سفن بلطت فوس ا  -٣٨  أ ةنجللا تررق
يف عافترا ن ع وأ ضافخنا نع رفسيس رييغتلا اذه ناك اذإ امع رظنلا ضغب كلذو اهيدل ساسألا
ثحب ةنجللا تلصاو مث . ساسألا طخ ةنسل ةبسنلاب ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا
اتابلطلا اذ ما ةيواز نم   .١٥/١٩ررقملا طورشل اهلاثت  

فارطألا ددعتملا قودنصلا نأ نم مغرلا ىلع هنأ فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ لثمم حضوأو  -٣٩
ةرادإ ططخل هثحب دنع ةيرولف ةيرولكورد يهلا نوبركلا تابكرم مادختسا نع حسم ريراقت ىقلت دق

اذإ ام ةفرعم بعصلا نم نوكي دق ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا 
تامولعم عقاو نم ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم تادراوب طقف قلعتت ماقرألا تناك 

دلبلا كلذ يفةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمليلعفلا مادختسالاب وأ ،كرامجلا  نكمتت يكلو .  
دقف ،ةيليومت تايعادت ىلع يوطنت ساسألا طخ يف ةيلات تارييغت يأ عم لماعتلا نم ةيذيفنتلا ةنجللا 

ةيريدقتلا ساسألا طخ تانايب لوبق دنع ا  كلذ صنو . اررقم عضو يف ةدحوم ةغايص تمدختسا
ىلع فوقولا درجمب ليومتلا يف ءدبلا ةطقن ليدعتب فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ موقت نأ ىلع ررقملا 

  .هب مدقتلا دنع ليومتلا نم ةيناثلا ةعفدلا ىلع ليدعتلا قيبطتو ،ةيلعفلا تانايبلا
طخ حيقنت تايلمع نع مجنت يتلا تاريثأتلا نأشب حيضوت ىلع لوصحلل ٍبلطل ةباجتساو  -٤٠

قلعتتو . ًايضارتفإ ًالاثم ةنامألا ةلثمم تمدق ،ةطشنألا ميظنتو تادراولاو ،ةنزخملا ريداقملا ىلع ساسألا
 ، اهكالهتسا داز يتلا فارطألا ىدل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ةدئازلا تايمكلا ةجلاعم ةيفيكب ةلأسملا

 كلت مدقتتو. ١٥/١٩ررقملا بجومب كلذو ،اهيدل ساسألا طخ حيقنت دامتعا دعب متي مل نكلو 
، بفارطألا  ةطخ زجوتوةنجللا ىلإ تابلط يجيردتلا صلختلل  ىلإ ةفاضإلاب ،ةدئازلا تايمكل ا نم 

كلتذيفنتل ينمز لودج داوملا نم لبقتسملا يف تادراولا ىلع رظح ضرف ةداع هبحاصي ام وهو ،ةطخلا    
  :ةينعملا نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا

ًاقفو تامولعم دعبغلبتمل يتلا فارطألا نأشب ةيصوت   )أ( يف ةروكذملا ةيجهنملل     ١٥/١٩ررقملا  
  : يلاتلا ىلع ةنجللا تقفتا هيلع ءانبو -٤١

ًاملعطيحي ذإ   نم ةمدقملا تابلطلاب   ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمجو ،وغنوكلاو ،رضخألا سأرلا  
اغنوتو ،وغوتو ،دنليزاوسو ،ناميلس رزجو ،يبيسنيربو يموت ناسو ؛ ةيطارقميدلاوال ةيروهمجو 

اهكالهتسا تانايب حيقنتب يوبابمزو ساسألاةنسلةبسن لابةيلاحلا   يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ٢٠٠٩    
عوم ميج قفرملا نم ىلوألا ةا   ،)ةيرولفةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ( 
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ررقملا ىلإ ريشي ذإو   يتلا ةيجهنملا ددح يذلا ١٥/١٩  ةمدقملا تابلطلا ضارعتسا يف مدختست س 
  ،ساسألا طخ تانايب حيقنتل

ًاقفو تامولعم ةنامألا ىلإ مدقت نأهالعأ ةروكذملا فارطألاىلإ بل طت  )أ(   ررقملل    
ا ١٥/١٩ ابلط معدل لوليأ١٥هتياغ دعوم يف كلذ نوكي نأ لضفيو ،نكمي ام عرسأب   ربمتبس / 

نيعبرألاو عباسلا اهعامتجا يف ةنجللا اهيف رظنت يكل٢٠١١   ؛ 
ًاقفو تامولعم مدقت نأهالعأةروكذملا فارطألا ىل إ بلطت  )ب(   ررقملل   لمشت ١٥/٩   ،

نم ةخسنو ،اهتحص نم ققحتلاو ةيلاحلا ةيعجرملاتانايب لاعمج يف ةمدختسملا ةيجهنملا نع تامولعم   
يتلا نايبتسالل ةلماكلا جئاتنلا ىلع ،ةنجللا موهفم يف ،يوتحي نأ نيعتيو ،ا نايبتس ا ريرقت يأ  ابلط معدي

معدت نأ ا   ةحرتقملا ةديدجلاةيعجرملاتانايب لاأش نم   ؛ 
نم ًالك وعدت  )ج(   ىلإ اهنع ًالثمم ،ءاضتقالا دنع ،لسرت نأىلإ  هالعأ ةروكذملا فارطألا   

ركذلاةفنآلا رومألا ةشقانمل ةنجلل نيعبرألاو عباسلا عامتجالا  .  

  ٤٦/٣ةيصوتلا 

للًاقفو تامولعم تمدق يتلا فارطألا نأشب ةيصوت  ) ب( ررقملا يف ةددحملاةيجهنم    ١٥/١٩  
٤٢-  ، يلاتلا وحنلا ىلع ةنجللاتقفتاهيلع ءانبو  :  

نم ةمدقملا تامولعملا ىلإ ريدقتلا عم ريشت ذإ   ا   ابلط معدل وتاونافو ،والابو ،وتوسيلو ،انايغ
ةيعجرملااهكالهتسا تانايب حيقنتب ةنسل   نم ىلوألا ةعوم ٢٠٠٩   ا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم قفرملا  

  ،)ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم(ميج 
ررقملا نأ ىلإ ريشت ذإو   حيقنت تابلط ضارعتسا يف مدختست يتلا ةيجهنملا ددح ١٥/١٩   

  ،ةيعجرملاتانايب لا
يتلا دوهجلا ىلإ ريدقتلا عم ريشت ذإو   تاطارتشاب ءافولل هالعأ ةروكذملا فارطألا اهتلذب   

الو١٥/١٩رر قملا يف ةدراولا تامولعملا ةلوذبملادوهجلااميس  ،    انايب ةقد نم ققحتلل ةيعجرملاا  ةديدجلا    
ة ةينطولا ةيئاصقتسالا ةساردلالالخ نم ةحرتقملا  يرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسال يتلا  

نم ليومتبو ةذفنملا تالاكولاةدعاسمب ت يرجأ   ،لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا 
قفر ملانم فلأ عرفلا يف دراولا ررقملا عورشم فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ ليحت   

بلطىلع هبجومب قفاوتيذلاو يلاحلا ريرقتل ل لوألا حيقنتب وتاونافو والابو وتوسيلو انايغ نم لك تا  
م٢٠٠٥ةنسل ةيعجرملا  اهكالهتسا تانايب ا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ميج قفرملا نم ىلوألا ةعو  
ة(   ).يرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم

  ٤٦/٤ةيصوتلا 
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ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغفارطألا   - ٢ ةداملا نم ١    ناتسكيجاط: ٥ 
لوألا نوناك٢٩ةخرؤم ةنامألا ىلإ ةلاسر ب تثعب ناتسكيجاط نأ ةنامألا لثمم حضوأ -٤٣ ربمسيد / 

تبلط ٢٠١٠ اهنم،  انايب حيقنت ل ةنأشب ةيعجرملاا    يرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا  ماع 
ب كلذو١٩٨٩ نط٤٥٥رادقمب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا مقر ةدايز ،  يرتمًا  ، ًا 

ىلإ ١٨٩,٣٦نم  نط٦٤٤,٣٦  يرتمًا  ةيعجرملا كالهتسالا  تانايب ديدحتل ةمدختسملاةغيص لاقيبطت بو. ًا 
ةرقفلا بجومب ةلماعلاريغ فارطألل  ةداملا نم ١  نوبركلا تابكرم نم ١٩٨٩ماع كالهتسا  (٥   

ة ةئاملاب٢،٨+  يرولف ةيرولكورديهلا ماع كالهتسا نم   ة١٩٨٩  يرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم  ( ،
نوبركلا تابكرم نم ناتسكيجاط كالهتسا ساسأ طخ ديزي نأ رييغتلا اذه نأش نم نإف 

نم ةولف ةيرولكورديهلا ىلإ نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نانطأ ٦ ير نط١٨،٧  دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًا   
ينطوةيئاصقتسا ةساردجئاتن ىلإ دنتسي هبلط نأب فرطلا دافأ دق و. نوزوألا  ةطخعضو ىلإ  وة 

ة  تاعاطق يفيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل ةينطو ةيجيتارتسا  
ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم ليومتبو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ةدعاسمب تدعأ ،دالبلا يفكالهتسالا   .

نم ةخسن تقفرأدقو  ةنامألا ىلإ ةلسرملاةلاسرلا سفنب، اهل ةبحاصملا قئاثولا وةيئاصقتسالا ةساردلا   .  
صص -٤٤  لودلل ًالصأ يتيفوسلا داحتالاب ةصاخلا ةيعجرملا تانايبلا تخ امدنع هنأب فرطلا حضوأو  

ليدعت بجومب ًاثيدح ةلقتسملا ماع يف نغاهنبوك  نإف ١٩٩٢  يتلا ١٩٨٩ماعل ةيعجرملا تانايبلا ، 
تابكرم نم ةماه ةيمك لمش تمل لبق نم ناتسكيجاط لةيزكرملا ةيتايفوسلا تاطلسلا اهتصصخ 

ناتسكيجاط يضارأ يفةكلهتسملاةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  ا تالجسلا يف ثحبلايبنو.   دنعةيخيراتل    
نأ ،ة   تانايبلا يرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإل دالبلا ةطخل دادعإلا

يلصألاةيعجرملا ة ة  يرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل  نانطأ ٦ ةغلابلاو ناتسكيجاطل ةصصخملا 
طقف تلمشنوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم  نط١٨٩,٣٦  يرتمًا  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ًا   

ديربتلا تادعم ةنايصلو ،عناصملا دحأ يف ةيلحملا تاجالثلا عينصتلةمدختسملا  ةنايص ىلوألا ةجردلابو ( 
ًانط١٢و) ةريبكلا ةيئايميكلاتآشنملا و ةيديدحلا ريغ نداعملا تآشنم نم ددع يف زيهجتلا تادعم ًايرتم    

تادعملا ةمدخ لجأ نمHCFC-22نم   .  
دقف ،هركذ قبس امع ًامغرو -٤٥ ناتسكيجاط تدافأ  تابكرم نم ةيفاضإ تايمك اهكالهتساب  

تابكرم يجتنم مهأ نم ةدحاو ١٩٩١ماع لبق تناك دالبلا نأ ىلإ رظنلاب ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا   
CFC-11و CFC-12اهيضارأ يف يئايميك عنصم يف نم ادحاو دعي ناك عنصملا اذه نأب دافيو .  

نم يرتم نط٣٠ ٠٠٠ اهردق ةيونس ةيجاتنإ ةقاطبيتايفوسلا داحتالا يف جاتنإلا  تآشنم ربكأ يبكرم    
CFC-11و CFC-12 . يتايفوسلا داحتالا نم ىرخأ ءاحنأىلإ ردصي جاتنإلا اذه مظعم ناكو هرابتعاب  

فرطلا هامسأ امبسح‘‘ةيجيتارتسا ةيئايميك داوم’’ ج اتنإلا نم ةيمك تناك ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو.  
بجومب كالهتسالا فيرعت هلمشي ال رمأوهو ،لئاسلا رولكلا جاتنإل ةطيسو داومك مدختست   

  .لوكوتوربلا
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ًاقفرمًاضيأ مضي ناك عنصملا نأ ديب -٤٦ يوجلا ءابهلا جاتنإل   جتنيو يكالهتسالا ) لوسوريألا( 
ًاليزمو رعشللًاذاذر نم رساد ىلإ دنتسي ةحئارلل  يبكرم    CFC-11و CFC-12 . نع قفرملا فقوت دقو

ةيسايسلا لقالقلا ةرتف يف ١٩٩١ماع يف جاتنإلا  كيكفت متو ،يتايفوسلا داحتالا رايتبقعأ يتلا  ءزجلا  ا  
تلق   مل هنأ رهاظلا نأ ىلإ ناتسكيجاط تراشأو. يسورلا داحتالا ىلإ ةيسيئرلا تادعملانو هنم ربكألا  

جاتنإةتبلا اهل صصخي يبكرم    CFC-11و CFC-12 بجومب ةيعجرملا ةيمكلاباسحب ةقل عتملا ضارغألل  
ءابهلا عينصت يف ةمدختسملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نإف ،لثملابو. لوكوتوربلا  
ا باسح دنع رابتعالا يف ذخؤي مل هنإف يلاتلابو،ةتبلا هنع غلبي مل يكالهتسالا يوجلا ةيعجرملا ةميقل  
نم فرطلا كالهتس ال ةيعجرملا تانايبلاعفري نأ كالهت سالا اذه جاردإ نأش نمو. ١٩٨٩ماعل فرطل ل

نم ١٩٨٩ماعل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم  نط١٨،٧ىلإ نانطأ  ٦  دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًا   
  .نوزوألا

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإو كالهتسا ماقرأ ،اهبلطل ًامعد ،ناتسكيجاط تمدقو -٤٧  
هلا عينصتيف اهمادختسال بناج ىلإ ١٩٩١ – ١٩٨٤ةرتفلا يف يوجلا ءاب   ةلصلا تاذ تادنتس ملا، 
هيلإ راشملا قفرملل ةيلاحلا ةرادإلانم ةمدقملا  .  

، و -٤٨ نوناك ٣١ةخرؤم ةلاسر يف فرطلا ىلإ ةنامألا تبلط ناتسكيجاط بلط ضارعتسا بقع  
تامولعم مدقي نأ ٢٠١١رياني /يناثلا ًاقفوةيفاضإ،  ررقملا ماكحأل   هجو ىلع نمض تت، ١٥/١٩ 

ىلإ ،اهتحص نم ققحتلاو ةحقنملاو ةيلاحلا تانايبلا عمج يف ةمدختسملا ةيجهنملا نع تامولعم صوصخلا 
ررقملا نم‘٤’ و ‘٢’) أ( ٢تارقفلا يف بولطملا وحنلا ىلع ،ةمعادلا ةيخيراتلا قئاثولا بناج   .  

نوبركلا تابكرمنم ةكلهتسملا ةيمكلانأب ةموكحلا ريرقت ىلإ رظنلابو  -٤٩ ماعل ةيرولف ةيرولكلا    
لا١٩٨٩ هتصصخيت  ةيزكرملا تاطلسلا ا  ماع يف ناتسكيجاطل ًاقباسيتايفوسلا داحتال ا يف   مل ١٩٩٢ 

ةنامألا نإف ةحيحصنك ت دق ةموكحلا نوك يف رظنلا يف بغرت دق ذيفنتلا ةنجل نأب فرطلا تملعأ،   
 يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نعةيعجرملا اانايب تمدق ماع   ناك يذلا تقولا يف ٢٠٠١   ،

اهل حمسي عضو يف ا   ةيعجرملا اأ ضرتفي  اهسفنبانايب ديدحتب ريراقت نأ ىلإ كلذك ةنامألا تراشأو .  
نم ا و ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم ةدعاسمب تدعأ يتلا ناتسكيجاطل يرطقلا جمانربلا  تامولعملا طبتري ام

ىلع رثؤت تانايبلا يف ةلمتحم بويع ىلإ ةراشإ يأ نمضتت  مل٢٠٠١ماع ذنم ةنامألا ىلإ تمدق يتلا   
  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةيعجرملا تانايبلا

راذآ٧يف ةنامألا ىلإ اهدر ناتسكيجاط ةموكح تلسرأ و -٥٠ بابس ألا ترركو، ٢٠١١سرام / 
بلطىلإ اهتعفد يتلا  انايب حيقنت ميدقت تداعأو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل ةيعجرملا ا   

تابكرم كالهتسا نع ةيفاضإ ةيخيرات تانايب ميدقت نع اهزجع نأ ةموكحلا تحضوأو . قئاثولا ضعب
ناكةينعملا ةأشنملانأ نم عبني ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  ًايجيتارتساًالصأ ربتعت ت  ةطلسلا تحت عقي   

يف مويلا اةيزكرملا   يسورلا داحتالاارقم دجوت تامظنمل ةحاتم نكت مل اهليغشت نع تامولعملا نأ و،   
لقالقلا ةرتف ءانثأو يتايفوسلا داحتالا راي . ةيقبتملاةينم ألادويق لاببسب ةماع ةفصب   ا باقعأ يفو
لقنوةأشنملاقالغإ مت ،ةيسايسلا  ، ةجتنملا اهؤازجأ ت  يسورلا داحتالا ىلإ تالجسلا نم ريثكلا دقف دقو  
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 ىلإ لوصولا نم ناتسكيجاط يف ةئيبلا ةيامحبةينعملا ةنجل لا تنكمت ًارخؤمو. ةيلمعلا هذه لالخ ةلصفملا
نم عراستملا يجيردتلا صلختلا ةلأسم ةجلاعمل دوهج نم فرطلا هلذب امب ةعوفدم تامولعملا كلت 

  .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم
او ةحرتقملاو ةيلاحلا تانايبلا عمجل ةمدختسملا ةيجهنملا ىلعًاقيلعتو -٥١ حضوأ ،اهتحص نم ققحتل  

 يفنوكراشي  وًالصأ عنصملا ليغشت يف اوكراش نممنيينطولا ءاربخلا عم تالباقم ىرجأ هنأ فرطلا 
ىلع نهارلا تقولا يف رطيست يتلا ةيموكحلا ةكرشلاةراد إ هلمكأبةأشنملا  تانايب مدق هنأو ا  ىلإ دنتست،   

اهيلإ راشملا ةرتفلا نم ا  ظف    .تحُا يتلا تالجسلا
تابكر مب ةقلعتملا ةأشنملا ةطشنأنع تانايبب ناتسكيجاط اهتمدق يتلا ةحاتملا قئاثولا قلعت تو -٥٢

تاونسلا لالخةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  قفرملا ةرادإ نم ةلاسر يف تمدُق دقو ١٩٩١ - ١٩٨٥   ،
راذآ١٩ةخرؤم  جاتنإلا تالجس خسن ناكم ديدحت عطتسيمل هنأ ىلإ فرطلا راشأو . ٢٠١٠سرام /   

نم كلذ ريغ وأ ةيضاملا تاعيبملاريتاوفو يلع فلا دنع ترم تالماعتلا قئاثو   د وأ تلق  ن ا  أ حجرألاو  ،
ةأشنملاكيكفت ىلإ ناتسكيجاط تراشأ ،دالبلل يلامجإلا يلحملا جتانلا نع تامولعملاب قلعتي اميفو .  

نم ٦ - ٣عرفلا  تو ،اهتمدقنأ قبس يتلا  ةينطولا ةيئاصقتسالا ةساردلا  عم انراقم اليلحت تمدق ا أ نيب
قلعتي اميف ةقطنملا نادلب فلتخم يلامجإلااهكالهتساب    ، ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم  

يلحملا جتانلاو ،ناكسلاددع ، و١٩٨٩ ماعل ةيعجرملا تانايبلاو، ٢٠٠٨ماع يف ،هنم درفلا بيصنو   
ليلحتلا اذه ىلإًادانتساو. يلامجإلا فرطلا صلخ  ام ىلإ،  يلي   :  

نادلب نيب ةبترملق ألاناتسكيجاط لازت ال   )أ(   ةلقتسملا لودلا ةطبار  جتانلا ثيح نم  
  ؛يلامجإلا يلحملا

يف هبيصن نم لقأ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم درفلا بيصن   )ب(  
ةرقفلا بجومب لمعت يتلا ةلقتسملا لودلا ةطباريف ءاضعألا فارطألا  ةداملا نم١  ةدايز دهش هنكلو ٥    ،

، ةلثامم ةريبك ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا باقعأ يف  ًاومن سكعي امم 
و هنأش هلًايداصتقا ن   ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا زاجنإل ةيلاقتنا داوم مادختسا يبي

  ؛ةفلكلا ةلوقعمةيجيتارتسا لالخ نم ةيرولف 
ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نأشب ناتسكيجاطل ةيعجرملا تانايبلات ناك  )ج(    
رخألا فارطألا عم ةنراقملاببسانتم ريغ وحن ىلع ةضفخنم ١٩٨٩ماع يف  ةرقفلا بجومب لمعت يتلا ى   

ةداملا نم ١ نممغرلاب، ٥  يلامجإلا يلحملا اهجتان  ضفخنملا  نم درفلا بيصن ناك، ًالثمف.   ا   انايب
لقأ ةيعجرملا يلحمًاجتان نيدلبلل نأ مغر ،ناتسكبزوأ يف هنم تارم ثالثب  يلامجإًا  ثامتمًا  نأو ًال   
ًاماهًاجِتنمت ناك ناتسكيجاط ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كلهتسي ناك عينصت عاطق اهيدلو    

  .١٩٨٩ماع يف 
يف تانيعستلا لئا وأ يف ةيسايسلا لقالقلا نأب ةنجللاب ناوضع دكأ ضرعلا اذه ميدقت بقعو -٥٣

داحتالا راي   كلذ يف تعِم يتيفوسلاا باقعأ  ج يتلا ساسألا طخ تانايب رابتعا ًامامت لوبقملا نم تلعج  
ةيتيفوسلا تايروهمجلا ىدل ساسألا طوطخ نأل ًارظن هنأ ،كلذ ىلإ فاضي . ًامامت ةقيقد ريغ تقولا
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يف كالهتسالاو جاتنإلل ةصاخلا اهماقرأ ماد ختساب ةيزكرملا ةيتيفوسلا ةطلسلا اهتبسح دق تناك ةقباسلا
ةبسنلاب ةفلتخم ماقرأ ىلإ لصوتت نأ ةقباسلا تايروهمجلل ةبسنلاب ةياغلل بعصلا نم ناك ،ةبقحلا كلت 

يتيفوسلا داحتالا راي   .ا تقبس يتلا ةرتفلل

نم ل يومتلا ىلإ يعسلا ةيلمع نع ةيفاضإ تامولعم يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم مدقو -٥٤
رثؤي نل ةنجللا نم ًايلاح بولطملا ساسألا طخ حيقنت نأ ًاحضوم ،ناتسكيجاطل ةيملاعلا ةئيبلا قفرم 

ةرادإ ةطخ نأ ثيح ،لاثتمالا تايعادتب ًامامتها رثكأ ناتسكيجاط نأو . ليومتلا اذه لثم ىلع
اهلعجي اذهو ٢٠١٢يف طقف أدبت فوس ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا   

 .نيتمداقلا نيتنسلا وأ ةنسلا لاوط لاثتما ةلاح يف حيقنتلا لظي نأل جاتحت

ةلاح يف لظت يكل اهعسو يف ام ىصقأ تلذب دق ناتسكيجاط نأ فارطألا دحأ حضوأ و -٥٥
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهنع غِل ب ت مل ةدئاز ريداقم تفشتكا دق ا  ًاقبطو . أ ثيح لاثتما

رربي ام هل ساسألا طخ حيقنت بلط نأو املل  ءافولا مت دق تابلطتملا نإف ،ةمدقملا تامولع. 

لقالقلاو ةيداصتقالا ةمزألا ىلع اهنم ةوعدب ةنجللا عامتجا رضاحلا ناتسكيجاط لثمم ددشو  -٥٦
يذلا عافدلا قفرم نم كالهتسالا نأ حضوأو ،يتيفوسلا داحتالا راي   هيلع رطيسي ناكا تلت يتلا ةيندملا  

كلذ ببسب نابسحلا يف ذخؤي مل١٩٨٩ماع يف يتيفوسلا داحتالا  ساسألا طخ حيقنت ىلع ةقفاوملا نأو .  
ناتسكيجاط هتددح يذلا ينمزلا دعوملا نأشب ةريطخ لكاشم يدافت نكمملا نم لعجي نأ هنأش نم 

ررقملا اهبتري يتلا ا   اهيلع١٩/٦امازتلاب ءافولل  . 

ينعملا قفرملا ىلإ ةددحملا ةراشإلا ءاضعألا دحأ زربأو -٥٧ اذإ امع لءاستو ،عافد قفرم هفصوب   
 ، ناتسكيجاط يف هب لومعملا صيخرتلا ماظن لظ يف تادراولا بقارت ةدحاو ةيميظنت ةلاكو كانه تناك
كلت هيلإ   ت هِج  و يذلا عاطقلا نع رظنلا ضغب كلذو تادراولل ةقيقد ةيؤر ىلع لوصحلا ةيغ ب

نأ ىلإ عجري ناك تقولا كلذ يف ئطاخلا دعلا نأ ناتسكيجاط لثمم ررق كلذ ىلع ًادرو. تادراولا  
 .ناتسكيجاطل سيلو ةينوناقلا يتيفوسلا داحتالا ةيالول ًاعضاخ ناك قفرملا كلذ

يلاتلاىلع ةنجللا تقفاوهيلع ءانب و -٥٨  :  
ًامعد ناتسكيجاط اهتمدق يتلا تامولعملا ىلإريدقتلا عم ريشتذإ    اهبلطل   تانايب حيقنت  

ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم ١٩٨٩ةنسل ةيعجرملا اهكالهتسا   ا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم تابكرم ( 
  ،)ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا

ررقملا نأ ىلإ ريشتذإ و   حيقنت تابلط ضارعتسا يف مدختست يتلا ةيجهنملا ددح ١٥/١٩   
،   ةيعجرملا تانايبلا

جلا ىلإريدقتلا عم كلذك ريشتذإ و   تامولعملا تاطارتشاب ءافولل نا تسكيجاط اهلذبت يتلا دوه 
الو١٥/١٩ررقملا يف ةدراولا  نم ةحرتقملا ةديدجلا ةيعجرملا ا  ،   انايب ةقد نم ققحتلل اهدوهج اميس

يف ة ةينطولا ةيئاصقتسالا ةساردلاباهمايق لالخ   يرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسال  
ةدعاسمب ،ناتسكيجاط  ،   ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم ليومتبو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
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قفرم نم ءابعرفلا يف دراولا ررقملا عورشم فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ ليحت نأ     
ل ،يلاحلا ريرقتلا اهكالهتسا تانايب حيقنتب ناتسكيجاط بلط رقي نم ١٩٨٩ةنسل ةيعجرملا    
ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم يف ةباقرلل ةعضاخلا  داوملا ة(ا  ٦ نم) يرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم
ىلإ نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نانطأ نط١٨،٧  هيف رظنلل كلذو ،نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحمًا   .  

  ٤٦/٥ةيصوتلا 

لوكوتورب نم ٤ةداملا (فارطألا ريغ عم ةيراجتلا تالدابملا يف لمتحملا لاثتمالا مدع تالاح   - ًاسداس  
  يبوروألا داحتالا): لايرتنوم

داحتالا نإ دنبلا اذه ميدقت ىدل ،ةنامألا لثمم لاق -٥٩ داوملا تانايب نع هريرقت يف ،يبوروألا   
نع غلبأ، ٢٠٠٩ماعل نوزوألل ةدفنتسملا  نط١٦،٦١٦ هريدصت  يرتمًا  نمًا  بكرملا    HCFC-22 ىلإ  

نيجيبو نغاهنبوكيليدعت نم يأ ىلع دعب قدصت مل ةلود يهو ،نا تسخازاك ن يذللا ،لوكوتوربلل 
اذه يف ناتسخازاك لماع تو. ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نأشب ةباقر ريبادت ناضرفي
ةرقفلل ًاقفو ،قايسلا ةداملا نم ٩  اهرابتعاب لوكوتوربلا نم ٤  . ‘‘لوكوتوربلا اذه يف فرط ريغ ةلود’’ 
، ٤ةداملا نم ًاسماخ ًارركم  ٢ةرقفلل  ًاقفوف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو لوكوتوربلا نم داحتال ل حمسي ال 

راذآ٢٥ذنم نيجيب ليدعت يف فرط وهو ،يبوروألا  نوبركلا تابكرم ردصي نأب ٢٠٠٢سرام /   ،
ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ريدصت نإف كلذلو . فارطألا ريغ ىلإ ةيرولف ةيرولكورديهلا
ةداملا ماكحأل لمتحم لاثتما مدعةلا ح لثمي ناتسخازاك ىلإ لوكوتوربلا نم٤   .  

يناثلا نيرشت٢٢ةخرؤم ةلاسر يف ،فرطلا ىلإ ةنامألا تبلط دقو  -٦٠ مدقي نأ ٢٠١٠ربمفون /   ،
ماع يف ناتسخازاك ىلإ هتارداص نأشب ًاحيضوت ريسيتل ةمئالم اهربتعي ةبحاصم تامولعم يأو ٢٠٠٩   
  .ةلأسملا يف ةنجللا رظن

ةخرؤم ةلاسرب ،يبوروألا داحتالا نع ةباينلاب ،ةنامألا ىلع ةيبوروألا ةيضوف ملا تدر -٦١
ناتسخازاك ىلإ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ريدصت ةيضق ن أب، ٢٠١١ليرب أ/ناسين ١٤
دقتعًاديقعت رثكأ ةيضق ىلإ تلوحت  ي ناك امم وضع ةلود نم رثكأ يف تاقيقحت ىلع توطنا ا ،   أ ثيح  
يبوروألا داحتالا نوناقل ةلمتحم ىرخأ تاكاهتنابطباور اهل نوكي نأ لمتحيو  .  

ماع يف ةيدنلوه ةكرش ا  -٦٢  لالخ نم امبر ، ٢٠٠٩ردص ةدوصقملا علسلا نأ فرطلا حضوأو
ريدصتلا ةيلمع نع فشكلا متدقو  .اكيجلب يف ءانيم اهريرقت يف هتجردأ ةكرشلا نأل عورشملا ريغ   
صيخارتلا عم ةنراقملابهتعجارم تمت يذلاو ،داتعملا يونسلا لا  ريدصت نذإ ردصملا بلطي ملو . ةرداص 

ةيكيجلبلاو ةيدنلوهلا تاطلسلا ترجأ ،ةفلاخملا هذهل ةيبوروألا ةيضوفملا فاشتكا دنعو . داوملاهذهل 
 ، ، وتاقيقحت  تعضووتاطلسلا اهيرجت يتلا تاقيقحتلا عم تنواعتو ،ةيلخاد تاقيقحتب ةكرشلا تماق

لبقتسملا يف تالاحلا كلت ثودحعنمل ةيفاضإ ريبادت  .  
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ةيراجتلا تالدابملا نم ديدعلا تذفن ا ةقوثومةكرشلا نأ ربتعي هنأ ىلإ فرطلا راشأو  -٦٣  أ ثيح  
نأو ًايضرم ةكرشلا هتمدق يذلا ريسفتلا نأ ربتعي هنأ ىلإ كلذك راشأو ؛مئاقلا ينوناقلا راطإلل لثتمت يتلا  
ًايرشب أطخ ا ال ةلاحلا  طيسبوك نع ديزت جاتنتسالا اذه معدتو. ًا  تارداصلا نأ اهدافم ةقيقح   

ا ةيلمع نأ ىلإ يبوروألا داحتالا صلخ دقف كلذلو . اذ ةكرشلا اهنع تغلبأ يتلا تانايبلا يف تجردُأ
ةيمارجإ ةين ىلعوطنت مل ريدصتلا  .  

داحت الا يف ةيفاك ةيرادإو ةيميظنت ريبادت دوجو ةلاسرلا سفن يف ةيبوروألا ةيضوفملا تزربأو -٦٤
رظح ضرف  كلذ يف امب ،لوكوتوربلا اهنمضتي يتلا ةيراجتلا تالدابملا ماكحأل هلاثتما ةلافكل يبوروألا

عيمج يف ةلصلا تاذنيناوقلاو يبوروألا داحتالا نوناق بجومب فارطألا ريغ عم ةراجتلا ىلع حيرص   
دويقلا قابطنا زرب وروألا داحتالاب صاخلا صيخرتلا ماظن نع ةلماش ةلدأدوجو  ؛ءاضعألا لودلا  ت يب

ىلع ققحتلا و ؛لوكوتوربلا تاليدعتعيمج ىلع قدصت مل يتلا  ميلاقألاو نادلبلا ضعبىلع ةيراجتلا 
امهوةحرتقملاتارداص لاةيلهأ نم نيتلحرم  صيخرتلاونالعإلا(ةيلمع  ،  مظن لا يف ةمالع عضو ؛) 

زومرلاىلإ ريشتءاضعألا لودلل ةعباتلا ةينورتكلإلا ةيكرمجلا  ةيكرمجلا   ةلصلا تاذ  ةدفنتسملا داوملا ب 
ةيراجتلا ةيلمعلا نع نالعإلا دنع صيخرتلا تاطارتشا ةفرعم  ًايئاقلت كرامجلا يفظوملحيتي ا مب، نوزوألل
  .ةلصلا تاذ

 ةيادبلا يفجردأ ردصملا نإف ،رظنلا ديق تارداصلا ةلاح يف هنأ ىلإ يبوروألا داحتالا راشأ و -٦٥
إ يف ناتسخازاكوناجيبرذأ ءانثأكلذ ظحول امدنعو. هتارداص نالع  ريكذت مت دقف ،ققحتلا ةيلمع    

روظحم نيدلبلا نيذه ىلإ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمريدصتنأب ردصملا  فذ حب ماق هيلعو.  
 .هنالعإ نم نيدلبلا

ةيفاضإ تامولعم اهبلط ىلع ءانب ةنجللاعامتجا رضاحلايبوروألا داحتالا لثمم مدق  -٦٦ ح ضوأو.  
 ، ةيبوروألا ةيضوفملا لالخ نم لوؤسم هتاذ دح يف لوكوتوربلا يف فرط وه يذلا يبوروألا داحتالا نأ

يف ذافنإلا ةيلوؤسم عقتو .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف ةراجتلا نأشب غالبإلاو صيخارتلا رادصإ نع  
يبوروألا داحتالا لخاد ءاضعألا لودلا قتاع ىلع ،كرامجلا ذافنا تاعيرشت ذافنا ةصاخبو ،تقولا سفن 

 .ًاضيأ ةنجللاب ًادوجوم ناك ادنلوه يهو ةينعملا ةلودلا لثمم نإف ،كلذل ةجيتنو. ةدح ىلع لك

ا ةكرشلاتملع نأ دعب هنأ ىلع ديكأتلا داعأ دقو  -٦٧ إف ،روظحم ناتسخازاك ىلإ ريدصتلا نأب  
صيخرت ىلع لوصحلل يعسلا نودب نكلو ،لاح يأ ىلع ريدصتلاب تماقو اهليبس يف تضم  
هب صخرملا ريغ ريدصتلا رورم دعيو. ريدصتلا درجم هفاشتكا نود  يرشبلا أطخلا تالاح نمةلاح   نم  

،  بناج ىلإ رظنلاب ام دح ىلإ ةطروتم ًاضيأ ةيكيجلبلا كرامجلا ةئيهنأ عم ةيدنلوهلا كرامجلا تاطلس  
 .يكيجلب ءانيم لالخ ةنحشلا ذيفنت

اذه ىلإ ادنلوه كرامجل ةعباتلا شيتفتلا ةطقن رظن هج و -٦٨  و نأ دعب هنأ ادنلوه ةلثمم تحضوأ
نوناكو ٢٠١٠هيلوي /زومت يف ةكرشلا ةرايزب ةطقنلا كلت تماق ،ةيبوروألا ةيضوفملا بناج نم عضولا  
تماق ا٢٠١١سرام /راذآ يف تمدق يتلا تامولعملا يفو. ٢٠١١رياني /يناثلا  أب ةكرشلا تدكأ  يف ، 

ا  إ ًاضيأ ةكرشلا تلاقو ،يقيقح يرشب أطخ هنأب كلذ ًةفصاو ،ا  صخرم ريغ ةنحش لاسرإب ةقيقحلا
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لبقتسملا يف ءاطخألا هذه لثم عوقو نود ةلوليحلل ةيلخادلا ا  . اءارجإ رييغتب كلذ رثإ ىلع تماق
ةينوناق ةروصب تماق يتلا ةكرشلا هذه ةلاح يف ثدحي ام ًاردان فارحنالا اذه لثم نأ ةلثمملا تفاضأو  

هذه كرامجلا شيتفت ةطقن تلاحأ دقو . سأب ال ةينمز ةرتف لالخ ريدصتلا تايلمع نم ريثكلا ذيفنتب ا
ناسين١١خيراتب ةلأسملا  يف كلذب ةكرشلا تملعأو ،ةباينلا ىلإ ٢٠١١ليربأ /  ناسين٢٩  نأو ليربأ / 

 .فلملا اذه ضارعتساب موقت ةباينلا

نأب ادنلوه ةلثمم تحضوأ ،ةكرشلا هذه ىلع ضرفت دق تابوقعلا يأب قلعتي لاؤس ىلع ًادرو -٦٩  
 ٥٠ ٠٠٠ نيب تامارغلا حوارتت ةلثامملا تالاحلا يف هنأ الإ ،مكاحملا ريدقتل ةكورتم ضرفتس يتلا ةمارغلا
 .نونادملا اهعفدي وروي ٢٥٠ ٠٠٠و

نمو ينورتكلإ ما ظن وه يبوروألا داحتالا ىدل صيخارتلا ماظن ناك اذإ امع لاؤس ىلع ًادرو -٧٠
لثمم دكأ ،اهيلع لوصحلا مت دق ةبولطملا صيخارتلا تناك اذإ ام ةفرعم ىلع ًايئاقلت ًارداق نوكي مث 
فلتخمل يطعي هنأو ينورتكلإ ماظن ةقيقحلا يف وه داحتالا ىدل صيخارتلا ماظن نأ يبوروألا داحتالا 

ىلإ ذافنلا ةيناكمإ ءاضعألا لودلا يف كرامجلا تائيهءاضعأ  ةيضوفملا ا    ردصأ يتلا صيخارتلا عيمج
كلذ نم ًالدب هنكلو ؛صيخرت اهل ردصي مل ًةنحش ًايئاقلت فقوي مل ماظنلا اذه نإف كلذ عمو ،ةيبوروألا 

ماظنلا يف فعض ةطقن كلت تناكو . صيخارتلا دوجو نم دكأتلا ةرورض نأشب كرامجلا يفظوم هبن
صحف ءارجإ متي ال هنإف ماودلا ىلع اهتجلاعم يرجي يت لا تارارقإلا نم ريبكلا ددعلل ًارظن هنأ ثيح
 .ةبوغرملا ةقدلا سفنب كرامجلا تارارقإ عيمج ةلماعم نمضي

مدع ةلاح يف وضعلا ةلودلا وأ يبوروألا داحتالا رابتعا نكمي ناك اذإ امع لاؤس ىلع ًادرو  -٧١
لودلاو يداصتقالا لماكتل ل ةيميلقإلاتامظن ملاتايلوؤسم نأ ةنامألا ةلثمم تحضوأ لوكوتوربلل لاثتما 

نع غالبإلا كلذ يف امب ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ ناديم يفف : ةمسقم تايلوؤسم يه ءاضعألا
ناديم يف امأ . ةيلوؤسملا لمحتت يتلا يه ،ةدح ىلع ًالك ،ءاضعألا لودلا نوكت جاتنإلا تانايب
نإف ،ريدصتلا وأ داريتسالا صيخارت را دصإو كالهتسالا تانايب نع غالبإلا لمشي يذلا كالهتسالا
مدع عضو يف يبوروألا داحتالا نوكي ،ةنهارلا ةلاحلا يفو. يبوروألا داحتالا قتاع ىلع عقت ةيلوؤسملا  
وضعلا ةلودلاسيلو لمتحم لاثتما  . 

دق ةيلمعلا ريبادتلا يأو ،عضولا اذه نم تصِلخ  -٧٢  تسا يتلا سوردلا نأشب لاؤس ىلع ًادرو
ديدحتل كرامجلا ةئيه اهمدختست يتلا رطاخملا تافلم نأ ادنلوه ةلثمم تحضوأ ،كل ذل ةجيتن تذختا

ايتلا تانحشلا  ىلع تلمتشا دق ةلاحلا هذه نأ ثيحو . دوج ةدايزو اهثيدحت مت دق ةقدب اهصحف بجي
نإف ،ىرخأ وضع ةلود لخاد ءانيم ربع ةنحش لاسرإب تماق ءاضعألا لودلا ىدحإ يفةدوجوم ةكرش   

 .رخآلا وه نسحت دق نوكي ةينطولا كرامجلا تائيه نيب تامولعملا لدابت

يلاتلاىلع ةنجللا تقفاو كلذ ىلع ءانبو -٧٣  :  
يليدعت يف فرط يبوروألا داحتالا نأ ىلإ ريشت ذإو   نيجيبو نغاهنبوك  لايرتنوم لوكوتورب ل 

ةرقفلا بجومب لماع ريغفرطك فنص ي هنأو ةداملا نم ١   ٥، لوكوتوربلا نم    
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ًاضيأريشت  ذإو   دص يبوروألا داحتالا نأ ىلإ ليدعت يف فرط ريغةلود يهو ،ناتسخازاك ىلإ ر    
، ل نغاهنبوك نط١٦،٦لوكوتوربل يرتمًا  ماع يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم ًا   ٢٠٠٩ 

، لاثتما مدع لكشيداوملا هذه ريدصت نأو  لوكوتوربلل    
رطك ةفنصم ناتسخازاك نأ ىلإكلذك ريشت ذإو   ةرقفلا بجومب لماع ريغف   ةداملا نم ١   

ًالاثتما لثتمت اربتعي مل فارطألا عامتجا نأو لوكوتوربلا نم  ٥ ًالماكأ يف ةدراولاتاطارتشالل   ةرقفلا    
ةداملا نم ٨  ٤، لوكوتوربلا نم    

تابكرم نم هتارداص نع يبوروألا داحتالا همدق يذلا ريسفتلا ىلإ ريدقتلا عم ريشت ذإو    
  ،٢٠٠٩ماع يف ناتسخازاك ىلإ ةيرولف ةيرولكوردي هلا نوبركلا

ماكحأل لاثتمالا ةلافكل ةيرادإو ةيميظنت ريبادتل فرطلا ذيفنت ىلإ ًاضيأ ريدقتلا عم ريشت ذإو    
،ةدراولا ةيراجتلا تالدابملا لوكوتوربلا يف    

بجومب هتامازتلا ذيفنت نأشب مدقت نم فرطلا هققحي ام بثك نع دصرت   )أ(  
  ؛لوكوتوربلا

ميج عرفلا يف دراولا ررقملا عورشمفارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ ليحت   )ب(    
  .هيف رظنلل يلاحلا ريرقتلا قفرم نم

  ٤٦/٦ةيصوتلا 

ةداملا نم ٨ةرقفلا قيبطت   -ًاعباس  ىلع لوكوتوربلا نم٤  اهنبوك ليدعتب قلعتي اميف لابين  ن غ 
  لايرتنوم لوكوتوربل

ءانثأ ثحبلاب هلوانت دق ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا نأ ىلإ ًاريشم ،دنبل ا اذه ةنامألا لثمم مدق -٧٤
نإ لاقو . هتساردب ةنجللا موقت امثير ًارارق ذختي مل لماعلا قيرفلا نأ ريغ ،نيثالثلاو يداحلا هعامتجا

يناثلا نوناك٤ةخرؤم ةلسارم يف ةنامألا ىلإ تبلط دق لابين ةموكح  ىلع اهتلاح جاردإ ٢٠١١رياني /   
نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا عامتجالا لامعأ ْيلودج 

ةداملا نم ٩ و٨نيترقفلا ءوض يف هثحبل كلذو ،فارطألل  لوكوتوربلا نم ٤  حمست يتلا ماكحألا ( 
ةلاح يف تناك ا اذإ هتاليدعتو لوكوتوربلا بجومب ةيراجتلا تابوقعلا قيبطت يدافتب ام ةلودل أ ت تبثَأ  
  ).ةلصلا تاذ لوكوتوربلا ماكحأل مات لاثتما

ًالاثتما لثتمم فرطلا نأ ىلإ ،اهبلطلًامعد ،لابين ةموكح تراشأو -٧٥ ًالماك  ةداملل   داوملاو ٢   ،
ةداملاو ءاط ٢ - فلأ ٢ ةداملا يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع نأشلا اذ أا ، و٤   نم ٧تانايب مدقت  
بولطملا وحنلا ىلع مدقًاضيأ تراشأو. لوكوتوربلا  ت يرطقلا جمانربلا ريراقت نأ ىلإ تهو.    كلذك ون  

  :كلذ يف امب ،ةحجان اهربتعت يتلا عيراشملا نم ددعىلإ 
؛فارطألا ددعتملا قودنصلا راطإ يف ةرادإلا ططخ ىتشمامتإ  )أ(      
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ةيرولف ةيرولكل ا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب اهمازتلال لاثتمالا  )ب(  
يناثلا نوناك١لولحب نوبركلا ديرولك عبارو تانولاهلاو    ؛٢٠١٠رياني / 

ريغ تادراولا زجح  )ج(   تابكرمو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةعورشملا   
و ذافنإلا ىلع ةيوقلا ا٢٠٠٤ماع يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا   ردقل ةجيتن  نم كلذ نع جتن ام 

  ؛١٦/٢٧رر قملل لاثتما
؛بونجلا نادلب نيب اميف نواعتلاو ةروا  )د(      ا نادلبلا عم ةراجتلا نأشب راوح يف عورشلا
ماجحأ تاذ نادلبلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتل عورشم لوأ ذيفنتو عضو   )ه(  

  .نيسمخلاو عساتلا اهعامتجا يف ةيذيفنتلا ةنجللا هترقأ يذلاو ،ةضفخنملا كالهتسالا
ا ًاملع ةنامألا لابين ةموكح تطاحأو -٧٦ أب ةيلمع تأدب  ن غاهنبوك تاليدعت ىلع قيدصتلا 

ةلاحلاو ةموكحلا يف ةرتاوتملا تارييغتلا ىلإ رظنلاب هنأ ديب . ٢٠٠١ماع يف لوكوتوربل لنيجيبو لايرتنومو 
عب لمتكت مل قيدصتلا ةيلمع نإفًالاجعتساواحاحلإ رثكألا تاجاحلاو دالبلا يف ةدئاسلا  تلاقو . د، 

 نكمم تقو برقأ يف تاليدعتلا ىلع قيدصتلا يونتاإ ةموكحلا  ، لكاشملا هذه نم مغرلاب ا   أو  
هسفن تقولا يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمةبقارملةريثك تاوطخ تذختا   تزجوأو.  

تاوطخلا كلت ا   كلذ يف امب ،اهز واجتت وأ نغاهنبوك ليدعت تاطارتشا عمقفتت يتلا ةيفيكلا ةموكحلا
ةيميظنتحئاول ثالث ذافنإ لالخ نم متي ام ماع ذنم   نم اهكالهتسال ىصقأ دح ديدحت و٢٠٠١   

نط٢٣،٠٤زواجتي  الةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم  يرتمًا  ماع ذنم ًا   ٢٠٠٠.  
ًاقفو هنأ ىلإراشأو -٧٧ ررقملل   فارطألا ىلع ةيراجتلا تاءازجلا قيبطت نإف ٢٠/٩   ةلماعلا، 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب  حبصت مل يتلا ٥  ليدعت يف ًافارطأ دعب  ىلإ ئجرأ دق نغاهنبوك  نوناك  ١ 
، . ٢٠١٣رياني /يناثلا لابين ةنامألا تحصنررقملا اذه ءوض يفو اهتلماع مل ٢٠١٢ماع يف ًابلط مدق ت نأب 

لماعفرطك ةرقفلا بجومب   ةداملا نم ٨  ماع يف لوكوتوربلا نم ٤  امدنع ،٢٠١٣  ريبادت ذافن أدبي   
ةرقفلا بجومب ةلماعلافارطألا ىلع ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا   

ذافنلا٥ةداملا نم  ١ ةداملا نم ٨ةرقفلا بجومب فرطك لماعت نأ ةلودلا بلطت نأ بجيو .   ىلع ٤   
بسنلاب لابينل ةلماعملا هذه لثم تحنينعي اذه و ،يونس ساسأ  ال امنيح٢٠١٢ماعل ة م ول ىتح نوكت   

مدقتت نأ اهيلع نيعتي سهنإف ،اهل ةبسنلاب ةيراس ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ةباقر ريبادت 
تابكرم ةبقارم ريبادت لخدت امدنع ،٢٠١٣ماع يف فرطك اهتلماع مل ٢٠١٢ماع يف لثامم بلطب   

  .ذافنلا زيح اهيلع قبطنت يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا
تناك ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم لابين كالهتسا ةلاح نأ ىلإ راشأو -٧٨  

نأشب نيتسلاو يناثلا اهعامتجا يف فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا هتذختا ررقم عوضوم 
. ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ةطخ نع لابين نم مدقملا حارتقالا

نوبركلا تابكرمل ةيهيجوتلا ئدابملا بجومب هنأ ىلإ ءاضعألا ضعب راشأ ،ةيضقلا كلت ةشقانم لالخو 
ًاطرشنغاهنبوكليدعت ىلع قيدصتلا ربتعي ،ةيرولف ةيرولكورديهلا  ًايساسأ  ددعتملا قودنصلا ليومتل    

ًايئدبمةيذيفنتلا ةنجللا ترقأو. ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب ةصاخلا ةطشنألل فارطألا  يف  
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تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ةطخ نأشب لابين حارتقا نم ىلوألا ةلحرملا ٦٢/٥٣اهررقم   
ساسأ ىلع ٢٠٢٠ - ٢٠١٠ةرتفلل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا  ثلاثلا عامتجالا لولحب هنأ ، 

بين نوكتس٢٠١١ربمفون /يناثلا نيرشت يف فارطألل نيرشعلاو ىلع قيدصتلا كص تعدوأ دق لا ، 
ًابلط تمدق وأنغاهنبوكليدعت  ًايمسر  ةلثتمم اهرابتعا متي نأب فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ    

ًالماكًالاثتما ماكحأل   نيترقفلل ًاقفو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمىلع ةباقر لا  نم ٩ و٨   
لايرتنوم لوكوتورب نم٤ةداملا   . 

ىلع فارطألا لابين لثمم ثح ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا اهارجأ يتلا ةشقانملا ءانثأو -٧٩  
قيقحت يف تابوعص هجاوت الئل ،ةيعقاولا ةيحانلا نم فرط ا   أو ،لوكوتوربلل لاثتما ةلاح يف لابين رابتعا

عقوتملا ريغ نم نأب حرص دق نيلثمملا دحأ ناكو. ٢٠١٥ و٢٠١٣يماعل لاثتمالل ةفدهتسملا ماقرألا   
ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإل لابين ةطخل ركبملا ذيفنتلا ةريبك ةجردب 

وأ ٢٠١٣يماعل ةباقرلل ةفدهتسملا ماقرألاب دلبلا اذه ءافوو ةيرولف  يف لابين فارطألا دجت مل ام ٢٠١٥   
ةداملا نم ٩ و٨نيترقفلا بجومب مات لاثتما ةلاح  صن دجوي ال هنأ رخآ لثمم حرص كلذ عمو . ٤ 

ةداملا نأو ،عقاولا مك   ةيلاملا ةدعاسملا مكحت يتلا ،لوكوتوربلا نم ١٠حب فرط ام ةلود نأ نالعإل  
 .فارطألا ريغل ةدعاسملا هذه لثم ريفوت يف ركفت مل فارطألل ةمدقملا ةينقتلاو

تاونسلا نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةصاخلا ا -٨٠   ١٩٨٩، ١٩٨٦ انايب لابين تمدق
اهيلع اهبتري يتلا ا . ٢٠١٠ - ١٩٩١و  امازتلال لاثتما ةلاح يف لابين تانايبلا هذه تعضو دقو
 .لوكوتوربلا

تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ةطخ نأ يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم حضوأو  -٨١
ةزهاج ا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ تمدق دق ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا  أو فارطألا ددعتملا  

ليدعت ىلع قيدصتلا ةبقع نم دعب صلختت مل ا   لمعلا ىلع ةنجللا ثحو . نغاهنبوكأ الإ ،ذيفنتلل
نأ نكمي ريخأت يأ نأ امك ،تقولا قيضل ًارظن ،رارق ذاختا يف ؤطابتلا مدعو ةلأسملا هذه نأشب زجانلا 

لثمم حرصو . يجيردتلا صلختلل ةفدهتسملا ماقرألل لاثتمالا ةلاح يف رارمتسالا ىلع لابين ةردق نم لاني
نم فرطك لابين ةلماعم يغبني هنأب ذيفنتلا ةنجل بناج نم ديدحت يأ نأب فارطألا ددعتملا قودنصلا 
يف تبلا ةياغلل مهملا نم سيل نكلو ،ليومتلا ميدقت يف ًامدق يضملا نم ةيذيفنتلا ةنجللا    نِكمي نأ هنأش

 .ةنهارلا ةنوآلا يف ةلأسملا هذه

دحأب تفوأ دق لابين نأ ودبي هنأب ةنجللا ءاضعأ دحأ حرص ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا يفو  -٨٢
نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ ًايمسر ًابلط تمدق ا   أ ثيح ،ةيذيفنتلا ةنجللا اهتطرتشا يتلا تابلطتملا

ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكر م ىلع ةباقرلا ماكحأل مات لاثتما ةلاح يف اهرابتعايف رظنلل فارطألل 
ةداملا نم ٩ و٨نيترقفلا بجومب كلذو ةيرولف  لايرتنوم لوكوتورب نم٤  نأ ةرورض ىري كلذل وهو .  

 .نغاهنبوكليدعت يف ًافرط هرابتعاب فرطلا اذه بلط عم ةنجللا بواجتت 
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ءارجإ ذختت انغاهنبوكليدعت ىلع قدصت مل لابين نأب ،ةنجللاب رخآ وضع حرص  -٨٣  أو ىلع ،   
عضوم هسفن عضو دق فرطلا نأ ىلإ ريش . يعوط ساسأ  ت ا  أ ودبت فرطلا اهمدق يتلا قئاثولا نأو

مازتلامزتلتمل لابين تناك نإو ،لاثتمالل فدهتسملا مقرلا ققح يذلا فرطلا  ددحمًا  اذه مدخت سسأا بًا 
 .لبقتسملا يف هب ءافولاو ساسأ طخك فدهتسملا مقرلا

ررقملا ىلع ءانب ،ةيراجتلا تابوقعلا قيبطت نأ يذيفنتلا نيمألاو وه ًاد دجم ةنامألا لثمم دكأو -٨٤
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع ٢٠/٩ ةداملا نم ١،  ليدعت يف ًافارطأ دعب حبصت مل يتلا ٥   
يناثلا نوناك نم لوألا ىتح هليجأت مت دقنغاهنبوك مدقتت نأ ةلود يأ ىلع يغبني هنإو ٢٠١٣رياني /   
ةداملا نم ٨ةرقفلل ًاقبط فرطك اهتل ماعمل بلطب يونس ساسأ ىلع كلذو٤   ، . ، كلذ ىلع ًاسيسأتو

ماعل ةبسنلاب لابين ىلإ ةلماعملا هذه تحِن   تابكرم ىلع ةباقرلا ريبادت نوكت امدنع ٢٠١٢م ول ىتحو  ،
لثامم بلط ميدقتكلذ عماهيلع نوكيس هنإف ؛اهيلع ةقبطنم ريغ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا   يف  

يف فرطك لماعت يكل ٢٠١٢ نوبركلا تابكرم ىلع ةباقرلا ريبادت لخدت امدنع ٢٠١٣   ،
ليدعت ىلع قيدصتلا ضرعيو. نايرسلا زيح اهيلع قبطنت يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا  ًايلاح نغاهنبوك 

ةيالبق ةلأسملا هذه نأشب ام كرحت متي نأ لومأملا نمو ،ةيناملرب ةنجل ىلع   ماع نكمأ اذإو. ٢٠١١   
 ، ةلأسملا هذهلحت فوستقولا كلذ لولحب قيدصتلا لامكتسا ة رورضدجوت ال كلذ ىلع ءانبو .  

، ةحلم ةنجلل ةبسنلاب  .نهارلا عامتجالا ءانثأ ةلأسملا هذه يفتبثت نأ يف  

يلاتلا ىلعةنجللا تقفتاهيلع ءانبو  -٨٥  :  
ةداملا نم ٩ و٨نيترقفلا ءوض ىلع اهتلاح يف رظنلا لابين بلطب ًاملع ذخأت ْذإ  نم ٤   

،   لوكوتوربلا
ةلماعلا فارطألا ىلع ةيراجتلا تابوقعلا قيبطت َل ٢٠/٩ررقملا نأ ىلإ ريشت ْذإو   جَأ دق  

ليدعت يف ًافارطأ دعب حبصت مل يتلا لوكوتوربلا نم ٥ةداملا بجومب  نوناك نم لوألا ىتح نغاهنبوك   
  ،٢٠١٣رياني /يناثلا

تامازتلالل لاثتمالا باهمازتلا نأشب تامولعمل ا نم ديزملا ميدقت لابين ىلإ بلطت نأ  ) أ(
؛لايرتنوم لوكوتوربلنغاهنبوكليدعت يف ةدراولا     

نع تامولعممدقت نأ ةنامألا ىلإ بلطت نأ   ) ب( نوبركلا تابكرم كالهتسا تاهاجتا  
يف خرؤملا ةنامألا ىلإ لابين باطخ يف فوصوملا وحنلا ىلع ٢٠٠١ماع ذنم ةيرولف ةيرولكورديهلا   ٤ 

 ؛٢٠١١رياني /يناثلانوناك 

نيعبرألاو عباسلا اهعامتجا يف ذيفنتلا ةنجل لامعأ لودج ىلع لابين ةيضقعضت نأ  ) ج(  .  
  ٤٦/٧ةيصوتلا 
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  تانايبلا ريراقت نع ةئشانلا لاثتمالا مدع اياضق يف رظنلا  - ًانماث 
  )١٧/٣٧ررقملا يف دراولا مازتلالاب ديقتلا مدع  (ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا  -فلأ 

تغلبأةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلان إةنامألا لث مم لاق -٨٦ ةباقرلل ةعضاخ داوم كالهتسا نع   ةجردم  
فلأ قفرملا نم ةيناثلا ةعوم يف ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ١،٨رادقمب ) تانولاهلا( ا  

لباقت يتلا ،ةيمكلا كلتنأ فرطلا ددحو . ٢٠٠٩ ب نولاه نع ةرابع تناك يرتم نط٠،٦   - رك 
قيبطت وهو ،ناريطلا ةعانص يف مادختسالا لجأ نم ١٢١١ ًاجرحًاقيبطت فرطلا هربتعا  ريرقتلا يف    

نم يجيردتلا صلختلاب ١٧/٣٧ررقملا يف دراولا فرطلا مازتلا عم كالهتسالا اذه ضقانتي و. همدق يذلا  
  .٢٠٠٨رياني /يناثلا نوناك ١خيرات لبق نولاهلا كالهتسا 

يناثلا نوناك١٣ةخرؤم ةلاسر يف و -٨٧ ةنامألا تبلط٢٠١١رياني /  ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ىلإ ،   
فارحنالا اذهلًاريسفت مدقت نأ ًاقفو هنأ ىلإةلسارملا كلتيف ةنامألا تراشأ امك .   ةرقفلل   ررقملا نم ٧   
ىلع قبطنت جرحلا مادختسالاو يرورضلا مادختسالا تاءافعإ نإف ،ةجرحلا تامادختسالا نأشب ٤/٢٥  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  دعب لوكوتوربلا نم ٥  يجيردتلا صلختلا خيراوت ءاضقنا  
يف دراولا تانولاهلا نم يجيردتلا صلختلا خيرات نأ ىلإ رظنلابو . فارطألا كلت ىلع ةقبطنملا
يناثلا نوناك١ وه لوكوتوربلا نإف ٢٠١٠رياني /  عضو يف تسيل يلاتلاب ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا،   
ءافعإ بلط ميدقتب اهل حمسي مدقي ملو . ٢٠١٠ماع لةقباسلا تاونسلا يف ةجرحلا تامادختسال ل 
ةنامألا ىلإ دعبًادر فرطلا نأشلا اذ   . 

نيتسلاو سداسلا عامتجالا ءانثأ ثدح هنأ ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم لثمم حرص  -٨٨
نأ ةيذيفنتلا ةنجلل  وصحللمِدُق   بلط لقالقب رمت يتلا نادلبلا عم لماعتلا ةيفيك نأشب ةروشملا ىلع ل  

ةياغلل بعص رمأ ةصتخملا تاطلسلاب لاصتالا نإف ،ًالثم ،ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ةلاح يفف . ةيسايس
لخاد ةد  يق  ةمظنم لمأ نع برعأو . ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلام تحبصأ ةمظنملا هذه تاكرحت نأو

ةيريهامجلا نأب ةيمسر ريغ تامولعم ىقلت هنإ لاقو ،اهتطشنأ ةلصاوم ةيعانصلا ةيمنتلل ةد حتملا ممألا
ا ام دح ىلإ ًاضماغ لازي ال كانه عضولا نأ ريغ،امازتلاب ءافولل ةدهاج ىعست ةيبيللا ةيبرعلا  . 

 :يلاتلا ىلع ةنجللا تقفتا هيلع ءانبو -٨٩

غلبأ ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا نأ ىلإريشتذإ  دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ١،٨كالهتسا نع ت    
فلأ قفرملا نم ةيناثلا ةعوم ةجردم ةباقرلل ةعضاخ داوم نم نوزوألا   ، ٢٠٠٩ماع يف ) تانولاهلا(ا يف

رفص نع ديزي ال امب نولاهلا كالهتسا نم دحلاب ١٧/٣٧ررقملا يف دراولا مازتلالا عم قفتت ال ةيمك يهو   
،لادب ةبوسحملا نانطألا نم   ةنسلا كلت يف نوزوألا دافنتسا ة

 ، ةيريهامجلا اههجاوت يتلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا تابوعصلاو ةينمألا ةلاحلا كلذ عم ،كردت ذإو
ةريخألا روهشلا يفةيبيللا ةيبرعلا  ،  

هجو ىلع ةنامألا ىلإ مدقت نأةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلاىلإ بلطت نأ   )أ( ةعرسلا  يفو    ،
وليأ١٥هتياغ دعوم  ًاريسفت٢٠١١ربمتبس /ل  لمع ةطخو ،فارحنالا اذهل،  كلذ رمألا بلطت اذإ    ،



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/46/5 

30 

فرطلا ةدوع ةلافكل ًاينمز ةددحم تارشؤمب ةعوفشم ررقملا يف دراولا همازتلال لاثتمالا ىلإ ًاعيرس   
  ؛١٧/٣٧

ماع نع ةنامألا ىلإ ا ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلاعجشت نأ   )ب(  انايب ميدقت ىلع  ٢٠١٠ 
ةداملا نم ٣ةرقف لا بجومب هتياغ دعوم يف كلذ متي نأ لضفيو ،لوكوتوربلا نم ٧  لوليأ١٥  ربمتبس / 

ةنجللا نكمتت ىتح ٢٠١١ هتامازتلال فرطلا اذه لاثتما ةلاح مييقت نم  نيعبرألاو عباسلا اهعامتجايف ، 
  ؛ماعلا كلذ نع

عامتجالا ىلإًالثمم لسرت نأ ىلإ ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا وعدت  )ج( نيعبرألاو عباسلا    
ةرورضلا تعد اذإرمألا ةشقانمل ةنجلل  ،.  

  ٤٦/٨ةيصوتلا 
ةداملا نم ٣ةرقفلا بجومب غالبإلا طورشل لاثتمالا مدع ( نميلا   - ءاب  ٧(  

نع ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب ةصاخلا ا  -٩٠  انايب مدقت مل نميلا نإ ةنامألا لثمم لاق
ةيونس تانايب فارطألا مدقت نأب يضقت لوكوتوربلا نم ٧ةداملا نم  ٣ةرقفلا نأ امبو . ٢٠٠٩ماع   

ماع نع ا   انايب مدقت نأ نميلا ىلع نيعتي ناك ،ةينعملا ةنسلا ءاضقنا نم رهشأ ةعست نوضغ يف ةلماك
لوليأ٣٠ يف ٢٠٠٩ يف مدقملا ٢٠٠٩تانايب نع هريرقت يف فرطلا حضوأ دقو . ٢٠١٠ربمتبس /   

هريرقت نم ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم تانايب دعبتسا هنأ ٢٠١٠ربوتكأ /لوألا نيرشت  
نوبركلا تابكرم نم صلختلا ةرادإل هتطخ دادعإب ةصاخلا ةيئاصقتسالا ةساردلا ةطشنأ نأ ىلإ ًارظن 

. ةيئاصقتسالا ةساردلا لامكإ روف ةيقبتملا تانايبلا مدقيس هنأو ةيراج لازتال ةيرولف ةيرولكورديهلا
نم در دعب دري مل ٢٠١١هيلوي /زومتو هينوي/ناريزح يف نيتركذمب تثعب ةنامألا نأ نم مغرلابو  ،
  .فرطلا

ةتسلا روهشلا لاوط نميلا يف ةيسايسلا عاضوألا نإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم لاق -٩١  
مل ،ةينطولا ن وزوألا ةدجو فيضتست يتلا دلبلا يف ةئيبلا ةيامح ةلاكوف. ةياغلل ةرقتسم ريغ تناك ةيضاملا
باحصأ عم ةيلاعفب لاصتالا نم نك متي ملو مهبتاكم يف روضحلا ىلع ةبظاوملا نم اهوفظوم نكمتي
كالهتسا ماقرأ نم ققحتلا نم اهنكمي عضو يف تسيل ةينطولا نوزوألا ةدحوو . نييلحملا ةحلصملا
عباتلا ايسآ برغ يف لاث تمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب قيرفناك دقو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم

عامتجالا داقعنا دنع عاضوألا نسحتت نأ رظتنملا نمو ةدحولاب لاصتا ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل 
  .ةنجلل نيعبرألاو عباسلا

  :يلاتلا ىلع ةنجللا تقفتا ،هيلع ءانبو -٩٢
ماع نع ا ريدقتلا عم ريشت ذإ  انايب عيمج تغلبأ نميلا نأ ىلإ بلا ءانثتساب٢٠٠٩  ةقلعتملا تاناي  

،ابكرمب   ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا ت
اهعضي ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم تانايب نع نميلا غالبإ مدع نأ ىلإ ريشت ذإو  

ةرقفلا بجومب غالبإلاب ا   ةداملا نم ٣امازتلال لاثتما مدع ةلاح يف  ٧، لوكوتوربلا نم    
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هتمدق يذلا ريسفتلا ىلإًاضيأ ريشي ذإو لوألا نيرشت يف ا   انايب ريرقت ميدقت دنع نميلا ربوتكأ / 
ةطشنأ نوكل اهريرقت نم ةيرولف ةيرولكورديهلا نويركلا تابكرم تانايبب تنأتسا ا ٢٠١٠  أب  

تناك ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم صلختلا ةرادإل اهتطخ دادعإل ةيئاصقتسالا ةساردلا 
،   ةيراج لازتال

،ا عم ريشت ذإو   ةنامألا نم ةقحاللا تالسارملل نميلا ةباجتسا مدع ىلإ قلقل
روهشلا يف نميلا اهشيعت يتلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا تابوعصلاو ةينمألا ةلاحلل اهنم ًاكاردإو  

،   ةريخألا
كلذ زواجتي الأ ىلع نكمم تقو عرسأ يف ةيقبتملا تانايبلا مدقت نأ نميلا ىلإ بلطت  ١٥ 

يكل ٢٠١١ربمتبس /لوليأ ىلع ةرداق ريغ تناك اذإو ،نيعبرألاو عباسلا اهعامتجا يف ةنجللا اهيف رظنت  
خيراتلا كلذ لولحب كلذلًاريسفت مدقت نأ كلذ  .  

  ٤٦/٩ةيصوتلا 
  )يبساحملا راطإلا ميدقت مدع(ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا   -ميج 

ةحونمملا تاءافعإلل ةيبساحمل ا اهريراقت مدقت مل ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا نإ ةنامألا لثمم لاق -٩٣
تحنم يتلا فارطألا ىلإ ٨/٩ررقملا بلطيو . ٢٠١٠ماع نع ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل اهل   

نوناك ٣١زواجتيال دعوم يف اهنع مدقت نأ ةيضام تاونسل ةيرورض تامادختسال تاءافعإ   
  .درت مل اهنكلو ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلاب ةنامألا تلصتا دقو. ةنس لك نع رياني/يناثلا

 ةذفنملاتالاكولل ةيمهألا يف ةياغ رمأ ةينعملا فارطألا عم ةعباتملا ىلع ةنجللا ءاضعأ دحأ ددش  -٩٤
يتلا راطخألا ىلإ هيبنتلا يغبنيو ،رركتتال ىتح اهتجلاعمو فارطألا كلت لكاشم نم دكأتلا لجأ نم 

يف رخآ وضع راشأو . غالبإلا طورشل لاثتمالا نم اهنكمت مدع ةلاح يف فارطألا كلت اهل ضرعتت
ىوس طقف اهل يغبني مل هنأو ؛ا   انايب تمدق رمألا ةقيقح يف ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا نأ ىلإ ةنجللا

  .فرطلل ًايبسن ًالهس ًارمأ نوكي نأ يغبني كلذ ميدقتو يبساحملا راطإلا ميدقت
  :يلاتلا ىلع ةنجللا تقفتا ،هيلع ءانبو -٩٥

ريدقتلا عم ريشت ذإ ماع نع ا      ،٢٠١٠انايب تمدق ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا نأ ىلإ
فشكل اهريرقت مدقت مل ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا نأ ىلإ ،كلذ عم ،قلقلا عم ريشت ذإو  

نع ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل ةيرورضلا تامادختسالل اهل ةحونمملا تاءافعإلا باسح 
  ،٢٠١٠ماع 

مدع ةلاح يف اهعضيس يبساحملا اهريرقت ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا ميدقت مدع نأ ىلإ ريشت ذإو 
ةرقفلا بجومب غالبإلاب ا   ررقملا يف ٩امازتلال لاثتما  ٨/٩،  

ةنامألا نم اهل ةهجوملا لئاسرلا ىلع ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا در مدع قلقلا عم ريشت ذإو  
،   يبساحملا ريرقت ميدقتب فرطلا ريكذتل
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اهشيعت يتلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا تابوعصلاو ةينمألا ةلاحلل ،كلذ عم اهنم ًاكاردإو  ،
،   ةريخألا روهشلا يف ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا

تاءافعإلا باسح فشكل اهريرقت ميدقت ىلإ ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا ىلإ بلطت نأ  
ركلا تابكرمل٢٠١٠ماع نع ةيرورضلا تامادختسالل اهل ةحونمملا  يف ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوب  

لوليأ١٥زواجتي الأ ىلع نكمم تقو عرسأ  اهعامتجا يف ةنجلل اهيف رظنت يكل  ، ٢٠١١ ربمتبس / 
كلذل ًاريسفت مدقت نأ ،كلذ ىلع ا     .دعوملا كلذ لولحبردق مدع ةلاح يفو ،نيعبرألاو عباسلا

  ٤٦/١٠ةيصوتلا 
  )يبساحملا راطإلا ميدقت مدع(ليئارسإ   - لاد

تامادختسالل ةحونمملا تاءافعإلل يبساحملا اهريرقت مدقت مل ليئارسإ نإ ةنامألا لثمم لاق  -٩٦
ماعلل ليثيملا ديموربل ةجرحلا مدقت نأ اهنم سمتلت ليئارسإب ا دقو. ٢٠١٠   الاصتا ةنامألا ترجأ  
نملا ىلإلصت مل لئاسرلا نأ ودبي نكلو يبساحملا اهراطإ يذلا قباسلا قسنملا لحم لحيل نيعملا ديدجلا قس  
  .ىفوت

  :يلاتلا ىلع ةنجللا تقفتا ،هيلع ءانبو -٩٧
فشكل اهريرقت مدقت مل ليئارسإ نأ ىلإ قلقلا عم ريشت ذإ اهل ةحونمملا تاءافعإلا باسح  

  .٢٠١٠ماعل ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالل 
تامادختسالل اهل ةحونمملا تاءافعإلا باسح فشكل اهريرقت مدقت نأ ليئارسإ ىلإ بلطت  

كلذ زواجتي الأ ىلع ،نكمم تقو برقأ يف كلذو ليثيملا ديمورب نم ٢٠١٠ماع يف ةجرحلا   
يكل ٢٠١١ربمتبس /لوليأ ١٥ ةرداق ريغ تناك اذإ وأ ،نيعبرألاو عباسلا اهعامتجا يف ةنجللا هيف رظنت  
  .دعوملا كلذ لولحب كلذل ًاريسفت مدقت نأ ،كلذ ىلع

  ٤٦/١١ةيصوتلا 

ن ءاشنإنأشبةنامألا ريرقت يف رظنلا   -ًاعسات    صيخرتلا مظ 
ةداملا نم ٤ةرقفل ا(فارطألا لاثتما   -فلأ    )لايرتنوم لوكوتورب نم ءاب ٤ 

  يتشيل – روميتو ونيرام ناسو وتوسيلو ايبويثإو مالسلا راد ينورب: ٢٢/١٩ررقمل للاثتمالا   - ءاب
-UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/INF/2 (ةداملا هذه نع ريرقتلا ةنامألا لثمم مدق -٩٨

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/46/4  و(Corr.1.  ليدعت يف تفيضأ يتلا لوكوتوربلا نم ءاب ٤ةداملا يضقتو  
ماع يف لايرتنوم يناثلا نوناك زواجتي ال دعوم يف ،فرط لك موقي نأب١٩٩٧  يف وأ ٢٠٠٠رياني /،   

داوملا ريدصتو ديروتل صيخرت ماظن ءاشنإب ،ءاب ٤ةداملا نايرس ءدب خيرات نم رهشأ ةثالث نوضغ   
ل وكوتورب يف فارطألا نيب نمو. ةحلصتسملاو اهريودت داعملاو ةلمعتسملاو ةديدجلا ةباقرلل ةعضاخلا

تأشنأ ًافرط ١٨٥اهددع غلابلا لايرتنوم  كلذب ةنامألا ترطخأو صيخرت مظن اهنم١٨٢  ئشنت ملو .  
قدصت مل لوكوتوربلا يف ىرخأ فارطأ ١٠كانهو . ليبقلا اذه نم امظن دعب ليدعتلا يف فارطأ ةثالث  
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قدصت مل يتل ا ةثالثلا فارطألا ربتعتو. صيخرت مظن تأشنأ كلذ عم اهنكلو لايرتنوم ليدعت ىلع دعب
يتشيل- روميتو ونيرام ناسو ايبويثإ(صيخرت مظن اهيدل تسيلو لايرتنوم ليدعت ىلع  مدع لاح يف )  

ةداملا بجومب ا   لوكوتوربلا نم ءاب٤امازتلال لاثتما ةثالثلا فارطألا كلت ٢٢/١٩ررقملا ثح دقو .    
  .صيخرت مظن ءاشنإ ىلع ،رومأ ةلمج نمض
يتل ةبسنلابهنأحضوي ىضمو  -٩٩ ًاماظن ذفن هنأ ًايئدبم غلبأ دق فرطلا اذه نإف ؛ يتشيلروم  

تادراو عِضخ   ي ًاموسرم كلذ نم ًالدب ردصأ فرطلا نأ تدجو ةنامألا تايرحت نأ ديب ،صيخرتلل
ةباقرلل نوزوألل ةدفنتسملاداوملا ًاماظن دمتعا هنأ نع نيحلا كلذ ذنم غلبأ دق فرطلا اذه نأو .  
 .دعب هليغشت روط أدبي ملو ةيلاغتربلا ىلإ هتمجرت يرجت ،صيخرتلل

ءدب يف بغرت دق ذيفنتلا ةنجل نأ ىلإ ةنجللا ءاضعأ دحأ راشأ ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا يفو -١٠٠  
رثكأ موهفم ديدحتلةيلمع  صيخرتلل ماظن يأ تانوكملةقد  نم ةخسن دادعإب أدبت نأ ةنامألل نكميو .  
مظن ءاشنإ نعريرقت  قفرملا بسحةفنصمتامولعم ىلع لمتشت صيخرتل ا  دلبلاوتا  نم كلذو نا   ،

تلمتشاو . ال مأ داوملا عيمجل ةبسنلاب لعفلاب ةدوجوم صيخرتلا مظن تناك اذإ اميف رظنلا ريسيت لجأ
ماظن هيدل نأ غلبأ دق ناك اذإ ام فرط لكل ةبسنلاب نيب يلودج ىلع ريرقتلا نم ةيلاحلا ةخسنلا 
عقي ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو . ماظنلا صاصتخا ميمص يف لخدتيتلا داوملا ددحي مل هنكلو ،قبطم صيخرت 

تابلطتملاب ًايلعف يفي صيخرتلل ماظن هنأب فصوي يذلا ماظنلا ناك اذإ اميف   تب ت نأ ةنامألا قتاع ىلع
يفي ال ماظنلا نأ ةنامألا تررق يتسيلروميت ةلاح يفو . لوكوتوربلا نم ءاب ٤ ةداملااهيلع صن تيتلا   ،

تابلطتملا هذنإف وتوسيل ةلاح يف نكلو ،كلذب  يفي ماظنلا نأ ادب ةريخألا ةلاحلا يف هنأل ًارظنو .  
يقيقحلا ىنعملاب صيخرت ماظن وه ماظنلا نوكف ،ةيكرمجلا ةيبيرضلا ةباقرلا تايلآ ىلع دمتعي ماظنلا 

نم ناك اذإ امو ،ةلثامتم صصحلا مظنو صيخرتلا مظن تناك اذإ امع لءاستو . لدجلل لحم هلعجي
ال مأ عقاولا يف اوك ةفرعم نكمملا  ماظن نإ ةنجللاب رخآ وضع لاقو . لومعم صيخرتلا مظن ن
 .كلذل ةعضاخلا ريغ داوملاو صصحلا ماظنل ةعضاخلا داوملا نم ًالك مضي صيخرتلا

يرجي صيخرتلا مظنب ةقلعتملا تامولعملا نأ اهدافم ةظحالم ةنجللاب رخآ وضع ىدبأو  -١٠١
صيخرتلا مظن اهيف تلخد يتلا خيراوتلا رْكِذ ،كلذل ،باوص لا نم نوكي دق هنأو ،ماظتناب اهلامكتسا

مظنب ةصاخلا ةفلتخملا طئاسولا نأشب ةقيثو دادعإ ةنامألا نم ثلاث وضع بلطو . نايرسلا زيح
كلذ دعب فارطألا هدمتعتو ةنامألا هدعت تابلطتملا نم ىندأ دح يأ نأ نم دكأتلل كلذو صيخرتلا 

 .ينطولا نوناقلا عم ضراعتي ال

ماظن ءاشنإب فرط لك موقي نأ طرتشت لوكوتوربلا نم ءاب ٤ةداملا نأ ةنامألا لثمم حضو أو -١٠٢  
ةباقرلل ةعضاخلاو ةحلصتسملاو اهريودت داعملاو ،ةلمعتسملاو ،ةديدجلا داوملا ريدصتو داريتسال صيخرت 

يناثلا نوناك١هتياغ دعوم يف كلذو  املا لوخد خيرات نم رهشأ ةثالث لالخ وأ٢٠٠٠رياني /  ءاب ٤ةد    
ىلع قدصي مل فرطل نكميو . داوملا نيب زيمت مل ،كلذ عم ،ةداملا هذه نأو: فرطلا ىدل نايرسلا زيح
ذنم لمعت فارطألا ضعب ىدل صيخرتلا مظن نأو . صيخرتلل ًاماظن ًةيعاوط ئشني نأ لايرتنوم ليدعت
ًابلاغ كلذ متيو ،ةبا قرلل ةعضاخلا ةديدجلا داوملا بعوتست يكل ماظتناب اهثيدحت متيو تقولا ضعب



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/46/5 

34 

بجومب ةلماعلا فارطألا ةلاح يف كلذو ذيفنتلا تالاكوو فارطألا ددعتملا قودنصلا نم ةدعاسمب 
ةداملا نم ١ةرقفلا  لوكوتوربلا نم٥  مظن تناك اذإ ام ةفرعم كلذ عم ةياغلل بعصلا نم هنأو .  

فارطألا نم ريثكلا نأ ةنامألا لثمم ركذ ؛صصحلا عوضومب قلعتي اميفو. ال مأ ةذفان ةمئاقلا صيخرتلا  
 ، نكلو اهضيفخت ةاردإو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع ةباقرلل ةليسوك كلذو صصحلل ًاماظن تدمتعا

رخآل فرط نم تتوافتماظنلا كلذةقيرط  ئشني نأب فرط يأل ءاب ٤ةداملا بجومب مازلإ دجوي الو .    
 .صصحلل ًاماظن

مايقلا يف اهماهسإ لصاوت فوسو ،تمهسأ دق صيخرت لا مظن نأ ىلإ يذيفنتلا نيمألا راشأ -١٠٣
لايرتنوم لوكوتورب اهيلع اهبتري يتلا ا  ءانبو . امازتلال لاثتمالا ىلع فارطألا ةدعاسم يف يسيئر رودب

فارطألا بناج نم صيخرتلا مظن ءاشنإ نأشب ًاليصفت رثكأ ةقيثو دادعإب ةنامألا تدهعت ،كلذ ىلع 
 .ةنجللا ىلع اهضرعل كلذو

يلاتلاىلعةنجللا تقفتا ،هيلع ءان بو -١٠٤  :  
ليغشتو ءاشنإل لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا اهتلذب يتلا دوهجلا ىلإ ريدقتلا عم ريشت ذإو    

ءاب  ٤ةداملا بجومب ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولا صيخرتل مظن 
  ،لوكوتوربلا نم

مظن تأشنأ لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا نم ديدعلا نأ ىلإ ًاضيأ ريدقتلا عم ريشت ذإو    
نكت مل ا   لايرتنوم ليدعت يف ًافارطأأ مغر ليبقلا اذه نم صيخرت كلت تأشنأ امدنع لوكوتوربل ل 

ب ةمزلم نكت مل مث نمو،مظنلا  ،   اهئاشنإ
وسيلو مالسلا راد ينورب نم ةمدقملا تامولعملا ىلإكلذك ريدقتلا عم ريشت ذإو    - روميتو وت 

بولطملا وحنلا ىلع ،لايرتنوم لوكوتورب نم ءاب  ٤ةداملا بجومب صيخرت مظنل اهئاشنإ نأشب يتشيل 
روميت اهتمدق يتلا تامولعملاو٢٢/١٩ررقملا يف  تاد راولا صيخرتلًاقبطم ًاماظن اهيدل نأب يتشيل  - ، 

،   نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم
ام ناسو ايبويثإ نأ ىلإريشت ذإو   ليدعت يف ةديحولا فارطألا يه يتشيل  - روميتوونير  
تأشنأ ا مل يتلا لايرتنوم   صيخرتللًامظنأ دعب غلبت يف ةدراولا طورشلا يفوتست   ، لايرتنوم ليدعت    

تادراولا صيخرت مظن ليغشتو ءاشنإ ىلع وتوسيلو مالسلا راد ينورب ئن  )أ(  
ةداملا بجومب ا ًاقفو ةباقرللةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو   امازتلال نم ءاب ٤   

  ؛لوكوتوربلا
يتشيل -روميتو ونيرام ناسو ايبويثإ ثحت   )ب( لاجعتسالا هجو ىلع ئشنت نأ ىلع  

ًاقفو صيخرتللًامظن ةداملل   لبق ةنامألا ىلإ كلذ نع ريراقت مدقت نأو لوكوتوربلا نم ءاب ٤   ١٥ 
  ؛٢٠١١ربمتبس /لوليأ
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ليدعت ىلع دعب قدصت مل يتلا لوكوتوربلا يف فارطألا نم ىقبت ا معيمج عجش ت  )ج(
ىلع قيدصتلا ىلع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا صيخرتل ًامظن دعب ئشنت ملو لايرتنوم 

  ؛مظنلا كلت ءاشنإ ىلع وليدعتلا
نع تامولعم نيعبرألاو عباسلا اهعامتجا يف ةنجللا رظنل دعت ن أةنامألا ىلإ بلط ت  )د(

مدقت نأو ل وكوتوربلا تاقفرمو تاعومجم يف ةجردملا داوملل فرط لك صيخرت ماظن لومش ىدم
نكمي يتلا ةقيرطلا لوح راكفألا نم ا ًاديزم ًالبقتسم تامولعملافينصت    ؛ 

  .نيعبرألاو عباسلا اهعامتجا يف صيخرتلا مظن ةلاح ضرعتست  )ه(
  ٤٦/١٢ةيصوتلا 

 ذيفنتلا ةنجل نم ةوعد ىلع ءانب عامتجالل ةرضاحلا فارطألا لاثتما نع تامولعم  -  ًارشاع
جاطو يبوروألا داحتالا يلثمم نم ةمدقملاتامولعملايف ةنجللا ترظن  -١٠٥ ءانب نيرضاحلا ناتسك ي 

ىلع سداسلاو سماخلا نيلصفلا يف تامولعملا كلت يف ةنجللا رظن فصو دريو. ةنجللا نم ةوعد ىلع  
 .يلاوتلا

  ىرخأ لئاسم  - رشع يداح
 قارعلا ةلاح  -فلأ 

ررقملا ىلإ هابتنالا ةنامألا لثمم ه  -١٠٦  فارطألا عيمج ثحي ررقملا اذه نأ ىلإ راشأو ٢٠/١٥جو  ،
تايجولونكتلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداص ىلع ةباقرلا يف ديدج فرطك ،قارعلا ةدعاسم ىلع 

بلطو . ةراجتلا ةبقارم قيرط نع كلذو ،قارعلا لخاد ىلإ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ساسأ ىلع ةمئاقلا
هب صاخلا عضولا يعارت نأ قارعلاب ةصاخلا تاحرتقملا تاعورشم يف اهرظن دنع ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ 
يف ةجردملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا يف بعاصم هجاوي نأ نكمي ،ديدج فرطك 

ىلإ م عإ ذيفنتلا ةنجل ىلإ بلطو ؛ءابو فلأ نيقفرملا  دق  ي قارعلاب ةصاخلا لاثتمالا ةلاح نأشب ريرقت داد
يذلاو ،فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا قبسي يذلا هعامتجا ءانثأ ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا 

عامتجالا بقع دقعني يلاحلا عامتجالا نأ ىلإ رظنلاب هنأ ىلإ راشأو. ررقملا اذه ثحب ةداعإ هءانثأ نكمي  
، لاو يداحلا مراصلا لاثتمالا حبصيةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالث ، ريغ ًارمأ ريخألا بلطل ل  نكمم

ءزجلا ءانثأ اهثحبل تايصوتب مدقتلاو قارعلا ىدل عضولا ثحب يف رمتست نأ ةنجلل نكمي ناك نإو 
 .فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا نم يريضحتلا

ةطشنألا زربأ قارعلا ةموكح نم ًاريرقت ٢٠١٠هي نوي/ناريزح يف تقلت ةنامألا نأب حرصو -١٠٧  
. ٢٠/١٥ررقملا يف ةدراولا تاعقوتلا قيقحتلو لوكوتوربلل لاثتمالا قيقحت لجأ نم اهذيفنتب موقت يتلا 

ريغ راجتإلا ةحفاكم يف ةدعاسملا ةروا : تابلط ةثالث داريإب ريرقتلا متتخاو   عورشملاا لودلا ىلع نأ
ةدعاسم ميدقتو ،قارعلا لخاد ىلإ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصل ا ةبقارم قيرط نع كلذو

ذيفنت يف ةيتسجوللا بعاصملا ىلع بلغتللو ،نمألا نم ديزملا ىلإ ةجاحلاب ءافولل ةيلامو ةينقت ةيفاضإ 
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ءاليإ قارعلا يف ةلماعلا ذيفنتلا تالاكو ةلصاوم ةرورضو ؛قارعلا ىدل يجيردتلا صلختلا تاعورشم 
دلبلا اذامتها  صاخلا عضولل صاخ م. 

يف اهذيفنت يرجي يتلا جماربلاو ططخلا نأشب ةنجللا ءاضعأ دحأ ههجو لاؤس ىلع ًادرو  -١٠٨
يف ديدج فرطك ةياغلل ًابعص ًاعضو هجاوي قارعلا نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم ركذ ،قارعلا 

ممألا جمانرب امه كانه نيتيسيئرلا نيتذفنملا نيتلاكولا نأو. هيف ينمألا عضولا ىلإ رظنلابو ،لوكوتوربلا  
قيقحت ىلع قارعلا ةدعاسمل ىوصق ةيمهأ نايلوت ،ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا 
متت تالاكولا مظعم ا   موقت يتلا لامعألا تناك نإو ىتح ،لوكوتوربلا اهبتري يتلا تامازتلالل لاثتمالا

تاعيرشتلا نسو تاعورشملا ذيفنت قارعلا لصاوتو . ةينمأ بابسأل كلذو ،دالبلا دودح جراخ نم
نوبركلا تابكرمب صاخ قبطم صيخرت ماظن اهيدل دجويو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةصاخلا ةلماشلا 

دوجو عم ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل ًاضيأ مدختس   ي نأ نكمي يذلاو ةيرولف ةيرولكلا
ةيا مئاد ماظن   صلختلا ةرادإ ةطخ نإ . ٢٠١١يف أشني ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب صاخ

ةنجللا ىلع ضرعلل ةزهاج قارعلاب ةصاخلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا 
 .نيتسلاو سماخلا اهعامتجا ءانثأ فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا

ةمداقلا تابلطلل ةباجتسالا نأشب ةجيتن ىلإ لصوتلا لبق ،ل ةنجللا ءاضعأ دحأ حرتقاو  -١٠٩  ضف  ي هنأ
ةرشابمتامولعم ةنجللا ىقلتت نأ ،قارعلا نم ةلودلا هذه لثمم نم  يف رضاحلا   ، ، ةنجللا عامتجا  نع 

كانه تناك اذإ امو ،دلبلا ىلإ ةيعرش ريغ ةراجت لوخد ىلع ليلد دوجو نم ققحتلا ليبق نم لئاسم 
 .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مدختست قارعلا يف عناصم

فد  -١١٠  امبر فقوملا دصرت نأ تررقو ،نآلا ىتح تدرو يتلا تامولعملاب ًاملع ةنجللا تطاحأ
عضولا نع ليصافتلا نم ًاديزم مدقي يكل لِبقُـملا ةنجللا عامتجا ىلإ لثمم لاسرإ ىلإ قارعلا ةوعد 

 .كانه

 ةيرشعلا تاناخلا  -ءاب 

ةداملا نأ ةركاذلا ىلإ ةنامألا لثمم داعأ ،ةلأسملاهذه ضرع ددصبو  -١١١ طرتشت لوكوتوربلا نم ٧   
ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولاو ،جاتنإلا نأشب تانايب نع غالبإلا فارطألا عيمج ىلع 

برضب  ٣ةدامل ل ًاقف وةنامألا موقتو. ةقدلا نم ةتوافتم تاجردب فارطألا هب تماق ام وهو ،نوزوألل
ماقرألا ىلع لوصحلل ةدام لكل نوزوألا دافنتسا ةلاديف ةيرتملا نانطأل ا ددع  ةلادب ةبوسحملا نانطألاب 
يه ةيلاحلا ةقيرطلا تناك نإو نينسلا ربع هذه ةيباسحلا ةقيرطلا ةقد تتوافت دقو . نوزوألا دافنتسا
 .دحاو يرشع مقر ىلإ روسكلا ماقرأ بيرقت

يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمنأ ثيحو  -١١٢ ًايلاح لتحت  ةباقرلا ريبادت زيكرت رو حم 
ةياغلل ةضفخنمنوزوأدافنت سا ةلادب زيمتت ينعيو ،ةيمهأ رثكأ ةدحاو ةيرشع ةناخ مادختس ارث أحبصي ،  
ليلدتللو .فارطألا نم ةيمسرلا تاهيجوتلا نم ديزملا ىلع لوصحلاب رثكأ ديفتست نأ اهنكمي ةنامألا نأ  
يرولكورديهلا نوبركلا بكرم لاثمركذ ةدحاو ةيرشع ةناخ مادختسا ةيمهأ ىلع يرولف  يذلا ٢٢ -   

ليبس ىلع ،غالبإلا ةداملا هذهل جتنم ريغ فرطل نا ك اذإف. ٠،٠٥٥اهردق نوزوأ دافنتسا ةلاد هل 
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حملا ىوتسملا نإف تارداص دوجو مدعو ةداملا كلت نم يرتم نط٠،٨اهردق تادرا  ونع، لاثملا بوس  
نط٠،٠٤٤نوكيس هكالهتسال  نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم  ودبي مقرلا اذه نأ نم مغرلا ىل عف.  
بكرم نم ةيواح ٣٠وحن لثمي وهف ًاريغص  ةنز ٢٢ -يرولف يرولكورديهلا نوبركلا  مارغوليك ٣٠   

نيثالثلا تايواحلا كلت نأ ينعي ةدحاو ةيرشع ةناخ ىلإ بيرقتلا نإف كلذ ىلع ءانبو . ةيواحلل
حإلا يف رهظت نلو رفص لباقت ا  نإف كلذ ىلإ ةفاضإلابو . تاءاصأ ىلع نوزوألا ةنامأ اهلجستس

كالهتسا نع غلبي يذلا فرطلا ناك اذإ ام كلذ لاثم ،ىرخأ اياضق ريثي ةدحاو ةيرشع ةناخ مادختسا  
نط٠،٠٤٤هردق  فنتسا ةلادب  رفص ىلإ ةنامألا ات ةيمكلا هذهو(نوزوألا دا    ًالهؤم نوكيس ) رق

 .فارطألا ددعتملا قودنصلا نم ةدعاسملل

نم ربكأ ددعب باسحلا ةركف ةنجللا ءاضعأ نم ديدعلا ديأ ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا يفو  -١١٣
مهضعب ةراشإ عم ،ةثالث وأ ناتناخ ل  ضَف  مهم رمأ ةقدلا نم ديزملاب يلحتلا نأ ىلإ تو ،ةيرشعلا تادحولا  

كالهتسالا وأ جاتنإلا نم ًادج ةضفخنم تايوتسم نع غَّلب  دحأ ىدبأو . ت يتلا نادلبلل ةصاخ ةفصب
نم نوكي فوسف ،ًالثم ،ةيرشع تاناخ ةثالث وه رايتخالا ناك اذإ هنأ اهدافم ةظحالم ءاضعألا 

ةروصب ةثلاثلا ةناخلا ىلإ مقرلا بيرقت نكمي ثيحب ةيرشع تاناخ ةعبرأب باسحلا ًايئدبم يرورضلا 
أ بجي ةمدختسملا ةيرشعلا تاناخلا مقر يف رييغت يأ نأ ىلع رخآ وضع ددش اميف.ةميلس قبطني ال   
 .ساسألا طوطخ يف رييغت يأ يف كلذ ببستي الأو ،يعجر رثأب قبطي الأو لبقتسملا يف غالبإلا ىلع الإ

دع ددح -١١٤  عامتجالا يف ةنامألا اهمدختستس يتلا ةيرشعلا تاناخلا د ت الأ ىلع ةنجللا تقفتاو
اهيف هجوت فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ ىلوألا : نيتيصوتب مدقتتس كلذ نم ًالدبو. يلاحلا

اهيلإ بلطيةنامألا ىلإةيناثلاو ؛ةيرشعلا تاناخلا ب ددحي مقرمادختسا ىلإ ةنامألا  يكل قئاثو دادعإ   
ةرانتسا رثكأ ةروصا هيطعت يكلو اهثحبت . ةيرشع تاناخ ةثالث وأ نيتيرشع نيتناخ ىلإ بيرقتلا راثأل 

امثير ،اهمادختسا ررقملا ةيرشعلا تاناخلا ددع لوح ةفوقعم ساوقأ ىلع ىلوألا ةيصوتلا لمتشت فوسو 
 .ةنامألا نم ةلأسملا هذه نأشب حيضوتلا نم ديزملا ردصي

  :يلاتلاىلع ةنجللا تقفتا كلذ ىلع ءانبو  -١١٥
ةيمسرلا ريغ تاهيجوتلا عبتت ةنامألا تناك ةقباسلاةديدعلا تاونسلا لالخ هنأ كردت ْذإ   

ىلإ فارطألا ىلإ ةغلبملا ا )١(فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ريرقت يف تدرو يتلا  انايب بيرقتب  
،   ةدحاو ةيرشع ةناخ

بكرم نمًاريثكنأ بملست ْذإو  دافنتسا ةلاد اهيدل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تا   
،   ةضفخنم نوزوأ
يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم ةريغصلا تايمكلا اهرابتعا يف عضت ْذإو 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نم هب سأب ال ددع اهمدختسي   ٥،  

                                                           
)١(  UNEP/OzL.Pro.18/10. 
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اهرابتعا يف عضتْذإو ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم داف نتسا ةلادضافخنإ ةجيتن هنأ ،  
نأ نكمي ةدحاو ةيرشع ةناخ ىلإ بيرقتلا نإف ةيرولف نم ريبك ردق مادختسا رارمتسا نع رفسي ، 

نم ريبك رادقم داريتسا ديقي وأ تابكرملاكلت  هدروتسيس ناكيتلا ةيمكلا،  دوجو الول فرطلا ا   
،   ديقلا اذه

يف ةمدختسملا ةيرشعلا تاناخلا ددع يف رييغت يأ نوكي الأ نامض يفبغرت ْذإو  باسح  
يف تارييغت يأ يف ببستي الو ،يعجر رثأب جاتنإلا وأ كالهتسالاو ساسألا طوطخ ءاشنإ 

،   اهميدقت قبس يتلا تانايبلا
مادختسا ىلإ ةنامألا هيجوت فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ بلطت وأ ]نيتناخ[   

  .تانايبلا نع غالبإلا دنع ةيرشع ]تاناخ ثالث[
 ٤٦/١٣ةيصوتلا 

يلاتلا ىلعةنجللا تقفتا كلذ ىلع ءانبو -١١٦  :  
 تاناخلل بسنألاددع لا ديدحت يفةنجللا ةدعاسم لجأ نم ةنامألا ىلإ بلطت نأ   )أ(

 نيتناخمادختسا تايعادتل ًاليلحت نيعبرألاو عباسلا اهعامتجا يف ةنجللا ىلإ مدقت نأ ،ةيرشعلا 
  ؛ةيرشعتاناخ ةثالث وأ نيتيرشع 

ثلاثلا عامتجالا ىلإ ةمدقملا قئاثولا يف جِرد أ ًاضيأ ةنامألا ىلإ بلطت نأ  )ب(  ت ن
ثيحب ،ةلأسملا هذه لوح عامتجالا اذه ءانثأ امت نيذللا ةشقانملاو ضرعلاب ًازجوم فارطألل نيرشعلاو 

ةلأسملا هذه ةشقانملًادادعتسا رثكأفارطألل نورشعلاو ثلاثلا عامتجالا نوكي   .  
  ٤٦/١٤ةيصوتلا 

رشعيناث  عامتجالا ريرقتو تايصوتلا دامتعا  - 
ريرقت دادعإ ةمهم لاكيإ ىلع تقفتاو ،هت  -١١٧  رقأو تايصوتلا عورشم صن يف ةنجللا ترظن

ةنامألا عم رواشتلاب كلذو ،عامتجالل ررقمك ًاضيأ لمع يذلاهبئانوسيئرلا ىلإ عامتجالا   . 

رشعثلاث  عامتجالا ماتتخا  - 
عامتجالا ماتتخا سيئرلا نلعأ ،ةداتعملا ةلما -١١٨  ةعاسلا يف ا تارابع لدابت دعب موي نم ٢٠/١١   

بآ٨ نينثالا   .٢٠١١سطسغأ / 
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لوألاقفرملا    

  تاررقملا عيراشم

والابو وتوسيلو انايغ ن م لك نم ةمدقملا ةيعجرملا تانايبلا حيقنت تابلط: -١٢٣ررقملا عورشم   -فلأ
  وتاونافو

فارطألا مزلت نأ فارطألا هبجومب تررق يذلا ١٥/١٥ررقملل ًاقفو هنأ ىلإ  ريشي ذإ يتلا  
ةنجللاو ةنامألا عم اهرودب لمعت يتلا ذيفنتلا ةنجل ىلإ ا   ابلط مدقت نأب ةيعجرملا ا  انايب حيقنت بلطت
ىلع اهضرعو تارييغتلا تارربم رارقإل لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا 

،   اهيلع ةقفاوملل فارطألا عامتجا
،١٥/١٩ر رقملا نأ ىلإ ًاضيأريشي ذإو  تابلطلا هذه ميدقت يف ةعبتملا ةيجهنملا ددحي    

، ١٥/١٩ررقملل ًاقفو ،ةيفاك تامولعم تمدق وتاونافو والابو وتوسيلو انايغ نأ   -١
يتلاو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم ٢٠٠٩ماعل اهكالهتسا تانايب حيقنت تابلط رربت   

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلما علا فارطألل ةيعجرملا تانايبلا نم ءزج يه  ٥، 

نم لك تابلط ىلع قفاوت  -٢  :  
ىلوألا ةعوم   )أ(  ا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم اهكالهتسا تانايب حيقنتب انايغ

نم ٢٠٠٩ةنسل ) ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم(ميج قفرملا نم  ًايرتم ًانط ١٦،٨٢٢   )٠،٩ 
دافنتسا ةلادب–ًانط  نوزوألا  ىلإ )  ًايرتم ًانط ١٩،٢٧١  ًانط١,١(  نوزوألا دافنتسا ةلادب–     ؛) 

ةعوم   )ب(  ا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم اهكالهتسا تانايب حيقنتب وتوسيل
نم ٢٠٠٩ةنسل ) ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم(ميج قفرملا نم ىلوألا  ًايرتم انط ١٨٧   

نانطأ ١٠،٣( ةلادب –  ًايرتم ًانط ٦٨,٢٧١ىلإ ) نوزوألا دافنتسا  نانطأ ٣،١(  دافنتسا ةلادب –   
  ؛)نوزوألا

ىلوألا ةعوم   )ج(  ا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم اهكالهتسا تانايب حيقنتب والاب
نم ٢٠٠٩ةنسل ) ةيرولف ةيرولك نورديهلا نوبركلا تابكرم(ميج قفرملا نم  يرتم نط ٢،٠٤   

يرتم نط ٢،٥٦ىلإ ) نوزوألا دافنتسا ةلادب نط ٠،١( نط ٠،١(  نوزوألا دافنتسا ةلادب–    ؛) 
ةعوم   )د(  ا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم اهكالهتسا تانايب حيقنتب وتاوناف

نم ٢٠٠٩ةنسل ) ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم(ميج قفرملا نم ىلوألا  يرتم نط ١،٤٦   
نط ٠،١( تسا ةلادب–  ىلإ )نوزوألا دافن  يرتم نط ١،٨  نط ٠،١(  نوزوألا دافنتسا ةلادب–   (.  
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ةيعجرملا احيقنتب ناتسكيجاط نم مدقملا بلطلا: -/٢٣ررقملا عورشم   - ءاب  انايب    
ًابلط تمدق ناتسكيجاط نأ ىلإريشي ذإ ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم اهكالهتسا تانايب حيقنتب    

قفرملا نم ىلوألا ةعوم   ة(ميج ا يف ساسألا طخ ةنس نع ) يرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم
نم ١٩٨٩ ىلإ نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نانطأ ٦  نط١٨،٧  ،ًا  نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم    

ررقملا نأ ىلإ ًاضيأ ريشي ذإو ةيجهنملا ددحي ١٥/١٩  حيقنت تابلط ضارعتساو ميدقت يف ةعبتملا   
،   ةيعجرملا تانايبلا

ةدراولا تامولعملا تاطارتشاب ءافولل ناتسكيجاط اهلذبت يتلا دوهجلا ىلإ ريدقتلا عم ريشي ذإو  
الو١٥/١٩ررقملا يف  لالخ نم ةحرتقملا ةديدجلا ةيعجرملا تانايبلا ةقد نم ققحتلل اهدوهج اميس  ، 

ة ب ةدعاسمب،يرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسا نأشب ينطو نايبتسا ءارجإ ممألا جمانر  
،   ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم ليومتبو يئامنإلا ةدحتملا

ررقملل ًاقفو ةيفاك تامولعم تمدق ناتسكيجاط نأ ررقي  - ١ اهبلط ريربتل ١٥/١٩   
؛ةةيعجرملا اهكالهتسا تانايب حيقنتب     يرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم

ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ن م ناتسكيجاطل ةيعجرملاكالهتس الاتانايب ريغي   - ٢
ةنسل ة   نم ١٩٨٩يرولف ىلإ نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نانطأ ٦  نط١٨،٧  دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًا   

  .نوزوألا
  لايرتنوم لوكوتوربل يبوروألا داحتالا لاثتما مدع: -/٢٣ررقملا عورشم   - ميج

يبوروألا داحتالا نأ ىلإ ريشي ذإ هنأ نع غلبأ   نط١٦,٦١٦ر دص يرتمًا  نوبركلا تابكرم نم ًا   
ماع يف ة   ةرقفلا بجومب لمعت ال ا ٢٠٠٩يرولف ةيرولكورديهلا  أ ىلع ةفنصم ةلود ىلإ ةداملا نم ١   ٥ 

ًاضيأ تسيلو،لايرتنوم لوكوتورب نم ليدعت يف افرط   عضي ام وهو ،لوكوتوربلا ىلع نغاهنبوك   
نم ٤ةداملا ماكحأل لاثتما مدع ةلاح يف فرطلا  تسيل ةلود يأ عم ةراجتلا رظحت يتلا لوكوتوربلا  

،ًاوضع لوكوتوربلا يف    
ةيميظنت ريبادت فرطلا ذيفنت ل ًارظنىرخأ تاءارجإب مايقلل ةرورض دجوت  ال هنأ  - ١

  ؛فارطألا ريغ عم ةراجتلا مكحت يتلا لوكوتوربلا ماكحأل هلاثتما ةلافكل ةيرادإو
لوكوتورب بجومب هتامازتلا ذيفنت يفمدق ت نم فرطلا هققحي ام بثك نع دصري نأ  - ٢  

 .لايرتنوم
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 اكنال ىرس
Dr. W.L. Sumathipala 
Senior Technical Advisor 
Ministry of Environment 
980/4, Wickramasinghe Place  
Etul Kotte Road, Pitakotte,  
Sri Lanka 
Tel: + 94 11 288 3455 
Fax: + 94 11 288 3417 
Email: sumathi@noulanka.lk 
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Fax: +1 514 282 0068  
E-mail: maria.nolan@unmfs.org  
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Mr. Patrick John McInerney  
Chair, Executive Committee of the Multilateral Fund 
Director  
Ozone and Synthetic Gas Team  
Department of the Sustainability, Environment, Water, 
Population and Communities  
GPO Box 787  
Canberra ACT 2601  
Australia  
E-mail: 
patrick.mcinerney@environment.gov.au 

 
 

 نوزوألا ةنامأ -ميج 
Mr. Marco Gonzalez 
Executive Secretary 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment Programme 
(UNEP) 
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 
(UNEP) 
Washington, DC 
United States of America 
Tel: +1 202 621 5039 
E-mail: paul.horwitz@unep.org 

Dr. Gilbert Bankobeza 
Senior Legal Officer 
Chief, Legal Affairs and Compliance 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment Programme (UNEP) 
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 Affairs Officer 
Chief. Assessment Panel Secretariat 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment Programme (UNEP) 
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 

Dr. Sophia Mylona 
Monitoring and Compliance Officer 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment Programme (UNEP) 
P.O. BOX 30552 00100 
Nairobi, 
Kenya. 
Tel:  +254 20 763430  
Fax: +254 20 762 4691/92/93 
E-mail: sophia.mylona@unep.org 

Mr. Gerald Mutisya 
Database Manager 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment Programme (UNEP) 
P.O. BOX 30552 00100 
Nairobi, 
Kenya. 
Tel: +254 20 762 4057 /7623851 
Fax: +254 20 762 4691/92/93 
E-mail: gerald.mutisya@unep.org

 

______________  


