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لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل 
  لايرتنوم لوكوتوربل
 نوعبرألاو عباسلا عامتجالا
اثلا نيرشت١٩ و١٨، ايسينودنإ، يلاب   ٢٠١١ربمفون /ين 

اهعامتجا لامعأ نع لايرتنوم لوكوتو ربل لاثتمالامدع ءارجإ بجومب ذيفنتل ا ةنجلريرقت 
نيعبرألاوعباسلا   

 عامتجالا حاتتفا - ًالوأ 
عباسلا عامتجالا دِق - ١ لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجلل نوعبرألاو ع  
ارمتؤملل ناليتناو زكرميف يناثلا نيرشت١٩ و١٨يف ، ايسينودنإ، يلاب، شتيب رونس قدنفب، ت   ربمفون/ 

٢٠١١. 

تادوع لآ يزاغديسلا حتتفا - ٢ ةعاسلا يف عامتجالا )ندرألا (  نيرشت ١٨موي نم ، ٣٥/١٠   
ةيلاحلا ةسيئرلا بايغ يف ، ةنجللا ررقمو سيئرلا بئان، تادوع لآديسلا عامتجالا سأرتو ، ربمفون/يناثلا
تاريزنوم ثيبازيلا ةديسلا  .روضحلا اهيلع رذعت يتلا) ايناملأ( 

نم مهريغو ةنجللا ءاضعأب ، نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا، زيلازنوغ وكرام ديسلا بحرو - ٣
اهعامتجا يف ةنجللا اهيف ترظن يتلا اهسفن يه ةنجللا ىلع ةضورعملا لئاسملا نأ ىلإ راشأو ، نيكراشملا

مضتونيعبرألاوسداسلا  لايرتنوم لوكوتورب نم٧ةداملا بجومب تانايبلا نع غالبإلا ريراقت تن     .
نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ، بيرقتلا هجوىلع ، فارطألا عيمج نأ ىلإ ريشت تانايبلا نأب حرصو  
تمزتلا لايرتنوم لوكوترب نم ٥ ةداملا نوبر كلاتابكرم جاتن إو كالهتسا نم يجيردتلا صلختلاب 
ماعل يئاهنلا دعوملا قفو نوزوألل ةذفنتسملا داوملا نم اهريغو تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا ةعطاق ، ٢٠١٠ 
لاثتمالا مدع تالاح ددع نأ ىلإ راشأ ، كلذ رارغ ىلعو. لوكوتوربلا ذيفنت يف رخآ ًاطوش لذب

لاونملا اذه ىلع رمتسي نأ عَقو  ًادكؤمًارشؤم دعي امم، تيو دارطاب صقانتي ةنجللا ىلع ةضورعملا نأ ىلإ    
داع ًا يجيردت اهنم صلختلا مت يتلا داوملا نأو هيف ةعجر ال رمأ يجيردتلا صلختلا  لبقتسملا يفاهجاتنإي نل  .  
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 روضحلا
تن اس، ندرألا، اينيمرأ، يسورلا داحتالا: ةنجللا يف ءاضعألا ةيلاتلا نادلبلا ولثمم عامتجالا رضح -٤
تايالولاواوغاراكين، رصم، اكنال يرس، ايسول ةيكيرمألا ةدحتملا  نم رئازجلا و ايناملأ ابودنم نكمتي ملو.  
  .روضحلا

 .ةنجللا ةوعد ىلع ءانب عامتجالا يف ةلئسألا ىلع دروًا ضرع قارعلل لثمم مدقو  – ٥

نع نولثممعامتجالا رضح امك   - ٦ ذيفنتل فارطألا ددعتملاقودنصلا ةنامأ   ، لايرتنوم لوكوتورب 
ددعتملا قودنصلل ةذفنملا تالاكولا نع نولثممو فارطألا ددعتملا قود نصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئرو
ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ، ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب، يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب: فارطألا
  .يلودلا كنبلاو، ةيعانصلا
  .نيكراشملاب ةمئاق ريرقتلا اذهل يناثلا قفرملا يف درتو  - ٧

 لمعلا ميظنتولامعألا لودج رار قإ  -ًايناث 
لودج ىلإًا دانتسا، يتآلالامعألا لودج ةنجللا ترقأ   -٨ : ةقيثولايف دراولا تقؤملا لامعألا  

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/47/1 هرارقإ ءانثأًا يوفش ةلدعملا هتغيصب:  
 .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

تاررقملا نع لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ همدقت ضرع   - ٤
تعلطضا يتلا ةطشنألا نعو ا ، قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا نع ةرداصلا ةلصلا تاذ
ةمظنمو ، ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو، يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب(ةذ فنملا تالاكولا
  .فارطألا لاثتما ريسيتل) يلودلا كنبلاو ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا

اياضقلا نأشب ذيفنتلا ةنجل تايصوتو فارطألا نع ةرداصلا ةقباسلا تاررقملا ةعباتم   - ٥
 :لاثتمالا مدعب ةلصتملا

  :لاثتمالا ىلإ ةدوعلل ةيلاحلا لمعلا ططخ  )أ(

ةيصوتلاو ٢١/١٧ و١٧/٢٧ناررقملا (شيدالغنب   ‘١’  ؛)٤٦/٢ 
تايموقلا ةددعتملا-ةلود (ايفيلوب   ‘٢’ ةيصوتلاو ١٥/٢٩ررقملا ) (   

 ؛)٤٦/٢
ةيصوتلاو ١٧/٢٩ررقملا (يليش   ‘٣’  ؛)٤٦/٢ 
ةيصوتلاو ٢٠/١٦ررقملا (روداوكإ   ‘٤’  ؛)٤٦/٢ 
ةيصوتلاو ١٤/٣٤ررقملا (ايبويثإ   ‘٥’  ؛)٤٦/٢ 
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ناتيصوتلاو ١٧/٣٧ و١٥/٣٦ ناررقملا( )١(ايبيل  ‘٦’  ؛)٤٦/٨ و٤٦/٢ 
ةيصوتلاو ١٤/٣٠ررقملا (ايريجين   ‘٧’  ؛)٤٦/٢ 
ةيصوتلاو ٢٢/١٥ررقملا (ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا   ‘٨’  ؛)٤٦/٢ 

  :لاثتمالا نأشب ىرخأ تاررقمو تايصوت  )ب(
يتشيل -روميتو ، ونيرام ناسو، ايبويثإ  ‘١’   ؛)٤٦/١٢ةيصوتلا ( 
  ؛)٢٠/١٥ررقملا (قارعلا   ‘٢’
 ؛)٤٦/١١ةيصوتلا (ليئارسإ   ‘٣’
 ؛)٤٦/١٠ةيصوتلا (ةيروسلا ةيبرع لا ةيروهمجلا  ‘٤’
 ).٤٦/٩ةيصوتلا (نميلا   ‘٥’

  .تانايبلا ريرقت نع ةئشانلا ىرخألا لاثتمالا مدع اياضق يف رظنلا  - ٦
فارطألا ريغ عم ةيراجتلا تالدابملا بةقلعتملا م اكحألل لمتحملا لاثتمالا مدع تالاح  - ٧

لايرتنوم لوكوتورب نم٤ةداملا (  .(  
 ١٣/١٥ناررقملا (ةيعجرملا تانايبلا رييغت تابلطب ةقلعتملا تامولعمل اضارعتسا   - ٨

ةيصوتلاو ١٥/١٩و  ٤٦/٣:( 

 ؛سودابرب  )أ(
  ؛كسرهلاو ةنسوبلا  )ب(
  ؛مالسلا راد ينورب  )ج(
  ؛رضخألا سأرلا  )د(
 ؛وغنوكلا  )ه(
 ؛ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج  )و(
  ؛ةيئاوتسإلااين يغ  )ز(
  ؛ايبماغ  )ح(
واسيب-اينيغ   )ط(   

  ؛ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمج  )ي(
 ؛رجينلا  )ك(
 ؛يبيسنيربو يموت ناس  )ل(

                                                           
 .ًاقباس ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا  )١(
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 ؛ناميلس رزج  )م(
 ؛دنليزاوس  )ن(
 ؛وغوت  )س(
 ؛اغنوت  )ع(
  .يوبابمز  )ف(

بجومب فارطألا نم ةمدقملا تانايبلا ضرع يف ةيرشعلا تانا خلل ةنامألا مادختسا  - ٩
لوكوتوربلا نم٧ةداملا   .  

ةداملا نم ٨ةرقفلا قيبطت   - ١٠ لوكوتوربل نجاهنبوك ليدعتب ةقلعتملا لوكوتوربلا نم ٤   
  .لابين ىلع لايرتنوم

ةداملا نم ٤ةرقفلا (ص يخرتلا مظن نع ةنامألا ريرقت يف رظنلا  - ١١ وتورب نم ءاب٤  لوك  
ةيصوتلاو لايرتنوم  ٤٦/١٢(. 

 .ذيفنتلا ةنجل نم ةوعد ىلع ءانب عامتجالل ةرضاحلا فارطألا لاثتما نع تامولعم  - ١٢

 .ىرخأ لئاسم  - ١٣

 .عامتجالا ريرقتو تايصوتلا دامتعا  - ١٤

  .عامتجالا ماتتخا  - ١٥
تقفتاو  - ٩ اءارجإ عابتا ىلع ةنجللا هلودج قفو عامتجالاو ةدوهعملاا  لاا  دقعب فولأملا ينمز  
مويلا يف تاعاس ثالث امهنم لك ةدمنيتسلج  .  

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

ةداملا قفو فارطألا اهتمدق يتلا تامولعملا ص ، دنبلا اذه ةنامألا لثمم ضرع ىدلو  - ١٠ ٧خل 
-UNEP/OzL.Pro/23/7 نيتقيثولا يف هليصفت دراولا وحنلا ىلع لايرتنوم لوكوتورب نم

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/47/2 وUNEP/OzL.Pro/23/7/Add.1-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/47/2/Add.1. 
تانايبلل ريرقت ثدحأ ىلع تلخدُأ دق تانيسحتلا ضعب نأ ىلإراشأو ةفاضإ تنمضت همادختسال ًا ريسيت  
داوملا نع ةيرفصلا ربع  جاتنإلاوكالهتسالا تانايب ضرعب طقف ءافتكالاو ةيسيئرلا تامولع ملل قيقد زجوم
نم ديزم لاخدإل تاحرتقم ميدقت ىلإ ةنجللا اعدو . تانايبلا ريرقت تاقفرم يفًا يجيردت اهنم صلختملا
  .تانايبلا ريرقت ىلع تانيسحتلا

ع يونسلاغالبإلاتايضتقمل لاثتمالا ةلاح نأشبو   - ١١ نأ ىلإ ، ءدب يذ ئداب، راشأ، تانايبلا ن 
كالهتسالاوجاتنإلامادعنا نع غلبت يتلا فارطألا ةلاح يف ىتح ًا بولطم لازي ال يونسلا غالبإلا فاضأو  . 
ةلاح يفو . ٢٠٠٩-١٩٨٦تاونسلل اهنم ةبولطملا تامولعملا تمدق ، نميلا ادع، فارطألا عيمج نإ ًالئاق
ديهلا نوبركلا تابكرم نع تانايبلا ءانثتساب هتانايبعيمج نع فرطلا اذه غلبأ، نميلا ةيرولف ةيرولك ور 
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ءاهتطخب قلعتملا حسملا لمتكي امدنع اهنع غالبإلا مزتعي يتلا   نوبركلا تابكرمل يجيردتلا إلل  
  .ةيرولفةيرولكورديهلا 

نآلا ىتح ا ، ٢٠١٠ةنسلو   - ١٢  ًافرط١٨٧انايب نع تغُلب يتلا فارطألا ددع غلب لبق اهنم ١٦١ (   
لوليأ٣٠يف ددحملا يئاهنلا دعو ملا نمو ا )٢٠١١ربمتبس /   انايب نع دعب ةيلاتلا ةعستلا فارطألا غلبت ملو ؛

ا  نيترقفلا بجومب تانايبلا نع يونسلا غالبإلابامازتلال ةلثتمم ريغ اهرابتعا نكمي ّمث نم رركم ٣ و٣   
ّلبملا ريغ ا٧ةداملا   انايب ةنامألا يقلت نيح ىلإ ةددعتملا -ةلود(ايفيلوب : اهنع غ  رزج ، وريب، )تايموقلا 

  .نميلاو ايراغنه، ادنليزوين، وروان، نياتشنتخيل، ايبيل، لاشرام
ماعل ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ةلاحب قلعتي اميفو  - ١٣ هنأ ةنامألا لثمم حضوأ ، ٢٠١٠  يأ ددح ت مل

دادعإ تقو ىتح ٢٠١٠ماعل ةبسنلاب لاثتم ا مدع تالاح ماق نيحلا كلذ ذنمف ، كلذ عمو. تانايبلا ريرقت 
غالبإلاب فارطألا نمديزملا ةرربم ريغةدحاو فارحنا ةلاح ديدحت متو،   بجومب لماع ريغ فرطب قلعتت    

ةداملا نم ١ةرقفلا   يف ةنجللا غالبإب موقت فوسو، ينعملا فرطلا عم رمألا اذه ةنامألا عباتتو. ٥ 
اذإنيعبرألاو نماثلا اهعامتجا ضقلا هذه لح   ت مل ةداملا نم ١ةرقفلا تحت ةلماعلا فارطألا عيمجو . ةي   ٥ 

نآلا ىتحغالبإلابتماق يتلا  فرط١٤١اهددعو      .اهيلع ةباجإلا رظتنت تاراسفتسا كانه تسيلو ةلثتممًا  
نعغالبإلابتماق يتلا نادلبلا عيمج تمدقو   - ١٤ تابكرمل ةيرورضلا تامادختسالل تاءافعإلا    

رطأ٢٠١٠ ماعل ةحونمملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تاءافعإلا نع غالبإلا ةلاح يفو . ةيباسحًا  
ل ةحونمملا ليثيملا ديموربلةجرحلاتامادختسالل  ميدقتب ةينعملا ةسمخلا فارطألا نيب نمف ، ٢٠١٠ ماع 

ريراقتلا كلت طقفليئارسإمدقت مل ، اهريراقت  .  
اوملا تارداص نع ريراقت يأ م  - ١٥  دق  ، ٢٠١٠ماع يف فارطألا ريغ ىلإ نوزوألل ةدفنتسملا د ت ملو

م تارداص نع٢٠٠٩ماعل ريراقت ةثالث ةمث نأ ديب  ريغ ىلإ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكر   
نم تارداصب ناقلعتت تالاحلا هذه نم نيتلاح يف ةقباسلا ا . فارطألا  اعامتجا يف ةنجللا ترظنو
يسورلاداحتالانم تارداصب ةقلعتملا ةثلاثلا ةلاحلا يف رظنت يهو اير وك ةيروهمج ىلإ يبوروألا داحتالا   ،

عامتجالا اذه لامعأ لودج نم٧دنبلا تحت   .  
ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نم يأ غِّلب   - ١٦  ةداملا نم ١ي ملو نع ٥  نوبركلا تابكرم جاتنإ   

وحنلا اذه ىلع ةلماعلا فارطألل ةيلحملا ةيساسألا تاجايتحالا دسل ةيرولف ةيرولكلا ). ١٧/٢ررقملا ( 
اذه نع غّلب نأةنامألا عقوتت ال ، كلذ ىلإ ةفاضإو لبقتسملا يفجاتنإلا ي  .  

ةقلعتملا ساسألا طخ تانايب يف اتارييغتءارجإ تبلط يتلا فارطألا نأشبو   - ١٧ ةنامألا لثمم رّكذ ،  
كلت ميدقتب فارطألا كلت ىلع راشأ دق ١٣/١٥ررقملا نأب   ١٥/١٩ررقملا نأبو ذيفنتلا ةنجل ىلإ تابلطلا  

ًافرط٢٢نأ ركذو . اهضارعتساو اهميدقت نأشب تاداشرإ ىطعأ ساسألا طخ تانايب حيقنت تبلط    
، نيعبرألاو سداسلااهعامتجا يف ، تلبق ةنجللا نأو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب ةقلعتملا
بتملا تابلطلا يف ةنجللا رظنتسو.اهيلع ةقفاوملل اهتلاحأو تابلطلا كلت نمًا سمخ ًابلط١٧اهددعو ة يق    
عامتجالا اذه لامعأ لودج نم٨د نبلا تحت  .  

يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم كالهتسالا وأ جاتنإلاضئاف نيزختب  امهمايق نع نادلب غلبأو  - ١٨  
ررقملا قفو ةقحال تاونس يف هيف فرصتلا ةيغب ٢٠١٠ماع  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تغلبأف . ٢٢/٢٠ 
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ةيلات تاونس يف وأ٢٠١٠ماع يف هريدصت ةيغب ليثيملا ديموربل نيزخت يتلاح نع  نع دنهلا تغلبأ امنيب ،  
ضرغب هنيزخت مت يذلا ةينالديصلا ريغ ةجردلا نم ةيرولفلا ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل يبناجلا جاتنإلا  
  .هريمدت

اهددعو ةيلاتلا فارطألا مدق ، عينصتلالماوع نع غالبإلا لاجم يفو   - ١٩  فرط٤٢ت مل تامولعم دعب ًا  
، روداوكإ، ندرألا: ٢١/٣ و١٠/١٤نيررقملا يف بولطم وه امبسح عينصتلا لماوع تامادختسا نع 

، ناتوب، مالسلا راد ينورب، ناتسكاب، ايناركوأ، الوغنأ، ايسينودنإ، ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا، اينابلأ
، لاشرام رزج، ناميلس رزج، رئازجلا، دنليات، وريب، )تايموقلاةددعتملا  - ةلود( ايفيلوب، يدنوروب
ةيبعشلا ايروك ةيروهمج ، ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا، ةيكينيمودلا ةيروهمجلا، ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج

، رودافلسلا، ونيرام ناس، اوماس، ايجروج، ايقيرفأ بونج، ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمج، ةيطارقميدلا
، قيبمازوم، ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا، ايبيل، ناتسخازاك، رطق، يجيف، وتاوناف، ادانيرغ، ليشيس، نادوسلا
  .نميلاو، دنهلا، اوغاراكين، لابين، وروان

لايرتنوم لوكوترب نم٩ةداملا بجو مب تامولعملا نع غالبإلا ةلأسم ماتخلا يف لوانتو  - ٢٠ راشأف ،  
  .٢٠١١ماع يف ريراقت امدق جيورنلاو ادنلسيآ امه نيفر ط نأ ىلإ

  .ةمدقملا تامولعملابًا ملع ةنجللا تطاحأو  - ٢١
تاذ تاررقملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ نم ضرع   - ًاعبار 

ا ا  تالاكول 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
ئداب دنبلا اذهتحت ًاريرقت فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ لثمم مدق  - ٢٢ يتلا تاررقملا ضارعتساب ًا  

ا ا  لوانتفنيتسلاوسماخلا اهعامتجا ذنم فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجلل ذختا تاررقملا  ًالوأ  
 ١٠٦هعومجم ام ىقلتو  .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم يجيردتلا صلختلا ناشب
ًالماعًافرط ةرقفلا بجومب   ةداملا نم ١  ًاليومت٥  رالود نويلم ٤٥٤،٧هتلمج تغلب    ةرادإ ططخل يكيرمأ  

ةصحك تعف ٢١٥اهنم ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا   د رالود نويلم  
ًاليومت ةطخ٣١تقلت ، ططخلا هذه نيب نمو. ليومتلا نم ىلوأ لولحب ةباقرلا ريبدتل لاثتمالا نم نيكمتلل   

ةبسنب ساسألا طخ ضيفخت يف لثمتملا ٢٠١٠ماع  ةئاملا يف١٠  ًاليومت ةطخ٦٦تقلتو ؛   نم نيكمتلل   
هردق ضيفخت يف لثمتملا ٢٠٢٠ماع لولحب ةباقرلا ريبدتل لاثتمالا  تقلتو ةئاملا يف ٣٥  ًاليومت ططخ٩    

لولح لبق هبلغأ ققحتي نأ رظتني يذلا ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم ماتلا صلختلا زاجنإل لاثتمالل  
نادلب تقلت ، ليثيملا ديمورب كالهتسا نم يجيردتلا صلختلاب ةلصلا تاذ تاررقملا ددصبو. ٢٠٣٠ماع 
كالهتسا نادلب ١٠ىدل امنيب، ليثيملا ديمورب نم ماتلا يجيردتلا صلختلا ىلإ يمرت تاعورشمل ًاليومت ةثالث  
ًانط٨٣٠،٣هردق ليومتلل اهلهؤي  ليثيملا ديمورب نم يعجرم ًابوسحم  نوزوألا دافنتسا ةلادب  عيمج ىدلو .  
ليدب اهزوعي يتلا سنوت ءانثتساب ليثيملا ديمورب نم يئزجلا صلختلل تاعورشم ةرشعلا نادلبلا  كلت
مادعنا نع ةرشعلا نادلبلا هذه نم نادلب ةسمخ تغلبأو . ةبوطرلا نم يلاعلا ىوتحملا تاذ رومتلا ةجلاعمل
  .ًاماع تزواجت ةدمل كالهتسالا
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يماع يف ةمدقملا تانايبلا نإ لاقف يرطقلا جمانربلا تانايب ىلإ قودنصلا ةنامأ لثمم لقتنا مث   - ٢٣
رادقمب دادزا ةيرولف ةيكيلورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نأ ىلإ ريشت ٢٠١٠ و٢٠٠٩ ةئاملا يف٨،٦    .

دلب١٤٤لصأ نمو  اًا   دلب١٣٥دجوي، انايب نع غالبإلاب تماق نيح يف ةلماع صيخرت مظن اهيدل ًا  
ٍضرم ريغ اهمظادأ نأب نادلب ةثالث تدافأ  سمتلت نأ قودنصلا ةنامأ نم ةيذيفنتلا ةنجللا تبلطو . ن ء
 ٢٢-يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم ةفلكت تلظو. نادلبلا هذه نم تاحاضيإلا نمًا ديزم
لقأ ب ١٤٢ -ةيرولف ةيرولكورديهلا تابكرمو ب١٤١ - ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمو
وأ تانوزخملا نم ةحاتم لازت  ال تناك يتلا ةبسانملا ةيرولفلا ةيرولكلا نوبركلاتابكرم ةفلكت نم ًا ريثك
نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ ةلاح ماتخلا يف قودنصلا ةنامأ لثمم ضرعتساو . مادختسالا ةداعإ

نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ةلهؤملا فارطألا عيمج نإ لاقف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم   
ًاليومت تقلت٥ةدا ملا دعب اقداصي مل لابينو اينيغ امه نادلبلا هذه نم نيدلب نأ ديب ، ططخلا كلت دادعإل  

مدق . عورشملا ليومت يقلتل ةلهؤم ريغ يهف ّمث نمو لايرتنوم لوكوتوربل نغاهنبوك ليدعت ىلع  ي ملو
 ةيرولكورديهلا نوبركلاتابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ططخ ليومتل تابلط ًا فرط نوثالثو ةسمخ

  .نيتسلاو سماخلا اهعامتجا يف ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ تمدُق يتلا ططخلا نم ثالث تئجرُأ امك ةيرولف
امب عتمتت ةينطولا نوزوألا تادحو نأ نم دكأتلا مهملا نم نأ ءاضعألا دحأ لاق ، ضرعلا دعبو  - ٢٤

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم صلختلا ةرادإل ةديدعلا ططخلا ذيفنتلًا نامض تاردقو ةيرارمتسا نم مزلي  
ةلبقملا تاونسلا يف قبط  ةينطولا نوزوألا تادحو نإ فارطألا ددعتملا قودنصلا لثمم لاقو . تس يتلا ةيرولف

داع   يس ضرغلا اذهل هجوملا ليومتلا نأو ةيذيفنتلا ةنجللا هحيتت يذلا يسسؤملا زيزعتلا لالخ نم ل  وم ت
  .٢٠١٥ماع لبق همييقت 

  .ريرقتلابًا ملع ةنجللا تطاحأو  - ٢٥

  لاثتمالا مدعب ةلصتملا لئاسملا نأشب ذيفنتلا ةنجل تايصوتو فارطألل ةقباسلا تاررقملا ةعباتم  -ًاسماخ 

لاثتمالا ىلإ ةدوعلا نأشب ةمئاقلا لمعلاططخ  -فلأ     

  لاثتمالاب ةلصتملا اياضقلاةلاح   - ١
ةينامثلا فارطألل ةبسنلاب غالبإلا ةلاح نع ةلمجم ةروص ىطعأف ، دنبلا اذه ةنامألا لثمم مدق  - ٢٦

فارطأةتستغلبأو . لامعألا لودج نم) أ (٥دنبلا يف ةجردملا  ايبويثإ-   ، يليش، شيدالغنب، روداوكإ،  
ماعل تانايب نع - ايريجينو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تارقملل اهلاثتما ىدم مييقت نم ت ٢٠١٠   نكم  
نأ ن . ةلصلا تاذ ةقباسلا  سلا فارطألا هذهعيمجيبتو ةلاحل زجوم ١لودجلا يف دريو . لاثتما ةلاح يفةت    

  .فارطألاكلت 



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/47/6 

8 

  ١لودجلا 
ماعل ا     ٢٠١٠انايب نع تغلبأ يتلا فارطألا

قلعتملا ررقملا   فرطلا
 ةداملا لاثتمالاب

ةطخ يف ىخوتملا فدهلا 
 ٢٠١٠ماعل لمعلا 

دافنتسا ةلادب -نانطألاب(
 )نوزوألا

ةمدقملا ت انايبلا
 ٢٠١٠ماع نع 

 ٧ةداملا بجومب 

نوبركلا تابكرم   ٢١/١٧ررقملا 
  ةيرولف ةيرولكلا

  شيدالغنب  رفص  رفص

  رفص  ٠،٢٦٠  مروفورولكلا ليثيم  ١٧/٢٧ررقملا
 رفص ١،٩٣٤ مروفورولكلا ليثيم ١٧/٢٩ررقملا  يليش
 ٤٠،٨ ٥٢،٨ ليثيملا ديمورب ٢٠/١٦ررقملا  روداوكإ
نوبركلا تابكرم  ١٤/٣٤ررقملا  ايبويثإ

 رفص رفص ةيرولف ةيرولكلا

نوبركلا تابكرم  ٢٢/١٥ررقملا  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ةيرولف ةيرولكلا

 رفص رفص

ايفيلوب ةلود وهو ، دنبلا اذه تحت رظنلل عضخيس يذلا عباسلا فرطلا نأب ةنامألا لثمم غلبأو  - ٢٧
يف دراولا اهمازتلا مييقت دعب متي مل هنا ينعي امم ٢٠١٠ما عل هتانايب غالبإب دعب مقي مل، تايموقلاةددعتملا   
كالهتسا ضيفختب فارطألل رشع سماخلاعامتجالل ١٥/٢٩ررقملا  ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ، اه 

فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم   نط رفص زواجتي ال امب ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا يف ةجردملا
يناثلا نوناك١لولحب نو زوألا دافنتسا ةلادب ، ءانثتساب لايرتنوم لوكوتورب هيضتقي امبسح، ٢٠١٠رياني / 

فارطألا ا  نذأت نأ نكمي يتلا ةيرورضلا تامادختسالا. ، ايبيل ،نماثلا فرطلل ةبسنلاب امأ فصو دري  
نيماعلل ا   تارقفلا يف ٢٠١٠ و٢٠٠٩ارشؤمب قلعتي اميف اهتلاحل لصفنم  ،٣٠ – ٣٢.  

  ةشقانملا  - ٢
ةددعتملا ايفيلوب ةلود ةلاح نع تادافإ ةنجللا ءاضعأ دحأ مدق ، ةنامألا هتمدق يذلا ضرعلا رثإو  - ٢٨

بجومب ةباقرلا ريبادتل لاثتمالل ةمزاللا تاوطخلا عيمج ذختا دق فرطلا اذه نإ تلاقف . تايموقلا
غالبإلا يف ريخأت نع رفسأ امم ةزيجو ةرتف ذنم ، ريغت ينطولا نوزوألا طباض ّنأ الإ، لايرتنوم لوكوترب

فكع ديدجلا طباضلا نأل٢٠١٠ماعل هتانايب نع  تبثتلاو ةديدجلا هتابجاوب ماملإلا ىلع ، دحاو نآ يف،  
كلذ ىلعًادرو. اهنع غالبإلا دارملا تانايبلا ةقد نم تامولعم ةيأب بحرت ةنامألا نإ ةنامألا لثمم لاق ،  

رطلا اذه عم لصاوتلا يف دعاست نأ ا  رهشألا لالخ ددصلا اذه يف اهتلذب يتلا دوهجلا نأ ذإ ف أش نم
لشفلاب تءاب صيخرتلا مظ    .نو تانايبلا نع غالبإلا نأشب ةمرصنملا ةليلقلا

لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب بتكم يف هيفظوم نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم دافأو   - ٢٩
نأ اودكأ م رتاوتم لاصتا ىلع يبيراكلاو ةينيتاللا اكيرمأل  أو فرطلا اذه عم نع غالبإلا يف ريخأتلا   

ينطولا نوزوألا طباض رييغت نع مجان٢٠١٠ماعل هتانايب  حضوأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نإ لاقو .  
اذه عم لصاوتلا ريسيتل نوزوألا ةنامأ عم بثك نع لمعيس هنأو ديدجلا لوؤسملل غالبإلا تابلطتم 

صيخرتلا مظا نع غالبإلا نأشب فرطلا    .نو تانايبل
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  ٢٠١٠ماع نع تانايب تغلبأ يتلا فارطألا نأشب ةيصوت   - ٣
ةنجللا تقفتا، كلذ يلع ءانبو  - ٣٠ امع اهغالبإ ىلع اهؤامسأ ةيلاتلا فارطألا ئن ىلع   نأ  

ماع نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم هتكلهتسا اولا ا، ٢٠١٠   امازتلال تلثتما ا  يف ةدر أ هنم نيبتي يذلاو
  :اهيلع قبطنت يتلا تاررقملا

قلعتملا ررقملا   فرطلا
 ةداملا لاثتمالاب

يف ىخوتملا فدهلا 
ماعل لمعلا ةطخ 

٢٠١٠ 
ةلادب -نانطألاب(
 )نوزوألا دافنتسا

ةمدقملا تانايبلا 
 ٢٠١٠ماع نع 

 ٧ةداملا بجومب 

نوبركلا تابكرم   ٢١/١٧ررقملا 
  ةيرولف ةيرولكلا

  شيدالغنب  رفص  رفص

  رفص  ٠،٢٦٠  مروفورولكلا ليثيم  ١٧/٢٧ررقملا
 رفص ١،٩٣٤ مروفورولكلا ليثيم ١٧/٢٩ررقملا  يليش
 ٤٠،٨ ٥٢،٨ ليثيملا ديمورب ٢٠/١٦ررقملا  روداوكإ
نوبركلا تابكرم  ١٤/٣٤ررقملا  ايبويثإ

 رفص رفص ةيرولف ةيرولكلا

نوبركلا تابكرم  ٢٢/١٥ررقملا  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ةيرولف ةيرولكلا

 رفص رفص

  ٤٧/١ةيصوتلا 
  تايموقلاةددعتملا ايفيلوب ةلود ن أشب ةيصوت  - ٤

يلاتلا ىلع ةنجللاتقفتا، كلذ ىلع ءانبو  - ٣١  :  
نأ ىلإ قلقلا عم ريشت ذإ غلبةلود   ت مل تايموقلا ةددعتملا ايفيلوب نع ، ٤٦/٢ةيصوتلل ًاقفو ،  

رداصلا١٥/٢٩ررقملا يف دراولا اهمازتلال اهذيفنت ةلاح  فارطألل رشع سماخلا عامتجالا نع  يضاقلاو ،  
فلأ قفرملا نم ىلوألا ةعوم ةباقرللةعضاخلا داوملا نم اهكالهتسا ضفخت نأب   ا يف ةجردملا تابكرم ( 

، نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحملا نانطألا نم رفصلا نع ديزت ال ةيمك ىلإ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
يناثلا نوناك١لولحب  كلذ نم ىنثتسيو ، لايرتنوم لوكوتورب هب يضقي امل ًاقفوو، ٢٠١٠رياني / 

فارطألا ا  نذأت دق يتلا ةيرورضلا تامادختسالا.  
ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا نم فلأ عرفلا يف دراولا ررقملا عورشم يف تايموقلا ةددعتملا ايفيلوب ةلود جردت 

ماع نع نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب ةقلعتملا ا مدقت مل يتلا فارطألا ءامسأب ةمئاق ىلع يوتحي يذلا   انايب
ةداملل ًاقفو ٢٠١٠ لايرتنوم لوكوتورب نم٧  دمتعي نأ لبق ةرخأتملا هتانايب فرطلا مدقي مل اذإ ،  

  .روكذملا ررقملا عورشم فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا
  ٤٧/٢ةيصوتلا 

ناتيصوتلاو ١٧/٣٧ و١٥/٣٦ناررقملا  ()٢(ايبيل  - ٥   )٤٦/٨ و٤٦/٢ 
ايبيل   - ٣٢   ةرقفلا بجومب ًالماع ًافرطدعت ةداملا نم ١  لوكوتوربلا نم٥  يف اهتلاح يف رظنلا يرجيو ،  

  .لامعألا لودج نم ‘٤’) أ (٥دنبلا راطإ 

                                                           
 .ةقباسلا ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا  )٢(
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ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ضيفختب تامازتلالا : ضارعتسالا ديق لاثتمالا اياضق  )أ(
  ليثيملا ديموربو نولاهلاو

ةعوم   - ٣٣  ا يف ةجردم ةباقرلل ةعضاخ داوم كالهتسا نع تغلبأ ايبيل نأ ىلإ ةنامألا لثمم راشأو
ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ١،٨رادقمب ) تانولاهلا(فلأ قفرملا نم ةيناثلا  ه . ٢٠٠٩  ونو

ه نع ةرابع تناك يرتم نط٠،٦ لداعتيتلا ، ةيمكلا هذه نأ ىلإ فرطلا  ١٢١١ - ركب نولا 
ضقانتيو . همدق يذلا ريرقتلا يف ًاجرح ًاقيبطت فرطلا هربتعا قيبطت وهو، ناريطلا ةعانص يف مادختسالل

لولحب نولاهلا كالهتسا نم يجيردتلا صلختلاب ١٧/٣٧ررقملا يف دراولا فرطلا مازتلا عم كالهتسالا اذه   
يناثلا نوناك١   .٢٠٠٨رياني / 

يناثلا نوناك١٣ةخرؤم ةلاسر يفو   - ٣٤ ًاريسفت مدقي نأ فرطلا ىلإ ةنامألا تبلط ، ٢٠١١رياني / 
ررقملا نم ٧ةرقفلل ًاقفو هنأ ىلإ ةلاسرلا كلت يف ةنامألا تراشأو . فارحنالا اذهل نأشب ٤/٢٥   
فارطألا ىلع قبطنت جرحلا مادختسالاو  يرورضلا مادختسالا تاءافعإ نإف، ةجرحلا تامادختسالا
ةداملا نم ١ةر قفلا بجومب ةلماعلا ىلع ةقبطنملا يجيردتلا صلختلا خيراوت ءاضقنا دعب لوكوتوربلا نم ٥   
نوناك ١وه لوكوتوربلا يف دراولا تانولاهلا نم يجيردتلا صلختلا خيرات نأ ىلإ رظنلابو . فارطألا كلت  
تاونسلا يف ةجرحلا تامادختسالل ءافعإ بلطب اهل حمسي عضو يف تسيل ايبيل نإف ، ٢٠١٠رياني /يناثلا

  .٢٠١٠ماع قبست يتلا 
نأشلا اذ  - ٣٥   تبلط يتلا ٤٦/٨ةيصوتلا ةنجللا تدمتعا دقف ، در يأ مدقي مل فرطلا نأ ثيحو  

لوليأ١٥هاصقأ دعوم يفو ، ةلجاع ةروصب ردابي نأ فرطلا ىلإ اهيف ةنامألا ةافاوم ىلإ ، ٢٠١١ربمتبس / 
ىلإ ًاعيرس هتدوع لفكت ةددحم ةينمز لوادجب ةع وفشم تارشؤم نمضتت لمع ةطخبو فارحنالا اذهل ريسفتب

ًاضيأ فرطلا ةنجللا تعجشو . كلذ رمألا ىضتقا اذإ، ١٧/٣٧ررقملا اهنمضتي يتلا هتامازتلال لاثتمالا 
ةرقفلل ًاقفو ٢٠١٠ماع نع هتانايبب ةنامألا يفاوي نأ ىلع  ةداملا نم ٣  لوكوتوربلا نم٧  متي نأ ذبحيو ،  

يف همازتلال فرطلا لاثتما ةلاح مييقت ةنجلل ىنستي يك ، هالعأ ددحملا خيراتلازواجتي ال دعوم يف كلذ 
  .يلاحلا اهعامتجانابإ ماعلا كلذ 

ضيفختب ايبيل تمزتلا ، ١٧/٣٧ و١٥/٣٦نيررقملا يف لجسملل ًاقفوو ، كلذ ىلإ ةفاضإلابو  - ٣٦
يلاوتلاىلع، ليثيملا ديمورب نمو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا نع ديزت ال ةيمك ىلإ ،  

يناثلا نوناك١لولحب نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحملا نانطألا نم رفصلا  كلذ نم ىنثتسيو ، ٢٠١٠رياني / 
فارطألا ا  يف نيبملل ًاقفو ، فرطلا ةنجللا تثحو. نذأت دق يتلا ةجرحلاو ةيرورضلا تامادختسالا

ةرقفلل ًاقفو ٢٠١٠ماع نع هتا نايبب ةنامألا يفاوي نأ ىلع، ٤٦/٢ةيصوتلا  ةداملا نم ٣  نم ٧   
لوليأ١٥هاصقأ دعوم يف كلذ متي نأ ذبحيو ، لوكوتوربلا م ، ٢٠١١ربمتبس /  يقت نأ ةنجلل ىنستي يك

، ماعلا كلذ يف ليثيملا ديموربو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةقلعتملا هتامازتلال فرطلا لاثتما ةلاح
   .نيعبرألاوعباسلا اهعامتجا نابإ 

  يلاحلا عامتجالا تقو ىتح لاثتمالا ةيضق ةلاح  )ب(
مدقت ملو ، ٢٠٠٩ماعل نولاهلا كالهتسا يف لجسملا فارحنالل ريسفت يأ دعب ايبيل مدقت مل   - ٣٧

ماعل ا     .٢٠١٠انايب
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  يلاحلا عامتجالا يف ةشقانملا  )ج(
ةمظنملا كلت نإ ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم لثمم لاق ، ةنامألا هتمدق يذلا ضرعلا رثإو  - ٣٨

ىلع لوصحلاو  رهشأ ةتس لاوط فرطلا كلذ يف ينطولا نوزوألا طباضب لاصتالا ىودج نود تلواح
ىلإ لوصولا نم ةمظنملا نكمتت ملو . انييف يف ةدحتملا ممألا بتكم ىدل ةمئادلا فرطلا ةثعب نم تامولعم

ةثعب ا  ف يف ةدحتملا ممألا بتكم ىدل فرطلادافأ امنيب ينطولا نوزوألا طباض اهرودقم يف سيل ا  انيي   أب
  .رطقلا يف دئاسلا بعصلا عضولا ببسب نهارلا تقولا يف لايرتنوم لوكوتوربب ةلص تاذ اياضق جلاعت نأ

  ةيصوت  )د(
يلاتلا ىلع ةنجللاتقفتا، هيلع ءانبو  - ٣٩  :  

ماع يف تغلبأ ايبيل نأ ىلإ ريشتذإ  كالهتسا نع ٢٠٠٩  دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط ١,٨   
فلأ قفرملا نم ةيناثلا ةعوم   ةيمك يهو ، )تانولاهلا(ا يف ةجردم ةباقرلل ةعضاخ داوم نم نوزوألا

نانطألا نم رفص نع ديزي ال امب نولاهلا كالهتسا نم دحلاب ١٧/٣٧ررقملا يف دراولا مازتلالاو ضراعتت   
  ، ةنسلا كلت يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحملا

ةنامألا يفاوت نأب ٤٦/٨ةيصوتلا يف لجسملا بلطلل بجتست مل ايبيل نأ ىلإ  ًاضيأريشت ذإو   
ىلإ ًاعيرس ا ، اهفارحنال ريسفتب  دوع لفكت ةددحم ةينمز لوادجب ةعوفشم تارشؤم نمضتت لمع ةطخبو

ررقملا اهنمضتي يتلا ا     ، كلذ رمألا ىضتقا اذإ، ١٧/٣٧امازتلال لاثتما ةلاح
ةدفنتسملا داوملاب ةقلعتملا ا كلذك ري شت ذإو  انايب يلاحلا عامتجالا تقو ىتح مدقت مل ايبيل نأ ىلإ

نيررقملا يف ةدراولا ا  الو، ٢٠١٠ماعل نوزوألل   ضيفختب ١٧/٣٧ و١٥/٣٦امازتلا مييقت يلاتلاب نكمي  
أ قفرملا نم ىلوألا ةعوم  نوبركلا تابكرم (فل ا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم اهكالهتسا

  ، ةنسلا كلت يف) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملاو ) ةيرولف ةيرولكلا
راذآ٣١هاصقأ دعوم يفو ، ةلجاع ةروصب ردابت نأ ايبيل ىلإ بلطت  )أ( ىلإ ، ٢٠١٢سرام / 

لفكت ةددحم ةينمز لوادجب ةعوفشم تارشؤم نمضتت لمع ةطخبو ، فارحنالا اذهل ريسفتب ةنامألا ةافاوم
ا ررقملا اهنمضتي يتلا ا دوع  امازتلال لاثتما ةلاح ىلإ ًاعيرس   ؛كلذ رمألا ىضتقا اذإ، ١٧/٣٧ 

اذإ ، رمألا ةشقانمل ةنجلل نيعبرألاو نماثلا عامتجالا ىلإ ًالثمم لسرت نأ ىلإ ايبيل وعدت  )ب(
  ؛كلذ ةرورضلا تعد

عامتجالا ىلإ ريرق تلا اذهل لوألا قفرملا نم ءاب عرفلا يف دراولا ررقملا عورشم ليحت  )ج(
  ؛هيف رظنيل فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا

يذلا ، ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا نم فلأ عرفلا يف دراولا ررقملا عورشم يف ايبيل جردت  )د(
ةدفنتسملا داوملاب ةقلعتملا ا   انايب عامتجالا اذه تقو ىتح مدقت مل يتلا فارطألا ءامسأب ةمئاق ىلع يوتحي

ةداملل ًاقفو ٢٠١٠ماع نع نوزوألل  لايرتنوم لوكوتورب نم٧  لبق ةرخأتملا هتانايب فرطلا مدقي مل اذإ ،  
  .روكذملا ررقملا عورشم فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا دمتعي نأ

  ٤٧/٣ةيصوتلا 
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  لاثتمالاب ةقلعتملا ىرخألا تاررقملاو تايصوتلا -ءاب 
يتشيل –روميتو ونيرام ناسو ايبويثإ   - ١  )٤٦/١٢ ةيصوتلا( 

لايرتنوم ليدعت يف ًافارطأ يتشيل -روميتو ونيرام ناسو ايبويثإ نأب نامألا لثمم رّكذ   - ٤٠  
ةرقفلا بجومب نيلماع نيفرط يتشيل -روميتو ايبويثإ دعتو . لوكوتوربلل ةداملا نم ١  لوكوتوربلا نم٥    ،

ةرقفلا كلت بجومبلماعريغ فرط يهف ونيرام ناس امأ    دنبلا راطإ يف فارطألا ه ذه ةلاح يف رظنيو.  
لامعألا لودج نم‘١’) ب (٥  .  

 صيخرتلل مظن ءاشنإ: ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةيضق ةلاح  )أ(

يل-روميتو ونيرام ناسو ايبويثإ نأ ىلإ ةنامألا لثمم راشأو   - ٤١ ةمزلميتش  ليدعت يف ًا فارطأ اهتفصب،  
، اهنم ةديدجلا، ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ريدصتو داريتساب صيخارت رادصإل ًاماظن قبطت نأب، لايرتنوم
دريو . لوكوتوربلل ءاهو ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف ةجردملا، ةداعتسملاو، اهريودت داعملاو، ةلمعتسملاو

نوزوألا ةنامأ غالبإب فرط لك موقي نأب ًاضيأ يضقت يتلا لوكوتوربلا نم ءاب ٤ةداملا يف مازتلالا اذه   
  .هئاشنإ خيرات نم رهشأ ةثالث لالخ صيخرتلا ماظن ليغشتو ءاشنإب

ىلع يتشيل -روميتو ونيرام ناسو ايبويثإ ّثح دق  ٢٢/١٩ررقملا نأب ًا ضيأ ةنامألا لثمم رّكذو  - ٤٢  
راذآ٣١لولحب كلذب ةنامألا غالبإو صيخرتلل ةمظنأ ءاشنإ  ، ررقملا كلذل ةباجتساو. ٢٠١١سرام / 

يزح٢١ةخرؤم ةلاسر يف ، ايبويثإ تدافأ رارقإ ىلع لمعت اهيدل ةصتخملا ةطلسلا نأ ، ٢٠١١هينوي /نار 
نيتخرؤم نيتلاسر يف يتشيل - روميت تدافأو. صيخرتلل ماظن لوألا نوناك١٣   ١٨ و٢٠١٠ربمسيد / 
صيخرتلل ًاماظن قبطت ا، ٢٠١١هيلوي /زومت  ردصأ دق فرطلا نأ ، صيحمتلا دعب، ةنامألل نيبت هنأ ديب. أب

صيخرت ماظن دامتعا راظتناب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تادراو ىلع ةيباقر ريبادت هبجومب ضرفي ًاموسرم 
ماظن عورشم ناكو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولا ىلع ةباقرلا ضرف حيتي
 ،ونيرام ناس امأ. لاغتشالا ديق هعضو لبق، ةينطولا فرطلا ةغل يهو، ةيلاغتربلا ىلإ مجرتي اذه صيخرتلا
لئاسر نم مغرلا ىلع٢٢/١٩ررقملل ةباجتسا تامولعم يأ ، عامتجالا اذه دعوم ىتح، مدقت ملف   

ةنامألا ا  تثعب يتلا ريكذتلا.  
ةيصوتلا يف دراولل ًاقفوو  - ٤٣ نأ ىلع يتشيل - روميتو ونيرام ناسو ايبويثإ ةنجللا تثح، ٤٦/١٢   

ةداملاو قفاوتي امب صيخرتلل مظن ءاشنإب ل   ءاب ٤جعت لولحب كلذب ةنامألا غلبت نأو ، لوكوتوربلا نم 
لوليأ٢١ةخرؤم ةلاسر يف ، ايبويثإ تدافأ، ةيصوتلا كلتل ةباجتساو. ٢٠١١ربمتبس /لوليأ ١٥ ربمتبس / 

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا صيخرتل ًاماظن، ٢٠١١   رقأ دق ا  ءاشنإ نع نالعإلا رودص عقوتت ا ، املرب نأ  أو
ديوزتو بيردتلا لالخ نم ةيعوت ةلمح أدب هنأ ىلإ ًاضيأ فرطلا راشأو . ًابيرق ةيمسرلا ةديرجلا يف ماظنلا

ةلاسر يف، ونيرام ناس تدافأو. نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع فرعتلل تاودأب لخدلاو كرامجلا ةئيه  
يناثلا نيرشت٣يف ةخرؤم  ب هدمتعت مل اهنكلو صيخرتلل ماظن ءاشنإ ىلع فكعت ا٢٠١١ربمفون /   أب   .دع 

يتشيل-روميت نم ٤٦/١٢ةيصوتلا ىلع در يأ ، عامتجالا اذه دعوم ىتح، ةنامألا قلتت ملو  - ٤٤   .
نع نيلثمم ةوعد ىلإ ، ةنجللا مساب، ةنامألا ترداب، ةيضقلا هذه نع ةثيدح تامولعم رفاوت مدعل ًارظنو
رظن ريسيتو م لب عضو نع ةيفاضإ تاحاضيإ ميدقت مهل ىنستي يك، عامتجالا اذه روضحل فارطألا  اد
ةنامألا ةوعد ىلع در يأيتشيل - روميتوأ ونيرام ناس مدقت ملو . عوضوملا اذه يف ةنجللا  .  
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  يلاحلا عامتجالا يف ةشقانملا  )ب(
ىلع ةدعاسملا قيرف نإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم لاق ، ةنامألا هتمدق يذلا ضرعلا دعبو  - ٤٥

ةباقرلل ا يتشيل  -روميت دعاسي لظ ايسآ قرش بونجل لاثتمالا  وناق عورشمل ةيئاهنلا ةغيصلا عضو ىلع
رظتني وهو ةيلاغتربلا ةغللا ىلإ مِجر   ت دق نوناقلا اذه نأو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداصو تادراو ىلع

مأي هنأو صيخرتلل ماظن ءاشنإب همازتلا لايح داج فرطلا نإًاضيأ لاقو. ءارزولا سلجم هيف رظني نأ يف ل  
  .٢٠١١ماع ةياهنب ماظنلا اذه ءاشنإ 

  ةيصوت  )ج(
روميتو ونيرام ناسو ايبويثإجاردإ ىلع ةنجللا تقفتا، هالعأ درو ام ءوض يفو  - ٤٦ يل-   يف يتش 

ةرقفلا يف ةدراولاو صيخرتلا مظ ٤٧/١٦ةيصوتلا   ن ءاشنإ نأشب هاندأ١٣٠   .  
  قارعلا  - ٢

ةداملا نم ١ ةرقفلا بجومب ًالماع ًافرط قارعلا دعي  - ٤٧ لايرتنوم لوكوتورب نم٥  يف رظنيسو ،  
  .‘٢’) ب (٥دنبلا راطإ يف هتلاح 

  ًاديدج ًافرط هفصوب قارعلا اههجاوي يتلا تابوعصلا: ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةيضق ةلاح  )أ(
فارطألل نيرشعلا عامتجالا نع رداصلا٢٠/١٥ررقملا نأ ىلإ ةنامألا لثمم راشأ   - ٤٨ يف دمتعملاو    
يناثلا نيرشت٢٠ يف ًاديدج ًافرط هفصوب قارعلا اههجاوي يتلا تابوعصلا جلاع، ٢٠٠٨ربمفون /   

ىلع ، ًاديدج ًافرط هفصوب، قارعلا ةدعاسم ىلع فارطألا عيمج ررقملا ثحو. لايرتنوم لوكوتورب
قارعلا ىلإ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع ةمئاقلا تاناقتلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصت يف مكحتلا  
مكحتلا لالخنم عيجشت اهنيب نمىتش قرطب ةراجتلا يف   هتكراشم  ةيلمع يف   ةقبسملا ةقفاوملل ةيمسر ريغ  
رظنلا دنع ، نابسحلا يف ذخأت نأ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطو ؛١٩/١٢ررقملا يف هيلإ راشملا قفو ، ملع نع
صلختلا يف تابوعص هجاوي دق ديدج ف رطك ةصاخلا هتلاح، قارعلاب ةصاخلا تاعورشملا تاحرتقم يف

نأ ةذفنملا تالاكولا ىلإ بلطو ؛ءابو فلأ نيقفرملا يف ةجردملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا 
ًاريرقت ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ىلإ مدقت نأ ذيفنتلا ةنجل ىلإ بلطو ؛قارعل  لةمئالملاةدعاسملا مدقت 

  .ررقملا يف هلالخ رظنلا داعيس يذلا فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا لبق قارعلا لاثتما ةلاح نع
ناريزح٣٠ةخرؤم ةلاسر يفو   - ٤٩ ا ، ٢٠١١هينوي /  مع ًاريرقت ةنامألا ىلإ قارعلا ةموكح تمدق

. ٢٠/١٥ررقملا يف ةدراولا تاعقوتلا ضعبل ةباجتساللو ، لوكوتوربلل لاثتمالا قيقحتل دوهج نم هلذبت
تابلطلا هتمتاخ يف نمضتيو ، UNEP/OzL.Pro/ImpCom/47/INF/3ةقيثولا يف ريرقتلا كلذ خ سنتسا دقو
  :ةيلاتلا

ريغ راجتالا لامعأ نم ةروا   )أ(  ا نادلبلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ور  دصم   دحي نأ
؛قارعلا ىلإ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداصىلعةباقرلا ضرف لالخ نم ، عورشملا    

بلغتلاو ، ةيفاضإلا ةينمألا تاجايتحالا ةيبلتل ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملا نم ديزملا ميدقت  )ب(
كلذ لمشيو ، قارعلا يف يجيردتلا صلختلا تاعورشم ذيفنت ضرتعت يتلا ةيتسجوللا تابوعصلا ىلع
  ؛قارعلا يف لمعلا نم ةذفنملا تالاكولا يفظوم نيكمتل ةبسانملا دراوملا ريفوت
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  .قارعلل صاخلا عضولا ةاعارم ةذفنملا تالاكولا لصاوت نأ  )ج(
ضرعم يفو . نيعبرألاو سداسلا اهعامتجا نابإ قارعلا لاثتما ةلاح يف ذيفنتلا ةنجل ترظنو  - ٥٠

ًاعضو هجاو قارعلا نإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم لاق ، ةنجللا ءاضعأ اهحرط ةلئسأ ىلع ةباجإلا
هيف ينمألا عضولا ببسبو لوكوتوربلا يفًاديدج ًافرط هفصوب ةياغلل ًابعص نيتلاكولا نأ ىلإ راشأو .  

ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب امه فرطلا عم نالمعت نيتللا نيتيسيئرلا نيتذفنملا 
ريش أو. ةينمأ بابسأل قارعلا دودح جراخ نم امهلمع نم ربكألا ءزجلا ءادأ ىلإ اترطضا دقو، ةيعانصلا
، نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب قلعتت ةلماش تاعيرشت عضو ىلعو تاعورشملا ذيفنت ىلع لمعي قارعلا نأ ىلإ

همادختسا نكميو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةصاخلا صيخارتلا رادصإل تقؤم ماظن ًاضيأ هيدلو 
تابكرمب صاخ مئاد ماظن قيبطت ب أدبي نأ عقوتملا نمو. ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل ًاضيأ

ماع ةيا   اهعضو يتلا ةطخلا نأب ًاضيأ ةئيبلا جمانرب دافأو . ٢٠١١يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا
اهضرعل ةزهاج تحبصأ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإل قارعلا 

  .نيتسلاو سماخلا هعامتجا يففارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلع 
اهئاضعأ دحأ يأر ًاضيأ تديأو ، عضولا ةبقارم تررقو تامولعملا كلتب ًاملع ةنجللا تطاحأو  - ٥١

نع ةلدأ كانه تناك اذإ ام ن عتامولعم مدقيل ةنجللا عامتجا دلبلا نع لثمم رضحي نأ ذبحملا نم هنأب 
نوبركلا تابكرم مدختست عناصم كانه تناك اذ إ امو، قارعلا ىلإ ةعورشم ريغ داريتسا تايلمع عوقو
كلذ ىلإ اموهيف ةيرولف ةيرولكلا ةمدقملا تابلطلل ةباجتسالا ةيفيك نع رارق ىلإ ةنجللا صُلخت نأ لبق ،  
 .قارعلا نم

ىلع لوصحلا ةيغب ، عامتجالا اذه روضحل قارعلا نع ًالثمم، ةنجللا مساب، ةنامألا تعدو  - ٥٢
ةلأسملا هذه يف ةنجللا رظنريسيتو، ةيفاضإ تاحيضوت  .  

  يلاحلا عامتجالا يف ةشقانملا  )ب(
ريرقتلا اذه نم١٢ةرقفلا يف درو ام امكو   - ٥٣ اذه يف ةنجللا مامأ ًا ضرع قارعلل لثمم مدق،  

لاثتمالا نامضل ةمخض ًا دوهج، ٢٠/١٥ررقملاب  ًالمع، تلذب قارعلا ةموكح نإ لاقف، عامتجالا
، ةيداصتقا ريغو ةيداصتقا تابوعص نم ههجاوي ام مغر ممصم قارعلا نأو هتاليدعتو لايرتنوم لوكوتوربل

ةعانصلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلاو نوزوألا ةقبط ةيامحب هتامازتلاب ءافولا ىلع 
قو دنصلاو ةنامأ نم ةيلامو ةينقت ةدعاسم نم هتقلت امب ةريبك ةداشإ قارعلا ةموكح ديشتو. ةراجتلاو
ةموكح ةدعاسملا هذه تنكم دقو . فادهألا كلت قيقحتل اهيعس يف ةذفنملا تالاكولاو فارطألا ددعتملا

داوملا مادختسا يف نيكراشملا عيمجو كرامجلا يفظومل بيردت جماربو لمع تاقلح ميظنت نم قارعلا 
ةدعاسمل ةمزاللا تاوط خلا ذاختا ىلإ لايرتنوم لوكوترب يف فارطألا اعدو. اهتجلاعمو نوزوألل ةدفنتسملا
داوملل ةردصملا فارطألا عم ًا قيثوًا قيسنت قسنيس قارعلا نإ لاقو. ماتلا لاثتمالا قيقحت ىلع قارعلا
. نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف ةعورشملا ريغ ةراجتلا ىلع ءاضقلل ةيباقر ريبادت ذختيسو نوزوألل ةدفنتسملا

ذيفنتلا ةنجللا نمًاضيأ ةموكحلا سمتلتسو ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملا ميدقت فارطألا ددعتملا قودنصلل ةي  
  .ةلأسملا هذه ةجلاعم ريسيتل
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لاثتمالا قيقحتل بوؤد لمع نم هتزجنأ امل قارعلا ةموكحب ةنجللا ءاضعأ نم ديدعلاداشأو   - ٥٤  
ةنجللا  مهدحأأنهو . اهلمع فنتكت يتلا ةبعصلا فورظلا مغر هتاليدعتو لايرتنوم لوكوتوربل لماكلا

نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل قارعلا ةطخ دادعإ ىلع ةذفنملا تالاكولاو قارعلا ةموكح  
سماخلا اهعامتجا يف فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ا   رقأ يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا

  .نيتسلاو
ةباقرلل تقؤم ماظن هتموكح ىدل نأ قارعلا لثمم حضوأ، ةنجللا ءاضعأ نم ةلئسأ ىلعًا درو  - ٥٥  

هل ةروا ًا يئزج لمعي نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ىلع  ا ةتسلا لودلا عم ةعساشلا قارعلا دودح بسب طقف
عضو ىلع قارعلا ةموكح تكشوأ ، تالكشملا هذه ةجلاعملو. اههجاوي يتلا ةمخضلا ةينمألا تايدحتلاو

ماظن ةماقإ نم نِّكم   كرامجلا يفظومل بسانملا بيردتلا رفوت اي نوناقل ةيئاهنلا ةغيصلا    .أ امك مئاد
  ةيصوت  )ج(

  :يلاتلا ىلع ةنجللا تقفتا، كلذ ىلع ءانبو  - ٥٦
ةيامحل انييف ةيقافتا اهيلمت يتلا طورشلل لاثتمالل دوهج نم قارعلا هلذبي ام ىلإ ريدقتلا عم ريشت ذإ  

  ،هتاليدعتو نوزوألا ةقبطلةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا ةقبط 
 انييف ةيقافتا يف ًافرط حبصأ نأ دعب قارعلا اههجاوي يتلا ةرمتسملا تابوعصلاب رقت ذإو  

  ،يجيردتلا صلختلل ةيسيئرلا ديعاوملا ءاضقنا نم ريصق تقو لبق هتاليدعت عيمجو لايرتنوم لوكوتوربو
ًاضيأ   تقالاو ةيسايسلا تابوعصلاو ةينمألا ةلاحلابرقت ذإو قارعلا اههجاو يتلا ةيعامتجالاو ةيداص  

  ،نييضاملا نيدقعلا لالخ
ثلاثلا عامتجالا ىلإ ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا نم ميج عرفلا يف دراولا ررقملا عورشم ليحت 

  .هيف رظني يكل فارطألل نيرشعلاو
  ليئارسإ  - ٣

فرط ليئارسإ  - ٤٧   دع ةداملا نم١ةرقفلا بجومب لماع ريغ ًا ت نم ٥  يف رظن لوكوتورب   يسو لايرتنوم  
  .‘٣’) ب (٥دنبلا تحت اهتلاح 

  ٤٧/٤ةيصوتلا 

  يبساحملا راطإلا ريرقت ميدقت: ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةيضق ةلاح  )أ(
ررقملا هيلمي امل ًاقفو يبساحملا راطإلا نع اهريرقت دعب مدقت مل ليئارسإ نأب ةنامألا لثمم دافأ   - ٥٨
ديمورب تايمك نع تامولعمميدقت ىلإ يمري ريرقت وهو ، ١٦/٦ ةر ليثيملا   دصملا وأ ةدروتسملا وأ ةجتنملا  

اهلةحونمملا تاءافعإلل ًاقفو، ٢٠١٠ماع يف  ةنسلا كلت يف ةداملا كلتل ةجرحلا تامادختسالل  دقو .  
نكمم تقو برقأ يف هريرقت مدقي نأ فرطلا ىلإ٤٦/١١ةيصوتلا يف ةنجللا تبلط  هاصقأ دعوم يفو ،  

وليأ١٥ رودقم يف نكي مل اذإ وأ ، نيعبرألاو عباسلا اهعامتجا يف ةنجللا هيف رظنت يك، ٢٠١١ربمتبس /ل 
  .روكذملا دعوملا لولحب كلذل ًاريسفت مدقي نأ هيلعف، ريرقتلا اذه ميدقت فرطلا



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/47/6 

16 

راطإلا نع اهريرقت مدقت نأ ليئارسإ ىلإ تبلط دق ةنامألا تناك عامتجالا اذه دعوم لولحبو  - ٥٩  
ىلع تابلطلا كلت قلتي مل ًاثيدح فرطلا هن ، تابسانم ةدع يف يبساحملا  يع يذلا لاصتالا لوؤسم نأ ديب
  .ودبي ام

  يلاحلا عامتجالا يف ةشقانملا  )ب(
ترجأ ةنامألا نإ ، حاضيإلاب بلط ىلع ًادر، ةنامألا لثمم لاق، ةنامألا هتمدق يذلا ضرعلا رثإ  - ٦٠

راشأو . ٢٠١٢ماعل ةجرحلا تامادختسالل ًا نييعت مدقي نل هنأ ىلإفرطلا اهيف راشأ ليئارسإ عم تالاصتا 
تامادختسالل تاءافعإ اهيف اهل تحن ًا رطأ قباسلا يف مدقت مل ىرخأًا فارطأ نأ ىلإ  م ةنس رخآل ةيبساحم

ىرخأ تاءافعإ بلطت نل فارطألا نأ ساسأ ىلع كلذ لعف نع اهزجع عباتت مل ةنامألا ناو ةجرحلا 
نأ ليئارسإ ناشب اهدمتعت ةيصوت ةيأ يف دروت نأ يف بغرت دق ةنجللا نإ لاقو . ةجرحلا تامادختسالل

ةجرحلا تامادختساللةيفاضإتانييعت ةيأ ٍذئذنم مدقي نل هنأ ىلإ راشأ فرطلا   .  
  ةيصوت  )ج(

  :يلاتلا ىلع ةنجللا تقفتا، هيلع ءانبو  - ٦١
إلا نع اهريرقت مدقت مل ليئارسإ نأ ىلإقلقلا عم ريشت ذإ ميدقت ىلإ يمري يذلا يبساحملا راط  

ماع يف ةر ةجتنملاليثيملا ديمورب تايمك نع تامولعم   دصملا وأ ةدروتسملا وأ نم اهل حنم امل ًاقفو ، ٢٠١٠ 
  .ةنسلا كلت يف ةداملا كلتل ةجرحلا تامادختسالل تاءافعإ

كلذو ةجرحل ا تامادختسالل اهل ةحونمملا تاءافعإلا نأشب اهريرقت ميدقت ىلع ليئارسإثحت 
راذآ٣١زواجتي ال دعوم يفو لاج عتسالا ليبس ىلع نماثلا اهعامتجا يف ةنجللا هيف رظنتل ٢٠١٢سرام /   
  .نيعبرألاو

  ٤٧/٥ةيصوتلا 
  ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا  - ٤

٦٢ -    ةيبرعلا ةيروهمجلادعت ةرقفلا بجومب ًالماع ًافرط ةيروسلا  ةداملا نم ١  لوكوتورب نم ٥   
لامعألا لودج نم‘٤’) ب (٥دنبلا راطإ يف اهتلاح يف رظني و، لايرتنوم  .  

  يبساحملا راطإلا ريرقت ميدقت: ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةيضق ةلاح  )أ(
ةيروهمجلا نكت مل ، ةنجلل نيعبرألاو سداسلا عامتجالا داقعنا دعوم يف هنأ ىلإ ةنامألا لثمم راشأ  - ٦٣

ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل اهجاتنإو اهكالهتساب قلعتملا يبساحمل ا راطإلا ريرقت تمدق دق ةيروسلا ةيبرعلا
ماعل ةداملا كلت نأشب اهل حن  ءافعإل ًاقفو ةيرولفلا   ٨/٩ررقملا صنيو . ٢٠١٠م ةيرورضلا تامادختسالل

تامادختساو تايمك نع ريرقت ميدقتب ةيرورضلا تامادختسالل تاءافعإ حن   م فرط لك موقي نأ ىلع
لولحب ، ةقباسلا ةنسلا يف ةيرورضلا تامادختسالل اهجاتنإو اهكالهتساب ماق يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا

يناثلا نوناك٣١ ةيصوتلا يف ، ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا ىلإ بلُط، كلذل ًاعبتو. ةنس لك نم رياني/ 
ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةيرورضلا تامادختسالا نع اهريرقت مدقت نأ، ٤٦/١٠  

نكمم تقو برقأ يف٢٠١٠ لوليأ١٥هاصقأ دعوم يفو ،   يف ةنجللا هيف رظنت يك ، ٢٠١١ربمتبس / 
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ريرقتلا اذه ميدقت اهرودقم يف نكي مل اذإوأ، نيعبرألاو عباسلا اهعامتجا كلذل ًاريسفت مدقت نأ اهيلعف ،  
  .روكذملا دعوملا لولحب
ريرقتةيروسلا ةيبرعلاةيروهمجلا تمدق دقو   - ٦٤ ةخرؤم ةلاسر     يط ةنامألا ىلإ يبساحملا راطإلا  

  .٢٠١١ربمتبس /لوليأ ٨
  يلاحلا عامتجالا يف ةشقانملا  )ب(

ةيصوت دامتعا يرورضلا نم ناك اذإ ّامع شاقنلا نم ردق راد ، ةنامألا هتمدق يذلا ضرعلا رثإ  - ٦٥
يبساحملا هراطإ ميدقتب فرط مايق لجس ت ، دع  ةينفلا ةيحانلانم، ي ال فرطلا نأو اميسال مدع ةلاح يف ،  

نأ ىلع قف . ررقم يف فارطألا هتبلط يذلا دعوملا دعب يبساحملا هراطإ مدق نإو لوكوتربلل لاثتما  تاو
ررقمل هلاثتمال فرطلل ريدقتلا نع بارعإلا ذ بح    .فارطألا ي ناك نإو يرورض ريغ ةيصوت دامتعا

يف لجس، كلذ ىلع ءانبو  - ٦٦  ريرقتلا اذهت نأ ىلع ةنجللا تقفتا ةيروهمجلا نأ ، اهريدقت ةيدبم،  
يف ةليثملا تالاحلا يف ا   اذ ةقيرطلاب اهريدقت نع برع  ت نأو يبساحملا اهراطإ تمدق دق ةيروسلا ةيبرعلا

  .لبقتسملا
  نميلا  - ٥

بجومب ًالماع ًافرط نميلا   - ٦٧   ةداملا نم ١ ةرقفلادعي لايرتنوم لوكوتورب نم٥  هتلاح يف رظنيو ،  
دنبلا راطإ يف لامعألا لودج نم‘٥’) ب (٥   .  

ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب ةقلعتملا تانايبلا ميدقت : ضارعتسالا ديق لاثتمالا ةيضق ةلاح  )أ(
  ٢٠٠٩ماعل 
، ةنجلل نيعبرألاو سداسلا عامتجالا داقعنا دعوم يف، مدق دق نكي مل نميلا نأب ةنامألا لثمم دافأ  - ٦٨

ماع نع ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمبةقلع تملا هتانايب هيلع ناك هنأ ىلإًاريشم، ٢٠٠٩  بجومب ،  
ةداملا نم ٣ةرقفلا  لوكوتوربلا نم٧  لوليأ٢٠لولحب كلذ لعف دق نوكي نأ ،   نأ ديب . ٢٠١٠ربمتبس / 

لوألا نيرشت١٨يف هتانايب مدق فرطلا  نوب ركلا تابكرم نع هتانايب ءانثتساب، ٢٠١٠ ربوتكأ/ 
نوبركلا تابكرمل هتانايب نع غالبإلا ر . ةيرولف ةيرولكورديهلا  خأ هنأ كاذنآ فرطلا حضوأ دقو

نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ةطخ دادعإل ةمزاللا نايبتسالا ةطشنأ لصاوي ناك هنأل ةيرولف ةيرولكورديهلا 
  . نايبتسالا ةيلمع مامتإ دعب نكمم تقو برقأ يف اهمدقيس هنأو، ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم
برقأ يف ةصقانلا تانايبلا مدقي نأ ، ٤٦/٩ةيصوتلا يف دراولل ًاقفو ، نميلا ىلإ ةنجللا تبلطو  - ٦٩

لوليأ١٥هاصقأ دعوم يفو ، نكمم تقو اهعامتجا نابإ اهيف رظنلا ةنجلل ىنستي يك ، ٢٠١١ربمتبس / 
اذه ميدقت هرودقم يف نكي مل اذإوأ، نيعبرألاو عباسلا ريرقتلا  دعوملا لولحب كلذل ًاريسفت مدقي نأ هيلعف ،  
  .روكذملا

وأ ٤٦/٩ةيصوتلل ةباجتسا تامولعم يأب عامتجالا اذه دعوم ىتح ةنامألا نميلا فاوي ملو   - ٧٠  
زومتوهينوي/ناريزحيف ةنامألا امهتلسرأ نيتللا ريكذتلا يتلاسر ىلع دري    .٢٠١١ هيلوي/ 
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  لاثتمالا ىلع ةدعاسملا  )ب(
ةلاحلا نأ ، نيعبرألاو سداسلا اهعامتجا يف، ةنجللا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم ملعأ  - ٧١

ةلاكو نكمتت ملو . ةيضاملا ةتسلا رهشألا لالخ ةريبك ةجرد ىلإ ةرقتسم ريغ تناك نميلا يف ةيسايسلا
نوزوألاب ةينعملا ةينطولا ةدحولا، ةينميلا ةئيبلا ةيامح   وأ اهبتاكم يف رمتسم ر وضح نامض نم، مضت يتلا

عضو يف نوزوألاب ةينعملا ةينطولا ةدحولا نكت ملو . نييلحملا ةحلصملا باحصأ عم لاعف لكشب لصاوتلا
قيرف نأ ىلإ لثمملا راشأو . ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ماقرأ نم ققحتلا اهل حيتي
عم لاصتا ىلع اهتقو ناك ايسآ برغ يف ةئيبلل ةدحتملا مم ألا جمانربل عباتلا لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب
  .ةنجلل نيعبرألاو عباسلا عامتجالا داقعنا تقو يف عضولا نسحتي نأ لومأملا نم نأو، ةدحولا

  يلاحلا عامتجالا يف ةشقانملا  )ج(
يفظ وم نأو نسحتت مل عاضوألا نأب يلاحلا عامتجالا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم دافأ  - ٧٢

لوحي ةديدشلا تابارطضالا رارمتسا نكلو ةموكحلاب قيثو لاصتا ىلع لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب 
راشأو . ةبولطملا تانايبلا مدقتو فولأملا وحنلا ىلع اهلمع نوزوألاب ةينعملا ةينطولا ةدحولا يدؤت نأ نود
زهاج حبصأ هناو ينطولا هنايبتسا لمكتسا فرطلا نأ ىلإًاضيأ يجيردتلا صلختلا ةرادإل هتطخ دا دعإلًا  
 ٢٠٠٩يماع نع هتانايب نم دكأتلا نم نكمتي مل هنكلو ، ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم
ةيسايسلا تابارطضالا بسب٢٠١٠و وحن ىلع كلذ لعفي نأ نم نكمتي نأ نيح ىلإ راظتنالا ررقو .  
ال ةيعجرملا هتانايب ةعجارم ىلإ رطضي ال ىتح هب قثو ًاقحي.  

  ةيصوت  )د(
  :يلاتلا ىلع ةنجللا تقفتا، كلذ ىلع ءانبو  - ٧٣

لوألا نيرشت رهش يف غلبأ دق نميلا نأ ىلإريدقتلا عم ريشت ذإ هتانايب عيمج نع ٢٠١٠ربوتكأ /   
  ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب ةقلعتملا تانايبلا ءانثتساب، ٢٠٠٩ماعل 

ا نع غالبإلا مدع نأ ىلإريشت ذإو عضي ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب ةقلعتملا تانايبل  
ةداملا نم ٣ةرقفلا بجومب غالبإلاب ةقلعتملا هتامازتلال لاثتما مدع ةلاح يف نميلا  لوكوتورب نم ٧   

  ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم
نيرشت رهش يف غالبإلا نابإ فرطلا همدق يذلا ريسفتلابًاملع طيحت ذإو لوألا  ، ٢٠١٠ربوتكأ / 

هنأل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب ةقلعتملا تانايبلا نع غالبإلا ريخأتب ماق هنأ هيف حضوأ يذلاو 
نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ةطخ دادعإل ةمزاللانايبتسالا ةطشنأ لصاوي ناك   

  ،حسملا ةيلمع مامتإ دعب نكمم تقو برقأ يف اهمدقيس هنأو، ةيرولف ةيرولكورديهلا
كلذ دعب هيلإ ةنامألا اقلقلا عم ريشت ذإو  تثعب يتلا لئاسرلا ىلع بجي مل نميلا نأ ىلإ  ،  
ىلإ ريشت ةذفنم ةلاكو هتفصب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب اهمدق يتلا تامولعملا نأ ىلإ  ريشت ذإو

ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم تانايب ن م ققحتلا ةيلمع نأو تانايبلا عمج ةطشنأ لمكتسا فرطلا نأ
  ،راظتنالا ديق
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 لالخ نميلا اههجاو يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تابوعصلابو ةينمألا ةلاحلاب رقت ذإو  
  ،ةريخألا رهشألا

ثلاثلا عامتجالا ىلإ ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا نم لاد ءزجلا يف دراولا ررقملا عورشم ليحت 
  .فارطأللنيرشعلاو 

  ٤٧/٦ةيصوتلا 

  تانايبلا ريراقت نع ةئشانلا ىرخألا لاثتمالا مدع اياضق يف رظنلا  - ًاسداس
  تانايبلا نع غالبإلا تامازتلا  -فلأ 

ةيونسلا ا ، دنبلا ميدقت ىدل  - ٧٤  انايب نع غالبإلا يف تقفخأ فارطأ ةعست نأ ىلإ ةنامألا لثمم راشأ
عامتجالا اذه داقعنا لبق٢٠١٠ماعل  عامتجالا ةيا .    لبق ا  انايب مدقت دق فارطألا ضعب نأ ىلإ راشأو

فذح   ت نأ نكم  ي فارطألا كلت ءامسأ نإ لاقف لبقملا عوبسألا يف دقعني يذلا فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا
فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلع ضرع   ي يذلا نأشلا اذه يف رارقلا عورشم نم ةلاحلا كلت يف

  .هيف رظنلل
  ةشقانملا  - ١

نأ يغبني ةلأسملا هذه نأشب ةيصوتلا نإ ءاضعألا دحأ لاق ، ةنامألا هتمدق يذلا ضرعلا دعبو  - ٧٥
دع ، اهنم ةعست ادع، فارطألا عيمج مايق نأ ىلإ ًاريشم، لقألا ىلعًا يئزج ةيباجيإ نوكت  ي ا  انايب غالبإب
نوكتس فارطألا عيمج نإًالئاق درطتساو. ةيباجيإ ةجيتن داوملا نع غالبإلا نأشب ا    امازتلاب تفوأ دق  

ماع ىلإ ١٩٨٦ماع نم تاونسلا عيمجل ةباقرلل ةعضاخلا  ةقلعتملا هتانايب نميلا مدقي امدنع ٢٠١٠   
  .٢٠٠٩ماع نع ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب  دع  هب ناهتسي الًازاجنإي كلذ نأ ىأرو  .  

  ةيصوت  - ٢
فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ ليحت نأ ىلع ةنجللا تقفتا، كلذ ىلع ءانبو  - ٧٦ عورشم  

نمضتي يذلا ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا نمفلأ عرفلا يف دراولا ررقملا ددع ليجست ، هنمضتي ام يف،  
ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأشب ا تغلبأيتلا فارطألا   انايب نع ةداشإلا نع بارعإلاو ا ٢٠١٠   

ا عإو تانايبلا نعغالبإلابامازتلال ةلثتمملا ريغ فارطألاب ةمئاق داد رظنيل ، لايرتنو ملوكوتورب بجومب  
  .عامتجالا هيف

  ٤٧/٧ةيصوتلا 
  عينصتلا لماوع تامادختسا نع غالبإلا  –ءاب 

فرط٤٢نأب ةنامألا لثمم دافأ   - ٧٧ نع تامولعم ، عامتجالا اذه داقعنا دعوم لولحب، مدقت ملًا  
ناررقملا اهيضتقي يتلا جاتنإلالماوع تاماد ختسا مل يتلا فارطألا نأ مغر هنإ لاقو  .٢١/٣ و١٠/١٤ 

لماوعل ا   ةلأسم ريثي ال كلذ نإف فارطألا عامتجا نع رداص ررقمل لثتمت مل جاتنإلاامادختسا نع غّلبت  
بغرت دق ةنجللانأفاضأو . لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدعب قلعتت اذإ اميف رظنت نأ يف ، كلذلًا عبت،  
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رظنت نأ ةنجللا ىلع نأ امك ، طقف ةيصوتب ءافتكالا وأ ةيصوتو ررقم عورشم دادعإ يرورضلا نم ناك
  .ررقم وأ ةيصوت يأ ىوتحم يف

  يلاحلا عامتجالا يف ةشقانملا  - ١
متجالا يف راد دق ناكًاشاقن نأب ءاضعألا دحأ رّكذ، ةنامألا هتمدق يذلا ضرعلا دعبو  - ٧٨ عا  

ررقم ذاختا فارطألا عامتجا ىلع يغبني ناك اذإ ا   مع ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا
مت هنأ ىلإ راشأو.ةطيسولا داوملاو جاتنإلالماوع تامادختساب دحاو نآ يف قلعتي  ، عامتجالا كلذ دعب،  

ررقملل لاثتمالا عيجشت ةيغب جاتنإلالماوع نأشب لصفنم ررقم ذاختاب يمسر ريغ قافتا ىلإ لصوتلا   
هذختيس يذلا ررقملل ًا دفار نوكتس ةنجللا اهردصت ةيصوت نأ، قافتالا كلذ ءوض يف، ىأرو. ٢١/٣

  .هدامتعال فارطألل مدقي ررقم عورشم دمتعت نأ يغبني ال ةنجللا نأ ىلإ ًاريشم، فارطألا عامتجا
  ةيصوت  - ٢

  :يلاتلا ىلع ةنجللا تقفتا كلذ ىلع ءانبو  - ٧٩
نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت ذإ فرط١٥٤  فرط١٩٦لصأ نم ًا   نع تامولعم ميدقت اهيلع يغبني ًا  

هذه تمدق دق جاتنإلالماوع تامادختسا  نيررقملا قفو تامولعملا    ،٢١/٣ و١٠/١٤ 
قلقلا عمريشت ذإو اهددعو ةيلاتلا فارطألانأ ىلإ ، كلذ مغر،   فرط٤٢  تامولعملا مدقت مل ًا  

، ايناركوأو، الوغنأو، ايسينودنإو، ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو، اينابلأو، روداوكإو، ندرألا :ةبولطملا
تايموقلا ةددعتملا-ةلود (ايفيلوبو ، يدنوروبو، ناتوبو، مالسلا راد ينوربو، ناتسكابو ، وريبو، ) 
، ةيكينيمودلا ةيروهمجلاو، ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمجو، لاشرام رزجو، ناميلس رزجو، رئازجلاو، دنلياتو
، ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمجو، ةيطارقميدلا ةيبعشلا ايروك ةيروهمجو، ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلاو
، ادانيرغو، ليشيسو، نادوسلاو، رودافلسلاو، ونيرام ناسو، اوماسو، ايجروجو، ايقيرفأ بونجو
، لابينو، وروانو، قيبمازومو، ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو، ايبيلو، ناتسخازاكو، رطقو، يجيفو، وتاونافو
نميلاودنهلاو، اوغاراكينو  .  

قفوجاتنإلالماوع نع تامولعملا ميدقت ىلع فارطألا هذه ثحت   ٢١/٣ و١٠/١٤نيررقملا يف بولطملل ًا  
يف ةنجللا اهيف رظنتل ، ٢٠١٢سرام /راذآ ٣١هاصقأ دعوم يفو ، ةعرسلا هجو ىلع اهميدقت ىلإ ردابت نأو
  .نيعبرألاو نماثلا اهعامتجا

  ٤٧/٨ةيصوتلا 

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

ةرقفلا بجومب لمعي ال فرط يسورلا داحتالا  - ٨٠ ةداملا نم ١  يف رظنلا يرجيو لوكوتوربلا نم ٥   
لودج نم٧دنبلا راطإ يف هتلاح  لامعألا   .  
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رظنلا ديق لاثتمالا مدعةيضق ةلاح  - فلأ    
هريدصتب ، ٢٠٠٩ماعل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تانايب نع هريرقت يف يسورلا داحتالا دافأ   - ٨١

ًانط٧٠،٢ ًايرتم  ضيأ يهو ناتسخازاك ىلإ ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم  لمعي ال فرط ًا  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب  لوكوتوربلا نم٥  نغاهنبوك ليدعت  ىلع ناتسخازاك تقداص دقو.  

ناريزح٢٨يف لايرتنوم لوكوتورب ل دق ريدصتلا هيف مت يذلا تقولا يف نكت مل اهنكلو ٢٠١١ هينوي/   
يف فرط ريغ ةلود ’’اهتفصب اهتلماعم تمت ّمث نمو نيجيب وأ نغاهنبوك ليدعت ىلع تقداص 

قايسلا كلذ يف‘‘لوكوتوربلا  .  
 ٢٢-يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم نم ةروكذملا ةيمكلا نأب يسورلا داحتالا دكأ امدنعو   - ٨٢
ةكرش ةطساوب اهريدصت لعفلاب مت نيرتسيلوبلا ةوغر جاتنإ يف اهمادختسال ناتسخازاك ىلإ ةيسور   
ناريزح٢٥ةخرؤم ةلاسر يف ، ةنامألا تبلط، قاثبنالاب ةلكشملا يتلا ب ابسألا حيضوت، ٢٠١١هينوي / 

نأو اميس الو ، يرطقلا صيخرتلا ماظن لالخ نم عورشملا ريغ ريدصتلا ةيلمع فاشتكا نود تلاح
داريتسال صيخارت رادصإل ماظن هيدل نوكي نأ ضرتفيو ، لايرتنوم لوكوتورب يف فرط يسورلا داحتالا

نم ةموكحلا مزتعت يت لا ةيفيكلل ًاحيضوت ًاضيأ ةنامألا تبلطو. نوزوألل ةذفنتسملا داوملا عيمج ريدصتو
  .لبقتسملا يف ةلثامم ثداوح عوقو عنمل اهذاختا يونت يتلا ريبادتلا يه امو، ةيضقلا ةعباتم اهلالخ

لوليأ٢٨ةخرؤم ةلاسر يف ةنامألا ىلإ هدر يسورلا داحتالا مدق   - ٨٣ حضوأ دقو  .٢٠١١ربمتبس/ 
رارقلاو ةراجتلاو ةعانصلا ة رازو نع ةرداصلا ةصخرلا نأ تفشك تايرحت ترجأ ةموكحلا نأ فرطلا

 ىلإ ريدصتلا حيرصت امهبجومب حن م نيذللا ةموكحلل ةعباتلا يعانصلا شيتفتلا ةرادإ نع رداصلا
نأ ًاضيأ تايرحتلا تفشك امك . صيخرتلل هماظن عم الو فرطلا تاعيرشت عم ناقفاوتي ال ناتسخازاك
نوكي يلاتلابو نيجيب ليدعت يف فرط ناتسخازاك نأ دقتعا امنيح أطخأ ريدصتلاب نذأ يذلا شتفملا  

لوكوتوربلا نم٤ةداملا ضارغأل لوكوتوربلا يف ًافرط   .  
زومت١ذنم هنأ ىلإ كلذك فرطلا راشأ و  - ٨٤ لك عم ديحو يكرمج داحتا يف لخد دق ٢٠١١هيلوي /   

 ريبادتلا تذختا دق فرطلا ةموكح نإف، ةروكذملا ةيضقلل ةجيتن هنأ ديب. ناتسخازاكو سوراليب نم
ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم يف ةراجتلا نأشب ةثيدح طباوض قيبطت ليبق نم ، هصيخرت ماظن زيزعتل
ىلإ ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتب صاخ مامتها ءاليإو ، اهكالهتساو ةيرولف

لوليأ يف ا، ناتسخازاك  تارداصو تادراو نأشب رارقلا ذاختانع ةيلوؤسملا تلقن ، ٢٠١٠ربمتبس /أو  
تأدب نيحلا كلذ ذنمو . يئيبلا شيتفتلا ةئيه ىلإ يعانصلا شيتفتلا ةئيه نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا

لكشب طاشنلا نم لا   ا كلذ ىلع ةباقرلل ةيرورضلا تاراهملاو تاربخلا ريخألا زاهجلا اذه ىدل عمجتت
  .لاعف

يف نيجيب ليدعت يف ًافرط حبصت نأ ىلع نات سخازاك يسورلا داحتالا ثح، هتادافإماتخ يفو   - ٨٥
ىلع قدصت فوس ، اهتموكح نم ةدراولا تامولعملل ًاقفو، ناتسخازاك نأ ىلإ راشأو ةنكمم ةصرف برقأ

ماع ةيا   ٢٠١١يف ليدعتلا.  
ميدقتل  عامتجالا اذه روضحل يسورلا داحتالل لثمم، ةنجللا نع ةباين، ةنامألاتعد دقو   - ٨٦

 .عوضوملا اذه يف ةنجللا رظن ريسيتو ،ةيفاضإ تاحاضيإ
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  يلاحلا عامتجالا يف ةشقانملا  - ءاب
نأ ىلإ راشأف ةشقانملا عوضوم ةلاسملا نأشب تامولعملا مهأل ًا زجوم يسورلا داحتالا لثمم مدقو  - ٨٧

ىلإ ٢٢ - يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم ريدصت ةلأسم يف هدلب ةموكح هترجأ يذلا قيقحتلا  
دق كلذ نع لوؤسملا فظوملا  نأو ةعورشم ريغ ةقيرطب ردص ريدصتلاب صيخرتلا نأ فشك ناتسخازاك
داوملا لاقتنا تايلمع عبتتل بناجلا ةيداحُأ ريبادت يسورلا داحتالا ذختا دقو . كلذل ةجيتن هلمع نم لصُف

اليبو ناتسخازاك عم يكرمج داحتا ةماقإ نأو٢٠١٠ماع يف دودحلا ربع نوزوألل ةدفنتسملا  يف سور  
ةدفنتسملا داوملا تاكرح دصرل ةلثامم ريبادت ذاختاب نامزلم نيدلبلا نيذه نأ ينعي ٢٠١١ هيلوي/زومت ١  
  .نوزوألل

نأ ىلإ ًاريشم ، ًاليحتسم ىرخأ ةرم رمألا اذه لثم ثودح لعجتس ةذختملا ريبادتلا نأ دكأو  - ٨٨
لاخدإ ىلع يسورلا داحتالا ف كعي، كلذ مغرو. ٢٠١١ و٢٠١٠يماع يف ثدحت مل تالاحلا هذه لثم 

  .ةيلاعف رثكأ ةباقرلا ريبادت لعج ةيغب ٢٠١٢ماع يف لمعلل ًا زهاج نوكيس يمقر ماظن
  ةيصوت  - ميج

  :يلاتلا ىلع ةنجللا تقفتا، كلذ ىلع ءانبو  - ٨٩
ناشب لايرتنوم لوكوتوربل نيجيبو نجاهنبوك يليدعت يف فرط يسورلا داحتالا نأ ىلإ ريشت  

ةرقفلا بجومب لماعريغ فرطك فنصي هنأو نوزوألل ةدف نتسملا داوملا ةداملا نم ١  لوكوتوربلا نم٥   ،  
ناتسخازاك ىلإ رًاضيأ ريشت ذإو  دص يسورلا داحتالا نأ ىلإ ليدعت يف ًافرط نكت مل ةلود يهو ،  

 يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم ًايرتم ًانط٧٠،٢، ةنسلا كلت يف لوكوتوربلل نجاهنبوك
ةداملل لاثتما مدع ةلاح يف فرطلا لعجي داوملا هذه ريدصت نأو ٢٠٠٩ماع  لوكوتوربلا نم٤   ،  

ةرقفلا بجومب لماع ريغ فرطك ةفنصم ناتسخازاك نأ ىلإ كلذك ريشت ذإو ةداملا نم ١   ٥ 
ا يف ةدراولا تاطارتشالل ًالماك ًالاثتما لثتمت ا   ٨ةرقفل أ ربتعي مل فارطألا عامتجا نأو لوكوتوربلا نم

لوكوتوربلا نم٤ةداملا نم   ،  
نوبركلا تابكرم نم هتارداص نع يسورلا داحتالا همدق يذلا ريسفتلا ىلإ ريدقتلا عم ريشت ذإو  

  ،٢٠٠٩ماع يف ناتسخازاك ىلإ ةيرولف ةيرولكورديهلا 
اكحأل لاثتمالا ةلافكل ةيرادإو ةيميظنت ريبادتل فرطلا ذيفنت ىلإًاضيأ ريدقتلا عم ريشت ذإو م  

  ،لوكوتوربلا يف ةدراولا ةيراجتلا تالدابملا
  ؛لوكوتوربلا بجومب هتامازتلا ذيفنت نأشب مدقت نم فرطلا هققحي ام بثك نع دصرت  )أ(
نم ءاه عرفلا يف دراولا ررقملا عورشم فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ ليحت   )ب(

هيف رظنلل يلاحلا ريرقتلاب١قفرملا   .  
 ٤٧/٩ةيصوتلا 
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 ١٥/١٩ و١٣/١٥ناررقملا (ةيعجرملا تانايبلا رييغت تابلطب ةقلعتملا تامولعملا ضارعتسا   - ًانم اث
  )٤٦/٣ةيصوتلاو 

ضارعتسالا ديق لاثتمالاةيضقةلاح   - فلأ    
ًافرط٢٢نأب ةنامألا لثمم دافأ   -  ٩٠ ًافرط٢١ (  ًالماع  ةرقفلا بجومب   ةداملا نم ١  ريغ دحاو فرطو ٥   

تابلط ، فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا ذنم، ةنامألا ىلإ تمدق) ناتسكيجاط وه وحنلا اذه ىلع لماع
رثكأ وأ ةنس نع ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نع ةيلاحلا ا  ماع كلذ يف امب ، انايب رييغتل

٢٠٠٩.  
ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ماقرأ ةنامألا تلدع ، ةداتعملا ةسرامملل ًاقفوو  -  ٩١

اميف ا فارطألاتمدق يتلا تاونسلا عيمجل   أشب تابلط ىدحإ يه و ٢٠٠٩ةنسب ةصاخلا ماقرألا ادع  
ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتساو جاتنإل ساسألا طخ ديدحت يف نيتمدختسملا نيتنسلا 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل   ٥.  
ا ٢٠٠٩ماع تانايب حيقنتب تابلط ىلع ةنامألا ت درو  - ٩٢ ابلط ضارعتسا نأب فارطألا تربخأف  

ىلإ حيقنتلا تابلط مدقت نأ ىلع صني يذلا١٣/١٥ررقملا ءوض يف متيس اهيف رظنلل ذيفنتلا ةنجل  تبلطو .  
يفاوت نأ ًاضيأ فارطألا ىلإةنامألا ررقملا بجومب ةبولطملا تامولعملاباه  ةيجهنملا د دحي يذلا ١٥/١٩  
نمضتتو . تابلطلا كلتل ًامعد ةنجللا ىلإ اهميدقت يغبني يتلا تامولعملا ضارعتساو ميدقت يف ةعبتملا
  :يلي ام ةبولطملا تامولعملا

ماقرأ حارتقاو ةحيحص ريغ ربتعت يتلا تانايبلا تاونس وأ ساسألا تاونس ديدحت   )أ(
  ؛تاونسلا وأ ةنسلا كلتل ةديدج

ساسألا طخ تانايب ةحصمدع بابسألريسفت   )ب( نع تامولعم ميدقت كلذ يف امب ،  
  ؛اهرفاوت دنع ةمعادلا قئاثولاب ةعوفشم، اهنم ققحتلاو تانايبلا عمجل ةمدختسملا ةيجهنملا

كلذ يف امب ، ةحيحص ةبولطملا تارييغتلا رابتعا ىلإ وعدت يتلا بابسألل ريسفت  )ج(
؛ةحرتقملا تارييغتلا ةقد نم ققحتلاو ةلصلا تاذتانايبلا عمجل ةمدختسملا ةيجهنملا نع تامولعملا    

كلت نمو ، اهنع تضخمت يتلا جئاتنلاو ققحتلاو عمجلا تاءارجإل ةيتوبثلا قئاثولا  )د(
يلي امقئاثولا  :  

قئاثوو  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ ريتاوف كلذ يف امب(ريتاوفلا نع خسن   ‘١’
وأ (نييراجتلا هئاكرش وأ بل طلل مدقملا فرطلا نم امإ، كرامجلاو نحشلا
  ؛)بلطلا دنع مدقت خسن عم قئاثولا كلت عمج

  ؛تانايبتسالا ريراقتو تانايبتسالا نم خسن  ‘٢’
تاهاجتا نعو ، بلطلل مدقملا فرطلل يلامجإلا يلحملا جتانلا نع تامولعم  ‘٣’

تاعاطقلا يف لامعألا ةطشنأو ، نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإو كالهتسا
اهيف مدختست يتلا ةينعملا   .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا 



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/47/6 

24 

نيرشعونينثالانم ًافرط رشع ةسمخل ساسألا طخ تانايب حيقنت تابلط تمدُقو   - ٩٣ ىلإ ًافرط   
سطسغأ /بآ يف دوقعملا نيعبرألاو سداسلا اهعامتجا يف ةنجللا اهضرعتستل بسانملا تقولا يف ةنامألا

انايغ : يه فارطألا نم ةسمخ تابلط ىلع ةقفاوملاب ةنجللا تصوأ، اياضقلا كلت يف رظنلا دعبو. ٢٠١١
قلعتملا ررقملا عورشمو ٤٦/٤ةيصوتلا رظنأ (وتاونافو والابو وتوسيلو  قفرملا نم فلأ عرفلا يف دراولا ا  

قلعتملا ررقملا عورشمو ا ٤٦/٥ةيصوتلا رظنأ (ناتسكيجاطو ) عامتجالا كلذ ريرقتب لوألا قفرملا نم  
نم ءاب عرفلا يف دراولا   ).عامتجالاكلذ ريرقت ب لوألا قفرملا 

وغنوكلا ةيروهمجو وغنوكلاو رضخألا سأرلا يأ ، ةيقابلا ةرشعلا فارطألاب قلعتي اميفو  - ٩٤
وغوتو دنليزاوسو ناميلس رزجو يبيسنيربو يموت ناسو ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمجو ةيطارقميدلا 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب لمعت فارطأ يهو ، يوبابمزو اغنوتو لوكوتوربلا نم٥  ةنجللا تدمتعا ،  
بلطت يتلا٤٦/٣ةيصوتلا  اهيف  فارطألا كلت نم  ررقملا بجومب ةبولطملا تامولعملاب ةنامألا ةافاوم    

نكمم تقو برقأ يف١٥/١٩ لوليأ١٥هاصقأ دعوم يف كلذ متي نأ ذبحيو ،   رظنت يك ، ٢٠١١ربمتبس / 
ةيجهنملا نع تامولعم ميدقت ًاضيأ فارطألا ىلإ بلُطو . نيعبرألاو عباسلا اهعامتجا نابإ ةنجللا اهيف
دنتست نايبتسا ريرقت يأ نع ةخسن ميدقتو ، اهنم ققحتلاو ةيلاحلا ساسألا طخ تانايب عمج يف ةمدختسملا
ايبتسالا اهنع ضخمت يتلا ةلماكلا جئاتنلا ريرقتلا ضرعي نأ رظتن، تابلطلا هيلإ طخ تانايب معدت يتلاو ن يو
  .ةحرتقملا ةديدجلا ساسألا

عامتجالا دعب ا ) ٥ةداملا نم ١ةرقفلا تحت ةلماع اهعيمج (ةيفاضإ فارطأ ةعبس تمدقو   - ٩٥  ابلط
يهو٤٦/٣ةيصوتلا يف اهركذ دري مل كلذلو ةنجلل نيعبرألاو سداسلا  ، مالسلا راد ينورب، سودابرب:  

امه ، فارطألا هذه نم نافرط مدقو. رجينلاو، واسيب اينيغ، ةيئاوتسالاا ينيغ، ايبماغ، كسرهلاو ةنسوبلا
حت ، كلذلو. عامتجالا اذه ليبُق امهل ةمعادلا قئاثولاو امهيبلط، كسرهلاو ةنسوبلاو مالسلا راد ينورب  ي مل

نم تنكمت ا   أ ديب عامتجالا قئاثو يف نيفرطلا نيذه ةلاحل ةشقانم جاردإل يفاكلا تقولا ةنامألل
ىلإ تامولعملا فرطلا اذه مدقف ، رجينلا ةلاح يف امأ. ةنجللا ىلع امهيتلاح ضرعو امهيبلط ضارعتسا
ًايفاك تقولا نكي ملو ةيسنرفلا ةغللاب تم. عامتجالا اذه ليبُق ةنامألا  ىلإ اهتمجرتل دُق تامولعملا نأ ريغ  
ىلع رجينلا ةلاح ضرع ةنامألا ت حرتقا، كلذلو. عامتجالا اذه ضارغأل اهمييقت وأ ةيزيلكنإلا ةغللا

نيعبرألاو نماثلا اهعامتجا يف هيف رظنتلةيذيفنتلاةنجللا   .  
نوبركلا بكرمب قلعتت ةيعجرملا تانايبلا حيقنت تابلط بلغأ نأ ىلإ ةنامألا ةلثمم تراشأو   - ٩٦

لف يرولكورديهلا نوبركلا بكرمب ةيقابلا تابلطلا قلعتت امنيب٢٢ - يرولف يرولكورديهلا  -يرو 
كسرهلاو ةنسوبلا ن إ ًاضيأ تلاقو. ب١٤٢ -يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرمو ب١٤١

داوملا يف نمضتملا ب ١٤١ -يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم أطخلا قيرط نع اتنمض دق يوبابمزو
نيفرطلا نيذه عم رواشتلاب كلذ دعب تح ًالبق ةطولخملا رمزلا ةددعتملا ح   .ص تابلطلا ناو

نوبركلا بكرمل ةيعجرملا تانايبلا حيقنت تابلط ةلاحل زجوم ٢لودجلا يف دريو   - ٩٧  يرولكورديهلا 
عامتجالا اذه ةيادب دنع٢٠٠٩ماعل يرولف  نأب تدافأ ةنامألا نأ لودجلا ن  .  يب ًافرط١٢يو اهنيب نم    

ت فارطأ ةسمخ مدقت مل امنيب١٥/١٩ررقملا ماكحأل ةباجتسا تامولعم تمدق رجينلا    .تامولعملا كل 
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  ٢لودجلا 
ماعل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل ساسألا طخل ا     ٢٠٠٩انايب حيقنتل فارطألا تابلط

نم ٨دنبلا   
لودج 

 لامعألا

بجومب ةلماعلا فارطألا 
ةداملا نم ١ةرقفلا   ٥  

تابكرمل ةيعجرملا ةميقلا (
ةيرولكورديهلا نوبركلا 

 ٢٠٠٩طسوتم : ةيرولف
كالهت سا تايوتسمو

٢٠١٠( 

 ةداملا
ةمئاقلا تانايبل ا

نانطألاب (
  )ةيرتملا

ةديدجلا تانايبلا 
نانطألاب (ةحرتقملا 

  )ةيرتملا

فارطألا 
ةعضاخلا 
ةيصوتلل 

٤٦/٣  

مدق فرط 
تامولعم 
ةباجتسا 
ماكحأل 
ررقملا 

١٥/١٩  

نوبركلا بكرم 
  ٨٧،٧٠  ٨٢،٦٨ يرولف يرولكورديهلا

 سودابرب )أ(
نوبركلا بكرم 

  ٣،٧٣  رفص ٢٢-يرولف يرولكورديهلا
  معن  ال

نوبركلا بكرم  كسرهلاو ةنسوبلا )ب(
  معن  ال  ٥٤،٣٦  ٥٥،٧٣ ٢٢-يرولف يرولكورديهلا

نوبركلا بكرم  مالسلا راد ينورب )ج(
  معن  ال  ٩٦،٦٩  ٨٢،٢٠ ٢٢-يرولف يرولكورديهلا

رضخألاسأرلا )د( نوبركلا بكرم   
  ال  معن  ٤،٥  ٣٢،٣ ٢٢-يرولف يرولكورديهلا

نوبركلا بكرم  وغنوكلا )ه(
  ال  معن  ١٧٦،٠  ١٢٨،٥ ٢٢-يرولف يرولكورديهلا

نوبركلا بكرم 
  ١٠١٤،٩٨٤  ٨٩٠،٠ ٢٢-يرولف يرولكورديهلا

نوبركلا بكرم 
 -١٤١يرولف يرولكورديهلا 

 ب
وغنوكلا ةيروهمج  )و(  رفص  ٢٤٥،٠

 ةيطارقميدلا
نوبركلا بكرم 

 -١٤٢يرولف يرولكورديهلا 
 ب

  رفص  ١٥٠،٠

  معن  معن

نوبركلا بكرم  ةيئاوتسالا اينيغ )ز(
  ال  ال  ١١٣،٠  ٢٥٣،٠ ٢٢-يرولف يرولكورديهلا

نوبركلا بكرم 
  ١٤،٥  ١٦،٦ ٢٢-يرولف يرولكورديهلا

نوبركلا بكرم  ايبماغ )ح(
-يرولف يرولكورديهلا

 ب١٤٢
١٠،٥  ٨،٨  

  معن  ال

نوبركلا بكرم  واسيب اينيغ )ط(
  ال  ال  ٥٠  رفص ٢٢-يرولف يرولكورديهلا
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نم ٨دنبلا   
لودج 

 لامعألا

بجومب ةلماعلا فارطألا 
ةداملا نم ١ةرقفلا   ٥  

تابكرمل ةيعجرملا ةميقلا (
ةيرولكورديهلا نوبركلا 

 ٢٠٠٩طسوتم : ةيرولف
كالهت سا تايوتسمو

٢٠١٠( 

 ةداملا
ةمئاقلا تانايبل ا

نانطألاب (
  )ةيرتملا

ةديدجلا تانايبلا 
نانطألاب (ةحرتقملا 

  )ةيرتملا

فارطألا 
ةعضاخلا 
ةيصوتلل 

٤٦/٣  

مدق فرط 
تامولعم 
ةباجتسا 
ماكحأل 
ررقملا 

١٥/١٩  

ةيطارقميدلا وال ةيروهمج  )ي(
 ةيبعشلا

نوبركلا بكرم 
  معن  معن  ٣٩،٠٩  ٢٢،٠٣ ٢٢-يرولف يرولكورديهلا

نوبركلا بكرم  رجينلا )ك(
  *معن  ال  ٢٩٠  ٦٦٠ ٢٢-يرولف يرولكورديهلا

ربويموت ناس )ل( نوبركلا بكرم  يبيسني 
  ال  معن  ٢،٥٢  ٧٥،٠ ٢٢-يرولف يرولكورديهلا

نوبركل ا بكرم ناميلس رزج )م(
  معن  معن  ٢٩،٠٩  ٢٨،٢٨ ٢٢-يرولف يرولكورديهلا

نوبركلا بكرم 
  ٣٤،١  ٣٣،٣ ٢٢-يرولف يرولكورديهلا

نوبركلا بكرم  دنليزاوس )ن(
-يرولف يرولكورديهلا

 ب١٤١
٦٩،٦٢  ٦٦،٦  

  معن  معن

نوبركلا بكرم  وغوت )س(
  معن  معن  ٣٥٠،٠  ٣٧٢،٨٩ ٢٢-يرولف يرولكورديهلا

نو بركلا بكرم اغنوت )ع(
  معن  معن  ٢،٤٣  ٠،٠١ ٢٢-يرولف يرولكورديهلا

نوبركلا بكرم  يوبابمز )ف(
  معن  معن  ٣١٦،٤  ٢٢٥،٠ ٢٢-يرولف يرولكورديهلا

ضرع يتلا تامولعملا تمدُق هالعأ درو امك  *  اه، تسو ةيسنرفلا ةغللاب رجينلا اهمدق ميق  ىلع ، تو ةنامألا اهمجرتت املاح
  .اهيف رظنلل نيعبرألاو نماثلا اهعامتجا يف ةنجللا

لك همدق ام ليصفتلا نم ردقب ةنامألا لثمم ضرع ، ٢لودجلا يف ةزجوملا تامولعملا ىلإ ةفاضإو   - ٩٨
ققحتلاو ةيعجرملا هتانايب حيقنتل هبلط اهيلإ دنتسي يتلا تانايبلا عمج نأشب تامولعمو ريسفت نم فرط 

يتلا تامولعملانأ ةنامألا ىرتو . ١٥/١٩ ررقملا تابلطتم فرطلا ءافيتسا ىدمل ةنامألا مييقتو اهنم  
وال ةيروهمجو ناميلس رزجو اغنوتو وغوتو كسرهلاو ةنسوبلاو مالسلا راد ينوربو سودابرب اهتمدق 

يتلا تامولعملا يفوتست ال امنيب ررقملا تايضتقم ةيفوتسم ودبت دن ليزاوس يوبابمزو ةيبعشلا ةيطارقميدلا
  .تايضتقملا كلت ايبماغو ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج اهتمدق
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  يلاحلا عامتجالا يف ةشقانملا  - ءاب
ةنجللا اهذختتس يتلا ريبادتلا فصتت نأ ىلإ ءاضعألا نم ددع اعد ، كلذ تلت يتلا ةشقانملا يفو  - ٩٩

ررقملا قفو تامولعملا مدق   ىلع لوصحلل ةنامألا تابلط ىلع درت ملو ١٥/١٩ت مل يتلا فارطألا نأشب  
ميدقتل تقولا نم عستم اهمامأ ناك يتلا فارطألا نيب ةنجللا زّ فاضإ تامولعم يم  ت نأ ىلإو مزحلاب ةي
ًايبسنًاريصق اهل حاتملا تقولا ناك يتلا كلتو تامولعملا ناك هنأ ءاضعألا دحأ لاق ، ددصلا اذه يفو.  
تامولعملا مي دقت يف تقفخأ يتلا فارطألا لايح ةيفاضإ تامولعم بلط نم ةدش رثكأ ءارجإ ذاختا يغبني
تانايبلا رييغت ةيلمع تردتبا يتلا يه فارطألا هذه نأب ًاملع  ًا،يفاك كلذ لعفتل اهل حاتملا تقولا ناك اذإ
تقو يف اهبلط تمدق ا ةيئاوتسالااينيغ نإ رخآ وضع لاقو . ةيعجرملا  أ ذإ اهتلاح يف صاخ رظنب ةريدج  
تقو الإ حتًايبسن بيرق  ت ملو وحن ىلع ةنورملا يخوت ىلإ ءاضعألا دحأ اعدو . ةعباتملا تالاصتالًا قيضًا  

ّثحو ةبسانملا تامولعملا عمج يف اههجاوت فارطألا ضعب نإ لاق يتلا باعصلا نابسحلا يف ذخأي 
ميدقتو غالبإلل ةيئاهنلا ديعاوملاب مازتلالا ىلع فارطألا ةدعاسمل اهدوهج ةلصاوم ىلع ةذفنملا تالاكولا 

طملا ةقيرطلاب ا    .ةبولانايب
ةيعجرملا تانايبلا حيقنتل ا  -١٠٠  . ابلط ميدقتل فارطألل حاتملا تقولا نع ءاضعألا دحأ رسفتساو

هنكلو لاؤسلا ىلع ةباجإلا يف اهيلإ دنتس  نأ يغبني هنأ ىلإ راشأ  ي ةقباس ةمث سيل هنأ ةنامألا لثمم ركذو
ددعتملا قودنصلا ةنامأ اهنيب ن م، ةبولطملا تامولعملا ىلإ ةجاحب ىرخأ تائيه نأ نابسحلا يف ذخؤي

صلختلا ةرادإ ططخ ذيفنت رخؤت نأ تانايبلا يف تارغثلا نأش نم نأو ةذفنملا تالاكولاو فارطألا 
لوحي لئاح ةمث سيل هنأ ىلإ ءاضعألا ضعب راشأو  .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا

قنتب انأنود   ابلط ظحت مل يتلا فارطألا ديع ا ت   .ابلط ميدقت نآلا لوبقلاب ةيعجرملا تانايبلا حي
عساو ًانيابت نيابتت ١٥/١٩ررقملا قفو فارطألا اهتمدق يتلا تامولعملا نأ ءاضعأ ةدع ظحالو   -١٠١  

ًاعونوًامك قاطنلا اهمدقت يتلا تامولعملا نأ نم ق ثوتست نأ ىلع فارطألا ثح ىلإ ءاضعألا دحأ اعدو.  
 يف تابوعص تهجاو ا . اابلطب ةرشابم ةلص تاذ  أ تركذ فارطألا ضعب نإ ةنامألا لثمم لاقو

هذه يف مدق . ةيرسلاب قلعتت بابسأل تانايب ىلع لوصحلا  ت نأ نكمي تامولعملا نأ ءاضعألا دحأ ىأرو
ظافتحالا عم ةنجلل تامولعملا ص  خل  يف اهتيرسب  ت نأ اهنكمي يتلا ةنامألا ىلإ ةيرسلا ساسأ ىلع ةلاحلا

  .هسفنتقولا 
  ةيصوت  - ميج

يف ةروكذملا ةيجهنملل ًاقفو تامولعم دعب غلبت مل يتلا ٤٦/٣ةيصوتلل ةعضاخلا فارطألا نأشب ةيصوت   - ١  
  ١٥/١٩ررقملا 
كلذىلعءانبو   -١٠٢   :يلاتلا ىلع ةنجللا تقفتا،  

ربو يموت واسو رضخألا سأرلا نأقلقلاعم ظحالت ذإ  بلطلا ىلع درت مل وغنوكلاو يبيسني   
ةيصوتلا يف ل ُملا  ةنامألا ىلإ مدقت نأ نيعبرلاو سداسلا ذيفنتلا ةنجل عامتجا نع ةرداصلا٤٦/٣جس يف ،  
ةبولطملا ةرخأتملا تامولعملا ، ٢٠١١ربمتبس /لوليأ ١٥زواجتي ال دعوم يفو ، عاطتسم تقو برقأ

لمكتست نأ ةنجلل ىنستي ىتح١٥/١٩ررقملا بجومب  تابلط ضارعتس ا، نيعبرألاو عباسلا اهعامتجا يف،  
ديهلا نوبركلا بكرم كالهتساب ةقلعتملا ةيعجرملا ا    ، يرولف يرولكورانايب حيقنتب فارطألا
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وغنوكلاويبيسنيربو يموت وسو رضخألا سأرلا وعدت  )أ( يف نيبغار نولازي  ال اوناك نإ،  
ب ةيعجرملا م  انايب حيقنتب م  ةنامأ ديوزت ىلإ ، يرولفيرولكورديهلا نوبركلا بكرم نأش ابلط ةلصاوم

عامتجالا نع ةرداصلا٤٦/٣ةيصوتلا يف ةبولطملا تامولعملاب نوزوألا  ، ذيفنتلا ةنجلل نيعبرألاو سداسلا  
زواجتي ال دعوم يف كلذ متي نأ ذ ، عاطتسم تقو برقأ يف بح اهيف رظنتل ، ٢٠١٢سرام /راذآ ٣١يو

  ؛نيعبرألاو نماثلا اهعامتجا يف ةنجللا
هالعأ ةروكذملافارطألا ىلإ بلطت  )ب( حيقنتب ا ،    ابلط معدل ةبولطملا تامولعملا تناك اذإ

ةيرس يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم نأشب ةيعجرملا ا  ةنامألا ىلإ تامولعملا هذه مدقت نأ ، انايب
اهتيرس ىلع ظفاحتو ةنجللا ا  ديفتس يتلا.  

  ٤٧/١٠ةيصوتلا 
ةيجهنملل ًاقفو ةيفاك ريغ تامولعم تمدق يتلا ٤٦/٣ةيصوتلل ةعضاخلا فارطألا نأشب ةيصوت   - ٢  

  ١٥/١٩ررقملا يف ةروكذملا 
  :يلاتلا ىلع ةنجللا تقفتا  -١٠٣

ررقملا ىلإ ريشت ذإ ةيجهنملا ددح يذلا ١٥/١٩  ةمدقملا تابلطلا ضارعتسا يف مدختستس يتلا  
  ، ساسألاطخ تانايب حيقنتل 

ضيأريشت ذإو اهيف بلُط يتلا٤٦/٣ةيصوتلا ىلإ ًا   قفو تامولعم ميدقت وغنوكلا ةيروهمج نم    
ةيعجرملا ةنسلل كالهتسالا نع ا ١٥/١٩ررقملا   انايب حيقنتب اهبلط معدل ةعضاخلا داوملا نم ٢٠٠٩   
نم فلأ ةعومةجردملاةباقرلل   ا يف ميج قفرملا     ، )ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم( 

بلط ىلإ ريشت ذإو اةعجارمب ايبماغ   ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نع ةيلاحلا  انايب
  ، ةيرولف

  ، ايبماغو وغنوكلا ةيروهمج اهتمدق يتلا ةمعادلا تامولعملابريدقتلا عم ًا ملع ذخأت ذإو
تارييغتلا ىلع ةقفاوملا نم ةنجللا نيكمتل  ةيفاك ريغ ةمدقملا تامولعملا نأ كلذ عم ظحالت ذإو

  ، فارطألا اهتبلط يتلا
ررقملل ًاقفو تامولعم ةنامألا ىلإ مدقت نأ ىلع ايبماغو وغنوكلا ةيروهمجث حت  )أ(  

حيقنتل ا١٥/١٩  ابلط معدل نماثلا اهعامتجا يف ةنجللا اهيف رظنت يكل  ٢٠١٢سرام /راذآ ٣١  
  ؛نيعبرألاو

ررقملل ًاقفو تامولعم مدقت نأ ىلع ، ةقباسلا ةرقفلا يف ةروكذملا فارطألا ًاضيأ ثحت  )ب(
نم ققحتلاو ةيلاحلا ساسألا طخ تانايب عمج يف ةمدختسملا ةيجهنملا نع تامولعم لمشت ، ١٥/١٩
ريتاوفو ةلماك ةيئاصقتسالا ةساردلا جئاتن نمضتت ةيئاصقتسا ةسارد يأ ريرقت نم ًاخسنو، اهتحص  
  ؛ةحرتقملا ةديدجلا ةيعجرملا تانايبلا معدت يتلا كرامجلا ريراقتو

ءاشفإب حمست ال ةيرسلا تارابتعاتناك اذإ، هالعأ ةروكذملا فارطألا وعدت  )ج(   
يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم نع ةيعجرملا تانايبلا حيقنتب ا   ابلط معدل ةبولطملا تامولعملا
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ةظفاحملا عم ذيفنتلا ةنجل ىلإ اهلقنب موقتس يتلا ةنامألا ىلإ تامولعملا هذه مدقت نأ، ةيرس  يف اهتيرس ىلع 
  ؛تقولا تاذ

ىلإ هنع ًال ثمم، ءاضتقالا دنع، لسرينأ ىلإ هالعأ ةروكذملا فارطألا نم لك وعدت   )د(
  .هالعأ ةروكذملا لئاسملا ةشقانمل ةنجلل نيعبرألاو نماثلا عامتجال

  ٤٧/١١ةيصوتلا 

قفو تامولعم مدقت مل يتلا٤٦/٣ةيصوتلل ةعضاخلا ريغ فارطألا نأشب ةيصوت   - ٣ يف ةددحملا ةيجهنملل ًا  
  ١٥/١٩ررقملا 
  :يلاتلا ىلعًا ضيأةنجللا تقفتا   -١٠٤

ررقملا ىلإ ريشت ذإ  ١٥/١٩ ، ةمدقملا تابلطلا ضارعتسا يف مدختس تس يتلا ةيجهنملا ددحي يذلا
  ،ساسألا طخ تانايب حيقنتل

ةنسل ةيعجرملا اهكالهتسا تانايب حيقنتب واسيب اينيغو ةيئاوتسالااينيغ تابلطب  ًاملع ذخأت ذإو  
ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم٢٠٠٩ ةجردملا  ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم    ا يف نوبركلا ت ابكرم( 

  ،)ةيرولف ةيرولكورديهلا
ررقملل ًاقفو تامولعم ةنامألا ىلإ امدقت نأ واسيب اينيغو ةيئاوتسالااينيغ ىلإ بلطت   )أ(  

نكمي ام عرسأب ساسألا طخل ا١٥/١٩  انايب حيقنتل ا  ابلط معدل دعوم يف كلذ نوكي نأ لضفيو ،  
تجا يف ةنجللا اهيف رظنت يكل٢٠١٢سرام /راذآ ٣١ هتياغ   ؛نيعبرألاو نماثلا اهعام 

ًاقفو تامولعملا ميدقت دنع ةقباسلا ةرقفلا يف ةروكذملا فارطألا نم ًاضيأ بلطتو   )ب(
ةيعجرملا تانايبلا  ةحص نم ققحتلا يف ةمدختسملا ةيجهنملا نع تامولعم اهنمضت نأ، ٩/١٥ ررقملل
اتنلا ىلع يوتحي نأ نيعتيو ةيئاصقتسا ةسارد يأ ريرقت نمًاخسن لمشت ةيئاصقتسالا ةساردلل ةلماكلا جئ  
؛ةحرتقملا ةديدجلا ةيعجرملا تانايبلا معدت نأ ا ريتاوفلاو    أش نم يتلا كرامجلا ريراقتو

حيقنتب ا ، هالعأ ةروكذملا فارطألا وعدت  )ج(  ابلط معدل ةبولطملا تامولعملا تناك اذإ
ةنامألا ىلإ تامولعملا هذه مدقت ن أ، ةيرس يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم نع ةيعجرملا تانايبلا
  ؛اهتيرس ىلع ظفاحتو ةنجللا اهنع ديفتس يتلا

واسيب اينيغو ةيئاوتسالااينيغ نم لك وعدت   )د( ىلإ  اهنع ًالثمم، ءاضتقالا دنع، لسرتنأ ىلإ  
  .هالعأ ةروكذملا لئاسملا ةشقانمل ةنجلل نيعبرألاو نماثلا عامتجالا

  ٤٧/١٢ةيصوتلا 

  ١٥/١٩ررقملا يف ةددحملا ةيجهنملل ًاقفو ةيفاك تامولعم تمدق يتلا فارطألا نأشب ةيصوت   - ٤
يلاتلا ىلع ةنجللاتقفتا  -١٠٥  :  

ريدقتلا عم ريشت ذإ كسرهلاو ةنسوبلاو مالسلا راد ينورب و سودابرباهتمدق يتلا تانايبلا ىلإ  
حيقنتب ا  دنليزاوسويوبابمزو ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمجو ناميلس رزجو اغنوتو وغوتو   ابلط معدل

ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم٢٠٠٩ةنسل ةيعجرملا اهكالهتسا تانايب  ةجردملا  قفرملا نم ىلوألا ةعوم    ا يف  
  ،)ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم(ميج 
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ررقملا ىلإ ريشت اذإو  ١٥/١٩ ، ةم دقملا تابلطلا ضارعتسا يف مدختستس يتلا ةيجهنملا ددحي يذلا
  ،ساسألا طخ تانايب حيقنتل

تاطارتشاب ءافولل هالعأ ةروكذملا فارطألا اهتلذب يتلا دوهجلا ىلإ ريدقتلا عم ريشت ذإو  
ةديدجلا ةيعجرملا ا  الو، ١٥/١٩ررقملا يف ةدراولا تامولعملا   انايب ةقد نم ققحتلل ةلوذبملا دوهجلا اميس

يتلا ة ةينطولا ةيئاصقتسالا ةساردلا لالخ نم ةحرتقملا   يرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم مادختسال
  ، لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا نم ليومتبو ةذفنملا تالاكولا ةدعاسمب تيرجأ

قفرملا نم فلأ عرفلا يف دراولا ررقملا عورشم فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ ليحت 
كسرهلاو ةنسوبلاو مالسلا راد ينوربو سودابرب  تابلط ىلع هبجومب قفاوتيذلاو يلاحلا ريرقتلل لوألا 

تانايب حيقنتب  دنليزاوسيوبابمزو ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمجو ناميلس رزجو اغنوتو وغوتو 
ة٢٠٠٩ةنسل ةيعجرملا اهكالهتسا  يرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم  .  

  ٤٧/١٣ةيصوتلا 

نم ٧ةداملا بجومب فارطألا نم ةمدقملا تانايبلا ضرع يف ةيرشعلا تاناخلل ةنام ألا مادختسا  - ًاعسات  
  لايرتنوم لوكوتورب

تاعبتلا  نأشب ةنجلل نيعبرألاو سداسلا عامتجالا يف همدق يذلا ضرعلا ىلإ ةنامألا لثمم راشأ  -١٠٦
تاناخ ثالث وأ نيتناخ وأ ةدحاو ةيرشعةناخلةنامألا مادختسا نع ةمجانلا  غِّلبت فارطألا نأ حضو أو.  

ب اهكالهتساواهجاتنإتانايب نع  نأو لايرتنوم لوكوتورب نم ٧ةداملا قفو ةيرتملا نانطأل ا  موقت ةنامألا  
غلبت يتلا ةيرتملا نانطألا  ليوحتب، ٣ةداملا هيلمت  ام قفو، فارطألا عامتجا ىلع تانايبلا كلت ضرع دنع
ةيرتملا نانطألا برضب كلذو نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحمل ا نانطألا نم اهلداعي ام ىلإ فارطألا اهنع
   .نوزوألل اهدافنتسا ةلادب ةدام لكل اهنع غلبملا

ةيرشعلا تاناخلا ددع لوكوتوربلا يلم   -١٠٧  غَّلبُملأ تانايبلا ضرع يف ةنامألا اهمدختست يتلاي الو  
ىلإ ماقرألا باستحا يف لثمتت ، فارطألا عامتجا تاهيجوت قفو ًا،يلاح ةعبتملا ةسرامملا نأ ديب، اهنع
ىلع تاعبت ةثالث وأ نيتناخ وأ ةدحاو ةيرشع ةناخ ةنامألا مادختسا ىلع بترتتو . ةدحاو ةيرشع ةناخ

رفص بستح  . كالهتسالا نمًا ت اهلعجو فرط اهكلهتسي نأ نكمي يتلا ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا ةيمك
نوزوألا دافنتسال اهتلاد نوكت يتلا ةيرولف ةيرولكورديهل ا نوبركلا تابكرم ةلاح يف دشأ ريثأتلا نوكيو
ةلادب ةبوسحم لقأ وأ نط ٠،٠٤٩لداعت ةيمك نأ ةدحاو ةيرشع ةناخ مادختسا ينعيو . ًايبسن ةضفخنم  

نأ ةيرشع تاناخ ثالث مادختسا ينعي امنيب ًارفص    بسح  ةلادب نط ٠،٠٠٠٤٩تس نوزوألا دافنتسا  
ًارفص بسح    .تس نوزوألا دافنتسا

بسح   -١٠٨  ةداملا نم ةيرتملا نان طألاةيمك برضب ت نوزوألا دافنتسا ةلادب نانطألا ماقرأ نأ امبو
نوزوألل اهدافنتسا ةلادبةينعملا نانطألا ددع ىلع ًا ضيأ رثؤيس ةمدختسملا ةيرشعلا تاناخلا ددع نإف،  

كالهتسا ا  ةنامألا نأ ىلإ راشأ ، كلذ حيضوتلو. رفصلا لداعيًا استحاو اهداريتسا فرطل زوجي يتلا ةيرتملا
، ٢٢-يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم  كالهتسا نع غالبإلل ةدحاو ةيرشع ةناخ تمدختسا اذإ

ةداملا كلت نم مارغوليك١٦اهنم لك ةعس ةناوطسأ نيسمخو ةتس ةبارق دروتسي نأ فرط عسوب نإف    .
اذه نم ًا بيرقت تاناوطسأ ةتس ىلع لوصحلا هنكمي فرطلا نإف، نيتيرشع نيتناخ تمدختسا اذإ امأ

كالهتسا ربتع  رفصلا لداعًا ت ليبقلا فرطلا نكمتي نلف ، ةيرشع تاناخ ثالث تمدختسا اذإ امأو. ي
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ةرقفلا تحت لماع فرط ناك اذإ ا . ةناوطسأ فصن نم لقأ داريتسا نم الإ  ةداملا نم ١مع لءاستو نم ٥   
كالهتسا نم هصلختل فارطألا ددعتملا قودنصلا نم ليومت ىلع لوصحلل ًالهؤم نوكيس لوكوتوربلا  
ًالداعم بستح رفصللي  .  

يف ةنامألا اهمدختست يتلا ةيرشعلا تاناخلا ددع ةدايز تيظح ، كلذ تلت يتلا ةشقانملا يفو  -١٠٩
ماع معدب نيتناخ ىلإ ةناخ نم فارطألا اهنع غِّلب  يف هاراجو ءاضعألا دحأ لاقو . ت يتلا تانايبلا ضرع

حمست ةريثك نادلب نأل ًا رظن يلمع ريغ نوكي دق ةيرشع تاناخ ثالث مادختسا نإ رخآ وضع كلذ
يف فرطلا لعجت دق تادراولاهذه لثم نأو ةيصخشلا تامادختسالل داوملا نم ةدودحم تايمك داريتساب   

ةثالثلا ةيرشعلا تاناخلا تمِدخ  ني تناخ مادختسا نأ ءاضعألا دحأ ىأرو. تسا اذإ لاثتما مدع ةلاح
  .بسحف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ىلع قبطني نأ يغبني نيتيرشع

ضرع ةقيرط يف رييغت ىلع يوطنيس نيتيرشع نيتناخ ىلإ لاقتنالا نأ ىلع ةنجللا تقفتاو  -١١٠  
اًا ضوع اهاقلتت يتلا لاثتمالا تانايب ةنامألا انايب نادلبلا ا  دحأ ىدبأو. مدقت يتلا ةقيرطلا يف رييغت نع  

ىلع صصحلل اهمظ   ن ذيفنت يف نادلبلل ةينقت تايدحت نيتيرشع نيتناخ مادختسا ريث  ي نأ نم هفوخت ءاضعألا
  .لاثملا ليبس

  :يلاتلا ىلع ةنجللا تقفتا، كلذ ىلع ءانبو  -١١١
ةيصوتلا ىلإ ريشت ذإ ثلاثلا عامتجالا ىلإ بلطت نأ ىلع ةنجللا اهيف تقفتا يتلا ٤٦/١٣   

تانايبلا غالبإ يف اهمدختست يتلا ةيرشعلا تاناخلا ددع نأشب ةنامألا هيجوتفارطألل نيرشعلاو   ،  
نم ياز عرفلا يف دراولا ررقملا عورشم فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ ليحت نأ 
بكرم تانايب ضرع يف نيتيرشع نيتناخ مادختساب ةنامألا هجوي يذلاو يلاحلا ريرقتلل لوألا قفرملا 

ماع نم ءادتبا تاونسلا نع ٧ةداملا بجومب اهنع غَّلبُملا يرولف يرولكوردي هلا نوبركلا  ٢٠١١.  
  ٤٧/١٤ةيصوتلا 

ةداملا نم ٨ةرقفلا قيبطت   -  ًارشاع ىلع لوكوتوربلا نم٤  غاهنبوك ليدعتب قلعتي اميف لابين  ن  
  لايرتنوم لوكوتوربل

لابين   -١١٢   دع ةرقفلا بجومب لمعي فرطت ةداملا نم ١  لا نم٥  يف اهتلاح يف رظنلا يرجيو لوكوتورب  
لامعألا لودج نم١٠دنبلا راطإ   .  

لاثتمالاةيضق  - فلأ    
يناثلا نوناك٤ةخرؤم ةلاسر يف ةنامألا ىلإ لابين ةموكح تبلط   -١١٣ اهخاسنتسا متو ، ٢٠١١رياني / 

حلا عامتجالا لامعأ لودج يف اهتلاح جردت نأUNEP/OzL.Pro/ImpCom/46/INF/3ةقيثولا يف  يدا  
ءوض يف اهيف رظنلل فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو 

ةداملا نم ٩ و٨نيترقفلا  لوكوتوربلا نم٤  تاءازجلا قيبطت بنجتت نأ ةلودلل ناترقفلا ناتاه حمستو .  
مت ا  أ ن  داوملا  ماكحأل ًالماك ًالاثتما لثتيبت نأ تعاطتسا ام اذإ هتاليدعتو لوكوتوربلا بجومب ةيراجتلا

فلأ٢و ٢ لوكوتوربلا نم٤ و٢١-   .  
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مدقت ا ، داوملا كلتل ًالماك ًالاثتما لثتمم فرطلا نأ ىلإ، اهبلطل ًامعد، لابين ةموكح تراشأو  -١١٤  أو
ةداملا يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع نأشلا اذ   لوكوتوربلا نم٧تانايب  ريراقت نأ ىلإ ًاضيأ تراشأو.  

بولطملا وحنلا ىلع مدق  ةحجان اهربتعت يتلا عيراشملا نم ددع ىلإ كلذك ته. ت يرطقلا جمانربلا  امب ، ونو
  :كلذ يف

  ؛فارطألا ددعتملا قودنصلا راطإ يف ةرادإلا ططخ ىتش مامتإ  )أ(  
تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب اهمازتلال لاثتمالا   )ب(  

يناثلا نوناك١لولحب نوبركلا ديرولك ع بارو   ؛٢٠١٠رياني / 
تابكرمو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةعورشملا ريغ تادراولا طبض   )ج(  

نم كلذ نع جتن امو ذافنإلا ىلع ةيوقلا ا ٢٠٠٤ماع يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا   ردقل ةجيتن  
  ؛١٦/٢٧ررقملل لاثتما 

؛بونجلا نادلب نيب اميف نواعتلاو ةرواراوح يف عورشلا   )د(      ا نادلبلا عم ةراجتلا نأشب
ماجحأ تاذ نادلبلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتل عورشم لوأ ذيفنتو عضو   )ه(  

  .نيسمخلاو عساتلا اهعامتجا يف ةيذيفنتلا ةنجللا هترقأ يذلاو، ةضفخنملا كالهتسالا
نجاهنبوك تاليدعت ىلع قيدصتلا ةيلمع تأدب ا لع ةنامألا لابين ةموكح تطاحأو  -١١٥  أب ًام

ةلاحلاو ةموكحلا يف ةرتاوتملا تارييغتلا ىلإ رظنلاب هنأ ديب . ٢٠٠١ماع يف لوكوتوربلل نيجيبو لايرتنومو 
تلاقو . كاذنآ لمتكت مل قيدصتلا ةيلمع نإف، ًالاجعتساوًا حاحلإ رثكألا تاجاحلاو دالبلا يف ةدئاسلا

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

اهزواجتت وأ نجاهنبوك ليدعت تاطارتشا عم تاوطخلا كلت ا  نم متي ام كلذ يف امب، قفتت يتلا ةيفيكلا  
اهكالهتسال ىصقأ دح ديدحتو ٢٠٠١ماع ذنم ةيميظنت حئاول ثالث ذافنإ لالخ  نوبركلا تابكرم نم  

ماع ذنم ًايرتم ًانط ٢٣،٠٤زواجتي  ال ةيرولف ةيرولكورديهلا  ٢٠٠٠.  
لاقو  .نيثالثلاو يداحلا هعامتجا يف لابين بلط يف ةيوضعلا باب حوتفملا لماعلا قيرفلا رظنو  -١١٦

دعبتسملا نم نأ نيلثمملا دحأ نوبركلا بكرم نم يجيردتلا صلختلا ةطخل ركبملا ذيفنتلا متينأ  ناك و.  
صلختلا ةرادإل لابين ةطخل ركبملا ذيفنتلا ةريبك ةجردب عقوتملا ريغ نم نأب حرص دق نيلثمملا دحأ 

يماعل ةباقرلل ةفدهتسملا ماقرألاب دلبلا اذه ءافوو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا 
وأ ٢٠١٣ نيترقفلا بجومب مات لاثتما ةلاح يف لابين فارطألا دجت مل ام ٢٠١٥  ةداملا نم ٩ و٨  عمو . ٤ 

عقاولا مك  نم ١٠ةداملا نأو ، حب فرط ام ةلود نأ نالعإل صن دجوي ال هنأ رخآ لثمم حرص كلذ  
ريغل ةدعاسملا هذه لثم ريفوت يف ركفت مل فارطألل ةمدقملا ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا مكحت يتلا ، لوكوتوربلا
ةشقانم لصاوي نأ يغبني نيرشعلاو ثلاثلا فارطألا عامتجا نأ ىلإ لماعلا قيرفلا صل .فارطألا  خو  

ًاديزم ذيفنتلا ةنجل يرج  نيعبرألاو سداسلا اهعامتجا يف اهيف رظنلا نمت نأ دعب ةيضقلا  .  
نأ ا ا اهعامتجا يف لابين بلط يف ةنجللا ترظنو  -١١٧  كالهتسا ابسح يف ةذخآ نيعبرألاو سداسل

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



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/47/6 

33 

ةيضقلا كلت ةشقانملالخو. ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا ءاضعألا ضعب راشأ ،  
ليدعت ىلع قيدصتلا ربتعي ، ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل ةيهيجوتلا ئدابملا بجومب هنأ ىلإ

نوبركلا تابكرمب ةصاخلا ةطشنألل فارطألا ددعتملا قودنصلا ليومتل ًايساسأ ًاطرش نغاهنبوك 
لابين حارتقا نم ىلوألا ةلحرملا ٦٢/٥٣اهررقم يف ًايئدبم ةيذيفنتلا ةنجللا ترقأو . ةيرولفةيرولكورديهلا   

، ٢٠٢٠-٢٠١٠ ةرتفلل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ةطخ نأشب
نوكت س، ٢٠١١ربمفون /يناثلا نيرشت يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا لولحب هنأ ساسأ ىلع

ثلاثلا عامتجالا ىلإ ًايمسر ًابلط تمدق وأ نغاهنبوك ليدعت ىلع قيدصتلا كص تعدوأ دق لابين 
نوبركلا تابكرم ىلع ةباقرلا ماكحأل ًالماك ًالاثتما ةلثتمم اهرابتعا متي نأب فارطألل نيرشعلاو 

ةداملا نم ٩ و٨نيترقفلل ًاقفو ةيرولف ةيرولكورديهلا  لايرتنوم لوكوتورب نم٤   .  
يف ةمدقملا ٢٠١٠ماعل لابين تانايب نأب ًا ضيأًا ملع ةنجللا تذخأو  -١١٨ ناريزح٢٩   ٢٠١١ هينوي/ 

لوكوتوربلا بجومب ا    .امازتلال لاثتما ةلاح يف فرطلا نأ ترهظأ يتلاو
ًاضيأ ةنجللاتراشأةيضقلا ةشقانم ىدلو   -١١٩ ةيراجتلا تابوقعلا قيبطت نأ ىلإ  ررقملا ىلع ءانب ،  

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع، ٢٠/٩ ةداملا نم ١  نغاهنبوك ليدعت يف ًافارطأ دعب حبصت مل يتلا ٥   
اهتلماعمل بلطب مدقتت نأ ةلود يأ ىلع يغبني هنإو ٢٠١٣رياني /يناثلا نوناك نم لوألا ىتح هليجأت مت دق  

ةداملا نم ٨ةرقفلل ًاقبط فرطك  تحِن و، كلذ ىلع ًاسيسأتو. يونس ساسأ ىلع كلذو، ٤   م ول ىتح
نوبركلا تابكرم ىلع ةباقرلا ريبادت نوكت امدنع ، ٢٠١٢ماعل ةبسنلاب لابين ىلإ ةلماعملا هذه 

يكل ٢٠١٢يف لثامم بلط ميدقت كلذ عم اهيلع نوكيس هنإف ؛اهيلع ةقبطنم ريغ ةيرولف ةيرولكورديهلا   
ولف ةيرولكورديهلانوبركلا تابكرم ىلع ةباقرلا ريبادت لخدت امدنع، ٢٠١٣يف فرطك لماعت  يتلا ةير  

نغاهنبوك ليدعت ىلع قيدصتلا نأ امبو. ذافنلا زيح اهيلع قبطنت ، ةيناملرب ةنجل ىلع كاذنآًا ضورعم ناك 
ماع ةيا ف  قيدصتلا لامكتسا نكمأ اذإو . ٢٠١١لبق ةلأسملا هذه نأشب ام كرحت متي نأ لومأملا نم
  .ةلأسملا هذه لحت فوس، تقولا كلذ لولحب

صلختلا ةرادإ ةطخ نأ عامتجالا كلذ يف حضوأ دق يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم ناكو   -١٢٠
ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ تمدق دق ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا 

ذيفنتلل ةزهاج ا  وك ليدعت ىلع قيدصتلا ةبقع نم دعب صلختت مل ا، أو فارطألا  ثحو . نغاهنبأ الإ
يأ نأ امك ، تقولا قيضل ًارظن، رارق ذاختا يف ؤطابتلا مدعو ةلأسملا هذه نأشب زجانلا لمعلا ىلع ةنجللا
. يجيردتلا صلختلل ةفدهتسملا ماقرألل لاثتمالا ةلاح يف رارمتسالا ىلع لابين ةردق نم لاني نأ نكمي ريخأت
لابين ةلماعم يغبني هنأب ذيفنتلا ةنجل بناج ن م ديدحت يأ نأب فارطألا ددعتملا قودنصلا لثمم حرصو

ليومتلا ميدقت يف ًامدق يضملا نم ةيذيفنتلا ةنجللا   ةياغلل مهملا نم سيل نكلو ، نِكمي نأ هنأش نم فرطك
  .ةنهارلا ةنوآلا يف ةلأسملا هذه يف تبلا

يتلا٤٦/٧ةيصوتلا ةنجللا تدمتعا تذختا ، ركذلا ةفلاسلا تارابتعالا ءوض يفو  -١٢١ اهيف بلط   ي 
ىلإ ةفاضإو . نغاهنبوك ليدعت تاطارتشال لاثتمالاب اهمازتلا نع تامولعملا نم ديزم ميدقت لابين نم
يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم كالهتسا تاهجوت نع تامولعم ميدقت ةنامألا ىلإ بلُط ، كلذ

ألا ىلإ لابين ةلاسر يف هفصو درو يذلاو٢٠١٠ماع ذنم  يناثلا نوناك٤ يف ةخرؤملا ةنام    .٢٠١١رياني / 
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ةيصوتلل ةباجتسا ةيفاضإ تامولعم تمدقو  -١٢٢  ٤٦/٧ (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/47/INF/3/Add.1) ،
تامادختسال ىتح ليثيملا ديمورب دروتسي مل فرطلا اذه نأ حضوت  ١٩٩٨ماع  نحشلا لبق امو رجحلا 

غلبأ فرطلا نأو ناك ضرغ يأل هنم ةيمك ةيأ دروتست نل ا   لداعي كالهتسا نع ًا راركتوًا رارمأو
يف تردص ةيموكح ةركذم نأ ًا ضيأ لابين تحضوأو. ةنامألا ىلإ اهمدق يتلا تانايبلا ريراقت يف رفصلا

ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم تادراولا زواجتت ال نأ يضتقت ٢٠٠٠ ماع ًانط٢٣،٠٤    
صلختلا متي نأو ٢٠١٥ماع ىنح ةنسلا يف ًا يرتم صيخارت نأ ديب . ٢٠٤٠ماع لولحب اهنم يجيردتلا  

نط٢٠زواجتت ال ةيمكل تردصُأ دق داريتسا  نط  ٢٣,٠٤ةغلابلا ةيقبتملا ةيمكلا ةيطغت عم ةنسلا يف ًا يرتمًا  
  .ةدوجوملا تانوزخملا نم

يرولكلا نوبركلا بكرم نم كالهتسالا تاهجوت نع ةبولطملا تامولعملا ٣لودجلا يف درتو   -١٢٣  
نآلا ىتح٢٠٠١ماع ذنم  يرولف  .  

  ٣لودجلا 
  ٢٠١٠-٢٠٠١يرولف يرولكورديهلا نو بركلا بكرم نم لابين كالهتسا

  
  
  
  

  يلاحلا عامتجالا يف ةشقانملا  - ءاب
ىلع يغبني هنأل لجاع عباط تاذ ةلأسملا نأ ءاضعألا دحأ لاق ، كلذ تلت يتلا ةشقانملا يفو  -١٢٤

ماع يف فرطك اهتلماعمل ٢٠١٢ماع يف ًا بلط مدقت نأ، نغاهنبوك ليدعت ىلع قداصت مل نإ، لابين  
تابكرم داريتسا نم نكمتت ىتح٢٠١٣ نم ءادتبا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا   اثلا نوناك١  رياني /ين 
اهققحت يتلا لاثتمالا نم اهسفن ةجردلا قيقحت ىلع هتردق تبث ًالئاق فاضأو. ٢٠١٣  ي نأ فرطلا ىلع نإ  

ددحت ٢٠٠٠ماع يف ةركذم تردصأ دق لابين نأ ىلإ ددصلا اذه يف راشأو . ةلثامم فورظ يف فارطألا  
ًانط٢٣،٤ رادقمب ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم كالهتسالا اهيف ماعلا يف  نأ ديب ،  

غلب ٢٠٠٢ماع يف لجسملا كالهتسالا  ًانط٣٠  نم ديزم ىلع لوصحلا ديفملا نم نوكيس كلذلو .  
ةيميظنتلا ةركذملا لامعإ ا  مت يتلا ةيفيكلا نع تامولعملا.  

ريسيتب لاثملا ليبس ىلع لابين دعاسي لط جمانربلا نأ ةئ يبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم لاقو  -١٢٥
ةلحرم ةقداصملا ةيلمع تغلب دقو . قئاثولا دادعإ نأشب ةروشملا ءادسإو نغاهنبوك ليدعت ىلع ةقداصملا

يلاع ىوتسم رهظ  لوكوتورب بجومب ا ًا ت لابين ةموكح نأ امك ةمدقتم  امازتلاب ءافولل مازتلالا نم
  .يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم نم يجيردتلا صلختلا ةرادإ ةطخ دادعإبو لايرتنوم

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١ ةنسلا
  ٢٠،٠  ٢٠،٠  ٢٣،٠  ٢٠،٠  ٢٠،٠  -  -  -  ٣٠،٠  ٢٠،٠ ةيرتم نانطأ

ةلادب نانطأ 
 نوزوألا دافنتسا

١،١  ١،١  ١,٣  ١،١  ١،١  -  -  -  ١،٧  ١،٧  
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  ةيصوت  - ميج
  : يلاتلا ىلع ةنجللا تقفتا، كلذ ىلع ءانبو  -١٢٦

ةيصوتلا ىلإ ريشت ذإ اهتلاح يف رظنلا لابين بلط ناشب ٤٦/٣  ةداملا نم ٩ و٨نيترقفلا ءوض  يف   
لايرتنوم لوكوتورب نم٤   ،  

اهذيفنت دكؤت تانايب ميدقتب لوكوتوربلل لاثتمالل لابين دوهجب  ريدقتلا عمًا ملع ذخأت ذإو
  ، هل اهلاثتماو

٢٠/٩ررقملاب ًا ملع ذخأت نأ لابين وعدت ي يذلا  حلطصم نأ نيب اذه يف فرطلا ريغ ةلودلا ’’ 
ةداملا نم ٩ةرقفلا يف دراولا ‘‘ لوكوتوربلا داملا نم١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع قبطني   ال٤  ة  

خيرات ىتح لوكوتوربلا نم ٥ يناثلا نوناك١  ةيراجتلا تاءازجلا قيبطت ًايلمع رخؤي ام ، ٢٠١٣رياني / 
  .خيراتلا كلذ ىتح، فارطألا كلت نم ةدحاو اهفصوب، لابينب قلعتي اميف

  ٤٧/١٥ةيصوتلا 

ةداملا نم ٤ةرقفلا (صيخرتلا مظن نع ةنامألا ريرقت يف رظنلا   - رشع يداح وتورب نم ءاب٤  لايرتنوم لوك  
  )٤٦/١٢ةيصوتلاو 

لايرتنوم لوكوتورب نم ءاب ٤ةداملا نأ ىلإ نامألا لثمم راشأ   -١٢٧ ليدعت دامتعاب ةذفان تحبصأ يتلا ( 
ماظن ءاشنإ فرط لك نم يضتقت ) ليدعتلا كلذ يف فارطألل طقف ةمزلمو لوكوتوربلا ىلع لايرتنوم
داعملاو ةمدختسملاو ةديدجلا نوزوألل ةدفنت سملا داوملا نم تارداصلاو تادراولا صيخارت رادصإ

ىلإ تبلط ةنجللا نأ ىلإ ًاضيأراشأو . لوكوتوربلا بجومب ةباقرلل ةعضاخلا ةحلصتسملاواهمادختسا   
ةيصوتلا يف ن  ةنامألا  مض  فارطألا ىدل صيخرتلا مظن لومش ىدم نع تامولعم ميدقت ٤٦/١٢ت نأ  
ولا ةصاخلا داوملا نم تارداصلاوتادراولل   .لوكوتوربلا تاعومجمو تاقفرم فلتخم يف ةدرا 

ةقيثولا يف تامولعملا ةنامألا تع، ٤٦/١٢ةيصوتلل ةباجتساو   -١٢٨ مج UNEP/OzL.Pro/ImpCom/47/4/Rev.1 
ًافرط١٩٢نأ : يتآلا، هتحضوأ ام يف، تحضوأ يتلا لايرتنوم لوكوتورب يف   ًافرط١٨٢اهنيب نم (  نم    
ًافرط١٨٥اهد دعو لايرتنوم ليدعت يف فارطألا ًامظ)    ن قبط  تادراو يف مكحتلل صيخرتلل ت وأ تأشنأ  

مظ، نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداص وأ/و  ن ئشن  صيخرتلل ًا ت مل لايرتنوم ليدعت يف فارطأ ةثالث نأو
فرط١٧٤نأ  ةقيثولا دادعإ دعب فارطألا نم ةدراولا ةيفاضإلا تامولعملا نيبتو نع تامولعم تمدق ًا  

لعفت مل امنيب اهمظ اهلمشت يتلا ةصاخلا داوملا  فارطأ ١٠ن ) لايرتنوم ليدعت يف فارطأ ةينامث اهنيب نم( 
ماظن ئشنًا فرط حبصي مل طقفًا دحاوًا فرط نأو، كلذ  ًا فرط ناو، صيخرتللًا ي ملو لايرتنوم ليدعت يف
ماظنأشنأًا دحاو دعب هقيبطت يفأدبي مل هنكلو صيخارتلا رادصإلًا    .  

يغبني ةلأسملا هذه نأشب ةيصوتلا نإ ةنجللا ءاضعأ دحأ لاق ، ةنامألا هتمدق يذلا ضرعلا دعبو  -١٢٩
ةباقرلل ةعضاخلا داوملا عيمج نم تادراولاو تارداصلا اهمظ   ن لمشت ال يتلا فارطألا عيمج لمشت نأ

ًاضيأىؤرو. لايرتنوم لوكوتورب بجومب يغبني ةيصوتلا نأ   يتلا فارطألا نيب ز نأ  يم تامولعم مدق  ت  ت مل
يفاكلا ردقلاب قاطنلا ةعساو تسيل اهمظ    .ن نأ تحضوأ تامولعم تمدق يتلا كلتو ةيفاك
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  :يلاتلا ىلع ةنجللا تقفتا، كلذ ىلع ءانبو  -١٣٠
ءاشنإ يف لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا اهتلذب يتلا ةمخضلا دوهجلا ىلإ ريدقتلا عم ريشت ذإ  

رادصإل مظ تو  لوكوتوربلا نم ءاب٤ةداملا بجو  مبصيخارتلان قيبط   ،  
صيخرتلا مظ يتلافارطألا ضعب نأ ىلإ ، كلذ عم، ريشت ذإو  ن ءاشنإ ةلاح نأشب ةنامألا تغلبأ  

صيخرتلا مظ   ن نأو مظ  نلا كلت اهلمشت يتلا داوملا تاعومجمو تاقفرملا ف نص  ت ةلصفم تامولعم نمض  ت مل
مِّظن    ، نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداص، ةليلق تالاح يف، ت مل ةأشنُملا
يف صيخرتلا مظ   )أ(  ن ءاشنإ نع لبقتسملا يف فارطألا اهمدق  ت تامولعم ةيأ ضرعب يصوت

مظ  نلا اهلمشت يتلا داوملا تاعومجمو تاقحلم نيب ز يم    ، ي بلاق
نم ءاح عرفلا يف دراولا ررقملا عورشم فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ ليحت   )ب(

لايرتنوم ليدعت يف فارطألا ددع ليجستب ، ىرخأ رومأ نمض، موقيس يذلا يلاحلا ريرقتلاب لوألا قفرملا
رتلا مظ عةنامألاتغلبأ يتلا   نصف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تادراوو تارداصل صيخ ن قيبطتو ءاشنإ ن ت

ةداملا قفو ةلومشملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاعومجمو تاقفرملا م ءاب٤  رظنيل لايرتنوم لوكوتورب ن   
ةنامألا ىلإ مدقت نأ دعب كلذ لعفت مل يتلا لايرتنوم ليدعت يف فارطألا ىلإ بلطت نأوهيف ليبس ىلع ،  
ٌ اهمظ، ٢٠١٢سرام /راذآ ٣١زواجتي ال دعوم يفو ، لاجعتسالا  ، صيخرتللن نأشب ةصقانلا تامولعملا
  .نيعبرألاو نماثلا اهعامتجا يف ةنجللا هيف رظنتل

  ٤٧/١٦ةيصوتلا 

  ذيفنتلا ةنجل نم ةوعد ىلع ءانب عامتجالل ةرضاحلا فارطألا لاثتما نع تامولعم  -  رشع يناث
دريو . ةنجللا نم ةوعدب عامتجالا رضح يذلا قارعلا لثمم اهمدق تامولعم يف ةنجللا ترظن  -١٣١

ا اذه نم سماخلا لصفلا نم٢ءاب يعرفلا مسقلا يف قارعلا ةلاح يف ةنجللا رظن    .ريرقتل 

  ىرخأ لئاسم  - رشع ثلاث
ىرخأ لئاسم ةيأ يف ةنجللا رظنتمل  -١٣٢  .  

  عامتجالا ريرقتو تايصوتلا دامتعا  - رشع عبار
هت  -١٣٣  ريرقت دادعإ ةمهم لاكيإ ىلع تقفتاو ، رقأو تايصوتلا عورشم صن يف ةنجللا ترظن

  .ةنامألا عم رواشتلاب كلذو، ه لًاررقم ًاضيأ لمعو عامتجالا سأرتيذلا سيئرلا بئان ىلإ عامتجالا 

  عامتجالا ماتتخا  - رشع سماخ
ةداتعملا ةلما  -١٣٤  رهظ دعب  ١٠/١٧ ةعاسلا يف عامتجالا ماتتخا سيئرلا نلعأ، ا تارابع لدابت دعب

يناثلا نيرشت١٩تبسلا موي    .٢٠١١ربمفون / 
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  لوألا قفرملا
ع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل ا  يف لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مد رقأ يتلا تاررقملا عيراشم

لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا اهيف رظنيل نيعبرألاو عباسلا اهعامتجا 
  لايرتنوم

يتآلافارطألاعامتجا ررقي   :  
لوكوتورب نم ٧ةداملل ًاقفو فارطألا نم ةمدقملا تامولعملاو تانايبلا : -/٢٣ررقملا عورشم  -فلأ   

 نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملانأشب لايرتنوم 

نأ ىلإريدقتلا عم ريشي ْذإ نع غالبإلاب موقت نأ بجي ناك ًافرط  ١٩٦ لصأ نم ًافرط]١٨٧ [ 
ةنس نع ا  كلذ تلعف دق٢٠١٠ انايب يف ا  ٩٢ نأو،    انايب نع غالبإلاب تماق فارطألا هذه نم

 ،١٥/١٥ ررقمللًاقفو  ٢٠١١هينوي /ناريزح ٣٠

ةنسل ا نآلا ىتح مقت مل ةيلاتلا فارطألا ّنأ ىل  إقلقب ريشي ْذإو  : ٢٠١٠انايب نع غالبإلاب
تايموقلا ةددعتملا–ةلود  (ايفيلوب[  ، ]نميلاو ايراغنه، ادنليزوين، وروان، نياتشنتخيل، ايبيل، ) 

ةنس نع تانايبلا هذه ميدقت مدع ّنأ ىلإريشي ْذإو ةداملاب ًالمع ٢٠١٠   فارطألا كلت عضي ٧   
لايرتنوم لوكوتورب بجومب تانايبلا نع غالبإلاب اةلاح يف   ةدفنتسملا داوملا نأشب امازتلال لاثتما مدع  

ةرخأتملا تانايبلل ةنامألا يقلت نيحل كلذونوزوألا ةقبطل   ، 

ءارجإ قيعي بسانملا تقولا يف ا ًاضيأ ريشي ْذإو  انايب نع غالبإلاب فارطألا مايق مدع ّنأ ىلإ  
لوكوتوربلا بجومب اال نيلاعف مييقتو دصر   ، امازتلال فارطألا لاثتم

هاصقأ دعوم يف تانايبلا ميدقت نأ ىلإ كلذك ريشي ْذإو ناريزح٣٠  رسيي ةنس لك نم هينوي / 
ل فارطألا ددعتملا قودنصللةيذيفنتلا ةنجللا هب موقت ام ريبك وحن ىلع نم لايرتنوم لوكوتورب ذيفنت  
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ةدعاسمل لامعأ ةداملا نم ١  ريبادتل لاثتمالا ىلع لوكوتوربلا نم ٥   
 ، لوكوتوربلا يف اهيلع صوصنملا ةباقرلا

ةقيثو ةروصب لمعت نأ ىلع ررقملا اذه يف اهؤامسأةجردملا فارطألا ّثحي - ١ امل ًاقفو،    
 ؛ةلجاع ةروصب ةنامألا ىلإ ةبولطملا تانايبلا ميدقت لجأ نم ةذفنملا تالاكولا عم، فورظلا هيضتقت

نماثلا اهعامتجا ءانثأ فارطألا كلت عضو ضرعتست نأ ذيفنتلا ةنجل ىلإ بلطي  - ٢
  ؛نيعبرألاو

رفاوتت نأ درجمب جاتنإلاو كالهتسالا تانايب ميدقت ةلصاوم ىلع فارطألا ع   - ٣  جشي
ناريزح٣٠لبق كلذ متي نأ ذبحيو ، اهيدل ماقرألا ررقملا يف هيلع ق افتالا مت امل ًاقبط، ةنس لك نم هينوي/ 

١٥/١٥. 
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ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب ماكحأل لمتحملا ايبيل لاثتما مدع : -/٢٣ررقملا عورشم   -ءاب 
ةيناثلا ةعوم ٢٠٠٩ماع يف نوزوألا ةقبطل   ا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتساب قلعتي اميف  

  لمع ةطخ بلطو، )تانولاهلا(فلأ قفرملا نم 
نأ ىلإ ريشي ذإ وكوتورب ىلع تقايبيل   دص دق نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم ل  

زومت١١يف  يف ندنل ليدعت ىلعو ١٩٩٠هيلوي /  زومت١٢  ليدعتو ٢٠٠١هيلوي /    يفنغاهنبوك 
قفلا بجومب لمعي فرطك ةفنصم ا٢٠٠٤ربمتبس /لوليأ ٢٤  أو ةداملا نم ١ةر   لوكوتوربلا نم٥    ، 

دق لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا نأ ىلإ ًاضيأ ريشي ذإو  
ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تارالودبرالود ٧ ٠١٤ ٣٣٩[غلبم ترقأ  ددعتملا قودنصلا نم ]  

ةداملل ًاقفو، فارطألا لوكوتوربلا نم١٠  نمايبيلنيكمتل ،   قيقحت  لاثتمالا  لوكوتوربلل   ،  

نأ ىلإ كلذك ريشي ذإو يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يونس كالهتسا نع تغلبأ ايبيل   
ةعوم  فلأ قفرملا نم ةيناثلاا ماعل نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم ًانط ١،٨غلبي ) تانولاهلا(   ٢٠٠٩ 

ةبوسحم نط رفصغلابلاو فرطلل هب حومسملا  ىصقألا كالهتسالا زواجتت ةيمك يهو دافنتسا ةلادب  
ةنسلا كلتل ةباقرلل ةعضاخلاةداملاكلتل نوزوألا  نإ ضرتفي ، ةيفاضإ تامولعم يأ بايغ يفو، كلذلو،  

ايبيل حبصت لوكوتوربلا بجومب ةباقرلا ريبادتلةلثتمم ريغ    ،  
كلذ ىدعتي  الأ ىلع، لاجعتسالا ليبس ىلع، ةنامألا ىلإ مدقت نأ ايبيل ىلإ بلطي - ١

ةددحم سايق تامالع تاذ لمع ةطخو ، اهكالهتسا يف ةدايزلل ًاريسفت، ٢٠١٢سرام /راذآ ٣١دعوملا 
نماثلا اهعامتجا يف ، ذيفنتلا ةنجل ىلإ امهميدقتل كلذو، لاثتمالا ىلإ ةلجاعلا فرطلا ةدوع ةلافكل
 ؛امهيف رظنلل، نيعبرألاو

قلعتي اميفايبيلهزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري  - ٢ ولاهلا نم صلختلاب  مادامو : تان 
لمعي فرطلا  سفنب هتلماعم ةلصاوم يغبني، اهل لاثتمالاو لوكوتوربلا يف ةددحملا ةباقرلا ريبادت قيبطت ىلع 
ةدعاسملا يقلت يف ايبيلرمتست نأ يغبني صوصخلا اذه يفو . ديج زكرم يذ فرط يأ ةلماعم ةقيرط  

فلأ دنبلل ًاقفوتامازتلالا كلتب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا  نأ زوجي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم  
 ؛لاثتمالا مدعب قلعتي اميف فارطألا عامتجا اهذختي

رَّذ  - ٣ عامتجا اهذختي نأ زوجي يتلا ريبادتلاب ةيراشإلا ةمئاقلا نم ءاب دنبلل ًاقفو، ايبيلحي  
 فارطألا عامتجارظنيس لاث تمالا ىلإ ةدوعلا يف اهلشف ةلاح يف هنأ نم، لاثتمالا مدعب قلعتي اميف فارطألا

دق يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ميج دنبلا عم ىشامتت ريبادت ذاختا يف تاءارجإلا ذاختا ةيناكمإ لمشت  
ثيحب ، لاثتمالا مدع عوضومتانولاهلاب فرطلا دادمإ فقو ةلافك لثم ، ٤ةداملا بجومب ةحاتملا 

 .لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ةردصملا فارطألا مهاست ال

  ديدج فرطك قارعلا هجاوت يتلا تابوعصلا: -/٢٣ررقملا عورشم   -ميج 
ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتا تاطارتشال لاثتمالل قارعلا اهلذبي يتلا دوهجلا ريدقتلا عم ظحالي ذإ  

ام    ،اليدعت عيمجو نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا
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نمًاكاردإ ال يتلا تابوعصلله  انييف ةيقافتا يف ًافرط همامضنا ةجيتن قارعلا هجاوت لازت    
ةيسيئرلا صلختلا لحارم ءدب خيراوت ليبق امعيمج و لايرتنوم لوكوتوربو    ، اليدعت

ًاضيأ هنمًاكاردإو اهشيعي يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تابوعصللو ةينمألا ةلاحلل    
نييضاملانيدقعلا لاوط قارعلا   ،  

ا يجيردتلا صلختلاب قارعلا مازتلالهنم ًاميلستو بجومب نوزوأل ل ةدفنتسملا داوملا نم ماتل 
  ، ينمزلا راطإلا دودح يف هتاليدعتو لايرتنوم لوكوتورب

يف قارعلا معد ىلع قارعلا ىلإ نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةردصملا فارطألا عيمج ثحي  - ١  
تادراو يف مكحتلل لاعف لكشب هدوهج ؛اهيف عورشملا ريغ راجتالا فقولو داوملاهذه     

ذيفنت يف ةيتسجوللا تابوعصلا ىلع بلغتلل مامتهالاو نمألا نم ديزمل ةجاحلا ىلإ ريشي   -٢
لمعلا نم ةذفنملا ةلاكولا يفظوم نيكمتل ةيفاكلا دراوملا كلذ يف امب ، قارعلا يف يجيردتلا صلختلا عيراشم

  دلبلا يف
يف رمتست نأ ةذفنملا تالاكولاىلإ بلطي  - ٣ ةاعارمةلصاوم   هديوزتو قارعلل ةصاخلا ةلاحلا    

  .ةبسانملا تادعاسملاب
ريغ  ٢٠٠٩ماعل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نع تانايبلا : -/٢٣ررقملا عورشم   -لاد 

ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب نم٧ةداملل ًاقفو نميلا نم ةمدقملا  نوزوألا ةقبطل     
لوألا نيرشت يف تغلبأ نميلا نأريدقتلا عم ظحالي ذإ ماعل ا ٢٠١٠ربوتكأ /   انايب عيمج نع  

تانايبلا ءانثتساب ٢٠٠٩ نم ىلوألا ةعوم    نوبركلا تابكرم ( ميج قفرملاا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا
  ، )ةيرولف ةيرولكورديهلا

انايب نع نميلا غالبإ مدع نأظحالي ذإو اهعضي ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نع ا   
ةرقفلا بجومب غالبإلاب ا   ةداملا نم ٣امازتلال لاثتما مدع ةلاح يف داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب نم ٧   

  ، نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا
لوألا نيرشت يف هغالبإ تقو فرطلا همدق يذلا حيضوتلاًاضيأ ظحالي ذإو نأب٢٠١٠ربوتكأ /  ه  

ةصاخلا هتطشنأ ن أ ىلإ رظنلاب هريرقت يف ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نع هتانايب نيمضت رخأ
تناك ةيرولف ةي رولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم صلختلا ةرادإل هتطخ دادعإل ةيئاصقتسالا تاساردلاب
  ، ةطشنألا كلتل هلامكإ روف تانايبلا كلت نع غالبإلا يوني هنأو، ةيراج لازت ال اهتقو

ةنامألا نم ةقحاللا تالسارملا ىلع نميلا در مدعقلقلا عم ظحالي ذإو   ،  
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نأظحالي ذإو نأب دافأ ، فرطلا ىدل لمعت ةذفنم ةلاكو هرابتعاب،  

  ، دعب اهنم ققحتي مل هنكل، تانايبلا عمج ّمتأ دق نميلا
ةينمألا ةلاحلاكردي ذإو يف نميلا اههجاوت تلظ يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تابوعصلاو،    

  ،ةريخألا روهشلا
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حانج ىلع ةنامألا غالبإل ةذفنملا تالاكولا عم قيثو لكشب لمعلا ىلع نميلا ثحي   - ١
  ؛ةبولطملا تانايبلاب ةعرسلا

  .نيعبرألاو نماثلا اهعامتجا يف نميلا ةلاح ضرعتست نأ ذيفنتلا ةنجل ىلإ بلطي  - ٢
ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل يسورلا داحتالا لاثتما مدع : -/٢٣ررقملا عور شم  -ءاه 

  نوزوألا
ريدصت نع غلبأ يسورلا داحتالا نأ ظحالي ذإ ًانط٧٠،٢  ًايرتم  نم  ةباقرلل ةعضاخلا داوملا    

ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم  ماع يف )ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم( ا يف ةجردملا ىلإ ٢٠٠٩   
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماع ريغ فينصتلا بسح ربتعت ةلود  داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب نم ٥   

ًافرط تسيل ةلودًاضيأ يهو نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا يدعت وأ نغاهنبوك ليدعت يف  لوكوتوربلل نيجيب ل  
يتلا لوكوتوربلا نم ٤ةداملا ماكحأل لاثتما مدع ةلا ح يف يسورلا داحتالا عضي يذلا رمألا، ةنسلا كلت يف  

  ، لوكوتوربلا يف فرط ريغ ةلود يأعم ةراجتلا رظحت 
ةيرادإو ةيميظنت ريبادت فرطلا ذيفنتل ًارظن ىرخأ تاءارجإب مايقلل ةرورض دجوت  ال  - ١

  ؛فارطألا ريغ عم ةراجتلا مكحت يتلا لوكوتوربلا ماكحأل هلاثتما ةلافكل
بجومب هتامازتلا ذيفن ت هاجتا يف فرطلا هزرحي يذلا مدقتلا بثك نع دصري  - ٢

  .لوكوتوربلا
راد ينوربو ، سودابربو، والاب نم ةمدقم ساسألا طخ تانايب حيقنتل تابلط: -/ ٢٣ررقملا عورشم   -واو 

، ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمجو، ناميلس رزجو، اغنوتو، وغوتو، كسرهلاو ةنسوبلاو، مالسلا
  وتوسيلو، وتاونافو، انايغو، دنليزاوسو، يوبابمزو

ررقملل ًاقفو هنأ ىلإ ريشي ذإ نأ هبجومب فارطألل رشع ثلاثلا عامتجالا ررق يذلا ١٣/١٥   
يتلا ذيفنتلا ةنجل ىلإ تابلطلا كلت ميدقتب اهنع غلبملا ساسألا طخ تانايب حيقنت بلطت يتلا فارطألا موقت 

دكأتلل لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللاو ةنامألا عم اهرودب لمعت  
  ، اهيلع ةقفاوملل فارطألا عامتجا ىلإ اهميدقتو تارييغتلا تارربم نم

ررقملا نأ ىلإ ًاضيأ ريشي ذإو ددحي ١٥/١٩  حيقنت تابلط ضارعتساو ميدقت يف ةعبتملا ةيجهنملا   
  ، ساسألا طخ تانايب

رزجو ، اغنوتو، وغوتو، كسرهلاو ةنسوبلاو، مالسلا راد ينوربو، سودابربو، والاب نأ  - ١
تمدق وتوسيلو ، وتاونافو، انايغو، دنليزاوسو، يوبابمزو، ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمجو، ناميلس

ةنس نع اهكالهتسا تانايب حيقنتب ا ١٥/١٩ررقملل ًاقفو ةيفاك تامولعم   ابلط ريربتل نم ٢٠٠٩   
بجومب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب ساسألا طخ نم ًاءزج دعت يتلا ة بركلا تابكرم  يرولف ةيرولكورديهلا نو

ةداملا نم١ةرقفلا    ؛٥  
تانايب حيقنت ىلعو ، ةقباسلا ةرقفلا يف اهؤامسأ ةجردملا فارطألا تابلط ىلع قفاوي  - ٢

يف دراولل ًاقفو  ،٢٠٠٩ ماعل ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسال ساسألا طخ
  :يلاتلا لودجلا
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  ةيرشعلا تاناخلا: -/٢٣ررقملا عورشم   - ياز
 ريرقت يف دراولا يمسرلا ريغ هيجوتلا ةيضاملا تاونسلا لالخ تعبتا دق ةنامألا نأب رقي ذإ  

ةيرشع ةناخ ىلإ فارطألا اهنع غلب يتلا ا يضاقلاو فارطألل رشع نماثلا عامتجالا  انايب برقت نأب  
  ، ةدحاو

ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ريثكلل نأب مّلسي ذإو ) ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم( 
نوزوألا دافنتسا ىلع ةضفخنم ةردق ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم    ، ا يف ةجردملا

تايمك ةلآض رابتعالا يف ذخأي ذإو اهمدختسي يتلا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ريبك ددع   ٥ ،  

دافنتسا ىلع ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ةردق ضافخنال ةجيتن هنأ كردي ذإو  
نم ا  ال ةيمك مادختسا ةلصاوم نع رفسي دق ةدحاو ةيرشع ةناخ ىلإ بيرقتلا نإف، نوزوألا  ناهتسي
  ، داوملا كلت

طخ تانايب باسحل ةمدختسملا ةيرشعلا تاناخلا يف رييغت يأ نوكي نأ لفكي نأ يف بغري ذإو  
  ًا،قباس ةمدقملا تانايبلا يف تارييغت يأ ىلإ يدؤي الو ًايعلطت ًارييغت جاتنإلاو كالهتسالل ساسألا

 ةديدجلا تانايبلا ةقباسلا تانايبلا

 ةيرتم نانطأ فرطلا
ةلادب نانطأ 

 ةيرتم نانطأ نوزوألا دافنتسا
ةلادب نانطأ 

 نوزوألا دافنتسا

  ٥،١  ٩١،٤٣  ٤،٥   ٨٢،٦٨  سودابرب
  ٥،٨  ٧٧،٩٦  ٦،٠   ٨٢،٧٣  كسرهلاو ةنسوبلا
  ٥،٣  ٩٦,٦٩  ٤،٥   ٨٢،٢  مالسلا راد ينورب

  ١،١  ١٩،٢٧١   ٠،٩   ١٦،٨٢٢  انايغ
  ٢،١  ٣٩،٠٩  ١،٢   ٢٢،٠٣  ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمج

  ٣،٨  ٦٨،٢٧١   ١٠،٣  ١٨٧،٠ وتوسيل
  ٠،١  ٢،٥٦  ٠،١   ٢،٠٤  والاب

  ١،٦  ٢٩،٠٩  ١،٦   ٢٨،٢٨  ناميلس رزج
  ٩،٥  ١٠٣،٧٢  ٩،٢   ٩٩،٩  دنليزاوس
  ١٩،٣  ٣٥٠   ٢٠،٥   ٣٧٢،٨٩  وغوت
  ٠،١  ٢،٤٣   رفص  ٠،٠١  اغنوت
  ٠،١  ١،٨٩   ٠،١   ١،٤٦  وتاوناف
  ١٧،١  ٣٠٣,٤٧  ١٢،٤  ٢٢٥ يوبابمز
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ت يف نيتيرشع نيتناخ مدختست نأ ةنامألا ىلإزعوي تابكرمل ساسألا طوطخ ليلحتو ميدق  
ةيونسلا تانايبلاو ، فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا دعب ةعوضوملا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا

ماعل ٧ةداملا بجومب اهنع غلبملا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل  هيلت يتلا ماوعألاو٢٠١١   .  

ةداملا بجومب صيخرتلا مظن ءاشنإ ةلاح: --/٢٣ررقملا عورشم   - ءاح لايرتنوم لوكوتورب نم ءاب٤     
ةرقفلا نأ ىلإ ريشي ذإ ةداملا نم ٣  فرط لك موقي نأب يضقت لايرتنوم لوكوتورب نم ءاب٤    ،

داوملا ريدصتو داريتسال صيخارت رادصإب صاخلا هماظن قيبطت ءدب خيرات نم رهشأ ةثالث نوضغ يف 
تاقفرملا يف ةجردملاو ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم اهحالصتسا وأ اهريو دت داعملا وأ ةلمعتسملا وأ ةديدجلا
  ، ماظنلا كلذ ليغشتو ءاشنإ نع ةنامألا ىلإ ريرقت ميدقتب، لوكوتوربلا نم ءاهو ميجو، ءابو، فلأ

نأ ريدقتلا عم ظحالي ذإو لصأ نم ًافرط ١٨٢  دق لوكوتوربلل لايرتنوم ليدعت يف ًافرط ١٨٥   
نأو ، ليدعتلا ماكحأ يضتقت امبسح نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا صيخرتل ًامظن تأشنأ

تاقفرملا ىلإ ليصفتلاب اهيف تراشأ اهصيخرت مظن نع ةفنصم تانايب تمدق فارطألا كلت نم ١٧٤  
  )٣(،مظنلا كلتل عضخت يتلا لايرتنوم لوكوتورب نم داوملا تاعومجمو

نأ ىلإ ريدقتلا عم ًاضيأ ريشي ذإو ىلع دعب قدصت مل يتلا لوكوتوربلا يف فارطألا نم  ١٠ 
نأو ، نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولل صيخرت مظن ًاضيأ تأشنأ دق لايرتنوم ليدعت

اهيدل صيخرتلا مظن نع ةف    ، نصم تامولعم تمدق فارطألا كلت نم ةينامث
وملا تارداصو تادراو دصر حيتت صيخرتلا مظن نأبملسي ذإو عنمو ، نوزوألل ةدفنتسملا دا 

  ، تانايبلا عمج نم نيكمتلاو، عورشملا ريغ راجتالا ا
ةدفنتسملا داوملا مظعم نم ًايجيردت صلختلا يف فارطألا هتقال يذلا حاجنلا نأب ًاضيأ مّلسي ذإو  

داري تسا تايلمع ةبقارم ىلإ ةيمارلا صيخرتلا مظن قيبطتو ءاشنإ ىلإ لوألا ماقملا يف ىزعي نوزوألل
  ، نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو

تايموقلا ةددعتم–ةلود  (ايفيلوب ىلإ بلطي  - ١ ، ةيطارقميدلا ايروك ةيروهمجو، ) 
، لايرتنوم ليدعت يف فارطألا دنلياتو، ناتسكيجاطو، يلوسرلا يسركلاو، اناغو، روداوكإو، اكينيمودو
ةفنصم تانايب دعب اهنم يأ مدقي مل يتلا ، لايرتنوم ليدعت يف فارطألا ريغ ةديدجلا اينيغ اوبابو اينيغ ىلإو
دعوم يفو ، ةعرسلا هجو ىلع ةنامألا ىلإ تامولعملا هذه ميدقت ىلإ ردابت نأ، اهيدل صيخرتلا مظن نع

  ؛نيعبرألاو نماثلا اهعامتجا يف ةنجللا اهيف رظنت يك، ٢٠١٢ سرام/راذآ ٣١هاصقأ 
مظن ليغشتو ءاشنإ متت نأ ىلع يتشيل -روميتو ، ونيرام ناسو، ايبويثإ ثحي  - ٢  

راذآ٣١هاصقأ دعوم يف كلذب ةنامألا غلبت نأو ، نكمم تقو برقأ يف اهيدل صيخرتلا   ؛٢٠١٢سرام / 
ًاماظن دعب ئشنت مل يتلاو لوكوتربلل لايرتنوم ليدعت يف فرطلا ريغ اناوستوب عجشي   - ٣

تايلمع ةبقارم فدرتلل ًاماظن ئشنت نأو ليدعتلا ىلع قدصت نأ ىلع، صيخرتلل  ريدصت  صيخ
   ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا داريتساو

                                                           
)٣(  UNEP/OzL.Pro.18/10. 
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، نادوسلاو، ناميلس رزجو، ةدحوملا ايزينوركيم تايالوو، رمقلا رزجو، داشت ثحي  - ٤
نأ ، تارداصلل طباوض نمضتت ال نوزوألل ةدفنتسملا داوملل صيخرتلل مظن ليغشتب موقت يتلا اغنوتو
ةداملل ًاقفو مظنلا هذه ميظنت لفكت لوكوتوربلا نم ءاب٤  مدقت نأو ، تارداصلل صيخارت اهميدقتو،  
  ؛رمألا اذه نع ةنامألا ىلإ ًاريرقت

يف ةجردملا داوملا ميظنتب امهيدل صيخرتلا ًا ماظن موقي ال نيتللا وغوتو سارودنه ثحي  - ٥
ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم  نيماظنلا نيذه لومش لفك ت نأ، )ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم(ا

  ؛رمألا اذه نع ةنامألا ىلإ ًاريرقت مدقت نأو، هالعأ ةروكذملا داوملا ريدصتو داريتسال طباوضل
ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسال صيخرتلا مظن ءاشنإ ةلاح ةيرود ةروصب ضرعتسي   - ٦

لوكوتوربلا نم ءاب٤ة داملا هيلإ وعدت امل ًاقفو، لوكوتوربلا يف فارطألا عيمج ىدل نوزوألل  .  
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 يناثلا قفرملا
  *نيكراشملا ةمئاق
  ةنجللا ءاضعأ

                                                           
 .ًايمسر نيكراشملا ةمئاق ررحت مل  *

  اينيمرأ
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 رصم
Dr. Ezzat Lewis Hannalla Agiby  
Director  
National Ozone Unit 
Egyptian Environmental Affair Agency  
Ministry of State for Environmental Affairs  
Agricultural Road, Maadi - P.O. Box 11728, Cairo  
Egypt  
Tel: +202 25285094 
Mobile+202122181424 
Fax: +202 381 76390  
E-mail: eztlws@yahoo.com  

 ندرألا
Mr. Ghazi Al Odat  
Ministry Adviser 
Head of Ozone Unit  
Ministry of Environment  
P.O. Box 1401  
Amman 11941, Jordan  
Tel: + 96 26 552 1931 
Fax: + 96 26 553 1996  
E-mail: odat@moenv.gov.jo  
Mr. Ed-din Fattouh  
Ozone Unit 
Ministry of Environment 
P.O. Box 1401, Amman 11941, 
Jordan 
Tel: + 962 79555 85 38 
Email: Emaddn@yahoo.com 

 اوغاراكين
Mrs. Hilda Espinoza Urbina 
Punto Focal de Protocolo de Montreal 
Directora General de Calidad Ambiental 
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) 
Kilometro 10, 1/2 Carretera Pananericana Norte  
Frente Zona Franca Industrial 
Managua  
Nicaragua  
Tel: +505 223 344 55 
Fax: +505 22 33 44 55 
Mob:+ 505 888 398971 
E-mail: hespinoza@marena.gob.ni, 
espinoza.urbina@gmail.com اكنال ىرس 
Dr. W.L. Sumathipala 
Senior Technical Advisor 
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Etul Kotte Road, Pitakotte,  
Sri Lanka 
Tel: + 94 11 288 3455 
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  يسورلا داحتالا
Mr. Sergey Vasiliev 
Focal Point 
Department of International Cooperation 
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Protocol  
D-242 GSP-5, B. Gruzinskaya 4/6 
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 ايسول تناس
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Sustainable Development  
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  ةوعدملا فارطألا

 قارعلا
Mr. Tuama A Helou  
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UNEP/OzL.Pro/ImpCom/47/6 

46 

فارطألا ددعتملا قودنصلا ةنامأ 
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Multilateral Fund Secretariat  
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