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 يف فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا
 داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب
 نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا
يناثلا نيرشت١٢-٨ ،كوكناب   ٢٠١٠ربمفون / 

يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم١٢دنبلا   * 
 تانايبلا نع غالبإلاو لاثتمالا لئاسم

لوكوتوربل  لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل
 لايرتنوم
 نوعبرألاو سماخلا عامتجالا
يناثلا نيرشت٥ و٤، كوكناب  ٢٠١٠ربمفون / 

ج نم٧ و٦ و٣دونبلا   **تقؤملا لامعألا لود 

بجومب ةمدقملا تامولعملاو تانايبلا نع ةنامألا همدقت ضرع 
ةلصلا تاذ اياضقلا نعو لايرتنوم لوكوتورب نم٩ و٧نيتداملا    

 تانايبلا ريرقت نع ةئشانلا ىرخألا لاثتمالا مدع اياضق يف رظنلا
ريغ عم ةيراجتلا تالدابملا يف لمتحملا لاثتمالا مدع تالاح 

لايرتنوم لوكوتورب نم٤ةداملا (ف ارطألا  ( 

داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب نم ٧ةداملا بجومب فارطألا اهمدقت يتلا تامولعملا   
 نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا
 ةنامألا ريرقت

 ةمدقم

ةرقفلاب ًالمع ريرقتلا اذه د  - ١  ىلع يوتحيو ،لايرتنوم لوكوتورب نم ١٢ةداملا نم ) ج(عأ  
لوليأ٣ىتح ةنامألا اهت قلت يتلا تامولعملا ًالمع٢٠١٠ربمتبس /  ةداملاب   لوكوتوربلا نم٧   .  

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.22/1. 

**  UNEP/OzL.Pro/ImpCom/45/1. 
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لايرتنوم لوكوتورب نم ٧ ةداملاصنت و - ٢ يلي امىلع   : 

ةيعجرملاتاونسلا تانايبب قلعتي اميف   )أ( ةثالث نوضغ يف ،مايقلا فرط لك ىلع ’’ )١( 
هتادراوو هجاتنإ نع ةيئاصحإل ا تانايبلاب ةنامألا ديوزتب ،ًافرط هيف حبصي يذلا تقولا نم رهشأ

ءاب نيقفرملا يفو . ..١٩٨٦ةنس نع فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم لك نم هتارداصو 
يف تانايبلا هذهل ةنكمم تاريدقت لضفأ وأ ١٩٩١ةنس نع ءاه قفرملا يف ] و [١٩٨٩ةنس نع ميجو   

 ؛‘‘ةيلعفلا تانايبلا رفاوت مدع ةلاح

، ةبسنلابو  )ب( ةيونسلا تانايبلل ةيئاصحإلا تانايبلاب ةنامألا دوزي نأ فرط لك ىلع ’’ 
ةداملا نم ٥ةرقفلا يف فرعملا وحنلا ىلع (يونسلا هجاتنإ نع  ةعضاخلا داوملا نم ةدام لك نع ) ١ 

ةطيسو داومك ةمدختسملا تايمكلاو ،ةدح ىلع لك ،ءاهو ميج ،ءاب ،فلأ تاقفرملا يف ةجردملا ةباقرلل 
فارطألا ريغو فارطألا نم تادراولاو ،فارطألا نم ةدمتعم تايجولونكت ةطساوب ةدابملا تايمكلاو  
قفارملا يف ةدراولا داوملا ب ةقلعتملا ماكحألا نايرس اهيف أدبي يتلا ةنسلا نع يلاوتلا ىلع اهيلإ تارداصلاو
هذه ميدقت نيع تيو ..... كلذ دعب ةنس لك نعو فرطلا كلذ ىلع ،يلاوتلا ىلع ءاهو ميجو ءابو فلأ

تانايبلا ا  ؛‘‘قلعتت يتلا ةنسلا ءاهتنا نم رهشأ ةعست هتياغ دعوم يف تانايبلا 

ةنامألا ىلإ فرط لك مدقي ’’ةعجرتسملا داوملا نأشب ةيونسلا تانايبلل ةبسنلاب ،هنأو   )ج(
يف ةدراول ا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم لك نم ةيونسلا هتارداصو هتادراو نع ةلصفنم ةيئاصحإ تانايب

اهريودت ديعأ يتلاو ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم  او فلأ قفرملا نم ةيناثلا ةعوم ا‘‘. 

نأ ىلإ هتاقفرمو ريرقتلا اذه يف ةدراولا ام ةنس يف بوسحملا جاتنإلل ةيبلسلا ميقلا ريشتو  - ٣
الخ ةجتنملا تايمكلا تزواجت دق ةطيسو داومك مادختسالل ترد  كلذ ل ص وأ ترمد يتلا تايمكلا

وأ اهريمدت ىرج يتلا تايمكلا نأ ىلإ بوسحملا كالهتسالل ةيبلسلا ميقلا ريشت ،لثامم وحن ىلعو  .ماعلا
تءاج تارداصلا نأ ًانمض ينعي امم ،ةدروتسملاو ةجتنملا تايمكلا تزواجتدق ماعلا كلذ يف اهريدصت   

داوملا تايمكب قلعتي اميف ه تاقفرمو ريرقتلا اذه يف ةدراولا ماقرألا بيرقت ىرجو .تانوزخملا نم
ةقيثولا (فارطألل رشع نماثلا عامتجالا نع رداصلا هيجوتلل ًاقفو يرشع رسك رادقمب ةباقرلل ةعضاخلا 

 UNEP/Ozl.Pro.18/10  تارقفلا  ،١٤٧ - ١٤٥(. 

                                                           
ارطألا ىلإ بلطي يتلا ىلوألا ةنسلا ىلإ ريرقتلا اذه يف‘‘ةيعجرملا ةنسلا’’حلطصم ريشي   )١( نع اهيف غالبإلا ف  
عضول ساسأك مدختسملا كالهتسالا وأ جاتنإلا ىوتسم ىلإ ‘‘يعجرملا ىوتسملا’’حلطصم ريشيو . ةنيعم ةدام تانايب  
نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألاب قلعتي اميفو ،لاثملا ليبس ىلعف . ةداملا نم يجيردتلا صلختلل ةينمزلا لوادجلا  

ماع ربتعي ٥ةداملا  سلا١٩٨٦،  يف كالهتسالا وأ جاتنإلا طسوتم لكشي امنيب ،فلأ قفرملا يف ةجردملا داوملل ةيعجرملا ةن  
ةباقرلا ريبادت هيلإ دنتست يذلا يعجرملا ىوتسملا١٩٩٧ – ١٩٩٥تاونسلا  ماع .     ةنسلا ١٩٨٩دعي ،لثامم وحن ىلعو  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل ةيعجرملا  مب قلعتي اميف٥    ، ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكر
ًافاضم١٩٨٩ماع يف داوملا هذه نم ةكلهتسملا ةيمكلل ايواسم يعجرملا ىوتسملا نوكيو  اهيلإ   ةيمك نم ةئاملا يف ٢،٨   

  .١٩٨٩ماع يف ةكلهتسملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم 
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اهاوتحم زجويو ريرقتلا اذه تاقفرمب ةمئاقىلع ١لودجلا يوتحيو  - ٤  . 

  ١لودجلا 
 ريرقتلا تاقفرم

 فصولا قفرملا

لوألا )أ(لوألا  فارطألا ىدل نيبوسحملا كالهتسالاو جاتنإلا نأشب٢٠٠٩تانايب  )ج(لوألاو ) ب(،    

 ٢٠٠٩ماعل داوملا نم تارداصلاو تادراولاو جاتنإلا ةنراقم  يناثلا

ةدرتسملاو ةديدجلا داوملا نم٢٠٠٩ماعل تارداصلاو تادراولا  ثلاثلا   

لبق نم اهداريتساو اهريدصت مت يتلا ةدرتسملا نوزو ألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا عبارلا
 ٢٠٠٩ماع يف فارطألا 

تامادختسالا نأشب اهنع غلبملا ٢٠٠٩ماع تانايب  سماخلا ةيليلحتلاوةيربتخملا    

كالهتسالاو جاتنإلا نع٢٠٠٩ماع تانايب ل صخلم سداسلا ةقطنم لك يف     

 فارطألا ىدل نيبوسحملا كالهتسالاو جاتنإلا نأشب ٢٠٠٨تانايب  )ج(عباسلاو ) ب(عباسلاو ) أ(عباسلا 

  ١٨/١٧ررقملل ًاقفو نيزختلا تالاحل دحوملا لجسلا  نماثلا

جاهنبوكو ندنل تاليدعتو لايرتنوملوكوتورب ىلع قيدصتلا ةلاح  - فلأ  نيجيبو لايرتنومو ن  
  لوكوتوربلل

ددح - ٥ الات ايرتنوم لوكوتورببجومبفرط لك ىلع ةبترتملا تامازتل   تاليدعت لالخ نم ل  
 فرطلااهيلعق دص يتلا لوكوتوربلا لدعملا ريغ لوكوتوربلا اهيلع صني يتلا هتامازتلا ىلإ ةفاضإلاب   ، .

ًازجوم٢لودجلا نمضتيو  ىتح لوكوتوربلا تاليدعت ىلع قيدصتلا تايلمعل   لوليأ٣   .٢٠١٠ربمتبس / 

   ٢لودجلا 
لوليأ٣ىتح قيدصتلا ةلاحل زجوم    ٢٠١٠ربمتبس / 

  كصلا ىلع تقداص يتلا فارطألا ددع  كصلا مسا
  ١٩٦  انييف ةيقافتا
  ١٩٦  لايرتنوم لوكوتورب
  ١٩٥  ندنل ليدعت
  ١٩٢  نجاهنبوك ليدعت
  ١٨١  لايرتنوم ليدعت
  ١٦٤  نيجيب ليدعت
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فارطألا نم ةيوئملا ةبسنلاو ،تاليدعتلا ىلع قيدصتلا ةلاح يلي اميف ةدراولا ماقرألا سكعتو - ٦  
ص دق فارطألا نم ةئاملا يف٨٣ىل ع ديزي ام نأ ظحاليو. تاليدعتلافلت خم ىلع تقدص يتلا تقد  

 .هتاليدعتو لوكوتوربلا ماكحأ عيمجب ةمزلم فارطألا ةيبلغأ نأ ينعي امم؛تاليدعتلا عيمج ىلع 

 لايرتنوم لوكوتورب تاليدعت ىلع قيدصتلا ةلاح

يأ ىلع قدصت  مل  
انييف ةيقافتا  تاليدعت (

( طقف لايرتنوم لوكوتوربو
% 1

ندنل تاليدعت ىلع تقدص 
طقف لايرتنومو نجاهنبوكو

% 8

 : تاليدعتلا عيمج ىلع تقداص
لايرتنومو نغاهنبوكو ندنل  

نيجيبو
% 83

ندنل يليدعت ىلع تقدص  
طقف نجاهنبوكو

% 6

ندنل ليدعت ىلع تقدص 
طقف

% 2

 
ًازجوم٣لودجلا مدقي و - ٧ مهأل   صني يتلا ةباقرلا ريبادتو تانايبلا ميدقتب ةقلعتملا تاطارتشالا  
 .هتاليدعتو لايرتنوم لوكوتورب اهيلع

  ٣لودجلا 
  هتاليدعتو لوكوتوربلاب ةطبترملا تامازتلالا مهأ
 تامازتلالا مهأ كصلا مسا

ا نم ةيناثلاو ىلوألا نيتعوم Ø لايرتنوم لوكوتورب  فلأ قفرمل ا داوم كالهتساو جاتنإ نع غالبإلا
اهكالهتساو اهجاتنإ ةبقارمو)تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(   

نم ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا تاعوم  جاتنإ نع غالبإلا Ø  ندنل ليدعت  ا يف ةجردملا داوملا كالهتساو
نوبركلا ديرولك يعابرو ىرخألا ةيرولفلا ةيرولكلا نوبركلا تابكرم (ءاب قفرملا 

 اهكالهتساو اهجاتنإ ةبقارمو) ليثيملا مروفورولكو
Ø  طقف ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم  تابكرم (ا يف ةجردملا داوملا نع غالبإلا

 )ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا
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 تامازتلالا مهأ كصلا مسا

ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم  Ø  نجاهنبوك ليدعت  تابكرم (ا يف ةدراولا داوملا كالهتسا نع غالبإلا
 هتبقارمو) ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا
Ø  ميج قفرملا نم ةيناثلا ةعوم  ا يف ةدراولا داوملا كالهتساو جاتنإ نع غالبإلا

ءاه قفرملا نم ىلوألا ةعوم   ديموربو ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم (او
 اهكالهتساو اهجاتنإ ةبقارمو) ليثيملا

هقيبطتو ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ر يدصتو داريتسا صيخارت رادصإل ماظن ءاشنإ Ø لايرتنوم ليدعت
 هنع غالبإلاو

ميج قفرملا نم ىلوألا ةعوم  Ø نيجيب ليدعت  نوبركلا تابكرم (ا يف ةدراولا داوملا جاتنإ ةبقارم
 )ةيرولف ةيرولكورديهلا
Ø  ميج قفرملا نم ةثلاثلا ةعوم  ا يف ةدراولا داوملا كالهتساو جاتنإ نع غالبإلا

 اهكالهتساو اهجاتنإ ةبقارمو) ناثيملا ورولكومورب(

ناترقفلا ٧ةداملا (ةيعجرملا تاونسلا تانايب نع غالبإلا ةلاح   -ءاب   )٢ و١، 
نيترقفلا يف ةدراولا تانايبلا ميدقتب ةقلعتملا تامازتلالا ٤لودجلا صخلي  - ٨ ةداملا نم ٢ و١   ٧ ،

قيدصتلا دنع ا   ىلععلطضت يتلاو، لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف كوكصلا فلتخم ةحاتملا ةدملاو    
قيدصتلا دعب تامازتلالا هذ  ءافولل فرطلل. 

   ٤لودجلا 
ةداملا نم ٢ و١نيترقفلا بجومب ةيعجرملا تاونسلا تانايب نع غالبإلا تامازتلا   ٧  

 قيدصتلا
غالبإلا بولطملا تاقفرملا 

ا  أشب
غلبملا ةيعجرملا ةنسلا 

ا  انايب نع
غالبإلا مزلي يتلا ةرتفلا 

 اهلالخ
رهشأ٦ ١٩٨٦ فلأ لايرتنوم لوكوتورب   
رهشأ٦ ١٩٨٩ ميجو ءاب ندنل ليدعت   

رهشأ٦ ١٩٩١ ءاه نجاهنبوك ليدعت   

اهيلإ راشملا تانايبلل ةنكمم تاريدقت لضفأ مدقت نأ فارطألل يغبني هنأ ىلع ٧ةداملا صنت  - ٩  
ةيلعفلاتانايبلارفاوت مدع ةلاح يف هالعأ   . 

تقداصيتلاتادهاع ملا ىلإ ًادانتساو - ١٠ فارطألا اهيلع  عيمج تمدق ،اهيلع قيدصتلا خيراوتو    
،فارطألا اهنم ةبولطملا ةيعجرملا تاونسلا تانايب ونيرام ناس ءانثتساب  درت يتلا ونيرام ناس قد صت ملو.  

لودجلا يف ا   كوكصلا هذه ىلع٥ةصاخلا ليصافتلا يفت نأ يلاتلاب اهيلع لازي الو ًارخؤم الإ ،   ،
 .كوكصلا كلت بجومب اهقتاع ىلع ةعقاولا غالبإلا تامازتلاب
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 ٥لودجلا 
 ةصاخلا ةيعجرملا تاونسلا تانايب دعب مدقت مل يتلا فارطألا ا

 فرطلا
ا  أشب مدقت مل يتلا تاقفرملا

 تاظحالم ةيعجرملا تاونسلا تانايب
ءاب )١٩٨٦(فلأ  ونيرام ناس  ،)١٩٨٩( ،

ىلوألا ةعوم/ميج ١٩٨٩( ا( ،
 )١٩٩١(ءاه 

وكوتورب ىلعفرطلا قداص ن جاهنبوكو ندنل يليدعتو لايرتنوم ل 
ناسين٢٣يف  تاونسلا تانايب ميدقت هيلع ناكو ٢٠٠٩ليربأ /   ،

لوألا نيرشت٢٢هاصقأ دعوم يف ةيعجرملا   .٢٠٠٩ربوتكأ / 

ةداملا نم ٧ و١ناترقفلا (ةيعجرملا تانايبلا نع غالبإلا ةلاح   -ميج  ناترقفلاو ،واو ٢  رركم ٨ و٣   
 ) ٥ةدامل ا نم ًاثلاث

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب فارطألا بناج نم ةباقرلا ريبادتب مازتلالا ساقي ال  - ١١ مادختساب ٥   
ةداملا نم ٢ و١ناترقفلا اهددحت يتلا ةيعجرملا تاونسلا يف كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسم  نم ًالدبو . ٧ 

نم رركم ٨ و٣نيترقفلا يف ةددحملا تاونسلا ةددعتم تارتفلل كالهتسالاو جاتنإلا مدختسي ،كلذ   
فارطألا كلت لاثتما ىدم ديدحتل تارتفلا كلت لالخ كالهتسالاو جاتنإلا تانايب مدختستو . ٥ ةداملا

ىلإ فلأ ٢داوملا بجومب ةباقرلا ريبادتل   ٢ ، لوكوتوربلا نم ءاط ةلخدملا تايوستلاو تاليدعتلل ًاقفو  
تابكرم ىلع ةضورفملا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىوتسم ساقي ،لثامم وحن ىلعو . ٥ةداملا بجومب اهيلع 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ىدل  ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا مادختساب ٥   
ةداملا نم ٧ و١نيترقفلا يف ةددحملا كالهتسالاو جاتنإلا تايوتسم  نع ةفلتخم تايوتسم يهو ،واو ٢   

ناترقفلا اهددحت يتلا ىصقألا دحلا تايوتسم ةداملا نم ٢ و١  يتلا تاونسلا ىلإ ٦لودجلا ريشيو . ٧   
 .ةيعجرملا تانايبلا نع اهيف غالبإلا بلطي

 ٦لودجلا 
تايوتسم اهسايق يف مدختست ال يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا نم ققحتلل ةبولطملا يعجرملا ىوتسملا تانايب 

 ةيعجرملا تاونسلا

 قفرملا فارطألا ةعومجم
ةيعجرملا تايوتسمل ا تانايب

 كالهتسالاو جاتنإلل
مازلإل هيلع قيدصتلا بولطملا كصلا 

 ةباقرلا ريبادتل لاثتمالاب فرطلا

بجومب ةلماعلا فارطألا 
ةداملا نم ١ةرقفلا   ٥ 

فلأ قفرملاب ةقلعتملا تانايبلا  فلأ
 ١٩٩٧ - ١٩٩٥تاونسلل 

 لايرتنوم لوكوتورب

بجومب ةلماعلا فارطألا 
ملا نم١ةرقفلا   ٥ةدا  

ءاب قفرملاب ةقلعتملا تانايبلا  ءاب
 ٢٠٠٠ - ١٩٩٨تاونسلل 

 ندنل ليدعت

بجومب ةلماعلا فارطألا 
ةداملا نم ١ةرقفلا   ٥ 

ءاه قفرملاب ةقلعتملا تانايبلا  ءاه
  ١٩٩٨ – ١٩٩٥تاونسلل 

 

 نجاهنبوك ليدعت



UNEP/OzL.Pro.22/7-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/45/2 

7 

 قفرملا فارطألا ةعومجم
ةيعجرملا تايوتسمل ا تانايب

 كالهتسالاو جاتنإلل
مازلإل هيلع قيدصتلا بولطملا كصلا 

 ةباقرلا ريبادتل لاثتمالاب فرطلا

بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا 
ةداملا نم ١ةرقفلا   ٥ 

ةعوم /ميج ا
 ىلوألا

نوبركلا تابكرم تان ايب
ةيرولكورديهلاو ةيرولف ةيرولكلا 

يأ  (١٩٨٩ماعل ةيرولف 
ىلوألا ةعوم /فلأ ناقفرملا ا

ىلوألا ةعوم/ميجو ا( 

كالهتسالاب ينعملا ن جاهنبوك ليدعت
 جاتنإلاب ينعملا نيجيب ليدعتو

تادهاعم ن م هيلع تقداص املًاقفو ةبولطملا ةيعجرملا تانايبلا فارطألا عيمج تمدق دقو  - ١٢
 .نيفرط ءانثتساب ،اهل اهقيدصت خيراوتلو

ةقلعتملا ىصقألا دحلا تانايب امدقي مل نيذللا نيفرطلا نع ةلصفم تامولعم ٧لودجلا نمضتيو  - ١٣  
 .اهنع غالبإلا بولطملا تاونسلا نم رثكأ وأ ةنسل اهديدحت مت يتلا داوملا ةعومجمب

 ٧لودجلا 
 ةصاخلا يعجرملا ىو اتسملا تانايب دعب مدقت مل يتلا فارطألا

 فرطلا
مدقت مل يتلا تاونسلاو داوملا 

ةيعجرملا تانايبلا ا   تاظحالم أشب
نوبركلا تابكرم تانايب  اينامور

: ١٩٨٩ماعل ةيرولف ةيرولكلا 
 *يعجرملا جاتنإلا ىوتسم ديدحت

ىلوألا ةعوم   ا يف ةدراولا داوملل
  فلأ قفرملا نم

ةيرولكوردي هلا نوبركلا تابكرمنم اينامور جاتنإ ناك 
ًايواسمةيرولف ًامود رفصلل  تانايب ميدقتل يلاتلاب موزل الو .  
 .اهلاثتما نم ققحتلل ةيعجرم

ريغ فرط (ونيرام ناس 
 )٥ةداملا بجومب لماع 

نوبركلا تابكرم تانايب 
 ١٩٨٩ماعل ةيرولف ةيرولكلا 

تايوتسملا ديدحتل ةمزاللا 
يف ةدراولا داوملل ةيعجرملا 

ةعوم  فلأ قفرملا نم ىلوألاا 

جاتنإ وأ كالهتسا تايوتسم نع دعب ونيرام ناس غلبت مل 
تانايب ميدقتب اهمزلي ام يلاتلاب دجوي الو . رفصلا نع ديزت
 .ةيعجرم

اينامور نأ امبو . هتاليدعتو لوكوتوربلا يف فارطألا ءاضعألا هلود عيمجل كالهتسالا تانايب ميدقت يبوروألا داحتالا ىلوتي  *
 .اهلاثتما نم ققحتلل تانايبلا هذه مييقت يرجيو طقف جاتنإلا نع تانايب مدقت يهف ،يبوروألا داحتالا يف وضع

ديزي كالهتسا نع اينامور وأ ونيرام ناس نم يأ غلبت مل ،هالعأ لودجلا يف هيلإ راشملل ًاقفو و - ١٤
ريغ كالهتسا تانايب نع اهغالبإ نيح ىلإ ةيعجرم تانايب ميدقتب ةمزلم ريغ يلاتلاب يهو. رفصلا نع  
 .ةيرفص
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ناترقفلا ٧ةداملا (تانايبلا ميدقت تاطارتشال لاثتمالا ةلاح   -لاد  رركم٣ و٣  ةرتفلا نع )  
٢٠٠٩ -  ١٩٨٦ 

ةداملا نم ٣ةرقفلا صنت  - ١٥ ميدقتب فارطألا عيمج مايق بوجو ىلع لايرتنوم لوكوتورب نم ٧   
أ ةعست زواجتت ال ةرتفنوضغيف ةنيعم ةنسل تانايبلا  تانايبلا كلت ا   قلعتت يتلا ةنسلا ءاهتنا دعب رهش .

ًالاثتما تلثتما دق فارطألا عيمج نأ نيبتي٢٠٠٨ - ١٩٨٦ةرتفلاب قلعتي اميفو  ًامات،  ةقلعتملا ا    امازتلال  
ةداملا نم ٣ةرقفلا بجومب تانايبلا ميدقتب   ٧. 

خيرات ىتحو ٢٠٠٩ماع تانايبب قلعتي اميفو  - ١٦ لوليأ٣،  ماق ،٢٠١٠ربمتبس /  فرط ١٠٠   
ًافرط٢٦( ةرقفلا بجومب لمعي ال   ةداملا نم ١  ًافرط٧٤ و٥  ًالماع  ةرقفلا كلت بجومب  هتانايب ميدقتب )  
تانايبلا ميدقت اهنم بولطملا١٩٦ ـلا فارطألا نيب نم ةنسلا كلتل كالهتسالاو جاتنإلا تانايب درتو .  

لوألا قفرملا يف ٢٠٠٩ماعل نيبوسحملا  تلا اذ) ج (-) أ(  ريرق. 

املاح جاتنإلاو كالهتسالا تانايب ميدقت ةلصاوم ىلع فارطألا ٢٠/١٢ررقملا عجش دقو  - ١٧  
ناريزح٣٠لبق كلذ متي نأ ذبحيو ،حاتت  . ١٥/١٥ررقملا يف هيلع قفتا امبسح ،ماع لك نم هينوي / 

ناريزح٣٠لولحبو  مدق ،٢٠١٠هينوي /  ًافرط ٦٨  ًافرط٥٠ مهنيب نم(  ًالماع  ةرقفلا بجومب   نم١    
ةرقفلا كلت بجومب لماع ريغ ًافرط١٨ و٥ةداملا   . ٢٠٠٩ماعل هتانايب )  

لبق  - ١٨   لوليأ٣٠دعُأ دق ريرقتلا اذه نأ امبو ميدقتل يئاهنلا دعوملا وهو ٢٠١٠ربمتبس /   ،
ماعل ا   ضارعتسايرجيسف، ٧ةداملل ًاقفو  ٢٠٠٩انايب فارطألا مدقت مل يتلا ةيقبتملا فارطألا ةلاح    

ةنسلل ا   اهمازتلاب فت مل فارطأ يأ ءامسأب ةمئاق نمضتتس ريرقتلا اذه ىلإ ةفاضإ يف ةروكذملاانايب  
 .٢٠٠٩ماعل تانايبلا ميدقتب 

تامادختسالاو ةيساسألا تامادختسالل ةحونمملا تاءافعإلاب ةقلعتملا ةيبساحملا تامولعملا   - ءاه 
 ٢٠٠٩ماع يف ةجرحلا 

إلاب ةقلعتملا تامولعملا٨لودجلا زجوي  - ١٩ تابكرمل ةيساسألاتامادختسالا لجأ نم ت اءافع   
ةرقفلا بجومب ةلماع ريغ فارطأل تحنم يتلا ٢٠٠٩ماعل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  ةداملا نم ١  نم ٥   

ميدقت ةلاح نع تامولعم لودجلا نمضتيو . ٢٠/٢ و١٩/١٤ و١٩/١٣تاررقملا يف لوكوتوربلا 
نم ٩ةرقفلا يف دراولل ًاقفو و. ٨/٩ررقملا يف در اوللًاقفو  ٢٠٠٩ماعل ةيبساحملا اهريراقتل فارطألا   

ريراقتلا هذه مدقت نأ ة يساسألا تامادختسالل تاءافعإ تحنميتلا فارطألا ىلإ بلط ي، ٨/٩ررقملا 
يناثلا نوناك٣١هاصقأ دعوم يف   .ماع لك نم رياني/ 
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  ٨لودجلا 
ريغ فارطألل ةحونمملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةجرحلا تامادختسالل ةحونمملا تاءافعإلا  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  ماعل لوكوتوربلا نم ٥   ٢٠٠٩  

 فرطلا
ةافعملا ةيمكلا 

 ٢٠٠٩ماع نع ةبساحملا ريرقت ميدقت ةلاح  )ةيرتملا نانطألاب(
  يبساحملا هريرقت دعب مدقي مل ٢٢ يبوروألا داحتالا

 يبساحملا هريرقت مدق ٣٧٨ يسورلا داحتالا

 يبساحملا اهريرقت تمدق ٢٨٢ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

ًازجوم٩لودجلا مدقي ،لثامم وحن ىلعو  - ٢٠ قلعتملا تامولعملل  تامادختسالل تاءافعإلاب ة  
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل تحن جرحلا  ةداملا نم ١م يتلا ليثيملا ديموربل ة راطإ يف كلذو ٥   ،

ماعل ةيبساحملا اهريراقتل فارطألا ميدقت ةلاح نع تامولعم لود جلا نمضتيو. ٢٠/٥ و١٩/٩نيررقملا 
 . ١٦/٦ررقملل ًاقفو  ٢٠٠٩

   ٩لودجلا 
ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل ةحونمملا ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالل ةحونمملا تاءافعإلا 

ماع يف لوكوتوربلا نم ٥ةداملا نم  ١  ٢٠٠٩ 

 فرطلا
ةافعملا ةيمكلا 

 ٢٠٠٩ماع نع ةبساحملا ريرقت ميدقت ةلاح  )ةيرتملا نانطألاب(
 يبساحملا اهريرقت تمدق ٣٧،٦١ ايلارتسأ

 يبساحملا اهريرقت تمدق ٣٩،١١٥ ادنك

 ٦١٠،٥٥٤ ليئارسإ
لوصحلل ًابلط تمدق اهنكل يبساحملا اهريرقت دعب مدقت مل  

 ٢٠١١ماع يف ءافعإ ىلع 

 يبساحملا اهريرقت تمدق ٣٠٥،٣٨ نابايلا

 يبساحملا اهريرقت تمدق ٣ ٩٦١،٩٧٤  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

مدقت مل يتلا فارطألا ةيضق يف ذيفنتلا ةنجل رظنتسو - ٢١ دعبةيبساحملا اهريراقت  مدقتسو  دق ام ،   
يصوتنم اهنع ردصي ارطألاعامتجاىلإ تا     .ف 

 ٢٠٠٩ماع نع ةمدقملا تانايبلل ىرخأ ليصافت   - واو
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ري غ ةعبسلا نادلبلا تمدق - ٢٢ نع تانايب اهؤامسأ ةيلاتلا ٥   

يهو٢٠٠٩ماعل نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ   ، : ، ادنك ،ةيكيشتلا ةيروهمجلا ،ايناملأ ،اينابسإ
ديح ولا دلبلا يه نابايلا تناكو. نابايلا ،ادنلوه ،ةيلامشلا ادنلريآو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا
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ةجتنملا ىرخألا فارطألا امأ . ٢٠٠٩ماع يف ليثيملا ديمورب جاتنإ نع غلبأ يذلا نادلبلا كلت نيب نم 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ  ماعل نأشلا اذ ٥   تانايب يأ مدقت ملف  ،٢٠٠٩. 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا نادلبلا تغلبأو  - ٢٣ اوم جاتنإ نع اهؤامسأ ةيلاتلا٥  ةدفنتسم د  
ماع يف ةباقرللةعضاخ نوزوألل  يهو٢٠٠٩  ةيروهمج (اليو رتف ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ايروك ةيروهمج: ، 

كيسكملا)ةيرافيلوبلا - ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ةجتنملا ىرخألا فارطألا امأ . ،  مدقت ملف ٥   ،
اذ   ماعل نأشلاتانايب يأ  ٢٠٠٩. 

اتلا١٧ـلا فارطألا تغلبأو - ٢٤ يف نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نم تارداص نع اهؤامسأ ةيل  
تارداصلا كلت ةهجو نع تامولعم تمدقو ٢٠٠٩ماع  ةدراولا داوملل ةبسنلاب بولطم وه امل ًاقفو (، 

ررقملا نم ٤ةداملا بجومب ءابو فلأ نيقفرملا يف  ررقملا بجومب ىرخألا داوملا عيمجلو ٧/٩   ،١٧/١٦ ،
بونج ،وغابوتو دادينيرت ،ايكرت ،دنليات ،ليزاربلا ،ادوبربو اوغيتنأ ،ايلارتسأ ،يبور وألا داحتالا: يهو
. نابايلا ،سارودنه ،ادنليزوين ،سويشيروم ،كيسكملا ،ايبمولوك ،اكيراتسوك ،ادنك ،ايتاورك ،ايقيرفأ

 ضعب نع ،سويشيرومو كيسكملاو ادنكو يبوروألا داحتالا يهو ،فارطألا كلت نم ةعبرأ تغلبأو
تارداصلا كلت ةهجو ددحت مل اهنكل٢٠٠٩ماع يف نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملل تارداصلا   ،. 

ماع يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداص نع )ةيرافيلوبلا -ةيروهمج (اليو رتفتغلبأو  - ٢٥
ددحت مل اهنكل ٢٠٠٩ اةهجو،  ارداص نم يأ  . 

: ٢٠٠٩ماع يف ليثيملا ديمورب نم تا رداص نع اهؤامسأ ةيلاتلا ةعبسلا فارطألا تغلبأو - ٢٦
 ، سارودنه ،ادنليزوين ،كيسكملا ،اكيراتسوكليزاربلايبوروألا داحتالا ،ايلارتسأ  ،. 

ماع يف ناثيملا ورولكومورب جاتنإ نع تاغالب يأ درت ملو - ٢٧ داحتالا نأ نم مغرلا ىلع ٢٠٠٩   ،
نع تاغالب درت ملو . ةداملا كلت نم تادراو نع تغلبأ ادنليزوينو ادنكو ايقيرفأ بونجو يبوروألا

 .يبوروألا داحتالا نم الإ اهنم تارداص

ماع يف اهنع فارطألا تغلبأ يتلا داوملا جاتنإل ًازجوم ريرقتلا اذه نم يناثلا قفرملا نمضتيو - ٢٨  
اهنم تارداصلاو تادراولاو٢٠٠٩  . 

يتلا ةدرتسملاو ةديدجلا داوملا نم تارداصلاو تادراولا ريرقتلا اذه نم ثلاثلا قفرملا زجويو  - ٢٩
 .٢٠٠٩ماع يف اهنع فارطألا تغلبأ 

ةقبطل ةدفنتسملا ةدرتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولا ريرقتلا اذه نم عبارلا قفرملا زجويو  - ٣٠
 .٢٠٠٩ماع يف اهنع فارطألا تغلبأ يتلا نوزوألا 

وأ جا تنإلا نع تانايب تمدق يتلا فارطألاب ةمئاق ريرقتلا اذهل سماخلا قفرملا يف درتو - ٣١
ماعل ةيليلحتلاو ةيربتخملاتامادختسالا ضارغأل كالهتسالا   ٢٠٠٩. 
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جاتنإلا تايوتسم تانايبل قطا نملا بسح ًازجوم ريرقتلا اذهل سداسلا قفرملا نمضتيو - ٣٢
  .٢٠٠٩ماعل ةبوسحملا كالهتس الاو

عباسلا تاقفرملا يف ضرع  - ٣٣ نع تانايب ريرقتلا اذه نم ) ج(عباسلاو ) ب(عباسلاو ) أ(تو
   .٢٠٠٨ماعل ةبوسحملا كالهتسالاو جاتنإلا تايوتس م

ةداملا نم ١ةرقفلاب ةلماعلا ريغ فارطألا لاثتما ةلاح    -ياز  ماع يف ةباقرلا ريبادتل ٥   ٢٠٠٩ 
ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ىلع قبطنت يتلا ةباقرلا ريبادتب زجوم ١٠لودجلا يف دري  - ٣٤  

ةداملا نم ١ ماعل ٥   ٢٠٠٩. 

  ١٠لودجلا 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ىلع قبطنت يتلا ةباقرلا ريبادت  ماعل ٥   ٢٠٠٩ 

ةعوم  ماع يف قبطنت يتلا *ةباقرلا ريبادت او قفرملا كالهتسالاو جاتنإلا ىلع٢٠٠٩    

، /ميج ،ءاب ،فلأ ةيناثلا ةعوم ا
ءاه ،ةثلاثلا ةعوم/ميج ا 

 كالهتسالاو جاتنإلا نع يجيردتلا فقوتلا

ىلوألا ةعوم /ميج تابكرم (ا
 )ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا

 ةيعجرملا تايوتسملا دنع ديمجتلا: جاتنإلا
يعجرملا ىوتسملا نم ةئاملا يف٦٥نع ديزي ال : كالهتسالا   

ألا عامتجا نم رارقب وأ لوكوتوربلا بجومب ةافعملا وأ ةدمتعملا وأ ا  *  فارطحومسملا تايمكلا ءانثتساب 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألاب قلعتي اميفو  - ٣٥ حومسملا تازواجتلا رصتقت ٥   ،
تامادختسالا ىلعو ،ةيرورضلا تامادختسالاو ةيساسألا تامادختسالل ةحونمملا تاءافعإلا ىلع ا  

إلا ةدايزو ،ةيليلحتلاوةيربتخملا رطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتلجاتن  ةرقفلا بجومب ةلماعلا فا  
ةداملا نم ١ فارطألا نيب اميف جاتنإلا قوقح لقناهرابتعا يف ةنامألا عضتو . ٥  ةلاح ضارعتسا دنع  
 .لاثتمالا

يف ةنيبملا تاهويرانيسلا بجومب نيزختلا نع نيمجانلا نيدئازلا كالهتسالاو جاتنإلا لجسيو  - ٣٦
ارجإل ناعضخي الو ،طقف مالعإلا ضرغب١٨/١٧ررقملا  فارطألا تاهيجوت ىلع ءانب ،لاثتمالا مدع ء  

 .ررقملا كلذ يف ةدراولا

ماع نع ا ٥ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ددع غلب دقو  - ٣٧  انايب تمدق يتلا  
مويلا ىتح ٢٠٠٩ ًافرط٢٦  ضيفختل ةينمزلا لوادجلاب ديقتلا مدع تالاح عيمج ١١لودجلا ضرعيو .    

ن  .٢٠٠٩ماعل فارطألا اهتمدق يتلا تانايبلا اه يبت امبسح كالهتسالا



UNEP/OzL.Pro.22/7-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/45/2 

12 

  ١١لودجلا 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ديقت مدع تالاح  كالهتسالا ضفخل ةينمزلا لوادجلاب ٥   

 ٢٠٠٩ماع يف 
دافنتسا ةلادب نانطألا 

 نوزوألا

 فرطلا
قفرملا 
ةعوم   او

ةيمكلا 
 ةيعجرملا

يف كاله تسالا
 قيلعتلا وأ ريسفتلا ٢٠٠٩

ةعوم /ءاه ايلارتسأ -١ ا
 ىلوألا

ًانط٢٠،٠= ةيساسألا تامادختسالا  ٢٠ ٤٢٢،٤ دافنتسا ةلادب    
دافنتسا ةلادب نط ٢٢،٦= ةافعملا ةيمكلا. نوزوألا  

 . )٢ (١٩/٩ررقملا يف نوزوألا 

ةعوم /ءاب ا
 ةيناثلا

ةيليلحتلاوةيربتخملاتامادختسالا  ٠،٢ ٦ ١٦٧،٧ نط ٠،٢=   ةلادب  
 . نوزوألا دافنتسا

 ادنك -٢

ةعوم /ءاه ا
 ىلوألا

ًانط١٧،٠= ةيساسألا تامادختسالا  ١٧ ١٢٠،١ دافنتسا ةلادب    
ًانط٢٣،٥= ةافعملا ةيمكلا . نوزوألا دافنتسا ةلادب    
 .)٢ (١٩/٩و) ١ (٢٠/٥ني ررقملا يف نوزوألا

ةعوم /ءاب ا
 ةيناثلا

ةيليلحتلاوةيربتخملاتامادختسالا  ١٤،٢ ٧٤ ٨٧٩،٢ ًانط١٤،٢=     
 . نوزوألا دافنتسا ةلادب

ةعوم /ءاب ا
 ةثلاثلا

ةلادب نط ٠،١= ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ٠،١ ١٧ ٢٧٨،٦  
 . نوزوألا دافنتسا

 نابايلا -٣

ةعوم /ءاه ا
 ىلوألا

ًانط١٦٧،٢= ةيساسألا تامادختسالا  ١٦٧،٢ ٣ ٦٦٤،١ ةلادب    
ًانط١٨٣،٢= ةافعملا ةيمكلا. نوزوألا دافنتسا   

 . )٢ (١٩/٩ررقملا يف نوزوألا دافنتسا ةلادب 

ضفخل ةينمزلا لوادجلاب ديقتلا مدع تالاح عيمج هاندأ ١٢لودجلا يف درت ،لثامم وحن ىلعو  - ٣٨  
ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نم ةمدقملا تانايبلا اهن   ةداملا نم ١يبت امك جاتنإلا ماعل ٥   ٢٠٠٩ .

يف ريشأ ام اذإو ل صصخملادومعلا  ي ملحيضوتلا نأ ىلإ قيلعتلا وأ ريسفتل  ةنامألا نأ ينعي اذهف ،دعب در  
 .ةينعملا فارطألا عم ةلاحلا عباتت
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 ١٢لودجلا 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ديقت مدع تالاح  يف جاتنإلا ضفخل ةينمزلا لوادجلاب ٥   

 ٢٠٠٩ماع 
 نوزوألا دافنتسا ةلادب نانطألا

 فرطلا
قفرملا 

ةعوماو  ةيعجرملا ةيمكلا 
ماعل جاتنإلا 
 قيلعتلا وأ ريسفتلا ٢٠٠٩

ةعوم /ءاب ا
 ةيناثلا

ةيليلحتلاوةيربتخملاتامادختسالا  ١٤،٢ ١٩ ٦٠٢ ًانط١٤،٢=   ةلادب    
 . نوزوألا دافنتسا

ةعوم /ءاب ا
 ةثلاثلا

ةيليلحتلاو ةيربتخملاتاجايتحالا  ١٩٣،٨ ١٥ ٦٣٦،٤ ةلادب نط ٠،١٠=    
ةيساسألا تاجايتحالا ةيبلتل جاتنإلا . نوزوألا دافنتسا

 ١٩٣،٧ = ٥ةداملا بجو مبةلماعلا فارطألل ةيلحملا 
نوزوألا دافنتسا ةلادبًانط تاجايتحالل هب حومسملا .  

ًانط٢ ٣٤٥،٥ةيلحملا ةيساسألا  دافنتسا ةلادب    
 . نوزوألا

 نابايلا -١

ةعوم /ءاه ا
 ىلوألا

دافنتسا ةلادب نط ١٦١،٢= ةجرحلا تامادختسالا  ١٦١،٢ ٣ ٣٧٦،١  
دافنتسا ةلادب نط ١٨٣،٢= ةافعملا ةيمكلا. نوزوألا  

 . )٢ (١٩/٩ررقملا يف نوزوألا 

ةعوم /فلأ اينابسإ -٢ ا
 ىلوألا

فارطأل ةيلحملا ةيساسألا تاجايتحالا ةيبلتل جاتنإلا  ١ ٤٢٦ ٣٣ ٧٢٧
دبًانط ١ ٤٢٦،٠= ٥ةداملا  . نوزوألا دافنتسا ةلا 

حومسملا . ًانط ١ ٠٤٤،٥= ةبستكملا جاتنإلا قوقح
نط٤٠٧،٧=  ةيلحملا ةيساسألا تاجايتحالل هب ةلادب ًا   
 . نوزوألا دافنتسا

ةكلمملا  -٣
  ةدحتملا

ةعوم /ميج ا
 ةيناثلا

نانطأ ٣،٩= ةدئازلا ةجتنملا ةيمكلا : رظتنملا حيضوتلا ٣،٩ رفص  
ةيبلتل ةجتنملا اهنع غلبملا ةيمكلا . نوزوألا دافنتسا ةلادب

 ١،٢ = ٥ةداملا فارطأل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا 
ةباقرلا ريبادت صنت الو . نوزوألا دافنتسا ةلادب نط

ةيمك ىلع ميج قفرملا نم ةيناثلا ةعوم   ا داومب ةقلعتملا
 .ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل اهجاتنإب حومسم

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا لا ثتما ةلاح   -ءاح  ماع يف ةباقرلا ريبادتل ٥   ٢٠٠٩ 
ًازجوم١٣لودجلا ضرعي  - ٣٩ ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع قبطنت يتلا ةباقرلا ريبادتل    

ماع يف ٥ةداملا نم  ١  ٢٠٠٩. 
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  ١٣لودجلا 
ماعل ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا ىلع قبطنت يتلا ةباقرلا ريبادت   ٢٠٠٩ 

ةعوم  جاتنإلا ىلع ٢٠٠٩ماع يف قبطنت يتلا ةباقرلا ريبادت  او قفرملا  
 *كالهتسالاو

ىلوألا ةعوم /فلأ يعجرملا ىوتسملا نم ةئاملا يف١٥ىلع ديزي ال ام  )ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا   
ةيناثلا ةعوم /فلأ ىوتسملا نم ةئاملا يف٥٠ىلع ديزي ال ام  )تانولاهلا(ا يعجرملا    
ىلوألا ةعوم /ءاب يعجرملا ىوتسملا نم ةئاملا يف١٥ىلع ديزي ال ام  )ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا   
ةيناثلا ةعوم /ءاب يعجرملا ىوتسملا نم ةئاملا يف١٥ىلع ديزي ال ام  )نوبركلا ديرولك يعابر(ا   

ةثلاثلا ةعوم /ءاب يعجرملا ىوتسملا نم ةئاملا يف٧٠ىل ع ديزي ال ام )ليثيملا مروفورولك(ا   
ميجو ةيناثلا ةعوم/ميج ةثلاثلا ةعوم /ا نوبركلا تابكرم (ا

 )ناثيملا ورولكوموربو ،ةيرولف ةيرولكورديهلا
ةئاملا يف١٠٠ةبسنب يجيردت صلخت    

ىلوألا ةعوم /ءاه يعجرملا ىوتسملا نم ةئاملا يف٨٠ىلع ديزي ال ام  )ليثيملا ديمورب(ا   
فارطألا عامتجا نم رارقب وأ لوكوتوربلا بجومب ةافعملا وأ ةدمتعملا وأ ا  *  حومسملا تايمكلا ءانثتساب 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألاب قلعتي اميف و - ٤٠ حومسملا تازواجتلا رصتقت ا ٥   ،
ررقملا يف ةددحملا ةيليلحتلاو ةيربتخملاتامادختسالا ىلع ًايلاح  نهر٢١/٦  كلذ اهددحي يتلا طورشلاب ًا،   

نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل جاتنإلا ةدايز ىلعو ،ررقملا   
 . ٥ةداملا 

نم ةصلختسملا كالهتسالاو جاتنإلا لوادجب ديقتلا مدع تالاح عيمج ١٤لودجلا جرديو  - ٤١  
لابجومب ةلماعلا فارطألا اهتمدق يتلا تانايبلا ةداملا نم ١ةرقف   ماعل ٥  ج ىلإ٢٠٠٩  تامولعم بنا ، 

لاثتمالا ةلاح ىلإ ةدوعلل لمعلا ططخ راطإ يف اهيلع قفتملاسايقلا سسأو فارطألا نع   . 

ت تاررقم ايف تناك يتلا فارطألاب قلعتي اميفو  - ٤٢  نمضت أشب تذختا يتلاو لاثتما مدع ةلاح
ىلإ فد   ةبوحصم لاثتمالل ةدوعلالمع ططخ دودحلا مدختست ،اهذيفنت نمز د د حسايقلل سسأب 

ا  امازتلاب فارطألا كلت ديقت نم ققحتلل يساسألا لماعلا اهرابتعاب تاررقملا كلت اهيلع تصن يتلا
دصر ىلإ وعدت فارطألا كلتب ةصاخلا تاررقملا نأ ثيحو . اهكالهتساو اهجاتنإتايوتس م ضيفختب
دراولا تازواجتلا لودج يف اهعيمج تجردأ دقف ،بث ك نع اهلمع ططخ ذيفنت يف مدقت نم هزرحت ام

ال وأ ا   .امازتلاب تفوأ دق تناك اذإ امع رظنلا ضغب ،هاندأ

يف ةنيبملا تاهويرانيسلا بجومب نيزختلا نع نيمجانلا نيدئازلا كالهتسالاو جاتنإلا لجسيو  - ٤٣
ضرغب ١٨/١٧ررقملا  ، مالعإلا  لاثتمالا مدع ءارجإل ناعضخي الو ،طقف يف ةدراولا تاهيجوتلل ًاقفو  

 .ررقملا كلذ
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  ١٤لودجلا 
سسأ اهل تددح يتلا فارطألا نع تامولعمو ،كالهتسالا ضيفختل ةينمزلا لوادجلاب ديقتلا مدع تالاح 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا لمع ططخ يف اهيلع قفتم سايق  ماعل ٥   ،٢٠٠٩ 
 نوزوألا دافنتسا ةلادب نانطألا

 فرطلا
قفرملا 

ةعوم   ةيعجرملا ةيمكلا او
يف كالهتسالا 

 قيلعتلا وأ ريسفتلا ٢٠٠٩ماع 

ةعوم /فلأ اينابلأ -١ ا
 ىلوألا

نط رفص غلابلا سايقلا ساسأب مازتلالا دودح يف  رفص ٤٠،٨
ررقملا يف دراولا نوزوألا دافنتسا ةلادب  ١٥/٢٦ . 

ةعوم /ءاه اينيمرأ -٢ ا
 ىلوألا

نط رفص غلابلا سايقلا ساسأب مازتلالا دودح يف  رفص رفص
 . ١٨/٢٠ررقملا يف دراولا نوزوألا دافنتسا ةلادب 

ةعوم /فلأ زيلب -٣ ا
 ىلوألا

نط رفص غلابلا سايقلا ساسأب مازتلالا دودح يف  رفص ٢٤،٤
ررقملا يف دراولا نوزوألا دافنتسا ةلادب  ١٤/٣٣ . 

ةعوم /فلأ ا
 ىلوألا

نط رفص غلابلا سايقلا ساسأب مازتل الا دودح يف رفص ٢٤،٢
 . ١٥/٣٠ررقملا يف دراولا نوزوألا دافنتسا ةلادب 

ةعوم /فلأ ا
 ىلوألا

نط رفص غلابلا سايقلا ساسأب مازتلالا دودح يف  رفص ٢٤،٢
 . ٢١/١٨ررقملا يف دراولا نوزوألا دافنتسا ةلادب 

ةعوم /ءاب ا
 ةثلاثلا

نط رفص غلابلا سايقلا ساسأب مازتلالا دودح يف رفص ١،٦  
ررقملا يف دراولا نوزوألا دافنتسا ةلادب  ١٧/٢٨ . 

ةنسوبلا  -٤
 كسرهلاو

ةعوم /ءاه ا
 ىلوألا

نط رفص غلابلا سايقلا ساسأب مازتلالا دودح يف  رفص ٣،٥
 . ١٥/٣٠ررقملا يف دراولا نوزوألا دافنتسا ةلادب 

ةعوم /فلأ اكينيمود -٥ ا
 ىلوألا

نط رفص غلابلا س ايقلا ساسأب مازتلالا دودح يف رفص ١،٥
 . ١٨/٢٢ررقملا يف دراولا نوزوألا دافنتسا ةلادب 

ةعوم /ءاه روداوكإ -٦ ا
 ىلوألا

نط رفص غلابلا سايقلا ساسأب مازتلالا دودح يف  ٥١ ٦٦،٢
 . ٢٠/١٦ررقملا يف دراولا نوزوألا دافنتسا ةلادب 

ةيروهمج (ناريإ  -٧
ةيمالسإلا-  ( 

ةعوم /ءاب ا
 ةيناثلا

نط رفص غلابلا سايقلا ساسأب مازتلالا دودح يف  رفص ٧٧
 . ١٩/٢٧ررقملا يف دراولا نوزوألا دافنتسا ةلادب 

ةعوم /فلأ ناتسزيغريق -٨ ا
 ةيناثلا

نط رفص غلابلا سايقلا ساسأب مازتلالا دودح يف  رفص رفص
 . ١٧/٣٦ررقملا يف دراولا نوزوألا دافنتسا ةلادب 

ةعوم /فلأ وتوسيل -٩ ا
 ةيناثلا

نط رفص غلابلا سايقلا ساسأب مازتلالا دود ح يف رفص ٠،٢
 . ١٦/٢٥ررقملا يف دراولا نوزوألا دافنتسا ةلادب 
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 نوزوألا دافنتسا ةلادب نانطألا

 فرطلا
قفرملا 

ةعوم   ةيعجرملا ةيمكلا او
يف كالهتسالا 

 قيلعتلا وأ ريسفتلا ٢٠٠٩ماع 

ةعوم /ءاب ا
 ةيناثلا

نط رفص غلابلا سايقلا ساسأب مازتلالا دودح يف  رفص ٦٢،٥
 . ١٨/٣٠ررقملا يف دراولا نوزوألا دافنتسا ةلادب 

 كيسكملا -١٠

ةعوم /ءاب ا
 ةيناثلا

نم نط رفص غلابلا سايقلا ساسأب مازتلالا دودح يف رفص ٦٢،٥  
ررقملا يف دراولا نوزوألا دافنتسا دهج نانطأ 

٢١/٢٠ . 

ةعوم /فلأ ايبيمان -١١ ا
 ىلوألا

نط ١،٠غلابلا سايقلا ساسأب مازتلالا دودح يف  رفص ٢١،٩  
 . ١٥/٣٨ررقملا يف دراولا نوزوألا دافنتسا ةلادب 

ةعوم /فلأ لابين -١٢ ا
 ىلوألا

نم نط رفص غلابلا سايقلا ساسأب مازتلالا دودح يف رفص ٢٧  
ررقملا يف دراولا نوزوألا دافنتسا دهج نانطأ 

١٦/٢٧ . 

ةعوم /فلأ ايريجين -١٣ ا
 ىلوألا

نط ١٠٠،٠غلابلا سايقلا ساسأب مازتلالا دودح يف  ١٥،١ ٣ ٦٥٠  
  ١٤/٣٠ررقملا يف دراولا نوزوألا دافنتسا ةلادب 

ةعوم /فلأ ا
 ىلوألا

ًانط٣١،٦غلابلا سايقلا ساسأب مازتلالا دودح يف  ١٠،٨ ٢١٠،٦   
 . ١٩/٢٢ررقملا يف دراولا نوزوألا دافنتسا ةلادب 

 ياوغاراب -١٤

ةعوم /ءاب ا
 ةيناثلا

نط ٠،١غلابلا سايقلا ساسأب مازتلالا دودح يف  رفص ٠،٦  
 . ١٩/٢٢ررقملا يف دراولا نوزوألا دافنتسا ةلادب 

تنسنف تناس  -١٥
 نيدانيرغ رزجو

ةعوم /فلأ ا
 ىلوألا

نط ٠،١غلابلا سايقلا ساسأب مازتلالا دودح يف  رفص ١،٨  
 . ١٦/٣٠ررقملا يف دراولا نوزوألا دافنتسا ةلادب 

ةعوم /فلأ لاموصلا -١٦ ا
 ةيناثلا

نانطأ ٩،٤غلابلا سايقلا ساسأب مازتلالا دودح يف  رفص ١٧،٧  
 . ٢٠/١٩ررقملا يف دراولا نوزوألا دافنتسا ةلادب 

ةعوم /ءاه ياوغوروأ -١٧ ا
 ىلوألا

نانطأ ٨،٩غلابلا سايقلا ساسأب مازتلالا دودح يف  ٨،٤ ١١،٢  
 . ١٧/٣٩ررقملا يف دراولا نوزوألا دافنتسا ةلادب 

اهتمدق يتلا تانايبلا نع ةئشان لاثتما مدع تالاح دوجو مدع هالعأ لودجلا نم حضتيو - ٤٤  
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  ماعل ٥   ٢٠٠٩. 
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ةلماعلا ريغ فارطألا ىدل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ٢٠٠٩ماع يف جاتنإلا   -ءاط   
ةداملا نم ١ةرقفلاب  بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل ٥   

ةرقفلا ١٧/١٢ررقملا (اهسفن ةرقفلا   ،٢( 
ةيناثلا هترقف يف ١٧/١٢ررقملا بلطي  - ٤٥ عامتجالكل ريرقت ميدقت ةنامألا ىلإ  تاعامتجا نم    

ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا هجتنت ام ىوتسم نع فارطألا ةداملا نم ١  تابكرم نم  ٥ 
، ألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا ةرقفلا كلت بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساس

فلأ٢ةداملا هب حمست يذلا جاتنإلاب هتنراقمو  نع ةحاتملا تانايبلا رابتعالا يف ةذخآ ،لوكوتوربلا نم    
ليوحتتايلمع يأ داوملا كلت جاتنإ قوقحل  ررقملا بجومب ةبولطملا تامولعملا ١٥لودجلا ضرعيو .    

ماعل ١٧/١٢  ٢٠٠٩ . 

   ١٥لودجلا 
ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ىدل ٢٠٠٩ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ  نم ١   

ةرقفلا كلت بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا ةيبلتل ٥ةداملا  دافنتسا ةلادب نانطألاب ( 
 )نوزوألا

  دلبلا

هب حومسملا جاتنإلا 
ةيبلتل ٢٠٠٩ماع يف   

ةيلحملا تاجايتحالا 
 ةيساسألا

هنع غلبملا جاتنإلا 
ةيبلتل 

تاجايتحالا 
ةيساسألا ةيلحملا 

 ٢٠٠٩ماع يف 

قوقح ىلع لوص حلا
ةيبلتل ) اهلقانت وأ(جاتنإلا 

ةيلحملا تاجايتحالا 
 ٢٠٠٩ماع يف ةيساسألا 

 ةهجولا وأ ردصملا دلب )ةيرتملا نانطألاب(
اينابسإ-ةهجولا  )٥١٩،٤٩( هنع غلبي مل ٥١٩،٥ اسنرف -١   

 - - هنع غلبي مل ٢١٩ نانويلا -٢
 - - هنع غلبي مل ٩٦١،٧ ايلاطيإ -٣

 - - ٣١٨ نابايلا -٤
 - - ٢٥،٣ ادنلوه -٥

 - - هنع غلبي مل ١٩٤،٦ يسورلا داحتالا -٦
اسنرف-ردصملا  ٥١٩،٥  ١ ٤٢٦ ٤٠٧،٧ اينابسإ -٧  

ةدحتملا ةكلمملا-ردصملا  ٥٢٥   
اينابسإ-ةهجولا  )٥٢٥(  ١ ١٥٤،٦  ةدحتملا ةكلمملا -٨  

ةدحتملا تايالولا  - ةهجولا )٤١٢(
 ةيكيرمألا

ةدحتملا تايالولا  -٩
  ةيكيرمألا

ةدحتملا ةكلمملا-ردصملا  ٤١٢ هنع غلبي مل ٨٢١،٩   
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جاتنإلا قوقحل ليوحتيتيلمع يف ةكراشملا فارطألا عيمج تماقو  - ٤٦ ًانط٥٢٥(  ًايرتم  ةكلمملا نم    
ًانط٤١٢و اينابسإ ىلإ ةدحتملا ةدحتملا تايالولا ىلإ ةدحتملا ةكلمملا نمًايرتم   كلتب ةنامألا راعشإب )  

ةرقفلا يف بولطمللًاقفو تاليوحتلا  ةداملا نم ٥  لايرتنوم لوكوتورب نم٢  اهدحو اسنرف تماقو .  
ًانط٥١٩،٥(جاتنإلا قوقحل رخآ ليوحتب ةنامألا راعشإب  ًايرتم  اينابسإ ىلإ اسنرف نم  اينابسإ تداف أو. ) 

ا أب ةنامألا ىلإ ا  هذه لاحلاو نكمتت ملو ،اسنرف نم ةمزاللا تامولعملا دعب قلتت مل  تثعب ةلاسر يف
 .ليوحتلا اهلوبقب ةنامألا راعشإ نم

ررقملا نم ٢ةرقفلا بلطتو  - ٤٧ ًاضيأ ةنامألا ىلإ١٧/١٢  ًاخسن مدقت نأ  فارطألا تاديكأت نع    
ةر فارطألانم اهيلإ ةلسرملا ةدروتسملا   دصملا ررقملا نم١ةرقفلل ًاقفو   تاديكأت تمدق يتلا اينابسإو .  

ولا فرطلا يه ةيضاملا ةنسلا٢٠٠٩ و٢٠٠٨يماعل  بجومب ةبولطملا تاديكأتلا هذه مدق يذلا ديح  
يضاملا ماعلا تانايب ريرقت يف ةمدقملا تاديكأتلا نع تامولعملا تجردأ دقو . ١٧/١٢ررقملا 

)UNEP/OzL.Pro.21/5-UNEP/OzL.Pro.ImpCom/43/2 ةرقفلا ىلإ ىرخأ تاديكأت يأ درت ملو )٤٦،   ،
 .نيحلا كلذ ذنم ةماعلا ةنامألا

  ١٨/١٧ررقملل ًاقفو دعملا نيزختلا تالاحل دحو ملا لجسلا  -ءاي 
ررقملا يف ةنامألا ىلإ فارطألا تبلط - ٤٨ تمدق يتلا تالاحلل دحوم لجسب ظفتحت نأ ١٨/١٧   

كلذ يف اهيلإ راشملا تاهويرانيسلا نع تجتن ةلمتحملا لاثتمالا مدع ةلاح نأب ديفي ًاحرش فارطألا اهيف 
نم ٧ةداملل ًاقفو فارطألا نم ةمدقملا تانايبلا نع ةنامأل ا ريرقت يف لجسلا كلذ جردت نأو ،ررقملا  
 .لوكوتوربلا

، تجردأ ،بلطلا كلذل ًاذيفنتو - ٤٩ ريرقتلا اذه نم نماثلا قفرملا يف ةبولطملا تامولعملا ةنامألا  
لوليأ٣لبق اهتقلت يتلا تامولعملا ىلإ ًادانتسا    .٢٠١٠ربمتبس / 

ا عامتجالا موقي نأ ىلع١٨/١٧ررقملا صنيو  - ٥٠ اويداحل  ةل أسملا هذه ةجلاعمب فارطألل نيرشعل 
ةيفاضإ تاءارجإ ذاختا ةرورض يف رظنلا فد  يداحلا فارطألا عامتجا لصوتي ملو . ىرخأ ةرم

ًايلاح ةجردم ةلأسملا نكل ،نأشلا اذ  يناثلا فارطألا عامتجا لامعأ لودج يف ةجيتن ىلإ نيرشعلاو  
 .اهيف رظنيل نيرشعلاو

 ١٧/١٦ررقملا (فارطألا ريغ عم ةيراجتلا تالدابملاو ريدصتلا تايلمع نع غالبإلا   - فاك 
 )٤ ةداملاو

ررقملا يفةنامألا ىلإ فارطألا تبلط  - ٥١ لمشت ثيحب ريراقتلا جذامن حيقنت ب موقت نأ ١٧/١٦ 
ةبقارملل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملاعيمجريدصت ةداعإو ريدصت تايلمع  ىلع فارطألا تثحو ،   

ةعرسلا هجو ىلع حقنملا ريراقتلا ميدقت جذومنمادختساب ءدبلا  . 
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ةهجو ٢٠٠٨ماعل داوملا هذه نم تارداص نع ةغلبملا فارطألا تددح و - ٥٢ اهنم ةئاملا يف ٨٧   
ددحو ،تارداصلا هذه نع ًافرط ٣٥غلبأو . )نزولاب( يمجل ةهجولا لود اهنم ًافرط٢٧  م  نم ارداص ع  
ةسمخلا فارطألا تغلبأ نيح يف ،اهتهجو ديدحت نود تار داص نع فارطأ ةثالث تغلبأو. داوملا هذه

طقف ا   .ارداص نم ضعب ةهجو نع ةيقبتملا

نابسحلا يف ذخألاو ،ةهجولا نادلب ةمئاقو ٢٠٠٨ماع نع ةمدقملا ريراقتلا ضارعتسا دنعو  - ٥٣  
ةنامألا تظحال ،لايرتنوم لوكوتورب نم٤ةداملا اهضرفت يتلا ةيراجتلا دويقلل  ماع يف اغلبأ نيفرط نأ    

ىلإ ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم تارداص نع ٢٠٠٨ يذلا ماعلا   يف‘‘لوكوتوربلا يف فارطأ ريغ لود’’ 
ةداملا نم ٩ةرقفلا يف دراولا فيرعتلل ًاقفو و. ريدصتلا تايلمع هيف ترج لمشي ،لوكوتوربلا نم ٤   

م ةدام يأب قلعتي اميف‘‘لوكوتوربلا اذه يف فرطلا ريغ ةلودلا’’حلطصم  ةلود ،ةباقرلل ةعضاخ ةنيع ، 
 .داوملا كلت ىلع ةيراسلا ةباقرلا ريبادتب مزتلت نأ ىلع قفاوت مل يميلقإلا يداصتقالا لماكتلل ةمظنم وأ

ماع يف فارطألا ريغ ىلإ تارداصلا نع تامولعملل زجوم ىلع هاندأ ١٦لودجلا يو تحيو - ٥٤  
نآلا ىتح اهنع غالبإلا مت يتلا٢٠٠٨  . 

  ١٦لودجلا 
 ٢٠٠٨ماعل لوكوتوربلا يف فارطألا ريغ لودلا ىلإ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ن م تارداصلا

ر ةعوم دصملا فرطلا   او قفرملا
ةر   دصملا ةيمكلا

 )ةيرتملا نانطألاب(
ةهجو دلب 

 تارداصلا

قدصي مل يذلا ليدعتلا 
تقو يف ةهجولا دلب هيلع 

 ريدصتلا
ىلوألا ةعوم/ميج ايروك ةيروهمج -١ نجاهنبوك  ناتسخازاك ٣٧ ا 

ىلوألا ةعوم/ءاه ةروفاغنس -٢ نجاهنبوك  رامنايم ٣٢ ا 

ةلأسملا يف ذيفنتلا ةنجل رظنتسو ،ةلاحلا حاضيتسال ةردصملا نادلبلاب ةنامألا تلصتا دقو - ٥٥  
فارطألا عامتجا ىلإ اهنع ردصتدق تايصوت يأ مدقتسو  . 

 )٢١/٣ررقملا (عينصتلا لماوع تامادختسا نع غالبإلا   - مال 
ىلإ٢١/٣ررقملا بلطي  - ٥٦ عينصت لماوعك نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مدختست يتلا فارطألا عيمج    

كلذو ،تامادختسالا كلتب ةقلعتملا١٠/١٤ررقملا يف ةبولطملا تامولعملا ةنامألا ىلإ مدق ت نأ دعوم يف   
لوليأ٣٠زواجتي ال  ًاضيأ٢١/٣ررقملا بلطيو . ماع لك نم ربمتبس/  يتلا فارطألا عيمج ىلإ    

بلطيو . طقف ةدحاو ةرم كلذب ةنامألا غلبت نأ عينصت لماوعك نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مدختست ال
اهيف رظنت يك ريراقتلا ميدقت مدع تالاح ىلإ ذيفنتلا ةنجل رظن تفلت نأ٤ةرقفلا يف ةنامألا ىلإ ررقملا   . 

ةنامألا غالبإب١٧لودجلا يف مهؤامسأ ةجردملا فارطألا نم ددع ماق دقو  - ٥٧ م   أب  
اولثتما دق اونوكي كلذبو ،عينصت لماوعك ةباقرلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نومدختسي  ال
ًاماتًالاثتما عينصت لماوعك نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تامادختسا نع غالبإلا تابلطتمل  تغلبأ دقو .  
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مل اهنكل ،عينصت لماوعك اهم ادختسال نوزوألل ةدفنتسم داومل اهجاتنإ وأ اهداريتسا نع ىرخأ فارطأ
نع ىرخأ فارطأ تغلبأو . ًايئزج الإ غالبإلا تاطارتشال يلاتلاب لثتمت ملو ،ىرخأ ليصافت يأ مدقت

ررقملا يف ةبولطملا ىرخألا تامولعملا تمدق امك ،عينصت لماوعك نوزوألل ةدفنتسملا داوملل اهمادختسا 
غالبإلا تامازتلال تلثتما دق نوكت كلذبو١٠/١٤ اهيلع ةبترتملا،   . 

   ١٧لودجلا 
  عينصت لماوعك نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختسا نع تغلبأ يتلا فارطألا

 تاظحالم ريرقت رخآ خيرات فرطلا

بآ٢٤  يبوروألا داحتالا -١ تايمكو تاثاعبنالاو تامادختسالا عاونأ نع غلبأ   ٢٠١٠سطسغأ / 
  .تاجتنملا ةبيكرت يف ةلخادلا داوملا

  ٢٠٠٨ويام /رايأ ٣٠  نيتنجرألا -٢
 ، عينصت لماوعك اهمادختسال داوم داريتسا نع تغلبأ
ررقملا يف ةبولطملا ىرخألا تامولعملا مدقت مل اهنكل 

١٠/١٤.  
ناسين٢٣  اينيمرأ -٣   تامادختسا دجوت ال  ٢٠١٠ليربأ / 

لوليأ٢٦  اينابسإ -٤   ٢٠٠٨ربمتبس / 
 ، عينصت لماوعك اهمادختسال داوم جاتنإ نع تدافأ

ررقملا يف ةبولطملا ىرخألا تامولعمل ا مدقت مل اهنكل
١٠/١٤.  

ناسين٢١  ايلارتسأ -٥   تامادختسا دجوت ال  ٢٠١٠ليربأ / 
لوألا نوناك١٥  اينوتسإ -٦   تامادختسا دجوت ال  ٢٠٠٦ربمسيد / 

لوألا نوناك٢٧  ليئارسإ -٧   ٢٠٠٦ربمسيد / 
تايمكو تاثاعبنالاو تامادختسالا عاونأ نع تغلبأ 

تايجولونكتو ج تنملا ةبيكرت يف ةلخادلا داوملا
  .ءاوتحالا

ةيروهمج (ناريإ  -٨
ةيمالسإلا- ناريزح١٩  )    تامادختسا دجوت ال   ٢٠١٠هينوي / 

لوليأ٢٥  ايلاطيإ -٩   ٢٠٠١ربمتبس / 
 ، عينصت لماوعك اهمادختسال داوم جاتنإ نع تغلبأ
ررقملا يف ةبولطملا ىرخألا تامولعملا مدقت مل اهنكل 

١٠/١٤.  

بآ٢٥  ليزاربلا -١٠   ٢٠١٠سطسغأ / 
، غلبأ عينصت لماوعك اهمادختسال داوم داريتسا نع ت

ررقملا يف ةبولطملا ىرخألا تامولعملا مدقت مل اهنكل 
١٠/١٤.  

رايأ٢١  سودابرب -١١   تامادختسا دجوت ال  ٢٠١٠ويام / 
بآ٢٣  ايراغلب -١٢   تامادختسا دجوت ال  ٢٠١٠سطسغأ / 
ناسين٢٢  امنب -١٣   تامادختسا دجوت ال  ٢٠١٠ليربأ / 
ناريزح٣٠  اناوستوب -١٤   تامادختسا دجوت ال   ٢٠١٠هي نوي/ 
ناسين٢٠  ادنلوب -١٥ همساب غالبإلا ىلوت يبوروألا داحتالا نأ فرطلا حضوأ   ٢٠١٠ليربأ / 
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  . عينصت لماوعك تامادختسالا نع

يناثلا نوناك١٠  ناتسنامكرت -١٦   تامادختسا دجوت ال  ٢٠٠٧رياني / 

رايأ٣٠  ايكرت -١٧   ٢٠٠٨ويام / 
، لماوعك اهمادختسال داوم داريتسا نع تغلبأ عينصت  

ررقملا يف ةبولطملا ىرخألا تامولعملا مدقت مل اهنكل 
١٠/١٤.  

ناسين٢٢  اكياماج -١٨   تامادختسا دجوت ال  ٢٠١٠ليربأ / 
اينارتت ةيروهمج  -١٩

 ةدحتملا
ناريزح٣  تامادختسا دجوت ال  ٢٠١٠هينوي / 

يناثلا نوناك٢٢  ايروك ةيروهمج -٢٠   تامادختسا دجوت ال  ٢٠٠٧رياني / 
اينودقم ةيروهمج  -٢١

  تامادختسا دجوت ال  ٢٠١٠ويام /رايأ ٤  ةقباسلا ةيفالسوغويلا

  تامادختسا دجوت ال  ٢٠١٠ويام /رايأ ٤  ايسول تناس -٢٢
رايأ١٠  لاغنسلا -٢٣   تامادختسا دجوت ال  ٢٠١٠ويام / 
ناسين٢٢  ديوسلا -٢٤   تامادختسا دجوت ال  ٢٠١٠ليربأ / 

يناثلا نيرشت٢٣  نيصلا -٢٥   ٢٠٠٢ربمفون / 
، اهمادختسال داوم جاتنإ نع تغلبأ عينصت لماوعك  

ررقملا يف ةبولطملا ىرخألا تامولعملا مدقت مل اهنكل 
١٠/١٤.  

رايأ٣١  نامع -٢٦   تامادختسا دجوت ال  ٢٠١٠ويام / 
بآ١٧  اناغ -٢٧   تامادختسا دجوت ال  ٢٠١٠سطسغأ / 
ناسين١٩  صربق -٢٨   تامادختسا دجوت ال  ٢٠١٠ليربأ / 
يناثلا نوناك٩  ناتسزيغريق -٢٩   تامادختسا دجوت ال  ٢٠٠٧رياني / 
  تامادختسا دجوت ال  ٢٠١٠ويام /رايأ ٤  ادنك -٣٠

زومت٧  ايبمولوك -٣١   ٢٠٠٤هيلوي / 
 ، عينصت لماوعك اهمادختسال داوم داريتسا نع تغلبأ
ررقملا يف ةبولطملا ىرخألا تامولعملا مدقت مل اهنكل 

١٠/١٤.  
رايأ١٨  اينيك -٣٢   تامادختسا دجوت ال  ٢٠١٠ويام / 
يناثلا نوناك٧  ايناوتيل -٣٣   تامادختسا دجوت ال  ٢٠٠٩رياني / 
زومت٢  وتوسيل -٣٤   تامادختسا دجوت ال  ٢٠١٠هيلوي / 
ناريزح١٨  رصم -٣٥   تامادختسا دجوت ال   ٢٠١٠هينوي / 
ناسين٢٧  برغملا -٣٦   تامادختسا دجوت ال  ٢٠٠٧٤ليربأ / 
رايأ١٣  كيسكملا -٣٧ ماع نم ءادتبا -تامادختسا دجوت ال   ٢٠١٠ويام /   ٢٠٠٩  
لوألا نوناك١٤  ايلوغنم -٣٨   تامادختسا دجوت ال  ٢٠٠٧ربمسيد / 
ناسين٢٣  اسمنلا -٣٩   تامادختسا دجوت ال  ٢٠١٠ليربأ / 
بآ١٢  ادنليزوين -٤٠   تامادختسا دجوت ال  ٢٠١٠سطسغأ / 
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ناسين١٩  ايراغنه -٤١   تامادختسا دجوت ال  ٢٠١٠ليربأ / 

زومت٩  ادنلوه -٤٢ تايمكو تاثاعبنالاو تامادختسالا عاونأ نع تغلبأ   ٢٠٠٩هيلوي / 
  .تاجتنملا ةبيكرت يف ةلخادلا داوملا

ةدحتملا تايالولا  -٤٣
  ةيكيرمألا

 ٢٠١٠سطسغأ /بآ ٢٥
تايمكو تاثاعبنالاو تامادختسالا عاونأ نع تغلبأ 
تايجولونكتو تاجتنملا ةبيكرت يف ةلخادلا داوملا 

 .ءاوتحالا
ناريزح٤  نابايلا -٤٤   تامادختسا دجوت ال   ٢٠١٠هينوي / 

هالعأ لودجلا يف اهؤامسأ ةجردملا ريغ فارطألا نأ عقاو يف رظنت نأ يف ذيفنتلا ةنجل بغرت دقو  - ٥٨
فارطألا ضعب نأو ،عينصت لماوعك نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تامادختسا نع تامولعم يأ مدقت مل 

نوزوألل ةدفنتسمداوم اهمادختسا نع قباسلا يف تغلبأ دق لودجلا يف اهؤامسأ ةجردملا لماوعك   
ماع كلذ يف امب ،ةيلاتلا تاونسلا يف عينصت لماوعك تامادختسالا نع تامولعم مدقت مل اهنكل ،عينصت 

ألا ضعب نأو٢٠٠٩ ةدفنت سم داوم مادختسا نع تغلبأ دق هاندأ لودجلا يف اهؤامسأ ةدراولا فارط، 
 .١٠/١٤ررقملا اهددحي يتلا ىرخألا تامولعملا مدقت مل اهنكل ،عينصت لماوعك نوزوألل 
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 تاـقـفرملا
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