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يجيتارتسالا جهنلا 
ةيلودلا ةرادإلل 

 ةيئايميكلا داوملل
 

يلودلا رمتؤملل ةيوضعلا حوتفملا  لماعلا قيرفلا
  ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا
  لوألاعامتجال ا

 ، يرشت١٨ - ١٥دارغلب  ٢٠١١ربمفون /يناثلا ن 
  *تقؤملا لامعألا لودج نم) أ (٢دنبلا 

  لامعألا لودج رارقإ :ةيميظنتلا لئاسملا

حورشملاتقؤملا لامعألا لودج    
   عامتجالا حاتتفا :١دنبلا 

حت يس - ١ داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤمل ل ةيوضعلا حوتفملالماعلا قيرفلل لوألا  عامتجالاتف
ةعاسلا يف ةيئايميكلا موي نم ٠٠/١٠    ، يناثلا نيرشت١٥ءاثالثلا   .دارغلب يف ،افاسزكر  مب،٢٠١١ربمفون / 

  ةيميظنتلا لئاسملا  :٢دنبلا 
  لامعألا لودج رارقإ  )أ(

تقؤملا لامعألا لودج ساسأ ىلع هلامعأ لودج رقي نأ لماعلا قيرفلا دوي دق  - ٢
SAICM/OEWG.1/1/Rev.1).(  

  لمعلا ميظنت  )ب(
لماعلا قيرفلا تالوادمىلع ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل يلخادلا ماظنلا قبطي  - ٣  
ديسلا لماعلا قيرفلا تاعامتجا ةسائر ىلوتي ،كلذ ىلع ءانبو . هيلع ةمزاللا تاليدعتلا عيمج ءارجإ دعب

رمتؤملا سيئر)اينيفولس(نيزرإ نافيإ   ، .   .رمتؤملا بتكم سيئر باون دحأ ررقملا ماهم ىلوتيو
ةعاسلا نم موي ّلك عمتجي نأ لماعلا قيرفلادوي دق  - ٤ ةعاسلا ىلإ ٠٠/١٠  ةعاسلا نمو ٠٠/١٣   

ةعاسلا ىلإ ٠٠/١٥ عم ٠٠/١٨  رييغتلاوتاليدعتلاءارجإ ،  ةرورضلا بسحتا  ةريغص ةقرفأ ئشني نأ  و 
لامعألا لودج نم ةنيعم دونبةشقانمل ليصفتلا نم ديزمب   .  

                                                 
* SAICM/OEWG.1/1/Rev.1. 
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  عامتجالا فادهأو تايولوألا ديدحت  :٣دنبلا 
لامعألا لودج نمدنبلا اذه تحت ،سيئرلا موقي فوس - ٥ نعو ،هططخ نع تادافإ ميدقتب    ،
. (SAICM/OEWG.1/2)عامتجالا روصت ةركذم  يف دراولا وحنلا ىلع عامتجالا اذه نم ةماعلا تاعقوتلا
اهيلع صوصنملالماعلا قيرفل لةيالو لمشت و ا رمتؤملل٢/٦رارقلا يف   ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودل  
هترود يف رمتؤملا لاحأ دق ف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو. هنيسحتو هريوطتو يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف رظنلا

، ةيناثلا  نمديدعلالماعلا قيرفلا ىلإ رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلل تاريضحتلا يف ةدعاسملا ةيغب ةددحملا لئاسملا   
لاSAICM/OEWG.1/INF/15 ةقيثولا يف زجوتو. ةرودلايف تارارقلا عنص يفو  قيرفلاب ةطونملا فئاظو  

اهيلإ عوجرللًاليهست كلذو  .  
ةرتفلا يف ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا راطإ يف ةذفنملا ةطشنألا نع ةماع ةحمل   :٤دنبلا 

٢٠١١ – ٢٠٠٩   
ةرودلا تبقعأ يتلا ةرتفلا لالخ ا عالطضالامت يتلا ة طشنألل زيجو ضرع ميدقتب ةنامألا موقت  - ٦  
يف ةمدقملا تامولعملاب املع طيحي نأ لماعلا قيرفلادوي دقو . عامتجالل وجلا ديهمتل كلذو. رمتؤملل ةيناثلا  
. (SAICM/OEWG.1/3) ٢٠١١-٢٠٠٩ةرتفلا لالخ ةماقملا ةيميلقإلا ةطشنألا بةنامألا ب ةقلعتملاةركذ ملا

ًاضيأحاتيس امك يف تدقع يتلا ةيميلقإلا تاعامتجالا نع ريراقتلا نم ةعومجم    ٢٠١١ماع  
(SAICM/OEWG.1INF/11).  

  يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت  :٥دنبلا 
يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتب لصتت  ةيعرف دونب ةثالث نم لامعألا لودج نم دنبلا اذه فلأتي  - ٧
ا ذيفنت ةيلمع هيجوتو مييقت:هنيسحتو هريوطتو ةيلاملا دراوملا  و؛هلامكتساو هضارعتساو يجيتارتسالا جهنل 
ةماعلاتاسايسلا لئاسم و؛ذيفنتلل ةينقتلاو   .ةئشانلاو ةديدجلا  
يف هيلع صوصنم وه امك ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل يسيئرلا رودلا لثمتي   - ٨

ةيجيتارتسالا نم ٢٤ةرقفلا  جيتارتسالا جهنللةعماجلا  ذيفنتل ةيرود تاضارعتسا ءارجإ يف تايسايسل ل ي 
مدقتلا نع ةلصلا يوذ ةحلصملا باحصأ نم ريراقتلا يقلت هفئاظو ضعب لمشتو . يجيتارتسالا جهنلا

يف زرحملا مدقتلا ضارعتسا فد  يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت مييقتو ؛يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف زرحملا 
هتايولوأ ديدحتو ،هتجمربو جهنلا نأشب ةيجيتارتسالا تارارقلا ذاختاو  )١(٢٠٢٠ماعل ىخوتملا فدهلا غولب 

ليومت ءادأ مييقتو ؛ذيفنتلل ةمزاللا ةينقتلاو ةيلاملا دراوملا رفوت ةلافك ىلع لمعلاو ؛ءاضتقالا بسح هثيدحتو 
دلاو اهئوشن تقوةئشانلا ةماعلا تاسايسلا لئاسم ىلعمامتهالا زيكرتو ؛يجيتارتسالا جهنل ا ذاختال ةوع  
 .اهددصب تاءارجإ

لامعألا لودج نمدنبلا اذه تحت ،لماعلا قيرفلا دوي دقو  - ٩ ملا تامولعملا يف رظني نأ  نع ةمد ق، 
يكل زرحملا مدقتلا نع لوألا مييقتلا ريرقت عضو كلذ لمشيو ،يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف زرحملا مدقتلا 

نأو ؛يجيتارتسالا جهنلل ةيملاعلا لمعلا ةطخ ىلع ةحرتقملا تا فاضإلاو ،ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا هيف رظني
                                                 

ةيمنتلاب ينعملا يملا علا ةمقلا رمتؤم ذيفنت ةطخ يف موسرملا فدهلا ىلإ‘‘ ٢٠٢٠ماع فده ’’حلطصم ريشي   )١(
نم دح ىندأ ىلإ ليلقتلا ىلإ يدؤت قرطب اهجاتنإو ةيئايميكلا داوملا مادختسا ٢٠٢٠ماع لولحب ققحتي نأب ةمادتسملا   

 .ةئيبلاو رشبلا ةحص ىلع ةريطخلا ةراضلا اهراثآ
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نأشب ٢/٤رارقلا ذيفنت يف زر حملا مدقتلا يف رظنيو ؛يجيتارتسالا جهنلا ءادأ ميقي تاسايسلا لئاسم  ةماعلا  
ًانامأ رثكأ لئادب ىلإ اهنع لوحتلاو ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإ نأشب٢/٥رارقلاو ةئشانلا  دوي د قو . 
ًاقفوًاضيألماعلا قيرفلا  فئاظول،  رارقلا يف اهيلع صوصنملا ه  داقعنا ذنم زرحملا مدقتلا ضرعتسي نأ ٢/٦   ،

ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا اهسرادتيل تارارق عيراشم لكش يف تايصوت عضي نأو رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا 
فد   الا جهنلا ذيفنتنيسحتكلذو ،اهدامتعا ةيناكمإ يف رظنيو   .يجيتارتس 

هالعأ ةروكذملا ةيميلقإلا تاعامتجالا جئاتن هرابتعا يف عضي نأ ًاضيأ لماعلا قيرفلا دوي دقو  - ١٠  
نم لك نع تاعامتجالا كلت يف نوكراشملا اهنع برعأ يتلا ءارآلا نع حضوأ ةركف هيدل نوكت ىتح 

ةقباسلا ةيعرفلادونبلا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا ريرقت هيلع ضرعيس كلذ ىلإ ةفاضإلابو .  
ملعلل(SAICM/OEWG.1/INF/10)ةيئايميكلا داوملا   .  

   هلامكتساو هضارعتساو يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت ةيلمع هيجوتو مييقت  )أ(
  يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف زرحملا مدقتلا نع غالبإلا  ‘١’

بإلل قئارط ،ةيناثلا هترود يفرمتؤملا دمتعا  - ١١ درت يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف زرحملا مدقتلا نع غال ، 
ًارشؤم٢٠قئارطلا هذه لمشتو . ةيناثلا ةرودلا ريرقتل ثلاثلا قفرملا يف مدقتلا نع غالبإلا يف اهمادختسال    

ةيجيتارتسالل ةيلاتلا ةيعيضاوملا تالا   تاسايسللةعماجلاا تارشؤملا زربتو زرحملا ؛رطاخملا ليلقت :  
و ؛تامولعملاوفراعملاو راجتالاو ؛ينقتلا نواعتلاو تاردقلا ءانبو ؛ ةرادإلابولسأ   . عورشملا ريغيلودلا  
ًاريرقت دعتنأ ةنامألا ىلإ ةيناثلا هترود يف رمتؤملا بلطو ةرتفلل غالبإلل ساسأ طخ تاريدقت نع    ٢٠٠٦-

ريرقتو ةحلصملا باحصأ نم تامولعملا عمجل ةينورتكيلإ ةادأو٢٠٠٨ يلحرمًا،  ةرتفلل لوأ ًا   ٢٠٠٩-
هيف رظني يكل٢٠١١ ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلاا   .  

رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا ذنم تزجنأ يتلا لامعأل ل ًاصخلم ةنامألا لثمم مدقيسو  - ١٢
(SAICM/OEWG.1/4)ًاريرقتو ساسألا طخ نع ،   ٢٠٠٨ - ٢٠٠٦ةرتفلل غالبإلل  

(SAICM/OEWG.1/INF/1)ًاصخلمو يتلا تانايبلل،  ةيموكحلا تامظنملاو تاموكحلا نم اهعيمجت مت    
-٢٠٠٩ةرتفلل تانايبلا عمجل ةينورتكيلإ ةادأ اهيف تمدختسا يتلا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا 

٢٠١٠) SAICM/OEWG.1/INF/2 وSAICM/OEWG.1/INF/2/Add.1، ًاضيأ حاتتسو). يلاوتلا ىلع 
مدقتلا نع ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلاب ينعملا تام ظنملا نيب كرتشملا جمانربلا نم ةمدقم تامولعم

  .(SAICM/OEWG.1/INF/3)يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف زرحملا 
باحصأ عجشي نأو خيراتلا  اذه ىتح اهزاجنإ مت يتلا لامعألا شقاني نأ لماعلا قيرفلا دوي دقو  - ١٣

ريرقتلا يف اهجاردإ متيل اه ميدقتب عارسإلا تاهيجوتلاو تامولعملابدعب ةنامألا اودوزي مل نيذلا ةحلصملا 
ل لوألايلحرملا تاحيقنت يأ نأشب تاهيجوت مدقي نأ ًاضيأ لماعلا قيرفلا دوي دقو. ريرقتلا لامكإ ىنستي   

لوألا يلحرملاريرقتلا اهيطغي نأ يغبني يتلا ةرتفلاو ،تانايبلا عمجل ةينورتكيلإلا ةادألا ىلع اهلاخدإ نكمي   
لماعلا قيرفلا دوي دقو . زرحملا مدقتلا مييقت رمتؤملل رسيت يتلا لئاسولا نم اهريغ وأ فادهأل ةجاح يأو
ةثلاثلا هترود يف مييقتلا اًاحرتقم عضت نأ ةنامألا نم بلطي نأ  يرجيس يتلا ةيفيكلا نع رمتؤملل  .  
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  ةيملاعلا لمعلا ةطخل ةطشنأ ةفاضإ  ‘٢’
جاردإ هبجومبمتي ءارج إ ىلع ةيناثلا هترود يف ةيئايميكلا داوملاةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا قفتا   - ١٤  

جاردإل حرتقم يف ةثلاثلا هترود يف رظنلا ىلعو ،يجيتارتسالا جهنلل ةيملاعلا لمعلا ةطخ يف ةديدج ةطشنأ 
ةقيثو لماعلا قيرفلا ىلع ًاضورعم نوكيسو. ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا تايجولونكتلا نع ةطشنأ  
ةيونانلا تايجولونكتلاب قلعتت ةطشنأو ديدج لمع لاجم جاردإ ريربتل ةيرسيوسلا ةموكحلا نم ةمدق م
ةلص تاذ ةيساسأ تامولعموةيملاعلا لمعلا ةطخ يف ةعنصملا ةيونانلا داوملاو  ، SAICM/OEWG.1/8) 

  .)SAICM/OEWG.1/INF/14و
جاردإ حارتقاب يجيتارتسالا جهنلا نأشب عبارلا يقيرفألا يميلقإلا عامتجالا يف نوكراشملا مدقت  - ١٥  

تادعملا ةايح ةرود يف ةرطخلا تايافنلل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا لوانتت ةيملاعلا لمعلا ةطخيف ةطشنأ   
ةقيثولا يف يناثلا حرتقملا اذهل ةيليصفتلا تاريربتلا ةقيثو درتو  .ةينورتكيلإلاو ةيئابرهكلا

SAICM/OEWG.1/8 .ىلع حرتقملا اذه جاردإب ةيصوتلا باوصتسايف رظني نأ لم اعلا قيرفلا دوي دقو  
تقؤملالامعألالودج    .رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلل  

نأشب ٢/٤رارقلا ذيفنت يف زرحملا مدقتلا نأ ىلإ ريشي نأ لمعلا قيرفلا دوي دقو   - ١٦  لئاسم 
تارايخ نع ريرقتلا نأ ىلإولامعألا لودج نم ‘ ١ ’)ج( ٥دنبلا تحت شقانيس ةئشانلا ةماعلا تاسايسلا   

 (SAICM/OEWG.1/11)ةينورتكيلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملا نأشب لبقملا لمعلا 
نع ةمهم تامولعم نارفوي  ًاضيأ ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا ايجولونكتلا يف زرحملا مدقتلا نع ريرقتلاو

نيتيضقلا نيتا   نيتئشانلانيتيسايسلاةقلعتملا عيضاوملا   (SAICM/OEWG.1/12).  
  ذيفنتلل ةينقتلاو ةيلاملا دراوملا  )ب(

جئاتن نع زجوم ريرقت دادعإب ةنامألا هجوي نأ لماعلا قيرفلا دوي دق ،يعرفلا دنبلا اذه تحتو   - ١٧
سل ثلا ةيئانثتسالا ةرودلاو تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاليومت تارايخ نأشب ةيراشتسالا ةيلمعلا   ةرشع ةينا

اهراثآل ليلحت ب ًاعوفشمةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ 
 ، يف رظنلا فد يكليجيتارتسالا جهنلل ةيلاملا تاجايتحالل ةبسنلاب  ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا هيف رظني  

يلاملا دراوملا نأشب رارقذاختاةيناكمإ    .ةينقتلاو ة 
  ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب نع هملكتسم تامولعم  ‘١’

ذيفنتلل ةينقتلاو ةيلاملا دروملا نأشب٢/٣هرارق بجومب ،رمتؤملا بلط   - ١٨ جمانربل يذيفنتلا سل ،   ا ىلإ  
فنتلا سل. هذيفنت ةءافكو ةيلاعف نع ريرقت ميدقتو جمانربلا مييقت ةعيرسلا ةيادبلا  يذي ا دمتعا كلذل اعبتو

ماع يف سماخلا هعامتجايف  ، هذيفنت ةدم فصتنم يف جمانربلل ضارعتسا ءارجإل تاصاصتخا ،٢٠١٠ 
يموي يف دوقعملا سداسلا هعامتجايف رظنو  لوليأ١٤ و١٣  هارجأ ضارعتسا تاجاتنتسا ٢٠١١ربمتبس /   ،

انرب نع ةلمكتسم تامولعمSAICM/OEWG.1/5 ةقيثولا ضرعتو. نالقتسم نايراشتسا ناريبخ جم  
  .هليغشت نع ةمهملا تامولعملا كلذ يف امب ،ةعيرسلا ةيادبلا

لعًاضورعم نوكيسو  - ١٩ ًاضيأ لماعلا قيرفلاى  ةلمكتسم تامولعم  لمشيو ،جمانربلا ذيفنت نع   
 ًاضيأدريسو . (SAICM/OEWG.1/INF/12)ةعيرسلا ةيادبلا جمانرب راطإ يف ةدمتعملا عيراشملا ةلاح كلذ 
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و هذيفنت ةدم فصتنم يف جمانربلا مييقتيف زرحملا مدقتلل درس ةيلاملا دراوملاب قلعتي اميف تاروطتلا رخ أ 
  .يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتل ةمزاللا ةينقتلاو

نيتقيثولايف ةمدقملا تامولعملاب املع طيحي نأ لماعلا قيرفلا دوي دقو  - ٢٠   SAICM/OEWG.1/5 
ا ةيادبلا جمانرب ةلاح نأشبSAICM/OEWG.1/INF/12و عورشم دمتعي نأب رمتؤملا يصوي نأو ةعيرسل  

حامسلا ةلافكل ٢/٣ و١/٤نيرارقلا يف ةدراولا طورشلا هيف لدعي ديدج رارق  تامهاسملا باب ءاقبإب  
 ٢٠١٣ربمفون /يناثلا نيرشت ىتح ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ينامئتسالا قودنصلا عيراشملًاحوتفم ةيلاملا 

عيراشملا تحت ةماقملا ةطشنألا عيمج لامكإ متي نأ ىلإ ًارمتسم ةيلا ملا دراوملانع جارفإلا لظي ىتحو 
  .ةظفاحلا يف ةلخادلا

نأ ىلإ رظنلاب ينامئتسالا قودنصلا ىلإ  ةيفاضإ تامهاسم ميدقت سمتلي نأ لماعلا قيرفلا دوي دقو  - ٢١
ًادلب٣٠كانه لازت ال هنأو ،ةيلاع لازت ال ليومتلا ىلع بلطلا ةبسن  دعب قلتت مل   قودنصلا نم ليومت يأ  

  .ةعيرسلا ةيادبلا جمانربل ينامئتسالا
  يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتل ةينقتلاو ةيلاملا دراوملا  ‘٢’

ةينقتلاو ةيلاملا دراوملا نأشب ٢/٣هرارق يف ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا ددج   - ٢٢  
ةرادإلل تاسايسلل ةعماجلا ةيجيتارتسالا فادهأ قيقحت ن أىلع ديكأتلا يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتل ةمزاللا 

ماع لولحب ا   تاءارجإلا ليومت ىلع ًايئزج دمتعي ٢٠٢٠ايح ةرود لاوط ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا  
جهنلا يف ةاخوتملا ةددعتملا ةيلاملا تابيترتل ا نيبلماكتلاو رزآتلا زيزعت ىلعو تايوتسملا عيمج ىلع ةعونتملا 

لوصحلا نكمملاو يفاكلاو مظتنملاو مادتسملا ليومتلا ىلإ ةجاحلابرمتؤملا رقأو . ذيفنتلا لجأ نم يجيتارتسالا  
جهنلا يف ةدراولا فادهألا قيقحتو ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا معدت يتلا تاطاشنلل هيلع 

ًاددع ددحويجيتارتسالا راوملا رفوت ةلافكل اهذاختا نيعتي يتلا تاءارجإلا نم  ةيرورضلا ةينقتلاو ةيلاملا د  
  .ذيفنتلل

نع ةلمكتسم تامولعم لماعلا قيرفلا ىلعًاضورعم نوكيسو  - ٢٣ جهنلا ذيفنتل  ةينقتلاو ةيلاملا دراوملا  
يذلا ٢/٣رارقلا ذيفنت نأشب ةمدقملا تامولعملا يف رظنلا دوي دقو . (SAICM/OEWG.1/6)يجيتارتسالا   

ةلصلا تاذ ةيلاملا تاسسؤملا عيمجهبجومب رمتؤملا اعد  فادهأ قيقحت يف مهست يتلا تاطاشنلل اهمعد زيزعتل  
  .يجيتارتسالا جهنلا

ليومتلا تارايخ لوح ةيرواشتلا ةيلمعلا يف تاروطتلا رخآ ىلع ًاضيأ ءوضلا ةقيثولا طلستو  - ٢٤  
هنم ًاريدقت ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا اهقلطأ يتلا تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةرادإل  
ةيلمعلا نم ريخألا عامتجالا دقع دقو  .تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا ةرادإ لاجم يف ةيفاكلا دراوملل ةجاحلل

لوألا نيرشت٧ و٦يموي يف كوكناب يف ةيرواشتلا  ًايوفش لماعلا قيرفل ا ديوزت متيسو. ٢٠١١ربوتكأ / 
ةيماتخلا ةقيثولا نمضتت ةيمالعإ ةقيثو حاتتسو ،ةيلاتل ا تاوطخلاو عامتجالا جئاتننع ةثيدح تامولعمب 

)SAICM/OEWG.1/INF/17.(  
اهدمتعا يتلا ةيلاملا تارابتعالاب ةقلعتملا تارارقلا يف رظني نأ ًاضيأ لماعلا قيرفلا دوي دق   - ٢٥

ةقطنمو ةين يتاللا اكيرمأل ثلاثلا يميلقإلا عامتجالاو عبارلا يقيرفألا يميلقإلا عامتجالا يف نوكراشملا
  ).SAICM/OEWG.1/INF/11(يجيتارتسالا جهنلا نأشب يبيراكلا 
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رارقلا ذيفنتب نيتطبترم نيتردابمب ناقلعتي نييبناج نيثدحب ًاملع طيحي نأ لماعلا قيرفلا دوي دق   - ٢٦
٢/٣ . ، يناثلا نيرشت١٦ءاعبرألا موي يفف ةمظنم ةياعرب يبناج ثدح ميظنتل ططخ ، ٢٠١١ربمفون /  ي

تن ضارمألاتاعبتوتاءارجإلا ذاختا مدع ةفلكت لوانتي ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ةيملاعلا ةحصلا  ةج ي 
، . ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ريغ ةرادإلل يناثلا نيرشت١٨ةعمجلا موي يفو يبناج ثدح مظن /   يس ،ربمفون
داوملا ةرادإ لاجم يف ةئشانلا لئاسمل ا نأشب ًاثيدح تيرجُأ ةسارد جئاتن لوانتي ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ةياعرب

لاقتنا ةلحرمب ا    .اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا يف ةيئايميكلا
ودلا دعب دقع  - ٢٧  ةر تس ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا نأ ىلإ رظنلابو

 ، ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم دعبو ةرادإلا سل  عقوتملا نم نيذللاةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا  
هيف شقان  حوتفملا لماعلا قيرفلا دوي دق ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملا لامعأ لودجل ليومتلا تارايخ ا مت نأ

ةيلمعلا جئاتن نع هريرقت يف نمض جمانربل يذيفنتلا ريدملا ىلإ بلطي نأ ةيوضعلا  ي نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا  
ةشقانم ،ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا هترود يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم ىلإ مدق ملا ةيراشتسالا

يجيتارتسالا جهنلا ليومت تاجايتحا ىلع جئاتنلاكلتريثأت ةيفيك  نأةنامألا ىلإ بلطي نأ ًاضيأ دوي دقو.     
ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم يفو ةيرواشتلا ةيلمعلا يف زرحملا مدقتلا نع ًازجوم ًاريرقت دعت  
هيف رظنللةثلاثلا هترود يف رمتؤملاىلإ هميدقتل  يجيتارتسالا جهنلا ذيفنتب امهتلصو امهجئاتنو   .  

  ةئشانلاو ةديدجلاةماعلا تاسايسلا لئاسم   )ج(
نيررقملا رمتؤملا دمتعا  - ٢٨ ةيئايميكلا داوملا ةرادإو ةئشانلا ةماعلا تاسايسلا لئاسم نأشب ٢/٥ و٢/٤   

رمتؤملا قفتا يتلا ةيلمعلا ٢/٤رارقلا قفرم نيبيو . يلاوتلا ىلع ًانامأ رثكأ لئادب ىلإ لوحتلاو ةيرولفريبلا  
هتاروديف ةئشانلا ةماعلا تاسايسلا لئاسم ىلإ رظنلا يف اهمادختسا ىلع ةلبقملا   .  

بناوج ةثالث يف رظني نأ لماعلا قيرفلا ىلإ بلط  - ٢٩ لئاسم نم لكب قلعتي اميف زرحملا مدقتلا : يس
تلاب تجلو  ، ليصفع يتلا ةئشانلا ةماعلا تاسايسلا رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا يف يف تاشقانملا ةلصاوم لجأ نم  

داوملا ةرادإ يف زرحملا مدقتلاو ؛ةرودلا كلت يف رمتؤملا اهبلط ةنيعم تاءارجإ ةجلاعملو ،ةزجنملا لامعألا  
ةماعلا تاسايسلا يف ًاثيدح امهنيعت مت ناتلأسمو ؛ًانامأ رثكأ لئادب ىلإ لوحتلاو ةيرولفريبلا ةيئايميكلا 

دوي دق ،تامولعملا هذه ءوض ىلعو . رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا لامعأ لودج ىلع امهجاردإ ةيناكمإل ةئشانلا
يف اهدامتعا ةيناكم إ يف رظنيو رمتؤملا اهسرادتيل تارارق عيراشم لكش يف تايصوت عضي نأ لماعلا قيرفلا

فد   يولوأءاطعإةثلاثلا هترود قيقحت وحن مدقتلا لجأ نم ءاضتقالا بسح هثيدحتو يجيتارتسالا جهنلل ه   
  .٢٠٢٠ماع فده 

ةئشانلا ةماعلا تاسايسلااياضق   ‘١’    
ةعماجلا ةيجيتارتس الا نم) ي (٢٤ةرقفلا يف نيبملا وحنلا ىل ع ،رمتؤملا فئاظو دحأ لثمتي  - ٣٠

ةئشانلا ةماعلا تاسايسلا لئاسم نأشب ةبسانم تاءارجإ ذاختال ةوعدلاو مامتهالا زيكرت يف تاسايسل ل
ةيناثلا هترود يف ،رمتؤملا رظن دقف ،ددصلا اذه يفو . ينواعتلا لمعلا لجأ نم تايولوألا لوح قفاوتلا ءانبو
يه- ةئشان ةماع تاسايس لئاسم ةعبرأ يف ليصفتلاب يف ةيئايميكلا داوملاو ،ءالطلا يف صاصرلا   
ايجولونكتلاو،ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تادعملا ةايح ةرود يف ةرطخلا داوملاو ،تاجتنملا داوملاو ةيونانلا ت   
  .٢/٤رارقلا يف ةدراول ا لئاسملا نم ةلأسم لك نأشب ةبسانم تاءارجإ ذاختا ىلإ اعدو ،ةعنصملا ةيونانلا
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ضرع لماعلا قيرفلامامأ حرطيسو  - ٣١ ل ماع  ةرادإو ةئشانلا لئاسملا نم ةلأسم لك يف زرحملا مدقتل  
قئاثو ًاضيأ حاتتسو. )SAICM/OEWG.1/7(ًانامأ رثكأ لئادب ىلإ لوحتلاو ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملا   

ةلأسم نع ءالطلا يف صاصرلا - اهنيعب   )SAICM/OEWG.1/9( ،تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملا و
)SAICM/OEWG.1/10( ةيئابرهكلا تاجتنملا يف ةرطخلا داوملاو  )SAICM/OEWG.1/11 (ةينورتكلإلاو، 

ةيليصفت ريراقت نع ةرابع يهو - )SAICM/OEWG.1/12(ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيونانلا ايجولونكتلاو   
هذهتدعأدقو . ةئشانلا ةماعلا تاسايسلا لئاسم نم ةلأسم لك يف زرحملا مدقتلا نع تامظنملا قئاثولا    

  .ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلابينعملا تامظنملا نيب كرتشملا جمانربلل ةعباتلا ةينعملا ةكراشملا 
فلاحتلا نع ةيليصفت ةيفاضإ تامولعم رفوت قئاثو ًاضيأ لماعلا قيرفلا ىلع ًاضورعم نوكيسو   - ٣٢

 تاجتنملا يف ةيئايميكلا داوملاو )SAICM/OEWG.1/INF/4(ءالطلا يف صاصرلا ىلع ءاض قلل يملاعلا
)SAICM/OEWG.1/INF/5 وSAICM/OEWG.1/INF/6(  ةرطخلا داوملا نأشب ةيلودلا لمعلا ةقلح ريرقتو

ايجولونكتلا نع ريرقتو  )SAICM/OEWG.1/INF/7(ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاجتنملا ةايح ةرود يف 
  .)SAICM/OEWG.1/INF/8(ةعنصملا ةيونانلا داوملاو ةيون انلا

ضرعتسي نأ ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا دوي دق ،هالعأ ةروكذملا هفئاظو ىلإ ةفاضإلابو   - ٣٣
ةدح ىلعةئشانلا ةماعلا تاسايسلا لئاسم نمةلأسم لك يف زرحملا مدقتلا  ةلصاو ملتايصوت يف رُظني نأو ؛  

دعي نأو ؛ءاضتقالا بسح ةدح ىلع ةئشانلا ةماعلا تاسايسلا لئاسم نم ةلأسم ل ك يف ينواعتلا لمعلا
  . ةثلاثلا هترود يف كلذك رمتؤملا هيف رظني عماج رارق عورشم

ًانامأ رثكأ لئادب ىلإ لوحتلاو ةيرولفريبلاةيئايميكلا داوملاةرادإ   ‘٢’    
٣٤ -  ، ، ًافنآ هركذ درو ام قفو داوملا ةرادإ ىلإ ةجاحلا يف ،ةيناثلا هترود  يفًاضيأ ليصفتلاب رمتؤملا رظن  

يف تاءارجإ ذاختا ىلإ اعد يذلا ٢/٥رارقلا دمتعاو ًانامأ رثكأ لئادب ىلإ لوحتلاو ةيرولفريبلا ةيئايميكلا   
يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم هتدعأ يذلا  يلحرملا ريرقتلا يف رظني نأ لماعلا قيرفلا دوي دقو. ددصلا كلذ
، اصتقالا ناديملا ًانامأ رثكألا لئادبلاىلإلوحتلاو ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإ نع يد رفوي يذلاو ،   

  .)SAICM/OEWG.1/13 (٢/٥رارقلا ذيفنت نع ليصافت 
ةيئايميكلا داوملا ةرادإ نأشب لمعلا يف زرحملا مدقتلا ضرعتسي نأ ًاضيأ لماعلا قيرفلا دوي دق  - ٣٥  

بلاىلإلوحتلاو ةيرولفريبلا  ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم نم ةمدقملا تامولعملا يف رظني نأو ؛ًانامأ رثكألا لئاد  
ةيئايميكلا داوملاب ينعملا يملاعلا قيرفلا تاصاصتخا ىلع هتاقيلعت ةمظنملل مدقي نأو يداصتقالا ناديملا يف 

قيرف لحم لحيلئشنأ يذلاةيرولفريبلا  نواعتلا ةمظنمل عباتلا ةي رولفريبلا ةيئايميكلا داوملاب ينعملا هيجوتلا  
صاخهجوب هتاقيلعتو ،يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو حرتقملا لمعلا ىلع   نأو ؛ ٢٠١٢-٢٠١١ةرتفلل  
  .ةيرولفريبلا ةيئايميكلا داوملاب ينعملا يملاعلا قيرفلا ةيوضعل تاحيشرت مدقي

ةديدج ةئشان ةماعتاسايس لئاسم نييعت  ‘٣’    
رارقلا قفرم يف نددحملا ءارجإلل ًاقفوو   - ٣٦  ، مت ٢/٤ يبملا ةئشانلا ةماعلا تاسايسلا لئاسم يف رظنلل

ددصب لمعلاو مهفلاو يعولا زيزعتل يلودلا نواعتلا: ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا امهيف رظنيل نيتلأسم نييعت  
  .ةئيبلا يف ةتباثلا ةينالديصلا تاثولملاو ءامصلا ددغلا تالالتخال ةببسملا ةيئايميكلا داوملا
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ةئشانلا ةماعلا تاسايسلا لئاس متاحيشرت صخلم لماعلا قيرفلا ىلع ًاضورعم نوكيسو   - ٣٧
يمدقم نم تدرو امكتاحيشرت لاو )SAICM/OEWG.1/14(ةنامألا ىلإ ةمدقملا ةديدجلا   نيحارتقالا 

  .)SAICM/OEWG.1/INF/9(ةئيبلا لجأ نم ءابطألل ةيلودلا ةيعمجلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب و
رارقلا قفرم ن   - ٣٨  تب قلعتي اميف لماعلا قيرفلا فئاظو٢/٤يبي ةئشان ةماع تاسايس لئاسم نييع   

ةديدجلا ةئشانلا ةماعلا تاسايسلا لئاسم تاحيشرت جاردإ يف رظني نأ اهبجومب هيلع نيعتي يتلاو ،ةديدج 
تالخدملا ًايعارم تاحرتق ملامييقتب موقي ،فدهلا كلذل ًاقيقحتو ،رمتؤملل تقؤملا لامعألا لودج ىلع 

لئاسملا كلت مدق . تامولعملا نم اهريغو ةيميلقإلا  اهجاردإل تس ،كلذ ىلع لماعلا قيرفلا قفاو ام اذإو
نأ لماعلا قيرفلا دوي دقو . يلخادلا هماظنل ًاقفو رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلل تقؤملا لامعألا لودج ىلع
حرتقي نأو ءاضتقالا بسح ةلأسم لك نأشب ةلمتحم ة ينواعت تاءارجإ يف رظني نأو نيتلأسملا ضرعتسي

ماظنلل ًاقفو رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلل تقؤملا لامعألا لودج ىلع نيتلأسملا اتلك وأ ةدحاو ةلأسم جاردإ 
نيتلأسملا اتلك وأ ةدحاو ةلأسم نع ًازجوم ًاريرقت دعت نأ ةنامألا ىلإ بلطي نأو رمتؤملل يلخادلا 

ةلأسملامدقم عم نواعتلاب رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا لامعأ لودج ىلع نيتجردملا يأ ةاعارم عم ةحرتقملا    ،
ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ا  دق ،امهيف رظنلا ةلصاومل نيتلأسملا حارتقا متي مل اذإو . مدقتي تايصوت

  . هيلع مامتهالا زيكرتل ىرخأ لبس يف رظني نأ لماعلا قيرفلا دوي
يحصلاعاطقلاةيجيتارتسا   :٦دنبلا     

ةنامألا ،ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلل ةيحصلا بناوجلا نأشب ٢/٨هرارق يف ،رمتؤملا اعد   - ٣٩  ،
جهنلا ذيفنت يف يحصلا عاطقلا كارشإل ةيجيتارتسا ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم عم رواشتلاب روطت نأل 

ةيجيتارتسا لماعلا قيرفلا ىلع ًاضورع م نوكيسو. ةثلاثلا هترود يف رمتؤملا اهيف رظني يكل يجيتارتسالا
يتلا تارواشملا جئاتن اهنيب نم ةريثكءايشأ ةاعارم عم ةنامألا اهتعضو يتلا ةحرتقملا يحصلا عاطقلا   

ل يف تدق طابش٥ و٤يموي اناجب وع جهنلا عقوم قيرط نع ةدراولا تامولعملاو ٢٠١٠رياربف /   ،
ةيناثلا ةرودلا ذنم ةدوقعملا ةيميلقإلا تاعامتجالا يف تر اد يتلاتاشقانملاو تنرتنإلا ىلع يجيتارتسالا 

   .)SAICM/OEWG.1/15 (اهنع ةرداصلا تارارقلاو رمتؤملل
ماعلا قيرفلادوي دقو  - ٤٠ يف رمتؤملا يصوي نأو ةحرتقملا يحصلا عاطقلا ةيجيتارتسا يف رظني نأ ل   

جهنلل تاسايسل ل ةعماجلاةيجيتار تساللًاقحلم اهرابتعاب ةيجيتارتسالا دمتعي نأب ةثلاثلا هترود 
ثالث نأ نيتسارد عضو كلذ يف امب ،ةيلاتلا تاوطخلا يف رظني نأ يف ًاضيأ دوي دقو . يجيتارتسالا
هترود يف رمتؤملا اهيف رظني يكل ةحرتقملا ةيجيتارتسالا ذيفنتل ةددحم تارشؤمو فادهأو ةلاح تاسارد  
  . ةثلاثلا

  ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤمل تاريضحتلا  :٧دن بلا
 اناجبول يف دوقعملا ،يناثلا هعامتجا يف ،ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملا يلودلا رمتؤملا بتكم برعأ  - ٤١
نع ٢٠١١هينوي /ناريزح يف تاماهسإ ىلإ ةجاحلاب هلاغشنا،  جهنلا يف ةح لصملا باحصأ نمةيعامج  
داوملا دجت نأ نامضل ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمت ؤمل ةيريضحتلا ةيلمعلا يف يجيتارتسالا
لماعلا قيرفلل لوألا عامتجالا نأب هنم ًاكاردإو . تاعامتجالا كلت جئاتن يف مزاللا رابتعالا ةيئايميكلا
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، ةديرف ةصرف حيتيس ةيوضعلا حوتفملا ةيريضحتلا ةيلمعلا يف ةكراشملل ةيعامجلا ةيجيتارتسالا ةشقانمل دقف  
عامتجالا كلذ لامعأ لودج يف دنبلا اذه نمض    .ت نأ ةنامألا ىلإ بتكملا بلط

داوملا جاردإ ىلإ ،ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا ةنجللاب قلعتملا ٢/٧هررقم بجومب ،رمتؤملا راشأ   - ٤٢  
ـل ا   رود يف ةنجللا اهيف رظنت يكل ةيعيضاوملا ةعوم  با حصأ عجشو ٢٠١١-٢٠١٠ا يف ةيئايميكلا

نع كلذ يف امب ،ةيئايميكلا داوملا لاجم يف ةنجللا لامعأ يف ةكراشملا ىلع يجيتارتسالا جهنلا يف ةحلصملا 
 ىدبأ ،رمتؤملل ةيناثلا ةرودلا تلت يتلا ةيميلقإلا تاعامتجالا لالخو. ةيميلقإلا ةيريضحتلا تايلمعلا قيرط
ةرشع ةنماثلا ةرودلل ةيريضحتلا ةيميلقإلا تايلمعلاب ًامامتها يجيتارتسالا جهنلا يف ةحلصملا باحصأ  

ةرودلا راطإ يف تدق )سرادت ةقلح(ملعتلل ًازكرمو ذيفنتلل ةيميلقإلا تاعامتجالا كلذ يف امب ،ةنجلل  ع ،
ةرشع ةعساتلا ةرودلا تدق . ةيمسرلا  ىلإ ٢نم ةرتفلا يف كرويوين يف ةنجل لع دقو رايأ١٣   ٢٠١١ويام / 
، ارشلل ثدحو ملعت زكرم تلمشو نانثالا طلستاك يجيتارتسالا جهنلاىلع ءوضلا  قيرفلا دوي دقو .   

تاشقانملا يف رظنلا ناعمإلماعلا  يأ  مانتغالجأ نم ةيئايميكلا داوملا لوح ةرودلا هذه راطإ يف تراد يتلا  
ةكراشملا زيزعتلةلمتحمصرف   .  

ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم دقع   - ٤٣ ٢٠+ وير ’’ةيمسر ريغ ةفصب فورعملا (يس‘‘ (
ىلإ ٤نم ةرتفلا يف ،ليزاربلا ،وريناج يد وير يف  ناريزح٦  نيرشعلا ىركذلا فداصيسو ٢٠١٢هينوي /   

وير يف دقع يذلا١٩٩٢ماعل ةيمنتلاو ةئيبلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤمل  ةرشاعلا ىركذلاو ،وريناج يد    
ايقيرفأ بونج ،غربسنهوج يف دوقعملا،٢٠٠٢ماعل ةمادتس ملا ةيمنتلاب ينعملا يملاعلا ةمقلا رمتؤمل نوكيسو .  

كلذ يف امب ، )SAICM/OEWG.1/INF/13(رمتؤملل تاريضحتلا نع تامولعم لماعلا قيرفلا ىلع ًاضورعم 
راطإلاو ؛رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا داصتقالا (رمتؤملل ةيسيئرلا عيضاو ملا
نكمي يتلا ةيسيئرلا لئاسرلا و)ةمادتسملا ةيمنتلل يسسؤملا تاماهسإ دادعإ يف نادلبلا ةدعاسمل اهمادختسا  

ةيمنتلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم يف نيكراشملا كاردإ نامضل ةيميلقإلاو ةينطولا ةيرواشتلا ا ايلمع يف 
نأ لماعلا قيرفلا دوي دقو . ةمادتسملاةيمنتلا لجأ نم ةيئايميكلا داوملل ةميلسلا ةرادإلا ةيمهأل ةمادتسملا 

راهظإل حاتت دق صرف يأو يميلقإلا ديعصلا ىلع رمتؤملل تاريضحتلا لوح ءارآلاو تامولعملا مساقتي  
ةيمنتلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم لمع يف يجيتارتسالا جهنلا ذيفنت يف يجيتارتسا لكشب زرحملا مدقتلا 

  .٢٠٢٠ماعل يجيتارتسالا جهنلا ف ده ىلإ رظنلاب ،ةصاخبو ةمادتسملا
  ٢٠١٥ – ٢٠١٣نيتنسلا ةرتفل اهتينازيم عورشمو ةنامألل ةررقملا ةطشنألا   :٨دنبلا 

-٢٠٠٩ةرتفلا لالخ اهتطشنأ نع ةنامألا هتدعأ ريرقت لماعلا قيرفلا ىلع ًاضورعم نوكيس   - ٤٤
ةرتفلل ةنامألل ةحرتقملا ةينازيملاو حرتقملا لمعلا جمانربو ٢٠١١  ٢٠١٥-٢٠١٣ 

)SAICM/OEWG.1/17( .حرتقملا ءارجإلا يف رظني نأو تامولعملاب ًاملع طيحي نأ لماعلا قيرفلا دوي دقو  
هذاختانكمي يذلا  .  

  ةيئايميكلا داوملا ةرادإب ينعملايلودلا رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلل تاريضحتلا   :٩دنبلا 
ا نم٢٥ةرقفلا صنت   - ٤٥ رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلا دقع ىلع تاسايسلل ةعماجلاةيجيتارتس ال   ت نأ ماع يف  

كلذ فالخ رمتؤملا ررق٢٠١٢  ي مل ام نع رداصلا ١/١رارقلاو تاسايسل ل ةعماجلاةيجيتارتس الا اوعدتو.    
تامظنملل ةيرادإلا تائيهلا تاعامتجا عم بقاعتلاب ،ًابسانم ناك ام ،رمتؤملا تارود دقع   ت نأ ىلإ رمتؤملا
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ددعتملا عباطلاب ضوهنلا لجأ نمو ةفلكتلا ةيلاعفو رزآتلا هجوأ زيزعت لجأ نم ةينعملاةيلودلا ةيموكحلا   
  .يجيتارتسالا جهنلل تاعاطقلا

رمتؤملل ةثلاثلا ةرودلل تاريضحتلا نع ةنامألا نم ةركذم لماعلا قيرفلا ىلع ًاضورعم نوكيسو  - ٤٦  
)SAICM/OEWG.1/18(.نأو ةمدقملا تامولعملاب ًاملع طيحي نأ دوي دقو لودج عورشم ىلع قلعي    
  .ةيئاهنلا هتغيص يف رمتؤملا بتكم هعضي نأ لبق هيلع تاليدعت حرتقيو رمتؤملل تقؤملا لامعألا

  ىرخألا لئاسملا  :١٠دنبلا 
  . عامتجالا يف راثت ىرخأ لئاسم يأ يف رظني نأ لماعلا قيرفلا دوي دقو  - ٤٧

  ريرقتلا دامتعا  :١١دنبلا 
ىلإ لماعلا قيرفلاىعدي  - ٤٨ يتلا هتروصب هدمتعي نأو لوألا هعامتجا لامعأ نع ريرقتلا يف رظني نأ    

رهظ دعب ىتح ةماعلا تاسلجلا تالوادم صوصن ىلع يوتحي يذلا ،ريرقتلا ضرعيسو . ررقملا اهدعأ
يناثلا نيرشت١٧سيمخلا  ةعمجلا موي يف هيلع ةقفاوملاو هيف رظنلل لماعلا قيرفلا ىلع ،٢٠١١ربمفون /   ١٨ 

  .ربمفون/يناثلا نيرشت
  رمتؤملا ماتتخا  :١٢دنبلا 

ةعمجلا ءاسم ٠٠/١٨ةعاسلا مامت يف عامتجالا سيئرلا متتخي نأ عقوتملا نم   - ٤٩ نيرشت ١٨   
  .٢٠١١ربمفون /يناثلا

_____________  


