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  0101 اهذبٌٕ خفؼًٖ/ٌّفيتؼ 5 

  الخكٍف ضىدوق إدارث هسمس
 يفؼ اهضبغٔ االسخيبو

 0101 أٖوّل/ؿتخيتؼ 07 - 06 تًّ،
 

 

 

  عشر الحبدً تبالسخهبػ الخبص الخلرٍر هشّودث
 الخكٍف ضىدوق إدارث لهسمس

 

 هلدهج
 

 أَيغيه الوغيز " اهيخضغث األيى يلؼ فٕ نّٖخّ تؼّخّنّل يً اهيٌتذق ّٖفاهخن كٌغّق إغاؼث هيسوؾ يفؼ اهضبغٔ االسخيبو ُيلغ 01

Langer Eugen" ٕاؿخًؼال هوسٌج اهذبًٌٖٖ االسخيبيًٖ أيلبة فٕ االسخيبو ُػا ّاًٌلغ .0101 أٖوّل/ؿتخيتؼ 07 إهٓ 06 يً اهفخؼث فٕ تًّ ف 
 CMP.3/1 اهلؼاؼ تيّسة االسخيبو ّاًٌلغ .اهخنٖف هكٌغّق تًخًٖاهخب (EFC) ّاهيبهٖبح األعالكٖبح ّهسٌج (PPRC) ّاهتؼايز اهيفؼّيبح

 .نّٖخّ تؼّخّنّل فٕ األنؼاف اسخيبو تّكفَ اهًبيل هألنؼاف اهذبهد اهيؤخيؼ فٕ اخعػ اهػٔ

 ٖجاإلكوٖي يسيّيبخِى كتل يً اهيؼفضًٖ اهيٌبّتًٖ، ّاأليمبء األيمبء تأؿيبء اهنبيوج اهلبئيج هَ أّل نيؼفق اهخلؼٖؼ تِػا يوضق 01
 اهيؼاكتًٖ تسيٖى كبئيج يوٓ االنالو ّٖينً .6 .االسخيبو فٕ ّاهيفخؼنًٖ ،CMP.4/1 ؼكى ّاهلؼاؼ CMP.3/1 اهلؼاؼ تيلخمٓ ّاهيٌخعتًٖ
 //:fund.org/11thAFB-www.adaptationhttp. :اإلٌخؼٌح فتنج يوٓ اهخنٖف كٌغّق يّكى يوٓ االسخيبو ضمؼّا اهػًٖ اهيًخيغًٖ

 اهيخضغث األيى اخفبكٖج ّيّكى اهخنٖف تكٌغّق اهعبق اإلٌخؼٌح يّكى يوٓ ّكوج عالل يً يتبفؼث اهِّاء يوٓ االسخيبو أػٖى ّكغ 31
 .االسخيبو الؿخمبفج ّإغاؼٖج (خؿِٖوٖج) هّسؿخٖج يؿبٌغث االخفبكٖج ؿنؼخبؼٖج كغيح نيب .اهخكضؼ هينبفضج

 االسخهبػ افخخبش :األعهبل سدول عمي 1 التىد

 كتبضًب 00:01 اهؿبيج خيبى فٕ االسخيبو تبفخخبش (األّل تبهيؼفق اهيغؼسج غٖؼ األنؼاف تبنؿخبً،) عبً إكتبل فبؼّق اهؿٖغ اهؼئٖؾ، كبى 41
 ُػا فٕ اهيفبؼنًٖ تسيٖى ةّؼض اهيسوؾ فٕ اهيٌبّتًٖ ّاأليمبء األيمبء اهؿبغث تخضٖج كبى ضٖد 0101 أٖوّل/ؿتخيتؼ 06 اهيّافق اهعيٖؾ ّٖى

 إسٖيبٌغ نّسّ ّٖوٖبى اهؿٖغ يضل خضل أً اهيلخؼش تٌٖٕ، ؿبهٕ اهؿٖغث تأً يويًب اهيسوؾ ّأضبن .اهخنٖف كٌغّق إغاؼث هيسوؾ يفؼ اهضبغٔ االسخيبو
  .نيؼاكتج االسخيبو ُػٍ فٕ ضبمؼث (األّل تبهيؼفق اهيغؼسج غٖؼ األنؼاف غبٌب،) تٌّؿّ ـ
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 الخىغٍهٍج الهشبئل :األعهبل سدول عمي 2 التىد

 األييبل سغّل يوٓ اهيّافلج  (أ)
 

 اهيؤكح األييبل سغّل فٕ ٌهؼ نيب ،(AFB/B.11/1/Rev.1) ؼكى اهّذٖلج فٕ اهيخمّيً اهيؤكح األييبل سغّل فٕ اهيسوؾ ٌهؼ 51
 اهخبهٖج اهيؿبئل فٕ اهٌهؼ يوٓ االخفبق خى غّك .اهّذٖلج ُػٍ يى اهيؼفق اهيؤكح اهيّايٖغ ّسغّل ،(AFB/B.11/2) اهّذٖلج فٕ اهيّسّغ اهيفؼّش

 اهسٌؿًٖ تًٖ اهيؿبّاث كمٖج خؼؿٖظ يً خلغٖيٕ ّيؼل االسخيبو؛ خلؼٖؼ يوٓ اهيّافلج خّكٖح ":أعؼْ يؿبئل" األييبل سغّل يً 04 تٌغ ميً
 اهعبكج اهيتبهغ كؼف ّسغّل د؛اهنّاؼ يً اهضغ يً خلغٖيٕ ّيؼل اإلغاؼث؛ يسوؾ أيمبء ّضكبٌبح ّايخٖبؽاح اهخنٖف؛ أٌفنج خيّٖل ميً

 ّاهتٌم هوتٖئج اهيخضغث األيى ّتؼٌبيز اإلٌيبئٕ اهيخضغث األيى تؼٌبيز يً اهيلغى اهًؼل ّيخبتًج يوِٖب؛ اهيّافلج خيح اهخٕ ّاهتؼايز تبهيفؼّيبح
  .اهّنٌٖج اهيٌفػث اهسِبح ايخيبغ هخؿِٖل اهغّهٕ

 .اهؼئٖؾ يً اهيلخؼش اهيؤكح اهؽيٌٕ ّاهسغّل ففبُج، خًغٖوَ تًغ اهخلؼٖؼ تِػا ٌٕاهذب اهيؼفق فٕ اهّاؼغ األييبل سغّل اهيسوؾ ايخيغ 61

 اهًيل خٌهٖى  (ة) 

 .اهؼئٖؾ اكخؼضَ اهػٔ اهًيل خٌهٖى يوٓ اهيسوؾ ّافق 71

ً (ر)   اهيكبهص خمبؼة يً اإليال

  :اهيكبهص خمبؼة يً أغٌبٍ اهيػنّؼًّ اهيٌبّتًّ ّاأليمبء األيمبء أيوً 81

 اهتؼٌبيز يلخؼش يٌبكفج أذٌبء هغَٖ يكبهص خمبؼة ّسّغ (أفؼٖلٖب اهؿٌغبل،) Cheikh Ndiaye Sylla ؿٖل ٖبٌٔغ فٖظ /اهؿٖغ أيوً 1أ 
  األييبل؛ سغّل فٕ 6 اهتٌغ تيّسة اهؿٌغبهٕ

 6 اهتٌغ تيّسة اهيكؼٔ اهيفؼّو يلخؼش يٌبكفج أذٌبء هغَٖ يكبهص خمبؼة ّسّغ (أفؼٖلٖب يكؼ،) يٌكّؼ كتؼٔ اهؿٖغ / اهؿٖغ أيوً 1ب 
  األييبل؛ سغّل فٕ

 اهيفؼّو يلخؼش يٌبكفج أذٌبء هغَٖ يكبهص خمبؼة ّسّغ (آؿٖب يٌغّهٖب،) Damdin Davgadorj غافغبغّؼٔ  غايغًٖ / اهؿٖغ أيوً 1ج 
  األييبل؛ سغّل فٕ 6 اهتٌغ تيّسة اهيٌغّهٕ

 فٕ اهخعنٖن يًِغ ايخيبغ يٌبكفج أذٌبء َهغٖ يكبهص خمبؼة ّسّغ (اهنبؼٖتٕ ّاهتضؼ اهالخٌٖٖج أيؼٖنب سبيٖنب،) ؿتٌّؼ سٖفؼٔ /اهؿٖغ أيوً 1د 
 ّ األييبل؛ سغّل يً 5 اهتٌغ ّفق ّنٌٖج يٌفػث نيؤؿؿج سبيٖنب

 اهّنبهج ايخيبغ يٌبكفج أذٌبء هغَٖ يكبهص خمبؼة ّسّغ (اهنبؼٖتٕ ّاهتضؼ اهالخٌٖٖج أيؼٖنب أّؼغّأ،) ؿبٌخّؾ هّٖؾ / اهؿٖغ أيوً 1ي 
 .األييبل سغّل يً 5 اهتٌغ ّفق ٖجّنٌ يٌفػث نيؤؿؿج ّاالتخنبؼ هوخضلٖق اهّنٌٖج

 

 االسخهبعٍو تٍو الفبضمج الفخرث فٌ تهب كبن الخٌ األىشعج عو الرئٍس خلرٍر :األعهبل سدول عمي 3 التىد

 أييبل هًؼل اهغيّاح يً نتٖؼًا يغغًا خولٓ أٌَ ّكبل االسخيبيًٖ، تًٖ اهفبكوج اهفخؼث فٕ تِب كبى اهخٕ األٌفنج يً خلؼٖؼا اهؼئٖؾ كغى 91
ٍّّ نيب يسوؾ،اه  اهيسوؾ أيمبء يً ّنوة االسخيبيبح، ُػٍ سيٖى ضمّؼ اهكًة يً نبً أٌَ غٖؼ .تأٌفنخَ نتٖؼًا اُخيبيًب ٌُبم أً إهٓ ٌ

 ّؿخلّى تػهم، اهلٖبى يوٓ (األّل تبهيؼفق اهيغؼسج األنؼاف إؿتبٌٖب،) فؼّخّؾ فّؼٌٖوؽ آٌب/اهؿٖغث ّافلح ّكغ .يٌَ ٌٖبتج تًمِب ضمّؼ فٕ اهيؿبيغث
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 األّل خفؼًٖ/أنخّتؼ 0 إهٓ أٖوّل/ؿتخيتؼ 09 يً اهفخؼث فٕ ُّهٌغا ؼّخؼغاى، فٕ يلغٍ يؽيى اهيٌبط خغٖؼ أّكبح فٕ األٌِبؼ غهخب يً يؤخيؼ ضمّؼت
 اهلبمٕ اهلبًٌّ يفؼّو فئً اهًبفؼ، االسخيبو فٕ أفبؼ ّنيب .هويسوؾ اهلبٌٌّٖج اهكفج يٌص إسؼاءاح تفأً يؿخسغاح اهؼئٖؾ يؼل نيب .0101
 يٌص خّكى يى 0101 اهذبٌٕ خفؼًٖ/ٌّفيتؼ تغاٖج يى األهيبٌٕ اهتؼهيبً فٕ ٌِبئٖج تكّؼث يؼاسًخَ خخى أً اهيخّكى يً هويسوؾ اهلبٌٌّٖج اهكفج تيٌص

 فٕ نؼافاأل السخيبو اهؿبغؿج اهسوؿج كتل اهلبٌٌّٖج اهكفج اهيسوؾ يٌص اهؼئٖؾ ّٖأيل ،0101 اهذبٌٕ نبًٌّ/غٖؿيتؼ فٕ هويسوؾ اهلبٌٌّٖج اهكفج
  .نّٖخّ تؼّخّنّل

 هوتٖئج اهيخضغث األيى ّتؼٌبيز اإلٌيبئٕ اهيخضغث األيى تؼٌبيز يى اخكبالح تًيل أٖمًب اهؼئٖؾ كبى االسخيبيًٖ، تًٖ اهفبكوج اهفخؼث أذٌبء 011
 04 اهتٌغ فٕ األيؼ ُػٍ خٌبّل ؿٖخى دضٖ اهّنٌٖج اهيٌفػث هويؤؿؿبح ّاهيؿبٌغث اهًًّ ٖغ هخلغٖى اهيؤؿؿبح ُػٍ ٌّاٖب يً اهخًتٖؼ تفأً اهغّهٕ ّاهتٌم

 اهفبكوج اهفخؼث أذٌبء ٌّّٖٖؼم فٕ تػهم اهلٖبى ٖأيل ّهنٌَ اهيؤؿؿبح، ُػٍ تييذوٕ االهخلبء يينًٌب ٖنً هى أٌَ ّأفبغ ".أعؼْ أيّؼ" األييبل سغّل يً
 تيتوغ هيؿبُيخِب يٌّبنّ ّضنّيج ّٖؼّ، يوًّٖ 45 تيتوغ هيؿبُيخِب إؿتبٌٖج ضنّيج إهٓ فنؼ عنبتبح تئؼؿبل اهيسوؾ أضبن نيب .االسخيبيًٖ تًٖ
 نػهم اهؼئٖؾ ّاخكل .يفؼ اهذبٌٖج اهيسوؾ السخيبيبح ينبً هخِٖئج اهينؿٖم ضنّيج يى تبخكبالح أٖمًب اهؼئٖؾ كبى نيب .ّٖؼّ آالف 01

 كٌغّق إغاؼث يسوؾ ؿنؼخبؼٖج يغٖؼث عغيج يغث خيغٖغ ّإينبٌٖج اإلغاؼٖج، اهيؿبئل تًل هيٌبكفج اهيسوؾ ؿنؼخبؼٖج ؼئٖؿج تبؼتّح، يٌّٖم/تبهؿٖغث
  .اهيّهفًٖ خًًٖٖ ييوٖج فَٖ خّمص هويسوؾ نخبة تئؼؿبل ؿخلّى تبؼتّح اهؿٖغث أً ّأفبغ .آعؼًٖ يّهفًٖ ّاعخٖبؼ اهخنٖف،

 تِب ٖخيخًًّ نبٌّا اهخٕ يفؼ اهذبٌٕ االسخيبو أذٌبء ّاهضكبٌبح االيخٖبؽاح ٌفؾ اهيسوؾ أيمبء يٌص ٖفٖغ خأنٖغ إينبء اهؼئٖؾ يً ُنوة  001
  ".أعؼْ يؿبئل" األييبل سغّل يً 04 اهتٌغ ميً اهيؿأهج ُػٍ يٌبكفج ّنوتّا نّٖخّ، تؼّخّنّل فٕ األنؼاف يؤخيؼ اسخيبو ضمّؼ يٌغ

 .اهؼئٖؾ تَ أغهٓ اهػٔ اهففِٕ تبهخلؼٖؼ يويب اهيسوؾ أعػ 001

 الشكرخبرٍج أىشعج عو خلرٍر :األعهبل سدول عمي 4 التىد

 خبى ّكف ّؼغ ضٖد االسخيبيًٖ، تًٖ اهفخؼث أذٌبء اهؿنؼخبؼٖج أٌفنج يً خلؼٖؼًا اهخنٖف كٌغّق إغاؼث يسوؾ ؼخبؼٖجؿن يغٖؼث كغيح 031
 يّكى يوٓ ٌّفؼٍ هويسوؾ اهًبفؼ تبالسخيبو اهعبق اهخلؼٖؼ إٌِبء فٕ اهؼئٖؾ تيؿبٌغث اهؿنؼخبؼٖج ّكبيح (.AFB/B.11/3) اهّذٖلج فٕ هػهم

 فٕ اهكٌغّق يوٓ ّاهلّٖى اهؼئٖؾ يى ّذٖلج تكّؼث اهؿنؼخبؼٖج ّييوح (.AFB/B.10/7/Rev.1) ؼكى خضيل نّذٖلج تبهكٌغّق اهعبق اهّٖة
 هوسٌج اهذبٌٕ ّاالسخيبو ،ّاهتؼايز اهيفؼّيبح اؿخًؼال هوسٌج اهذبٌٕ ّاالسخيبو يفؼ اهضبغٔ اهيسوؾ اسخيبو أسل يً اهّذبئق ُػٍ إيغاغ

  .ّاهيبهٖبح األعالكٖبح

 تؼئٖؾ اخكبالح اهؿنؼخبؼٖج أسؼح ،(األّل تبهيؼفق اهيغؼسج غٖؼ األنؼاف غبٌب،) تٌّؿّ ــ أسٖيبٌغ نّسّ ّٖوٖبى /اهؿٖغ اؿخلبهج يلة 041
 غٖؼ األنؼاف يسيّيج كٖبى خأيًٖ إسؼاءاح تفأً اهيخضغث األيى هغْ هغبٌب اهغائيج هوتًذج يؿبيغث ّكغيح ّاهكًٖ، ّاهؿتًًٖ، اهؿتًج يسيّيج
 اإلسؼاءاح ُػٍ خؽال ّال .يضوَ خضل نٕ غبٌب فٕ اهتٖئج ضيبٖج سِبؽ هغْ ؼئٖؿٖج تؼايز يؿؤّهج تٌٖٕ، ؿبهٕ اهؿٖغث ٖجتخؿي األّل تبهيؼفق اهيغؼسج

  .اإلٌسبؽ كٖغ

 يوٓ اهيّافلج إسؼاءاح كًٖغ يوٓ اهيضؼؽ اهخلغى تفأً أهيبٌٖب ضنّيج يى اخكبالخِيب فٕ اهؼئٖؾ ٌّبئة اهؼئٖؾ اهؿنؼخبؼٖج ؿبيغح 051
 اهِٖئبح ّيٌؿلٕ اهيعخكج هوؿونبح ؼؿبئل اهؿنؼخبؼٖج ّأكغؼح .اهخنٖف كٌغّق إغاؼث هيسوؾ اهلبٌٌّٖج اهكفج تيٌص قاهعب اهلبًٌّ يفؼّو
 اهؿنؼخبؼٖج كبيح ػهم، يوٓ ّفماًل .ّاهيفؼّيبح اهتؼايز يلخؼضبح ّخلغٖى اهيٌفػث اهِٖئبح ايخيبغ تفأً اهيسوؾ تلؼاؼاح يويًب خضٖنِى اهيٌفػث
 اهيخضغث األيى تؼٌبيز ييذوٕ تًٖ ذبً اسخيبو يلغ تخؿِٖل ّكبيح اهًبهيٖج، اهتٖئج كٌغّق هؿنؼخبؼٖج اهيفخؼنج اهيؿبٌغث ًي عبكج يًوّيبح تئيغاغ

 أذٌبء خضغٖغُب خى اهخٕ ّاالضخٖبسبح اهفسّاح يٌبكفج تِغف االيخيبغ هِٖئج األعٖؼ االسخيبو ُّّايـ ضغّغ تفأً االيخيبغ ُٖئج ّأيمبء اإلٌيبئٕ
  .بغااليخي ييوٖج

 إسؼاءاح تفأً االسخيبيبح ُبيـ يوٓ سبٌتٕ اسخيبو تضمّؼ اهؿنؼخبؼٖج يغٖؼث كبيح ،(AFB/B.10/19) ؼكى اهيسوؾ كؼاؼ ّفق 061
 فٕ ُيلغ اهػٔ اهتٖئج تفأً األفؼٖلٕ اهّؽاؼٔ هويؤخيؼ يفؼ اهذبهذج اهسوؿج ُّّايـ ضغّغ تفأً اإلٌيبئٕ اهيخضغث األيى تؼٌبيز تخٌهٖيَ كبى اهخنٖف
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 .االيخيبغ ّإسؼاءاح اهخنٖف تكٌغّق اهّيٕ ؽٖبغث تِغف خلغٖيًٖب يؼمًب اهؿنؼخبؼٖج يغٖؼث ّكغيح ،0101 ضؽٖؼاً/ٌّّٖٖ 04 فٕ يبهٕ ٕف تبينّ
 ٕف خٖبٌسًٖ فٕ اهيؿخلتوٖج اهسبٌتٖج اهفًبهٖبح تفأً اهيٌبط خغٖؼ تفأً اإلنبؼٖج اهيخضغث األيى اخفبكٖج هؿنؼخبؼٖج تنوتبح أٖمًب اهؿنؼخبؼٖج ّخلغيح
  .اهينؿٖم فٕ ّنبٌنًّ اهكًٖ،

 غٖؼ أنؼف 6 يً هاليخيبغ سغٖغث نوتبح يوٓ ّضكوح .اهغّهٖج ّاهيٌهيبح األنؼاف يً االيخيبغ نوتبح فؼؽ فٕ اهؿنؼخبؼٖج اؿخيؼح 071
 ٖخى هى اهخٕ نوتبخِى يبلاؿخن هاليخيبغ اهيخلغيج األنؼاف اهؿنؼخبؼٖج ّضذح .إكوٖيٖج يٌهيج ّيً األنؼاف يخًغغث يٌهيج ّيً األّل، تبهيؼفق يغؼسج

  .اهينوّتج اهيؤٖغث ّاهيؿخٌغاح اهيًوّيبح ّاؿخٖفبء االيخيبغ هِٖئج إؼؿبهِب ٖخى هى ذى ّيً اؿخنيبهِب

 هيغث يؤكح يّهف خًًٖٖ ّخى سغغ، اذًٌٖ يّهفًٖ خًًٖٖ إسؼاءاح فٕ اهؿنؼخبؼٖج فؼيح اهيسوؾ، يً اهييٌّش اهخفّٖل يوٓ تٌبء 081
 يلخؼضبح هًفؼث اهفؼؽ تًيوٖج اهًبهيٖج، اهتٖئج كٌغّق ؿنؼخبؼٖج فٕ اهفًٌٖٖ اهيّهفًٖ يً أيمبء 7 تيؿبٌغث اهؿنؼخبؼٖج، ّكبيح .ككٖؼث

 ّيؼمح .يٌِب اذًٌٖ تؿضة (اهيؤٖغًّ) اهيلخؼضًّ كبى ّكغ تفأٌِب، فٌٕ اؿخًؼال ّإيغاغ اهخلؼٖؼ، إيغاغ فخؼث أذٌبء خلغٖيِب خى ّتؼايز هيفؼّيبح
 ٖؿخغؼق اهيفؼّو اؿخًؼال ييوٖج إٌسبؽ أً مّء ّيوٓ .يوِٖب ؼغّغًا ّنوتح اهيٌفػث اهِٖئبح يوٓ اهفٌٕ هالؿخًؼال ٖجاهيتغئ اهٌخبئز اهؿنؼخبؼٖج

 اهيلخؼش يً كوٖل، تّكح ّاهتؼايز اهيفؼّيبح اؿخًؼال هسٌج اسخيبو كتٖل إهٓ ُٖخبش ال ّاهيؿخٌغاح اهّذبئق تًل ّأً أؿبتٖى، 7 إهٓ 6 تًٖ يب
  .اهوسٌج اسخيبو يً أؿبتٖى 01 كتل ختغأ نٕ تأنيوِب االؿخًؼال غّؼث خيغٖغ

 اهذبٌٕ هالسخيبو اهوّسؿخٖج اهخؼخٖتبح تفأً اهنبؼٖتٕ سبيًج فٕ اهيؿؤّهًٖ اهيّهفًٖ يى يتبفؼث تكّؼث اهًيل فٕ اهؿنؼخبؼٖج اؿخيؼح 091
 هيٌص اهلبٌٌّٖج اهخؼخٖتبح تفأً يفبّمبح ؼحس نيب ،0101 األّل نبًٌّ/غٖؿيتؼ 05 إهٓ 03 يً اهفخؼث فٕ نبٌنًّ فٕ يلغٍ اهيؽيى هويسوؾ يفؼ

  .االسخيبو ؿٖضمؼ هيً اهمؼّؼٖج ّاهضكبٌبح االيخٖبؽاح

 .اهخنٖف كٌغّق إغاؼث يسوؾ ؿنؼخبؼٖج تأٌفنج اهعبق اهخلغٖيٕ تبهًؼل يويًب اهيسوؾ ُأضٖن خيح، يّسؽث يٌبكفج يلة 011

 

 االعخهبد هٍئج خلرٍر : األعهبل سدول هو 5 التىد
 

 ( AFB/B.11/4) اهّذٖلج (اهنبؼٖتٕ ّاهتضؼ اهالخٌٖٖج أيؼٖنب يٌنلج األؼسٌخًٖ،) ؼٌٖٖب ؿبٌخٖبغّ /اهؿٖغ االيخيبغ ُٖئج ؾؼئٖ ٌبئة كغى 001
 غٖؼ األنؼاف غبٌب،) تٌّؿّ ــ أسٖيبٌغ نّسّ ّٖوٖبى/اهؿٖغ أً اهيسوؾ تخػنٖؼ ّكبى .االيخيبغ هِٖئج اهذبهد االسخيبو يً خلؼٖؼًا خميٌح اهخٕ

 ّأّمص .يضوَ هٖضل ( ؼٌٖٖب ؿبٌخٖبغّ أٔ) اٌخعبتَ ّخى هَ، اهًبفؼ السخيبو فٕ اهيسوؾ يً اؿخلبل كغ االيخيبغ ُٖئج ؼئٖؾ ،(األّل قتبهيؼف اهيغؼسج
 تبهًيل تؽّؿنٕ اهؿٖغ ٖلّى أً (اهفؼكٖج أّؼّتب تّهٌغا،) تؽّؿنٕ سبٌّخب سٖؼؽٔ/اهؿٖغ يى اخفق فئٌَ ّاهكالضٖبح، هويِبى ؿوؾ اٌخلبل هميبً أٌَ
  .هوِٖئج نؼئٖؾ تؽٌّؿنٕ ّالٖج يً اهيختلٖج اهفخؼث فٕ اهيِبى تخّهٕ ؼٌٖٖب ؿبٌخٖبغّ/اهؿٖغ ٖخّهٓ تًغُب ؿٌج هيغث هوِٖئج ٖؾنؼئ

 نوتبح تبؿخًؼال اهِٖئج ّكبيح .هويسوؾ خّكٖبخِب ٖخميً ّاهذبٌٕ اهِٖئج، هًيل ّكفًب ٖخميً األّل كؿيًٖ، إهٓ اهخلؼٖؼ ُػٍ خلؿٖى خى 001
 إمبفٖج فؼّن ّنػهم ،(ANII) أّؼغّأ فٕ ّاالتخنبؼ اهخضلٖق ّّنبهج ،(PIOJ) جامايكا فٕ اهخعنٖن يًِغ يً يلغيج فػثيٌ نِٖئبح هاليخيبغ
 ّاضغ هاليخيبغ، إمبفًٖٖ نوتًٖ تبؿخًؼال أٖمًب اهِٖئج ّكبيح .هويسوؾ اهًبفؼ االسخيبو فٕ هوتٖئج اهيخضغث األيى هتؼٌبيز ّمًِب خى اهخلبؼٖؼ إليغاغ
  .يضخيوج األنؼاف يخًغغث يٌفػث هِٖئج ّاٗعؼ يضخيوج، ّنٌٖج يٌفػث هِٖئج

 أّؼغّأ فٕ ّاالتخنبؼ اهخضلٖق ّّنبهج ،(PIOJ) جامايكا فٕ اهخعنٖن يًِغ يً نل تبيخيبغ اهخّكٖج إينبٌٖج إهٓ اهِٖئج عوكح 031
(ANII.) األيى تؼٌبيز ٌٖفػُب اهخٕ اهيفؼّيبح يوٓ جاهيفؼّم تبهخلبؼٖؼ اهعبكج اإلمبفٖج االفخؼانبح تؼفى اهخّكٖج أٖمًب اهِٖئج ّكؼؼح 

  .هوِٖئج تبهٌؿتج أؿبؿٖج فّاغل خيذل نبٌح اهخٕ األيّؼ ضؿى خفٖغ سغٖغث ّذبئق تخلغٖى اهتؼٌبيز كبى ضٖد هوتٖئج اهيخضغث

 اهضبهٖج ّاإلؼفبغاح اهؿٖبؿبح فٕ اإلينبٌٖج ُػٍ يوٓ اهٌق خى ّكغ .االيخيبغ تًغى يوَٖ يّكٓ نوة خلغٖى إيبغث إينبٌٖج اهِٖئج ٌبكفح 041
 أٌَ هويسوؾ خّكٖج اهِٖئج ؼفًح ٌُب ّيً .األنؼاف يخًغغث اهيٌفػث هوِٖئبح ّهٖؾ ايخيبغ تنوتبح اهيخلغيج اهيٌفػث اهّنٌٖج هوِٖئبح تبهٌؿتج هوًيوٖبح
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 اهلبيغث ُػٍ خٌنق" :ّاإلؼفبغاح ٖبؿبحاهؿ ُػٍ يً 34 هوفلؼث اهخبهٖج اهسيوج ٖمٖف أً يوَٖ اهًيوٖبح، ّإؼفبغاح ؿٖبؿبح تيؼاسًج كٖبيِب يوٓ تٌبء
  ".االيخيبغ يًبٖٖؼ خؿخّف هى ايخيبغ تنوة يخلغيج يٌفػث ّنٌٖج يؤؿؿج أٔ يوٓ أٖمًب

 خلغٖى نٖفٖج تفأً (AFB/B.11/4) اهّذٖلج يوٓ يوضلج ّؼكج تئيغاغ ّاهؿنؼخبؼٖج اهوسٌج كبيح ،(AFB/B.10/3) هولؼاؼ ّفلًب 051
 اهلكّؼ أّسَ ّؼاء اهخٕ األؿتبة فؼش فٕ ّاؿخفبمح االيخيبغ، ييوٖج عوفٖج اهّؼكج ُػٍ ّفؼضح .اهّنٌٖج ٌفػثاهي اهِٖئبح اليخيبغ يؿبٌغث أفمل

 اهيخلغيج، هوسِبح إؼفبغاح هخلغٖى ييل ّغهٖل اإلٌخؼٌح فتنج يوٓ أغّاح يسيّيج إيغاغ تمؼّؼث أعؼْ، إسؼاءاح ميً ّأّكح، .اهنوتبح فٕ
  .اهيّاغ ُػٍ يذل تئيغاغ اهعبكج اهيّاؽٌج ّخلغٖؼاح اعخكبق ٌنبق اهخلؼٖؼ ُػا يؼفق ّخميً .ؿخٖفبؤُبا ينوّة اؿخئيبٌٖج يًبٖٖؼ أٔ ّخّمٖص

 (PIOJ) ٖنببسبي فٕ اهخعنٖن يًِغ 

 (ANII) ّاالتخنبؼ هوخضلٖق اهّنٌٖج اهّنبهج

 (UNEP) هوتٖئج اهيخضغث األيى تؼٌبيز

 كٖبغج أً ّأّمص يلخؼضخًٖ، ّنٌٖخًٖ يٌفػخًٖ ُٖئخًٖ تًٖ اهخّكٖبح اعخالف أؿتبة يً االيخيبغ ُٖئج ؼئٖؾ هٌبئة ؿؤال خّسَٖ خى 061
  .ّاضغث خنًّ أً ٌٖتغٕ اهخّكٖخًٖ

 تِب اٌخِٓ اهخٕ اهنؼٖلج تفأً عنٖؼث فّاغل هغَٖ أً (أعؼْ ّتوغاً اهغؼتٖج أّؼّتب يسيّيج اهٌؼّٖز،) إٖتؼٖم أّالف ُبٌؽ/اهؿٖغ كبل 071
 ُػا ّفٕ يتبفؼث، اٌخِبئَ كتٖل اهًبفؼ االسخيبو خؼم أوً َأفاد .اهضبهٕ االسخيبو خلؼٖؼ فٕ ضهبخَيال خهِؼ أً ّٖخيٌٓ هويسوؾ، اهًبفؼ االسخيبو
 كتٖل ّخغٖٖؼٍ أعؼْ، يؼث اخعبػُب خى اهلؼاؼاح ُػٍ أضغ أً ّانخفف .سغٖغث ّنٌٖج يٌفػث يؤؿؿبح ايخيبغ تفأً كؼاؼاخَ تبهفًل اهيسوؾ اخعػ اهخّكٖح
  .ّخّكٖبخِب ييوِب اضخؼاى ّٖخًًٖ ايخيبغ ُٖئج تخفنٖل كبى اهيسوؾ أً ٌهؼٍ جّسِ ّيً .تلوٖل االسخيبو اٌخِبء

 ّخؿبءل اهِبخف، عالل يً اهًبفؼ االسخيبو فٕ تبهيفبؼنج اهيسوؾ أيمبء أضغ كٖبى فٕ خيذل تبهَ فغل أيؼ يً أٖمًب إٖتؼٖم /اهؿٖغ يتؼ 081
 االسخيبو يؿبؼ أذٌبء األيمبء يً مغن سيبيبح تخنًّٖ غّهٖج يٌهيج ىكٖب اٌختبَُ اؿخؼيٓ نيب اهيسوؾ ييبؼؿبح ٖعبهف ال ػهم نبً إػا ييب

 فٕ ففبفًٖج أنذؼ ٖنًّ أً يوٓ اهيسوؾ ضد ّعخبيًب، .هويسوؾ اهؿوّم كّايغ يغٌّج يى خخّافق األٌفنج ُػٍ يذل ُل ّخؿبءل هويسوؾ، اهًبفؼ
  .اهيؿخلتل فٕ االيخيبغ ُٖئج ؼئٖؾ ٌّبئة ؼئٖؾ ييل فٕ اهذلج اهيسوؾ ٖهِؼ أً فٕ أيوَ يً ّأيؼة أٌفنخَ،

 تًٖ يب اهفخؼث أذٌبء اهيؿأهج ٌفؾ خٌبّل االيخيبغ ُٖئج ؼئٖؾ يً نخبتًب خولٓ أٌَ ّأفبغ إٖتؼٖم،/اهؿٖغ أذبؼُب كغ يِيج ٌلنج أً اهؼئٖؾ الضه 091
 أذبؼح اهخٕ اهيؿأهج أً اهيسوؾ تخػنٖؼ كبى أٌَ غٖؼ .تئٌفبئِب كبى اهخٕ ّاهِٖئبح اهيؤؿؿبح خغيٖى فٕ ٖخًبًّ أً اهيسوؾ يوٓ أٌَ ّكبل .االسخيبيًٖ

 ٖلّى أال نٖتج يبغث سؼح أٌَ ّكبل .إمبفٖج يًوّيبح تخلغٖى اهيًٌٖج اهيٌهيج كٖبى عالل يً االسخيبيًٖ تًٖ يب اهفخؼث أذٌبء ضؿيِب خى كغ اهسغل ُػا
 إٖتؼٖم/اهؿٖغ يغاعوج خؿسٖل ٖخى أً ّّافق تػهم، ٖبىاهل كالضٖبخَ ٌنبق ميً يً نبً ّإً ضخٓ تبهفًل، ضؿيِب خى يّمّيبح فخص تئيبغث اهيسوؾ

  .اهفأً ُػا فٕ (اهؼئٖؾ) اهخنٖف كٌغّق إغاؼث يسوؾ هؼئٖؾ نخبة تخّسَٖ االيخيبغ ُٖئج ؼئٖؾ كٖبى ّنػهم اهخلؼٖؼ ُػا فٕ

 اهلٖبى يٌغ ّاهضكبفج اهضنيج تًًٖ ٌٖهؼ أً يوَٖ كؼاؼاخَ، فٕ اهٌهؼ تئيبغث اهيسوؾ كٖبى إينبٌٖج يى أٌَ يوٓ األيمبء يً اهًغٖغ ّافق 311
 ٌُّبم .االيخيبغ هِٖئج اهتغاٖج فٕ خلغٖيِب ٖخى هى اهيؿأهج ُػٍ ضؿى يوٓ ييوح اهخٕ اهّذبئق أً هَ ٖؤؿف ييب أٌَ األيمبء أضغ الضه ّكغ تػهم،
 خٌهؼ أً ٖينً اهوسٌج ؼئٖؾ ّكبل ؿوّم،اه كّايغ ّيغٌّج اهينؼّضج اهيؿبئل فٕ تبهٌهؼ ( EFC) ّاهيبهٖبح األعالكٖبح هسٌج خلّى أً أٖمًب اكخؼاش
 فبهِٖئج .اهيّؿًج اهيًبهسج ُػٍ يذل إهٓ خضخبر ال اهيؿأهج ُػٍ أً آعؼًّ ّؼأْ .أييبهِب سغّل يوٓ ينؼّضج نبٌح إً اهيؿبئل ُػٍ يذل فٕ اهوسٌج

 يب كؼاؼاخَ يً أٔ اؿخًؼال فٕ تضؼٖج اهيسوؾ ٖخيخى أً ّسّة إهٓ اهخٌَّٖ خى نيب .يوَٖ خّكٖبخِب خفؼل أً ٖخًًٖ ّال اهيسوؾ، هيؿبٌغث يّسّغث
  .اهِبخف عالل يً يالضهبخَ ٖلغى أً اهفًوٕ اهضمّؼ ٖؿخنٖى ال يمّ ألٔ ُّٖؿيص يفخّش، االسخيبو غاى

  :اهيسوؾ كؼؼ االيخيبغ، ُٖئج خّكٖبح يوٓ ّتٌبء اهيٌفػث، اهِٖئبح ايخيبغ تفأً يٌبكفج يلة 301
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  سبيٖنب؛ فٕ يٌفػث ّنٌٖج نِٖئج سبيٖنب فٕ اهخعنٖن يًِغ ايخيبغ 1أ 

  ّ أّؼغّأ؛ فٕ ّنٌٖج يٌفػث نِٖئج ّاالتخنبؼ هوخضلٖق اهّنٌٖج اهّنبهج ايخيبغ 1ب 

 كٌغّق هيسوؾ اهًبفؼ االسخيبو فٕ يوَٖ فؼمِب خى اهخٕ هوتٖئج اهيخضغث األيى هتؼٌبيز خنؼؼًا األنذؼ اهخلبؼٖؼ إيغاغ افخؼانبح إهغبء 1ج 
  .اهخنٖف

 (B.11/1) القرار          

 اهًيل إسؼاءاح فٕ تبهٌهؼ اهِٖئج كٖبى

 إسؼاءاح ضغّغ فٕ اهًيوٖبح ّإؼفبغاح ؿٖبؿبح فٕ اهٌهؼ إيبغث إهٓ اهضبسج تخضغٖغ ّاهتؼايز اهيفؼّيبح اؿخًؼال هسٌج كبيح 301
  .االيخيبغ ؼاءاحإس ٌهؼ ّسِج يً اهًيوٖبح ّإؼفبغاح ؿٖبؿبح فٕ خًغٖالح إهٓ اهضبسج يً يًوّيبح أٖمًب اهيسوؾ ّنوة .اهيفؼّيبح اؿخًؼال

 خٌنتق ال االيخيبغ يغى ضبالح خخٌبّل اهخٕ اهًيوٖبح ّإؼفبغاح ؿٖبؿبح يً 34 اهفلؼث أً اهيسوؾ تخػنٖؼ االيخيبغ ُٖئج ؼئٖؾ ٌبئة كبى 331
 كٖبى مؼّؼث اهؼئٖؾ كخؼشّا .أٖمًب األنؼاف اهيخًغغث اهيٌفػث اهِٖئبح هٖفيل اهفلؼث ُػٍ ٌنبق ٖيخغ أً اهيضتػ ّيً اهّنٌٖج، اهيٌفػث اهِٖئبح يوٓ إال

 ّإؼفبغاح ؿٖبؿبح يوٓ أعؼْ خًغٖالح إغعبل إهٓ اهضبسج فٕ تبهٌهؼ فَٖ ؿٖلّى اهػٔ ٌفؿَ اهّكح فٕ 34 اهفلؼث خًغٖل يؿأهج فٕ تبهٌهؼ اهيسوؾ
  .ّاهتؼايز اهيفؼّيبح اؿخًؼال هسٌج يً اهيلخؼضج اهًيوٖبح

 :اهيسوؾ كؼؼ يٌبكفج، إسؼاء يلة 341

 ٌِبٖج فٕ اهخبهٖج اهسيوج تئمبفج تبهيسوؾ اهعبكج اهًيوٖبح ّإؼفبغاح ؿٖبؿبح يً 34 اهفلؼث يوٓ خًغٖل إغعبل فٕ االيختبؼ تًًٖ اهٌهؼ 1أ 
 اؿخٖفبء تًغ اهنوة خلغٖى تئيبغث خلّى أً االيخيبغ يًبٖٖؼ خؿخّف ّهى ايخيبغ تنوة خلغيح األنؼاف يخًغغث يٌفػث ُٖئج ألٔ ٖسّؽ" :اهفلؼث

  ّ ؛"اهيسوؾ افخؼانبح

 هويسوؾ خّكٖبح تؼفى اهوسٌج ّكٖبى تيؼاسًخِب، ّاهتؼايز اهيفؼّيبح اؿخًؼال هسٌج كٖبى تيسؼغ اهًيوٖبح ّإؼفبغاح ؿٖبؿبح ثيؼايب 1ب 
  .اهينوّتج اهخًغٖالح تفأً

 (B.11/2) القرار

ّّغث  اهّنٌٖج اهيٌفػث اهِٖئبح ايخيبغ يؿبٌغث تفأً ّؼكج يؿ

 يؼفلج اهّؼكج ُّػٍ اهّنٌٖج، اهيٌفػث اهِٖئبح ايخيبغ يؿبٌغث نٖفٖج تفأً االيخيبغ ُٖئج أيغخِب اهخٕ اهّؼكج فٕ االيختبؼ تًًٖ اهيسوؾ ٌهؼ 351
 ّغهٖل اإلٌخؼٌح فتنج يوٓ األغّاح يسيّيج إليغاغ اهيؼسًٖج اهفؼّن يوٓ ّخضخّٔ (AFB/B.11/4) االيخيبغ هوسٌج اهذبهد االسخيبو خلؼٖؼ يى

 .اهًيل

 ّاهتٌم هوتٖئج، اهيخضغث األيى ّتؼٌبيز اإلٌيبئٕ، اهيخضغث األيى تؼٌبيز يً اؿخاليِب خى اهخٕ اهعنبتبح يخبتًج اهيسوؾ ؼئٖؾ يً ُنوة 361
 يً اهيلغيج اهيؿبٌغث ّنػهم اإلٌخؼٌح فتنج يوٓ أغّاح يسيّيج إٌفبء أً اهؼئٖؾ ّأّمص .اهّنٌٖج اهيٌفػث اهِٖئبح ايخيبغ يؿبٌغث تفأً اهغّهٕ
 تفأً إمبفٖج يٌبكفبح ّسؼح اهّنٌٖج اهيٌفػث اهِٖئبح خفنٖل يوٓ ؿًٖيل اهغّهٕ ّاهتٌم هوتٖئج اهيخضغث ىاألي ّتؼٌبيز اإلٌيبئٕ اهيخضغث األيى تؼٌبيز
 األييبل سغّل فٕ 04 تٌغ إنبؼ فٕ اهغّهٕ ّاهتٌم هوتٖئج اهيخضغث األيى ّتؼٌبيز اإلٌيبئٕ اهيخضغث األيى تؼٌبيز يً اؿخاليِب خى اهخٕ اهؼؿبئل

 ".أعؼْ يّمّيبح"
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 ييل فٕ اهؿنؼخبؼٖج، يً تيؿبٌغث ّػهم ٌفبنًب، أنذؼ اهيسوؾ أيمبء ٖنًّ أً ّسّة يفبغُب ٌهؼ ّسِج يً يمبءاأل تًل أيؼة 371
 نبفٖج يًوّيبح هغِٖى هٖؾ اهتوغاً ُػٍ فٕ اهيتبفؼث اهيكبهص فأكضبة .اهيًٌٖج اهتوغاً فٕ اهيًًٌّٖ ٖضمؼُب اهخٕ االسخيبيبح فٕ خلغٖيٖج يؼّل

 يًوّيبح أٔ خؼسيج األُيٖج يً نبً خّافؼًا، أنذؼ اهيًوّيبح ُػٍ سًل ٖخؿٌٓ ّضخٓ ّنٌٖج، يٌفػث ُٖئج إٌفبء يٌغ ُباخعبػ ٖخًًٖ اهخٕ اهعنّاح يً
 .اهيخضغث األيى هغبح إهٓ إهِٖى ُخلغى

 يً نبً إػا ييب ؿؤال ُنؼش نيب اهّنٌٖج، اهيٌفػث اهِٖئبح ايخيبغ هيؿبٌغث إمبفٖج إسؼاءاح اخعبػ إهٓ ضبسج ّسّغ إهٓ أٖمًب اهخٌَّٖ خى 381
 يوٓ أٌَ آعؼًّ كبل ػهم، ّيى .االيخيبغ إسؼاءاح ّخٖؼث خؿؼٖى يوٓ ًٖيل كغ ػهم إً ضٖد االسخيبيبح تًٖ يب اهفخؼث فٕ يوِٖب اهيّافلج اهيينً
  .اهّنٌٖج اهيٌفػث حاهِٖئب ايخيبغ إسؼاءاح تغء يٌغ ّاالٌختبٍ تبهٖلهج اهخضوٕ أٖمًب اهيِى يً ّنٌٖج، يٌفػث ُٖئبح إٌفبء خفسٖى مؼّؼث يً اهؼغى

 تًٖ يغاّالح فَٖ خسؼٔ نبٌح اهػٔ اهّكح فٕ اهّنٌٖج اهيٌفػث اهِٖئبح ايخيبغ إسؼاءاح خّكف يغى االيخيبغ ُٖئج ؼئٖؾ ٌبئة أّمص 391
  .فِٖب هوٌهؼ هوِٖئج اهيلغيج اهنوتبح اؿخٖفبء يغى تؿتة نبً اإلسؼاءاح خّكف إً تل .ّاهيسوؾ اهِٖئج

 اهيفبؼنج أُيٖج يفبغُب ٌهؼ ّسِج هأليمبء ٖنًّ أً سّاؽ يً اهؼغى يوٓ ّأٌَ يفٖغًا، عٖبؼًا خنًّ كغ دَاثاأل يسيّيج أن الزئيس أفبغ 411
ّٕ اهخٕ اهيعخوفج االسخيبيبح ضمّؼ يٌِى ٖنوة نبً نويب فئٌَ اهّنٌٖج، اهيٌفػث تبهِٖئبح اهّيٕ هؽٖبغث هِى تبهٌؿتج اهغّهٖج االسخيبيبح فٕ  هى إهِٖب، ُغي
  .ّاهيبهٖبح األعالكٖبح هسٌج ؼئٖؿج تعالف نذٖؼث، بحاؿخسبت ٌُبم خنً

 اهيينً غٖؼ يً نبً يٌغيب أّ اهخنٖف، تكٌغّق اهّيٕ هؽٖبغث أعؼْ اسخيبيبح فٕ ٌفنج تكّؼث فبؼنّا أٌِى األيمبء تًل أسبة 401
 اهيِيج، اهغّهٖج االسخيبيبح ُبيـ يوٓ ّسّغٍ تخّنٖغ اهيسوؾ كٖبى أُيٖج األيمبء ؼأٔ يً ّنبً .يٌِى تػهم ّاهلٖبى تخيذٖوِى ؽيٖل كبى تػهم، اهلٖبى

 اهيًوّيبح ُػٍ خلغٖى اهيينً ّيً .االيخيبغ إسؼاءاح تفأً ّاهيًوّيبح اهيًبؼف ٌفؼ فٕ ايخيبغُب خى اهخٕ اهّنٌٖج اهيٌفػث اهِٖئبح يً ّاالؿخفبغث
 غٖؼ اهيٌهيبح يً االؿخفبغث إينبٌٖج ُاكخؼش نيب .ًٖٖاهيًٌ اهيتبفؼث اهيكبهص ألكضبة ّإخبضخِب اإلٌخؼٌح فتنج يوٓ اهخنٖف كٌغّق يّكى يوٓ

  .اهّنٌٖج اهيٌفػث اهِٖئبح ايخيبغ نوتبح إيغاغ فٕ اهتوغاً يؿبيغث فٕ اهغّهٖج، اهيٌهيبح إهٓ تبإلمبفج اهضنّيٖج،

 يً االؿخفبؼًٖٖ اعخٖبؼ خفسٖى ٖخى نٕ أٌَ اهخٌَّٖ ّخى االؿخفبؼًٖٖ، اعخٖبؼ تئسؼاءاح اهؿنؼخبؼٖج كٖبى تفأً إمبفٖج خفبكٖل أٖمًب ُنوتح 401
  .هِى اهفؼق خنبفؤ هميبً ؿٌّاح 3 إهٓ ؿٌّاح 01 يً االؿخفبؼٔ عتؼث ؿٌّاح يغغ عفل ٖخًًٖ اهٌبيٖج، اهتوغاً

 ؼفى ٖينً اهغّهٕ، اهتٌم هغْ اهعتؼاء كبئيج تًٖ يً االؿخفبؼٔ اعخٖبؼ ٖخى تٌٖيب أٌَ اهخنٖف كٌغّق إغاؼث يسوؾ ؿنؼخبؼٖج يغٖؼث كبهح 431
 ُػٍ تئتؼاى اهغّهٕ اهتٌم كٖبى ٖخًًٖ اهلبٌٌّٖج، اهكفج يٌضَ ضخٓ أٌَ اهيسوؾ تخػنٖؼ ّكبيح .فِٖب هوٌهؼ إمبفًٖٖ عتؼاء تفأً اهغّهٕ هوتٌم خّكٖج
  .اهيسوؾ يً ٌٖبتج اهًلّغ

 أكؼاً خًؼالالؿ عمًح خنًّ أغاّح يسيّيج ّإيغاغ االيخيبغ ُٖئج كغيخِب اهخٕ تبهخّكٖج اهًيل تمؼّؼث األيمبء يً يغغ أفبغ 441
 يً االؿخفبغث اهيِى ّيً .اهيعخوفج اهيخضغث األيى توغبح يخبضج خنًّ أً ٌٖتغٕ ضٖد نّٖخّ تؼّخّنّل فٕ هألنؼاف اهؿبغؾ االسخيبو فٕ هًؼمِب

 .اهكوج ػاح حتبالسخيبيب كبئيج خلغٖى اهيسوؾ أليمبء تبهٌؿتج اهيِى يً اهغبٖج هِػٍ ّخضلٖلًب اهيفبؼنًٖ، يى هوخضغد اهًبهيٖج االسخيبيبح

 ّخيح نّٖخّ، تؼّخّنّل فٕ هألنؼاف اهؿبغؾ هالسخيبو األغّاح يسيّيج يً خّمٖضٖج ٌؿعج ؿّْ إيغاغ ٖخى هً أٌَ اهؼئٖؾ كبل 451
 يوٓ ّػهم ،0100 آػاؼ/يبؼؾ 05 ُّ اهيؿخنيوج األغّاح يسيّيج هخلغٖى اهٌِبئٕ اهيّيغ ّنبً .ّٖيًب 45 االؿخفبؼٔ يلغ يغث أً اهيسوؾ إضبنج
 يً يغغ تأنتؼ األغّاح يسيّيج يً اهخّمٖضٖج اهٌؿعج إخبضج اهيِى يً أٌَ اهخٌَّٖ خى نيب .ػهم كتل يخبضج خنًّ أً يفٖغًا ٖنًّ كغ أٌَ يً اهؼغى
  (. USB) ػانؼث ّّضغاح يغيسج اؿنّاٌبح يوٓ ضفهِب ٖخى تضٖد خِٖئخِب يى اهوغبح

 خلّى ّهنً ضمّؼُب، ٖخًًٖ اهخٕ تبالسخيبيبح كبئيج هنوة توغاً إهٓ نخبتجاه تبهؿنؼخبؼٖج يٌبنًب هٖؾ أٌَ اهيسوؾ تخػنٖؼ اهؼئٖؾ كبى 461
 فٕ هًؼمِب األغّاح يسيّيج يً خّمٖضٖج ٌؿعج إيغاغ اهيخّكى ّيً .خولِٖب يٌغ اهيسوؾ يوٓ ّخًيٖيِب اهفأً ُػا فٕ يًوّيبح تخولٕ اهؿنؼخبؼٖج
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ٍّّ ّعخبيًب نبٌنًّ، فٕ نّٖخّ تؼّخّنّل فٕ األنؼاف هيؤخيؼ اهؿبغؾ االسخيبو  فٕ اهّاؼغث االيخيبغ ُٖئج خّكٖج تخًؽٖؽ كبى اهيسوؾ أً اهؼئٖؾ ٌ
 (.AFB/B.11/4) اهذبهد خلؼٖؼُب يً 06 اهفلؼث

  :االيخيبغ ُٖئج خّكٖج يوٓ يّافلخَ تًغ اهيسوؾ كؼؼ 471

 هيؿبيغث أغّاح ّيسيّيج عنّثت عنّث يفكل غهٖل أّ اهًيوٖبح غهٖل يذل االؿخعغاى فٕ ؿِّهج أنذؼ اخكبل أغّاح إيغاغ يوٓ اهيّافلج 1أ 
  اهّنٌٖج؛ اهيٌفػث اهِٖئبح ايخيبغ إسؼاءاح فٕ اهتوغاً

 اهيفبؼ األغّاح يسيّيج يً سؽء االيخيبغ نوة ّسًل تبهفًل، إيغاغُب خى اهخٕ اهّذبئق خّؽٖى ٌنبق هخّؿٖى هوؿنؼخبؼٖج نوة خّسَٖ 1ب 
  أيالٍ؛ (أ) اهفلؼث فٕ إهِٖب

  اهيخضغث؛ هأليى اهؼؿيٖج اهوغبح إهٓ أيالٍ (ة) ّ (أ) اهفلؼخًٖ فٕ إهِٖب اهيفبؼ اهيّاغ هخؼسيج سِغُب ككبؼْ هتػل هوؿنؼخبؼٖج نوة خّسَٖ 1ج 

 أّ ( USB) ػانؼث ّضغاح عالل يً ّنػهم اإلٌخؼٌح، فتنج يوٓ اهخنٖف كٌغّق يّكى يوٓ اهيّاغ ُػٍ هٌفؼ هوؿنؼخبؼٖج نوة خّسَٖ 1د 
 يغيسج؛ اؿنّاٌبح

 اهيّاغ خّؽٖى ٖينً ضٖد ّاهّنٌٖج ّاإلكوٖيٖج اهغّهٖج االسخيبيبح يً يًوّيبح هخلغٖى اهيٌبّتًٖ مبءّاألي اهيسوؾ أليمبء نوة خّسَٖ 1ي 
  ّنٌٖج؛ يٌفػث ُٖئبح إٌفبء خؿِٖل تِغف االسخيبيبح ُػٍ فٕ أيالٍ (غ) إهٓ (أ) اهفلؼاح فٕ إهِٖب اهيفبؼ

 فٕ إهِٖب اهيفبؼ األغّاح يسيّيج إليغاغ ،(AFB/B.11/4) تبهّذٖلج اهيؼفق فٕ ّؼغ نيب االؿخفبؼٔ اعخكبق ٌنبق يوٓ اهيّافلج 1َ 
  أيالٍ؛ (أ) اهفلؼث

 3 إهٓ ؿٌّاح 01 يً اهغّهٕ اهيؿخّْ يوٓ اهتٖئٖج تبهلمبٖب اهعبكج االخكبالح يسبل فٕ اهينوّتج االؿخفبؼٔ عتؼث ؿٌّاح عفل 1س 
  ؿٌّاح؛

 41 تلٖيج (AFB/B.11/4) تبهّذٖلج تبهيؼفق ّؼغ يبن 0100 اهيبهٖج هوؿٌج ّاهؿنؼخبؼٖج اهيسوؾ يّاؽٌج يً خعكٖق يوٓ اهيّافلج 1ح 
 أيالٍ؛ (ة) اهفلؼث فٕ إهِٖب اهيفبؼ األدَاث يسيّيج ّإيغاغ االؿخفبؼٔ ألييبل أيؼٖنٕ غّالؼ أهف

ٕ 1ط   غغتً اهلٖبى يً االيخيبغ ُٖئج أيمبء أضغ هخينًٖ االيخيبغ إلسؼاءاح يؿبيغث ينخة إلٌفبء يعكق خنًّٖ ٖخى اهخبهٖج اهيّاؽٌج إنبؼ ف
  اهيؿبيغث؛ ينخة يً تيؿبٌغث ّػهم هاليخيبغ اهيخلغيج هألنؼاف اهؽٖبؼاح يً كوٖل

 .هويسوؾ إهِٖب خّكوح اهخٕ اهٌخبئز ّخلغٖى اهينوّتج اهيؤٖغث ّاهيؿخٌغاح اهيًخيغث االؿخئيبٌٖج اهيًبٖٖؼ هخّمٖص االيخيبغ هِٖئج نوة خّسَٖ 1ي 
 .هاليخيبغ اهيخلغيج األنؼاف سبٌة يً أنتؼ تكّؼث َفِي هخؿِٖل االيخيبغ نوة اؿخًؼال إهٓ ػهم ٖؤغٔ ّكغ

  (B.11/3) القرار  

 والتراهز الهشروعبح اشخعراط لمسىج الذبىٌ االسخهبػ خلرٍر :األعهبل سدول عمي 6 التىد

 اهّذٖلج تخلغٖى (اهٌبيٖج اهكغٖؼث اهسؽٖؼٖج اهغّل ،ملديف) اهلل يتغ أيسغ اهؿٖغ ّاهتؼايز اهيفؼّيبح اؿخًؼال هسٌج ؼئٖؾ كبى 481
(AFB/PPRC.2/L.1 ) ٕاهيفؼّيبح اؿخًؼال هسٌج أً كبل أيسغ،/اهؿٖغ كغيَ اهػٔ اهخلغٖيٕ اهًؼل ّفٕ .هوسٌج اهذبٌٕ اهخلؼٖؼ خميٌح اهخ 

 أٖوّل/ؿتخيتؼ 06 فٕ أعؼْ يؼث ّاسخيًح يؿبًء، غكٖلج ّعيؿًٖ اهعبيؿج إهٓ كتبضًب اهخبؿًج يً 0101 أٖوّل/ؿتخيتؼ 05 فٕ اسخيًح ّاهتؼايز
 ّؼفًح ّتؼايز، هيفؼّيبح يلخؼضبح 8 فٕ تبهٌهؼ اهوسٌج كبيح اهذبٌٕ، اسخيبيِب ّفٕ .فَٖ هوٌهؼ اهيسوؾ يوٓ اهيًؼّل خلؼٖؼُب اليخيبغ 0101

  .ّاهتؼايز اهيفؼّيبح ُػٍ يً ّتؼٌبيز يفؼّو هنل هويسوؾ خّكٖبح
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 اهخٕ اهيؿبئل فٕ تبهٌهؼ أٖمًب ّاهتؼايز اهيفؼّيبح الاؿخًؼ هسٌج كبيح يوِٖب، اهيًؼّمج ّاهتؼايز اهيفؼّيبح فٕ اهٌهؼ إهٓ إمبفج 491
 االسخيبو يً يًولج هوح اهخٕ ّاهتؼايز اهيفؼّيبح اؿخًؼال يًبٖٖؼ ّنػهم اهفٌٕ، ّاالؿخًؼال هوفؼؽ األّهٖج اإلسؼاءاح أذٌبء اهؿنؼخبؼٖج ضغغخِب
 اهيٌبكفبح يً اهيؽٖغ إؼسبء اؼخأح أٌِب غٖؼ اهًيوٖبح فبغاحّإؼ ؿٖبؿبح خًغٖل إهٓ اهضبسج تفأً اهيٌبكفبح تًل اهوسٌج ّأسؼح .هوسٌج األّل
 خيح يؿأهخًٖ ّنػهم هِب، األّل االسخيبو يً يًولج هوح اهخٕ اهخبهٖج اهيؿبئل فٕ اهوسٌج ٌّهؼح .اهيسوؾ أليمبء يبيج سوؿج إهٓ اهيؿأهج ُػٍ تفأً

 .اهفؼؽ ييوٖج أذٌبء إذبؼخِيب

 االؿخًؼال هًيوٖج اهؽيٌٕ اهسغّل يؼاسًج

 ٖينً ػهم خضلٖق نٖفٖج تفأً كؼاؼًا أً إال اهيفؼّو، غّؼث خيغٖغ خضتٖػ يً اهؼغى يوٓ أٌَ ّاهيفؼّيبح اهتؼايز اؿخًؼال هسٌج ؼأح 511
 عبكج يؿبئل أذبؼ كغ اهوسٌج أيمبء يوٓ اهفٌٖج االؿخًؼامبح خًيٖى نبً إػا يبفٖ أٖمًب اهوسٌج ٌّهؼح .هويسوؾ يؿخلتوٕ اسخيبو ضخٓ إؼسبئَ

  .اهؿوّم كّايغ يغٌّج يً تًٖغًا اهخمبؼة ُػا فٕ اهٌهؼ خخنوة كبهصاهي تخمبؼة

 ّاهتؼايز اهيفؼّيبح فٕ هوخنٖف نبفٖج يتؼؼاح ّسّغ

 إذبؼث خيح أٌَ ّكبل اهيويّؿج، اهخنٖف تيفؼّيبح خخًوق يؿأهج فٕ ٌهؼح اهوسٌج أً ّاهتؼايز اهيفؼّيبح اؿخًؼال هسٌج ؼئٖؾ كبل 501
 يوٓ اهيويّؿج اهخنٖف يفؼّيبح يؿأهج ّخلٖٖى اهيٌِٕ تضنيِب االؿخًبٌج فٕ اهوسٌج ؿخؿخيؼ اهوضهج، ُػٍ ضخٓ َأٌ أٖمًب ّأفبغ .اهلمبٖب يً يغغ

 اهٌهؼ تيسؼغ إمبفٖج يلخؼضبح تًؼل ّؿخلّى ّتؼايز، يفؼّيبح تخلٖٖى كبيح يٌغيب خًوى ييوٖج فٕ اهوسٌج ّاٌعؼنح .ضغث يوٓ ضبهج نل أؿبؾ
  .اهضبالح يً نبف يغغ فٕ

 بّؼٖجخف ييوٖج

 اهيكبهص أكضبة يى خيح اهخٕ تبهيفبّؼاح اهعبكج اهيًوّيبح خلغٖى يً اهؼغى يوٓ أٌَ ّاهتؼايز اهيفؼّيبح اؿخًؼال هسٌج الضهح 501
 اؿخًؼال يًبٖٖؼ يؼاسًج خخى ؼٖذيب أٌَ اهخٌَّٖ خى نيب .اهيفبّؼاح ُػٍ تخؿسٖل عبق اهيفؼّيبح ٌيبػر فٕ ؿِّ ّسّغ هّضه فلغ اهيتبفؼث،

  .هاليخيبغ اهيخلغيج األنؼاف يً يتبفؼث تكّؼث اهيًوّيبح ُػٍ خنوة أً هوؿنؼخبؼٖج تبهٌؿتج يينًٌب ؿٖهل اهتؼايز،ّ اهيفؼّيبح

 اهيفؼّيبح ٌّاخز اؿخغايج

 يغث أّ يب يفؼّو اؿخغايج يؿأهج هيًبهسج ضبسج ٌُبم خنًّ كغ تأٌَ ّاهتؼايز اهيفؼّيبح اؿخًؼال هسٌج تئضبنج اهؿنؼخبؼٖج كبيح 531
 هيًبٖٖؼ اهًبيج اهيؼاسًج إنبؼ فٕ اهيؿأهج ُػٍ فٕ االيختبؼ تًًٖ اهٌهؼ يفٖغًا ٖنًّ كغ أٌَ ّاهتؼايز اهيفؼّيبح اؿخًؼال هسٌج هحّالض .أذؼٍ

 .اهيفؼّيبح اؿخًؼال

 هغْ اهًيوٖبح ّإؼفبغاح ؿٖبؿبح اؿخًؼال إهٓ تبهضبسج عبكج كمبٖب أذبؼح اهيفؼّيبح ٌّاخز اؿخغايج يؿأهج أً أٖمًب اهؼئٖؾ أفبغ 541
  .اهخنٖف كٌغّق

 اهتؼايز اؿخًؼال يًبٖٖؼ

ُّّح 551  اهضبهٕ اهّكح فٕ ضبسج خّسغ ّال ّاهتؼايز، اهيفؼّيبح خٌبّل اعخكبكِب ٌنبق يً أً ّاهتؼايز اهيفؼّيبح اؿخًؼال هسٌج ٌ
 نيب اهلمٖج، ُػٍ يً خلغٖيٕ يؼل تًيل اهؿنؼخبؼٖج كٖبى اهيفٖغ يً ٖنًّ كغ أٌَ غٖؼ .اهتؼايز اؿخًؼال يًبٖٖؼ تفأً هويسوؾ يضغغث خّكٖج هؼفى

 .هويسوؾ يؿخلتوٕ اسخيبو فٕ ّخضؿٌِٖب اهًيوٖبح ّإؼفبغاح ؿٖبؿبح يؼاسًج اهيِى يً ٖنًّ كغ

 ّاهتؼايز اهيفؼّيبح اؿخًؼال هسٌج إسؼاءاح يٌبكفج أذٌبء خضغٖغُب خى يعخوفج كمبٖب يوٓ ًٖوق أً اهيسوؾ يً اهيسوؾ ؼئٖؾ نوة 561
 ّؿأل اهخنٖف، تكٌغّق اهعبكج اهًيوٖبح ّإؼفبغاح ؿٖبؿبح فٕ اهٌهؼ إيبغث إهٓ اهضبسج يؿأهج أذبؼ اهلمبٖب ُػٍ ًي يغغًا أً ّكبل .تبهفؼؽ اهعبكج
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 فٕ سيًًٖب ّاهيؿبئل اهلمبٖب ُػٍ خمى أً هوؿنؼخبؼٖج تبهٌؿتج اهيفٖغ يً ؿٖنًّ اهغبٖج، هِػٍ ّخضلٖلًب .كّؼث تأفمل ػهم خضلٖق نٖفٖج فٕ اهيسوؾ
 أخًبة كمٖج االيختبؼ تًًٖ خٌبّهح كغ ّاهيبهٖبح األعالكٖبح هسٌج أً ّأّمص اهفؼؽ، ييوٖج فٕ اهفسّاح خضغٖغ اهيسوؾ ًي ّنوة .يٌفؼغث ّذٖلج

  .األييبل سغّل يً 7 اهتٌغ إنبؼ فٕ اهيّمّو ُػا تفأً يلخؼضًب ؿٖلغى اهوسٌج ُػٍ ؼئٖؾ ّأً اإلغاؼث،

 يً 7 اهتٌغ إنبؼ فٕ يٌبكفخِب خيح اهخٕ ّاهيبهٖبح األعالكٖبح هسٌج بحخّكٖ مّء يوٓ أٌَ اهخّمٖص خى ػهم، خوح اهخٕ اهيٌبكفج فٕ 571
 يً نبيوج تكّؼث اهيًغ ّاهيفؼّو اهؿٌغبل، أسل يً نبيوج تكّؼث اهيًغ اهتؼٌبيز أسل يً اهخّكٖبح ُػٍ خًغٖل اهمؼّؼٔ يً األييبل، سغّل
  .لنف يٌفؼغث خفبُى يػنؼث تئيغاغ إال ٖلى هى اهيسوؾ أً هتٖبً ٌُغّؼاؾ أسل

 يً ؿٖنًّ ّاهتؼايز، اهيفؼّيبح تبؿخًؼال يؼختنج ّاهعكّكٖج تبهؿؼٖج يخًولج كمبٖب ّسّغ يً اهؼغى يوٓ أٌَ أٖمًب اهخٌَّٖ خى نيب 581
 خيح اهخٕ اهيفؼّيبح تفأً اًٗ فَٖ اهيّسّغث يً أنذؼ يًوّيبح يوٓ ٖضخّٔ أً ّاهتؼايز اهيفؼّيبح اؿخًؼال هسٌج هخلؼٖؼ تبهٌؿتج أٖمًب اهيفٖغ

  .االؿخًؼال ييوٖج فٕ اهًيل تيًهى خلّى نبٌح اهؿنؼخبؼٖج أً أٖمًب اهخٌَّٖ ّخى .يوِٖب تبهيّافلج هخّكٖجا

 اهيسوؾ ّّافق األييبل، سغّل يً 5 اهتٌغ ميً ُأذٖؼح كغ اهًيوٖبح ّإؼفبغاح ؿٖبؿبح يؼاسًج يؿأهج تأً اهيسوؾ تخػنٖؼ اهؼئٖؾ كبى 591
 ّؼفى تيؼاسًخِب، ّاهتؼايز اهيفؼّيبح اؿخًؼال هسٌج كٖبى تيسؼغ اهًيوٖبح ّإسؼاءاح ؿٖبؿبح خٌبّل يوٓ (Decision B.11/2) اهلؼاؼ فٕ

  .اهينوّتج اهخًغٖالح تفأً هويسوؾ خّكٖج

 خميًٖ :ننل ّاهتؼايز اهيفؼّيبح اؿخًؼال هوسٌج اهخبهٖج اهخّكٖبح فٕ االيختبؼ تًًٖ اهٌهؼ اهيسوؾ يوٓ ٖخًًٖ أٌَ اهؼئٖؾ كبل 611
 اهيًخيغث نبيوج تكّؼث اهيًغث ّاهتؼايز ّاهيفؼّيبح ّاهتؼايز، اهيفؼّيبح هيفبُٖى اهيسوؾ يً اهيًخيغ تبهخيّٖل كبئيج اهخلؼٖؼ اتِػ اهذبهد اهيؼفق

 .اهضبهٕ اسخيبيَ فٕ اهيسوؾ يً

 .ّنٌٖج يٌفػث ُٖئبح يً يلخؼضج يفؼّيبح

 (AFB/PPRC.2/1) (CSE) اإلٖنّهّسٖج بتًجاهيخ يؼنؽ هويعبنؼ، اهيًؼمج اهيٌبنق فٕ اهؿبضوٕ اهخضبح يى اهخنٖف :اهؿٌغبل

 :اهخنٖف كٌغّق إغاؼث يسوؾ كؼؼ اهيفؼّيبح، اؿخًؼال هسٌج ّخّكٖبح خًوٖلبح يوٓ اإلنالو تًغ 601

 يً يلغيج خّمٖضٖج ؼغّغ إهِٖب اهيمبف (AFB/NIE/Coastal/2010/1) نبيوج تكّؼث اهيًغث اهتؼٌبيز ّذٖلج يوٓ اهيّافلج 1أ 
 اهفٌٕ، االؿخًؼال أذٌبء اهيلغيج اهنوتبح يوٓ Centre de Suivi Ecologique (CSE) اإلٖنّهّسٖج اهيخبتًج يؼنؽ

  ّ اهذبٌٕ؛ اسخيبيِب فٕ ّاهتؼايز اهيفؼّيبح اؿخًؼال هوسٌج اهيلغيج اإلمبفٖج ّاهيًوّيبح

 هخٌفٖػ ( CSE) ٖنّهّسٖجاإل اهيخبتًج ّيؼنؽ اهخنٖف كٌغّق إغاؼث يسوؾ تًٖ اهخفبُى يػنؼث خّكٖى ضفل خٌهٖى فٕ اهؿنؼخبؼٖج خفّٖل 1ب 
  .اهتؼٌبيز

 (B.11/4) القرار 

 .األنؼاف يخًغغث يٌفػث ُٖئبح يً يلخؼضج يفؼّيبح

 هخؼتٖج يٌبنق إهٓ اهغهخب فٕ اهؿبضوٖج اهيٌبنق فٕ يبهٖج هيعبنؼ اهيًؼمج اهيٌبنق خضّٖل عالل يً اهتضؼ ؿنص يٌؿّة اؼخفبو يى اهخنٖف :يكؼ
  (.AFB/PPRC.2/2) (اإلٌيبئٕ هيخضغثا األيى تؼٌبيز) اهيبئٖج األضٖبء

 :اهخنٖف كٌغّق إغاؼث يسوؾ كؼؼ اهيفؼّيبح، اؿخًؼال هسٌج ّخّكٖبح خًوٖلبح يوٓ اإلنالو تًغ 601

  ؛(AFB/MIE/Coastal/2010/1) تبهنبيل اهيًغث اهتؼٌبيز ّذٖلج يوٓ اهيّافلج يغى 1أ 
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 اهيلخؼش ُػا تفأً ّاهتؼايز اهيفؼّيبح اؿخًؼال هسٌج يمبءّأ اهؿنؼخبؼٖج أعػخِب اهخٕ اهيالضهبح هخضّٖل هوؿنؼخبؼٖج نوة خّسَٖ 1ب 
 ّ اإلٌيبئٕ؛ اهيخضغث األيى تؼٌبيز إهٓ هوسٌج اهذبٌٕ االسخيبو فٕ يٌبكفخَ يٌغ

  .يكؼ ضنّيج إهٓ أيالٍ (ة) اهفلؼث فٕ إهِٖب اهيفبؼ اهيالضهبح هخضّٖل اإلٌيبئٕ اهيخضغث األيى هتؼٌبيز نوة خّسَٖ 1ج 

 (B.11/5) القرار 

 

 

 (AFB/PPRC.2/3) (اإلٌيبئٕ اهيخضغث األيى كٌغّق) اهيٌبعٖج اهخغٖؼاح يّاسِج فٕ تبهيؼٌّج خخؿى اهخٕ اإلٌخبر يٌبنق :اخٖيبالغّ

 :اهخنٖف كٌغّق إغاؼث يسوؾ كؼؼ اهيفؼّيبح، اؿخًؼال هسٌج ّخّكٖبح خًوٖلبح يوٓ اإلنالو تًغ 631

  ؛(AFB/MIE/Rural/2010/1) اهيفؼّو فنؼث ايخيبغ 1أ 

 اهيلخؼش ُػا تفأً ّاهتؼايز اهيفؼّيبح اؿخًؼال هسٌج ّأيمبء اهؿنؼخبؼٖج أعػخِب اهخٕ اهيالضهبح هخضّٖل هوؿنؼخبؼٖج نوة خّسَٖ 1ب 
  اإلٌيبئٕ؛ اهيخضغث األيى تؼٌبيز إهٓ هوسٌج اهذبٌٕ االسخيبو فٕ يٌبكفخَ يٌغ

  ّ غّاخٖيبال؛ ضنّيج إهٓ أيالٍ (ة) فلؼثاه فٕ إهِٖب اهيفبؼ اهيالضهبح هخضّٖل اإلٌيبئٕ اهيخضغث األيى هتؼٌبيز نوة خّسَٖ 1ج 

 اهيفبؼ اهيالضهبح ٖخٌبّل تبهنبيل يًغ يفؼّو يلخؼش خلغٖى يوٓ اإلٌيبئٕ، اهيخضغث األيى تؼٌبيز عالل يً غّاخٖيبال، ضنّيج خفسٖى 1د 
  .أيالٍ (ة) اهفلؼث فٕ إهِٖب

 (B.11/6) القرار 

 يً ّاهضغ اهيٌبط خغٖؼ يّاسِج فٕ اهخنٖف يوٓ اهٌهبى كغؼث ؽٖبغث :ٌُغّؼاؾ فٕ ٖجاهيبئ اهيّاؼغ يوٓ اهيٌبط خغٖؼ هيعبنؼ اهخكغٔ :ٌُغّؼاؾ
 (AFB/PPRC.2/4) (اإلٌيبئٕ اهيخضغث األيى كٌغّق) هويعبنؼ اهضمؼٖج اهيٌبنق فٕ اهفلؼاء خًؼل

 :اهخنٖف كٌغّق إغاؼث يسوؾ كؼؼ اهيفؼّيبح، اؿخًؼال هسٌج ّخّكٖبح خًوٖلبح يوٓ اإلنالو تًغ 641

 يً يلغيج إمبفٖج يًوّيبح إهِٖب اهيمبف (AFB/MIE/Water/2010/4) نبيوج تكّؼث اهيًغث اهيفؼّو ّذٖلج وٓي اهيّافلج 1أ 

 اإلٌيبئٕ؛ اهيخضغث األيى تؼٌبيز

  اهتؼٌبيز؛ هخٌفٖػ اإلٌيبئٕ اهيخضغث األيى ّتؼٌبيز اهخنٖف، كٌغّق إغاؼث يسوؾ تًٖ اهخفبُى يػنؼث خّكٖى ضفل خٌهٖى فٕ اهؿنؼخبؼٖج خفّٖل 1ب 

 يٌغ اهيفؼّو ُػا تفأً ّاهتؼايز اهيفؼّيبح اؿخًؼال هسٌج أيمبء أعػُب اهخٕ اهيالضهبح هخضّٖل هوؿنؼخبؼٖج آعؼ نوة ّسَٖخ 1ج 

  ّ اإلٌيبئٕ؛ اهيخضغث األيى تؼٌبيز إهٓ يٌبكفخَ

  .ٌُغّؼاؾ جضنّي إهٓ أيالٍ (ر) اهفلؼث فٕ إهِٖب اهيفبؼ اهيالضهبح هخضّٖل اإلٌيبئٕ اهيخضغث األيى هتؼٌبيز نوة خّسَٖ 1د 

 (B.11/7) القزار 

  (AFB/PPRC.2/5) (هوتٖئج اهيخضغث األيى تؼٌبيز) األؼؽ كنبو فٕ اهيٌبعٖج اهخغٖؼاح إؽاء اهيؼٌّج خفسٖى :يغغفلؼ
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 :اهخنٖف كٌغّق إغاؼث يسوؾ كؼؼ اهيفؼّيبح، اؿخًؼال هسٌج ّخّكٖبح خًوٖلبح يوٓ اإلنالو تًغ 651

  ؛(AFB/MIE/Agri/2010/1) اهيفؼّو فنؼث ايخيبغ 1أ 

 اهيلخؼش ُػا تفأً ّاهتؼايز اهيفؼّيبح اؿخًؼال هسٌج ّأيمبء اهؿنؼخبؼٖج أعػخِب اهخٕ اهيالضهبح هخضّٖل هوؿنؼخبؼٖج نوة خّسَٖ 1ب 
  هوتٖئج؛ اهيخضغث األيى تؼٌبيز إهٓ هوسٌج اهذبٌٕ االسخيبو فٕ يٌبكفخَ يٌغ

  ّ يغغفلؼ؛ ضنّيج إهٓ أيالٍ (ة) اهفلؼث فٕ إهِٖب اهيفبؼ اهيالضهبح هخضّٖل هوتٖئج ثاهيخضغ األيى هتؼٌبيز نوة خّسَٖ 1ج 

 فٕ إهِٖب اهيفبؼ اهيالضهبح ٖخٌبّل تبهنبيل يًغ يفؼّو يلخؼش خلغٖى يوٓ هوتٖئج، اهيخضغث األيى تؼٌبيز عالل يً يغغفلؼ، ضنّيج خفسٖى 1د 
  .أيالٍ (ة) اهفلؼث

 (B.11/8) القزار

 األيى تؼٌبيز) يٌغّهٖب فٕ اهتبهغج األُيٖج ػاح اهيٖبٍ يؿخسيًبح فٕ اهيٖبٍ أيً يوٓ هوضفبه اإلٖنّهّسٖج األٌهيج إهٓ اهيؿخٌغ اهخنٖف ٌِز :يٌغّهٖب
 (AFB/PPRC.2/6) (اإلٌيبئٕ اهيخضغث

 :خنٖفاه كٌغّق إغاؼث يسوؾ كؼؼ اهيفؼّيبح، اؿخًؼال هسٌج ّخّكٖبح خًوٖلبح يوٓ اإلنالو تًغ 661

  ؛(AFB/MIE/Water/2010/3) اهيفؼّو فنؼث ايخيبغ 1أ 

 اهيلخؼش ُػا تفأً ّاهتؼايز اهيفؼّيبح اؿخًؼال هسٌج ّأيمبء اهؿنؼخبؼٖج أعػخِب اهخٕ اهيالضهبح هخضّٖل هوؿنؼخبؼٖج نوة خّسَٖ 1ب 
  اإلٌيبئٕ؛ اهيخضغث األيى تؼٌبيز إهٓ هوسٌج اهذبٌٕ االسخيبو فٕ يٌبكفخَ يٌغ

  ّ يٌغّهٖب؛ ضنّيج إهٓ أيالٍ (ة) اهفلؼث فٕ إهِٖب اهيفبؼ اهيالضهبح هخضّٖل اإلٌيبئٕ اهيخضغث األيى يزهتؼٌب نوة خّسَٖ 1ج 

 إهِٖب اهيفبؼ اهيالضهبح ٖخٌبّل تبهنبيل يًغ يفؼّو يلخؼش خلغٖى يوٓ اإلٌيبئٕ، اهيخضغث األيى تؼٌبيز عالل يً يٌغّهٖب، ضنّيج خفسٖى 1د 
  .أيالٍ (ة) اهفلؼث فٕ

 (B.11/9) القزار

 

 ّخًؽٖؽاح اهيضوٖج، اهيسخيًبح تبيختبؼاح يغفّيج خنٖف خغاتٖؼ عالل يً ٌٖؼّ فٕ اهغػائٕ األيً خّاسَ اهخٕ اهيٌبط خغٖؼ يعبنؼ يً هضغا :ٌٖؼّ
 (AFB/PPRC.2/7) (اإلٌيبئٕ اهيخضغث األيى تؼٌبيز) كوج ػاح يؤؿؿٖج

 :اهخنٖف كٌغّق إغاؼث يسوؾ كؼؼ اهيفؼّيبح، اؿخًؼال هسٌج ّخّكٖبح خًوٖلبح يوٓ اإلنالو تًغ 671

  ؛(AFB/MIE/Food/2010/3) اهيفؼّو فنؼث ايخيبغ يغى 1أ 

 اهيلخؼش ُػا تفأً ّاهتؼايز اهيفؼّيبح اؿخًؼال هسٌج ّأيمبء اهؿنؼخبؼٖج أعػخِب اهخٕ اهيالضهبح هخضّٖل هوؿنؼخبؼٖج نوة خّسَٖ 1ب 
 ّ اإلٌيبئٕ؛ اهيخضغث األيى ؼٌبيزت إهٓ هوسٌج اهذبٌٕ االسخيبو فٕ يٌبكفخَ يٌغ

  .ٌٖؼّ ضنّيج إهٓ أيالٍ (ة) اهفلؼث فٕ إهِٖب اهيفبؼ اهيالضهبح هخضّٖل اإلٌيبئٕ اهيخضغث األيى هتؼٌبيز نوة خّسَٖ 1ج 
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 (B.11/10) القزار

 

 (اهًبهيٕ األغػٖج تؼٌبيز) تبهِفبفج ٖخؿى اهػٔ أّغٌغا فٕ اإلٖنّهّسٕ اهٌهبى فٕ ٌبطاهي خغٖؼ إؽاء اهيؼٌّج هخِٖئج يخنبيل ٌِز :أّغٌغا
(AFB/PPRC.2/8)  

 :اهخنٖف كٌغّق إغاؼث يسوؾ كؼؼ اهيفؼّيبح، اؿخًؼال هسٌج ّخّكٖبح خًوٖلبح يوٓ اإلنالو تًغ 681

  ؛(AFB/MIE/Water/2010/5) اهيفؼّو فنؼث ايخيبغ يغى 1أ 

 اهيلخؼش ُػا تفأً ّاهتؼايز اهيفؼّيبح اؿخًؼال هسٌج ّأيمبء اهؿنؼخبؼٖج أعػخِب اهخٕ اهيالضهبح هخضّٖل هوؿنؼخبؼٖج نوة خّسَٖ 1ب 
 ّ اهًبهيٕ؛ األغػٖج تؼٌبيز إهٓ هوسٌج اهذبٌٕ االسخيبو فٕ يٌبكفخَ يٌغ

  .اأّغٌغ ضنّيج إهٓ أيالٍ (ة) اهفلؼث فٕ إهِٖب اهيفبؼ اهيالضهبح هخضّٖل اهًبهيٕ األغػٖج هتؼٌبيز نوة خّسَٖ 1ج 

 (B.11/11) القزار

 

 والهبلٍبح األخالكٍبح لمسىج الذبىٌ االسخهبػ خلرٍر :األعهبل سدول عمي 7 التىد

 اهّذٖلج (األّل تبهيؼفق اهيغؼسج نؼافاأل إؿتبٌٖب،) فؼّخّؾ غٔ فّؼٌٖوؽ آٌب اهؿٖغث ّاهيبهٖبح، األعالكٖبح هسٌج ؼئٖؿج كغيح 691
(AFB/EFC.2/L.1/Rev.1) ٕاهسبغ اهًيل يوٓ ّاهيبهٖبح األعالكٖبح هسٌج أليمبء تبهفنؼ ّخلغيح .هوسٌج اهذبٌٕ اهخلؼٖؼ يوٓ اضخّح اهخ 

 خًغٖل ّإغعبل ٌخبئز، إهٓ اهيؿخٌغث اإلغاؼث ٌِزه اهًيوٕ اهغهٖل فٕ خيذوح اهيٌبكفج أذٌبء خٌبّهِب خى اهخٕ اهؼئٖؿٖج اهيّمّيبح أً ّكبهح تَ، كبيّا اهػٔ
 يبهٖج ّكمبٖب اهيٌفػث، ّاهِٖئبح اهيسوؾ تًٖ اهخفبُى يػنؼث تفأً اإلٌيبئٕ اهيخضغث األيى تؼٌبيز يً ّيلخؼش اهلّٖى، عغيبح ّفؼّن تٌّغ يوٓ يلخؼش
  .يضغغث

 ٌخبئز إهٓ اهيؿخٌغث ّاألنؼ هويفؼّيبح ؿبؾاأل عنّن إيغاغ نٖفٖج تفأً ييوٕ يؼفغ/غهٖل :ٌخبئز إهٓ اهيؿخٌغث اإلغاؼث

 اهيفؼّيبح يؿخّْ يوٓ اهٌخبئز إنبؼ ،(AFB/EFC.2/3) اهّذٖلج فٕ ٌهؼح اهوسٌج أً ّاهيبهٖبح األعالكٖبح هسٌج ؼئٖؿج كبهح 711
ُّّح .األؿبؾ عن تفأً ّإؼفبغاح  هٖؾ اهغهٖل ُػا أً يوٓ حّفغغ اهّنٌٖج، اهيٌفػث اهِٖئبح ّعبكج اهيٌفػث هوِٖئبح يّسِج اهّذٖلج ُػٍ أً ٌّ

  .هخلغٖيِب اهتؼايز أّ اهيفؼّيبح يلخؼضبح تئيغاغ ٖلّيًّ نبٌّا يً يؿبيغث يوٓ ًٖيل أً ؼئٖؿٖج تكفج يٌَ اهيلكّغ ّهنً تنتًٖخَ فؼمًب

 يب اهخنٖف ّقكٌغ إغاؼث يسوؾ كؼؼ اهوسٌج، ؼئٖؿج يً اهيلغى اهخلغٖيٕ ّاهًؼل ّاهيبهٖبح، األعالكٖبح هسٌج خلؼٖؼ يوٓ اإلنالو تًغ 701
  :ٖوٕ

 ّعنّن اهٌخبئز ألنؼ اإلؼفبغٖج اهّذٖلج تفأً خبؼٖعَ ضخٓ اهيضؼؽ اهخلغى ٌخٖسج ّاهؿؼّؼ تبهتِسج اهيسوؾ ٖفًؼ" :اهخبهٕ اهتٖبً ايخيبغ 1أ 
 غاؼثإ يسوؾ) هويسوؾ اهذبٌٕ االسخيبو فٕ الؿخًؼامِب ٌِبئٖج ّذٖلج خلغى أً اهؿنؼخبؼٖج يً ّٖنوة اهيفؼّيبح، يؿخّْ يوٓ األؿبؾ
  ".تِب نيؼفق اهيفؼّو أغاء ٌيّػر اهّذٖلج ُػٍ خخميً أً ّٖسة .0101 األّل نبًٌّ/غٖؿيتؼ فٕ (اهخنٖف كٌغّق

  :أٖمًب ّنوة 1ب 
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 اهضبغٔ االسخيبو فٕ ايخيبغُيب خى اهوخبً اهّنٌٖخبً اهيٌفػخبً اهِٖئخبً .اهيًٌٖج اهّنٌٖج اهيٌفػث اهِٖئبح يى اهٌِبئٖج اهّذٖلج ُػٍ خسؼتج (0
 يِخيخًٖ ٖنٌّب كغ أّؼغّأ فٕ ّاالتخنبؼ هوخضلٖق اهّنٌٖج ّاهّنبهج سبيٖنب، فٕ اهخعنٖن يًِغ :اهخنٖف كٌغّق إغاؼث ؾهيس يفؼ

 اهيٌفػث اهِٖئبح ّاكخؼاضبح خًوٖلبح إغؼار ّٖخًًٖ .ّاهتؼايز اهيفؼّيبح يلخؼضبح إيغاغ فٕ تبهتغء كٖبيِب يى اهّذٖلج ُػٍ تخسؼتج
  .اهغهٖل هِػا خٌلٖصاه يً هيؽٖغ خضلٖلًب اهّنٌٖج

 أً ٖسة نيب ّاهتؼايز، هويفؼّيبح "اهيويّؿج اهخنٖف إسؼاءاح خنبهٖف يّاسِج" خًٌَٖ ييب سؽءًا اهٌِبئٖج اهّذٖلج خخميً أً ٖسة (0
  .اهيٌبط خغٖؼ يى هوخنٖف يويّؿج خغعوٖج إسؼاءاح خًختؼ ال اهخٕ األٌفنج ٌيّػر خضغغ

  :اهخبهٕ اهٌضّ يوٓ ٌخبئز إهٓ اهيؿخٌغث اإلغاؼث ؿٖبؿج ٖدهخضغ هوؿنؼخبؼٖج آعؼ تنوة اهيسوؾ خّسَ نيب 1ج 

 اهعبق اهخنٖف كٌغّق إنبؼ يً ّاهيعؼسبح هوٌّاخز األكل يوٓ يؤفؼًٖ أّ يؤفؼًا ّاهتؼايز اهيفؼّيبح يلخؼضبح خخميً أً ٖخًًٖ (0
  .اهضبفهج يؿخّْ يوٓ خبئزاهٌ تيخبتًج اهخنٖف هكٌغّق ػهم ّؿٖؿيص .ّاهتؼايز اهيفؼّيبح خكيٖى فٕ اإلؿخؼاخٖسٖج تبهٌخبئز

 ٖسة نيب يًبهسخِب، ؿخخى اهخٕ هويفنوج خّكٖف يى اهتؼٌبيز أّ هويفؼّو أؿبؾ عن ّاهتؼايز اهيفؼّيبح يلخؼضبح خخميً أً ٖخًًٖ (0
 اهتؼٌبيز أّ اهيفؼّو ٖخميً أً ٖخًًٖ األؿبؾ، هعن نتؼْ يؤفؼاح خضغٖغ ٖخى هى إػا ػهم، ّيى .اهيؤفؼاح يً تٖبٌبح خخميً أً
  .اهخٌفٖػ يً ؿٌج غمًّ فٕ ػهم يًبهسج نٖفٖج هخضغٖغ ًٌّبين

 بتصميم المتطلباث ٌذي َعالقت التكيف صىدَق لدى وتائج إلى المستىدة اإلدارة وٍج لمتطلباث شزحا   اإلرشاداث َثيقت تتضمه أن يتعيه 1د 

  1البزوامج/المشزَع

 (B.11/12) القرار   

 اهلّٖى عغيبح ّتٌّغ فؼّن خًغٖل

 هيؤخيؼ اهؿبغؾ هالسخيبو خّكٖج ٖؼفى أً اهخنٖف كٌغّق إغاؼث يسوؾ كؼؼ ّاهيبهٖبح، األعالكٖبح هسٌج خّكٖبح يوٓ اإلنالو تًغ 701
 اهيؽيى نّٖخّ تؼّخّنّل فٕ األنؼاف هيؤخيؼ اهخبؿًج اهغّؼث تًغ أفِؼ 3 ضخٓ هولّٖى اهيؤكخج اهعغيبح يغث تخيغٖغ نّٖخّ تؼّخّنّل فٕ األنؼاف

 تكٌغّق اهعبكج اإلغاؼٖج اهخؼخٖتبح فٕ هوٌهؼ ّاهيؤخيؼ هويسوؾ نبف تّكح هوؿيبش ّػهم ُػا، عالف اهيؤخيؼ لؼؼٖ هى يب ،0103 فٕ يلغُب
 تًغ اهًيل ٖخّهٓ كّٖى أٔ يى اخفبق إتؼاى تفأً ّاهخفبّل االعخٖبؼ، إسؼاءاح الؿخنيبل اهينوّة اهّكح يً يّمًب ّأٖمًب تيّستِب، ّاهًيل اهخنٖف

 نّٖخّ تؼّخّنّل فٕ األنؼاف يؤخيؼ تًٖ اخفبكًب ّخيذل اهضبهٖج ّاهتٌّغ اهفؼّن يوٓ اهخًغٖالح ُػٍ ّخؿؼٔ .االخفبق ُػا ّخٌفٖػ اهيؤكخج اهفخؼث ُػٍ
  .اهغّهٕ تبهتٌم اهخٌفٖػًٖٖ اهيغٖؼًٖ ّيسوؾ نّٖخّ تؼّخّنّل فٕ األنؼاف يؤخيؼ يً كؼاؼاح تيّسة ّكتّهِب ايخيبغُب تيسؼغ اهغّهٕ ّاهتٌم

 (B.11/13) القرار 

 اإلٌيبئٕ اهيخضغث األيى تؼٌبيز يً يلخؼش :اهيٌفػث ّاهِٖئبح اهيسوؾ تًٖ اهخفبُى يػنؼث

 

  :اهيسوؾ كؼؼ ّاهيبهٖبح، األعالكٖبح هسٌج خّكٖج يوٓ اإلنالو تًغ 731

 

 ّنػهم اهلبٌٌّٖج، اهكفج اهيسوؾ يٌص ٖخى ضخٓ خفبُى يػنؼث إتؼاى يوٓ كغؼخَ تًغى أفبغ تأٌَ اإلٌيبئٕ اهيخضغث األيى تؼٌبيز كٖبى يؼايبث 1أ 
  اهيًخيغث؛ اهخفبُى يػنؼث يوٓ إغعبهِب اهيلخؼش اهخًغٖالح يؼايبث
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 يٌص تيسؼغ اهيٌفػث ّاهِٖئبح اهيسوؾ تًٖ إتؼايَ ٖخى ٌيّػسٕ كبٌٌّٕ يلغ هكٖبغج يؿخلل كبٌٌّٕ يؿخفبؼ تخًًٖٖ اهؿنؼخبؼٖج ينبهتج 1ب 
 اهًيوٖج ُػٍ إذؼاء ٖخؿٌٓ ّضخٓ .يفؼ اهذبٌٕ اسخيبيَ فٕ يوَٖ ّاهيّافلج فَٖ هوٌهؼ اهيسوؾ يوٓ ّيؼمَ اهلبٌٌّٖج؛ اهكفج اهيسوؾ

 خفؼًٖ/أنخّتؼ 06 فٕ ٌكِب يوٓ خًوٖلبح ّخنوة اهيٌفػث، اهِٖئبح يوٓ اهيًخيغث اهخفبُى يػنؼث تخًيٖى اهؿنؼخبؼٖج خلّى تبهيًوّيبح،
 .ػهم إهٓ اهضبسج غيح إً اهيٌفػث، اهِٖئبح يً ٖمبضبحاإل يً اهيؽٖغ يوٓ هوضكّل اهيؿخلل اهلبٌٌّٕ اهيؿخفبؼ ّؿٖؿًٓ .0101 األّل
 ّإسؼاءاح كّايغ يى خًبؼل أٔ ضبهج فٕ اهًيوٖبح ّإؼفبغاح تؿٖبؿبح تبألعػ ٖلمٕ ضنيًب اهٌيّػسٕ اهلبٌٌّٕ اهًلغ ٖخميً أً ّٖسة

  ّ اهخنٖف؛ هكٌغّق بٌٕاالؿخئي اهكٌغّق إهٓ كؼفِب خى يتبهغ أٔ ؼغ ؿٖخى ٌؽاو، أٔ ضؿى يغى ضبهج ّفٕ .اهيٌفػث اهِٖئبح

 

 اهلبٌٌّٖج اهكفج اهيسوؾ يٌص تيسؼغ اهٌيّػسٕ اهلبٌٌّٕ اهًلغ يوٓ اهينبف ٌِبٖج فٕ أّ خفبُى يػنؼث يوٓ تبهخّكٖى يب يٌفػث ُٖئج خلى هى إػا 1ج 
 ؼتنِب خى اهخٕ الاأليّ إمبفج ؿخخى اهتؼٌبيز، أّ اهيفؼّو يلخؼش يوٓ تبهيّافلج اإلعنبؼ خبؼٖظ يً فِّؼ 4 غمًّ فٕ اهًلّغ إلتؼاى

  .سغٖغث الؼختبنبح اهيخبضج األيّال يوٓ اهتؼٌبيز أّ اهيفؼّو هِػا

 (B.11/14) القرار 

 اهًلّغ تًيل ؿٖلّى االؿخفبؼٔ أً ّاهيبهٖبح األعالكٖبح هسٌج ؼئٖؿج أّمضح اهيؿخلل، اهلبٌٌّٕ اهيؿخفبؼ غّؼ ضّل ؿؤال يوٓ ؼغًا 741
 ّذٖلج إهٓ اهّكّل فٕ األؿبؿٕ اهغؼل ّٖخيذل .اهخفبُى يػنؼث يوٓ إغعبهِب اهيلخؼش اهخًغٖالح أًتف ّخًوٖلبح يًوّيبح يوٓ ّاهضكّل اهذٌبئٖج
 كّايغ يى خًبؼل أٔ ضبهج فٕ اهيسوؾ يً اهيًخيغث ّاإلسؼاءاح ّاهلّايغ اهًيوٖبح ّإؼفبغاح تؿٖبؿبح تبألعػ خلمٕ يّضغث ٌيّػسٖج كبٌٌّٖج

  .اهيٌفػث اهِٖئبح ّإسؼاءاح

 يً ّهٖؾ اهتؼٌبيز أّ اهيفؼّو يوٓ تبهيّافلج اهيٌفػث اهِٖئج إعنبؼ خبؼٖظ يً فِّؼ األؼتًج يغث ختغأ أً خلؼؼ ،(ر) 74 هوفلؼث تبهٌؿتج 751
 ضخٓ هويفؼّيبح أيّال كؼف ٖخى هً أٌَ ّاهيبهٖبح األعالكٖبح هسٌج ؼئٖؿج أّمضح اهيسوؾ، ؼئٖؾ يً ؿؤال يوٓ ّؼغًا .اهفًوٕ اهيّافلج خبؼٖظ

 .كبٌٌّٕ يلغ أّ خفبُى يػنؼث نبٌح ؿّاء اهلبٌٌّٖج اهخؼخٖتبح تًل يوٓ اهخّكٖى ٖخى

 

 اهيبهٖج اهلمبٖب

  .هوسٌج اهذبٌٕ االسخيبو أذٌبء يبهٖج كمبٖب ذالذج يٌبكفج خيح أٌَ ّاهيبهٖبح األعالكٖبح هسٌج ؼئٖؿج أفبغح 761

 اهخنٖف هكٌغّق اهخبتًًٖ اإلغاؼٔ االؿخئيبٌٕ ّاهكٌغّق االؿخئيبٌٕ اهكٌغّق يّاؼغ ّمى

 اهّذٖلج فٕ ّؼغ نيب اهخنٖف هكٌغّق االؿخئيبٌٕ اهكٌغّق يّاؼغ ّمى يً خلؼٖؼًا كغى اهلّٖى أً ّاهيبهٖبح األعالكٖبح هسٌج ؼئٖؿج أفبغح 771
(AFB/EFC.2/5.) 

ٍّّ ّاهيبهٖبح، األعالكٖبح هسٌج خّكٖج يوٓ اإلنالو تًغ 781  (.AFB/EFC.2/5) اهّذٖلج تًؼل اهلّٖى كٖبى إهٓ اهيسوؾ ٌ

  0100 - 0101 اهيبهٖج هوؿٌج اؽٌجاهيّ خؿّٖبح

 هوؿٌج اهيًخيغث اهيّاؽٌج ّأؼكبى ،0101 اهيبهٖج هوؿٌج خؿّٖبح أؼكبى ٖخميً سغّل تخًيٖى اهخنٖف كٌغّق يسوؾ ؿنؼخبؼٖج يغٖؼث كبيح 791
ُّّح .0100 اهيبهٖج  اهيسيّو اٌعفل اهيذبل، ؿتٖل فًوٓ (.اهتٌّغ) اهلّٖغ تًل تيّسة اهفًوٖج ّاهٌفلبح اهيًخيغث اهيتبهغ تًٖ فؼّق ّسّغ إهٓ ٌّ

 ففٕ ػهم، إهٓ ّإمبفج .اًٗ إهٓ إٌفبكَ خى اهػٔ ُّ هوؼّاخة اهيسٌتج اهيتبهغ يً فلن سؽءًا أً يفبغُب اهخٕ اهضلٖلج تؿتة اهؿنؼخبؼٖج هيّهفٕ اهفؼيٕ
 اهيذتح اهيتوغ نفبٖج يغى إهٓ اهخٌَّٖ ّخى .هؿنؼخبؼٖجا إهٓ تَ اهعبكج اهفّاخٖؼ تخلغٖى االيخيبغ ُٖئج عتؼاء أضغ ٖلى هى تبالؿخفبؼًٖٖ، اهعبق اهختّٖة
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 يوٓ اهوسٌج ّافلح ػهم، ّيى .0100 اهيبهٖج اهؿٌج فٕ ايخيبغٍ خى اهػٔ اهًبهيٖج اهتٖئج كٌغّق هيّهفٕ اهيختبغهج تبهيؿبٌغث اهعبق اهيّاؽٌج تٌغ فٕ
 أيؼٖنٕ غّالؼ يالًٖٖ 3 اهتبهغ اهًيوٖبح اضخٖبنٕ ّأً نتٖؼث، هٖؿح اهيخّكًج اهخغٖؼاح إً ضٖد 0100 اهيبهٖج هوؿٌج اهيّاؽٌج خًغٖل مؼّؼث يغى
  .اهيٌهّؼث غٖؼ األضغاد يً ضيبٖج ٖخٖص

ٍّّ ّاهيبهٖبح، األعالكٖبح هسٌج خّكٖج يوٓ اإلنالو تًغ 811  – 0101 اهيبهٖج هوؿٌج اهيّاؽٌج خؿّٖبح إهٓ اهخنٖف كٌغّق إغاؼث يسوؾ ٌ
  (.AFB/EFC.2/L.1/Rev.1) ّاهيبهٖبح األعالكٖبح توسٌج اهعبق تبهخلؼٖؼ اهيؼفق فٕ ّؼغ نيب ،0100

 اهؿٌج فٕ االسخيبيبح يغغ

ًّّ خنبهٖف اؼخفبو مّء يوٓ اهيسوؾ، ٖلؼؼ أً أٖمًب أّكح اهوسٌج أً ّاهيبهٖبح األعالكٖبح هسٌج ؼئٖؿج كبهح 801  أً تبهؿفؼ، اهعبق اهين
 سغّل نّل ضؿة االسخيبيبح يغث خًغٖل يى اهؿٌج، فٕ اسخيبيبح ذالذج إهٓ اهؿٌج فٕ اسخيبيبح أؼتًج يً اهؿٌج فٕ االسخيبيبح يغغ عفل ٖخى

 يفؼّيبح أّ تؼايز يوٓ اهيّافلج تفأً كؼاؼاح اخعبػ فٕ االسخيبيًٖ تًٖ يب اهفخؼث يً االؿخفبغث خخى أً أٖمًب اهوسٌج أّكح نيب .اهيلخؼش األييبل
 .اهمؼّؼث اكخمح إً أعؼْ، كؼاؼاح أٔ أّ

 اهيسوؾ كؼؼ اسخيبيبح، ذالذج إهٓ أؼتًج يً اهؿٌج فٕ االسخيبيبح يغغ خعفٖل يوٓ األيمبء تًل عالهِب ايخؼل يٌبكفج، يلة 801
 .هويسوؾ الضق السخيبو اهخّكٖج ُػٍ فٕ اهٌهؼ ّإؼسبء اهؿٌج، فٕ اسخيبيبح أؼتًج اهيخميً اهضبهٕ اهسغّل يوٓ اإلتلبء

  (B.11/15) القرار           

 اهخنٖف كٌغّق إغاؼث يسوؾ هؿنؼخبؼٖج اهًبهيٖج اهتٖئج كٌغّق يّهفٕ يؿبٌغث

 اهسوؿج فٕ خلغٖيَ خى نوة يوٓ ؼغًا كبيح، اهخنٖف كٌغّق إغاؼث يسوؾ ؿنؼخبؼٖج يغٖؼث أً ّاهيبهٖبح األعالكٖبح هسٌج ؼئٖؿج كبهح 831
 يى نبيل خلؼٖؼ خلغٖى تِغف ،0101 خيّؽ/ّٖهّٖ يٌػ تِب كبيّا اهخٕ ّاهيِبى اهًبهيٖج اهتٖئج كٌغّق تيّهفٕ كبئيج ٖخميً تٖبً تخًيٖى هوسٌج، اهؿبتلج
  .اهيلغيج تبهيًوّيبح يويًب اهيسوؾ ّأعػ .اهيبهٖج اهؿٌج ٌِبٖج

  اهيٌفػث هوِٖئج اهيلغيج اهيفؼّيبح أخًبة

 اهّنٌٖج اهيٌفػث اهِٖئبح يً اهيلخؼضج اهضبهٖج اإلغاؼث ألخًبة يلبؼٌج تخلغٖى كبيح اهؿنؼخبؼٖج أً ّاهيبهٖبح األعالكٖبح هسٌج ؼئٖؿج أفبغح 841
 أؿبؾ يوٓ األخًبة خضغٖغ (أ) اهيضخيوج اهعٖبؼاح ّخخميً .اهيبئج فٕ 01 إهٓ 5 تًٖ يب األخًبة ُػٍ خؼاّضح ّكغ األنؼاف، يخًغغث اهيٌفػث ّاهِٖئبح

 .اهيبئج فٕ 8 – 7 تّاكى بةهألخً أغٌٓ ضغ (ر) أّ اهيبئج، فٕ 9 تّاكى هألخًبة يلنّو ؿًؼ خضغٖغ (ة) اهيبئج؛ فٕ 9 أككٓ تضغ ضغث يوٓ ضبهج نل
  .اهيبئج فٕ 815 ٖتوغ هألخًبة تؿلف اهخّكٖج ّاهيبهٖبح األعالكٖبح هسٌج كؼؼح االيختبؼ، فٕ اهيخٌّيج اهعٖبؼاح ُػٍ أعػ ّيى

 ٖف،اهخن كٌغّق يً اهييّهج اهتؼايز/اهيفؼّيبح هنل اهيبئج فٕ 815 اهتبهغ اهؿلف تٌؿتج اهعبق اهلؼاؼ تفأً ُأذٖؼ ؿؤال يوٓ ؼغًا 851
 ّسّة اهضؿتبً فٕ األعػ يى اهوسٌج أيمبء يً اهيلخؼضبح يً يغغ تًٖ خّفٖق تيذبتج نبً اهلؼاؼ ُػا أً ّاهيبهٖبح األعالكٖبح هسٌج ؼئٖؿج أّمضح

  .اهيفؼّيبح ىّخكيٖ تئيغاغ اهعبق اهًيل فٕ ٌفؿِب اهتوغاً خؿبُى أً اهيينً يً أٌَ غٖؼ خنتغخِب، اهخٕ اهخنبهٖف تبؿخًبغث اهيٌفػث اهِٖئبح كٖبى

  :اهيسوؾ كؼؼ ّاهيبهٖبح، األعالكٖبح هسٌج خّكٖج يوٓ اإلنالو ّتًغ غاؼح، يٌبكفج تًغ 861

  اهخنٖف؛ كٌغّق يً اهييّهج اهتؼايز/اهيفؼّيبح هسيٖى هألخًبة ؿلف خضغٖغ 1أ 

 اؿخًؼال أذٌبء فِٖب اهٌهؼ ًٖخًٖ ضٖد اهتؼٌبيز أّ اهيفؼّو يلخؼضبح ميً األخًبة اؿخعغاى يً يّاؽٌج تخلغٖى اهيٌفػث اهِٖئبح كٖبى 1ب 
  ّ ّاهتؼٌبيز؛ اهيفؼّو
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 اهخبؿًج اهغّؼث ًٖلة اهػٔ اإلغاؼث يسوؾ اسخيبو فٕ خضغٖغًا أنذؼ تكّؼث أّ ؿٌّاح 3 تًغ ّخًغٖوِب ُػٍ األخًبة ؿٖبؿج يؼاسًج إينبٌٖج 1ج 
  .نّٖخّ تؼّخّنّل فٕ األنؼاف هيؤخيؼ

 (B.11/16) القرار 

  الخكٍف ضىدوق إدارث لهسمس العبشر االسخهبػ هو الهختلٍج بٍباللظ :األعهبل سدول عمي 8 التىد

 اهيتغئٕ اهخيّٖل أّهّٖبح

 

 ّاهؿلف اهيؤُوج، اهتوغاً اهخضغٖغ ّسَ يوٓ ُّٕ ،(AFB/B.11/5) اهّذٖلج فٕ اهيّمضج اهلمبٖب فٕ هوٌهؼ هويسوؾ غيّث خّسَٖ خى 871
 كؼاؼاح أٔ أً األيمبء تًل فًؼ ّكغ .اهيؤُوج اهيفؼّيبح تًٖ ألّهّٖبحا خضغٖغ ّيًبٖٖؼ اهيٌنلج، ضؿة ّاهخعكٖق اهيؤُل، هوتوغ اهيضغغ
 اهيٌفػث اهِٖئبح كٖبى إينبٌٖج فٕ خخيذل يعبنؼ ٌُبم أً آعؼًّ ّؼأْ .ّاهخسبؼة اهعتؼاح يً يؽٖغ انخؿبة ضخٓ إؼسبؤُب ٖخًًٖ اهلمبٖب ُػٍ تفأً

 اهٌهؼ ّسِج ّخيذوح .يؤُل توغ هنل ؿلف خضغٖغ تفأً كؼاؼ اخعبػ ٖخى هى إػا ً،اهتوغا تًل فٕ اهّنٌٖج اهيٌفػث اهِٖئبح تيؽاضيج األنؼاف يخًغغث
 تأضنبى ٖؿخؼفغ أً اهخنٖف كٌغّق يوٓ ّٖخًًٖ .اهٌبيٖج اهكغٖؼث اهسؽٖؼٖج اهغّل يً اذًٌٖ يٌِب أؿّٖٖج توغاً 6 اؿختًبغ فٕ يٌِب اهخًتٖؼ خى اهخٕ

 ّيً اهضبهٕ، االسخيبو فٕ يضغغ يّكف الخعبػ هويسوؾ تبهٌؿتج ضبسج خّسغ ال ػهم ّيى .وغاًاهت يٌِب خًبٌٕ اهخٕ اهمًف يّانً خكٌٖف فٕ االخفبكٖج
 كتل يوَٖ يؼمِب خى اهلمٖج ُػٍ أً اهيسوؾ تخػنٖؼ اهؼئٖؾ ّكبى .هويسوؾ يفؼ اهذبٌٕ االسخيبو أييبل سغّل يوٓ اهلمٖج ُػٍ ّمى اهيلخؼش
 .اهلبٌٌّٖج فجاهك اهيسوؾ يٌص تيسؼغ يًبهسج إهٓ تضبسج ُّٕ اًٌلبغٍ

 

 خضخّٔ نبٌح إػا اهيعخوفج، اهيفؼّيبح تًٖ األّهّٖبح خضغٖغ يًبٖٖؼ كٖبغج إيبغث اهؿنؼخبؼٖج يً ٖنوة أً اهيسوؾ كؼؼ يٌبكفج، تًغ 881
  .االخفبكٖج يى خًبؼل أٔ يوٓ

 (B.11/17) القرار           

 

 اهيفؼّيبح كٖبغج خنبهٖف خيّٖل

 

 تئيغاغ اهؿنؼخبؼٖج كبيح ،(B.10/4) اهلؼاؼ فٕ اهّاؼغ اهًبفؼ اسخيبيَ فٕ اهيسوؾ يً اهيلغى اهنوة ّفق أٌَ اهؿنؼخبؼٖج ييذوج كبهح 891
 كٖبغج هخنبهٖف خيّٖل يٌص يٌغ اهغّهٖج اهكٌبغٖق ييبؼؿبح ضّل يٌبكفج خميٌح (AFB/B.11/6) اهيفؼّيبح كٖبغج خنبهٖف تفأً يػنؼث

 ّاهكٌغّق اهًبهيٖج، اهتٖئج كٌغّق ييبؼؿبح تبؿخًؼال اهؿنؼخبؼٖج ذوجيي كبيح ،(PowerPoint) تكٖغج خلغٖيٕ يؼل ّفٕ .اهيفؼّيبح
 اهيخسغغث اهنبكج ؽٖبغث ّتؼٌبيز اهغبتبح، فٕ االؿخذيبؼ ّتؼٌبيز اهيٌبط، خغٖؼ إؽاء اهيؼٌّج هخضلٖق اهخسؼٖتٕ اهتؼٌبيز يخميٌج) هويٌبط اإلؿخؼاخٖسٕ

 اهولبضبح أسل يً اهًبهيٕ اهخضبهف ّ اهًبهيٕ، ّاهكٌغّق يٌّخؼٖبل، تؼّخّنّل ٖػهخٌف األنؼاف اهيخًغغ ّاهكٌغّق ،(اهغعل اهيٌعفمج هوتوغاً

 .ّاهخضكًٖ

 

 يوٓ أّ اإليغاغ يٌضج يً ٌؿتج أؿبؾ يوٓ اهيٌفػث اهِٖئج خًّٖل ٖخى ُل خلؼٖؼ (0) :ٖوٕ يب اهخنٖف هكٌغّق اهيينٌج اهلمبٖب خميٌح 911
 (4) اإليغاغ؛ أسل يً اهؽيٌٕ هإلنبؼ أككٓ ضغ ّمى (3) اإليغاغ؛ يٌضج تيّسة يؤُوجاه ّاهتٌّغ تبألٌفنج كبئيج إيغاغ (0) يلنّو؛ يًغل أؿبؾ
 أّ اهيفؼّو خنبهٖف يوٓ إمبفٖج اهخنبهٖف ُػٍ ُل خلؼٖؼ (5) اهيفؼّيبح؛ كٖبغج خنبهٖف يضغغاح ّمى فٕ ّاهيبهٖبح األعالكٖبح هسٌج غّؼ خضغٖغ

  .اهّنٌٖج اهيٌفػث ّاهِٖئبح األنؼاف يخًغغث اهيٌفػث اهِٖئبح ًٖت خفؼكج ٌُبم ُل خلؼٖؼ (6) ّ اهيفؼّو؛ يٌضج يً يٌفكوج

 

 اهٌهؼ مؼّؼث (0) اهيفؼّو؛ فنؼث يوٓ اهيّافلج تيسؼغ اهيفؼّو هكٖبغج يٌضج خلغٖى مؼّؼث (0) يوٓ فِٖب االخفبق خى يٌبكفج يلغ خى 901
 كًّتبح خّاسَ كغ اهّنٌٖج اهيٌفػث اهِٖئبح تًل إً ضٖد اهيخًغغث اهيٌفػث ّاهِٖئبح اهّنٌٖج اهيٌفػث اهِٖئبح تًٖ اهخفؼكج يؿأهج فٕ االيختبؼ تًًٖ
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 كبئيج إيغاغ مؼّؼث (4) اهيفؼّيبح؛ كٖبغج هخنبهٖف يلنّو ؿًؼ خلغٖى مؼّؼث (3) اهتؼايز؛ أّ اهيفؼّيبح يلخؼضبح كٖبغج يضبّهج فٕ يبهٖج
 اهّذٖلج ؼفل خى إػا األيّال يكٖؼ خضغٖغ مؼّؼث (6) ّ ّو؛اهيفؼ هخنبهٖف إمبفج اهيٌضج خنًّ أً مؼّؼث (5) اهيؤُوج؛ ّاهتٌّغ تبألٌفنج
 يتوغ يى اهيفؼّو فنؼث ايخيبغ :اهيفؼّيبح كٖبغج هيٌّص اهيؼاضل ذالذٕ ٌهبى غاؼؿج مؼّؼث يوٓ اٗؼاء فٕ خّافق ٌُّبم .هويفؼّو اهٌِبئٖج
  .اهيفؼّو ثفنؼ ؼفل أّ اهيٌضج، ُػٍ يتوغ تغًّ اهيفؼّو فنؼث ايخيبغ أّ اهيفؼّو، هكٖبغج يٌضج

 

 هوضكّل أعؼْ كٌبغٖق يً اهيلغيج اهيؤُوج األٌفنج يلبؼٌج خخميً ّذٖلج كٖبغج اهؿنؼخبؼٖج يً ٖنوة أً اهيسوؾ كؼؼ يٌبكفج، تًغ 901
 ٌٕاهذب اسخيبيَ فٕ هويسوؾ اهّذٖلج ُػٍ ّخلغٖى اهضبهٕ، االسخيبو فٕ اهيسوؾ يً اهيلغى اهخّسَٖ اهضؿتبً فٕ ّأعػ اهيفؼّيبح، كٖبغج يٌص يوٓ
 ػهم يً ّاالٌخِبء اهيفؼّيبح كٖبغج يٌص ّؿٖبؿج عنّاح اؿخًؼال ّاهلٖى األعالكٖبح هسٌج ّيوٓ .ّاهيبهٖبح األعالكٖبح هسٌج عالل يً يفؼ

 اهؿًؼ ّخضغٖغ اهفأً؛ ُػا فٕ أعؼْ كٌبغٖق يً اهيختًج ّاإلسؼاءاح إٌفبكِب؛ ٖخى هى اهخٕ اهيفؼّيبح أيّال يؿأهج :يوٓ عبكج تكفج اهخؼنؽ يى
  .اهيلنّو

 (B.11/18) القرار          

 الهىفذث الهٍئبح أخعبة

  .ّاهيبهٖبح األعالكٖبح هوسٌج اهذبٌٕ االسخيبو خلؼٖؼ األييبل، سغّل يً 7 اهتٌغ ميً ُػا األييبل سغّل تٌغ فٕ اهٌهؼ خى 931

 لمهخبعر والخعرط الظعف ىلبع

  .هويسوؾ يفؼ اهذبٌٕ االسخيبو إهٓ اهتٌغ ُػا فٕ اهٌهؼ تئؼسبء اهؼئٖؾ كبى 941

 إلٍهب دعوث خوسه لن الخٌ األعراف الهخعددث الهؤششبح اعخهبد

 ايخيبغٍ ٖنوة اإلٌخبسٖج هويفبؼٖى اهيخضغث األيى كٌغّق يً نخبتًب خولٓ أٌَ اهًبفؼ االسخيبو أذٌبء أتوغَ تأٌَ اهيسوؾ تخػنٖؼ اهؼئٖؾ كبى 951
 يٌفػث نِٖئبح ايخيبغُب خنوة غّهٖج يٌهيبح يً أعؼْ ؼؿبئل االسخيبيًٖ، تًٖ اهفخؼث ٌبءأذ خولٓ، أٌَ اهيسوؾ أتوغ نيب .األنؼاف يخًغغث يٌفػث نِٖئج

 ُػٍ أً اهؼئٖؾ ّكبل .اهيٖبٍ تفأً اهًبهيٖج ّاهفؼانج األيؼٖنٖج، اهغّل ّيٌهيج اهيفبؼٖى، هعغيبح اهيخضغث األيى ينخة :ُّٕ األنؼاف يخًغغث
  .األنؼاف يخًغغث يٌفػث نِٖئبح هاليخيبغ غيّث غًّ اهيلغيج اهخولبئٖج اهنوتبح يوٓ ؼغتبه اهيسوؾ كٖبى ّسّة نٖفٖج كمٖج أذبؼح اهؼؿبئل

 كبئيج تبهفًل ٌُبم ّأً اهّنٌٖج، اهيٌفػث اهِٖئبح خفسٖى يوٓ اهخؼنٖؽ فٕ ٖؿخيؼ أً هويسوؾ تبهٌؿتج اهيِى يً أٌَ األيمبء يً يغغ كبل 961
 نوتبح اًٗ إهٓ خخوق هى االيخيبغ ُٖئج ّأً األنؼاف، يخًغغ يٌفػث نِٖئبح ايخيبغ نوتبح ىهخلغٖ غيّخِب خيح اهخٕ األنؼاف يخًغغث هويٌهيبح نّٖوج

 إكغاؼ يٌغ األنؼاف اهيخًغغث اهيٌفػث هوِٖئبح تبهٌؿتج ؼاؿعج إؼفبغاح ٌُبم خنً هى أٌَ اهخٌَّٖ خى ّكغ .إهِٖب اهغيّث ُّسِح اهخٕ اهيٌهيبح سيٖى يً
 .يبسل يفؼّو هًؼل سبُؽث اهغّهٖج اهيٌهيج خنًّ يٌغيب عبكج اإلمبفٖج اهنوتبح أيبى اهتبة إغالق كبفاإلٌ غٖؼ يً ّأٌَ اهيتغئٖج، اهغيّاح
  .ضغث يوٓ ضبهج نل أؿبؾ يوٓ اهنوتبح ُػٍ فٕ اهٌهؼ ّٖخًًٖ

 :اهيسوؾ كؼؼ اهٌلبـ، أيلبة فٕ 971

  ّ هويسوؾ؛ يفؼ اهذبٌٕ االسخيبو أييبل سغّل يوٓ اهتٌغ ُػا ّمى 1أ 

 ّخّسَٖ هِب، غيّث خّسَٖ غًّ األنؼاف يخًغغث يٌفػث نِٖئبح ايخيبغ نوتبح كغيح اهخٕ اهغّهٖج اهيٌهيبح يوٓ غاهؼ فٕ اهؼئٖؾ خفّٖل 1ب 
  .هَ الضق اسخيبو فٕ اهنوتبح ُػٍ فٕ ؿٌٖهؼ اهيسوؾ أً ّإضبنخِب األيؼ، تِػا الُخيبيِب هِب اهفنؼ

 (B.11/19) القرار
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 فٌ كٍوخو تروخوكول فٌ األعراف اسخهبػ توضفه العبهل األعراف هؤخهر إلي الخكٍف دوقضى هسمس خلرٍر هشّودث : األعهبل سدول هو 9 التىد
 الشبدشج دورخه

 اهّذٖلج فٕ اهّاؼغ نّٖخّ تؼّخّنّل فٕ األنؼاف يؤخيؼ إهٓ اهخنٖف كٌغّق يسوؾ خلؼٖؼ يؿّغث اهيسوؾ ؿنؼخبؼٖج يغٖؼث كغيح 981
(AFB/B.11/7/Rev.1)، ٔاهلؼاؼاح يى يخّافلًب ٖنًّ أً ٖخًًٖ ّاهػٔ 0101 أٖوّل/ؿتخيتؼ إهٓ 0119 نبًٌّ/غٖؿيتؼ يً اهفخؼث ٖغنٕ ّاهػ 

 يسوؾ ّيؿبٌغث اهخلؼٖؼ، يٌِب اهيًغ اهفخؼث أذٌبء خيح اهخٕ ّاألييبل يلغيج، :أكؿبى ذالذج يوٓ اهخلؼٖؼ ُػا ّٖضخّٔ .اهضبهٕ االسخيبو فٕ اهيخعػث
 يوٓ اهّلٖى يً خلغٖيِب اهيؽيى اهعغيبح ّفؼّن تٌّغ يوٓ إغعبهِب اهيلخؼش اهخًغٖالح إهضبق خى ّكغ .تَ اهيٌبنج اهيِبى ّخٌفٖػ اهخنٖف كٌغّق إغاؼث

ُّسِح .نيؼفق اهخنٖف كٌغّق ّّغث فٕ هوٌهؼ اهيسوؾ إهٓ اهغيّث ّ   .الؿخنيبهَ ّاهيغعالح اٗؼاء ّنؼش ُػٍ اهخلؼٖؼ يؿ

 أذٌبء االيخيبغ ُٖئج ؿٖيب ال اهيسوؾ إٌسبؽاح يوٓ اهخؼنٖؽ فتِغ يؼاسًخَ مؼّؼث اكخؼضّا ّهنٌِى اهخلؼٖؼ، ُػا سّغث يوٓ أيمبء أذٌٓ 991
 تِى، اهيٌبنج اهيِبى إٌسبؽ فٕ ّهسبٌَ اهيسوؾ تِب اؿخًبً اهخٕ اهيضغغث األؿبهٖة تفأً اهخفبكٖل يً اهيؽٖغ إغؼار ّٖسّؽ .اهخلؼٖؼ يٌِب اهيًغ اهفخؼث
  .اهيسوؾ تًيل خأذؼح اهخٕ ّاهيسبالح اهخٌفٖػ، فِٖب خىؿٖ اهخٕ ّاهيٌبنق ايخيبغُب، خى اهخٕ اهتؼايز/اهيفؼّيبح يغغ يذل

 اهيؿويبٌٕ يضيغ اهؿٖغ يضل ضل (آؿٖب كنؼ،) اهيؼٔ اهِبغٔ يتغ/اهؿٖغ أً هتٖبً 01 اهفلؼث يوٓ إمبفج إغعبل إهٓ اهضبسج إهٓ اهخٌَّٖ خى 0111
  .اهيسوؾ تأيمبء كبئيج اهخلؼٖؼ ُػا ٖخميً أً ٌّاكخؼش .آؿٖب هيٌنلج نييذل (آؿٖب كنؼ،)

ّّغث إٌِبء فٕ اهؿنؼخبؼٖج، يً تيؿبيغث اهؼئٖؾ، خفّٖل اهيسوؾ كؼؼ اهٌلبـ، ُػا تًغ 0101   .اهضبهٕ االسخيبو إغالق تًغ اهخلؼٖؼ يؿ

 (B.11/20) القرار

 

 الخكٍف ضىدوق إدارث لهسمس االخضبالح إشخراخٍسٍج :األعهبل سدول عمي 11 التىد

 ّكبيح ،(AFB/B.11/8) اهّذٖلج فٕ اهّاؼغث االخكبالح إؿخؼاخٖسٖج ؼلتً اهخنٖف كٌغّق إغاؼث يسوؾ ؿنؼخبؼٖج يغٖؼث كبيح  0101
 اهخضغٖبح اهّذٖلج ُػٍ ّأّمضح .عبؼسٕ يؼاكة ٖؼاٍ يب ٌهؼٍ ّسِبح خيذل يؿخلل اؿخفبؼٔ ييل ٌخبر ُٕ اإلؿخؼاخٖسٖج ُػٍ أً اهيسوؾ تخػنٖؼ

 ألكضبة اهيّسِج ؼؿبئوَ ّخًهٖى خًؽٖؽ إهٓ تضبسج اهكٌغّق أً ّأّكح اهخنٖف، كٌغّق إغاؼث يسوؾ خّاسَ اهخٕ ّاهغاعوٖج اهعبؼسٖج ّاهفؼق
 ّنػهم االخكبالح، أُغاف يً يغغ خضغٖغ ّخى إؿخؼاخٖسٖج، نأُغاف تعٖبؼًٖ اهخّكٖج ّخيح .اهيؿخفٖغث ّاهتوغاً األؿبؿًٖٖ اهيتبفؼث اهيكبهص
ّّ يً يغغ االؿخفبؼٔ ّاكخؼش .ُػٍ االخكبالح إؿخؼاخٖسٖج فٕ اهيؿخِغف اهسيِّؼ  االسخيبو كتل اهيِبى إلٌسبؽ ؽيٌٕ ّإنبؼ اهؼؿبئل، غاحيؿ
  .اإلؿخؼاخٖسٖج ُػٍ خٌفٖػٍ ٌسبش هخلٖٖى اهخغاتٖؼ يً يغغ ّنػهم نّٖخّ، تؼّخّنّل فٕ األنؼاف هيؤخيؼ اهؿبغؾ

 ُػا تفأً يكوضجاه أكضبة خٌخبة اهخٕ اهفّاغل ٖتًٖ عبؼسٕ يؼاكة ؼأٔ ًٖنؾ اهخلؼٖؼ ُػا أً ٖخػنؼ أً يوَٖ اهيسوؾ أً اهؼئٖؾ كبل 0131
 خنتٖق ّتنء تيِبيَ، اهيسوؾ ٖلّى نٕ نّٖل ّكح اؿخغؼاق :اهخبهٕ اهٌضّ يوٓ يٌِب اهخًتٖؼ خى ييبذوج فّاغل يً ؿيى أٌَ كبئاًل ّٖؿخؼؿل اهيسوؾ،

 يوٓ اهفأً ُػا ّفٕ يًؼّفج، يؤعؼًا اهيسوؾ ضللِب اهخٕ اإلٌسبؽاح خنًّ أً ّٖخًًٖ .يفؼّيبح يوٓ اهيّافلج ّيغى اهيتبفؼ، اهّكّل يتغأ
 إليغاغ عٖبؼًٖ يؼل نيب اهكٌغّق، يً يخضغد خًًٖٖ يذل اهيفٖغث اهخّكٖبح يً يغغًا االؿخفبؼٔ ُػا ّكغى .هالخكبالح إؿخؼاخٖسٖج إيغاغ اهيسوؾ

 اهػٔ هوسيِّؼ خّافؼًا ذؼأن سًوِب إهٓ ضبسج ٌُبم أً غٖؼ يخيٖؽث، نبٌح تئٌخبسِب اهيسوؾ كبى اهخٕ اهيّاغ فئً اًٗ، ّضخٓ .هالخكبالح إؿخؼاخٖسٖج
 ٖكغؼُب اهخٕ اهكضفٖج هوتٖبٌبح ينيوج خنًّ إهنخؼًٌّٖب خًيٖيِب ٖينً إعتبؼٖج ؼؿبهج إيغاغ اهيفٖغ يً ٖنًّ كغ اهغبٖج، هِػٍ ّخضلٖلًب .اهيسوؾ ٖؿخِغفَ
  .غّؼٖج تكّؼث اهخنٖف كٌغّق إغاؼث يسوؾ اسخيبيبح فٕ اهيؼاكتًٖ ٌهؼ ّسِبح ؿيبو أٖمًب اهيفٖغ ّيً .اهؼئٖؾ

 .اهكٌغّق يً اهعبنئج اهيفبُٖى خكضٖص يوٓ ؿٖؿبيغ اإلؿخؼاخٖسٖج ُػٍ يذل خنتٖق إً ضٖد اخكبالح إؿخؼاخٖسٖج إيغاغ أٖمًب اهيِى يً 0141
 كيج يذل اهغّهٖج االسخيبيبح ضمّؼ أّ هويسوؾ، اهؿبتق اهؼئٖؾ يذل اهكٌغّق يً يخضغد ّسّغ ػهم ّٖخميً اهخّاكل، أٖمًب اهمؼّؼٔ ّيً

  .اهيٌبط هخغٖؼ اهيّسَ اهيبهٕ اهٌهبى فٕ يضّؼٔ تغّؼ اهكٌغّق ُػا ٖلّى أً هميبً اهًفؼًٖ يسيّيج
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0151 ْ  ّنبً .هويسوؾ تبهٌؿتج أّهّٖج ٖهل أً ٖخًًٖ اهػٔ األيؼ اهّنٌٖج، اهيٌفػث اهِٖئبح تخنّٖؼ االخكبالح إؿخؼاخٖسٖج ؼتن أُيٖج أيمبء ؼأ
 .ّنٌٖج يٌفػث ُٖئبح هخأؿٖؾ اهتوغاً خفسٖى إهٓ ٖؿًٓ غائى نعتٖؼ ًٖيل نٕ اهكوج ػاح جاهًيوٖ اهعتؼاح االؿخفبؼٔ هغْ ٖنًّ أً اهمؼّؼٔ يً
 اهيلكّغ يب هفؼش ّنػهم اهيخلغيًٖ هِؤالء إؼفبغاح هخلغٖى اهيّافلج إسؼاءاح ضّل اهتٖبٌبح يً اهيؽٖغ إخبضج أُيٖج إهٓ أٖمًب اهخٌَّٖ خى نيب

  .اهيويّؾ اهخنٖف تيفؼّيبح

 ّٖخًًٖ اهيسوؾ يٌِب ًٖبٌٕ االخكبالح فٕ فسّث ٌُبم أً إال االخكبالح، يً ٌنبكًب أّؿى اهيذبؼث اهلمبٖب أً يً ىاهؼغ يوٓ اهؼئٖؾ كبل 0161
 ّكضبئف خلغٖيٖج يؼّل إيغاغ يوٓ اهسِّغ خؼنٖؽ ّسّة يى يؿخفٖمج، اخكبالح عنج هّمى اًٗ إهٓ اهضبسج يغى آعؼًّ ّؼأْ .يًبهسخِب

 إً ضٖد يضغغث تكّؼث اهيسوؾ يً يخضغد خؿيٖج إهٓ اهضبسج يغى أٖمًب ُّاكخؼاش .اهيخضغث هأليى هيخضغثا توغبح يخبضج خنًّ أً ٖخًًٖ ضلبئق
  .تبهفًل اهيٌكة ُػا ٖفغل اهؼئٖؾ

 ٖؿخفٖغ أً مؼّؼث يوٓ ُاخفق نيب اهّؼكج، ُػٍ فٕ اهيلغيًٖ اهعٖبؼًٖ ذبٌٕ تبعخٖبؼ اهيسوؾ كٖبى ّسّة يوٓ يبى اخفبق أٖمًب ٌُبم 0171
 ٖؼْ يبى، ّتّسَ .ّنٌٖج يٌفػث ُٖئج يى خفبُى يػنؼث أّل خّكٖى يٌغ اهكٌغّق تغّؼ اهّيٕ ؼفى يوٓ ًٖيل نضغد اهخّكٖى يؼيؤخ يً اهيسوؾ
 ٌهؼًا نّٖخّ، تؼخّنّل فٕ األيمبء هيؤخيؼ اهؿبغؾ االسخيبو ّأذٌبء كتل إٌسبؽٍ ٖينً يب يوٓ اهضبهٕ اهّكح فٕ اهسِّغ خؼنؽ أً ّسّة اهيسوؾ

  .نّٖخّ تؼّخّنّل فٕ األيمبء هويؤخيؼ اهؿبتى هالسخيبو اؿخًغاغًا 0100 فٕ أنتؼ سِّغ تػل اهيينً ّيً .هويسوؾ نتٖؼث يّٖلخ يتبهغ خّافؼ هًغى

 تأً فًّؼ ذيج أً غٖؼ .االخكبالح إؿخؼاخٖسٖج تخٌؿٖق ٖلّى أّ هويسوؾ اهؼؿيٕ اهيخضغد تغّؼ اهؼئٖؾ ٌبئة ٖلّى أً اهؼئٖؾ اكخؼش 0181
 يى تبهخفبّؼ اهًيل فٕ ؿٖؿخيؼ أٌَ اهيسوؾ تخػنٖؼ كبى ّهنٌَ ػهم، يوٓ اهؼئٖؾ ّّافق .يمبفج كٖيج ٖيذل اهغّؼ تِػا اهلٖبى فٕ اهؼئٖؾ اؿخيؼاؼ

  .اهؼئٖؾ ٌبئة

 :اهيسوؾ كؼؼ اهيٌبكفج، يلة 0191

 ؛(AFB/B.11/8) ؼكى اهّذٖلج فٕ 03 اهلؿى فٕ اهّاؼغ "تبء عٖبؼ" يوٓ اهيّافلج 1أ 

 أيالٍ؛ (أ) اهفلؼث فٕ "تبء عٖبؼ" فٕ ّؼغ نيب الخكبالحا إؿخؼاخٖسٖج خٌفٖػ يّاؽٌج يوٓ اهيّافلج 1ب 

 فٕ خضغٖغُب خى اهخٕ اهعبنئج هويفبُٖى هوخكغٔ االخكبالح إؿخؼاخٖسٖج يً نسؽء ضلبئق كضٖفج إيغاغ هميبً هوؿنؼخبؼٖج نوة خّسَٖ 1ج 
  ؛(AFB/B.11/8) اهّذٖلج

 اهخنٖف؛ تكٌغّق اهعبق اهيّسّغ اهنخٖة خضؿًٖ أؿبهٖة فٕ هوٌهؼ هوؿنؼخبؼٖج نوة خّسَٖ 1د 

 يسوؾ تًٖ خفبُى يػنؼث أّل خنًّ يٌغيب اهينؿٖم فٕ نبٌنًّ فٕ أّ اهًبكيج ّافٌنً فٕ إيب خّكٖى ضفل هخٌهٖى هوؿنؼخبؼٖج نوة خّسَٖ 1ي 
  هوخّكٖى؛ سبُؽث اهيٌفػث ّاهِٖئج اهخنٖف كٌغّق إغاؼث

 يى تبهخفبيل االسخيبو فٕ اهيّسّغًٖ هويؼاكتًٖ هوؿيبش هويسوؾ يفؼ اهذبٌٕ االسخيبو إغالق كتٖل يفخّش ٌلبـ إلسؼاء ؽيً ؿبيج إخبضج 1َ 
 ّ ٌهؼُى؛ ّسِبح ّنؼش اهكٌغّق

  .اهيؿخلتوٖج اهيسوؾ اسخيبيبح أييبل سغّل يوٓ االخكبالح إؿخؼاخٖسٖج ٖخٌبّل تٌغ يوٓ اإلتلبء 1س 

 (B.11/21) القرار
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 0100 اهيبهٖج هوؿٌج اهؿنؼخبؼٖج يّاؽٌج تخًغٖل ّىٖل أً يوَٖ ،(B.11/21) اهلؼاؼ مّء يوٓ أٌَ اهيسوؾ تخػنٖؼ أٖمًب اهيسوؾ كبى 0011
 اهمؼّؼٔ يً ؿٖنًّ اهؿنؼخبؼٖج، يّاؽٌج فٕ اهيختلٖج اإلمبفٖج اهيّاؼغ مّء فٕ أٌَ ّكبل .االخكبالح تئؿخؼاخٖسٖج اهعبق "تبء اهعٖبؼ" هخٌفٖػ
  .فلن أيؼٖنٕ غّالؼ أهف 65 تيتوغ اهؿنؼخبؼٖج يّاؽٌج ؽٖبغث

 اهلٖبى خنبهٖف هخغنٖج أيؼٖنٕ غّالؼ أهف 65 تّاكى اهؿنؼخبؼٖج يّاؽٌج فٕ ،0100 اهيبهٖج اهؿٌج فٕ ؽٖبغث، يوٓ اهيّافلج اهيسوؾ كؼؼ 0001
 (.AFB/B.11/8) اهّذٖلج فٕ اهّاؼغث االخكبالح تئؿخؼاخٖسٖج اهعبق تبء تبهعٖبؼ

 (B.11/22) القرار           

 أهوال ليإ االىتعبذبح خفط شهبداح خحوٍل :األعهبل سدول عمي 11 التىد

 العرط هذا خظهو حٍد أهوال إلي االىتعبذبح خفط شهبداح خحوٍل تؼٌبيز يّكف يً اهلّٖى يً خلغٖيٕ يؼل إهٓ اهيسوؾ اؿخيى 0001
 االىتعبذبح خفط شهبداح خحوٍل هشروعبح حول هؤخرًا عرحح الخٌ األشئمج فٍهب خشتتح الخٌ اَذبر شٍهب ال الكرتوو، أشواق هوكف حول خلرٍرًا

 آة/أغؿنؾ ّفٕ .22 اهيِوسً  نؼتًّ فوّؼّ اهنوّؼّ يؼنة إىخبر هشخلبح أحد ٍعختر الذً "23 ُٖغؼّفوّؼّنؼتًّ" تغبز الضمج ذاح أهوال إلي
 اهفِبغاح يً اهيبئج فٕ 51 يوٓ ٖؽٖغ يب 23 ُٖغؼّفوّؼّنؼتًّ تغبز ضمج ذاح لهشروعبح الهضدرث االىتعبذبح خفط شهبداح كٍهج توغح 0101

 يذل اهفِبغاح ُػٍ أؿًبؼ يوٓ عبؼسٖج يّايل أذؼح اهيبمٖج اهًغٖغث اهفِّؼ يغْ يوٓ أٌَ اهلّٖى ّأفبغ .اهٌهٖفج اهخٌيٖج آهٖج إنبؼ فٕ كغؼح اهخٕ
 أً ّاؿى ٌنبق يوٓ اهكضف ٌّفؼح .اهيؤذؼاح ُػٍ يً اهفِبغاح ُػٍ ؿًؼ خضؼؼ 0101 آة/أغؿنؾ ٌِبٖج يى ّهنً ّاهنِؼتبء، اهتخؼّل ؿًؼ
 عالل يً اهفِبغاح ُػٍ إلكغاؼ 00 اهيِوسً نؼتًّ فوّؼّ اهنوّؼّ هيؼنة اهيخؽاٖغ اإلٌخبر اؿخعغيح كغ اهٌهٖفج كجاهنب آهٖج يفؼّيبح تًل
 يفؼّيبح 8 تفأً اهخضلٖق اهٌهٖفج اهنبكج ٗهٖج اهخٌفٖػٔ اهيسوؾ كؼؼ، آة/أغؿنؾ ّفٕ .23 ُٖغؼّفوّؼّنؼتًّ غبز وهو اهيفخق، اهيٌخز خغيٖؼ
 يً ــ اهٌهٖفج اهنبكج آهٖج إنبؼ فٕ فِؼ نل اهيكغؼث اهفِبغاح يغغ فٕ يبى اٌعفبل ٌُبم أً اهيسوؾ ّأفبغ .احاهفِبغ ُػٍ أؿًبؼ يوٓ أذؼح
 نً يالًٖٖ 6 إهٓ نفٖفج ؽٖبغث ّسّغ يً اهؼغى يوٓ ّػهم ،0101 خيّؽ/ّٖهّٖ فٕ نً يالًٖٖ 4 إهٓ 0119 خيّؽ/ّٖهّٖ فٕ خلؼٖتًب نً يوًّٖ 01
  .0101 أٖوّل/ؿتخيتؼ فٕ

 خضّٖل إهٓ اهخٌَّٖ يى اهخنٖف كٌغّق يً ٌٖبتج االسخيبيًٖ تًٖ يب اهفخؼث أذٌبء اهفِبغاح هِػٍ يتًٖبح يً تَ كبى يب إهٓ هلّٖىا أفبؼ 0031
 أيؼٖنٕ غّالؼ يوًّٖ 005 توغح إسيبهٖج تلٖيج 0101 أٖوّل/ؿتخيتؼ 01 فٕ (نؼتًّ نً يوًّٖ 7136 خيذل) أيّال إهٓ اٌتًبذبح عفل فِبغاح
 تّؼكج فٕ اًٗ ضخٓ يٌفكوج يًبيوج 001 يوٓ ٖؽٖغ يب تخٌفٖػ كٖبيَ إهٓ اهلّٖى أفبؼ نيب .اهخنٖف هكٌغّق اهخبتى الؿخئيبٌٕا اهكٌغّق هكبهص

BlueNext ًّنتبؼ يً 7 عالل يً اهيلكّؼث عبؼر تٖى يًبيالح 01 توغ هيب خؼخٖتبح تًيل كبى نيب اهخنٖف، كٌغّق يً ٌٖبتج هونؼت 
 إهٓ االٌتًبذبح عفل فِبغاح خضّٖل يً خخبش أً اهيلغؼ اهيضخيوج اهيّاؼغ خؽال ّال هونً، ّٖؼّ 00153 اًٗ ضخٓ ثاهفِبغ ؿًؼ ّخؼاّش .اهؿيبؿؼث

  .أيؼٖنٕ غّالؼ يوًّٖ 431 - 311 تًٖ فٖيب خغٖٖؼ غًّ ُٕ نيب (تبهفًل خولِٖب خى اهخٕ اإلمبفٖج اهختؼيبح يخميٌج) 0100 ٌِبٖج ضخٓ أيّال

 ّأّمص .23 ُٖغؼّفوّؼّنؼتًّ غبز يفؼّيبح تفِبغاح األّؼّتٕ االخضبغ ايخؼاف تفأً اهخفبكٖل يً غاهيؽٖ خلغٖى اهلٖى يً ُنوة 0041
 يؿأهج فئً ػهم، ّيى .اهيؿخلتل فٕ أؿًبؼُب يوٓ ٖؤذؼ كغ ػهم فئً ،0100 تًغ اهفِبغاح ُػٍ يذل كتّل يغى األّؼّتٕ االخضبغ كؼؼ إػا أٌَ اهلٖى

 عالل يً نتٖؼث تكّؼث اهفِبغاح ُػٍ أؿًبؼ يوٓ اهخأذٖؼ ّسبء يٌفكاًل، أيؼًا خًختؼ اهٌهٖفج اهخٌيٖج آهٖج سبٌة يً يفؼّيبح 8 تفأً اهخضلٖق
 يً أيذوج ٌُبم نبٌح إػا فٖيب هوٌهؼ اهيبمٖج اهًفؼ اهؿٌّاح اؿخًؼال اهٌهٖفج اهنبكج آهٖج ّاكخؼضح .ػهم سؼاء يً األؿّاق أكبتح اهخٕ اهغُفج
 يغْ تفأً تػاخَ كبئى ؿؤال أٖمًب ٌُّبم .23 ُٖغؼّفوّؼّنؼتًّ غبز يفخق خغيٖؼ يً هالؿخفبغث 00 هيِوسًا نؼتًّ فوّؼّ اهنوّؼّ يؼنة خعوٖق

 ُػٍ يً كغؼح فِبغاح تأٔ ٖخًوق فٖيب ّػهم ،03 ُٖغؼّفوّؼّنؼتًّ غبؽ تفأً االٌتًبذبح عفل فِبغاح يفؼّيبح يً اهخضلق فؼنبح يؿبءهج
 ٖؤذؼ أً ٖينً اهػٔ األيؼ نّٖخّ، تؼّخّنّل يؿخلتل ضّل اهيفبّمبح ٌخبئز يوٓ نتٖؼًا ايخيبغًا ٌُبم أً ؾاهيسو تخػنٖؼ أٖمًب اهلّٖى ّكبى .اهفِبغاح

 أتغْ اهينبف، ٌِبٖج ّفٕ .اهيؿخلتل فٕ األؿًبؼ اؼخفبو إهٓ ٖؤغٔ كغ اهفِبغاح ُػٍ يً اهيًؼّل فٕ اهًسؽ إً ضٖد اهفِبغاح ُػٍ ؿًؼ يوٓ أٖمًب
  .االيختبؼ يً تبهفًل أؿلنخِب كغ األؿّاق خنًّ ؼتيب غٖؼاحاهخ ُػٍ يذل أً خًوٖلًب اهؼئٖؾ

 .أيّال إهٓ االٌتًبد عفل فِبغاح خضّٖل تفأً اهلّٖى تخلؼٖؼ يويب اهيسوؾ أعػ اهٌلبـ، أيلبة فٕ 0051
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 الهبلٍج اللظبٍب :األعهبل سدول عمي 12 التىد

 الخكٍف لضىدوق ٍوالخبتع اإلدارً االشخئهبىٌ والضىدوق االشخئهبىٌ لمضىدوق الهبلٌ الهوكف 

 غّالؼ 068981111 اهخنٖف هكٌغّق اهخبتى االؿخئيبٌٕ اهكٌغّق يخضكالح يسيى خميً ،0101 خيّؽ/ّٖهّٖ 30 فٕ أٌَ اهلّٖى كبل 0061
 ّيكبغؼ يبٌضًٖ يً ٌلغٖج يخضكالح غّالؼ 57171111 ّ االٌتًبذبح، عفل فِبغاح تٖى يً ٌلغٖج يخضكالح غّالؼ 000471111 يٌِب أيؼٖنٕ
 فٕ اهيختلٕ توغ ّتبهخبهٕ غّالؼ 9541111 اًٗ ضخٓ كؼفَ خى يب يسيى ّتوغ .اؿخذيبؼاح يً إٖؼاغاح كّؼث فٕ أيؼٖنٕ غّالؼ 441111ّ أعؼْ،
 خى غّالؼ 0051111 ٌُّبم غّالؼ يالًٖٖ 3 ٖتوغ خفغٖل تبضخٖبنٕ (اهلّٖى) ٖضخفه أٌَ اهلّٖى أّمص نيب غّالؼ، 061431111 اهكٌغّق ضّؽث

 056089111 توغح 0101 خيّؽ/ّٖهّٖ 30 فٕ اهسغٖغث هالؼختبنبح اهيخبضج األيّال أً ػهم ًٌّٖٕ .تًغ كؼفِب ٖخى هى ّهنً ِبتخلغٖي االؼختبن
 يتوغ كؼف ّخى االٌتًبذبح، عفل هفِبغاح الضلج تٖى ييوٖج يً غّالؼ 00061111 كٖيخَ آعؼ يتوغ يوٓ اهضكّل خى اهخبؼٖظ ػهم ّيٌػ غّالؼ،
 الؼختبنبح 0101 أٖوّل/ؿتخيتؼ 01 فٕ غّالؼ 068681111 اهيسوؾ هغْ يخبضًب نبً ّتبهخبهٕ، .ختؼيبح كّؼث فٕ ّالؼغ أهف 041 كٖيخَ إمبفٕ
  .اهسغٖغث اهخيّٖل

  .اهلّٖى كغيَ اهػٔ تبهتٖبً يويب اهيسوؾ أعػ  0071

 لمهسمس الهشخلتمٍج االسخهبعبح :األعهبل سدول عمي 13 التىد

 اهذبٌٕ االسخيبو يّايٖغ ّأنغح ،0100 فٕ اهيسوؾ السخيبيبح يتغئٖج يّايٖغ اهخنٖف غّقكٌ إغاؼث يسوؾ ؿنؼخبؼٖج يغٖؼث اكخؼضح 0081
 فٕ يؿبيغث يً كغيخَ هيب اهيٌبط خغٖؼ تفأً اإلنبؼٖج اهيخضغث األيى اخفبكٖج هؿنؼخبؼٖج تبهفنؼ اهيغٖؼث ّخلغيح .تبهينؿٖم نبٌنًّ فٕ هويسوؾ يفؼ
  .ٖماهينؿ ضنّيج سبٌة يً اهيلخؼضج اهيّاكى خلٖٖى

 :اهيسوؾ كؼؼ اهٌلبـ، أيلبة فٕ 0091

 اهؿبغؾ اهيؤخيؼ أيلبة فٕ ،0101 األّل نبًٌّ/غٖؿيتؼ 05 إهٓ 03 يً اهفخؼث فٕ تبهينؿٖم نبٌنًّ فٕ يفؼ اهذبٌٕ اسخيبيَ يلغ 1أ 
 نّٖخّ تؼّخّنّل فٕ األنؼاف السخيبو

  ؛0100 اؼآػ/يبؼؾ 08 إهٓ 04 اهيّافق األؿتّو فٕ تًّ فٕ يتغئًٖب يفؼ اهذبهد اسخيبيَ يلغ 1ب 

  ؛0100 ضؽٖؼاً/ٌّّٖٖ 05 إهٓ 01 اهيّافق األؿتّو فٕ تًّ فٕ يتغئًٖب يفؼ اهؼاتى اسخيبيَ يلغ 1ج 

  ؛0100 أٖوّل/ؿتخيتؼ 06 إهٓ 00 اهيّافق األؿتّو فٕ تًّ فٕ يتغئًٖب يفؼ اهعبيؾ اسخيبيَ يلغ 1د 

 اهيؤخيؼ أيلبة فٕ يتبفؼث ،0100 أٖوّل/ؿتخيتؼ 06 إهٓ 00 اهيّافق األؿتّو فٕ أفؼٖلٖب سٌّة فٕ يتغئًٖب يفؼ اهؿبغؾ اسخيبيَ يلغ 1ي 

 .نّٖخّ تؼّخّنّل فٕ األنؼاف اسخيبو تّكفَ اهًبيل هألنؼاف اهؿبتى

 (B.11/23) القرار

 أخرى هشبئل :األعهبل سدول عمي 14 التىد

 .األييبل سغّل ايخيبغ أذٌبء ُخذبؼ أً ٖينً أعؼْ يؿبئل أٔ هيٌبكفج اهيسوؾ اهؼئٖؾ غيب 0011

 يٌكّؼ كتؼٔ اهؿٖغ /ٖغاهؿ اؿخلبهج
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 يؿؤّل هٖكتص اهيكؼٖج هوضنّيج نييذل اهضبهٕ يٌكتَ يً (أفؼٖلٖب يكؼ،) يٌكّؼ كتؼٔ اهؿٖغ/اهؿٖغ تبؿخلبهج اهيسوؾ إضبنج خيح 0001
 اهيسوؾ فٕ نًمّ سِغ يً تػهَ يب يوٓ هَ اهفنؼ تخلغٖى األيمبء ّكبى اهيسوؾ، يً اؿخلبل ّتبهخبهٕ .اهيٌبط خغٖؼ كمبٖب تفأً اهّنٌٕ االخكبل
  .ّاهتؼايز اهيفؼّيبح اؿخًؼال هسٌج فٕ ّنًمّ

 

 

 االسخيبو خلؼٖؼ ايخيبغ خّكٖح

 كتل ّايخيبغٍ االسخيبيًٖ، يبتًٖ اهفخؼث فٕ خلؼٖؼٍ ايخيبغ فٕ االؿخيؼاؼ تًغى اهخنٖف كٌغّق إغاؼث يسوؾ كٖبى تمؼّؼث اكخؼاش خلغٖى خى 0001
  .اهيخضغث هأليى اهخبتًج األعؼْ ّاألسِؽث فجاهٌهٖ اهخٌيٖج آهٖج يى اهًبغث سؼح نيب اسخيبيَ إغالق

 يً أٌَ غٖؼ .هالسخيبو األعٖؼ اهّٖى فٕ اهخلؼٖؼ ايخيبغ اهيينً غٖؼ يً هويسوؾ، اهيخبش اهيضغّغ اهيّهفًٖ هًغغ هٌهؼًا أٌَ اهؼئٖؾ أّمص 0031
ّّغث إيغاغ اهيينً  ُػٍ فٕ خؿسوِٖب ٖخى هى اهخٕ األؿبؿٖج يٌبكفبحاه هتًل خلؼٖؼ ّنػهم اهيسوؾ اخعػُب اهخٕ اهلؼاؼاح يوٓ فلن خضخّٔ خلؼٖؼ يؿ

  .السخيبيَ األعٖؼ اهّٖى فٕ هويسوؾ اهٌِبئٖج كتل اهسوؿج تًغ اخعبػُب خى كؼاؼاح أّ يٌبكفبح أٔ يوٓ خضخّٔ هً اهّذٖلج ُػٍ أً إغؼام يى اهلؼاؼاح

0041 ٍّّ ّّغث هًؼل سِغُب ككبؼْ ؿختػل اهؿنؼخبؼٖج أً اهيسوؾ ٌ ّّغث ُػٍ ّأً اسخيبيَ إغالق يٌغ اهيسوؾ يً اليخيبغُب اهخلؼٖؼ يؿ  اهيؿ
 .اسخيبو نل يً األعٖؼث كتل اهسوؿج ضخٓ اهلؼاؼاح ُػٍ فٕ ُخذتح هى اهخٕ األؿبؿٖج اهيٌبكفبح ّنػهم اهيسوؾ اخعػُب اهخٕ اهلؼاؼاح يوٓ ؿخضخّٔ

 .االسخيبيًٖ تًٖ اهفخؼث ٕف السخيبيبخَ اهنبيل اهخلؼٖؼ ايخيبغ تفأً تَ اهًيل سؼْ يب يّاكوج يوٓ اهيسوؾ ّافق نيب

 اهخنٖف خيّٖل فٕ اهسٌؿًٖ تًٖ اهيؿبّاث خؼؿٖظ يً خلغٖيٕ يؼل

ُّّح .اهخنٖف خيّٖل فٕ اهسٌؿًٖ تًٖ اهيؿبّاث خؼؿٖظ يً خلغٖيٕ يؼل تًيل اإلٌيبئٕ اهيخضغث األيى هكٌغّق اهييذوج اهيؼاكتج كبيح 0051 ٌّ 
 فٕ هويؼأث اهٌفنج اهيفبؼنج تًٖ ّذٖق اؼختبن ٌُبم ّأً ؿٖيب ال اهسٌؿًٖ تًٖ اهيؿبّاث كمٖج يوٓ ختًبح هِب نبً نيب سوٖج نبٌح اهيٌبط خغٖؼ آذبؼ أً

 اهتؼايز فٕ اهسٌؿًٖ تًٖ تبهيؿبّاث يًٌٕ ٌِز إغؼار ٖخًًٖ نيب .ّاهتؼايز اهيفؼّيبح ّؼاء يً أفمل ٌّاخز ّخضلٖق اهيفؼّيبح إغاؼث
 عتؼاء ييل فؼق هغْ اهسٌؿًٖ تًٖ اهيؿبّاث يسبل فٕ عتؼاء ّسّغ ّنػهم يبهٖج، يّاؼغ خعكٖق اهيِى ّيً تغاٖخِب، يً ّاهيفؼّيبح
ُّّح نيب .اهيفؼّيبح  هويسيّيبح فبياًل خًؼٖفًب خخميً اهيفؼّيبح يؿخّْ يوٓ اهٌخبئز ّأنؼ األؿبؾ تعن اهيًٌٖج اإلؼفبغاح ّذٖلج أً ٌ
 أفبؼح اهًيوٖبح ّإؼفبغاح ؿٖبؿبح أً ٌُّح نيب اهيؤفؼاح؛ ًلهت تبهٌؿتج ّػهم اهسٌؾ ٌّو ضؿة يكٌفج تٖبٌبح خخنوة إٌِب نيب اهيؿخمًفج،

 ّتٖئٖج؛ اسخيبيٖج ضيبٖج أغّاح ٖفخؼن اهيٌفػث هوِٖئبح االئخيبٌٖج تبهيًبٖٖؼ اهعبق اهخلؼٖؼ ّأً مًفًب؛ األنذؼ اهيضوٖج اهيسخيًبح إهٓ عبكج تكّؼث
 اهٌلبن خخيذل أً اهيينً ّيً .اهسٌؿًٖ تًٖ تبهيؿبّاث عبكج ايختبؼاح خميٌح ٌُّغّؼاؾ اهؿٌغبل فٕ يوِٖب اهيّافلج خيح اهخٕ اهيفؼّيبح ّأً

 فٕ اهسٌؿًٖ تًٖ اهيؿبّاث ّايختبؼاح االسخيبيٖج األتًبغ افخيبل فٕ اهيسوؾ فِٖب ٌٖهؼ أً اهيينً يً اهخٕ اهسٌؿًٖ تًٖ تبهيؿبّاث اهعبكج اهيتغئٖج
 تًٖ اهيؿبّاث كمٖج ّخضوٖالح اهيفؼّيبح، اؿخًؼال يًبٖٖؼ فٕ اهسٌؿًٖ تًٖ يؿبّاثاه ّأتًبغ ّاإلؼفبغاح، ّاهؿٖبؿبح اإلؿخؼاخٖسٖج، األّهّٖبح
  .اإليغاغ يٌضج تيّسة يؤُل نٌفبن اهسٌؿًٖ

 اهضؿتبً فٕ أعػُب ؿٖخى ضٖد تيلخؼضبخِب، ّؼضة اهخلغٖيٕ يؼمِب يوٓ اإلٌيبئٕ اهيخضغث األيى تؼٌبيز هييذوج تبهفنؼ اهيسوؾ خّسَ 0061
  .ّاهتؼايز هويفؼّيبح خيّل يوٓ اهضكّل نوتبح فٕ اهٌهؼ ّيٌغ اهًيوٖبح إؼفبغاح ؼالاؿخً يٌغ االيختبؼ ّتًًٖ

 اهيسوؾ أيمبء ّضكبٌبح ايخٖبؽاح
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0071 ٍّّ  اهخٕ ّاهضكبٌبح االيخٖبؽاح يوٓ اهيٌبّتًّ ّاأليمبء اهخنٖف كٌغّق إغاؼث يسوؾ أيمبء ٖضكل ال كغ أٌَ األيمبء يً اهًغٖغ ٌ
 كٌغّق إغاؼث يسوؾ اسخيبيبح أيلبة فٕ ُيلغح اهخٕ اهيٌبط خغٖؼ تفأً اإلنبؼٖج اهيخضغث األيى اخفبكٖج يبيبحاسخ فٕ اهيفبؼنج يٌغ تِب خيخًّا

  .أهيبٌٖب عبؼر اهيسوؾ اسخيبو يٌغ اهيّكف ُػا يً ٖغٖؼ ال كغ هويسوؾ اهلبٌٌّٖج اهكفج يٌص أً اهخٌَّٖ خى ّكغ اهخنٖف،

 االسخيبو ضمّؼ إهٓ ؿٖغيُّب نيب اهيٌبط، خغٖؼ تفأً اإلنبؼٖج اهيخضغث األيى اخفبكٖج ؿنؼخبؼٖج يى اهيؿأهج ُػٍ ؿٖنؼش أٌَ اهؼئٖؾ كبل 0081
 .هويسوؾ يفؼ اهذبٌٕ

 اهنّاؼد يً هوضغ اهغّهٖج اهيخضغث األيى إؿخؼاخٖسٖج ييذوج يً خلغٖيٕ يؼل
 

 اهًبى هأليًٖ اهعبكج جاهييذو (Margareta Wahlström) فبُوفخؼّى يبؼغؼٖخب اهؿٖغث ييذوج يً خلغٖيٕ هًؼل اهيسوؾ اؿخيى 0091
  .اهخنٖف كٌغّق يسوؾ ّييل اإلؿخؼاخٖسٖج ُػٍ ييل تًٖ ّاهؼّاتن ،ُّٖغّ ييل إنبؼ تفأً اهنّاؼد يً هوضغ اهغّهٖج اهيخضغث األيى إلؿخؼاخٖسٖج

 أً اهخٌَّٖ خى نيب ٖف،اهخن كٌغّق اخعػٍ اهػٔ ّاهٌِز اإلؿخؼاخٖسٖج ُػٍ اخعػخَ اهػٔ اهٌِز تًٖ نتٖؼث فؼّكًب ٌُبم أً األيمبء تًل كبل 0311
 ؼتن يضبّالح فٕ خخيذل يٌِب اإليؼاة خى يعبّف ّذيج .هونّاؼد خؿخسٖة اهخٕ ٌفؿِب اهتوغاً يوٓ هونّاؼد االؿخسبتج خنبهٖف ضّيل ُّٖغّ إنبؼ

 .اهٌبيٖج اهتوغاً نبُل يوٓ اهخنٖف خنبهٖف تخضيٖل اهيخلغيج اهتوغاً كٖبى إهٓ ٖفمٕ كغ ػهم إً ضٖد اإلؿخؼاخٖسٖج تِػٍ اهخنٖف كٌغّق

 إهٓ اهخٌَّٖ خى نيب .يوؽيًب هٖؾ ُّٖغّ ييل إنبؼ أً اهخٌَّٖ خى نيب اهخلغٖيٕ، اهًؼل ُػٍ يً اهغؼل هٖؾ ُػا أً آعؼًّ أيؼة 0301
 هيًهى تبهٌؿتج ألٌَ اهيؿخّٖبح يً يغغ يوٓ خضغًٖب ػهم ًّٖختؼ .يًًب خًبٌّب يب إػا اهنذٖؼ خضلٖق ّإينبٌٖج نتٖؼث تكّؼث اهيٌهيخًٖ ُبخًٖ سِّغ خمبفؼ
 تًٖ اخكبالح خسؼٔ يب ٌّبغؼًا اهيٌبط، خغٖؼ إنبؼ فٕ اهخنٖف يى اهخًبيل ٖخى تٌٖيب اإلٌؿبً ضلّق إنبؼ فٕ اهنّاؼد يً اإلغبذج فٕ اهٌهؼ ٖخى اهتوغاً

  .اهيٌبط خغٖؼ يى خخًبيل اهخٕ ّخوم اإلٌؿبً ضلّق كمبٖب يى خخًبيل اهخٕ اهّؽاؼاح

 هسٌج أً تَ،ّكبل كبيح اهػٔ اهخلغٖيٕ اهًؼل يوٓ اهنّاؼد يً هوضغ اهغّهٖج اهيخضغث األيى إؿخؼاخٖسٖج يذوجهي اهفنؼ تخّسَٖ اهؼئٖؾ كبى 0301
  .يؼمِب خى اهخٕ اهتٖبٌبح فٕ ؿخٌهؼ ّاهتؼايز اهيفؼّيبح اؿخًؼال

 يوِٖب اهيّافلج خيح اهخٕ ّاهتؼايز اهيفؼّيبح أيّال كؼف
 

0331 ٍّّ  هكؼف إنبؼ ّمى يؿأهج فٕ اهٌهؼ أٖمًب يوَٖ نبيوج، تكّؼث إيغاغُيب خى ّيفؼّو بيزتؼٌ يوٓ ّافق اهيسوؾ أً تيب أٌَ اهؼئٖؾ ٌ
 ٌلبن ّمى ُّ اهلمٖج ُػٍ يى هوخًبيل اهلٖبؿٖج اهنؼٖلج أً اهخٌَّٖ ّخى .اهفأً ُػا فٕ ٌهؼٍ ّسِج يؼل اهيسوؾ يً ّنوة هِيب األيّال

 هى اهيسوؾ أً إهٓ اإلفبؼث خيح نيب .اهيؼاضل ُػٍ إٌسبؽ يًغالح يلبتل ؼائصف يوٓ اهخيّٖل ّكؼف اهيفؼّو، إٌسبؽ يؼاضل يوٓ تٌبء اؿخؼفبغٖج
  .اهضبهٕ االسخيبو فٕ ؿؼًٖج ضوّل اخعبػ خسٌة األفمل يً ذى ّيً األيؼ، ُػا تفأً اًٗ ضخٓ كّايغ ٖمى

 األيّال كؼف إهٓ إال ؼخف هى اهًيوٖبح ّإؼفبغاح ؿٖبؿبح يً 45 اهفلؼث أً اهخنٖف كٌغّق إغاؼث يسوؾ ؿنؼخبؼٖج يغٖؼث أّمضح 0341
  .هويفؼّيبح ّهٖؾ هوتؼايز فؼائص يوٓ

0351 ٍّّ  ّأهيص .اهضبهٕ االسخيبو فٕ خيّٖل أٔ هكؼف ضبسج خّسغ ال ّأٌَ يؿخلتاًل، اهخيّٖل فٕ "يفنالح" أٔ خسٌة أُيٖج إهٓ اهؼئٖؾ ٌ
 كؼف خأسٖل ٖخًًٖ اإلٌيبئٕ، اهيخضغث األيى تؼٌبيز يً يلخؼضًب نبً اهيفؼّو ّأً ّيفؼّو، تؼٌبيز يوٓ ّافق كغ اهيسوؾ أً نبهيب أٌَ اهؼئٖؾ
  .اهلبٌٌّٖج اهكفج اهيسوؾ يٌص ضخٓ تبهيفؼّو اهعبكج األيّال

 

 خيح اهخٕ ّاهتؼٌبيز هويفؼّو األيّال هكؼف اؿخؼفبغٖج ٌّلبن هسغّل يلخؼش هخًيٖى هوؿنؼخبؼٖج نوة خّسَٖ اهيسوؾ كؼؼ ٌلبـ، تًغ 0361
  .االسخيبيًٖ تًٖ بي فخؼث أذٌبء ّػهم يوِٖيب، اهيّافلج
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 (B.11/24) القرار          
 

 يٌفػث ُٖئبح إٌفبء هخؿِٖل اهغّهٕ ّاهتٌم (UNEP) هوتٖئج اهيخضغث األيى ّتؼٌبيز (UNDP) اإلٌيبئٕ اهيخضغث األيى تؼٌبيز يؼل يخبتًج
 

 اهغّهٕ ّاهتٌم هوتٖئج اهيخضغث األيى ّتؼٌبيز اإلٌيبئٕ اهيخضغث األيى تؼٌبيز تبؿى ؼؿبهج خولح اهؿنؼخبؼٖج أً يويًب اهيسوؾ اهؼئٖؾ أضبن 0371
 0101 األّل خفؼًٖ/أنخّتؼ 5 فٕ تبهكًٖ خٖبٌسًٖ فٕ اهخنٖف كٌغّق ؿًٖلغُب اهخٕ اهسبٌتٖج اهفًبهٖبح فٕ اهنويج ضق اهيؤؿؿبح ُػٍ يٌص خنوة
  .اهفأً ُػا فٕ ٌهؼٍ ّسِج يؼل اهيسوؾ يً اهؼئٖؾ ّنوة .اهّنٌٖج اهيٌفػث اهِٖئبح كغؼاح هخٌيٖج اهيفخؼنج يتبغؼخِب هفؼش

 اهيٌفػث اهِٖئبح كغؼاح ّخنّٖؼ هخٌيٖج األنؼاف اهيخًغغث اهيٌفػث هوِٖئبح نوة خّسَٖ اهضنيج يً نبً إػا ييب األيمبء يً اهًغٖغ خؿبءل 0381
 فٕ اهغّهٕ ّاهتٌم هوتٖئج هيخضغثا األيى ّتؼٌبيز اإلٌيبئٕ اهيخضغث األيى هتؼٌبيز فلن االيختبؼ تًًٖ اهٌهؼ ألؿتبة خفؿٖؼًا آعؼًّ ّنوة اهّنٌٖج،
 اهيعكق اهّكح خلبؿى فئً ّتبهخبهٕ تبهكًٖ، خٖبٌسًٖ فٕ ؿُخًلغ اهخٕ اهسبٌتٖج هوفًبهٖبح اهيخبش اهّكح مٖق إهٓ اهخٌَّٖ ّخى .اهضبهٕ االسخيبو
  .اهيسوؾ تَ ؿٖلّى اهػٔ اهخلغٖيٕ اهًؼل كّث يً ٖمًف كغ األنؼاف اهيخًغغث اهيٌفػث اهِٖئبح يى تَ اهيسوؾ ؿٖلّى اهػٔ اهخلغٖيٕ هوًؼل

 اهّنٌٖج اهيٌفػث اهِٖئبح ايخيبغ فٕ تبهيؿبيغث غّهٖج يٌهيبح هلٖبى اهيسوؾ كغيَ اهػٔ هونوة يخبتًج خيذل اهؼؿبهج ُػٍ أً اهؼئٖؾ أّمص 0391
 يى إؼفبكِب خى اهخٕ اهخكّؼاح ؼثيػن أً نيب اهضًٖ، ػهم يٌػ خغٖٖؼ أٔ ضغّد يغى يوٓ أنغ فلغ ػهم، ّيى .هويسوؾ اهًبفؼ االسخيبو فٕ ّؼغ نيب
 ُٖئبح إٌفبء فٕ أعؼْ غّهٖج يٌهيبح خؿبيغ أً ّٖينً .0101 ضؽٖؼاً/ٌّّٖٖ فٕ خلغٖيِب خى اهخٕ اهخكّؼاح يػنؼث يى يخنبتلج نبٌح اهؼؿبهج ُػٍ

  .تبهؼغ اهذالد ّنٌٖجاه اهيٌفػث اهِٖئبح هلٖبى ٌهؼًا اهيسوؾ يوٓ يًؼّل األيؼ فئً اهضبهٕ، هوّمى تبهٌؿتج هنً ّنٌٖج، يٌفػث

 اهيٌبّتًّ ّاأليمبء األيمبء ّأفبغ .اهكًٖ فٕ خٖبٌسًٖ فٕ ؿًُٖلغ اهػٔ االسخيبو ؿٖضمؼًّ اهػًٖ األيمبء يً اهؼئٖؾ ؿأل 0411
 هغؼتٖجا أّؼّتب يسيّيج ؿّٖؿؼا،) ُٖوتؼ أٌنًّ /ّاهؿٖغ ،(آؿٖب كنؼ،) اهيؼٔ اهِبغٔ يتغ /اهؿٖغ :االسخيبو ُػا ؿٖضمؼًّ أٌِى أغٌبٍ اهيػنّؼًّ

 تبهيؼفق اهيغؼسج غٖؼ األنؼاف نّهّيتٖب،) تٖنّ هّؽاٌّ ؼٖنبؼغّ ّاهؿٖغ ،(ٌيًّا األكل اهتوغاً خٌؽاٌٖب،) يٌّّٖغٕ ؼٖخفبؼغ /ّاهؿٖغ ،(أعؼْ ّتوغاً
  (.اهنبؼٖتٕ ّاهتضؼ اهالخٌٖٖج أيؼٖنب أّؼغّأ،) ؿبٌخّؾ هّٖؾ /ّاهؿٖغ ،(األّل

 اهيخضغث األيى ّكٌغّق اإلٌيبئٕ اهيخضغث األيى كٌغّق يً اهيلغيج اهيفخؼنج هويتبغؼث ؿخسبتجتبال اهؼئٖؾ ينبهتج اهيسوؾ كؼؼ ٌلبـ، تًغ 0401
  .اهخكّؼاح هيػنؼث ّاهخٌلٖص اإليغاغ يً يؽٖغ خفسٖى عالل يً اهغّهٕ ّاهتٌم هوتٖئج

 (B.11/25) القرار

 

 اهخلؼٖؼ ايخيبغ : األعهبل سدول هو 15 التىد

 اهفخؼث فٕ يفؼ اهضبغٔ تبسخيبيَ اهعبق اهخلؼٖؼ ًّٖخيغ هغَٖ ذبتح ُّ ّيب يوَٖ اهًؼف سؼْ يب ؿٖختى تأٌَ اهيسوؾ اهؼئٖؾ أتوغ 0401
  .االسخيبيًٖ تًٖ اهفبكوج

 

 االسخهبػ اخخخبن :األعهبل سدول عمي 16 التىد

 أٖوّل/ؿتخيتؼ 07 ّافقاهي اهسيًج، ّٖى هِؼ تًغ يً اهعبيؿج اهؿبيج فٕ االسخيبو اعخخبى اهؼئٖؾ أيوً هويسبيالح، اهيًخبغ اهختبغل تًغ 0431
0101.  
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  العبشر االسخهبػ فٌ الهشخركوو الهىبوتوو واألعظبء األعظبء

 األعظبء

 الههذمج (الدائرث) الهسهوعج التمد االشن

Mr. Cheikh Ndiaye Sylla  
 أفؼٖلٖب اهؿٌغبل

Mr. Abdulhadi Al-Marri 
 أؿٖب كنؼ

Ms. Medea Inashvili 
 اهفؼكٖج أّؼّتب سّؼسٖب

Mr. Jeffery Spooner اهنبؼٖتٕ ّاهتضؼ اهالخٌٖٖج أيؼٖنب يٌنلج سبيبٖنب 

Mr. Luis Santos ٔاهنبؼٖتٕ ّاهتضؼ اهالخٌٖٖج أيؼٖنب يٌنلج أّؼّغّا 

Mr. Hans Olav Ibrekk 
 أعؼْ ّغّل اهغؼتٖج أّؼّتب غّل يسيّيج اهٌؼّٖز

Mr. Jan Cedergren أعؼْ ّغّل اهغؼتٖج أّؼّتب غّل يسيّيج اهؿّٖغ 

Mr. Peceli Vocea ٕفٖس 

 اهكغٖؼث اهسؽؼٖج اهٌبيٖج اهغّل

Mr. Richard Muyungi ٌيّا األكل اهتوغاً خٌؽاٌٖب 

Mr. Hiroshi Ono ًاألّل اهيؼفق فٕ اهيغؼسج األنؼاف اهٖبتب 

Mr. Julien Rencki 
 األّل اهيؼفق فٕ اهيغؼسج األنؼاف فؼٌؿب

Mr. Ricardo Lozano Picon 
 األّل اهيؼفق فٕ اهيغؼسج غٖؼ افاألنؼ نّهّيتٖب

Mr. Farrukh Iqbal Khan 
 األّل اهيؼفق فٕ اهيغؼسج غٖؼ األنؼاف تبنؿخبً
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 الهىبوتوو األعظبء

 الههذمج (الدائرث) الهسهوعج التمد االشن

Mr. Richard Mwendandu أفؼٖلٖب نٌٖٖب 

MR. Elsayed Sabry Mansoeur 
 أفؼٖلٖب يكؼ

Mr. Damdin Davgadorj 
 أؿٖب يٌغّهٖب

Ms. Tatyana Ososkova 
 أؿٖب أّؽتنؿخبً

Mr. Valeriu Cazac اهفؼكٖج أّؼّتب يّهغّفب 

Mr. Luis Paz Castro اهنبؼٖتٕ ّاهتضؼ اهالخٌٖٖج أيؼٖنب يٌنلج نّتب 

Mr. Santiago Reyna ًٖاهنبؼٖتٕ ّاهتضؼ اهالخٌٖٖج أيؼٖنب يٌنلج األؼسٌخ 

Mr. Anton Hilber 
 أعؼْ ّغّل اهغؼتٖج أّؼّتب غّل يسيّيج ؿّٖؿؼا

Mr. Markku Kanninen 
 أعؼْ ّغّل اهغؼتٖج أّؼّتب غّل يسيّيج فٌوٌغا

Mr. Amjad Abdulla 
 اهكغٖؼث اهسؽؼٖج اهٌبيٖج اهغّل يبهغٖف سؽؼ

Mr. Mirza Shawat Ali 
 ٌيّا األكل اهتوغاً تٌغالغٖـ

Ms. Kate Binns 
 األّل اهيؼفق فٕ اهيغؼسج األنؼاف اهفيبهٖج ؼهٌغاّأٖ اهتؼٖنبٌٖج اهيخضغث اهييونج

Ms. Ana Fornells de Frutos 

 أؿتبٌٖب

 األّل اهيؼفق فٕ اهيغؼسج األنؼاف

Mr. Bruno Sekoli ّاألّل اهيؼفق فٕ اهيغؼسج غٖؼ األنؼاف هٖؿّخ 
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 عشر الحبدً لالسخهبػ الهعخهد األعهبل سدول

 االسخيبو افخخبش 01

 يٖجاهخٌهٖ اهيؿبئل 01

 األييبل سغّل ايخيبغ (أ)

 اهًيل خٌهٖى (ة)

 اهيكبهص خمبؼة يً اإليالً (ر)

  االسخيبيًٖ تًٖ اهفبكوج اهفخؼث فٕ تِب كبى اهخٕ األٌفنج يً اهؼئٖؾ خلؼٖؼ 31

 اهؿنؼخبؼٖج أٌفنج 41

 االيخيبغ ُٖئج خلؼٖؼ  51

 :تفأً ّاهتؼايز اهيفؼّيبح اؿخًؼال هوسٌج األّل االسخيبو خلؼٖؼ 61

 ّاهتؼايز؛ اهيفؼّيبح اؿخًؼال أذٌبء خضغٖغُب خى اهخٕ ّاهيؿبئل اهلمبٖب (أ) 

 ّاهتؼايز اهيفؼّيبح يلخؼضبح (ة) 

  :تفأً ّاهيبهٖبح األعالكٖبح هوسٌج األّل االسخيبو خلؼٖؼ 71

 اهيفؼّيبح؛ يؿخّْ يوٓ اهٌخبئز ّإنبؼ األؿبؾ عن تفأً إؼفبغاح ّذٖلج :ٌخبئز إهٓ اهيؿخٌغث اإلغاؼث (أ) 

 اهلّٖى عغيبح ّفؼّن تٌّغ خيغٖغ (ة) 

 اإلٌيبئٕ اهيخضغث األيى تؼٌبيز يً يلخؼش :اهيٌفػث ّاهِٖئبح اهيسوؾ تًٖ خفبُى يػنؼث (ر) 

 اهيبهٖج اهلمبٖب (غ) 

 اهخنٖف هكٌغّق اهخبتًًٖ اإلغاؼٔ االؿخئيبٌٕ ّاهكٌغّق االؿخئيبٌٕ اهكٌغّق يّاؼغ ّمى  (0)

 0100 - 0101 بهٖجاهي هوؿٌج اهيّاؽٌج خؿّٖبح (0)

 اهؿٌج فٕ االسخيبو يؼاح يغغ (3)

 اهخنٖف كٌغّق إغاؼث يسوؾ هؿنؼخبؼٖج اهًبهيٖج اهتٖئج كٌغّق يؿبٌغث (ُـ) 

 اهيٌفػث هوِٖئبح اهيفؼّيبح أخًبة (ّ) 

 

 اهخنٖف كٌغّق إغاؼث هيسوؾ اهخبؿى االسخيبو يً اهيختلٖج اهلمبٖب 81

  اهيتغئٕ اهخيّٖل أّهّٖبح (أ) 

  اهيفؼّيبح كٖبغج خنبهٖف ّٖلخي (ة) 

 اهيٌفػث اهِٖئبح أخًبة (ر) 

 اهمًف يّانً (غ) 

 غيّث هِب خّسَ هى اهخٕ األنؼاف اهيخًغغث اهيؤؿؿبح ايخيبغ (ُـ) 

 نّٖخّ تؼّخّنّل فٕ هألنؼاف اهؿبغؾ اهيؤخيؼ إهٓ اهخنٖف كٌغّق يسوؾ خلؼٖؼ يؿّغث 91
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 االخكبالح إؿخؼاخٖسٖج 011

 أيّال إهٓ االٌتًبذبح عفل فِبغاح خضّٖل 001

 اهيبهٖج اهلمبٖب 001

 اهخنٖف هكٌغّق اهخبتًًٖ اإلغاؼٔ االؿخئيبٌٕ ّاهكٌغّق االؿخئيبٌٕ اهكٌغّق يّاؼغ ّمى (أ) 

  هويسوؾ اهيؿخلتوٖج االسخيبيبح 031

 

 األعؼْ اهيؿبئل 041

 يٌكّؼ كتؼٔ اهؿٖغ /اهؿٖغ اؿخلبهج (أ) 

 االسخيبو خلؼٖؼ ايخيبغ خّكٖح (ة) 

 اهخنٖف خيّٖل فٕ اهسٌؿًٖ تًٖ اهيؿبّاث خؼؿٖظ يً خلغٖيٕ يؼل (غ) 

 اهيسوؾ أيمبء ّضكبٌبح ايخٖبؽاح (ُـ)

 اهنّاؼد يً هوضغ اهغّهٖج اهيخضغث األيى إؿخؼاخٖسٖج ييذوج يً خلغٖيٕ يؼل (ّ)

 يوِٖب اهيّافلج خيح اهخٕ ّاهتؼايز اهيفؼّيبح أيّال كؼف (ؽ)

 اهخلؼٖؼ ايخيبغ 051

 خيبواالس اعخخبى 061
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 اهضبغٔ االسخيبو فٕ اهيًخيغث ّاهتؼايز اهيفؼّيبح خكّؼاح ضؿة اهينوّة ّاهخيّٖل نبيوج، تكّؼث اهيًغث ّاهتؼايز هويفؼّيبح اهيًخيغ اهخيّٖل
  اهخنٖف كٌغّق إغاؼث هيسوؾ يفؼ

 

 

 الهتمغ لموذٍلج الهرسعٌ الركن الهىفذث السهج التمد 

 اهيخبتًج يؼنؽ اهؿٌغبل :الترىبهز
 CSE نّهّسٖجاإلٖ

 (ّنٌٖج يٌفػث ُٖئج)

AFB/NIE/Coastal/2010/1 8,619,000 

 اهيخضغث األيى تؼٌبيز ٌُغّؼاؾ :الهشروػ
 اإلٌيبئٕ

AFB/MIE/Water/2010/4 5,698,000 

     

 الهفبهٍن
 (:الخضوراح)

 اهيخضغث األيى تؼٌبيز غّاخٖيبال
 اإلٌيبئٕ

AFB/MIE/Rural/2010/1 5,500,000 

 اهيخضغث األيى زتؼٌبي يغغفلؼ 
 هوتٖئج

AFB/MIE/Agri/2010/1 4,505,000 

 اهيخضغث األيى تؼٌبيز يٌغّهٖب 
 اإلٌيبئٕ

AFB/MIE/Water/2010/3 5,500,000 

     

 29,822,000    الهسهوػ

 


