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رشعنماثلاعامتجالا  داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل    

  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا
لوألا نيرشت٣٠، يهلدوين  ٢٠٠٦ ربمفون/يناثلانيرشت  ٣ – ربوتكأ/ 

  هتيانعل ةمدقم تامولعمو اهشقانيل فارطألا عامتجا ىلع ةضورعم اياضق

  ةنامألا ةركذم

  ةمدقم

ءانثأ ةشقانملل ةحورطملا اياضقلل ازجوم ،هاندأ لوألا اهلصف يف ،نيبودنملل ةركذملا هذه مدقت   -١
يتلا تايصوتلا لاحتسو . لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالل يريضحتلا ءزجلا

اهدامتعاو اهيفرظنللفارطألل رشع نماثلا عامتجالل ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ يريضحتلا ءزجلا اهعضي   .  
 ةيانعاهيلإ يعرتست نأ ةنامألا دوت يتلا اياضقلا ةركذملا هذه نم يناثلا لصفلا ضرعتسي   -٢
رشنو لايرتنوم لوكوتورب ءاشنإل نيرشعلا ى ركذلاب لافتحالاب ةلصتملا اياضقلا كلذ يف امب ،فارطألا

نوزوألا ةقبط ةيامح نأشب ةيلودلا تادهاعملل ث    .دحم ليلد

يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا نم يريضحتلا ءزجلا ىلع ةضورعملا اياضقلل زجوم   -  ًالوأ
  اهشقاني يكل لايرتنوم لوكوتورب

تقؤملا لامعألا لودج نم٣دنبلا   -فلأ   ٢٠٠٧ماعل لوكوتوربلل ةعباتلا ةزهجألا ةيو ضع يف رظنلا:  
  ذيفنتلا ةنجل ءاضعأ  -١

مدع ءارجإل اقفوو . ذيفنتلا ةنجل ةيوضع ةيضق يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا رظنيس  -٣
نيتنس ةدمل نوبختني فارطأ ١٠نع نيلثمم نم فلأتت ذيفنتلا ةنجل نإف ،فارطألا هتدمتعا يذلا لاثتمالا   
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يفارغجلا عيزوتلا ساسأ ىلع ةيناث ةرودل اهتيالو ةيهتنملا فارطألا يلثمم باختنا ةداعإ زوجيو . يواستملا 
اهسيئر بختنت نأ ٢٠٠٧ماع يف ةمدخلل ةبختنملا ةنجللا ىلإ بلطي , ١٢/١٣ررقملل اقفوو . ةيلات  

ميج /١٨ررقملا عورشمو . نيبصنملا نيذه ةيرارمتسا ةلافك لجأ نم عامتجالا سفن ءانثأ سيئرلا يبئانو
  .UNEP/OzL.Pro.18/3ةقيثول ا نم ثلاثلا لصفلا يف جردم دنبلا اذهنأشب ميج 

  لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ  -٢
، . ةيذيفنتلا ةنجللا ةيوضع ةيضق يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا رظنيس  -٤ ةنجللا فلأتتو

عبس نم ،ا  ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ةعومجم نم ءاضعأ ة اصاصتخال اقفو نم ٥   
باختناب ةعومجم لك موقتف . ةلماعلا ريغ فارطألا ةعومجم نم ءاضعأ ةعبسو لايرتنوم لوكوتورب ا

كلذ دعب م  بغرت دقو . اختنا ىلع ايمسر فارطألا عامتجا قدصي نيذلا ةيذيفنتلا ةنجللا يف اهئاضعأ
ماعل ةيذيفنتلا ةنجللا يف ا ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فا رطألا ةعومجم  ولثمي نيذلا ءاضعألا راتخت نأ يف  

ةنسلا كلتل ةنجللا سيئر بئان كلذكو٢٠٠٧ بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ةعومجم بغرت دقو .  
راتخت نأ٥ةداملا  ماعل ةنجللا سيئرو ا     عا متجالا نم بلطيسو. ٢٠٠٧ولثمي نيذلا ةعبسلا ءاضعألا

ةنجللا سيئر رايتخاب املع طيحي نأو ددجلا ءاضعألا رايتخا ىلع قدصي نأ فارطألل رشع نماثلا 
نم ثلاثلا لصفلا يف دنبلا اذه نأشب لاد لاد /١٨رارقلا عورشم دري و. ٢٠٠٧ماعل اهسيئر بئانو 

  .UNEP/OzL.Pro.18/3ةقيثولا 
  ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئرلا  -٣

دنال موت ديسلا لمع ،فارطألل رشع عباسلا عامتجالل ١٧/٤٦ررقملل اقفو   -٥ تايالولا ( 
ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيكراشم نيسيئرك ) ايزيلام(يرازان يحي ديسلاو ) ةيكيرمألا ةدحتملا

رشع نماثلا عامتجالا بغري دقو . ٢٠٠٦ماعل لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا عامتجال عباتلا 
رارقلا عرشم دري و. ٢٠٠٧ماعل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ةسائر ةلأسم يف رظنلا يف فا رطألل

   .UNEP/OzL.Pro.18/3ةقيثولا نم ثلاثلا لصفلا يف دنبلا اذه نأشب ءاب ءاب /١٨
تقؤملا لامعألا لودج نم٤دنبلا   -ءاب اني يف ةيقافتال نيينامئتسالا نيقودنصلل تاينازيملاو ةيلاملا ريراقتلا:  

نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا ةقبطةيامحل    
ةققدملا ةيلاملا ريراقتلا دري  و،UNEP/OzL.Pro.18/4ةقيثولا يف ةنامألا اهتحرتقا يتلا ةينازيملا درت   -٦

ةقيثولا يف ٢٠٠٥-٢٠٠٤نيتيلاملا نيتنسلا ةرتفل ةقثوملاو   UNEP/OzL.Pro.18/4/Add.1. نأ عقوتملا نمو  
حارتقالا ضرعتست ةينازيملل ةنجل دنبلا اذه بجومب فارطألا عامتجا نم يريضحتلا ءزجلا ئشني 

، نأشبلوادتتو  فارطألل رشع نماثلا عامتجالا اهذختي نأ بسانملا نم نوكي دق يتلا تاءارجإلا  
 . يصوتو ا
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تقؤملا لامعألا لودج نم٥دنبلا   -ميج لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقاف تا ىلع قيدصتلا ةلاح:  
  لوكوتوربلا ىلع تاليدعتلاو
لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح ضارعتساب فارطألا عامتجا موقيس   -٧
زومت١٥ىتحو ،فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ذنمو . هيلع تاليدعتلاو ةثالث تقدص ٢٠٠٦هيلوي /   ،
ةعبس تقدصو ،نجاهنبوك ليدعت ىلع ةديدج نادلب ةعبرأ تقدص و ،ندنل ليدعت ىلع ةديدج نادلب

قدصي مل هنأ ديب ؛نيجيب ليدعت ىلع ةديدج نادلب ةرشع تقدصو ،لايرتنوم ليدعت ىلع ةديدج نادلب 
فارطأ ريغ نادلب ةعبس كانه لازت الف ،مث نمو . انييف ةيقافتا وأ لايرتنوم لوكوتورب ىلع ديدج دلب يأ

ناسو دوسألا لبجلاو قارعلاو يلوسرلا يسركلاو ةيئاوتسالا اينيغو ارودنأ يه ،ل ايرتنوم لوكوتورب يف
قارعلاو يلوسرلا يسركلاو ارودنأ يه انييف ةيقافتا يف فارطأ ريغ نادلب تسو ،ةيقرشلا روميتو ونيرام 

سم يف نادلبلا هذه عم ا. ةيقرشلا روميتو ونيرام ناسو دوسألا لبجلاو  ىع الاصتا ةنامألا لصاوتسو
. ٢٠٠٧ربمتبس /لوليأ يف نيرشعلا ىركذلا عامتجا لبق لوكوتوربلاو ةيقافتالا ىلع قيدصتلاب اهعانقإل

ىعسم يف يئانث لكشب اضيأ اهعم لمعت نأ نادلبلا كلتب ةقيثو طباور اهل يتلا فارطألا بغرت دقو 
لوكوتوربلا يف ةيملاع ةكراشم قيقحت فد قيقحتل   ىركذلاب لافتحالا لبق ةلبقملا ةنسلا لبق اهمامضنا

هيف دقعي يذلا تقولا يف تاقيدصتلا ةلاحب ريكذتلل ررقم عورشم دادعإ مت دقو . هئاشنإل نيرشعلا
يف فلأ فلأ /١٨ررقملا عورشم هفصوب هيلع عالطالا نكميو ،فارطألا هيف رظنت يكل عامتجالا 

  .UNEP/OzL.Pro.18/3 ةقيثولا نم ثلاثلا لصفلا
لودج نم ٦دنبلا   -لاد مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريراقت نع ةئشان اياضق يف رظنلا : تقؤملا لامعألا 

   ٢٠٠٦ماعل يداصتقالا 
  ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإل تانييعتلا ضارعتسا): أ (٦دنبلا   -١

نيبلط  ٤/٢٥ررقملل اقفو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ةيبوروألا ةعامجلا امه ،نافرط مدق   -٨  ،
ةزهجأ عينصت لجأ نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةيساسألا تامادختسالا نم تاءافع إلا نأشب

ماق ٤/٢٥ررقملا يف ةددحملا ريياعملل اقفوو . ٢٠٠٨ و٢٠٠٧يماعل يرست ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا   ،
تايوتسملا ب اهيلع ةقفاوملاب ىصوأو تانييعتلا كلت ضارعتساب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف

ماعل قيرفلل يلحرملا ريرقتلا نم ٤٨-٢٣: ص رظنأ(ةنيعملا   ٢٠٠٦.(  
لجأ نم ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعتلا تابلط ىلإ ةفاضإلاب ،قيرفلا ضرعتساو   -٩

يئاهنلا دعوملا دعب يسورلا داحتالا نم مدقم يساسأ مادختسال انييعت ،ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ 
بلطي ،تانييعتلا كلتميدقتل ىلع لوصحلا  ناثيإلا ورولف يثالث ورولك يثالث مادختسال ءافعإ    
ءاضفلا تاقيبطت لجأ نم ٢٠٢٠-٢٠٠٧تاونسلل ) ١١٣-ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(  
ببسب ،عيطتست ال ا . يوجلا  رظن نم هقحتسي ام بلطلا يلوت نأ ،تقولا قيضأ ىلع ةنجللا تقفتاو  

ساسأ ىلع ٢٠٠٧ةنسل بولطمل ا ءافعإلا حنم يف فارطألا رظنت نأب تصوأ اهنكلو ،لماك نأ  
  . ٢٠١٠-٢٠٠٨تاونسلاب قلعتي ام ثيح نم الماك اصحف بلطلا لبقملا هريرقت يف قيرفلا صحفي 
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نم ضرع ىلإ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا يف نولثمملا عمتسا   -١٠
لجأ نم فارطألا نم هيلإ ةمدقملا تانييعتلل يلوألا هضارعتسا نع يداصتقالا مييقتلا و ايجولونكتلا قيرف
، . ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإ ةحرتقم تاررقم ةثالث كلذ تلت يتلا تاشقانملا يف تحرطو

ةلصاومل فارطألل رشع نماثلا عامتجالا مامأ تاحرتقملا هذه حرط يغبني هنأ ىلع عامتجالا قفاوو 
حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا ءانثأ اهيف رظنلا مت يتلا تاررقملا عيراشمو . اهتشقانم

ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف ميجو ءابو فلأ /١٨تاررقملا عيراشم اهفصوب ةخسنتسم ةيوضعلا 
UNEP/OzL.Pro.18/3.  

نأشب ١٧/١٧ررقملا يف اهيلإ وعدملا ةلاحلا تاس ارد تاصاصتخا عورشم ضارعتسا :)ب (٦دنب لا  -٢  
  نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ايئيب ميلسلا ريمدتلا

دادعإ ىلإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ١٧/١٧ررقملا يف فارطألا عامتجا اعد   -١١  
ةزهجأ ل الحإ ةيلمعب ةلصتملا فيلاكتلاو ايجولونكتلا نأشب ةلاح تاسارد ءارجإل تاصاصتخا عورشم

لقنلاو دادرتسالا كلذ يف امب ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةيوتحملا ءاوهلا فييكتو ديربتلا 
نأو ،ا   ةلصتملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمو تادعملا كلت نم ايئيب ةميلسلا يئاهنلا صلختلاو

حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشع لاو سداسلا عامتجالا يف فارطألا ىلإ ةروكذملا تاصاصتخالا مدقي
 رزآتلا قيقحتيف رظني نأب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ررقملا سفن يف بلط مدُقو . ةيوضعلا
رظن ىلع عالطالا نكميو . ىرخألا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا رئاسو لايرتنوم لوكوتورب نيب

ماعل يلحرملا هريرقت نم يلاوتلا ىلع ٩٦-٩٢ و٢٢٨-٢٢٧تاحفصلا يف اياضقلا كلت يف قيرفلا   
٢٠٠٦.  

قيرف هب ماق ام نيرشعلاو سداسلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ضرعتسا   -١٢
ةنجللا نأ ةقيقح ،رومأ ةلمج نم ،شقانو ،رومألا كلت نأشب لمع نم يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 

لالخ متو . ريمدتلا ةيضق نع ةسارد دادعإب فيلكتلا اضيأ مزتعت فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا
دريو . ةساردلل ةيئاهنلا تاصاصتخالا نأش قافتا ىلإ لصوتلل لاصتا قيرف ءاشنإ لماعلا قيرفلا عامتجا

ررقملا عورشم يف لاصتالا قيرف ا   ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف لاد /١٨ماق يتلا ةتقؤملا لامعألا
UNEP/OzL.Pro.18/3.  

نأب املع طيحي نأ يف ،ةيضقلا هذه يف رظنلا ضرعم يف ،اضيأ فارطألا عامتجا بغري دق و  -١٣
. رمألا اذه يف اهرظنب قلعتي ةئيهلا هذهل اررقم اهيف ليحي ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر نم ةلاسر تقلت ةنامألا

ةنجللا هيف رظنت يتلا ت اصاصتخالا نيب ةكرتشملا هجوألا ىلإ صاخ هجوب ةيذيفنتلا ةنجللا ررقم ريشيو
فارطألا اهيف رظنت يتلا كلتو،ةيذيفنتلا نأ ةيذيفنتلا ةنجلل نكمي هنأ ىلع ددصلا اذه يف ررقملا صنيو .  

ةيرهوج تاشقانم لعفلاب ترجأ ا   أ ىلإ رظنلاب نيصاصتخالا نم لك اهريثي يتلا اياضقلا يف رظنت
اهيف بوغرملا ريغ نوزوألل ةدفنتس ملا داوملا عمج ةيضق ةسارد نأشب لمعلا ضعب يف تعرشو
بلط هيجوت نكمي هنأ ىلع صني ررقملا نإف ،كلذلو . اهلقنو اهصالختساو اهريودت ةداعإو اهدادرتساو
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نأ كلذ ىلع تقفاو ام اذإ ةيذيفنتلا ةنجلل نكمي هنأو ،ةدحوم تاصاصتخا عضول ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ 
يف فارطألل رشع عساتلا عامتجالا غلبت نأو ت اصاصتخالا كلت ىلإ ادانتسا ةساردلا يف عرشت
  .ددصلا اذه يف ققحملا مدقتلاب لوكوتوربلا

عابتاب ةددحملا تاثاعبنالا نيب تافالتخالا رداصم حيضوتب لصتت ةطشنأ نع ريرقت  :)ج (٦دنب لا  -٣
ررقملا نم ٧ و٦ناترقفلا (ةيوجلا تاسايقلاو تاثاعبنالا عومجم باسح بيلاسأ   ١٧/١٩(  

ررقملا نم ٧ و٦نيترقفلا يف فار طألا عامتجا بلط  -١٤ مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ١٧/١٩   
رداصم حيضوتل ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملاو يملعلا مييقتلا قيرف عم قسني نأ يداصتقالا 
ديدحت فد   ةيوجلا تاسايقلاو تاثاعبنالا عومجم باسح عابتاب ةددحملا تاثاعبنالا نيب تافالتخالا

ةنسحم تاريدقت عضوو ٢٠١٥-٢٠٠٢ةرتفلل ةلماكلا جاتنإلا تاؤبنت لجأ نم مادخ تسالا طامنأ  ،
ةداعإو دادرتسالا ةطشنأو ةنايصلا تامدخ ميدقتتاسراممو ،تانوزخملا نم ةيلبقتسملا تاثاعبنالل   

رمعلا ةيا  يت لا كلذب ةلصتملا ةطشنألا نع فارطألا ىلإ اريرقت قيرفلا مدقي نأ عقوتملا نمو. و ،ريودتلا
ررقملا اذهل اعبت فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ذنم ا  عالطضالا مت.  

  )١٦/١٤ررقملا (اهضفخل ةحاتملا ةصرفلاو نوبركلا ديرولك عبار ثاعبنا رداصم ): د (٦دنبلا   -٤
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ١٦/١٤ررقملا يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا اعد   -١٥  

ةنيعم ةصوصخم تامادختسا تائف نم نوبركلا ديرولك عبار نم ةيملاعلا تاثاعبن الا مييقت ىلإ يداصتقالا
تاذ تاثاعبنالا يف تاضيفخت زاجنإل ةنكمملا لولحلا مييقتب فارطألل رشع نماثلا عامتجالا غلبي نأو 

ةينع ملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت ىلع عالطالا نكميو. ةلصلا
ماعل قيرفلل يلحرملا ريرقتلا نم ٩٠ -٧٨تاحفصلا يف رمألا اذه نأشب  هل ةعباتلا ةيئايميكلا داوملاب  

٢٠٠٦.  
نع فارطألا هب غلبت امو ،نوبركلا ديرولك عبار جاتنإ رداصمل اضارعتسا ريرقتلا لمشي   -١٦

ةدفنتسملا ةداملا هذهل ةنهارلا تامادختسالا ىتشو نوبركلا ديرولك عبار نم اهكالهتساو اهجاتنإ 
اهنع غلبملا تاثاعبنالا نيب افالتخا كانه نأ ودبي هنأ ىلإ ،رومأ ةلمج نم ،ريرقتلا صلخيو . نوزوألل

حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا يف قيرفلا صلخو ؛ةظحالملا ةيوجلا تازيكرتلاو 
  .تافالتخالا كلت ردصم ددحي نأ عيطتسي ال هنأ ىلإ ةيوضعلا

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت ةشقانم باقعأ يف ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا قفاوو   -١٧
نماثلا عامتجالا ىلإ لا   ا اذه يف لمعلا ةلصاوم نأشب حارتقا ميدقت ىلع ،عامتجالا يف يداصتقالا

ةقيثولا نم لوأل ا لصفلا يف ءاه/١٨ررقملا عورشم يف حارتقالا اذه دري و. هيف رظنلل فارطألل رشع
UNEP/OzL.Pro.18/3.  
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   ٢٠٠٦ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريراقت نع ةئشان ىرخأ اياضق : )ه (٦دنبلا   -٥
نأ ىلع ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا ءانثأ ،فارطألا تقفاو   -١٨

اذه تحتنيتيروحمنيتيضق اهلامعأ لودج ىلع عضت  دنبلا  نم ةمدقملا ةقلعملا عينصتلا لماوع تابلط :  
قيرف ةيوضعو )٢٠٠٦ماعل يلحرملا ريرقتلا نم  ٦٨-٦٥ و٨تاحفصلا يف ةاطغملا (ايكرتو ليزاربلا   ،

ريرقتلا نم٢٣٠ -٢٢٩تاحفصلا يف ةاطغملا (هتينازيمو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  اميفو ).  
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةشقانمب املع ةيوضعلا حوتفم لماعلا ق يرفلا طاحأ ،ىلوألا ةيضقلاب قلعتي

مل اذإ هنأ ىلإ ةراشإلا تمتو ،ا   أشب ءارجإب صوي مل هنكلو كلت عينصتلا لماوع تابلطل يداصتقالا
قايس يف ةيناث ةرم تابلطلا كلت يف رظنلا متي دقف ءارجإ يأ فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ذختي 

هبلطتي امبسح نيتنس لك تابلطلا كلتل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هيرجي يذلا ضارعتسالا  
قيرفلا طاحأ ،هتينازيمو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةيوضعب قلعتي اميفو . ١٧/٦ررقملا 

لجأ نم ةيرفس ٢٦ ليوحتيداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف بلطب املع لماعلا  نم اوضع ١٣   
ماع ءانثأ ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطأل ا نأشلا اذه يف ءارجإب صوي مل هنكلو٢٠٠٧  امغرو . ، 

عامتجا لامعأ لودج ىلع نيتيضقلا نيتاه ءاقبإ ىلع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا قفاو كلذ نع 
عامتجابغري دقو. فارطألا ابسانم هاري امبسح نيتيضقلا نيتاه يف رظنلا يف فارطألا   .  

تقؤملا لامعألا لودج نم٧دنبلا   -ءاه ةلصتملا جئاتنلا نع ةنامألا ءاربخ قيرف عامتجا ريرقت يف رظنلا  : 
يلودلا يموكحلا قيرفلاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل صاخلا ريرقتلاب نوزوألا دافنتساب 

  )١٧/١٩ررقملا (يداصتق الا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يليمكتلا ريرقتلاو خانملا ريغتب ينعملا
سداسلا عامتجالا باقعأ يف ءاربخلا قيرفل اعامتجا ١٧/١٩ررقملل اقفو ،ةنامألا تدقع   -١٩  ،

دافنتساب ةلصتملا ةيلمعلا ريبادتلاب ةمئاق عضو فد   ةرشابم ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو
يلودلا يموكحلا قيرفلاو يداصتقالا مييقتل او ايجولونكتلا قيرفل صاخلا ريرقتلا نع تأشن يتلا نوزوألا
ريرقت ىلع عالطالا نكميو . يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يليمكتلا ريرقتلاو خانملا ريغتب ينعملا

ةقيثولا يفعامتجالا اذه   UNEP/OzL.Pro.18/5 . رظنلا يف عامتجالا نم يريضحتلا ءزجلا بغري دقو
تاءارجإ نم امئالم هاري امب فارطألل رشع نماثلاعامتجالا يصوي نأو ريرقتلا يف  .  

تقؤملا لامعألا لودج نم٨دنبلا   -واو   ليثيملا ديموربب لصتت اياضق يف رظنلا:  
ةلصلا تاذ لئاسملاو ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ يف رظنلا ): أ (٨دنبلا   -١

  )١٦/٤ و١٣/١١ و٩/٦تاررقملا (
نم٢ةرقفلل اقفو   -٢٠ ررقملا   ررقملاو ٩/٦  تاءافعإل ةديدج تانييعت تمدق ٨/١١   ،

يماعل ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالا نم ٢٠٠٨ و٢٠٠٧  اهنع ةباينلاب وأ ةيلاتلا افرط١٤    :
 ، ، ليئارسإوادنلريأو ،نانويلاو ،اسنرفو ،ادنكو ،ايلارتسأ ادنليزوينو ،ادنلوهو ،نابايلاو ،ايلاطيإو  ،

. ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ،ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملاو ،اينابسأو ،ادنلوبو
ىلإ ٣نم ةرتفلا يف ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تعمتجاو  ناسين٨  كينفوربود يف ليربأ/   
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بآ٢٩نم ةرتفلا يف ةيناث ةرم عمتجتسو ،ايتاورك يف  لوليأ٢ىلإ سطسغأ /  اماهوكوي يف ربمتبس / 
يف فارطألا ىلإ يئاهنلا اهمييقتب صاخلا ريرقتلا لسري نأ عقوتملا نمو ،تانييعتلا كلت مييقتل ،نابايلا ب
مييقتلا نأشب ريرقتلا اذه مدختسيس ،هل بحاصملا قفرملاو ١٦/٤ررقملل اقفوو . ربمتبس/لوليأ رخاوأ  
تامادختسالا تانييعت نأش ب ةنجللا تايصوت اهيلع موقت يتلا ةيرايعملا تاضارتفالاب ةضيرعك يئاهنلا

  .٢٠٠٧ماعل ةنجللا لمع ةطخل كلذكو ،ةجرحلا 
تامادختسالا تانييعت فارطألا عامتجا نم يريضحتلا ءزجلا ضرعتسي نأ عقوتملا نمو   -٢١

هيف رظني يكل ررقم عورشم دعي نأو ،ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تايصوتو ةجرحلا 
  .فارطألل رشع نماثلا عامتجالا

لالخ ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل ةلمتحملا ةجاحلا نع ريرقت ): ب (٨دنبلا   -٢
ررقم نم ) د (٩ةرقفلا (ةينطولا ةرادإلا تايجيتارتسا ضارعتسا ىلإ ادانتسا ةلبقملا ةليلقلا تاونسلا 

  )١/٤ -يئانثتسالا عامتجالا 
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ١/٤-إد ررقملا يف فارطألل لوألا يئانثتسالا عامتجالا بلط  -٢٢  

ةجاحلا نأشب نيرشعلاو ةسداسلا هترود يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ اريرقت مدقي نأ يداصتقالا 
ىلإ ادانتسا ةلبقملا ةليلقلا تاونسلا لالخ ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل ةلمتحملا  

ررقملا كلذ نم٣ةرقفلل اقفو فارطألا نم ةمدقملا ةرادإلا تايجيتارتسا ضارعتسا  قيرفلا طاحأو .  
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نأب املع نيرشعلاو سداسلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا 
هنأو ،ررقملا كلذ يف بولطملا ديدحتلا عضول اهيلإ جاتحي يتلا تامولعملا عيمج دعب ىقلت دق نكي مل 

فارطألل رشع نماثلا عامتجالا ىتح ةيضقلا هذه ةشقانم ةلصاوم ليجأتكلذل يغبني عالطالا نكميو .  
ريرقتلا نم ١٦١ -١٥٩تاحفصلا يف ةينطو ةرادإ تايجيتارتسا سمخ لوأل قيرفلا ضارعتسا ىلع   

ةينطولا ةرادإلا تايجيتارتسال قيرفلا ضارعتسا جرد . ٢٠٠٦ماعل قيرفلل يلحرملا   ي نأ عقوتملا نمو
  .ربمتبس/لوليأ رهش ةياهنب فارطألا ىلإ هلاسرإ يغبني يذلا يئاهنلا هريرقت يف ةيقبتملا

ةرادإلا تايجيتارتسا زجوم يف رظنلا يف فارطألا عامتجا نم يريضحتلا ءزجلا بغري دق   -٢٣
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلاقيرف هدعأ يذلا ىلإ ةبسانم اهاري تايصوت يأ عفرو  عيفر ءزجلا ،   
  .عامتجالا نم ىوتسملا

  نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختساب ةقلعتملا لئاسملا): ج (٨دنبلا   -٣
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم ١٦/١٠ و١١/١٣هيررقم يف فارطألا عامتجا بلاط   -٢٤  

يف ليثيملا ديمورب مادخت سا نأشب فارطألا نم ةمدقملا تانايبلا مييقتل لمع ةقرف ئشني نأ يداصتقالا
ةيمكلا ديدحتو ةيملاع مادختسا طامنأ عضولىعسم يف نحشلا لبق امو يحصلا رجحلاب ةقلعتملا ضارغألا   

ةليدب تاءارجإو تاجلاعم اهلحم لحت نأ نكمي صاخ هجوب ةيساسأ ةعلسك ليثيملا ديمورب نم ةمدختسملا 
هررقم يف فارطألا عامتجا بلاط ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو. ةيداصتقالاو ةينقتلا نيتيحانلا نم ةنكمم  ١٧/٩ 

نم ةبرتلا تاقيبطتل ىدملا ةليوط ةيلاعفلا ميقت نأ نحشلا لبق امو يحصلا رجحلاب ةينعملا لمعلا ةقرف نم 
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لماعلا قيرفلا ىلإ كلذ نع اريرقت مدقت نأو ةيحلا ةيتابنلا داوملا ىلع تافآلا ةحفاكمل ليثيملا ديمورب 
هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا طاحأو . نيرشعلاو سداسلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم

ايفاك اتقو دجي مل هنأب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هيلإ ىهتنا امب املع نيرشعلاو سداسلا 
نأ عق وتي هنأو ،ةيحلا ةيتابنلا داوملا ىلع تافآلا ةحفاكم يف ليثيملا ديمورب ةيلاعف نع ةساردلا لامكإل

قلعتي اميف ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا شقانو . ٢٠٠٦ماع نم قحال تقو يف رمألا اذه نع غلبي 
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف جئاتن ،نحشلا لبق امو يحصلا رجحلا تامادختساب ةلصتملا تانايبلا مييقتب 

يرفلا نايبب املع طاحأو طقف افرط٦٦همدق ام ىلإ دنتست يتلا يداصتقالا  ةشقانم جاردإ متيس هنأب ق  
ةنجل هعضتس يذلا مييقتلا يف نحشلا لبق امو يحصلا رجحلا تامادختسا لئادب نع ةلماشو ةثدحم 

  .٢٠٠٦ماعل ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا 
ام عضي نأو ةلصلا تاذ لئاسملا يف رظنلا يف فارطألا عامتجال يريضحتلا ءزجلا بغري دق   -٢٥

  .تايصوت نم ابسانم هاري
  )١٦/٣ررقملا  (ليثيملا ديمورب تامادختسال تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا): د (٨دنبلا   -٤

ردقب ،فارطألل رشع عباسلا عامتجالا يف رولبت نأ فارطألا نم ١٦/٣ررقملا بلاط   -٢٦  
يف ذخألا عم ةدحاو ةنس نم رثكأ رادم ىلع ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ طسبل اراطإ ،ناكمإلا 

هذه ىتح دهجلا اذه ليجأت مت هنأ ديب ؛ ١٦/٣ررقملا يف ةددحملا ريياعملا نم ريبكلا ددعلا كلذ نابسحلا 
فارطألل رشع عباسلا عامتجالا يف تقولاقيضببسب ةنسلا  نيرشعلاو سداسلا عامتجالا عمتساو .  

 متو ةيضقلا صوصخب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لثمم نم ضرع ىلإ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل
ةدحتملا تايالولا ءارجإ نيح ىلإ فارطألا عامتجا لامعأ لودج ىلع ا   ظافتحالا ىلع قافتالا

نم حرتقم ررقم عورشم ىلع عالطالا نكميو . ةمتهملا ىرخألا فارطألا عم ىرخأ تارواشمل
دقو  .UNEP/OzL.Pro.18/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف ياز ررقملا  عورشم هفصوب ةدحتملا تايالولا

 ، تايصوتلا عفرو ةيضقلا هذه يف رظنلا يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالل يريضحتلا ءزجلا بغري
  .ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ ،بسانتي امبسح

ديمورب تانوزخم يف لمتحملا راضلا راجتالا عنمل فارطألا اهيف رظنت دق يتلا تارايخلا ): ه (٨دنب لا  -٥
ةلماعلا ريغ فارطألا يف كالهتسالا ضفخ متي اميف ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلإ ليثيملا   

  )١/٤ -يئانثتسالا عامتجالا ررقم نم ) أ(٩ةيعرفلا ةرقفلا ( ٥ةداملا بجومب 
عامتجالا ررقملل اقفو ،نيرشعلاو سداسلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم ل ماعلا قيرفلا رظن  -٢٧

بغرت دق يتلا تارايخلا نع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم ريرقت يف ١/٤ - يئانثتسالا  ،
ةلماعلا فارطألا ىلإ ليثيملا ديمورب تانوزخم يف راضلا راجتالا عنم لجأ نم اهيف رظنلا يف فارطألا 

متي اميف ٥ةداملا بجومب  قيرفلا ضرعتساو . ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا يف كالهتسالا ضفخ  
رثؤي راجتا يأ هفصوب راضلا راجتالل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف فيرعت صاخ هجوب لماعلا 
وأ لعفلاب زجنأ يذلا ذيفنتلا نع عجارتلاب حمسيو ،ةباقرلا ريبادتل فرط يأ ذيفنت ىلع سكاعم لكشب 
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لماعلا قيرفلاضرعتسا امك. ردصملا وأ دروتسملا فرطلل ةيلحملا تاسايسلل اداضمنوكي  يتلا تارايخلا    
  :ليثيملا ديمورب يف راضلا راجتالا ةجلاعمل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهحرتقا

صيخرتل ةيوق امظن ذيفنتلا عضوم عضت نأ ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل نكمي   )أ(    
نأشب ،اهئشنت نأ عمزت وأ ،لعفلاب اهيدل يتلا صيخرتلا ةمظنأ نم زجك ليثيمل ا ديمورب يف راجتالا
  ؛ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم

فارطألا نم ملع نع ةقبسم ةقفاوم ىلع رصت نأ ةجتنملا فارطألا عيمجل نكمي   )ب(  
  ؛ميلستلاو نحشلاب حامسلا لبق ةدروتسملا

حنمت نأو ليثيملا ديمورب يف راجتالا ى لع ةبسانم اموسر ضرفت نأ فارطألل نكمي  )ج(  
ىلع بئارضلا كلت نم تاداريإلا مادختسا نكميو ،لئادبلا عابتاب ضوهنلل لئادبلل ةيبيرض تاليهست 

  ؛اهيلع ىرجت يتلا ثوحبلاو ليثيملا ديمورب لئادب معدو كرامجلا ذافنإ ليومتل ليثيملا ديمورب
نأ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل نكمي   )د(   ديمورب نم ةيلعفلا ا    اجاح نع ايرود غلبت  

لوكوتوربلا هب حمسي يذلا ىوتسملا ديدحت يف اذهل اقفو ةمدقملا تامولعملا مادختسا نكميو ليثيملا 
  .تامولعملا هذهل عيدوك لمعت نأ نوزوألا ةنامأل نكميو ؛ةيساسألا ةيلحملا تاجاحلا ةيبلتل جاتنإلل

ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا يف ترج يتلا تالوادملا رفست مل  -٢٨  
يف رظنلا يف عامتجالل يريضحتلا ءزجلا بغري دقو . امدق ةيضقلا هذه عفدل ةددحم تاحارتقا يأ نع
  .ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ تايصوت نم ابسانم هاري امب مدقتلاو رومألا هذه ةلاح

  ليثيملا ديموربل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا): و (٨دنبلا   -٦
ررقملا يف فارطألا عامتجا صخر  -٢٩ ةيليلحتو ةيربتخم ةجرح تامادختسا تاءافعإب ١٧/١٠   

لوألا نوناك٣١ىتح ليثيملا ديمورب نم ةنيعم تائفل  تقولا يف ةقبطملا فورظلاب انهر ٢٠٠٦ربمسيد /   
، . ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإ ىلع نهارلا صوصخلا اذه يفو

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت يف نيرشعلاو سداسلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا رظن 
ةيربتخملا ةيساسألا تامادختسالا تاءافعإ يف ةمدختسملا تائفلاو ريياعملا ةلص ةقاثو نأشب يداصتقالا 

او ةيربتخملا تامادختسالاب،ةيليلحتلاو ةمئاقلا ريياعملاو تائفلا نأب هيلإ صلخ اميفو ةجرحلا ةيليلحتل  
يذلاو ،لئادبلا رابتخال مدختسملا ليثيملا ديمورب ءانثتساب ،ةفورعملا ليثيملا ديمورب اياضق يطغت نأ نكمي 

قيرف ضارعتسا ىلع عالطالا نكميو . ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت يف هتيطغت ةلصاوم نكمي
ماعل يلحرملا هريرقت نم ٧٣ -٦٩تاحفصلا يف ةيضقلا هذهل يداصتقالا مييقتلاو ايجو لونكتلا  ٢٠٠٦.  

قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا يف ةيضقلا هذه نأشبترج يتلا تالوادملا رفست مل   -٣٠  
اذه نأشب ررقم ذختي مل اذإو . امدق ةيضقلا هذه عفدل ةددحم تاحارتقا يأ نع ةيوضعلا حوتفم لماعلا

ةياهنب يهتنيس ليثيملا ديموربل ةجرحلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل يملاعلا ءافعإلا لجأ نإف رمألا 
تائف لا قيبطت يغبني ناك نإ اميف رظنلا يف فارطألا عامتجال يريضحتلا ءزجلا بغري دقو. ةنسلا هذه
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لثم ىلع نوزوألل ةدفنتسملا ىرخألا داوملل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ءافعإل ةأشنملا ريياعملاو 
ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ ،ءاضتقالا بسح ،تايصوتب مدقتت نأو ،ليثيملا ديموربل مادختسالا اذه 

  .فارطألل رشع نماثلا عامتجالل
تقؤملا لامعألا لودج نم٩دنبلا   -ياز  ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ضعب اههجاوت يتلا بعاصملا :  

ررقملا (ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مدختست يتلا ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ عنصت يتلا 
١٧/١٤(  
ةلاح ةجلاعمل لمتحم ررقم يف رظنلاب فارطألا ١٧/١٤ررقملا يف فارطألا عامتجا بلاط   -٣١  

نوبركلا تابكرم ىلع دمتعت ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسا ةزهجأ جتنت ٥ةداملا بجومب ةلماع ةنيعم فارطأ   
هذ هل مادختسالا اذه نم يجيردتلا صلختلا يف لكاشم اهيدل نوكي دق نكلو ةيرولف ةيرولكلا
ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ررقملا اذه يف فارطألا عامتجا اعد امك . تابكرملا
، كوتورب ةلصلا تاذ ةلمتحملا لاثتمالا مدع تالاح دعاست دق يتلا تارايخلا ةسارد ىلإ لايرتنوم لو

ةزهجأ لئادبب ةحلصملا باحصأ فيقثتو يعولا قلخل ةمئالم ةيميلقإ لمع تاقلح دقع يف رظنلاو 
حوتفم لم اعلا قيرفلا راشأو. ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةدمتعملا ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا

لمتكت مل ةيذيفنتلا ةنجللا ا   تماق يتلا ةيلوألا لامعألا نأ ىلإ نيرشعلاو سداسلا هعامتجا يف ةيوضعلا
رشع نماثلا عامتجالا ىلإ ررقم عورشم ةلاحإ ،لاصتا قيرف يف ترج تاشقانم دعب ،ررقو ،دعب 

ةقيثولا نم لوألا لص فلا يف واو/١٨ررقملا هفصوب ررقملا عورشم ىلع عالطالا نكميو . فارطألل
UNEP/OzL.Pro.18/3.  

ةنجللا تضرعتسا ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا باقعأ يفو   -٣٢
ررقملل اقفو قودنصلا ةنامأ ا   تماق يتلا ةيلوألا لامعألا نيعبرألاو عساتلا اهعامتجا يف ةيذيفنتلا

علا فارطألل اضارعتسا تنمضت يتلاو١٧/١٤ ةعرجلاب قاشنتسا ةزهجأ جتنت يتلا ٥ةداملا بجومب ةلما ،   
اذه ببسب لاثتما مدع تالاح هجاوت دق يتلاو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع دمتعت ةننقملا 

نأ فارطألا دحأ ىلإ بلطت نأ ،لمعلا اذه ىلإ ادانتسا ،ةيذيفنتلا ةنجللا تررقو . رمتسملا مادختسالا
ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم يجيردتلا صلختلل ةيلاقتنا ةيجيتارتسا ع ضو نأشب احارتقا مدقي

ام عرسأب لمكتسي نأ رخآ فرط ىلإ بلطت نأو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع دمتعت يتلا 
تابكرم ىلع دمتعت يتلا ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم يجيردتلا صلختلل هعورشم دادعإ نكمي 

تالاكوو نيفرط ررقملا كلذ يف ةيذيفنتلا ةنجللا تعد ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
اينقت ةميلس ةطشنأ ٢٠٠٨ و٢٠٠٧يماعل ةينطولا اهذيفنت جمارب يف جردت نأ ىلإ ةلصلا تاذ امهذيفنت   

رصقأ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةنكمم ةيمك ربكأ ليلقتل ةيداصتقالا ةيحانلا نم ةنكممو  
تابكرم ريغ نم " لالحإلا ةلهس"ةدربم داومب لمعلا لاخدإ ليبق نم ةطشنأ ةطساوب (ةنكمم ةينمز ةرتف 

ميقت نأو ؛ )ةقحال تاليدعتب فيلاكتلا ةدودرم ةمدخلا تادعم ديوزت لجأ نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
ديربتلا تادعم ةمدخل اهريودت د اعمو ةداعتسم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم داريتسا ىودج

يف ،ةطشنألا نيب اميف ةدمتعملا لاومألا صيصختل ا   حومسملا ةنورملا دودح يف ،رظنت نأو ؛ةمئاقلا
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جاتنإ قفارم يف اهمادختسال ةينالديصلا ةبترلا نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم تانوزخم ءاشنإ 
ةيحانلا نم احلاصو ةينقتلا ةيحانلا نم انكمم كلذ ناك ام اذإ ،ةننقملا ةعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ  
  .ةيداصتقالا

تاذ رومألا ضارعتسا يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا نم يريضحتلا ءزجلا بغري دق   -٣٣
  .ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ ،ءاضتقالا بسح ،تايصوتب مدقتلاو ةلصلا

تقؤملا لامعألا لودج نم١٠دنبلا   -ءاح لاثتمالاب قلعتي اميف ةنزخملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةجلاعم:    
نم ١٨٨ و١٨٠ناترقفلا (  UNEP/OzL.Conv.7/7-UNEP/OzL.Pro.17/11(  

 ١٨٠نيترقفلل اعبت ،نيرشعلاو س داسلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا رظن  -٣٤
ق يذلا ةنامألا ريرقت يف ،فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ريرقت نم١٨٨و يف ذيفنتلا ةنجل ىلإ مد  

ةدفنتسم داوم نيزختب فارطألا دحأاهيف ماق تالاحل ةنجللا ةجلاعم نأشب ،نيثالثلاو عبارلا اهعامتجا   
يف ةنجللا تلوادت نأ دعب ،لماعلا قيرفلل ليق دقو . ةلبقم ةنس يف ةافعم تامادختسا لجأ نم نوزوألل
ةنامألل يغبني هنإف ،ةيناث ةلاحلا كلت لثم تثدح ا م اذإ هنأ ىلإ تقؤم لكشب تصلخ ةنجللا نأب ،ةيضقلا

ىلع ةلاح لك ساسأ ىلع اهيف رظنت يكل ذيفنتلا ةنجل ىلإ ةمدقم تالاح عبرأ نم ةثالث نع غلبت نأ 
لاثتمالا مدعل ةلمتحم تالاح اهفصوبةدح هريرقت يف رظنلا دعبو ،لاصتا قيرف لماعلا قيرفلا أشنأو .  
تالوادمل ءادتبا ةطقنك مدختسي ثيحب ةركذم ةروص يف لاصتالا قيرف ر يرقت عضو يغبني هنأ ىلع قفاو
سداسلا عامتجالا ريرقت نم ةلصلا ةقيثولا تارقفلا درتهيلع ءانبو . فارطألا عامتجا اهيرجي ىرخأ  

  :هاندأ) UNEP/OzL.Pro.WG.1/26/7(ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو 
قفاو دق قيرفلا نأب ،قيرفلا تالوادم نع ريرقت ميدقت ىدل قيرفلا سيئر حضوأو   -١٣٦"

كلذكو ةعبرألا تاهويرانيسلاب حضوملا وحنلا ىلع ةلكشملل ذيفنتلا ةنجل ديدحت ىلع 
 ، لوكوتوربلا ماكحأ عم ًايشمتم ادب عبارلا ويرانيسلا نأب ةنجللا هيلإ تلصوت يذلا جاتنتسالاب

لولحل تارايخ ةثالث شقانو ىرخأ ةثالث تاهويرانيس ىلع لاصتالا قيرف زكر هيلع ءانبو  
  .ةيلمع

نكمي جاتنإلا تايوتسم باسح ىدل هنأ حيضوتلا فارطألا عامتجال نكمي ،ًالوأف   -١٣٧
ةيلاتلا تاونسلا يف ةطيسو داومك مادختسالا وأ ريدصتلا وأ ريمدتلل تايمك صيصخت فرطلل 

وحن تهجو دق ةصصخ ملا تايمكلا نأ نامضل يلحم ماظن ينعملا فرطلا ىدل نوكي نأ ةطيرش
ةوجرملا ا  ىلع نيزختلا يف تافارحنا يأ ضرع يف رمتست نأ ةنامألل نكمي هنأ ،ًايناث . امادختسا

ليجست نكمي ،ًاثلاثو ،فارطألا عامتجا ىلإ اهنع ًاريرقت مدقتو اهدصرتس يتلا ذيفنتلا ةنجل 
تانايبلا غالبإ ر اطإ لالخ نم ةنيعم ةنس يف ةباقرلا دودح زواجتي لكشب ةجتنملا تايمكلا

نأ يغبنيو ،ةيلاتلا ةنسلا يف اهمسحب مايقلا ،ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالل اهريدصت لاح يفو 
ال ةثالثلا تارايخلا نأ قيرفلا ىأرو ةدئاسلا غالبإلا تامازتلا غالبإلل راطإ يأ يعاري 

  .ضعبلا اهضعب عم ضراعتت
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لصتي ًاعضو لوكوتوربلل ةي عرفلا تائيهلا تهجاو ام اذإ هنأ قيرفلا ىأرو  -١٣٨
ءاغلإلل لباق ريغ ءارجإ يأ ذاختا مدع اهيلعف ،رشع نماثلا فارطألا عامتجا لبق تانوزخملاب 
نم ديزملا دوجو قيرفلا كردأ ماتخلا يفو ،تاهيجوتلا ريفوت نم عامتجالا نكمتي نأ ىلإ 

فرطل حامسلا ًايئيبو ًايداصتقا أفكألا نم نوكيس يتلا عاضوألا يأ ةلكشملاب ةلصتملا رومألا 
طرشب تاونسلا نم ددعل جاتنإلا تايوتسم نم هل قحي ام ىلإ لصي نأ ٥ةداملا بجومب لماع   

ركبم تقو يف جاتنإلا عناصمقالغإلامكتسا   ".  
تقؤملا لامعألا لودج نم١١دنبلا   -ءاط ةدفنتسملا داوملا ةكرح دصرل ماظن عضو نع ىودج ةسارد :  

  )١٧/١٦ررقملا  (فارطألا نيب اميف دودحلا ربع نوزوألل
ةساردل تاصاصتخا ١٧/١٦هررقم بجومب ،لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا عامتجا رقأ   -٣٥  ،

بلطو ،فارطألا نيب اميف دودحلا ربع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةكرح دصرل ماظن عضو ىودج نع 
ع نماثلا عامتجالا ىلع جئاتنلا ضرعت نأو ةساردلا هذ  فارطألل رشموقي نم فلكت نأ ةنامألا ىلإ .
ةرمل ريبدتك انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلا نم رالود ٢٠٠٠٠٠هعومجم ام فارطألا ترقأ امك   

بتكم لالخ نم ،ةنامألا تعد ٢٠٠٦رياني /يناثلا نوناك يفو. ةساردلا لامكتسا ريسيتل ةدحاو  ،
 ، خاو ،ةساردلاب عالطضالل تاحرتقم ميدقتل ةكرش١٤يبورين يف ةدحتملا ممألا كلت ساسأ ىلع ترات  

ما   ةلاكو عم نواعتلاب ،ةساردلا ءارجإل Chatham Houseاشت راد ضورعلا   .ةئيبلا لاجم يف يصقتلا 
لوليأ ةيا  -٣٦  ربمتبس /يف فارطألا ىلإ لاحي نأ ،ةكرشلا كلت عم دقاعتلا دونبل اقفو ،عقوتملا نمو

ألا ىلإ رشع نماثلا عامتجالا ىلإ هميدقتل دعأ يئا٢٠٠٦  ريرقت يف فارطألا بغ رت دقو. فارط 
نم ابسانم هارت امب  فارطألل رشع نماثلا عامتجالا نم ىوتسملا عيفر ءزجلا ةيصوتو ريرقتلا ةشقانم
  .تاءارجإ

تقؤملا لامعألا لودج نم١٢دنبلا   -ياي قيرف ليبق نم ةقرفأل حلاصملا نع حاصفإللةيهيجوت ئدابم :    
  هل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

نم احرتقم ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا يف فارطألا تشقان   -٣٧
ايجولونكتلا قيرف لثم لوكوتوربلاب ةلصتملا ةقرفألل حلاصملا نع حاصفإللةيهيجوتلا ئدابملا نأشب ادنك   

ادنك لبقتت نأ ىلع تقولا كلذ يف قفتاو . هلةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو 
عقوملا ىلع ةنامألا عقوم ىلع رشني اديدج احرتقم عضت نأو ،اهحرتقم ىلع فارطألا نم تاقيلعتلا  
فارطألل رشع نماثلا عامتجالا هيف رظني يكليكبش متي املاح اضيأ فارطألا ىلإ حرتقملا لاحيسو .  
  .ةنامألا ىلإ هميدقت

ج نم١٣دنبلا   -فاك  ةيامح لاجم يف فارطألا اههجاوت دق يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا: تقؤملا لامعألا لود 
  لبقملا دقعلا لالخ نوزوألا ةقبط

احارتقا ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا ءانثأ ،فارطألا تشقان   -٣٨
ىلإ حارتقالا اذه اعدو . هتاسسؤمو لايرتنوم لوكوتورب لبقتسم لوح تاشقانم يف عورشلل ادنك نم
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ىلإ بلطي نأ ىلع ،رمألا اذ . اياضقلاو لئاسملا نم ريبك ددع يف رظنلا  ءاقترالل ىعسم يف ،قفتاو
لوألا نيرشت١٢لبق نوزوألا ةنامأ ىلإ ةيفاضإ اياضقو لئاسم يأ ميدقت فارطألا   ٢٠٠٦ربوتكأ / 

تاشقانم ءارجإ نم نيكمتلل فارطألل رشع نماثلا عامتجالا لبق فارطألا ىلع اهعيزوت نكمي ثيحب 
نم لوألا لصفلا نم ءاح عرفلا يف ةخسنتسم ةيلصألا ةيدنكلا ةضيرعلاو . عامتجالا كلذ يف ىرخأ

عيمج ىلإ اهلاسرإو فارطألا نم ةمدقملا ضئارعلا عيمجتب ةنامألا موقتسو . UNEP/OzL.Pro.18/3ةقيثولا 
رظنلا يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا بغري دق و. ربوتكأ/لوألا نيرشت رهش فصتنم لبق فارطألا

هنأشب فارطألا نم ةمدقملاتاركذملاوادنك حارتقا يف  هاري امبسح ةيضقلا هذ ،   ءاقترالا ةلصاومو  
  .ابسانم

تقؤملا لامعألا لودج نم١٤دنبلا   -مال   ذيفنتلا ةنجل اهيف رظنت يتلا تانايبلا غالبإو لاثتمالا اياضق:  
يتلا اياضقلا نع ًاريرقت ،لامعألا لودج نم دنبلا اذه بجومب ،ذيفنتلا ةنجلسيئر م دقيس  -٣٩  

يتلا اياضقلا نيب نم ناكو . نيثالثلاو عباسلاو نيثالثلاو سداسلا اهيعامتجا يف ةنجللا اهيف ترظن
ماع نع ٧ةداملاب ةقلعتملا تانايبلا ميدقت ذيفنتلا ةنجلل نيثالثلاو سداسلا عامتجالا يف ترظن   ٢٠٠٥، 

يتلا لاثتمالا اياضقب ةقلعتملا تايصوتلا صوصن ديحوت نع ةقروو ،ذيفنتلا ةنجل نع يلوأ ليلد عورشمو 
درت ةيصوت ٥٥عامتجالا كلذ دمتعاو . ةيمانلا نادلبلا لاثتماب لصتملا نيزختلل ليلحتو ،اهعوقو عيشي  

  ).UNEP/OzL.Pro/ImpCom/36/7(عامتجالا ريرقت يف 
تانايبلا ةجلاعم نيثالثلاو سداسلا اهعامتجا يف ةنجللا اهيف ترظن يتلا اياضقلا نيب نم ناكو  -٤٠  

لاثتمالاب قلعتي اميف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ) نأشلا ةليئضلا(ادج ةريغصلا تايمكلاب ةلصتملا 
تبلط ،اهتجلاعم يف دودحملا ةنجللا صاصتخاو ،ةيضقلا هذه ةيمهأ ءوض يفو . لايرتنوم لوكوتوربل

، ٣٦/٥٤اهتيصوت ممعت نأ ةنامألا ىلإ ةنجللا  فارطألا نم هيجوت بلط لمشت يتلا ةنامألا نم بلطلاو  
ةيضقلا هذه نأشب ةنامألا ا   ةقيثولا يف درت(دعأ يتلا ةقرولا ميمعت  UNEP/OzL.Pro.18/INF/7 ( ثيحب

  .رمألا اذه نأشب رينتسم هيجوتب ةنجللا ديوزتب اهل حمسي عضو يف فارطألا نوكت
دحأ نع حضاو فارحنا ىلع يوطنت ةلاح ةجلاعمل الصأ تدعأ دق ركذلا ةفنآلا ةقرولا تناك   -٤١

 ٠،٠٠٥٤(نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ادج ةريغص ةيمك ةطساوب لوكوتوربلا يف ةدراولا ةباقرلا ريبادت 
ةلا ح يف سيل هنأب هدافم يأر نع كلذ يف طروتملا فرطلا برعأو). نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم نط

طخ ابستحا فرطلاو ةنامألا نأ ىلإ ىزعي فارحنا هنأب هكالهتسال ةنامألا فيصوت نأو لاثتما مدع 
ةيرشعلاروسكلانم فلتخم ددعب هكالهتساب حومسملا يونسلا ىصقألا دحلاو فرطلا ساسأ  تراشأو .  

تاررقم وأ لايرتنوم لوكوتورب نم ايأ نأ ىلإ ،ةيضقلا هذه يف اهرظن ضرعم يف ،اهتقو يف ةنامألا  
نع ا روسكلاددع نأشب فارطألا وأ ةنامألل اهيجوت رفوت ال فارطألا   غالبإلا بجي يتلا ةيرشعلا  

تاجردب تغلبأ فارطألا نإف كلذل ةجيتنو ،كالهتسالاو جاتنإلا تانايبو ساسألا ةنسو ساسألا طخ 
ثالث نم ارايعم ٢٠٠٥ماع ذنم تمدختسا ةنامألا نإف ،كلذ نم ضيقنلا ىلعو . ديدحتلا نم ةنيابتم  
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تانايبلا ضرعل ةيرشعروسك نكميو ةراثملا ةلاحلا كلت زواجتت ةيضقلا هذه ةيمهأ نأ ةقرولا تزربأو .  
  .يئاهنلا يجيردتلا صلختلا بوص فارطألا مدقت عم لبقتسملا يف ديزت نأ

ررقملل لمت حملا ريثأتلا نع تامولعملاب ذيفنتلا ةنجل تاشقانم ءارثإل ىعسم يف ،ةقرولا تماقو  -٤٢
ةمدقملا تانايبلا ضئارع مييقتب ،لاثتمالا ديدحت يف اهمادختسا يغبني يتلا ةيرشعلا روسكلاددعب لصتملا   

  :ىلإ مييقتلا راشأو. ةيسيئرلا تاونسلا نم ددعل فارطألا نم
ا   )أ(   رشعنييرسكبانايب نع تالاحلا مظعم يف تغلبأ فارطألا نأ   ؛نيي 
ةقدب لصتت ال ةفنآلا ةلاحلا يف ةنيبملا كلت لثم ةبراضتم تا ريسفت مايق ةيناكمإ نأ  )ب(  

  ؛اهنع غلبملا تانايبلا
ةعضاخ ةنيعم داوم ىلإ ةبسنلاب كالهتسالل هب حومسملا ىصقألا دحلا بيرقت نأ   )ج(  

برقأ ىلإ ٢٠٠٥ماع يف ةباقرلل  وأ يرشع رسك  ةيرايعملا بيرقتلا بيلاسأ مادختساب ني يرشع نييرسك 
ناك نكلو ،ةنسلا كلت يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كلت نم ربكأ يملاع كالهتسا عومجمب ح مسيل نكي مل
  ؛فارطألا ضعبل ةبسنلاب لاثتمالاب ةقلعتم بقاوع نع رفسي نأ نكمملا نم

نأب ،فارطألا نم هيجوت دوجو مدع ىلإ ارظن ،فرط لكل حمست ةنهارلا ةلاحلا نأ   )د(  
شعلاروسكلاددع ىلإ هتانايب برقي    .اهراتخي يتلا ةير 

ةسمخ ةقرولا تفشكتسا ،ةنجللا ىلع ديازتملا لمعلا ءبع ىلإ رظنلابو ،جئاتنلا هذه ءوض يفو   -٤٣  
  :لبقتسملا يف ةلثامم تالاح يأو ةراثملا ةلاحلا نم لك ةجلاعمل اهيف رظنلا نكمي تارايخ

ةيرشع تا مالع ثالث هاضتقمب ةنامألا مدختست يذلا نهارلا عضولا ىلع ءاقبإلا  )أ(  
؛هراتخي يذلا ةيرشعلاروسكلاددع ىلإ هتانايب بيرقت يف ةيرحلا فرط لكل نوكيو     

، (نأشلا ةليئض تايمكب فارحنالا نوكي امدنع فرطلا حلاص هيف امل بيرقتلا   )ب(   الثم
ةلثامتم ةلماعم ساسألاب لفكي نأ هنأش نم ام وهو )نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم نط رشع نم لقأ  ،

؛فارطألاعيمجل    
ةنيعم ةنس يف هفارحنا ناك اذإ فرطلا لاثتما ةلاح يف رظنلا ءاجرإ ىلإ ةنجللا هيجوت   )ج(  

 ، كلذ ثدحي نأ ىلإو ةلبقم ةنس يف ةيمكلا كلت زواجت متي مل ام ،اهيلع قفتم نأشلا ةليئض ةيمك نم لقأ
  ؛ةقحاللا ةنسلا يف ةلاحلا كلت حيحصت متي نأ ةطيرش وأ

نم دحومددع ىلع قافتالا   )د(   ميدقت يفو فارطألا غالبإ يف مدختسي ةيرشعلا روسكلا   
  ؛ذيفنتلا ةنجل ىلع ةلمتحملا لاثتمالا مدع تالاح ضرعو ،فارطألا ىلإ تانايبلا

ددعب غالبإلا يف فارطألا هاضتقمب رمتست يفيلوت ج   )ه(   يذلا ةيرشعلا روسكلا  
تانايبلا ضرع يف همدختست نأ اهل يغبني يذ لا ةقدلا ىوتسم نع هيجوتب ةنامألا ديوزتو ،هعيطتست
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وأ ةنس ةدمل ءاجرإ رربي فارحنا ىوتسم ىلع فارطألا قفاوتو ،لمتحملا لاثتمالا مدع تالاح ةلاحإو 
  .ينعملا فرطلا لاثتما مدع ةلاح يف رظنلل لوطأ

سامتلا يف اهتبغرب فارطألا غالبإ دوت ا   -٤٤  نم هيجوت أ ىلإ ،ةقرولا ةشقانم دعب ،ةنجللا تراشأ
ةيلوؤسم نم لظي ةيضقلا نأشب يئا   ررقم ذاختا نأ نيح يف هنأ ىلإ اضيأ تراشأ اهنكلو ،فارطألا

تارقفلا يف نيبملا كلذ لثم يفيلوت ج   وه لضفملا اهج  ثيح ،ةقرولا نم ٤٢-٣٩نإف ،فارطألا  
ءاجرإ ىلع ةنجللا ت قفاو ،كلذ نيح ىلإو. يلمعلا ىحنملاو ةقدلا يأدبم باعيتسال لضفألا هنأ ودبي

نم اهيلإ مدقي هيجوت يأ ءوض يف فرطلا ةلاح يف رظنلا ةداعإو اهيلع ةضورعملا لاثتمالا ةيضق مييقت 
ةلصلا قيثو ةيضقلا هذه نأشب فارطألا نم مدقملا هيجوتلا نأ ثيحو . فارطألل رشع نماثلا عامتجالا
  .ابسانم هارت امب ةيصوتلا يف فارطألا بغرت دقف ،ةنجللا ىلع ةضورعم ةقلعم ةلاحب

فارطألل رشع نماثلا عامتجالا لبق لاثتمالا ةنجلل نيثالثلاو عباسلا عامتجالا دقعيس   -٤٥
دق تاررقم عورشم يأ كلذ يف امب ،لاثتمالا اياضق نأشب ةنجللا تايصوت عيزوت عقوتملا نمو . ةرشابم

نماثلا عامتجالل يناثلا مويلا يف ،فارطألا اهيف رظني يكل حرتق فارطألل رشعت رظني نأ عقوتملا نمو .  
نم ىوتسملا عيفر ءزجلا ىلإ تايصوت نم ابسانم هنوري ام ميدقتو ةلصلا تاذ اياضقلا يف فارطألا 

  .عامتجالا
تقؤملا لامعألا لودج نم١٥دنبلا   -ميم   لايرتنوم لوكوتورب ليدعتب ادنك نم مدقم حرتقم:  

نم حارتقا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ني رشعلاو سداسلا عامتجالا يف فارطألا ترظن  -٤٦
تاجايتحالا ةيبلتل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإب لصتملا لوكوتوربلا مكح ليدعتب ادنك 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا  هذه ىلإ ادانتسا ،ادنك تحرتقا  و.٥ 
 UNEP/OzL.Pro.18/3ةقيثولا نم يناثلا لصفلا يف لدعملا حارتقالا  دريو ،اهحارتقا ليدعت ،تاشقانملا

نم ةمدقملا ةيلصألا ةيساسألا ةقرولا عم بنج ىلإ ابنج ،فارطألل رشع نماثلا عامتجالا هشقاني يكل 
ليدعتلا نأشب حارتقالا اذ  ادنك.  

تقؤملا لامعألا لودج نم١٦دنبلا   -نون   ىرخأ لئاسم:  
تقو يف اهتشقانم ىلع قافتالاو اهديدحت مت ىرخأ لئاسم ةشقانم يف فارطألا بغرت دق  -٤٧  

  .لامعألا لودج دامتعا

  اهيلإ فارطألا هابتنا يعرتست نأ ةنامألا دوت دق اياضق  - ًايناث
  ةنامألا تاثعب  -فلأ

وأ ةلصلا ةقيثولا ىرخألا تايدتنملا ةطشنأ يف كارتشالا نأشب فارطألا تاهيجوتل اقفو  -٤٨
 ، فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجلل نيعبرألاو عساتلا عامتجالا يف ةنامألا ليثمت ىرجاهدصر  

تناك امك . ٢٠٠٦هيلوي /زومت يف ادنكب لايرتنوم يف ،هل عباتلا تالاكولا نيب ام قيسنتلا عامتجاو
ةيميل قإلا تاكبشلا تاعامتجا كلذ يف امب ،نوزوألاب ةلصتملا تاعامتجالا روضح يف ادج ةطشن ةنامألا
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ددع يف نوزوألا مويب تالافتحالا يف ةنامألا كراشت نأ عقوت . نوزوألا يلوؤسمل  ي ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
  .فارطألا نم

  نوزوألا ةقبط ةيامحل ةيلودلا تادهاعملل ثدحم ليلد رشن  -ءاب
ةخسنلا لمشتسو . نوزوألا ليلد نم ةديدج ةعبط دادعإب ةصاخلا تابيترتلا يف ةنامألا تعرش  -٤٩

اذه يف ذختا ام ةلماش فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىتح ةذختملا فارطألا تاررقم عيمج ةثدحمل ا
عامتجالا هيف دقعي يذلا تقولا يف فارطألل احاتم ديدجلا ليلدلا نوكي نأ عقوتملا نمو . عامتجالا
  . فارطألل رشع نماثلا

  لايرتنوم لوكوتورب ءاشنإل نيرشعلا ىركذلاب لافتحالا  -ميج
ىركذلاب لافتحالاب ةلصتملا ةطشنألا نأشب راكفألا لدابتلاهنم ىعسم يف ،ةنامألا تأشنأ   -٥٠  

شماه ىلع نيترم عمتجا فارطألا نم يمسر ريغ ايراشتسا اقيرف ،لايرتنوم لوكوتورب ءاشنإل نيرشعلا 
ىلإ اهت شقانم تمت يتلا ةطشنألا تمسقو. ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا
. مالعإلا طئاسوب ةلصتملا ةطشنألاو ،ةيساردلا تاقلحلاو ،ريدقتلا زئاوج: يبيرقت لكشب تالاجم ةثالث

ددع رادصإ ةركف كلذكو ،ىرخأ فارطألا ةددعتم تاقافتا نم نيكراشم باذتجا ةدئاف تشقونو 
ةلبقملا ةديدعلا ر وهشلا ىدم ىلع ،ةنامألا موقتسو. اهيلع لوصحلا روهمجلل لهسي يتلا تاعوبطملا نم

عورشلاو عسوأ لكشب رواشتلاب ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عباسلا عامتجالا ىلإ ةيدؤملا 
ةيساردلا تاقلحلاةماقإوزئاوجلاب نيزئافلا رايتخال تايلمع يف  ءاقبإل اهنم ىعسم يف ،ةنامألا موقتسو .  

، ةنورملا ميظعتب ،ىندألا اهدح دنع ةينزاوملا راثآلا  فارطألا نم ةيعوط تامهاسم سامتلاو ةينزاوملا
لثم رومأ ةيطغت يف ةدعاسملل ةفيضملا ةموكحلا نم معدو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم تامهاسمو 
ثدح ةفاضتساو يمالعإ راشتسم عم دقاعتلاو ،ايجولونكتلل ىدتنم دقعو ،نيوعدملا فويضلا ةكراشم 

  .يلافتحا
ىرخأ ةيلود تايدتنم يفنوزوألاب ةلصتملا لامعألا  -لاد    

اصرف سمتلت نأ ،رومأ ةلمج نم ،نوزوألا ةنامأ ىلإ هيف بلط يذلا ١٦/٣٤ررقملل اقفو   -٥١  
لوكوتوربب ةلصتملا اياضقلاب قلعتي اميف ةلصلا ةقيثو ىرخأ تامظنم وأ تايقافتا عم ا   واعت زيزعتل

ا يقافتا تاعامتجا نع فارطألا عامتجا ىلإ ريرقت ميدقتو لايرتنوم رضح ىرخأ تامظنم وأ تا
ةنامأ نإف ،اهنم تانامألا كلت اهتبلط وأ ةلصلا تاذ تانامألا نم اهيلإ تمدق تامولعم يأو ةنامألا 

يف تقلت ا   ناريزح٢٧أب فارطألا عامتجا غالبإ يف بغرت نوزوألا ةنامأ نم ةلاسر ٢٠٠٧هينوي /   
ةيعرفلا ةئيهلا نم مدقم ةروشملا ىلع لوصحلاب ابلط لقنت خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا  
ةئيهلاو . لايرتنوم لوكوتورب ماظن ىلع رثؤت دق ةيضقب قلعتت ةينقتلاو ةيملعلا ةروشملا نأشب ةيقافتالل

اهررقم نم ٢ةرقفلا يف صاخ هجوب رقت ةيعرفلا   8/CMP.1 )١(:  
                                                           

  .١٠٠: ، صFCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1ةيراطإلا ةيقافتالا ةقيثو   )١(
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ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرم ريمدت لجأ نم تاثاعبنالا ضيفخت تاداهش رادصإ نأ"..  يف ٢٣- 
نم ربكأ يملاع جاتنإ ىلإ يضفي نأ نكمي ةديدجلا ٢٢-ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم قفارم  
ناك امم ٢٣-ةيرولف ورديهلا نوبركلا تابكرم وأ / و٢٢-ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم  
  ".تادايزلا هذه لثم ىلإ يضفت نأ ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآل يغبني ال هنأو كلذ فالخب ثدحيل

ةجلاعمل ةيلمع الولح رولبت ةينعملا تانايكلا نم تالخدم ةيعرفلا ةئيهلا تسمتلا ،هيلع ءانبو   -٥٢
رمتؤم هدمتعي يكل ةيضقلا نع ررقم عورشم دادعإ ءانثأ اهيف رظنلا نكمي ثيحب افنآ ةروكذملا راثآلا 

يف دقعتس يتلاو ةيناثلا هترود يف وتويك لوكوتورب يف فارطألا عامتجا هفصوب لمعي يذلا فارطألا 
يف فارطألا لبق نم ةطلس تيطعأ ا . ٢٠٠٦ربمفون /يناثل ا نيرشت  أ نوزوألا ةنامأ دقتعت الو

هيجوت يأب بحرتو ،ةيضقلا هذه نأشب ةيعرفلا ةئيهلا ىلإ ةلقتسم تاقيلعت ميدقتل لايرتنوم لوكوتورب 
لايرتنوم لوكوتورب نم لك يف فارطألا سمي رمألا اذه نأ ىلإ رظن لابو ،لاح يأ ىلعو. فارطألا نم

يف لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا يف نولثمملا بغري دقف ،وتويك لوكوتوربو 
ذخأ نكمي ثيحب ةيراطإلا ةيقافتالا تاعامتجا نورضحي نيذلا مهئارظن عم رومألا هذه ةشقانم يف رظنلا 

  .تالوادملا كلت يف رابتعالا يف لايرتنوم لوكوتورب حلاصم
رمتؤملل لوألا عامتجالا ترضح ا   -٥٣  أب املع فارطألا عامتجا ةطاحإ يف ةنامألا بغرت امك

رياربف /طابش رهش يف ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاب يبد يف دقع يذلا ةيئايميكلا داوملا ةرادإل يلودلا
داوملل ةيلودلا ةرادإلل يجيتارتسالا جهنلا دام تعا قايس يفو ،عامتجالا اذه لالخو. ٢٠٠٦

يف ،امهنكمي ناك نإ اميف رظنلا ىلإ فارطألا ددعتملا هقودنصو لايرتنوم لوكوتورب يعد ،ةيئايميكلا 
ةيفيك يف رظنلا ىلإو ،ةلصلا ةقيثولاو ةمئالملا يجيتارتسالا جهنلا فادهأ ذيفنت امعدي نأ ،امهتيالو راطإ 

ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر نم نوزوألا ةنامأ اهتقلت تالسارم يف رمألا اذه ركذ امك. كلذب مايقلا  
اذه نأشب فارطألا نم اهيجوت يقلت ىلإ بيحرتلا نيعب ةنامألا رظنتسو. فارطألا ددعتم قودنصلل  
  .رمألا

ررقملاو ١٦/٣٤ررقملا زيزعت ضرعم يفو   -٥٤ عامتجا بلط يذلا هالعأ امهيلإ راشملا ١٦/١٥   ،
 ةياقولةيلودلا ةيقافتالا ةنامأ عم نواعتلا نم ديزملا يف طرخنت نأ نوزوألا ةنامأ ىلإ ا مهيف فارطألا
دافيإب فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ ةدعاسم نوزوألا ةنامأ تبلط تاتابنلا يفظوم نم فظوم،   
 ١٥راي عملا حيقنت يف رظني ناك يذلا ةيقافتالل ةينقتلا قرفلا ىدحإل كرويوين يف عامتجا ىلإ قودنصلا
يف فارطألا ىلإ عامتجالا اذه نع ريرقت مدق دقو . تابنلا ةحص ةيامح ريبادتل ةيلودلا ريياعملا نم
  )٢(.ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سداسلا عامتجالا

يموكحلا قيرفلاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نيب ام نواعتلا افنآ ١٩ةرقفلا يطغتو   -٥٥  
  ".خانملا ماظنو نوزوألا ةقبط ةيامح"نونعملا صاخلا امهريرقت نأشب خانملا ريغتب ينع ملا يلودلا

                                                           
ةرقفلا UNEP/OzL.Pro.WG.1/26/7ةقيثولا رظنأ  )٢( اهدعب امو١٠٩،   .  
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ررقملا يف فارطألا عامتجابلط   -٥٦ دصرت نأ ،رومأ ةلمج نم ،نوزوألا ةنامأ ىلإ ١٤/١١   
اذ اريرقت مدقت نأو ةئيبلاو ةراجتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ةنجلل ةيئانثتسا ةرود يف تاروطتلا  
  .تاروطتلا كلتل زجوم يلي اميفو. فارطألا رمتؤم ىلإ نأشلا

رياربف /طابش يف نيتيئانثتسا نيترود ةئيبلاو ةراجتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ةنجل تدقع  -٥٧
ةرقفلاب ةلصتملا اياضقلا يف رظنلل ٢٠٠٦هيلوي /زومتو يرازولا يبد نالعإ نم٣١،  نيب ةقالعلا نأشب )٣(   
ةيئيبلا تاقافتالا يف اهيلع صوصنملا ةددحملا ةراجتلا تامازتلاو ةيلاحلا ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم د عاوق

تاقافتالا تانامأو ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم نيب تامولعملا لدابتب ةقلعتملا تاءارجإلاو ،فارطألا ةددعتملا 
تامدخلاو علسلا ىلع ةيفيرعتلا ريغ زجاوحلاو تافيرعتلا ءاغلإ وأ ضيفختو فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا  
تاحارتقالا نم ددع حرطو اياضقلا كلت نأشب ازيكرت رثكأ ةلوادم ءارجإب ةيلمعلا تحمس دقو . ةيئيبلا

دوفولا لصاوتسو . ٣١ةرقفلا دونب عيمج تحت ترج يتلا ريبك دح ىلإ تاشقانملا ترثأ يتلا ةديدجلا 
ةيالولا هذهل ةيباجيإ ةجيتنقيقحتلج أ نم تاضوافملا فنأتست امدنع دنب لك ىلع لمعلا  .  

____________  

                                                           
  .WT/MIN(01)/DEC/1: ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ةقيثو  )٣(


