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ةيقافتا يف فارطأل ا رمتؤمل عساتلاعامتجالا 

  نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف
نورشعلاوثلاثلاعامتجالا  لوكوتورب يف فارطألل    

 نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم

  ٢٠١١ ربمفون/يناثلا نيرشت ٢٥ - ٢١ ،ايسينودنإ ،يلاب

  حورشملا تقؤملا لامعألا لودج
  )٢٠١١ربمفون /يناثلا نيرشت ٢٣ - ٢١(يريضحتلا ءزجلا   -  ًالوأ

لامعألا لودج نم١دنبلا (يريضحتلا ءزجلا حاتتفا  -فلأ  يريضحتلا ءزجلل تقؤملا   (  
تاعامتجا دقعت اميف ،تاونس ثالث لك ةرم ان ييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم تاعامتجا دقعت -١
جردناتئيهلا اهيف عمتجت يتلا تاونسلا يفف. ًايونس لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا لاوط ةسرامملا ت   
ب امىلع ديزي  ام وأ ةيضاملا رشعلا تاونسلا  . ةكرتشم لامعأ لوادجبو ةكرتشم ةروصاعامتجا رييست
يريضحت ءزج  - نيأزجىلإ ةكرتشملا تاعامتجالا كلت لامعأ م يسقت ىلع ًاضيأ ةسرامملا تجرد امك
ىوتسملا عيفر ءزجو ،ًاعم لايرتنوم لوكوتوربو ان ييف ةيقافتاب ةصاخلا اياضقلا يطغي مايأ ةثالث ىلإ دتمي
  .اياضقلا يتعومجم اتلك ًاضيأ يطغي نيموي ةدمل
حابص نم ةرشاعلا ةعاسلا يف كرتشملا عامتجالا نم يريضحتلا ءزجلا حتتفي نأ ررقملا نمو  -٢

يناثلا نيرشت٢١نينثالا  ايسينودنإ ،يلاب يف اوداسون يف تارمتؤملل يلودلا يلاب زكرمب٢٠١١ربمفون /   . 
  )ايسينودنإ ةموكح يلثمم(لثمم نايب   - ١
 )ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب يلثمم(لثمم نايب   - ٢

جمانربو ايسينودنإ ةموكح نم لك ولثمم يبيحرت نايبب يلديس ،يريضحتلا ءزجلا حاتتفا ىدلو  -٣
 .ةئيبلل ةدحتملا ممألا
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يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم٢دنبلا (ةيميظنتلا لئاسملا   - ءاب  (  
  يريضحتلا ءزجلا لامعأ لودج رارقإ  - ١

ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف يريضحتلا ءز جلل تقؤملا لامعألا لودج دري -٤
UNEP/OzL.Conv.9/1-UNEP/OzL.Pro.23/1 يسو نأ فارطألا دوت دقو . هرارقإل فارطألا ىلع ضرع 

دنبلا تحت اهتفاضإ ىلع قفتت دق دونبيأ كلذ يف امب ،لامعألا لودج دمتعت   .‘‘ىرخأ لئاسم ’’،٦ 
  لمعلا ميظنت  - ٢

٥-  ، لماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئرلا يريضحتلا ءزجلا ةسا ئر يف كرتشيسةداعلا تجرد امكو
يداميكلا يدوغ ةديسلا ًايلاح امه(ةيوضعلا حوتفملا  . ))لاغنسلا(اليس خيش ياييدن ديسلاو ) ادنلوه( 

ةيفيكلا نأشب فارطألا ىلإ ًاحرتقم ،يعرفلا دنبلا اذه تحت ،ناكراشملا ناسيئرلا مدقي نأ عقوتملا نمو 
لامعألا لودج يف ةجردملا دونبلا اتي نأ نادوي يتلا  الوان.  

ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم ٣دنبلا (لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا نيب ةكرتشملا لئاسملا   - ميج  
  )يريضحتلا

  لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتال نيينامئتسالا نيقودنصلا اتينازيمو نايلاملا ناريرقتلا  - ١
ةينعم ةنجل ،دنبلا اذه تحت ،فارطألا ئشنت نأ عقوتملا نمو -٦ يتينازيم ةشقانم لجأ نم ةينازيملا ب 
بسانم وه امبسحًايمسر اهدامتعا لجأ نم كلذو ،لمعلل تايصوت ميدقتو ةنامألا عيفرلا ءزجلا  ءانثأ ،، 
 .ىوتسملا

 لايرتنوم لوكوتورب ىلع تاليدعتلاو لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح  - ٢

ًاررقم دمتعت نأ ىلع فارطألاتجرد  -٧ ىلع قيدصتلا ةلاح هيف لجست عامتجا لك يف    
 نيررقملا يعورشم يف ةلأسملا هذه نأشب نيررقملا يعورشم ىلإ عوجرلا نكميو. نوزوألا تادهاعم
 -UNEP/OzL.Conv.9/3 ةقيثولا نم يناثلا لصفلا يف] فلأ فلأ/[٢٣و ]فلأ فلأ[/٩

UNEP/OzL.Pro.23/3.  
يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم٤دنبلا (لايرتنوم لوكوتوربب ةقلعتملا لئاسملا   - لاد  (  
  لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتلفارطألا ددع تملا قودنصلا دراوم ديدجت  - ١
ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا دراوملا ديدجتب ةينعملا لمعلا ةقرف نع رداصلا يليمكتلاريرقتلا  )أ( مييقتلاو    

  يداصتقالا
ةقرف نع رداصلا يليمكتلا ريرقتل لضرع ىلإ ،دنبلا اذه تحت ،فارطألا عمتست نأ عقوتملا نم  -٨
 .قودنصلا دراومل بقترملا ديدجتلا شقانت نأو ،فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجتب ةينعملا لمعلا
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  تباثلا فرصلا رعس ةيلآ لجأ ديدمت  )ب(
، تلا نوضغ يف ،فارطألا تدمتعا  -٩ فارطألا ددعتملا قودنصلا دراومل ةريخألا ةديدعلا تاديدج

ضعب اههجاوت يتلا ةيرادإلا تابوعصلا فيفختل كلذو تباث فرص رعس ةيلآ مادختسا نأشب تاررقم 
فارطألا ددعتملا قودنصلا يف اميدقتيف فارطألا   اكارتشا هدعأ ررقم عورشم ىلإ عوجرلا نكميو .  

عورشم هفصوب كلذو نيثالثلاو يداحلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لما علا قيرفلا هأشنأ لاصتا قيرف
لالخو . UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف  ]ءاب[/٢٣ررقملا 

بقترملا ديدجتلا ىلع ةيلآلا قيبطت ةيناكمإ يف فارطألا رظنت نأ عقوتملا نم ،يريضحتلا ءزجلا اذه 
، قتت نأو دراوملل ىوتسملا عيفرلا ءزجلاءانثأبسانم وه امبسح ،اهدامتعال تايصوتب مد  . 

ةداملا نم تاءافعإلابةلصتملا لئاسملا   - ٢ لايرتنوم لوكوتورب نم٢     
  ٢٠١٣ و٢٠١٢يماعل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت   )أ(

قيرف تايصوت يف لامعألا لودج نم يعرفلا دنبلا اذه تحت ،فارطألا رظنت نأ عقوتملا نم  -١٠  ،
 ٢٠١٣ و٢٠١٢نيماعلل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 

   .ىوتسملا عيفرلا ءزجلا لالخ ،بسانم وه امبسح ،هدامتعال نأشلا اذه يف ررقم عورشم دِعت نأو
تاقيبطتلا ضارغأل ١١٣ - يرولف يرولكلا نوبركلا بكرمل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ  )ب(  

  يسورلا داحتالا يف ةيوجلا ةيئاضفلا
عورشم ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا عامتجالا لالخ يسورلا داحتالا مدق   -١١
 ١١٣- يرولف يرولكلا نوبركلا بكرمل ةيرورض تامادختسال ءافعإ فرطلا هبجومب حنمي ررقم
كلذ عورشم نأشب لمعلل ةبسانم ةيصوتب مدقتتو شقانت نأ فارطألا نم رظتنيو. ةيئاضفلا تاقيبطتلل  

ةقيثولا نم لوألا لصفلا  يف]ءاه[/٢٣ررقملا عورشم ةروص يف هيلإ عوجرلا نكمي يذلا ررقملا   
UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3.  

نيماعلل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت  )ج(   ٢٠١٣ و٢٠١٢ 
قيرف تايصوت يف لامعألا لودج نم يعرفلا دنبلا اذه تحت ،فارطألا ر ظنت نأ رظتني  -١٢
شب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا اذ ِِعت نأو ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت نأ  ًاررقم د

، امبسحهدامتعال نأشلا بسانم وه  ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ءانثأ،   .  
  نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا يفليثيملا ديمورب تامادختسا   )د(

نأشب ررقم عورشم نيثالثلاو يداحلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا شقان  -١٣  
نأ رظتنيو . يبوروألا داحتالا نم مدقم نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسا

ةروص يف هيلإ عوجرلا نكمي يذلا ررقملا كلذ عورشمنأشب كلذك تاشقانم يف فارطألا لخدت   
  .UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف  ]واو/[٢٣ررقملا عورشم 
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  ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل لماشلا ءافعإلا  )ه(
ىلع ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا عامتجالا لالخ نيصلا تدكأ   -١٤
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ريثكلا هجا وت يتلا تابوعصلا داوملل لئادب قيبطت يف ٥   

كلت ىلإ هاضتقمب حمسي ررقم عورشم تمدقو ،ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل نوزوألل ةدفنتسملا 
تالاح يف ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا ىلعًايلاح ضورفملا رظحلاب ديقتلا مدعب فارطألا ةيدرف    

لوألا نوناك٣١ىتح  ىلع صنيو ٢٠١٤ربمسيد /  اهعامتجا يف ةلأسملا هذه فارطألا ضرعتست نأ   
كلذعورشم نأشب لمعلل ةبسانم ةيصوتب مدقتتو فارطألا شقانت نأ رظتنيو. نيرشعلاو سداسلا ررقملا    

 ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف ]ياز/[٢٣ررقملا عورشم ةروص يف هيلإ عوجرلا نكمي يذلا 
UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3.  

لماوع كو ةطيسو داومك تامادختسالا نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبنإلمظتنملا فيفختلا   )و(
  عينصتلل

عورشم ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا عامتجالا يف ،فارطألا تشقان   -١٥
نم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تاثاعبن إلمظتنملا فيفختل ا نأشبيبوروألا داحتالا نم مدقم ررقم 

نم ديزملا يف فارطألا لخدت نأ رظتنملا نمو . عينصتلل لماوعكو ةطيسو داومك تامادختسالا
لصفلا يف ]ءاح/[٢٣ررقملا عورشم ةروص يف هيلإ عوجرلا نكمي يذلا ررقملا عورشم نأشب تاشقانملا   

  . UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3ةقيثولا نم لوألا 
  ًايئيب ةميلس ةروصب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم صلختلا  - ٣

 يذلايداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت يف رظنلا فارطألا لصاوت نأ عقوتملا نم   -١٦
هيفميقت ب تارايخلا  يدع لئاسمنأش    . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتب ةلصتم ةد 

ا يحنتلل ةيهيجوتلا ئدابملاو حيشرتلا تايلمعلامكتسا  - ٤ مييقت لاو ايجولونكتلا قيرفب ةصاخل 
  يداصتقالا

قيرف همدق ضرع ىلإ ،نيثالثلاو يداحلا هعامتجا يف ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا عمتسا   -١٧
ان ،ضرعلا كلذبقعو. قيرفلا ءادأب ةلصتم تاحرتقم نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا تشق  

نمو . ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ايلارتسأنم مدقم ةلص تاذ عيضاوم نأشب ررقم عورشم فارطألا 
ةروص يف ًاضيأ هيلإ عوجرلا نكمي يذلا ررقملا كلذ عورشم نأشب ا   اشقانم فارطألا لصاوت نأ عقوتملا

  .UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف  ]لاد/[٢٣ ررقملاعورشم 
  نفسلا ةنايص يف ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةجلاعم  - ٥

ررقم عورشم ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا عامتجالا يف ف ارطألا تشقان  -١٨
رزجو ايسول تناسو زيلب هتمدق نفسلا ةنايص يف ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةجلاعم نأشب 

نأشب ا . ادانيرغو تنسنف تنسو وغابوتو دادينيرتو لاشراملا  الوادم فارطألا لصاوت نأ عقوتملا نمو
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لوألا لصفلا يف ]فاك/[٢٣ررقملا عورشم ةروص يف هيلإ عوجرلا نكمي يذلا ررقملا كلذ عورشم   
  .UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3ةقيثولا نم 

نوزوألل ةدفنتسملاداوملا لئادب نع ةيفاضإ تامولعم  - ٦    
عورشم ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا عامتجالا يف ،فارطألا تشقان  -١٩  
نأشب ارسيوس هتمدق ررقم نأ عقوتملا نمو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لئادب نع ةيفاضإ تامولعم داجيإ 

نأشب ا   ررقملا عورشملا ةروص يف هيلإ عوج رلا نكمي يذلا ررقملا كلذ عورشمالوادم فارطألا لصاوت
ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف ]ءاي[/٢٣  UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3. 

  ايقيرفأ يف ليثيملا ديمورب مادختسا  - ٧
عورشم ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا عامتجالا يف ،فارطألا تشقان  -٢٠  

، لا ةيسيئرلا تايدحتلا نأشبررقم  نم مدق مليثيملا ديمورب نم صلختلا يف ةيقيرفألا نادلبلا هجاوت يت
يوبابمزو ايبمازوسنوتو نادوسلاو برغملاو يوالمو رصمو اينيكو نوريماكلاو رئازجلا عقوتملا نمو .   

عورشم ةروص يف هيلإ عوجرلا نكمي يذلا ررقملا كلذ عورشم نأشب ا   الوادم فارطألا لصاوت نأ
 .UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف  ]فلأ[/٢٣ررقملا 

  لايرتنوم لوكوتورب ىلع ةحرتقملا تاليدعتلا  - ٨
  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو كيسكملاو ادنك نم حرتقم ليدعت   )أ(
  ةدحوملا ايزينوركيم تايالو نم حرتقم ليدعت  )ب(

رايأ٧يف ،نوزوألا ةنامأ تقلت   -٢١ ةموكح نم مدقم لوكوتوربلا ليدعتب ًاحرتقم ،٢٠١١ويام /   
رايأ٩يفو . ةدحوملا ايزينوركي متايالو لوكوتوربلا ليدعتب ًاحرتقم ًاضيأ ةنامألا تقلت ٢٠١١ويام /    
حرتقملا ىلإ عوجرلا نكميو.ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو كيسكملاو ادنك نم لك تاموكح نم  ني 
ةداملا ماكحأب ًالمع نيمدقملا ةداملا نم ١٠ةرقفلاو انييف ةيقافتا ن  م٩  نيتقيثولا يف لوكوتوربلا نم ٢   

UNEP/OzL.Pro.23/5و UNEP/OzL.Pro.23/6 امهشقان نيذللا ،نيحرتقملا الك فدهيو . يلاوتلا ىلع
هماكحأ نيمضتل لوكوتوربلا ليدعت ىلإ ،نيثالثلاو يداحلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا 

ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نم ماتلا يجيردتلا صلختلا ىلإيدؤت طباوض نأ عقوتملا نمو .  
  .ليصفتلا نم ديزمب ةحرتقملا تاليدعتلا هذه فارطألا شقانت

ةقرفأ ريراقت نم ٢٠١٤ماع ريراقتل ةلمتحملا زيكرتلا تالاجم   - ٩   تاونس عبرأ لك ردصت يتلا مييقتلا 
يداحلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا نم بلط ى لع ًءانب ،ةنامألا تدعأ  -٢٢

دوت دق يتلا ةلمتحملا تاهيجوتلا نأشب مييقتلا ةقرفأ نم ةمدقملا تاحرتقملا تمض ةقيثو نيثالثلاو 
ريراقت نم ٢٠١٤ماع ريرقت دادعإ لاجم يف ةقرفألا ىلإ اهمدقت نأ فارطألا  لك اهردصت يتلا مييقتلا  

اميف رظنلا كلذ يف امب ،ليصفتلا نم ديزمب ةلأسملا هذه يفرظنت نأ فارطألا دوت دقو . تاونس عبرأ اذإ  
  .ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ءانثأ اهدامتعا ةيناكمإل ةلص تاذ تاررقم عيراشم يأ مدقت فوس تناك
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يوناثلا جتنملا٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بكرم تاثاعبنانم يجيردتلا صلختلا   - ١٠    
ررقم عورشم ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا عامتجالا يف فارط ألا تشقان  -٢٣

نوبركلا بكرم تاثاعبنا نم دحلا نأشب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو كيسكملاو ادنك نم مدقم 
ًاجتنم هفصوب٢٣- يرولفورديهلا ًايوناث  يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرم جاتنإ نم  نمو . ٢٢-  

عورشم ةروص يف هيلإ عوجرلا نكمي يذلا ررقملا عورشم نأشب ا   الوادم فارطألا لصاوت نأ عقوتملا
ةقيثولا نم لوألا لصفلا يف ]ج[/٢٣ ررقملا  UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3. 

جاهنبوك ليدعتل ةبسنلابلابين ةلاح  - ١١   لايرتنوم لوكوتوربل ن 
نم ًابلط ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا عامتجالا يف ،فارطألا تشقان  -٢٤  

 ٤ةداملا نم  ٩ و٨نيترقفلا ءوض ىلع اهلاثتما ةلاح يف فارطألا عامتجاو لماعلا قيرفلا رظني نأب لابين 
هتاليدعتو لوكوتوربلا بجومب ةيراجتلا تاءازجلا قيبطت يدافت بدلبل لناحمست نيتللا لوكوتوربلا نم 

ا . هتاليدعتو لوكوتوربلا ماكحأل لماك لاثتما ةلاحب هنأ تابثإب الوادم فارطألا لصاوت نأ عقوتملا نم
  .ذيفنتلا ةنجل يف ةشقانملل ًاضيأ عضخت يتلاو ةلأسملا هذه نأشب

  ٢٠١٢ماعلل لايرتنوم لوكوتورب تائيه ةيوضع يف رظنلا   - ١٢
  ذيفنتلا ةنجل يف ءاضعألا  )أ(

نأشب ررقم عورشم ةنامألا تدعأ دقو . ذيفنتلا ةنجل ةيوضع يف ًايونس فارطألا رمتؤم رظني  -٢٥
لصفلا يف ]ءاب/[٢٣ررقملا عورشم ةروص يف دريو هيف رظنلل فارطألل دنبلا اذه  ةقيثولا نم يناثلا   

UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3.  
  فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا يف ءاضعألا  )ب(

٢٦-  ىلع هبجومب قدصت ًاررقم دمتعت نأ ةنس لك يف لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا نم بلطي  
هبئانوةنجلل سيئرلارايتخاب ًاملع طيحتو ةيذيفنتلا ةنجللا يف ددجلا ءاضعألا رايتخا  ةنامألا تدعأ دقو .  

ماعل سيئرلا بئانو سيئرلاو ءاضعألا رايتخا نأشب هباشم ررقم عورشم فارطألا رظنل ريو،٢٠١٢  د  
ةقيثولا نم يناثلالصفلا يف  ]ميج/[٢٣ررقملا عورشم ةروص يف   UNEP/OzL.Conv.9/3-

UNEP/OzL.Pro.23/3. 

  ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئرلا  )ج(
نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نيب نم لثمم رايتخاب ةنس لك فارطألا عامتجا موقي   -٢٧  

نم رخآ لثممو ٥ةداملا  نيكراشم نيسيئرك المعي يكل ةرقفلا هذه بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نيب   
يكل دنبلا اذه نأشب ررقم عورشم ةنامألا تدعأ دقو . ةيلاتلا ةنسلا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل

 ، ةروصيف دريوفارطألا هيف رظنت ررقملا عورشم   ةقيثولا نميناثلالصفلا يف  ]لاد/[٢٣    
UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3.  
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كراشم سيئر ىلع قيدصتلا  )د( ءاربخ ريبكو ةيئايميكلا داومل اب ةينعملاةينقتلا تارايخلا ةنجلل ديدج  
  يداصتقالا مييقتلاوايجولونكتلا قيرف 

ررقم عورشم ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاو يداحلا عامتجالا ءانثأ ،نابايلا تمدق   -٢٨
ءاربخ ريبكو ةيئايميكلا داومل اب ةينعملاةينقتلا تارايخلا ةنجلل ديدج كراشم سيئر ىلع قي دصتلا نأشب
نكمي يذلا ررقملا عورشم يف فارطألا رظنت نأ رظتنملا نمو . يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف

-UNEP/OzL.Conv.9/3ةقيثولا نم لوألا لصفلا  يف ]ءاط/[٢٣ررقملا عورشم ةروص يف هيلإ عوجرلا 

UNEP/OzL.Pro.23/3. 

  ذيفنتلا ةنجل اهيف رظنت يتلا غالبإلاو لاثتمالا لئاسم  - ١٣
مت يتلا فارطألا لاثتما لئاسم نأشب ريرقت ميدقتب دنبلا اذه تحت ،ذيفنتلا ةنجل سيئر موقي   -٢٩
دق يريضح تلا ءزجلا لالخو. ةنجلل نيعبرألاو عباسلاو نيعبرألاو سداسلا نيعامتجالا ءانثأ اهيف رظنلا

عيراشم ميدقت يغبني ناك اذإ اميف رظنلاو ليصفتلا نم ديزمب ةلص تاذ لئاسم ةشقانم فارطألا دوت 
  .ىوتسملا عيفرلا ءزجلا ءانثأ اهدامتعا ةيناكمإ يف رظنلل ةلصلا تاذ تاررقم

يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم٥دنبلا (انييف ةيقافتاب ةقلعتملا لئاسملا   - ءاه  (  
  انييف ةيقافتا يف فارطألل نوزوألا ثوحب يريدمل نماثلا عامتجالا ريرقت  - ١

، ٣/٨ و١/٦نيررقملل ًاقفو   -٣٠ تاونس ثالث لك ،ةنامألا دقعت ،انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل  
يف فارطألل نيعباتلا نوزوألا ثوحب يريدمل ًاعامتجا ،ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا عم نواعتلاب 

، (نماثلا عامتجالا ءانثأو . انييف ةيقافتا رايأ٤-٢فينج نوزوألا ثوحب وريدم مدقت )٢٠١١ويام /   ،
نكمي يتلا تايصوتلا كلت ةشقانمب فارطألا موقت نأ عقوتملا نم و. اهيف رظنلل فارطألل تايصوتب

  .UNEP/OzL.Conv.9/6ةقيثولا يف اهيلإ عوجرلا 
  انييف ةيقافتاب ةلصلا تاذ مظتنملا دصرلاو ثوحبلا ةطشنأ ليومتل ماعلا ينامئتسالا قودنصلا ةلاح  - ٢

ررقملا يف ،انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم اعد   -٣١ يقلتل صاخ ينامئتسا قودنص ءاشنإ ىلإ ٦/٢   ،
يف انييف ةيقافتاب ةلصلا تاذ مظتنملا دصرلاو ثوحبلا يلاجم يف ةنيعم ةطشنأ ليومت ضرغل تاعربتلا 

ااو ةيمانلا نادلبلا لاقتنا ةلحرمباداصتقا رمت يتلا نادلبل نع ريرقت ىلإ فارطألا عمتست نأ عقوتملا نمو .  
  .UNEP/OzL.Conv.9/5ةقيثولا يف قودنصلا كلذ ةلاح نع ريرقت دريو . قودنصلا كلذ ةلاح

يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم٦دنبلا (ىرخأ لئاسم   - واو  (  
تقو  تريثأىرخأ لئاسم يأ يف لامعألا لودج نم دنبلا ا ذه تحت ،فارطألا رظنت فوس  -٣٢
  .لامعألا لودج رارقإ
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نيرشت ٢٥ و٢٤(ىوتسملا عيفرلا ءزجلا   - ًايناث   )٢٠١١ ربمفون/يناثلا 

تقؤملا لامعألا لودج نم١دنبلا (ىوتسملا عيفرلا ءزجلا حاتتفا   - فلأ ىوتسملا عيفرلا ءزجلل   (  
ثلاثلا عامتجالاو فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالل ىوتسملا عيفرلا ءزجلا حتتفي نأ ررقملا نم  -٣٣  

يناثلا نيرشت٢٤سيمخلا موي نم ًاحابص ةرشاعلا مامت يف فارطألل نورشعلاو    .٢٠١١ربمفون / 
  )ايسينودنإ ةموكح يلثمم( لثمم نايب  - ١
  )ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب يلثمم(لثمم نايب   - ٢
  انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل نماثلا عامتجالا سيئر نايب  - ٣
  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا سيئر نايب  - ٤

يسيئرو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ايسينودنإ ةموكح نم لك لثمم يحاتتفا نايبب يلديس   -٣٤
لايرتنوم لوكوتورب يف نيرشعلاويناثلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل نماثلا عامتجالا   .  

ىوتسملا عيفرلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم٢دنبلا (ةيميظنتلا لئاسملا   - ءاب   (  
  انييف ةيقافتايف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالا بتكم ءاضعأ باختنا   - ١

ًادانتساو . ًاررقمو سيئرلل باون ةثالثو ًاسيئر ،يلخادلا ماظنلل ًاقفو ،فارطألا رمتؤم بختني  -٣٥
نأ فارطألا دوت دق ،فارطألا نم هيلع قفتملا تاعوم   نم ًافرط بختن تا نيب بوانتلا أدبم ىلإ

ةعومجم نم ًافرط راتخت نأو فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالا سأرتيل ةيقرشلا ابوروأ نادلب ةعومجم 
باون ةثالث بختنت نأ ًاضيأ فارطألا دوت دقو . ًاررقم لمعيل ئداهلا طيحملا ةقطنمو ةيويسآلا لودلا

لودو ابوروأ برغ لود نادلب ةعومجمو ةيقيرفألا نادلبلا ةعومجم نم لك نم دحاو كلذك سيئرلل 
  .يبيراكلا ةقطنموةينيتاللا اكيرمأ نادلب ةعومجم و ىرخأ

  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا بتكم ءاضعأ باختنا  - ٢
باون ةثالثو ًاسيئر يلخادلا ماظنلل ًاقفو ،فارطألل نورشعلاو ثلاثلا عامتجالا ب ختني  -٣٦
نأ فارطألا دوت دق فارطألا نم هيلع قفتملا تاعوم . ًاررقمو سيئرلل  ا نيب بوانتلا أدبمل ًادانتساو

بختن تنأو فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا سأرتيل ةيقيرفألا نادلبلا ةعومجم نم ًافرط بختنت 
نأ ًاضيأ فارطألا دوت دقو . ًاررقم لمعيل ىرخأ لودو ةيبرغلا ابوروأ نادلب لود ةعومجم نم ًافرط

ئداهلا طيحملا ةقطنم نادلبو ةيويسآلا نادلبلا ةعومجم نم لك نم دحاو سيئرلل باون ةثالث بختنت 
  .يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ نادلب ةعومجمو ةيقرشلا ابوروأ نادلب ةعومجمو

انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالا نم ىوتسملا عيفرلا ءزجلا لامعأ لودج رارقإ   - ٣
  لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو

ةقيثولا نم يناثلا لصفلا يف ىوتسملا عيفرلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج دري   -٣٧
UNEP/OzL.Conv.9/1-UNEP/OzL.Pro.23/1هرارقإل فارطألا ىلع ضرعيسو نأ فارطألا دوت دقو .  
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دنبلا تحت اهجاردإ ىلع قفتت دق داوم يأ كلذ يف امب ،روكذملا لامعألا لودج دمتعت لودج نم ٨   
  ‘‘ ىرخأ لئاسم’’لامعألا 

  ةيميظنتلا لئاسملا   - ٤
لمع ةطخل ةضيرعلا ط وطخلا فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا سيئر مدقي نأ عقوتملا نم  -٣٨
   .لامعألا لودج ىلع ةجردملا دونبلا ةشقانمل

  نيلثمملا ضيوفت قئاثو  - ٥
عامتجاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم تاعامتجال يلخادلا ماظنلا نم ١٨ةداملل ًاقفو   -٣٩  

هذه نم يأل ةرضاحلا فارطألا يلثمم ضيوفت قئاثو مدقت ،لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا 
نكمأ نإ عامتجالا حاتتفا دعب ةعاس٢٤هاصقأ دعوم يف عامتجالل يذيفنتلا نيمألا ىلإ تاعامتج الا   .

قئاثو عامتجالا بتكم ءاضعأ صحفي ،يلخادلا ماظنلا نم ١٩ةداملل ًاقفوو ،دنبلا اذه راطإ يفو   
  .فارطألا ىلإ اهنع مهريرقت نومدقيو ضيوفتلا

نأشب مييقتلا ةقرفأنم ةمدقم ضورع   -ميج  نم ٣ دنبلا(تاروطتلا ثدحأ كلذ يف امب ،اهلامعأ ةلاح    
  )ىوتسملا عيفرلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج

ةداملل ًاقفو تاونس عبرأ لك هيرجت يذلا مييقتلا جئاتن مييقتلا ةقرفأ مدقت دنبلا اذه راطإ يف   -٤٠  ٦ 
  .١٩/٢٠ررقملاو لايرتنوم لوكوتورب نم 

 ٤دنبلا (ةيذيفنتلا ةنجللا لامعأ نع فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفن تلا ةنجللا سيئر همدقي ضرع  - لاد
  )يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم

ةنجللا نم ًاريرقت فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر مدقي ،دنبلا اذه راطإ يفو   -٤١
ريغ نم ، UNEP/OzL.Pro.23/8ة قيثولامسرب ردصيس يذلا ريرقتلا اذه و. فارطألا ىلإ ةيذيفنتلا  
ىتح ًاحاتم نوكي نأ عقوتملا   .عامتجالا نم لوألا مويلا 

ىوتسملا عيفرلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم٥دنبلا (دوفولا ءاسؤر تانايب   - ءاه  (  
م  -٤٢  ءزجلا نم لوألا مويلا نم ًارابتعاو. انايب ميدقت ىلإ دوفولا ءاسؤر ىعدي ،دنبلا اذه راطإ يفو
تابلطلا كلت ىلع ًءانب نيملكتملاب ةمئاق عضتسوةملكلا تابلط ةنامألا لبقتس يريضحتلا  .  

عامتجالا يف اهدامتعاب ىصوملا تاررقملا يف رظنلاو يريضحتلا ءزجلل نيكراشملا نيسيئرلا ريرقت   - واو
لوكوت ورب يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو انييف ةيقافتايف فارطألا رمتؤمل عساتلا 

ىوتسملا عيفرلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم٦دنبلا  (لايرتنوم  (  
ىلإ ريرقت ميدقت ىلإ يريضحتلا ءزجلل ناكراشملا ناسيئرلا ىعديس ،دنبلا اذه راطإ يفو   -٤٣

لودج ىلع ةجردملا ةيعوضوملا لئاسملا نأشب ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلا وحن زرحملا مدقتلا نع فارطألا 
  .لامعألا
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عبارلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل رشاعلا عامتجالا نم لك داقعنا ناكمو خيرات  - ىاز  
عيفرلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم ٧دنبلا (لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو   

  )ىوتسملا
ناكملا نعتامولعم يأب فارطألا غالبإ متي   -٤٤ رمتؤمل رشاعلا عامتجالا هيف دقعي نأ لمتحي يذلا   
يف تبت نأ اهدعب فارطألا دوت دقو . فارطألل نيرشعلاو عبارلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا
هذه نأشب نيررقم يعورشم ىلإ عوجرلا نكميو . نيعامتجالا نم لك هيف دقعيس يذلا ناكملاو خيراتلا

ةقيثولا نم يناثلا لصفلا يف ]ءاب ءاب/[٩ و]واو واو/[٢٣نيررقملا يعورشم ةروص يف ةلأسملا   
UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3.  

ىوتسملا عيفرلا ءزجلل لامعألا لودج نم٨دنبلا (ىرخأ لئاسم   - ءاح  (  
قافتالا متي ةيفاضإ ةيعوضوم لئاسم يأ لوانت متيس ،لامعألا لودج نم دنبلا اذه راطإ يفو   -٤٥

  .‘‘لامعألا لودج رارقإ’’لامعألا لود ج نم) ميج (٢دنبلا تحت اهجاردإ ىلع 
لودج نم ٩دنبلا (عساتلا هعامتجا يف انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم اهذختي يتلا تاررقملا دامتعا   - ءاط  

  )ىوتسملا عيفرلا ءزجلل تقؤملا لامعألا
يف فارطألا رمتؤم اهذختيس يتلا تاررقملا فارطألا دمتعت فوس ،دنبلا اذه راطإ يفو   -٤٦
  .عساتلا هعامتجا

نم ١٠دنبلا (لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا تاررقم دامتعا   - ءاي  
  )يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج

ثلاثلا عامتجالا اهذختيس يتلا تاررقملا فارطألا دمتعت فوس ،دنبلا اذه راطإ يفو   -٤٧
  .فارطألل نورشعلاو

يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألل عساتلا عامتج الا ريرقت دامتعا  - فاك
ىوتسملا عيفرلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم١١دنبلا (لايرتنوم لوكوتورب   (  

انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالا ريرقت فارطألا دمتعت دنبلا اذه راطإ يفو   -٤٨
فارطألل نيرشعلاوثلاثلا عامتجالاو   .لايرتنوم لوكوتورب يف  

ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم ١٢دنبلا (عامتجالا ماتتخا   - مال   )ىوتسملا عيفرلا 
ثلاثلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالا متتخي نأ عقوتملا نم   -٤٩
، لا ةعاسلا يف لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نورشعلاو يناثلا نيرشت٢٥ةعمجلا ءاسم ةسداس ربمفون / 

٢٠١١. 
_________  


