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  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

   
يف فارطألل ةيوضعلا حوتف ملالماعلا قيرفلا 

ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
  نوزوألا ةقبطل
  نوثالثلاو يداحلا عامتجالا
 ٢٠١١ سطسغأ/بآ ٥ - ١ ،لايرتنوم

 تقؤملا لامعألا لودج حورش

 عامتجالا حاتتفا  - ١
يف فارطألل ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نوثالثلاو يداحلا عامتجالا حتت في نأ ررقملا نم  - ١

نم٠٠/١٠ةعاسلا يف لايرتنوم لوكوتورب  حابص  نينثالا موي   بآ١   ةمظنم رقم يف، ٢٠١١سطسغأ / 
نم٠٠/٨ةعاسلا يف نيكراشملا ليجست أدبيسو . لايرتنومب يلودلايندملا ناريطل ا حابص  موي   ، دحألا 

،  .ناكملا سفن يف ،هيلوي/زومت ٣١ عامتجالا داقعنا ناكم يف ًاحاتم نوكيس ليجستلا نأ نم مغرلا ىلعو
ةنامأل يكبشلا عقو ملا ربع فاك تقوب عامتجالا داقعنا لبق ليجستلاب ةردابملا ىلع نوكراشملا عجشي
وأ(www.unep.ch/ozone نوزوألا    http://ozone.unep.org(.  

ةسلجلا يف نيلثمملا مامأ نايبب زيلازنوغ وكرام ديسلا ،نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا يلديسو  - ٢  ،
 .عامتجالل ةيحاتتفالا

  ةيميظنتلا لئاسملا  - ٢
 لامعألا لودج رارقإ  )أ(

لودج ضرع س  - ٣ هرارقإل لماعلا قيرفلا ىلع تقؤملالامعألاي اليس خيش يايدن ديسلا كرتشيسو  . 
عامتجالاةسائريف ) ادنلوه(يداميكلأ يدوغ ةديسلاو ) لاغنسلا(  . 
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 لمعلا ميظنت  )ب(

ز ًالودج عضي نأو ،ةماع تاسلج يف هلامعأيرجي نأ يف لماعلا قيرفلا بغري دق  - ٤ ةشقانمل ًاينم  
، عامتجالا لامعأ ميظنتل تارايخ ناكراشملا ناسيئرلا حرتقي فوسو .هلامعأ لودج ىلع ةجردملا دونبلا
اهيف رظنلا لماعلا قيرفلا دويدقو  . 

دراوم ديدجت ةيلمع نع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا لمعلا ةقرف ريرقت   - ٣
يفنتل فارطألا ددعتملاقودنصلا  ٢٠١٤ - ٢٠١٢ةرتفلل لايرتنوم لوكوتورب ذ  

ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا لمعلا ةقرف ريرقتل ضرع ىلإ لماعلا قيرفلا عمتسي نأ عقوت ملا نم  - ٥
لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجت نأشب هتاشقانم أدبي نأو ،يداصتقالا مييقتلاو 

 .لايرتنوم

 لايرتنوم لوكوتورب ىلع اهلاخدإحرتقملا تاحيقنتلا   - ٤
تاحرتقم يأ يف رظني نأ لماعلا قيرفلا نم عَّقوت   - ٦ لي نم ٩ةرقفلاب ًالمع مدق ت لوكوتوربلا حيقنت  

لايرتنوم لوكوتورب نم٢ةداملا  ىلع ةحرتقملا تاليدعتلا رصانع ضعب ربتعت نأ فارطألا ررقت دقو .   
 .عباطلا ثيح نم تاحيقنت لوكوتوربلا

 لايرتنوم لوكوتورب ىلع ةحرتقملا تاليدعتلا  - ٥
رايأ٧يف ،نوزوألا ةنامأ تقلت   - ٧ تايالو ةموكح نم لوكوتوربلا ليدعتب ًاحرتقم ٢٠١١ويام /   
رايأ٩يف ًاضيأ ةنامألا تقلتو . ةدحوملا ايزينوركيم نم لوكوتوربلا ليدعتب ًاحرتقم ٢٠١١ويام /   
ًالمع ةمدقملا تاحرتقملل عوجرلا نكميو .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو كيسكملاو ادنك تاموكح  

ةقيثولا يف نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتا نم ٩ةداملا ماكحأب   UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/4 ،
ةداملا نم ١٠ةرقفل ا ماكحأب ًالمع ةمدقملا تاحرتقمللو ةقيثولا يف لوكوتوربلا نم ٢   

UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/5 .تاحرتقملا هذه يف لماعلاقيرفلا رظني نأ رظتنيو  . 

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم مدقملا٢٠١١ماعل يلحرملا ريرقتلا   - ٦   
ءافعإلا تابلط نع هريراقت نمضتي يذلا٢٠١١ماعل يلحرملا هريرقت قيرفلا مدقيس   - ٨  تا 

يتلا ءافعإلل ةعضاخلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لئادبو ،ةجرحلا تامادختسالاو ةيرورضلا تامادختسالل 
، نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالاو ،عينصت لماوعكو ةطيسو داومك مدختست

 .٢٢/٢٢ررقملل هتباجتسا نمضتيو 
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لايرتنوم لوكوتورب نم٢ةداملا نم تاءافعإلاب ةلصتملا لئاسملا   - ٧   
 ٢٠١٣ - ٢٠١٢ةرت فلل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعتلا  )أ(

تاءافعإب ةصاخلا فارطألا تابلط يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا رظني نأ عقوتملا نم   - ٩
هذه نأشب قيرفلا نع ةرداصلا ةيلوألا تايصوتلا يفو ،٢٠١٣ و٢٠١٢ يماعل ةيرورضلا تامادختسالا  
 .تابلطلا

 ٢٠١٣ و٢٠١٢يماعل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعتلا   )ب(

ضرع ىلإ لماعلاقيرفلا عمتسي س  - ١٠ نم ةمدقملا تابلطلل قير فلا هارجأ يذلا يلوألا ضارعتسالل 
 .٢٠١٣ و٢٠١٢يماع يف ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالل تاءافعإ ىلع لوصحل ا ضرغبفارطألا 

 نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلاب ةقلعتملا لئاسملا  )ج(

نأشب حرتقم عورشم يف ٢٠١٠ماع يف دوقعملا فارطألل نورشعلاو يناثلا عامتجالا  رظن  - ١١  
ىلإ ل صوتلا نم نكمتي مل هنكل ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو رجحلاضارغأل ليثيملا ديمورب تامادختسا 

نأشلا اذ  ليحي نأو ،عوضوملا اذ .ةجيتن  ةقلعتملا لئاسملا يف رظني نأ يف لماعلا قيرفلا بغري دقو 
ىضتقمللًاقفو ،فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ هتايصوت  . 

 )٢٢/٧ و٢١/٦ناررقملا (نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا   )د(

نأشب قيرفلا ا   - ١٢  جرخ يتلا تايصوتلاو تاجاتنتسالا ةشقانمب لماعلا قيرفلا موقي نأ عقوتملا نم
فارطألل ةلمتحملا ةلصاوتملا تاجاحلاو ،ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختساللنوزوألل ةدفنت سملا داوملا لئادب  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  ًاذخآ ،لوكوتوربلا نم٥  ريراقت يأ اهنيب نم ،رومأ ةلمج رابتعالا يف    
ررقملاب ًالمع ةنامألا ىلإ فارطألا اهمدقت تامادختسالا كلتل لئادب نع  ٢٢/٧. 

ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل كرتشملا ريرقتلا   )ه(
عينصتلل لماوعك ةمدختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم صلختلا يف زرحملا مدقتلا نع  فارطألا
 )٢١/٣ررقملا (

مييقتلاو ايجولونكتلا ق يرف نم مدقم كرتشم ريرقت يف لماعلا قيرفلا رظني نأ عقوتملا نم  - ١٣
ةدفنتسملا داوملا نم صلختلا يف زرحملا مدقتلا نع فارطألا ددعتملا قودنصللةيذيفنتلا ةنجللاو يداصتقالا   

اهيف رظني  يكل ةرورضلا اهيضتقت تاءارجإ يأب يصوي نأو ،عينصتلل لماوعك ةمدختسملا نوزوألل
 .فارطألل نورشعلاو ثلاثلا عامتجالا

يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لئادبل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ا يتلا ةساردلا  )و(  ماق  
تامادختسالا كلت فقو وأ ضيفخت ىودجل مييقتو ،ةافعم عينصت لماوعكو ةطيسو داومك مدختست 

تاثاعبنا نم اهنع ردصي امو  )٢١/٨ررقملا ( 

قتلاقيرفريرقت يف لماعلا قيرفلا رظني ن أ عقوتي  - ١٤ ًافنآ ةدراولا لئاسملا نعميي  يأب يصوي نأو    ،
 .فارطألل نورشعلاو ثلاثلا عامتجالا اهيف رظني يكل ةرورضلا اهيضتقت تاءارجإ
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ررقملا نم ٧ةرقفلا (نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصمل ةيئيبلا ةيحانلا نم ةميلسلا ةرادإلا   - ٨  
ررقملاو ٢١/٢  ،٢٢/١٠( 
يرفلارظنينأ عقوتملا نم   - ١٥   ، نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتب ةقلعتملا ةقلعملا لئاسملا يف لماعلا ق

 ًاريرقت قيرفلا ريراقت نمضتت نأ عقوتيو. ةلصلا تاذ لئاسملا نع قيرفلا ريراقت يف رظنلا ىلإ ةفاضإلاب
ًاضارعتسا نمضتيو٢١/١٠ررقملل بيجتسي  تمت يتلا ريمدتلا تايجولونكت ةمئاقب ةلصلا تاذ لئاسملل    

ريمدت نم ققحتلل اهمادختسا نكمي ،ةلازإلاو ريمدتلل طورشو تاءافك نم ا   لصتي امو ،اهيلع ةقفاوملا
 .اهيلع قفاوملا ريمدتلا ايجولونكت مدختست يتلا قفارملا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا

يرتنوم لوكوتوربل ةعباتلا مييقتلا ةقرفأ ا  - ٩  ماع يف لا رجأ يتلا تامييقتلل يعيمجتلا ريرقتلا
٢٠١٠ 

ريرقتلا نع لايرتنوم لوكوتوربل ةعباتلا مييقتلا ةق رفأ همدقت ضرع ىلإ لماعلا قيرفلاعمتسيس   - ١٦
ماع يف ا   روكذملا ريرقتلا اهعم شقانيسو٢٠١٠رجأ يتلا تامييقتلا نع قثبنملا يعيمجتلا  ، 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/3). 

يف اهميدقت عمزملاو تاونس عبرأ لك ةرم مدقت يتلا مييقتلا ةقر فأ ريراقتل ةلمتحملا زيكرتلا تالاجم  - ١٠
 ٢٠١٤ماع 
ًادونب لماعلا قيرفلا شقاني نأ عقوتملا نم  - ١٧ ت دق بغرت دق لئاسم نمضتي ررقم عورشم يف جرد  

عمزملاو تاونس عبرأ لك ةرم مييقتلا ةقرفأ هيرجت يذلا مييقتلا راطإ يف اهيف رظنلا يرجي نأ يف فارطألا 
 .٢٠١٤ماع يف هميد قت

 لايرتنوم لوكوتوربل نغاهنبوك ليدعتب قلعتي اميف لابين ةلاح  - ١١
ةباقرلا ماكحأل مات لاثتما ةلاح يف اهرابتعا لابين بلط لماعلا قيرفلا شقاني نأ عقوتملا نم   - ١٨

نيترقفلاب ًالمع ،لوكوتوربلل نغاهنبوك ليدعت يف ةدراولا ةداملا نم ٩ و٨   .لوكوتوربلا نم ٤ 

 ىرخأ لئاسم  - ١٢
لودج رارقإ دنع فارطألا اهريثت دق ىرخأ لئاسم ةشقانميف لماعلا قيرفلا بغري دق   - ١٩  

 .لامعألا

 ريرقتلا دامتعا  - ١٣
هدامتعال ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلاويداحلاعامتجالا ريرقت عورشم مدقيس   - ٢٠  . 

 عامتجالا ماتتخا  - ١٤
، يداحلاعامتجالا متتخي نأ ررقملا نم   - ٢١ ةعمجلا موي ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نوثالثلاو  
 .٢٠١١سطسغأ /بآ ٥

___________  


