
 

 
K0472182 080904 

  

 

لامعأ نع لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل ريرقت اه عامتجا 
 نيثالثلاو يناثلا

 عامتجالا حاتتفا -ًالوأ 

الا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجلل نوثالثلاو يناثلاعامتجالا دقع - ١ يف لايرتنوم لوكوتوربل لاثتم   
 .٢٠٤هيلوي /زو مت١٨ و١٧يموي فينجب يلودلا تارمتؤملا زكرم 

 ةيحاتتفالا تانايبلا -فلأ 

نم عبرلاو ةرشاعلا ةعاسلا مامت يف عامتجالا ةنجللا سيئر) سنوت(يشتانه نسح ديسلا حتتفا  - ٢  
زومت١٧موي ةحيبص  ةفصبو فارطألا ددعتم قودنصلا يلثممو ،ةنجللا ءاضعأب بحرو ٢٠٠٤هيلوي /   ،

ةرضاحلا فارطألا كلت يلثممو ذيفنتلا تالاكو يلثممو ،ن الون ايرام ةسنآلا ةديدجلا هيفظوم ةريبك ةصاخ
 .ةنجللا نم ةوعدب
سيئرلا بيحرت ىلإ هبيحرت ،نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألازيلازنوج وكرام ديسلا فاضأو - ٣  ، .
فوس عامتجالا نإ لاقو. لايرتنوم لوكوتورب ةيلاعف نامض يف ذيفنتلا ةنجل لامعأ ةيمهأ ىلع ددشو  
يماع نع تغلبأ يتلا كالهتسالاو جاتنإلا تانايب ثحبي نع تامولعم عم بنج ىلإ ًابنج ٢٠٠٣ و٢٠٠٢   
تمدقت دق فارطأ ةثالث تناكو . تانايبلا غالبإ تابلطتمب ءافولا ثيح نم فارطألا هتزرحأ يذلا مدقتلا
 ثحبت فوس ةنجللا نإ لاقو.  اةصاخلا ساسألا طخ تانايب طوطخ ىلع تارييغت لاخدإل تابلطب
هعومجم ام نأو ،ةباقرلا ريبادتل لاثتمالاب ةقلعتملا تامولعملا كلذك مدع ةلاح ١١  ريبادتل ةلمتحم لاثتما   

ةقباسلا تاررقملل ةباجتسا اهسفنأ ىلع فارطألا اهتعطق يتلا تامازتلالا نعو –اهديدحت مت دق ةباقرلا   

 مـمألا
 EP ةدحتملا

 UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/6 
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 ممألا جمانرب
 ةئيبلل ةدحتملا

 

 لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل
 لايرتنوم لوكوتوربل
نوثالثلاو يناثلاعامتجالا   

 ، زومت١٨ و١٧فينج  ٢٠٠٤هيلوي / 
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ليدعتب فارطألا تامازتلا نعو صيخرتلا مظن نع تامولعم ةنجللا ثحبت فوس ةياهنلا يفو. ةنجلل  
ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب قلعتي اميف لوكوتوربلا نم ٤ةداملا بجومب نيجيب   (HCFCs) ،

 زيلازنوج وكرام ديسلا ثحو. ١٥/٣رر قملا بجومب ةنامألا نم تدرو يتلا تامولعملا ىلإ ًادانتسا كلذو
امب اوئيضتسي نأو لاثتمالا مدع ءارجإل ًاقبط لامعألا لودج يف ةدراولا اياضقلا لوانت ىلع نيكراشملا  
 .اايصوت ميدقت دنع يضاملا يف ذيفنتلا ةنجل هيلع ترج

 روضحلا -ءاب 

، بويثإ ،زيلب ،ايلارتسأ: عامتجالا مهؤامسأ ةيلاتلا ةنجللا ءاضعأ رضحو - ٤ ايلاطيإ ،سارودنه ،اي
 ، سنوتو يسورلاداحتالا، فيدلمندرألا  .روضحلا نم نكمتت ملف ايناوتيل امأ.  

ارسإ ولثممعامتجالا رضحو - ٥ كلذو . دنلياتو نيدانيرغو تنسنف ناس ،نيبلفلا ،لابين ،نانبل ،ليئ 
 .ةنجللا نم ةوعد ىلع ءانب
، عامتجالا رضحو - ٦ لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ ولثمم كلذك  

انربو–قودنصلل ةعباتلا ذيفنتلا تالاكوو    ، ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جم
 .ريرقتلا اذه قفرم يف نيكراشملل ةلماكلا ةمئاقلا درتو. يلودلا كنبلاو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو

 لمعلا ميظنتو لامعألا لودج رارقإ -ًايناث 

ةقيثولا مسرب ممع يذلا تقؤملا لامعألا لودج ىلإ ًادانتسا يلاتلا لامعألا لودج ةنجللا ترقأ - ٧  
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/1نادلبلا ةمئاق ىلإ الاميتاوغو ياوغروأو ليئارسإ ةفاضإ عم كلذو،  بجومب    

ةدح ىلع فرط لك بناج نم ةددحملا تاررقملللاثتمالا ضارعتسا) (ه (٦ةداملا  دونب ميظنت ةداعإ عم )  
 :يلاتلا وحنلا ىلع لامعألا لودج

 .عامتجالا حاتتفا - ١
 .لمعلا ميظنتو لامعألا لودج رارقإ - ٢
 .لاثتمالا اياضق ثحبو تانايبلا نأشب ةنامألا ريرقت - ٣
 :بناج نم تانايب - ٤

 ؛قودنصلا ةنامأ )أ(
، (ذيفنتلا تالاكو  )ب( ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب

يتلا ةطشنألا نأشب )يلودلا كنبلاو ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو  ،
ةلحرمب ااداصتقا رمت يتلا فارطألاو ٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا ىدل تمت   

؛هللاثتمالاو لايرتنوم لوكوتورب ذيفنت ريسيتل كلذو لاقتنا   
 .يملاعلا ةئيبلا قفرم )ج(

لا ةنجل نم ةوعدب ةرضاحلا فارطألالاثتمانع تامولعم  - ٥  .ذيفنت 
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ذيفنتلا ةنجل تايصوتو فارطألل ةددحملا تاررقملللاثتمالا مدع ةلاح ضارعتسا - ٦  : 
ساسألا تاونس نم رثكأ وأ ماعل تانايبلا غالبإ تابلطتمل لاثتمالا مدع )أ(  

وأ ١٩٨٩، ١٩٨٦( داوملا تاعومجم نم رثكأ وأ ةعوم ةبسنلاب ) ١٩٩١ 
وتورب نم٧ةداملا بجومب ةباقرلل ةعضاخلا  فارطألا بناج نم لايرتنوم لوك  

، ٥ةداملا بجومب ةلماعلا  يتياه ،رضخألا سأرلل ةبسنلاب ،لوكوتوربلل  
ررقملا (يبيسن يربو يموت واسو وروان ،يلام ،ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا

 ؛)١٥/١٦
ةداملا بجومب تانايبلا غالبإ تابلطتمل لاثتمالا مدع )ب( لايرتنوم لوكوتورب نم ٧   

نم ٥ةداملا بجومب ةلماع اأ ىلع ًاتقؤم ةفنصملا فارط ألا بناج نم  
ررقملا (يبيسن يربو يموت واسو رضخألا سأرلاب كلذب قلعتيو ،لوكوتوربلا

 ؛)١٥/١٧
بجومب ساسأ طوطخ عضو ضرغل تانايبلا غالبإ تابلطتمل لاثتمالا مدع )ج(  

نيترقفلا ٥ةداملا  ًايناث رركم ٨ و٣،   ؛)١٥/١٨ررقملا ) (د( 
 ؛يبيسنيربو يموت واسو رضخألا سأرلا: فلأ قفرملا داوم ‘١’

يموت واسو ايربيل ،ادانيرغ ،يتوبيج رضخألا سأرلا: ءاب قفرملا داوم   ،
 ؛يبيسنيربو

 ؛يبيسنيربو يموت واسو يلام ،دنهلا ،رضخألا سأرلا: ءاه قفرملا داوم ‘٢’
ال لمتحملالاثتمالا مدع )د( فلأ قفرملا يف ةدراولا داوملاكالهتس  ىلوألا ناتعوما    ،

ةعوما ،ميج قفرملا )تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ةيناثلاو   ،
) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملاو ) ةيرولفوموربورديهلا نوبركلا تابكرم(ةيناثلا 

 ):١٥/٢٥ و١٥/٢٢، ١٥/٢١تاررقملا (
ال لمتحملالاثتمالا مدع ‘١’ ما داوم ،فلأ قفرملاكالهتس  ىلوألا ةعو  

ةباقرلا ةرتف نع تانايب): ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(  ٢٠٠١ 
نويلاريسو سيفينوستيك تناس ،يتياه ،اكينيمود : ٢٠٠٢وأ /و  ،
 ؛)١٥/٢١ررقملا (

ال لمتحملالاثتمالا مدع ‘٢’ فلأ قفرملا ،ةيناثلا ةعوما داوم كالهتس   
، : ٢٠٠٢ماع يف ) تانولاهلا( ناتسكابو ايريجين كيسكملا ،ايزيلام
 ؛)١٥/٢٢ررقملا (

ال لمتحملالاثتمالا مدع ‘٣’ ءاه قفرملا داوم كالهتس  يف ) ليثيملا ديمورب( 
، : ٢٠٠٢ماع  ستيك تناس ،نيبلفلا ياوغارابرصم ،سودابرب  ،

دنلياتو سيفينو  ؛)١٥/٢٥ررقملا (، 
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ةدح ىلع فرط لك بناج نم ةددحم تاررقمللاثتمالا ضارعتسا )ه(  : 
 ؛)١٥/٢٨ررقملا (ناج يبرذأ ‘١’
 ؛)١٥/٣٢ررقملا (نوريماكلا  ‘٢’
 ؛)١٥/٣٣ررقملا (ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج  ‘٣’
 ؛)١٣/١٩ررقملا (ناتسخازاك  ‘٤’
 ؛)١٥/٣٩ررقملا (لابين  ‘٥’
 ؛)١٥/٤١ررقملا (رطق  ‘٦’
نيدانيرغو تنسنف ناس ‘٧’  ؛)١٥/٤٢ررقملا ( 
 ؛)١٣/٢٠ررقملا (ناتس كيجاط ‘٨’
 ؛)١٥/٤٣ررقملا (اد نغوأ ‘٩’
 ؛)١٥/٤٥ررقملا (مان تييف  ‘١٠’
 ؛)١٥/٢٤ررقملا (ليئارسإ  ‘١١’
 ؛)١٥/٤٤ررقملا (ياوغروأ  ‘١٢’
 ؛)١٥/٣٤ررقملا (الاميتاوغ  ‘١٣’

طخ تانايب ىلع تارييغت لاخدإ تابلطب قلعتت تامولعم يأ ضارعتسا  )و(
 ؛)١٥/٣٤ررقملا (فارطألا ضعب بناج نم ساسألا 

ليدعتب فارطألا تامازتلا  (١٥/٣ررقملا بجومب ةنامألا اهتقلت يتلا تامولع ملا ثحب - ٧
نوبركلا تابكرمب قلعتي اميف لايرتنوم لوكوتورب نم ٤ةداملا بجومب نيجيب   

فارطألل رشع سماخلاعامتجالا نع رداصلا) ةيرولف ةيرولكورديهلا  . 
ةرقفلا ،ءاب ٤ةداملا (صيخارت مظن تأشنأ يتلا فارطألا نع ةنامألا ريرقت ثحب  - ٨ نم ٤   ،

 ).لايرتنوم لوكوتورب
 .ىرخأ لئاسم - ٩

 .عامتجالا ريرقت دامتعا - ١٠
 .عامتجالا ماتتخا - ١١

 لاثتمالا اياضق ثحبو تانايبلا نأشب ةنامألا ريرقت -ًاثلاث 

نم ٧ةدام لل ًاقبط فارطألا اهتمدق يتلا تامولعملا نأشب ةنامألا ريرقت نوزوألا ةنامأ لثمم مدقو - ٨  
اهمظعم يف زكرت يتلا UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/3ةقيثولا يف دراولا وحنلا ىلع ،لايرتنوم لوكوتورب   ،
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ريرقتلا نع ةجتانلالاثتمالا مدع اياضق ىلع نم لك عم لاثتمالا نأشب تامولعم ىلع ةقيثولا تلمتشاو.    
ةباقرلا ريبادت عمو ) ةيونسلا تانايبلاوساسألا طوطخو ساسألا تاونسل ةبسنلاب (تانايبلا غالبإ تابلطتم 

تانايبلا ريراقت يعارت ثيحب ةقيثولا يف ةدراولا ماقرألا ميدقتلا اذه لمكتسا دقو . ٢٠٠٣ و٢٠٠٢يماعل 
 .فارطألا ا تثعب يتلا ةريخألا
زومت٧ىتحو  - ٩ يهو ساسأ ةنس تانايب نع لماكلاب غلبت مل فارطأ ةعبس تناك٢٠٠٤هيلوي /   ، :

، وين ،كوكلا رزج ،رضخألا سأرلا ،ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ،كسرهلاو ةنسوبلااينيمرأ يموت واسو ي   ،
ساسألا اذه ىلع تفنص امبرو ،عون يأ نم تانايب يأ غلبت مل عبرألا لودلا هذه رخ أتناكو ؛يبيسن يربو
تانايب نع غلبت مل يتل ا ةديحولا ةيقبتملا فارطألا يه اهسفن ةعبرألا فارطألا تناكو. ةنجللا تايصوت يف
طخ تانايب يف تارييغت لاخدإ بلطت دنلياتو نيبلفلاو نانبل يه فارطأ ةثالث كانهو . ساسألا طخ
 .ليثيملا ديموربل ةبسنلاب ساسألا

ًافرط ١٧٢نإف ،تانايبلا نع يونسلا غالبإلل ةبسنلاب  - ١٠ عوما نم ةئاملا يف٩٢يأ (  تلثتما دق )  
ةداملا اهبترت يتلا ا ةصاخلا تانايبلا غالبإ تابلطتم عيمجل لماكلاب ناترقفلا ٧  كلذ ءاج دقو . ٤ و٣، 

ًافرط ١٤٣ناك امنيح ةقباسلا ةنسلا نع ةريبك ةدايز ةباثمب  ةئاملا يف٧٨يأ (  نيرشت ىتح تغلبأ يتلا يه )  
ًافرط ١٧٦نإف اهعومجم يفو . ٢٠٠٣ربمفون /يناثلا ةئاملا يف٩٥يأ (  ماعل ةيو نس تانايب تغلبأ دق)  

فرط ١٠١ و٢٠٠٢ ةئاملا يف٥٤(  كانه تناك ىرخأ ةرمو ؛ ٢٠٠٣ماع نع ةيونس تانايب تغلبأ )  
ةيونس تانايب غلبت مل ًافرط ١٤ةعومجم ام ناكو . ةقباسلا تاونسلا يف ةلثامتملا ماقرألا نأشب ةريبك تادايز  
 .رثكأ وأ ماع نع

ا نإف ،ةباقرلا ريبادتللاثتمالاب قلعتي اميفو - ١١ ةقيثولا يف ٦ و٥، ٤لوادجل    
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/3بجومب فارطألا نم ةمدقملا تامولعملا نأشب ةداملا   لوكوتورب نم ٧   

زواجتل ناكمإلا ردقب تاحورش عم ،ةباقرلا ريبادت نع تافارحنالا ليصافت ىلع تلمتشا دق لايرتنوم 
جاتنإلا وأكالهتسالا ) ناجيبرذأ وه (٥ةداملاب لماع ريغ ًادحاو ًا دلب نإف تاحورشلا كلت ةاعارم دعبو.  

يه٥ةداملاب ةلماع فارطأ ةرشعو  ، اشرام رزج ،سارودنه ،واسيب اينيغ ،الاميتاوغ ،وغنوكلا: (  نامع ،ل
ماعل ةباقرلا ريبادتل لاثتمامدع ةلاح يف اأ تدب ) لاموصلاو نيدانيرغو تنسنف ناس ،والاب ،ناتسكاب  

ماعل اانايب تمدق يتلا فارطألا كلت نيب نمو. ٢٠٠٣ مييقت نود لوحي رخأتم تقو يف ٢٠٠٢  ا هلاثتما 
فارطأ ةعبرأ ٢٠٠٣ماعل  مدع ةلاح يف اأ تدب يتلا ) مانيروسو لاموصلا ،قيبمازوم ،وتوسيل: يه( 

ماعل ةباقرلا ريبادت عم لاثتما  ٢٠٠٢. 
ثحبت فوس ةمدقملا تامولعملا ن أب ةنجللا ءاضعأ رَّكذو اهميدقت ىلع ةنامألل ركشلا سيئرلا مدق - ١٢

لامعألا لودج نم٦دنبلا بجومب رثكأو رثكأ   . 
ةقيثولا ىلإ ةنجللا مامتها كلذك ةنامألا لثمم تفل ،كلذ ىلع ءانبو  - ١٣

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/2الا مدع نأشب ةقباسلا تاررقملا ذيفنت ةلاح تزجوأ يتلا ددصبو . لاثتم، 
هيلاع١٢ – ٨تارقفلا رظنأ (تانايبلا غالبإ لوح تقب س يتلا ةشقانملا ىلإ ةراشإلا تظحال ةنجللا نإف )   ،

ىتح اغلبي ملو لايرتنوم لوكوتورب ىلع قيدصتلاب طقف ًارخؤم اماق نافرط كلذ يف امب فارطأ ةعبرأ نأ 
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، رارقلا تاعورشم نم ديدعلا يف اهعيمج لودلا كلت ءامسأ جاردإ نم ًالدبو. ةنامألا ىلإ تانايب يأ نآلا تا
 .ةينعملا فارطألا نم مزلي رمألا جاتحي يتلا تانايبلا عيمج ددحت نيررقم يعورشم دعت نأ ةنجللا تررق دقف

فوس ءاطبإ نود تانايبلا غالبإ ىلع فارطألا عيمج ثحي يذلا يرايعملا ررقملا عورشم نإ  - ١٤
 ٣٠ىتح تانايبلا تغلب أ يتلا فارطألا عيمج ىلإ ريدقت ةركذم ىلع لمتشي فوسو. ًاضيأ هدادعإ يرجي
اهيلع لازي ال يتلا ينامثلا فارطألا موقت نأ يف اهلمأ نع كلذك ةنجللا تبرعأو . ماعلا اذه هينوي/ناريزح
لبقملاعامتجالا داقعنا لبق كلذ لعفت نأ اهنيعب تاونس نع تانايبلا غالبإ  . 

سلاعامتجالا ىلإ يلاتلا ررقملا عورشم مدقت نأ ىلع ةنجللا تقفاو - ١٥ هثحبل فارطألل رشع سدا  
 :هدامتعا لامتحاو

لوكوتورب نم ٧ةداملا بجومب فارطألا اهتمدق يتلا تامولعملاو تانايبلا  -/١٦ررقملا   
 لايرتنوم

تغلبأ يتلا فارطألا كلت بناج نم لوكوتوربلا ذيفنت نأ ىلإ ريشي نأ  - ١ 
 ؛ٍضرم تانايبلا

صأ نمفرط] ××[نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشت نإ  - ٢  نأ يغبني ناك ًافرط ١٨٤ل    
نكلو ،نآلا كلذ تلعف دق ٢٠٠٣ماع نع تانايب تغلبأ دق نوكت  ىتح تانايب غلبت مل ] ××[ 

 ؛نآلا
قوعي فارطألا بناج نم بسانملا تقولا يف غالبإلا مدع ىلإ كلذك ريشت  - ٣ 

نوم لوكوتورب اهبتري يتلا اامازتلال فارطألالاثتمال نيلاعفلا مييقتلاو دصرلا  ؛لايرت 
نأشب تانايبلا ميدقت ىلع فارطألا عجش يذلا ١٥/١٥ررقملا ىلإ ريشت نأ  - ٤   ،

هتياغ دعوم يف كلذ لضفيو ،تانايبلا كلت رفاوت درجمب ةنامألا ىلإ جاتنإلاو كالهتسالا  ٣٠ 
بسانم تقو يف تايصوتلا ميدقت ىلع ذيفنتلا ةنجل ةدعاسمل كلذو ،ماع لك نم هينوي /ناريزح

؛فارطألاعامتجاداقعنا لبق    
نكمي ناك ًافرط ١٨٤لصأ نم ًافرط ] ××[نأ ىلإ اضرلا عم كلذك ريشي نأ  - ٥   

ناريزح٣٠هتياغ دعوم يف تانايبلا غلبت نأ  دعوملا اذ ءافولا نم تنكمت دق ٢٠٠٤هينوي /   
 ؛يئاهنلا

رفاوت درجمب جاتنإلاو كالهتسالا تانايب غالبإ ةلصاوم ىلع فارطألا ثحي نأ - ٦   
؛ماع لك نم هينوي ناريزح٣٠هتياغ دعوم يف كلذ لضفيو ماقرألا ك لت   

 ٢٣/١ةيصوتلا 
ًاتقؤم ةفنصملا فارطألا بناج نم ٧ و٥ناتداملا اهبترت يتلا تانايبلا غالبإ تابلطتمب قلعتي اميفو - ١٦  

ىلع ًاضيأ تقفاو ةنجللا نإف٥ةداملا بجومب ةلماع اأ ىلع   : 
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الا نع ةرداصلا١٥/١٨ و١٥/١٧ و١٥/١٦تاررقملا ىلإ ريشت نأ  )أ(  سماخلا عامتج   
ةفنصملا فارطألا نأشب ساسألا تاونس نع تانايبلا غالبإ تابلطتمل لاثتمالا مدع نأشب فارطألل رشع  

مدع ةلاح يف ةدوجوملا فارطألا نأشبو ٥ةداملا بجومب ةلماع اأ ىلع ًاتقؤم  غالبإ تابلطتمل لاثتما،   
 ؛لوكوتوربلل ءاهو ءابو فلأ تاقفرملل ساسأ طوطخ ءاشنإل تانايبلا

تجردأ يتلاو ةداملا بجومب ةلماع اأ ىلع ًايلاح ةفنصملا ةيلاتلا فارطألا نأ ظحالي نإ  )ب( 
رضخألا سأرلا يهو ةنامألا ىلإ جاتنإلاو كالهتسالا نع تانايب يأ نآلا ىتح غلبت مل تاررقملا هذه يف  
 ؛يبيسنيربو يموت واسو

هتياغ دعوم يف تانايبلا ميدقت فارطألا كلت نم بلطت نأ ةنامألا ىلإ بلطي نأ )ج(   ٣٠ 
 ؛٢٠٠٤ربمتبس /لوليأ

رشع سداسلا عامتجالا ىلإ يلاتلا ررقملا عورشم ،تانايبلا ميدقت مدع ةلاح يف ،ليحي نأ )د(  
 :هدامتعال فارطألل

ناتداملا اهبترت يتلا تانايبلا غالبإ تابلطتمل لاثتمالا مدع -/١٦ررقملا  بناج نم ٧ و٥   
لوكوتورب نم ٥ةداملا بجومب ةلماع اأ ىلع ًاتقؤم ةفنصملا فارطألا   

 لايرتنوم
الا نع ةرداصلا١٥/١٨ و١٥/١٧ و١٥/١٦تاررقملا ىلإ ريشي نأ  - ١   عامتج 

نأشب ،ساسألا تاونس نع تانايبلا غالبإ تابلطتمل لاثتمالا مدع نأشب ،فارطألل رشع سماخلا  
مدع ةلاح يف ةدوجوملا فارطألا نأشبو ٥ةداملا بجومب ةلماع اأ ىلع ًات قؤم ةفنصملا فارطألا  ،
؛لوكوتوربلل ءاهو ءاب ،فلأ تاقفرملل ساسأ طوطخ عضول تانايبلا غالبإ تابلطتمللاثتما   

يهو الأ تاررقملا كلت يف ةجردملا فارطألا مظعم نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ  - ٢ 
، اينيغ ،ادانيرغ ،يتوبيج ،نيصلا لاشرام رزج ،يلام ،ايربيل ،دنهلا ،سارودنه ،يتياه ،واسيب  

نآلا تانايب تمدق دق ،مانيروسو لاموصلا ،ايريجين ،وروان )ةدحوملا تايالو(ايزينوركيم   ،
 ؛ضارغألا هذه عيمجل

بجومب ةلماع اأ ىلع ًاتقؤم ةفنصملا ةيلاتلا فارطألا نأ كلذ عم ظحالي نأ  - ٣ 
تناك يتلاو ٥ةداملا  الا نع تانايب يأ نآلا ىتح غلبت مل تاررقملا هذه يفتجردُأ،  وأ كالهتس   

 ؛يبيسنيربو يموت واسو رضخألا سأرلا: ةنامألا ىلإ جاتنإلا
عم لاثتمامدع ةلاح يف فارطألا كلت عضي عضولا اذه نأب ظحالي نأ  - ٤   

 ؛لايرتنوم لوكوتورب بجومب تانايبلا غالبإب ةصاخلا اامازتلا
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم ًاعم لمعت نأ ىلع فارطألا كلت ث حي نأ - ٥ 

ددعتم قودنصلل ةعباتلا ىرخألا ذيفنتلا تالاكو عمو لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب بجومب  ،
نأ ذيفنتلا ةنجل ىلإ بلطي نأو ،ةنامألا ىلإ نكمم تقو عرسأ يف تانايبلا غالبإل فارطألا 

ءانثأ تانايبلا غالبإب قلعتي اميف فارطألا كلت عضو ضرعتست  ؛مداقلا اهعامتجا 
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 ٣٢/٢ةيصوتلا 
لوكوتورب ىلع ًارخؤم تقداص يتلا فارطألا بناج نم تانايبلا غالبإ ةلاح ثحب دنع  - ١٧

ىلع ًاضيأ ةنجللاتقفاودقف ،لايرتنوم   : 
غلبت مل ٥ةداملا بجومب ةلماع اأ ىلع ًاتقؤم ةفنصملا ةيلاتلا فارطألا نأ ىلإ ريشت نأ  )أ(   

ةنامألا ىلإ جاتنإ وأكالهتساتانايب يأ نآلا ىتح   ؛يوينو كوكلا رزج:  
ريشت نأو ،لايرتنوم لوكوتورب ىلع ًارخؤم تقداص فارطألا كلت نم ًالك نأ رقت نأ  )ب( 

لالخ نم فارطألا ددعتم قودنصلا نم تانايبلا عمجل ةدعاسم نآلا ىتح قلتي مل اهنم ًايأ نأ ىلإ كلذك 
؛ةذفنملاهتالاكو   

 ٣٠هتياغ دعوم يف تانايبلا ميدقت فارطألا كلت ىلإ بلطت نأ ةنامألا ىلإ بلطي نأ  )ج( 
 ؛٢٠٠٤ربمتبس /لوليأ

رشع سداسلا عامتجالا ىلإ يلاتلا ررقملا عورشم ،تانايبلا ميدقت مدع ةلاح يف ،ليحي نأ )د(   
 :هدامتعال فارطألل

لا غالبإ تابلطتمللاثتمالا مدع -/١٦ررقملا  نم ٧ و٥ناتداملا اهبترت يتلا تانايب    
ىلع ًارخؤم تقداص يتلا فارطألا بناج نم لايرتنوم لوكوتورب 

 لايرتنوم لوكوتورب
، ٥ةداملا بجومب ةلماع اأ ىلع ًاتقؤم ةفنصملا ةيلاتلا فارطألا نأ ظحالت نأ  - ١ 

وينوكوكلا رزج: ةنامألا ىلإ جاتنإ وأ كالهتساتانايب يأ غلبت مل   ؛ي 
عم لاثتمامدع ةلاح يف فارطألا كلت عضي عضولا اذه نأب ظحالت نأ  - ٢   

 ؛لايرتنوم لوكوتورب اهبتري يتلا تانايبلا غيلبتب اامازتلا
نأو لايرتنوم لوكوتورب ىلع ًارخؤم الإ اقداصي مل نيفرطلا نيذه نأ رقت نأ - ٣   

نع فارطألا ددعتم قودنصلا نم تانايبلا عمج ضرغل دعب ةدعاسم قلتي مل امهنم ًايأ نأ ظحالت  
 ؛ذيفنتلا تالاكو قيرط

بجومب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم ًاعم لمعلل نيفرطلا نيذه ثحت نأ  - ٤ 
فارطألا ددعتم قودنصلل ةعباتلا ىرخألا ذيفنتلا تالاكو عمو لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب  
عضو ضرعتست نأ ذيفنتلا ةنجل ىلإ بلط ت نأو ،ةنامألا ىلإ نكمم تقو عرسأ يف تانايبلا غالبإل

 ؛مداقلا اهعامتجاءانثأ تانايبلا غالبإب قلعتي اميف نيفرطلا نيذه 
 ٣٢/٣ةيصوتلا 

ىلع ةنجللاتقفتا - ١٨  : 
ايزينوركيم ،ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ،ايسينودنإ ،ادانيرغ ،الوغنأ ،اينابلأ نأ ىلإ ريشت نأ  )أ( 

وكانوم )ةدحوملا تايالو( نم رثكأ وأ ماع نع تانايبلا لك وأ ضعب نآلا ىتح غلبت مل ناتسن امكرتو، 
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ةداملا هبلطتت ام وحن ىلع ٢٠٠٢ و٢٠٠١، ٢٠٠٠، ١٩٩٩ةيلاتلا تاونسلا  ناترقفلا ٤،  نم ٤ و٣،   
 ؛لايرتنوم لوكوتورب

دعوم يف ةيرورضلا تانايبلا مدقت نأ فارطألا كلت ىلإ بلطت نأ ةنامألا ىلإ بلطي نأ  )ب( 
لوليأ٣٠هت ياغ  ؛٢٠٠٤ربمتبس / 

 .نيثالثلاو ثلاثلا اهعامتجاءانثأ فارطألا كلتب قلعتي اميف عضولا ضرعتست نأ  )ج( 
 ٣٢/٤ةيصوتلا 

، UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/3ةقيثولا يف ةدراولا ريراقتلا ثدحأ ىلإ كلذك ةنجللا تراشأ  - ١٩
رخأتم تقو يف تمدق دق وأ ٢٠٠٣ما ع نع تانايب تغلبأ دق فارطألا نم ًاددع نأ ىلع لدت يتلاو  ،

مدع ةلاح يف تناك اأ ىلإ ريشي امم ٢٠٠٢ماع نع تانايب  نيتنسلا نيتاه نم لك يف وأ دحاو يف لاثتما،   
ديمورب وأ ليثيملا مروفورولكو تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةباقرلا ريبادتل ةبسنلاب 

ىلع لوصحلل ةيعاس ،ةقباس تابسانم يف هتذختا يتلا جهنلا ذختت ن أ كلذك ةنجللا تررقو. ليثيملا
تالاكو لسرت فوسو . لاثتمالا ىلإ ةدوعلل لمع ططخ ،بسانتي امثيحو ،ةينعملا فارطألا نم تاحيضوت
 .فارطألا ىلإ ةنامألا اهبتكت فوس يتلا تاباطخلا نم ًاخسن ةلصلا تاذ ذيفنتلا

، ذإ امع ةنجللا ءاضعأ دحأ لءاست - ٢٠ تانايب ،فارطألا عيمج غلبت امثيرراظتنالا لضفألا نم ناك ا  
ةيلمعلا هذه ةيادب لبق٢٠٠٣ فارطألا عيمج نأب نامض دجوي ال هنأ كلذ عم نورخآ ءاضعأ ظحالو .  

فارطألا عم لماعتلا نأو ،ةنجلل ةمداقلا ةرودلا داقعنا دعوم عم ٢٠٠٣تانايب تغلبأ دق نوكت فوس   
نأ بجي يتلا لمعلا ططخو تاحورشلا يف رظنلل تقولا حيتت ثيحب اهل ةبسنلاب ديفم ر مأ ةعرسب ةلثتمملا ريغ
ةدايزلا نأو لمعلا يف ؤطابتلاب تاقوألا نم تقو يف تما دق ةنجللا نإ لاقو . ةدحاو ةنس لالخ دمتعت

لوليأ٣٠لبق تانايب غلبت يتلا فارطألا ددع يف  ا يطعت األ بيحرتلايقلت نأ يغبني ربمتبس/  ةنجلل ةصرفل  
تيطعأ اذإ رثكأ ا ليجعتلا نكمي ةيلمعلا هذه نأ كلذك ةنجللا ءاضعأ حرتقاو . اهريبادتب عارسإلل

لوليأ٣٠وه ًايئا ًادعوم فارطألا  روضح ىلإ تيعد اذإو ،ا هلاثتمامدعل تاحيضوت ميدقتل ربمتبس / 
ًايرورض كلذ ناك اذإ ةنجلل يلاتلاعامتجالا  . 

ال ةياغلل ضفخنم ىوتسم دنع كالهتسالا يف ةدايزلا تناك تالاحلا ضعب يف هنأىلإ كلذك ريشأ  - ٢١  
ذاختا ىلإ هنود رمألا جاتحي ال يذلا عطقلا ىوتسم ةركف نأو تامارغوليكلا نم ليلق ددع نع ديزي 

تايوتسملا ىتح هنأ ىلإ نيريشم ةنجللا ءاضعأ نيب فالتخا داس دقف كلذ عمو ،تحرط دق تاءارجإ  
الا مجحلا تاذ نادلبلا ضعبل ةبسنلاب ةمهم نوكت دقكالهتسالا نم ةضفخنملا نأو ضفخنملا ي كالهتس 

نودب فارحنا يأب حمست الو ريبك دح ىلإ ةددحم لاح ةيأ ىلع لايرتنوم لوكوتورب يف ةررقملا لوادجلا 
 .رخآ ليدعت

كلذك ةنجللاتقفتاو - ٢٢  : 
ةيونسلا تانايبلا تغلبأ دق ٥ةداملا ب جومب ةلماعلا ةيلاتلا فارطألا نأ ىلإ ريشت نأ )أ(   

الل اهديمجت طرش ىلع ديزت يتلاو٢٠٠٣ماعل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةبسنلاب  اينيغ : كالهتس 
 ؛والابو واسيب
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كلذو كالهتسالا اهزواجتل ًاحيضوت مدقت نأ فارطألا ىلإ بلطلا ةنامألا ىلإ بلطت نأ )ب(   
لوليأ٣٠هتياغ دعوم يف  تاذ لمع ةطخ ،بسانتي امثيح ،مدقت نأ ىلإ اهوعدت نأو ٢٠٠٤ ربمتبس/   ،

 ؛لاثتمالا ىلإ ةزجانلا ةدوعلاىلإ ريشتل ةينمز سايق تامالع 
ثلاثلا عامتجالا ىلإ نيلثمم لسرت نأ ،رمألا مزل اذإ ،والابو واسيب اينيغ وعدت نأ )ج(   

 ؛ةلأسملا ةشقانمل ةنجلل نيثالثلاو
ىلإ يلاتلا ررقملا عورشم ،دئازلا كالهتسالل حيضوت دورومدع ةلاح يف ليحت نأ  )د(   

هدامتعال فارطألل رشع سداسلاعامتجالا  : 
ال لمتحملالاثتمالا مدع -/١٦ررقملا  ىلوألا ةعوما يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتس   

فارطألا بناج نم ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(فلأ قفرملا نم 
ماعل ٥ةدا ملا بجومب ةلماعلا لمع ططخ تابلطو٢٠٠٣    

تانايب تغلبأ دق ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ةيلاتلا فارطألا نأ ىلإ ريشت نأ  - ١   ،
نوبركلا تابكرم (فلأ قفرملا يف ىلوألا ةعوما نم نوزوألل ةكلهتسملا داوملا نع ةيونس 

الا ديمجت طرش نع ديزت يتلاو٢٠٠٣ماعل ) ةيرولف ةيرولكلا هنأو . والابو واسيب اينيغ: كالهتس، 
ةباقرلا ريبادتل لاثتمامدع ةلاح يف نيفرطلا نيذه نأ ضرتفي فوسف رثكأ تاحيضوت مدقت مل ام   

 ؛لايرتنوم لوكوتورب اهضرفي يتلا
زواجتل تاحيضوت ميدقت ،ةعرسلا هجو ىلع ،فارطألا كلت ىلإ بلطت نأ  - ٢ 

الا ىلإ ةزجانلا ادوع نامضلةددحم ةينمز تارشؤم تاذ لمع ططخ بناج ىلإ اهكالهتسا  لاثتم 
ذيفنتلا ةنجلل مداقلاعامتجالا يف اهثحبل كلذو جردت نأ ثحبت نأ فارطألا كلت بغرت دقو .  

معدو ساسألا طخ تايوتسم دنع تادراولا ديمجتل داريتساصصح ديدحت اهلمع ططخ يف   
ةدفنتسملا دا وملل ةمدختسملا تادعملا تادراو ىلع رظح ضرفو ،يجيردتلا صلختلا لودج
 ؛يجيردتلا صلختلا قيقحت ليبس يف مدقتلا نمضت ةيميظنت كوكصو تاسايس كوكصو ،نوزوألل

صلختلاب قلعتي اميف فارطألا كلت هزرحت يذلا مدقتلا ةقدب بقارت نأ  - ٣ 
 لاثتمالا ىلع فارطألا كلت لمع رادقمبو. ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا
اهيلع رابغ ال فارطأك ةقيرطلا سفنب اهتلماعم ةلصاوم يغبني لوكوتوربلل ةددحملاةباقرلا ريبادتل   .

ءافولا ىلع ادعاسمل ةيلودلا ةنوعملا يقلت ةلصاوم فارطألا كلتل يغبني ،ددصلا اذه يفو 
 عامتجابناج نم ذختت نأ يغبني يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلل ًاقبط اامازتلاب 

كلت فارطألا عامتجارذحي ررقملا اذه لالخ نمف كلذ عمو . لاثتمالا مدع ءازإ ،فارطألا  
 لاثتمالا ىلإ فرط يأ ةدوع مدع ةلاح يف هنأ ،ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل ًاقبط فارطألا

ةمئاق نم ميج دنبلا عم قفتت ريبادت ذاختا ثحبي فوس فارطألا عامتجانإف ،بسانملا تقولا يف   
فقو نامض لثم ٤ةداملا اهزيجت ريبادت ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا كلت لمشت دقو . ةيراشإلا ريبادتلا  

ةمهاسم مدعو ) لاثتمالا مدع عوضوم يهو(ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادادمإ 
 ؛لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةردصملا فارطألا

 ٣٢/٥ةيصوتلا 
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ىلع ًاضيأ ةنجللاتقفاوو - ٢٣  : 
نع ةيونسلا تانايبلا تغلبأ دق ٥ةداملا بجومب نيلماعلا نييلاتلا نيفرطلا نأ ىلإ ريشت نأ  )أ(  

وأ ٢٠٠٢يماع نع تانولاهلا  الا ىلع ديمجت عضول ةجاحلا نع ةدئازلاو٢٠٠٣  وتوسيل : كالهتس 
،  لاموصلا
د ح امهزواجت ببسل ًاحيضوت امدقي نأ نيفرطلا نيذه ىلإ بلطت نأ ةنامألا ىلإ بلطت )ب(

هتياغ دعوم يف كلذو كالهتسالا لوليأ٣٠  ةطخ ،بسانتي امثيح ،ميدقت ىلإ امهوعديو ٢٠٠٤ربمتبس /   ،
 ؛لاثتمالا ىلإ ةزجانلا امدوع نامضل ةددحم ةينمز سايق تامالع تاذ لمع

ثلاثلا عامتجالا ىلإ نيلثمم لاسرإ ىلإ ،ةرورضلا تعد اذإ ،لاموصلاو وتوسيل ةوعد )ج(  
 ؛ةلأسملا هذه ةشقانمل ةنجلل نيثالثلاو

ىلإ يلاتلا ررقملا عورشم ،دئازلا كالهتسالل حيضوت دوجو مدع ةلاح يف ،ليحت نأ )د(  
هدامتعال فارطألل سداسلاعامتجالا  : 

الا دحل لمتحملالاثتمالا مدع -/١٦ررقملا  يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم كالهتس   
ةلماعلا فارطألا بناج نم ) تانولاهلا(فلأ قفرملا نم ةيناثلا ةعوما 

يماع يف ٥ةداملا بجومب  ططخ ىلع لوصحلل تابلطو ٢٠٠٣ و٢٠٠٢   
 لمعلا

ةدفنتسملا داوملاب ةصاخلا ةيونسلا تانايبلا تغلبأ دق لاموصلا نأ ىلإ ريشت نأ  - ١ 
يتلاو ٢٠٠٣ و٢٠٠٢يماع نم لك نع ) تانولاهلا(فلأ قفرملا ،ةيناثلا ةعوما نم نوزوألل   

الا ىلع ديمجتضرف اهدنع أدبت يتلااهجاي تحا نع ديزت  ؛كالهتس 
ماع نع تانولاهلا نع ةيونسلا تانايبلا تغلبأ دق وتوسيل نأ ًاضيأ ظحالت نأ  - ٢ 
الا ىلع ديمجت لمع ءدبل اهجايتحا نع ديزت يتلاو٢٠٠٢ تانايبلا دعب غلبت مل اهنكلو كالهتس   

 ؛٢٠٠٣ماع نع 
فارطألا كلت نإف حاضيإلا نم ديزم دور و مدع ةلاح يف هنأ كلذك ريشت نأ - ٣ 

؛لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتللاثتمامدع ةلاح يف اأ ضرتفي فوس    
ببسل تاحيضوت مدقت نأ ةعرسلا هجو ىلع فارطألا كلت ىلإ بلطت نأ  – ٤

ادوع نمضت ةددحم ةينمز سايق تامالع تاذ لمع ةطخ عم بنج ىلإ ًابنجكالهتسالل اهزواجت   
الا اهثحبي يكللاثتمالا ىلإ ةزجانلا ذيفنتلا ةنجلل لبقملاعامتج  نأ يف فارطألا كلت بغرت دقو .  

، داريتسامظن عضو جاردإ ثحبت  ساسألا طخ تايوتسم دنع تادراولا ديمجتل اهلمع ططخ يف  
داوم اهيف مدختست يتلا تادعملا تادراو ىلع رظح عضوو ،يجيردتلا صلختلا لودج معدت نأو 

صلختلا قيقحت وحن مدقتلا نمضت ةيميظنت كوكصو تاسايس كوكصو ،نوزوألل ةدف نتسم
 ؛يجيردتلا
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نم يجيردتلا صلختلا قيرط ىلع فارطألا كلت مدقت ةقدب دصري نأ  - ٥ 
يغبني لوكوتوربلا يف ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا وحن فارطألا كلت لمع ردقب هنأو ،تانولاهلا 

نإف ،ددصلا اذه يفو . اهيلع رابغ ال يتلا فارطألا ا لماعت يتلا ةقيرطلا سفنب اهتلماعم ةلصاوم
بجومب اامازتلاب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملا يقلت لصاوت نأ فارطألا كلت قح نم 

مدعب قلعتي اميف فارطألا عامتجااهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلا   
نم ءاب دنبلل ًاقبط كلذ عم فارطألا كلت فارطألا عامتجارذحي ررقملا اذه قيرط نع و. لاثتمالا  

ىلإ ةدوعلا يف فرط يأ لشف ةلاح يف ذختت نأ نكمي يتلا ريبادتلا نم ةيراشإلا ةمئاقلا يف ريبادتلا 
بناج نم ةبسانم ةينمز ةروصب لاثتمالا عم قفتت ريبادت ذاختا يف رظنيس يذلا فارطألا عامتجا   
اهزيجت تاءارجإ ةيناكمإ ىلع ريبادتلا كلت لمتشت دقو . ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ميج دنبلا

تانولاهلا تادادمإ فقو نامض لثم ٤ةداملا  فارطألا لعجو )لاثتمالا مدع عوضوم يأ(   ،
 ؛لاثتمالا عض و رارمتسا يف ةمهاسم ريغ ةردصملا

 ٣٢/٦ةيصوتلا 
ةنجللاتقفتاو - ٢٤  : 

ريشت نأ )أ(  ييلاتلا نيفرطلا نأ ىلإ   نع ةيونسلا تانايبلا اغلبأ دق ٥ةداملا بجومب ن يلماعلا ن  ،
فل اماجايتحا نع ديزت يتلا٢٠٠٣ماع نع ليثيملا مروفورولك  لاشرام رزج : كالهتسالا ىلع ديمجت ضر 

 ؛نامعو
كلذو كالهتسالا زواجت ببسل حيضوت ميدقت فارطألا ىلإ بلطلا ةنامألا ىلإ بلطت نأ )ب(   

لوليأ٣٠هتياغ دعوم يف  مهوعدت نأو٢٠٠٤ربمتبس /  تاذ لمع ةطخ ،بسانتي امثيح امدقت نأ ىلإ ا،   ،
 ؛لاثتمالا ىلإ ةزجانلا ادوع نامضل ةددحم ةينمز سايق تامالع

ثلاثلا عامتجالا ىلإ نيلثمم لاسرإ ىلإ ،ةرورضلا تعد اذإ ،نامعو لاشرام رزج ةوعد )ج(   
؛ةلأسملاهذه ةشقانمل نيثالثلاو   

ىلإ يلاتلا ررقملا عورشم كالهتسالا زواجتل حيضوت دورو مدع ةلاح يف ليحت نأ )د(   ،
هدامتعال فارطألل رشع سداسلاعامتجالا  : 

الل لمتحملالاثتمالا مدع -/١٦ررقملا  قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتس اللاثتم   
بجومب ةلماع فارطأ بناج نم ) ليثيملا مروفورولك(ةثلاثلا ةعوما ،ءاب 

ماع يف ٥ةداملا  اهلمع ططخ تابلطو٢٠٠٣   ، 

 ١ -  ةيونس تانايب اغلبأ دق ٥ةداملا بجومب نيلماعلا ن ييلاتلا نيفرطلا ىلإ ريشت نأ  ،
ماع نع ) ليثيملا مروفورولك: (يهو ءاب قفرملا يف ةثلاثلا ةعوما نم ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نع

نع ديزت يتلاو ٢٠٠٣ يفو . نامعو لاشرام رزج: كالهتسالا ىلع ديمجتلا ضرغل اماجايتحا، 
ةباقرلا ريبادت عم لاثتمامدع ةلاح يف امأ ضرتفيس نيفرطلا كلذ نإف حيضوت دورو مدع ةلاح   

 ؛لوكوتوربلا اهضرفي يتلا
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يف ذيفنتلا ةنجل ىلإ امدقت نأ ،ةعرسلا حانج ىلع ،نيفرطلا نيذه ىلإ بلطت نأ  - ٢ 
تامالع تاذ امهلمع ططخ بناج ىلإ كالهتسالا زواجت ببس نع تاحيضوت مداقلا اهعامتجا  
اثحبي نأ يف نيفرطلا كلذ بغري دقو . لاثتمالا ىلإ ةزجانلا امدوع نامضل ةددحم ةينمز سايق

لودج معدو ساسألا طخ دودح دنع تادراولا ديمجت لجأ نم داريتساصصح عضو جاردإ رمأ   
داوم مدختست يتلا تادعملا تادراو ىلع رظح ضرفو ،امهلمع ططخ يف يجيردتلا صلختلا  
 ؛يجيردتلا صلختلا قيقحت وحن مدقتلا نمضت يكل ةيميظنت كوكصو تاسايسو ،نوزوألل ةدفنتسم

صلختلاب قلعتي اميف نافرطلا ناذه هزرحي يذلا مدقتلا بثك نع دصرت نأ  - ٣ 
يف ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا ىلع امهلمع رادقمبو . ليثيملا مروفورولك نم يجيردتلا
. اهيلع رابغ ال يتلا فارطألا ا لماعت يتلا ةقيرطلا سفنب امهتلماعم ةلصاوم يغبني ،لوكوتوربلا

ءافولا نم امهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملا يقلت الصاوي نأ نيفرطلا نيذهل يغبني ،ددصلا اذه يفو 
فارطألا عامتجااهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيرا شإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلا بجومب امامازتلاب  
دنبلا بجومب ،نيفرطلا نيذه عامتجالا رذحي ،ررقملا اذه قيرط نعف كلذ عمو. لاثتمالا مدع قحب  
ةروصب لاثتمالا ىلإ ةدوعلاب فرط يأ مايق مدع ةلاح يف يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ءاب  

فارطألاعامتجانإف ةينمز ةبسانم  ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم قفتت ريبادت ثحبي فوس    
فقو نامض لثم ٤ةداملا اهددحت تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ىلع ريبادتلا هذه لمتشت دقو . ةيراشإلا  

مدع ىلع ةردصملا فارطألا لمحو ) لاثتمالا مدع عوضوم يأ(ليثيملا مروفورولك تادادمإ 
 ؛لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةمهاسملا

 ٣٢/٧ةيصوتلا 
كلذك ةنجللاتقفتا - ٢٥  : 

نع ةيونس تانايب غلبأ يذلا ٥ةداملا بجومب لماعلا يلاتلا فرطلا نأ ىلإ ةراشإلا ىلع  )أ(   
الا يف ديمجت لمعل هجايتحا نع ديزت يتلاو٢٠٠٢ماع نع ليثيملا ديمورب  تانايب دعب غلبي ملو كالهتس،   ،

 ؛قيبمازوم: ٢٠٠٣ماع نع 
هتياغ دعوم يف دئازلا كالهتسالل حيضوت ميدقت فرطلا ىلإ بلطلا ةنامألاىلإ بلطت  )ب(   ٣٠ 

سايق تامالع تاذ لمع ةطخ ،بسانتي امثيح ،مدقي نأ ىلإ فرطلا وعدت نأو ٢٠٠٤ربمتبس /لوليأ  ،
 ؛لاثتمالا ىلإ ةزجانلا هتدوع نامضل ةددحم ةينمز

الا ىلإ نيلثمملاسرإ ىلإ ،ةرورضلا تعد اذإ ،قيبمازومو وغنوكلا ةوعد )ج(  ثلاثلا عامتج   
 ؛ةلأسملا هذه ةشقانمل ةنجلل نيثالثلاو

ةلاح يف هدامتعال فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ يلاتلا ررقملا عورشم ،ليحت نأ )د(   
 :كالهتسالا زواجتل حيضوت دورو مدع
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ال لمتحملالاثتمالا مدع -/١٦ررقملا  ملا يف ةدراو نوزوألل ةدفنتسم ةدامكالهتس  ءاه قفر  
يماع يف ٥ةداملاب ةلماع فارطأ بناج نم ) ليثيملا ديمورب( وأ / و٢٠٠٢ 

لمع ططخ ميدقتب تابلطو٢٠٠٣   

يف ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نع ةيونس تانايب تغلبأ دق وغنوكلا نأ ظحالت نأ  - ١ 
الا ىلع رظح عضول اهجايتحا ىلع ديزت يتلا٢٠٠٣ماع نع ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا   ؛كالهتس 
ماع نع ليثيملا ديمورب نع ةيونس تانايب تغلبأ دق قيبمازوم نأ ظحالت نأ  - ٢ 
الا نع رظح عضول اهجايتحا ىلع ديزت يتلاو٢٠٠٢ تانايب نع دعب غلبت مل اهنكلو كالهتس   ،

 ؛٢٠٠٣ماع 
فوس فارطألا كلت نإف ،حيضوت دورو مدع ةلاح يف هنأ ،كلذك ظحالت نأ  - ٣ 
 لاح يفاأ ضرتفي ؛لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتللاثتمامدع ة     
 عامتجالا ةيانعل مدقت نأ ،ةعرسلا حانج ىلع ،فارطألا كلت ىلإ بلطت نأ - ٤ 

تامالع تاذ لمع ططخ بنج ىلإ ًابنج كالهتسالل هزواجت نع تاحيضوت ذيفنتلا ةنجلل يلاتلا  
 وأ عضو جاردإ ثحب يف فارطألا كلت بغ رت دقو. لاثتمالا ىلإ ادوع نامضل ةددحم ةينمز سايق

داريتساصصح ديدحت  ادراو ديمجتل و ساسألا طخ تايوتسم دنعا  صلختلا لودج معدت نأ  
كوكصو نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةمدختسملا تادعملل تادراولا ىلع ًارظح عض تو ،يجيردتلا
؛اهلمع ططخيف يجيردتلا صلختلا قيقحت وحن مدقتلا نمضت ةيميظنت كوكصو تاسايس   

صلختلاب قلعتي اميف فارطألا كلت هزرحت يتلا مدقتلا بثك نع دصرت نأ  - ٥ 
يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا وحن فارطألا كلت لمع ردقبو ،ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا 
رابغ ال يتلا فارطألا ا لماعت يتلا ةقيرطلا سفنب اهتلماعم متت فوس لوكوتوربلا اهضرفي 

نم اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملا يقلت لصاوت نأ يغبني فارطألا كلت نإف ،ددصلا اذه يفو . اهيلع
 عامتجااهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلا بجومب اامازتلاب ءافولا 

رطألا كلت رذحي فارطألاعامتجانإف ررقملا اذه قيرط نعو . لاثتمالا مدع قحب فارطألا فا  
ةروصب لاثتمالا ىلإ فرط يأ ةدوع مدع ةلاح يف هنأ ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلا بجومب  

ةمئاق نم ميج دنبلا عم قفتت ريبادت ذاختا رمأ ثحبي فوس فارطألا عامتجانإف ًاينمز ةبسانم   
نامض لثم ٤ةداملا اهزيجت تاءارجإ ةيناكمإ ريبادتلا كلت لمشت دقو . اهقحب ةيراشإلا ريبادتلا  

ريغ ةردصملا فارطألا لعجو اهنع ) لاثتمالا مدع عوضوم يأ(ليثيملا ديمورب تادادمإ فقو 
 ؛لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةمهاسم

 ٣٢/٨ةيصوتلا 
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ىدل يرجت يتلا ةطشنألا نأشب يملاعلا ةئيبلا قفرمو ذيفنتلا تالاكوو ،قودنصلا ةنامأ تانايب  -ًاعبار 
ذيفنت ريسيتل لاقتنا ةلحرمب ااداصتقا رمت يتلا فارطألاو ٥ةداملا ب جومب ةلماعلا فارطألا  
لايرتنوم لوكوتوربللاثتمالا   

ذيفنتلا تالاكوو فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ نإف ،ةنجللا بناج نم هيلع قفتملا بيترتلل ًاقبط  - ٢٦
رمت يتلا فارطألاو ٥ةداملا بج ومب ةلماعلا فارطألا ىدل ذفنت يتلا ةطشنألا نأشب ًاكرتشم ًانايب تمدق  
لايرتنوم لوكوتوربللاثتمالا ذيفنت ريسيتل لاقتنا ةلحرمب ااداصتقا ةنامأ نع نالثمم نايبلا ىقلأ دقو .  
 .قودنصلا

ذنم لاثتمالاب ةصاخلا ةيذيفنتلا ةنجللا لامعأ نع ًاريرقت قودنصلا ةنامأل ىلوألا ةلثمملا تمدق - ٢٧  
ثالثلا تاونسلا يذ لاثتمالا جذومنو نيعبرألاو يداحلا اهعامتجا ددح يذلا ) ٢٠٠٦ – ٢٠٠٤( 

الا ذنم ةباقرلا ريبادتب ءافولل٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل يجيردتلا صلختلا تاجايتحا   عامتج 
تالاكوب ةصاخلا ٢٠٠٦ – ٢٠٠٤لمع ططخ تدمتعا دق ةيذيفنتلا ةنجللا تناكو ،نيعبرألاو يداحلا   

فارطألا عيمج نيكمتل ةطشنأو تاعورشم ىلع ططخلا كلت تلمتشاو . جذومنلا كلذ ساسأ ىلع ذيفنتلا
الا قيقحت نم٥ةداملا بجومب ةلماعلا  ةرتفلا لالخ لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتم   ٢٠٠٥ – 

٢٠٠٧. 
لامعأ ططخ يف ةرخأتملالاثتمالا ةطشنأب ةقلعتملا ةنجللا لامعأ ضارعتسا ددصبو - ٢٨ ماع    ٢٠٠٤ 

و ًاعورشم١٧٩نأ ةلثمملا تركذ  ءانثأ ةنجللا ىلإ اهميدقت بجوتي لازي ال تاونسلا ددعتم ًاقافتا ٢٢   
ىلإ ةنجللا عيجشت تلمحو ،ياوغار اب يف ربمفون/يناثلا نيرشت يف هداقعنا ررقملا نيعبرألاو عبارلا اهعامتجا
كلذ يف امب لاثتمالا مدع رطخل ةضرعملا نادلبلل اهميدقت مزتعملا تاعورشملل ةيولوأ ءاطعإل تالاكولا  ،
، ا ،اينابلأ ستيك تناس ،ناتسكاب ايريجين ،وروان ،اكينيمودرضخألا سأرلا ،كسرهلاو ةنسوبل ، سيفينو، 

ربو يموت واس ،نيدانيرغوتنسنفناس  ىتح هنأ ًاضيأ عامتجالا تغلبأو. ادنغوأو دنليات ،لاموصلا ،يبيسني   
تالادب ةبوسحم ًانط ٣٦٣٩٩غلب ،ًايلاح اهذيفنت يراجلا تاعورشملا يفو ، ٢٠٠٣ربمسيد /لوألا نوناك  
يجيردتلا صلختلل جاتحت لازت ال جاتنإلا عاطق يف ًانط ٧٩١٤ وكالهتسالا عاطق يف نوزوألا دافنتسا  
هلوانتت نأ ىلإ جاتحت لازت ال يتلا نوزوألل ةدفنتسملا ةداملاكالهتسانم ةيقبتملا تايمكلا تركذ مث . اهنم ا  

نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط١٨٢٢٠اهعومجم يف كلمت يتلاو ،ةدام لك بسح ةحضوم ةنجللا    .
ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ تمدق يتلا ةيعاطقلا تانايبلاو كالهتسالا تانايب ىلإ دنتست ماقرألا هذه نأ تحضوأو  
تاعورشملا دامتعا نم ةنجللا ز يكرت يف لوحتلا ىلإ تراشأ ةياهنلا يفو. ىوصق ًادودح اهرابتعا نكميو
الا تاذ نادلبلا ىلإ ةيسسؤملا تاعورشملا زيزعتل ليومتلا ةدايزب اهرارقولاثتمالاو ذيفنتلل ضفخنم كالهتس   

نم ديزت نأ اأش نم يتلا ةوطخلا يهو نيغرفتم نوزوأ وفظوم مادختسال ادعاسمل ةصاخبو ًادج مجحلا 
 .لاثتمالا قافآ

يف ةدراولا لاثتمالا تاعقوتو ةلاح نأشب ةنجللا ريرقت قودنصلا ةنامأل يناثلا لثمملا ضرعتسا - ٢٩  
يتلا ةيرطقلا جماربلا ذيفنت نع تانايب توتحا يتلا Corr.1 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/43/6/Rev.1ةقيثولا   ،

امنيح تاعقوتلاو ططخلاو قافتالاو ةدمتعملا تاعورشملا ريثأت تلوانتو ماع لك ويام/رايأ ةيادب يف مدقت  
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 ٣١ىتح ةحناملا تاهجلاو ذيفنتلا تالاكو نم ةدراولا تامولعملا ءوض يف متي تاعورشملا لامكتسا نوكي 
لمع ططخ يف ةيقبتملا ةطشنألا نأشب تامولعم لثمملا مدقو ٢٠٠٣ربمسيد /لوألا نوناك يفو . ٢٠٠٣، 

ةنامأ ىلإ نآلا ىتح غلبت مل اهنكل  و٢٠٠٣يف قودنصلا ةنامأ اهتقلت يتلا تانايبلا لثمملا جردأ ،قايسلا اذه 
نآلا انوكي نأ نكمي رطقو كسرهلاو ةنسوبلا نأ ،ىرخأ ءايشأ بناج ىلإ ينعي يذلا رمألا وهو ،نوزوألا 

امنيب لاثتماةلاح يف  ماع لالخ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا،  ةيروهمج ةطساوب ٢٠٠٣   
 .ديمجتلا ىوتسم زواجتي دنليات بناج نم ليثيملا ديمورب نمو ةيبعشلا ةيطارقميدلا ايروك

نأ حضوأ دقف ،نوبركلا ديرولك عبار ىلع ةضورفملا ٢٠٠٥ماعل ةباقرلا ريبادت ةلأسم نأشبو  - ٣٠  
لاا اذه يف ةيفاضإ تادعاسم ىلإ جاتحت دق ًادلب٣٠يلاوح  نم ةدعاسم لعفلاب اهنم ةرشع تقلت دقو :  

لمع ةطخ يف تاعورشم اهيدل ةتس نأو ،قودنصلا الا غلب ةيقبتملا نادلبلا نأو٢٠٠٤  رثكأ اهيدل كالهتس،   
نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط١٢نم  تادعاسم ىلإ جاتحت دق يتلا ةسمخلا نادلبلا نيب نمو .  

ماع يف ليثيملا مروفورولك كالهتسايف ديمجتلا قيقحتل   ٢٠٠٣ ، قودنصلا نم ةدعاسملا نادلب ةثالث تقلت  ،
يف عورشم نادلبلا هذه ىدحإىدل ناكو يقبتملا دلبلا امأ ،لمعلا ةطخ   نط ٢،٨ه كالهتساغلب دقف    
قلعتت تامولعم لثمملا مدق ،تانايبلا غالبإ مدع ةيضقب قلعتي اميفو . نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوحسم

 .نيعبرألاو عبارلا اهعامتجايف ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ اهؤامسأ مدقت فوس ةنيعم فارطأب 
ةقيثولا يف ةدراولا ةنامألا ريرقت يف ةدراولا تانايبلا لمكت تامولعم لثمملا مدق ،ماتخلا يفو  - ٣١

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/3 ساسألا طخ تانايب يف تاريغتلاب قلعتت يتلاو ريرقت نم ٣لودجلا (،   
الا ضيفخت لوادج نع فارحنالاو)ةنامألا بجومب ةلماعلا فارطألا بناج نم كالهتس،  ماع يف ٥ةداملا    

الا تانايبل٥ةداملا بجومب ةلماع فارطأ بناج نم غالبإلا يف رخأتلاو ؛ )٦لودجلا  (٢٠٠٣  كالهتس 
نانبل نأ ىلإ ،ىرخأ ءايشأ بناج ىلإ راشأ ،ساسألا طخ يف ةبولطملا تاريغتلاب قلعتي اميفو ). ٧لودجلا (
مدقي فوس يلودلا كنبلا نأبو ا صاخلا ليثيملا ديمورب ساسأ طخ يف بولطملا رييغتلا طورشب تفوأ دق  
ءانثأ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ دنلياتو نيبلفلاب ةصاخلا ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلل تاعورشم اه عامتجا 
 .نيعبرألاو عبارلا

تامولعم يقلت متي مل هنأ ىلإ لثمملا راشأ كالهتسالا ضيفخت لوادج نع فارحنالاب قلعتي اميفو - ٣٢  ،
نأو ليثيملا ديموربل ةيميلقإلا ةينقتلا ةدعاسملا نم ءزج وغنوكلا نأو ؛ءاب قفرملا داومب قلعتي اميف زي لب نع

نكمي نأ هل عقوتملا نم ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب بناج نم هذيفنت يرجي يميظنت معد عورشم كانه 
ماع لالخ ةئاملا يف ٢٠غلابلا اهضيفخت قيقحت نم وغنوكلا  ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم جمانرب ن أو ؛٢٠٠٥ 

نآلا اهيدل كالهتسالا دجوي يتلا ،الاميتاوغل ليثيملا ديمورب نم يجيردت صلخت عورشم ذيفنتب موقي ةيعانصلا  
ممألا جمانرب اهذفني تادربملا ةرادإ ةطخ كانه نأو ؛اهلمع ةطخ يف اهيلع قفتملا ًانط ٨٨٠ ـلا نود  
نم اهنيكمتل واسيب اينيغل اهدمتعا دق يرطق جمانرب بناج ىلإ ةئيبلل ةدحتملا مم ألا جمانرب/يئامنإلا ةدحتملا
ماع ىتح ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ تلمح يتلا اانايب غالبإ يف ثدح أطخ حيحصت دعب ،هنأو ؛ ٢٠٠٧ 

ا نأو ؛تانولاهلاب صاخلا ديمجتلللاثتماةلاح يف نآلا يتياه نوكت نأ دبال ،نوزوألا ةنامأ  دق ريبادتل  
نع تامولعم يقلت متي مل هنأو ؛لاشرام رزج يف ليثيملا مروفورولك تانايب ةيضق ةجلاعمل تذختا 

تقو ةرفاوتم نكت مل تانولاهلا كالهتساب ةصاخلا لاموصلا يف تانايبلا نأو ؛نامع نم ليثيملا مروفورولك  
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هريفوت متي نأ نكمي ةيفاضإ ةدعاسم نكلو٢٠٠٤ماعل لمعلا ططخ عضو  ضرغلا اذه لجأ نم نأو ا ، 
نأ الإ . تادربم ةرادإ ةطخو ةيرطق يجيردت صلخت ةيجيتارتسا دادعإب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب موقي

ءاب قفرملا داومب قلعتي اميف ادنغوأ نم تامولعم يقلت متي مل هنأو ؛ةينمأ بابسأل ارخأت دق نيعورشملا نيذه 
نأ هنأش نم قافتا ذيفنتب موقت ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم نإف ليثيملا ديموربب قلعتي اميف نكلو  

صلخت عورشم دعي يلودلا كنبلا نإف ،ةياهنلا يفو ؛ ٢٠٠٧ماع لولحب تاضيفخت قيقحت ىلع دلبلا دعاسي 
 .ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا اهصلخت تاجايتحا نع تامولعملا عمجب موقي فوس مان تييفل يجيردت

ماعل كالهتسالا تانايب غالبإ يف رخأتلاب قلعتي اميفو - ٣٣ صلختلل ةرادإ ةطخ نأ لثمملا ركذ ٢٠٠٢   ،
يف نأو ؛ايناملأ بناج نم ذيفنتلا زيح يف نآلا ةدوجوم اأو ،وتوسيلل تدمتعُا دق يلكلا يجيردتلا 

اذه نأو . يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب هذيفنتب موقي ،يميلقإ ليثيم ديمورب عورشم نم ءزج أدب قيبمازوم
نإف لاموصلاب قلعتي اميفو . ةقطنملا ىلإ ددجلا قابطلا يعرازم قفدتل ةجيتن ةدايزلا يف أدب دق ذفنملا ءزجلا

ةقيثولا نم ٧لودجلا يف ،تانولاهلاب ةصاخلا اانايب ىلع قبطنت نمألا تارابتعا سفن   
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/3٢٠٠٣ماعل يرطقلا جمانربلل ذيفنت لا تانايب نإف مانيروس ةلاح يف امأ ؛ 

 .تادربملا ةرادإ ةطخل ًاليومت تقلت دق اأ كلذ ىلإ فاضي. لاثتمالا ىلإ داع دق دلبلا نأ ىلإ ريشت
نع ةباين ًاضيأ ثدحتي ناك يذلا يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم ماق ميدقتلا اذه باقعأ يفو  - ٣٤

عرفلا يف اهركذ درو يتلا ناتس كيجاطو ناجيبرذأ يف تاعورشملا نأحاضيإ ةدايزب ،يملاعلا ةئيبلا قفرم 
عم دضاعتلاو نواعتلاب نآلا اهذيفنت يرجي يتلاو (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/2)ةنامألا ريرقت نم ياز   ،

يسسؤملا زيزعتلا رصانع ضعب ءانثتساب كلذو ،تلمكتسا دق نوكي داكي ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 
دق نوكت داكت يملاعلا ةئيبلا قفرم اهلومي يتلا ةماع ةفصب رامثتسالا تاعورشم مظعم نأو ،ةنيعملا  
ساسأ ىلع حنمي يسسؤملا زيزعتلل يملاعلا ةئيبلا قفرم نم يتأي يذلا ليومتلا نأ ىلإ ةراشإلابو . تلمكتسا
تابوعص تقال لاقتن ا ةلحرمب ااداصتقا رمت يتلا نادلبلا نأ ظحالت نأ يغبني ةنجللا نإ لاقو ،ةدحاو ةرم

 .لاثتماةلاح يف اهئاقب نامضل ةدعاسملا نم ديزملا ىلإ جاتحت دق اإو ،تانايبلا غالبإب قلعتي اميف ةرمتسم 
نإ لثمملا لاق ،ةنامألا ريرقت نم ياز عرفلا يف كلذك روكذملا ،لابين يف عضولاب قلعتي اميفو  - ٣٥

يف فارطألا عامتجاىلإ هميدقتل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم نواعتلاب اهتغايص يرجت تادربملا ةرادإ ةطخ   
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم دلبلا ىدل ريبكلا نوزخملا يعاري فوس هنأو ،ربمفون /يناثلا نيرشت
هنأ ،كلذ ىلإ فاضي . اهيلع اهدي تعضو تاطلسلا نكلو ةينوناق ريغ ةروصب تدروتسا دق تناك يتلاو
فوس اأو نيجيبو لايرتنوم يليدعت ىلع قيدصتلاب نيحلا كلذ ذنم تماق دق ليزاربلا نأ  بعامتجالا غلبأ
 .صيخارتلا ماظن يف نآلا جردت

ةنسوبلا اههجاوت يتلا تالكشملا ىلإ مامتهالا ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم لثمم تفل  - ٣٦
ةلاح يف دلبلا كلت تناك امنيح ١٩٩٦ – ١٩٨٩تاونسلا نع ةقيقد تانايب ماقرأ غالبإ يف كسرهلاو   ،

تايوتسم تناك ،برح ةلاح يف دلبلا ناك امنيح ١٩٩١ – ١٩٨٩تاونسلا لالخف . ديدش نايلغ  ،
هذه لثم ةيمهأ ىلإ رظنلابو ؛ًايعيبط ًادج ةضفخنم اه كالهتساو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإ
ريغ ضفخنملا كالهتسالا اذه نإف ،نادلبلل يجيردتلا صلختلا ططخل ساسألا طوطخ ديدحتل تانايبلا  

هنأو ،ةيداعلا ةلاحلا ىلإ اهداصتقا دوعي امنيح لاثتمامدع ةلاح يف كسرهلاو ةنسوبلا نأ ينعي دق يجذومنلا   
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اهلذبت يتلا دوهجلا نم مغرلا ىلع هنأ ىلإ ،قلقلا عم كلذك راشأو . ةيضقلا هذه لح ةيفيك نع لءاستي
، ايب ىلع لوصحلل هتمظنم نآلا ىتح مدقت مل تانايبلا هذه لثم نإف ،ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا نم تان

نوزوألا ةنامأ ىلإ تمدق دق٢٠٠٣ماعل اانايب نأ تركذ دق اينابلأ نكلو   . 
نأ ىلإ راشأ ،يلاعلا يبوطرلا ىوتحملا تاذ رومتلا يف ،ليثيملا ديمورب مادختسا ةيضقب قلعتي اميفو  - ٣٧
نافنصي فوس نادلبلا ناذه ناك اذإ امع لءاستو ،سنوتو رئازجلا يف ًارمتسم لاز ام ما دختسالا اذه لثم
مادختسالا اذه لثمل لئادب ددحت مل نإو ىتح ،يجيردتلا صلختلل اماجايتحابلاثتمالا مدع ةئف يف عمو .  

ددصلا اذه يفلاثتماةلاح يف نآلا نادجوت ،رصمو نوريماكلا نإف كلذ   . 
دلبلا كلذ ةدعاسمل ممصملا ناتسكاب يف يفرصملا تانولاهلا ماظن ريوطت نع ًاريرقت مدق ،ة ياهنلا يفو - ٣٨
يجيردتلا صلختلاب ةصاخلا هتابلطتمللاثتمالا قيقحت ىلع  . 

يف ططخ نم ءاهتنالل دنلياتو نيبلفلا عم لمعي كنبلا نأب عامتجالا غالبإب يلودلا كنبلا لثمم ماق - ٣٩  
يناثلا نيرشت يف فارطألل رشع سداسلاعامتجالا ىلإ اهميدقتل ليثيملا ديمورب عاطق . ٢٠٠٤ربمفون / 

 ٢٠٠٢ماع يف اارداص نأ تنلعأ اإف ،تانولاهلل ملاعلا يف ديحولا ردصملا يه نيصلا نأب هركذ ددصبو 
نم رثكأ تغلب ةكلهتسملا تاهجلا تادراو امنيب ،نط ٨٠٠تغلب دق  اذه بسني نأ حرتقاو ،نط ٤٠٠٠   

مدع ضارعتسا دنع كلذ اهرابتعا يف عضت نأ يغبني ةنجللا نأو اهريودت داعملا تانولاهلا ىلإ ت وافتلا
 .لاثتمالا

ةنامأل يذيفنتلا نيمألا حضوأ ،ذيفنتلا تالاكو اراثأ يتلا لغاوشلا ضعب ىلع هدر ددصبو  - ٤٠
ةئيبلا قفرم نأ لاقتنا ةلحرمب اا داصتقا رمت يتلا نادلبلا يف يسسؤملا زيزعتلا تاعورشمب قلعتي اميف ،نوزوألا

نامضل ،تاعورشملا هذه لثم ليومت ةلصاوم ثحب ديعي نأ هيلإ بلُط ريخألا هسلجم عامتجايف يملاعلا   
راشأ ،اهيدل ساسألا طخ ديدحت يف كسرهلاو ةنسوبلا اههجاوت يتلا لكاشملاب قلعتي اميفو . ةميلسلا اهتعباتم
ثالث ثحبت ةنجللا نأو ،هب صاخلا ساسألا طخ ىلع رييغت لاخدإل ًابلط مدقي نأ نكمي فرط يأ نأ ىلإ  
يراجلاعامتجالا يف ليبقلا اذه نم تابلط  . 

ناترقفلا ٧ةداملا ماكحأ بجومب فارطألل نكمي هنأ كلذك ةنامألا لثمم حضوأ  - ٤١ غلبت نأ ٢ و١،   ،
دعب ةميلسلا تانايبلا ترفاوت اذإف ،ةر فاوتم ريغ ةيلعفلا تانايبلا تناك اذإ ،ةحاتملا تانايبلل تاريدقت لضفأ
مادختسا ةيضق نأشبو . ةيرورضلا تاليدعتلا ءارجإب ذئدنع موقت يتلا ،ةنامألا ىلإ اهتلاحإ نكمأ ،كلذ

فارطألا تقفاو يتلا ١٥/١٢ررقملا ىلإ راشأ ،يلاعلا ةبوطرلا ىوتسم تاذ رومتلا يف ليثيملا ديمورب   ،
رفاوتت مل املاط ضرغلا اذه يف ليثيملا ديمورب مدختست يتلا فارطألا دض ءارجإ يأ ذاختا مدع ىلع هبجومب 

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل نيماع مزلتسي دق رمألا نإف ليدب ديدحت متي امثيرو ،هل لئادب 
عضخي نل هنكلو رطقلا اذهل تانايبلا غالبإ يف رهظي فوس ةداملا هذه مادختسا نإ . هتمئالم ىدم ديدحتل
ىلإ ذيفنتلا ةنجل بناج نم كلذل ةجيتن ةيصوت يأل الا مدع نأشب فارطألاعامتجا   .لاثتم 
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ذيفنتلا ةنجل نم ةوعدب ةرضاحلا فارطألا اهتمدقلاثتمالا نع تامولعم -ًاسماخ    

 نيبلفلا -فلأ 

ررقملا ىلإ ةنجللا هابتناةنامألا لثمم تفل  - ٤٢ وكت نأ لمتحي ةلودك نيبلفلا جردأ يذلا١٥/٢٥  يف ن ، 
الا ديمجت ءازإلاثتمامدع ةلاح  دلبلا كلذ اهمدق يتلا تاحيضوتلا ىلإ ،ليثيملا ديمورب ىلع ضورفملا كالهتس   

ةنامألا ريرقت نم يناثلا قفرملاو ٢١ و٢٠نيترقفلا يف دراولا وحنلا ىلع   ،
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/2) . ديمورب كالهتسانأ ةموكحلا تفشتكا ،ةبولطملا تانايبلا ميدقت دنعو  

ماعل تانايبلا نأو ،رفص هنأ ىلع ةئطاخ ةروصب غلبُأ دق ناك ١٩٩٨ماعل ليثيملا  بسح فنصت مل ٢٠٠٢   
رجحلا ريغ ضارغأ يف تامادختسالاو ،نحشلا لبق ام تامادختساو يحصلا رجحلا نيب اميف اهرصانع 

 ١٩٩٨ماعل ه كالهتساب صاخلا مقرلا ححصي نأب بلاطي دلبلا نأو. نحشلا لبق ام ريغ ضارغألو يحصلا
مجح يف رييغت ىلإ يدؤي يذلا رمألا ،نوزوألا دافنتسا تالادب ًابوسحم نط ٩،٨ىلإ  طخ كالهتسا   

نم ًالدب ١٠،٣ىلإ ساسألا  نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط٨،٠١  يغبني ٢٠٠٢ماعل اهمقر نأو .    
ي دق يذلا ،نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط٧،٧٩٩ ـك لجسي نأ مدع ةلاح يف ىرخأ ةرم اهعض  
اوبلط نيذلا ءاضعألا ىلإ ةنكمملا تاحيضوتلا ميدقتل ةنجللا عامتجاروضح ىلإ دلبلا تيعد دقو . لاثتما  
 .حيضوتلا نم ًاديزم

ةيئاصقتسالا اهتسارد ليصافت نم ديزم ىلع لوصحلا ةصاخبو ءاضعألا نم تابلطل ةباجتساو  - ٤٣
نأ نيبلفلا لثمم حضوأ )١٥/١٩ررقملا كلذك اهبلطتي يتلا تامولع ملا(اهنم ققحتلاو تانايبلا عمجل   ،

امنيب ،تافآلا تاديبمو ةدمسألا ةئيهو ةعارزلا ةرادإ هميظنت ىلع موقت نيبلفلا يف ليثيملا ديمورب مادختسا 
نيب يضاملا يف قيسنتلا مدع ىدأ ثيحب ،ةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلا ةرادإ صاصتخا يف لخدتلاثتمالا اياضق   

ليثيملا ديموربكالهتسانع مدق يذلا يلصألا ساسألا طخ ماقرأ يف ءاطخأ ثودح ىلإ نيتئيهلا نيتاه    .
مادختسا نأشب ةغلبملا تانايبلا ،حيحصتو ،نم ققحتلا وه ةيئاصقتسالا ةساردلا كلت نم فدهلا نإ لاقو 

دق ةيئاصقتسالا ةسار دلا نأ حضوي ىضمو. يعقاو وأ يقيقح ساسأ طخ عضو فد كلذو ليثيملا ديمورب
مت دق نييئاهنلا نيمدختسملاو نيعزوملاو نيدروتسملا نأو اهمادختساو تادراولا صيخرت ىلإ تدنتسا 

ةيئاصقتسالا ةساردلا ةيجهنم نأب ،كلذك دكأ ،رخآ لاؤس ىلع ًادرو . ةيحسملا ةساردلا كلت يف مهلاخدإ
، جحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسا نيب زييمتلل تممص دق نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا ر
ةساردلا نع ريرقت دعأ دقو . نحشلا لبق ام تاجلاعم ريغل تامادختسالاو ةيرجحلا ريغ تامادختسالاو

ةيجراخلا نوؤشلا ةرادإ ةطساوب ةبسانملا ةيسامولبدلا تاونقلا قيرط نع ةنامألا ىلإ مدقي فوس ةيئاصقتسالا 
 .دلبلا ىدل

ماعل ةيداصتقالا ةمزألا تاريثأتب قلعتي لاؤس ىلع ًادرو - ٤٤ ىلع ١٩٨٩ – ١٩٨١  داوملا كالهتسا   
ةمزألا نأو ،ةرتفلا كلت لالخ ضافخنا نود ترمتسا دق ةيعارزلا ةطشنألا نأ حضوأ ،نوزوألل ةدفنتسملا 

ليثيملا ديموربكالهتساىلع ًافيفط ًاريثأت الإ ثدحت مل  يتلا تاحيضوتلل يغبني هنأ نيلثمملا دحأ ركذو .  
نأ اهيلع يتلا ةيجراخلا نوؤشلا ةرادإ ةطساوب ةباتك اهديكأت متي نأ يلاحلا عامتجالا ءانثأ نيبلفلا اهتمدق  
تامادختسال يعرفلا عوما نأ يلاحلا عامتجالا ءانثأ حضوأو ،يباسحلا أطخلا اذه بيوصت كلذك دكؤت  



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/6 

20 

يف ركذ دق ٢٠٠٢ماع يف عاطق لا ةطساوب ليثيملا ديموربل نحشلا لبق ام تاجلاعم ريغو ةيرجحلا ريغ  ،
دلبلا همدق يذلا ريرقتلا يف٣لودجلا   . 

 نانبل -ءاب 

ليثيملا ديمورب نم ساسألاكالهتساىلع رييغت ءارجإل هدلب بلط نانبل لثمم مدق  – ٤٥ دنع هنأ حضوأو .  
ةطقنملا تناك ،نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ١٥٢،٤وهو يلصألا ساسألا طخ مقر عضو   

، ٢٠٠٠ماع يف ةقطنملا ريرحت دعبو . يليئارسإلا لالتحالا تحت ةعقاو نانبل بونج يف ةمهملا ةيعارزلا
دلبلا ءاجرأ عيمج يف ليثيملا ديمورب مادختسال ةلماش ةيئاصقتسا ةسارد ءارجإ نم نانبل ةموكح تنكمت 

حقني نأ احرتقا نيذللا ةيعانص لا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب نم ةدعاسمب
نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط٢٣٦،٤حبصيل ساسألا طخ مقر  ةساردلا لامكتسا دعبو .  

ةديؤملا ديناسألا تمدق و .ةنامألا ىلإ ساسألا طخ ىلع رييغت لاخدإل يمسر بلط مدُق ةيئاصقتسالا
 .٢٠٠٣ربوتكأ /لوألا نيرشت ةخرؤملا ةنامألا ةلاسرل ةباجتسا ةنجللا مامأ تعضوو

 كالهتساماقرأ نع ترفسأ دق ةيئاصقتسالا ةساردلا نأ حضوأ ةنجللا ءاضعأ نم ةلئسأ ىلع ًادرو  - ٤٦
ساسألا طخ ةرتف كلذ يف امب نانبل بونج لالتحا ةيا ىتحو ١٩٩٥ةنس ذنم ةنس لكل ةحقنم   ١٩٩٥ 

ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجلل ا عم نانبل قافتا نم ًاءزج لكشي تانايبلا هذه ميدقت نأو. ١٩٩٨ –
ةساردلا يف تعبتأ يتلا ةيجهنملا حرشو . ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا تاعورشم ليومتل فارطألا

ةنجللا علطتل رفاوتي نأ نكمي يذلا لماكلا ةيئاصقتسالا ةساردلا ريرقت يف كلذو ًايفاو ًاحرش ةيئاصقتسالا 
 .هيلع

نانبل بلط ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو يئامنإلا ةدحتملا م مألا جمانرب الثمم حضوأ - ٤٧
مل نانبل نأ ريغ ،هيلع تدر دق ةنامألا نأو ،ساسألا طخ تانايب حيقنتب صاخلا ٢٠٠١ماعل ،يلصألا   

، . ةديؤم ديناسأ مدقت نأ اهيلع ناك هنأ كاذ نيح كردت هيلع قفوو دق بلطلا نأ ساسأ ىلع ًامدق تضمو
نانبل تمزتلاو . ةحقنملا ماقرألا ساسأ ىلع يجيردتلا صلختلا تاعورشم ىلع ةيذيفنتلا ةنجللا تقفاو دقو
طخ حيقنت نأ ثيح نكلو . ةيذيفنتلا ةنجللا عم قافتالا يف دراولا يجيردتلا صلختلا لودجب نآلا ىتح

 .لوكوتوربلل رظن يف لاثتمامدع عضو ىلإ تهتنا دقف رمألا ةقيقح يف هيلع قافتالا مت دق نكي مل ساسألا 
 دنليات -ميج 

يف نوكي نأ لمتحي دلبك دنليات جردأ يذلا ١٥/٢٥ررقملا ىلإ ةنجللا مامتها ةنامألا لثمم هجو  - ٤٨  ،
ديمجتل لاثتمامدع ةلاح  ماعل ليثيملا ديمورب كالهتسا   ٢٠٠٢. 

اعمو يحصلا رجحلا مادختسا يف أطخ تجردأ٢٠٠٢تانايب نأ دنليات لثمم حضوأ  - ٤٩ لبق ام تاجل  
ام ةجلاعمو يحصلا رجحلا ريغ ضارغأ يف ليثيملا ديمورب مادختسا عم بنج ىلإ ًابنج ليثيملا ديموربل نحشلا 

دافنتسا تالادب ًابوسحم نط ٢٤١،٨٠وه ديدج مقر انل جرخ أطخلا اذه حيحصتبو . نحشلا لبق  
ةلاح ىلإ يدؤي كلذ لازي ال كلذ نإ ،ةقيقحلا يفوكالهتسالل نوزوألا مدع ،  لقأ شما ولو لاثتما   ،
ماعل داريتسالل ىمظع ةصح تددح دق ةموكحلا تناكو. ًاريثك مقرلا دنليات يبلت نأ نمضت ٢٠٠٤   
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كنبلا نم ةدعاسمب ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلل ةينطو ةيجيتارتسا دعت اأو ،ديمجتلل فدهتسملا 
 .يلودلا

ريغ تناكو ةنامألل قباسلا يف تغلبُأ تانايب نع فشك دق أطخلا اذه صحفت نأ فاضأو  - ٥٠
ماقرألا ليصافت بلطتت نكت مل ١٩٩٧لبق ةنامألا اهتمدختسا يتلا تانايبلا غالبإ ةرامتساف . ةميلس  

يحصلا رجحلا ريغ يف مادختسالا ضارغأو نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا ىلع ةعزوملا 
دق ١٩٩٦ و١٩٩٥يماعل دنليات اهتمدق يتلا تانايبل ا نأو ،نحشلا لبق ام تاجلاعم يف تامادختساو  

ىلإ تدنتسا دقف ،كلذ عم ١٩٩٨ و١٩٩٧يماعل تانايبلا امأ . ٢٠٠٢ماع يف امك ،نيتئفلا تلمش   ،
يحصلا رجحلا ضارغأ يف تمدختسا دق ةدروتسملا ةيمكلا يلامجإ نم ةئاملا يف ٩٠وحن نأ ضارتفا   

دقو . ةلوبقم ريغ ةقد رثكألا ةريخألا تانايبلا ىلإ ًادانتسا ودبييذلا رمألا وهو ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو 
نأ ىلع ٢٠٠٢- ١٩٩٩ةرتفلل ةققدملا تانايبلا تلد  تهجو دق تادراولا يلامجإ نم ةئاملا يف ٤٣   

نأ يغبني ةبسنلا هذه نأب هداقتعا نع برعأو ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسال 
مقرل ةقد رثكأ باسحب حامسلل ١٩٩٨ – ١٩٩٥ماعل قبطت  ساسألا طخكالهتسا    . ، ساسألا اذه ىلعو

اهيدل ليثيملا ديمورب نم ساسألا طخ كالهتساىلع رييغت لاخدإب بلطت دق هنأب ىرت دنليات نإف   ١٦٤،٨٩ 
نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط١٨٣،١٤ىلإ   . 
مدعل رظنلاب هنإ لاق كالهتسالا ىلع ةيويسآلا ةيلاملا ةمزالل لمتحملا ريثأتلا نأشب لاؤس ىلع ًادرو - ٥١  ،

تارداصلا جذامنو يعارزلا جاتنإلا نإف ،رظنلا لحم ةرتفلا لالخ ليثيملا ديمورب مادختسا ىلع ريثأت ثودح 
ةرتفلا لالخ ملاعلا يف زرألل ردصم ربكأ دنليات تيقب ًالثمف ،ةصاخ ةروصب رثأتت مل تادراولاو ةيعارزلا 

تاجلاعمو يحصلا ر ـجحلا تعضو يتلاو ،ساسألا طـ خكالهتسال ةمدقملا ةيلصألا تانايبلا امأ. اهلك
ةئطاخ تناك اأو دب ال ،ىرخألا ضارغألل ةئاملا يف٩٠و تاونسلا ضعبل رفصلا دنع نحشلا لبق ام   .

عمجل ةيمظن ةيلمع ىلع لمتشا دق دنليات ةموكح عم كنبلا لمع نأب ةنجللا يلودلا كنبلا لثمم غلبأ دقو 
 .ةلوبقم ةيعون تاذ تانايبلل ةيئاصقتسالا ةساردلا نأ نع ضار هنأو ،نيمدختسملا عيمج نم ةقيقدلا تانايبلا

 لابين -لاد 

ةنامألا ريرقت نم ٣٤ – ٣٢نم تارقفلا يف دراولا وحنلا ىلع لابين يف عضولا ةنامألا لثمم مدق  - ٥٢  
تناكو . (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/2) لاثتمالا مدع نأشب فارطألا تاررقم ذيفنت ةلاح نأشب

ثيح ةيعرش ريغ ةروصب اه داريتسامت يتلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةرادإ نم تنكمت دق لابينل ةموكح 
دقو ،لوكوتوربلا اهضرفي يتلا يجيردتلا صلختلا تامازتلا عم قفتت ةقيرطب اهيلع تاطلسلا تلوتسا 

ميدقتل ةنجللا عامتجاروضح ىلإ تيعد  ىلإ كلذك مامتهالا هجوو . ةعمزملا اهريبادت نأشب تاحيضوت 
ًالئاق كردتسا هنكلو ،دلبلا لخاد اهمادختسا نكمي اهيلع ىلوتسم داوم يأ نأب يضقي يذلا ١٤/٧ررقملا   ،

 .تادراولا نم ديزملا فقول هب تماق امل ارظن كلذو ،لابين ةلاح يف اهنع يضاغتلا نكمي ماكحألا هذه نإ
جرح فقوم يف عضو دق نوزوألا ةقبط ةيامحب ًاقيثو ًامازتلا مزتلملا هدلب نأ لابين لث مم حضوأ - ٥٣

ةرقفلا ١٥/٣٩ررقملا ةطساوب  مدع ةلاح يف نوكي دق هنأ ركذ يذلا ٥،  داوملا نم يأ نع جرفأ اذإ لاثتما   
رمألا وهو داوملا كلت نع جارفإلا ىلع هتردق مدع نإ لاقو ،ةيلحملا هقوس ىلإ ةرداصملا نوزوألل ةدفنتسملا  
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هنأش نم ناك ،لوكوتوربلا راطإ يف ا حومسملا دودحلا زواجتت ال تايمكب هب موقت نأ عمزت تناك يذلا 
ةيعرشلا ريغداريتسالا تايلمع نم ديزملا ثودح عجشي نأ ريغ اهيلإ راشملا داوملا نأ ىلإ هتراشإ ددصبو .  

نكمي ثيحب ١٥/٣٩ررقملا طورش ليدعت ثحب ىلع ةنجللا ثح دقف ،صلختلل ةلباق ريغو ريدصتلل ةلباق   ،
 ، يجيردتلا صلختلل ةعوضوملا دودحلا عم قفتت تايمكب ةيلحملا قوسلا يف اهعيبل داوملا نع جارفإلا نم لابين

الا نم ديزملاب مايقلا ةرورض عنمتو٢٠٠٨ىتح ةيلحملا ااجايتحا ةيطغتل ةيفاك نوكت فوس يتلاو  . داريتس 
ردصت مل هنأو ،ةيميظنتلا دعاوقلا قيبطت ذنم تدروتسا نوزوألل ةدفنتسم داوم دجوت ال هنأ كلذك حضوأو  

ىتح داريتساصيخارت   ٢٠٠٨. 
تناك اذإ امع تاحيضوت ىلع لوصحلا ىلإ ةنجللا ءاضعأ ىعس كلذ الت يذلا شاقنلا يفو  - ٥٤

ددحت نأ دلبلل حومسم ناك يتلا دودحلا ىدعتت ال ةيلحملا قوسلا يف اهنع جرفي فوس يذلا ريداقملا 
مأ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم عيمج ىلع قبطني داريتسالا ديمجت ناك اذإ امو ،هدودح يف اهكالهتسا  

داعت ال اذاملو ،لودجلا يف جردملا وحنلا ىلع ١٢ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع طقف رصتقي   ،
تفلو . نيينوناقلا ريغ نيدروتسملا ىلع ضرفت تاءازج كانه تناك اذإ امو ،أشنملا دلب ىلإ ةرداصُملا داوملا

ريداقملا ةرادإ هلثمت يذلا ليقثلا ءبعلا ىلإ ،هدلب يف تعقو ةلثامم ةبرجت ءوض يف مامتهالا ءاضعألا دحأ 
 .لاا اذه يف لابينل ةدعاسم حنم ىلإ ةجاحلا ةيناكمإو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةنوزخملا

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ضرُف داريتسالا ديمجت نأ لابين لثمم حضوأ ،كلذ ىلع ًادرو - ٥٥  
صيخارت يأ مدختست مل هنأ حضوأ هنكلو ١٢-ةيرولف  نايرسلا زيح حئاوللا هذه تلخد ذنمداريتسا،    .

دنهلا عم دودحلا ىلع هدلب يف كرامجلا نزاخم يف ًانط ٧٤غلبت يتلا داوملا نزخ نأ ىلع قفاوو  يف ًائبع ضرفت  
مزل اذإ اهيلع تاليدعتلا لاخدإ عم هدلب ةطخ ةنجللا لبقت نأ يف هلمأ نع برعأو . اهدراوم ىلع ةقيقحلا
 .اهذفنت نأ لابين دعسي يتلاو رمألا

 ليئارسإ -ءاه 

ررقملا ىلإ ةنجللا هابتناةنامألا لثمم هجو  - ٥٦ نوكت نأ لمتحت هنأ ىلع ليئارسإ جردأ يذلا ١٥/٢٤   ،
فده عم لاثتمامدع ةلاح يف  يف ضيفخت ةئاملا يف ٥٠  لولحب ليثيملا ديمورب كالهتسا  تناكو . ٢٠٠٢ 

ةلاح يف اأ نيبت ٢٠٠٣ماع نع كلذ دعب تانايب تمدق دق ليئارسإ  يجيردتلا صلختلا لودج عم لاثتما   
ماع تداس يتلا عاضوألا ةنجلل حرشتل اهل ةصرفلا ةحاتإ تبلط تناك اهنكلو ،ليثيملا ديمورب نم  ٢٠٠٢. 

ماع يف يلحملا كالهتسالا نأ ليئارسإ لثمم حضوأو - ٥٧ ةقيقحلا يف غلب ٢٠٠٢  طخ تحت ةئاملا يف ٥٢   
ف، رط ريغ دلب ىلإ ليثيملا ديمورب نم ةيمك كلذك تردص دق تناك تاكرشلا ىدحإ نكلو ،ساسألا
ةنامألا ىلإ غلبأ يذلا يلكلاكالهتسالا يف جردأ دق مقرلا اذه نأو ليدعتب كلذ دعب ليئارسإ تماق دقو .  
 لاثتمالا ىلإ تداع دقو. تاكرشلا صصح يف فارطألا ريغ لودلا ىلإ تارداصلا جاردإ نامضل اهحئاول

ةنجللا ىلإ تامولعملا هذه ميدقت ىلع ًارداق نوكي نأ لضفي دق هنأ ليئارسإ لثمم فاضأو. ٢٠٠٣ماع يف   
مدع رارق رودص لامتحال عضخ دقو هدلب دجي نأ لبق ٢٠٠٣يف  بناج نم هنأشب لاثتما   عامتجا 
 .ااحيضوت ميدقتل نادلبلل ةصرف ءاطعإل ااءارجإ ليدعت ثحبب ةنجللا موقت نأ حرتقاو ،فارطألا
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دعب حبصأ دق نكي مل ٢٠٠٢ما ع يف هدلب نأ ليئارسإ لثمم حضوأ ،ةلئسألا ضعب ىلع ًادرو - ٥٨  
لايرتنوم ليدعت ىلع تقدص نأ دعب ،نآلا ًاوضع تحبصأ دق ليئارسإ نإو . لايرتنوم ليدعت يف ًاوضع

ليدعت يف فارطألا ريغ ىلإ ليثيملا ديمورب ردصت نأ لاوحألا نم لاح يأب اهل حومسم ريغ ليئارسإ نأو 
 .نجاهنبوك

 نيدانيرغو تنسنف ناس -واو 

يررقملا ىلإهابتنالا ةنامألا لثمم تفل - ٥٩ سنف ناس اددح نيذللا١٥/٤٢ و١٤/٢٤ن   نيدانيرغو تن ، 
ىلع ضرفي يذلا ديمجتلاب قلعتي اميف لاثتمامدع ةلاح يف امأ ىلع  ةيرولكلا نوبركلا داوم كالهتسا   

مل اهنكلو لاثتمالا ىلإ ةزجانلا امدوع نامض ىلإ يمرت لمع ةطخ دلبلا اذه مدق ،كلذ ىلع ًادرو. ةيرولف  
 هابتنالا تفلو. يلصألا ريرقتلا كلذ باقعأ يف ةنامألا بناج نم ةبولطملا ةلمكتسملا تامولعملا دعب مدقت

الا مدع نأشب فارطألا تاررقم ذيفنت عضو نأشب ةنامألا ريرقت نم٣٨ و٣٧نيترقفلا ىلإ كلذك   لاثتم 
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/2)ا كلتب صاخلا عضولا فصي يذلا يعد دق دلبلا نإف كلذل ًاقبطو . دلبل، 

ءاضعألا اهبلطي تاحيضوت يأ مدقي يكل يلاحلاعامتجالا روضحل  . 
لماوعلا ىلإ هعاجرإ نكمي هدلب ىلإ بوسنملا لاثتمالا مدع نأ نيدانيرغو تنسنف ناس لثمم حضوأ - ٦٠  
،: ةيسيئرلا ةعبرألا يذلا يعيرشتلا ماظنلا يف تارغثلا ًايناث ،تادربملا ةرادإ ةطخ ذيفنت يف تاريخأتلا ،ًالوأ  

وأ صيخارت ماظن يأ وأ كرامجلا ىلع بيردت دلبلا اذه ىدل نكي مل ذإ –نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لمشي   
ةئيهلاو ةدودحملا ةيرشبلا اهدراوم نأ ،ًاثلاث ،داتعملاك لمعلا تلصاو كلذلو نوزوألا ةدفنتسملا داوملاب راجتا 

ماهمل ةيلك صصخم دحاو صخش دجوي ملو نيينف ىوس اهيدل نكي مل ،ةيئيبل ا تامدخلا ةدحوو ،ةصتخملا
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسايف عيرسلا ومنلا نأ امك ،ةديدج دادمإ رداصم روهظ ،ًاعبارو ،نوزوألا   

نأب حضوأو . دلبلا يف ةحايسلا ةعانص يف ومنلا ،ىرخأ لماوع بناج ىلإ ،ثدحأ دق تانيعستلا ءانثأ
ماع لولحب يجيردتلا صلختلل ةئاملا يف ٥٠غلابلا يلاحلا ف دهلا عم مءاوتي الو يعقاو ريغ ناك ٢٠٠٥   
. ةنامألا ريرقت يف دري ًايعقاوو ًاعضاوتم ًاحرتقم تدعأ دقف كلذل ًاقبطو. دلبلل ةمادتسملا ةيمنتلا تارورض
، ت ةرورض ىلع ددشو نآلا مدقي كرامجلا طابض بيردت نأب كلذك ةنجللا غلبأو نوزوألا طباض غرف
 .بصنملا اذهل بسانم حشرمك ديدحت مت يذلاو

٦١ -  ، نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ردصت الو جتنت ال هدلب نأ حضوأ ،ءاضعألا بناج نم ةلئسأ ىلع ًادرو
ةيا عم صصحلا ماظن لاخدإ يف هلمأ نع برعأو ،صيخرتلاو تادراولاب طقف لصتت اهحئاول نأو 

ةيلاتلا رهشألا لالخ تادربملا ةرادإ ةطخ ثيدحتللمعت فوس اأو ؛٢٠٠٤ ساسألا طخب قلعتي اميفو .  
نم ذخُأ دق مقرلا اذه نأب حضوأ ،نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط ٣،٦٤٨غلابلا حرتقملا حقنملا   

، ١،٨غلابلا يمسرلا ساسألا طخب كسمتلا نأو ،يرطقلا جمانربلا  نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط وه  
حضوأو . لاثتمالا مدع نم ةغرفم ةرئاد يف دلبلا ءاقبإب رثؤي نأ هنأش نمو ةيعقاو ريغ ةروصب ضفخنم مقر

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسايف ةورذلا غولب نع ةلوؤسم هدلب يف ةقدنفلا ةعانص روطت نأب كلذك   
، ةطخلا يف هتاعارم تمت دق كلذ نأو رركتي ال عورشمك هيلإ رظنلا نكميو يجيردتلا صلختلل دلبلل ةحرتقملا  
لئادبلا ترفاوت امل تارايسلاب ءاوهلا تافييكم يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملاكالهتسال يجيردتلا ضيفختلاو  . 
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مدع تالاح ضارعتسا -ًاسداس ذيفنتلا ةنجل تايصوتو فارطألا نع ةرداص ةددحم تاررقمللاثتمالا    

بلا غالبإ تابلطتمللاثتمالامدع  -فلأ  ١٩٨٩، ١٩٨٦(ساسألا تاونس نم رثكأ وأ ةنسل ةبسنلاب تاناي  
نم ٧ةداملا بجومب ةباقرلل ةعضاخلا داوملا تاعومجم نم رثكأ وأ ةعومجم صوصخب ) ١٩٩١وأ   

نم لكب قلعتي اميف ،لوكوتوربلا نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ةطساوب لايرتنوم لوكوتورب   
ررقملا  (يبيسنيرب ويموت ناسو ،وروان ،يلام ،ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ،يتياه ،رضخألا سأرلا

١٥/١٦( 

ةنامألا لثمم ىعرتسا -٦٢ نيترقفلا ىلإ ةنجللا هابتنا  ةقيثولاب ٣ و٢   UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/2 ،
نأ ىلإ ريدقتلاب ةنجللا تراشأ دقو . ساسألا ةنس تانايب ميدقت اهيلع لازام يتلا فارطألا اتدروأ نيتللا
نآلا تانايبلا هذه تمدق دق١٥/١٦ررقملاب اهركذ دراولا فارطألا ةيبلا غ ىلع ةنجللا تقفاو امك .  
ىلإ تا باطخ لاسرإب ةنامألا موقت نأ ىلع كلذكو ،ةيقبتملا فارطألل ةبسنلاب يئاهنلا دعوملا ديدحتب مايقلا
 .ةصقانلا تانايبلا لاسرإب اهبلاطت ةينعملا ذيفنتلا تالاكو

لاتقفاو -٦٣  :ىلع ةنجل 
مدع نأشب ،فارطألل رشع سماخلا عامتجالل ١٥/١٦ررقملا ىلإ ةراشإلا  )أ(   لاثتمالا 

 ؛ساسألا تاونس تانايب غالبإ ضرغب تانايبلا غالبإ تابلطتمل
،  )ب(  دعب مقت مل ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلاو ،كسرهلاو ةنسوبلااينيمرأ نم ًالك نأ ىلإ ةراشإلا  

نيترقفلا ٧ةداملل ًاقبط اهميدقت مهنم بولطملا ساسألا تاونس تان ايب لك وأ ضعب غالبإب نم ٢ و١،   
 ؛لايرتنوم لوكوتورب

 ٣٠نع ًارخأتم سيل تانايبلا ميدقتب فارطألا كلت ةبلاطمب موقت نأ ةنامألا ىلإ بلطي نأ  )ج( 
 ؛٢٠٠٤ربمتبس /لوليأ

ىلإ يلاتلا ررقملا عورشم ،تانايبلا ميدقت مدع لاح يف ،ليحت نأ )د(  رشع سداسلا عامتجالا   
 :هدامتعاةيناكمإلو هيف رظنلل فارطألل 

داملل ًاقبط تانايبلا غالبإ تابلطتمللاثتمالامدع  -/١٦ررقملا  نيترقفلا ٧ة   نم  ٢ و١، 
  لايرتنوم لوكوتورب

مدع نأشب ،فارطألل رشع سماخلا عامتجالل ١٥/١٦ررقملا ىلإ ةراشإلاب  -١  
ا غالبإ تابلطتمللاثتمالا  ؛ساسألا تاونس تانايب غالبإ ضرغب تانايبل 

ررقملاب اهركذ دراولا ،ًابيرقت فارطألا عيمج نأ ىلإ ريدقتلا عم ةراشإلابو -٢  
ايزينوركيم ،نيصلا ًاديدحتو ١٥/١٦ ةدحوملا–تايالو (،   ( ، سارودنه ،يتياه ،واسيب اينيغ  ،
نأشب تانايب ميدقتب تماق دق نويلاريسو لاموصلا ،ايريجين ،وروان ،لاشرام رزج ،يلام ،ايربيل  ،

ررقملا دامتعادعب مهتصاخ ساسألا تاونس   ؛١٥/١٦ 



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/6 

25 

يتلاو ،ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا نإف ،كلذ نم مغرلا ىلعو ،هنأ ىلإ ةراشإلابو  -٣
ساسألا يتنس تانايب غالبإب دعب مقت مل ١٥/١٦ررقملاب اهركذ درو  ) ١٩٨٩ و١٩٨٦(، 

ةداملا يف بلُط امبسح ،ميجو ءاب ،فلأ تاقفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا صوصخب نيترقفلا ٧   ،
؛لايرتنوم لوكوتورب نم٢ و١   

ندنل تاليدعت ىلع ًارخؤم تقدص يتلاو ،اينيمرأ نأ ىلإ كلذك ةراشإلابو  -٤
ةعضاخلا داوملا صوصخب ) ١٩٨٩ و١٩٨٦(ساسألا يتنس تانايب غالبإب مقت مل ،نجاهنبوكو 

نيترقفلا ٧ةداملا يف بلُط امبسح ،ءاهو ميج ،ءا ب تاقفرملا يف ةباقرلل لوكوتورب نم ٢ و١،   
 ؛لايرتنوم

ىلع ًارخؤم تقدص يتلاو ،كسرهلاو ةنسوبلا نأ ىلإ كلذك ةراشإلابو  -٥
صوصخب ) ١٩٩١ و١٩٨٩(ساسألا يتنس تانايب غالبإب مقت مل ،نجاهنبوكو ندنل تاليدعت 

نيترقفلا ٧ةداملا يف بلُط امبسح ،ء اهو ءاب نيقفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ٢ و١،   
 ؛لايرتنوم لوكوتورب

نيترقفلا ٧ةداملا نأ ىلإ كلذك ةراشإلابو  -٦ لايرتنوم لوكوتورب نم ٢ و١،   
يف ماكحألا هذه يف اهيلإ راشملا تانايبلا نأشب تانيمختلا لضفأ مدقت نأ فارطألا ىلإ نابلطت 

 ؛ةيقيقحلا تانايبلا رفاوت مدع لاح
مدقت نأ فارطألا ددعتم قودنصلل ةعباتلا ةينعملا ذيفنتلا تالاكو ىلإ بلطي  -٧

 ؛عوضوملا اذ ةلص تاذ نوكت نأ نكمي ،اهيلع لصحت تانايب يأ ةنامألل
تارقفلاب اهيلإ راشملا فارطألاب لاصتالابموقت نأ ةنامألا ىلإ بلطي  -٨  ٤، ٣ 

ا هذه غالبإ ةيلمع يف نوعلا ميدقت اذكو ىلعأب٥و  ؛١٤/١٥ررقملل ًاقبط تانيمختل  
٣٢/٩ةيصوتلا   

ةداملل ًاقبط تانايبلا غالبإ تابلطتمل لاثتمالامدع  -ءاب يتلا فارطألل ةبسنلاب لايرتنوم لوكوتورب نم ٧   
سأرلا نم لكب قلعتي اميف ،لوكوتوربلا نم ٥ةداملا بجومب ةلماع فارطأك ًاتقؤم اهفينصت مت   

ربويموت ناسو رضخألا  )١٥/١٧ررقمل ا(يبيسن ي 

ةنامألا لثمم ىعرتسا -٦٤ نيترقفلا ىلإ ةنجللا هابتنا  ةقيثولا نم ٥ و٤   UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/2 ،
فارطأك تقؤملا اهفينصت ءاغلإل ةبولطملا تانايبلا ميدقت اهنم ًابولطم لازت ال يتلا فارطألا نادروت نيتللا 

 ١٥/١٧ررقملاب نيجردملاو نييقبتملا نيديحولا نيفر طلا نأ ىلإ ةنجللا تراشأ دقو. ٥ةداملا بجومب ةلماع 
ام نيذللا نيديدجلا نيفرطلا نأو٣٢/٢ةقباسلا اهتيصوت يف لعفلاب امهتيطغت مت دق  غالبإ امهيلع لازي  ، 

 .٣٢/٣ةيصوتلاب تانايب 
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ةداملل ًاقبط ساسأ طوطخ ءاشنإ ضرغل تانايبلا غالبإ تابلطتمل لاثتمالامدع  -ميج نيترقفلا ٥   ٨ و٣، 
ـب قلعتياميف، )١٥/١٨ررقملا ) (د(رركم   يموت ناس ،رضخألا سأرلا: فلأ قفرملا داوم:  

ربويموت ناسو ايريبيل ،ادانيرغ ،يتوبيج ،رضخألا سأرلا: ءاب قفرملا داوم ؛يبيسنيربو داوم ؛يبيسن ي 
ربويموت ناسو يلام ،دنهلا ،رضخألا سأرلا: ءاه قفرملا  يبيسني 

امألا لثممىعرتسا -٦٥ نيترقفلا ىلإ ةنجللا هابتناةن   ةقيثولا نم ٧ و٦   UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/2 ،
ال يتلا فارطألانادروتنيتللاو  نأ ىلإ ةنجللا تراشأ دقو . ساسألا طخ تانايب ميدقت اهنم ًابولطم لازي  

سلا اهتيصوت يف لعفلاب امهتيطغت مت دق١٥/١٨ررقملاب نيجردملاو نييقبتملا نيديحولا نيفرطلا  ، ٣٢/٢ةقبا  
 .٣٢/٣ةيصوتلا يف تانايب غالبإب مايقلا امهيلع لازي  ام نيذللا نيديدجلا نيفرطلا نأو

اناك امأب ةنجللا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب الثمم غلبأ دقو  -٦٦
ربويموت ناسو رضخألا سأرلا نم لك عم نالمعي ، ةيرطق جمارب دادعإل يبيسني  ةمزاللا تانايبلا عيمجتلو  
تانايب ميدقت نأ ىلإ ةنجللا تراشأ دقو . لجاعلا بيرقلا يف تانايبلا هذه ميدقتب نادلبلا موقي نأ عقوتيو

ساسألا طوطخل ًاقبط اهعضو مت دق ةباقرلا ريبادت نأل ًارظن ،ةريبك ةيمهأ تاذ ةلأسم ربتعت ساسألا طخ 
ةلأسمك ةصقانلا تانايبلا نع غالبإلل فارطألا عيجشت ىلع لم علا ةنامألا ىلإ ةنجللا تبلط دقو ،كلت
 .ةحلم

ةبسنلاب ةلمتحملا لاثتمالامدع تالاح  -لاد قفرملا داوم كالهتسال   تابكرم (٢ و١نيتعوما ،فلأ  
ةعوما ،ميج قفرملا )تانولاهلاو ةيرولفورولكلا نوبركلا نوبركلا تابكرم  (٢، 
 )١٥/٢٥ و١٥/٢٢، ١٥/٢١تاررقملا ) (ليثيملا ديمورب(ءا ه قفرملاو) ةيرولفوموربورديهلا

ةبسنلاب ةلمتحملا لاثتمالا مدع تالاح -١ ةعوما داوم كالهتسال  فلأ قفرملا ١  نوبركلا تابكرم (، 
ةباقرلا ةرتف تانايب ):ةيرولفورولكلا س، يفينو ستيك تناس ،يتياه ،اكينيمود: ٢٠٠٢وأ / و٢٠٠١ 

 )١٥/٢١ررقملا (نويلاريسو 
ةنامألا لثمم ىعرتسا -٦٧ نيترقفلا ىلإ ةنجللا هابتنا  ةقيثولا نم ٩ و٨   UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/2 ،

مدع ةلاح يف فارطأك ١٥/٢١ررقملاب اهديدحت مت يتلا فارطألا نادروت نيتللا  ديمجتل ةبسنلاب لاثتما   
ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرمكالهتسا هنأ ىلإ ريدقتلاب ةنجللاتراشأدقو .   ذنم   ، دامتعا  ررقملا اذه  

ةلاح يف تحبصأ دق فارطألا هذه عيمج نأ نيبت ٢٠٠٣ماعل تانايب غالبإب ةجردملا فارطألا عيمج تماق   
نآلالاثتما  . 

ةبسنلاب ةلمتحملا لاثتمالامدع تالاح  -٢ ةعوما ،فلأ قفرملا داوم كالهتسال  ماع يف ) تانولاهلا (٢ 
 )١٥/٢٢ررقملا (ناتسكابو ايريجين ،كيسكملا ،ايزيلام : ٢٠٠٢

ةنامألا لثمم ىعرتسا -٦٨ تارقفلا ىلإ ةنجللا هابتنا  ةقيثولا نم ١٥ – ١١   
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/2 ررقملاب اهديدحت مت يتلا فارطألا دروت يتلاو ةلاح يف فارطأك ١٥/٢٢،   

ديمجتل ةبسنلاب لاثتمامدع  تانولاهلاكالهتسا  تماق ،ررقملا اذهدامتعاذنمو .   غالبإب ايريجين    كالهتسا 
ةلاح يف نآلا اأ ةنيبم ٢٠٠٣ماع  أطخلا قيرط نع غالبإلاب تماق دق اأ ايزيلام تحضوأ امنيب لاثتما   ،
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نوكي نأ بجي ناك امنيب كالهتسالا نمض اأ ىلع اهريودت داعم تانولاهل تادراو نع يف اه كالهتسا، 
كلذكو ،رفص عقاولا يف ٢٠٠٢ماع   .٢٠٠٣ما ع يف اهكالهتسا 
ماقرأ نأ ىلع كيسكملا تقفاو ١٥/٢٢ررقملاب نيجردملا نيرخآلا نيفرطلا نيب نمو  -٦٩ اه كالهتسا، 

مدع ةلاح يف اهعضت ٢٠٠٢ماعل  الا ةلاح ىلإ ادوع عقوتي هنأ تركذ اهنكلولاثتما  ماع يف لاثتم،   
ماع تانايب غالبإب مقت مل اأ نم مغرلا ىلع ٢٠٠٣ دعب٢٠٠٣،  ةدحتملا ممألا جمانرب لث مم بقع دقو. 

يذلا تانولاهلا كنب جمانرب ءاشنإ لجأ نم كيسكملا عم لمعي ناك جمانربلا نأب ،كلذ ىلع يئامنإلا 
يف تلازال اأ نيبت يتلاو ٢٠٠٣ماع تانايب غالبإب ناتسكاب تماق . اهكالهتساضيفخت نم اهنكميس   

 .لاثتمامدع ةلاح 
ىلع ةنجللاتقفتادقو  -٧٠  : 

ماع يف كيسكملا لاثتمامدع ىلإ ةرا شإلا )أ( ديمجتب صاخلا بلطملل ٢٠٠٢   
؛تانولاهلاكالهتسا   

ةروصب ٢٠٠٣ماع تانايب غالبإب دعب مقت مل كيسكملا نأ ىلإ كلذك ةراشإلا  )ب(  
ماع يف لاثتمالا ةلاحل ةدوعلا عقوتت اأ ترهظأ اأ نيح يف ،ةيمسر  ؛٢٠٠٣ 

ماع تانايب ،ةنامألا ربع ،ذيفنتلا ةنجل ىلإ مدقت نأ كيسكملا ىلإ بلطي نأ )ج(  
نع ًارخأتم سيلو ،نكمم تقو عرسأب ٢٠٠٣ لوليأ٣٠  ؛لاوحألا نم لاح يأب٢٠٠٤ربمتبس /    

ال ةبسنلاب فقوملاضارعتسا )د( يف كيسكملاب تانولاهلا كالهتس  ثلاثلا اه عامتجا 
 .نيثالثلاو

٣٢/١٠ةيصوتلا   

ىلع ةنجللاتقفتادقو  -٧١  : 
يماع نم لك يف ناتسكاب لاثتمامدع ىل إ ةراشإلا )أ( بلطملل ٢٠٠٣ و٢٠٠٢   

؛تانولاهلاكالهتساديمجتب صاخلا    
لجأ نم اهذختت يتلا ريبادتلا نأشب ناتسكاب ضرع ىلإ ريدقتلا عم ةراشإلا  )ب(

 ؛لاثتمالا ةلاح ىلإ ةدوعلا
ررقملا ىلإ ناتسكاب هابتنايعرتست نأ ةنامألا ىلإ بلطي نأ  )ج( يذلا١٥/٢٢   ، 

ذيفنتلا ةنجل ىلإ تانولاهلل دئازلا كالهتسالا نع ريسفت ميدقتب ناتسكاب ةحلم ةروصبو بلاطي  
ةلاحل عيرسلا عوجرلا نامضل ةينمز دويقب ةبوحصم لمع ةطخ عم ،مداقلا اه عامتجايف هيف رظنلل 

 ؛لاثتمالا
ال ةبسنلاب فقوملاضارعتسا )د( يف ناتسكاب يف تانولاهلا كالهتس  ثل اثلا اهعامتجا 

 .نيثالثلاو
٣٢/١١ةيصوتلا   
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ال ةبسنلاب ةلمتحملالاثتمالا مدع تالاح -٣ ءاه قفرملا داوم كالهتس  : ٢٠٠٢ماع يف ) ليثيملا ديمورب( 
 )١٥/٢٥ررقملا (دنالياتو ،س يفينو ستيك تناس ،نيبلفلا ،ياوجاراب ،رصم ،سودابرب

ةنامألا لثمم ىعرتسا -٧٢ تارقفلا ىلإ ةنجللا هابتنا  نم٢٤-١٦  ةقيثولا    
UNEP/OzL.Pro/ImpC0m/32/2 ررقملا يف اهديدحت مت يتلا فارطألا دروت يتلا اأ ىلع ١٥/٢٥،   فارطأ 

ديمجتل ةبسنلاب لاثتمامدع ةلاح يف  ليثيملا ديموربكالهتسا  فارطأ ةعبرأ تماق ،ررقملا اذه دامتعاذنمو .   
نيبم٢٠٠٣ماع تانايب غالبإب ررقملاب ةجردملا فارطألا نيب نم  نافرط ىقبتيو لاثتماةلاح يف نآلا اأ ة    ،

تارقفلاو ٤٤-٤٢تارقفلا رظنأ (ساسألا طخ تانايب يف تارييغتب اتبلط ناتللاو ) دنالياتو نيبلفلا(  ٤٨-
هالعأ٥١  .( 

فقوم ضارعتسا -ءاه اهنيعب فارطأل ةبسنلاب ةددحم تاررقم لايحلاثتمالا    

 )١٥/٢٨ررقملا (ناجيبرذأ  -١
لثمم ىعرتسا -٧٣ ماعل ناجيبرذأ لبق نم ةغلبملا تانايبلا ىلإ ةنجللا هابتناةنامألا   تدرو امك ٢٠٠٣   ،

الا مدعب صاخلا ريرقتلا نم٢٦ و٢٥نيترقفلاب  دق اأ نيبت يتلاو (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/2) لاثتم   ،
قحت مل يلاتلابو ،ةئاملا يف٩٨ةبسنب ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم نم اه كالهتساتضفخ  صلختلا ق  

ررقملل ًاقبط اهيلإ بلُط امك ٢٠٠١ماع لولحب لماكلا  ناجيبرذأ بجتست مل نآلا ىتحو . ١٠/٢٠، 
 .لاثتمامدع فقوم يف اهرابتع ابجي يلاتلابو ،ةثدحملا تامولعمل ا نأشب ةنامألا بلاطمل

رفص كالهتساغالبإب تماق دق ناجيبرذأ نأب رارقإلا عم ةراشإلا ىلع ةنجللا تقفاو  -٧٤ نم  
اهرظحل ةبسنلاب عضولا نع دعب غلبت مل اهنكلو ٢٠٠٣ماعل تانولاهلا  اهيلإ بلُط امك ،تانولاهلا داريتسا،   
نع تغلبأ اأ امك ١٥/٢٨ررقملل ًاقبط  ماعل ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا،  ثيح ٢٠٠٣   ،

وحن اهمازتلاقيقحت يف اهقافخإ نيبت  اع لولحب لماكلا صلختلالامكتسا  نأ ةنجللا تحرتقاامك . ٢٠٠١م    
ًاقبط يسسؤملا زيزعتلا لاجم يف ةدعاسم ىلع لوصحلل اهتيلهأ ىدم فاشكتسايف بغرت دق ناجيبرذأ   

 .ةلصلا يذ ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ةرادإ سلجم ررقمل
ىلع ةنجللاتقفاودقو  -٧٥  : 

ايقلا ناجيبرذأ ىلع بجي هبجومب يذلاو١٥/٢٨ررقملا ىلإ ريشت نأ  )أ( رظحب م ، 
يناثلا نوناك نم لوألا لولحب تانولاهلاداريتسا ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرمو ٢٠٠١رياني /   

 ؛٢٠٠٣يناثلا نوناك نم لوألا لولحب 
اهرظحل ةبسنلاب عضولا نع غالبإلاب دعب مقت مل ناجيبرذأ نأ ىلإ ريشت نأ  )ب(

؛تانولاهلاداريتسا   
مدع ةلاح يف تناك ناجيبرذأ نأ ىلإ كلذك ريشت نأ )ج( ماع يف لاثتما   ٢٠٠٣ 

؛ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرمكالهتساديمجتب صاخلا بلطملل ةبسنلاب    
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عضولا نأشب ريرقت ميدقتب ناجيبرذأ ةبلاطمب موقت نأ ةنامألا ىلإ بلطت نأ  )د(
نع ريسفت عم ذيفنتلا ةنجل ىلإ تانولاهلا داريتسااهرظحل ةبسنلاب  تاب كرم نم دئازلا اهكالهتسا 

 ؛٢٠٠٣ماع يف ةيرولفورولكلا نوبركلا 
يف ناجيبرذأ فقوم ضارعتسا )ھ(  .نيثالثلاو ثلاثلا اهعامتجا 

٣٢/١٢ةيصوتلا   

 )١٥/٣٢ررقملا (نوريماكلا  -٢
الا ةنامألا لثممىعرتسا -٧٦ نيترقفلا ىلإ هابتن  الا مدعب صاخلا ريرقتلا نم٢٩ و٢٨   لاثتم 

(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/2)ًادكؤم ةلاح يف نآلا اأ نيبت تانايب تمدق نوريماكلا نأ ىلع ،  . لاثتما 
 .لاثتمالا ةلاح ىلإ نوريماكلا ةدوع ىلإ ريدقتلا عم ةنجللا تراشأ دقو

 )١٥/٣٣ررقملا (ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج  -٣
الا ةنامألا لثممىعرتسا -٧٧ نيترقفلا ىلإ هابتن  الا مدعب صاخلا ريرقتلا نم٣١ و٣٠   لاثتم 

(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/2) أ نيبت تانايب تمدق ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج نأ ىلع ًادكؤما  ،
الاىعرتسادقو . لاثتماةلاح يف نآلا  يف ريثملا ضيفختلا ىلإ هابتن  ةنس لالخ ققحت يذلاو تانولاهلا كالهتسا   

ت نأ نكمي ضيفختلا اذه قيقحت يف دلبلا اذه تاربخ نأحرتقاوةدحاو  دقو . ىرخألا نادلبلل ةديفم نوك 
ىلإ ًاساسأ عجري ضيفختلا اذه نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب الثمم حضوأ 

يذلا سبللا ىلإ ةريبك ةبسنب كلذ عجريو ،ةقيقد ريغ ةقباسلا تامولعملا تناك : تانايبلل نسحملا عيمجتلا
ةريبك تناك ماقرألا نأ ىلإ ىدأ امم ،ةيرتملا نانطألاو نوزوألا ذافنتساةلادب ةب وسحملا نانطألا نيب دلبلا هجاو  
 .لاثتمالا ةلاح ىلإ دلبلا ةدوع ىلإ ريدقتلاب ةنجللا تراشأ دقو. ةيعقاو ريغ ةقيرطب

 )١٣/١٩ررقملا (ناتسخازاك  -٤
ماع لولحب لماكلا صلختلا قيقحت اهيلع يغبني ناك يتلاو ،ناتسخازاك فقوم ةنامألا لثمم مدق  -٧٨

الا عضو ميقت ليحتسملا نم ناك دقف اذل ،تانايب ميدقت يف ديعب دح ىلإ تلشف اهنكلو٢٠٠٣  لاثتم، 
ةئيبلا قفرم لبق نم ةلومملا ةيرطقلا تاعورشملا نأ يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم حضوأ دقو .اهتصاخ

و ،ًابيرقت اهلك اهذيفنت نمءاهتنالامت دق ةيملاعلا  ةجاحلا رارمتسابلطت ي امم لويذلا ضعب كانه لازام نكل   
هايإ ةبلاطم دلبلا ىلإ ةباتكلاب موقت نأ ةنامألا ىلإ بلطت نأ ىلع ةنجللا تقفاو دقو . يسسؤملا زيزعتلا ىلإ

يف اهيف رظنلا فارطألل حيتي نمز يف ،ةحلم ةروصب ٢٠٠٣ماعب ةصاخلا هتانايب غالبإب  سداسلا مه عامتجا 
 .رشع

 )١٥/٣٩ررقملا (لا بين -٥
هالعأ٤٤-٤٢تارقفلا رظنأ (لابين لثمم همدق يذلا ميدقتلاب ةركذم  -٧٩ ريدقتلاب ةنجللا تراشأ )   ،

ريغ ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم نأ نامض لجأ نم تممص لمع ةطخ ميدقتب دعب اميف همايق ىلإ 
ا حومسملا تايمكلا ىدعتت ال ةيونس تا يمكب ةيلحملا قاوسألا ىلإ تقلطُأ دق ارداصم مت يتلا ةعورشملا
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ماع كالهتساماقرأب قلعتت ةلكشم كانه تناك ،كلذ عمو . ةلصلا تاذ ةباقرلا ريبادتل ًاقبط ةدراولا ٢٠٠٣   
 ، لمعلا ةطخب ةيمكلا هذه نيمضت ًانكمم نوكي نل هنإف ،ةنس نآلا ترم هنأل ًارظن كلذو ؛ةمدقملا ةطخلاب

ماع يف نط ٤,٨ ـب ردقت ةفلختم ةيمك لابين ىدل لعجيس اذهو اهيلع يغبني يذلا تقولا يف ٢٠١٠   ،
ةيلمع ةعجارم اهنكمي هنأ لابين ةموكح ىلع حرتقت نأ ةنامألل نكمي هنأ حرتقُأ دقو . لماكلا صلختلا قيقحت
ىلإ ىرخأ تانايب غالبإ اهيلع يغبني هنأو ضئافلا ريدصتب حمست ثيحب اهتصاخ ريدصتلاو داريتسالا رظح  
 . نكمأ نإ ،مداقلا اهعامتجايف ةن جللا

ررقملا نم ٧ةرقفلا ريسفتب صاخلا لؤاستلاب كلذك ةنجللا تركذ امك  -٨٠ نأشب ١٤/٧   مادختسالا، 
لماعلا قيرفلا عامتجايف زرب يذلاو ،ارداصم مت يتلاو ةعورشملا ريغ نوزوألل ةذفنتسملا داوملل قحاللا   

، لس نأشب لؤاست ىلع ًادرو. ةيوضعلا حوتفم وحنلا اذه ىلع تاررقملا ريسفت لايح ذيفنتلا ةنجل تاط
ةلصلا تاذ اياضقلا عيمجل يدصتلا ةنجللا رود ميمص نم هنأ نيح يف ،هنأ يذيفنتلا نيمألا ظحال 

نأ الإ لاثتمالاب ةقباسلا هتاررقم حيضوت وأ ريسفت هنكمي يذلا وه طقف فارطألاعامتجا،  تقفاو دقو .  
دنع اهلايح عامتجا هابتناريثت يكل ةعبرم ساوقأ لخاد ررقملا عورشم نم  ٣ةرقفلا عضو ىلع ةنجللا   

 .ررقملا عورشم ةشقانم
الا ىلإ يلاتلا ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع ةنجللاتقفاو -٨١ قيدصتلل فارطألل رشع سداسلا عامتج   
 :هيلع

لايرتنوم لوكوتوربل لابينلاثتمامدع  -/١٦ررقملا    
الا ماق١٥/٣٩ هررقم يف هنأ ىلإ ريشي ذإ -١ فارطألل رشع سماخلا عامتج،   

نط٧٤ارداصم صوصخب لابين ةيحتب  نوبركلا تابكرم تادراو نم نوزوأ ذافنتساةلاد -   
نع اهغالبإ صوصخبو داريتساصيخرت ىلع لوصحلا نود اه داريتسامت يتلاو ةيرولفورولكلا   ،

 ؛١٤/٧ررقملا داومل ًاقبط ةعورشم ريغ ةراجتك ةيمكلا هذه 
ررقملا نم ٥ةرقفلا نأ ىلإ ريشي ذإ و -٢ لابين تررق ام اذإ هنأ تركذ ١٥/٣٩   ،

هنإف ،ةيلحملا قاوسألا ىلإ ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم نم ةرداصملا تايمكلا نم يأ قالطإ 
مدع ةلاح يف اهرابتعامتيس  هاجت لاثتما  ةداملل ًاقبط اامازتلا  لايرتنوم لوكوتورب نم فلأ ٢   

ررقملا داوم قيقحتب ةبلاطم يلاتلاب حبصتو دويقب ةبوحصم لمع ةطخ ميدقت كلذ يف امب ١٤/٢٣   ،
 ؛لاثتمالا ةلاح ىلإ عيرسلا عوجرلا نامض لجا نم ذيفنتلا ةنجل ىلإ ةينمز

ررقملا نم ٥ةرقفلا ىنعم حضوي ذإو  -٣[ لابين نأ ينعت اأ مهفي ثيحب ١٥/٣٩   
مك تناك اذإ طقفلاثتمامدع ةلاح يف ربتعتس  ةحورطملا ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم ةي  

ًاقبط هب حومسملا كالهتسالا ىوتسم ىدعتت تاونسلا نم ةنس يأ يف ةيلحملا قاوسألاب  
 ] ؛ةنسلا هذهل لوكوتوربلل

نوبركلا تابكرمل ةبسنلاب لابين ساسأ طخ نأ ىلإ كلذك ريشي ذإ  -٤
ةلاد نط ٢٧ةيرولفورولكلا  ؛نوزوأذافنتسا    
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تايمك نم حورطملا ةرادإل اهلمع ةطخل لابين ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشي ذإو  -٥
لابين مزلت ،ةطخلا هذهل ًاقبط هنأ ىلإ كلذك ريشي ذإو ،ةرداصملا ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم 

 :صوصخلا هجو ىلع اهسفن
ةنس لك يف ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاتلا تايمكلا نم رثكأ حرطت الأب  )أ(
 :يلاتلاك

نط٢٧ ‘١’  ؛٢٠٠٤ماع يف نوزوأ ذافنتس ا ةلاد- 
نط٥,١٣ ‘٢’  ؛٢٠٠٥ماع يف نوزوأ ذافنتس ا ةلاد- 
نط٥,١٣ ‘٣’ ماع يف نوزوأ ذافنتساةلاد -   ؛٢٠٠٦ 
نط٠٥,٤ ‘٤’ ماع يف نوزوأ ذافنتساةلاد -   ؛٢٠٠٧ 

نط٠٥,٤ ‘٥’ ماع يف نوزوأ ذافنتساةلاد -   ؛٢٠٠٨ 

نط٤ ‘٦’ يف نوزوأ ذافنتساةلاد -   ؛ ٢٠٠٩ماع  

ةيمك ريفوت عم ٢٠١٠ماع يف رفص  ‘٧’ يتلا ةيساسألا تامادختسالل،   
 ؛فارطألا لبق نم اهيلع قيدصتلا نكمي

داوملل ريدصتلاو داريتسالا صيخارت حنمل يلاحلا اهماظن دصرب موقت نأو )ب(  
نمضتت يتلاو ٢٠٠١ماع يف ةمدق ملا صصحلا كلذ يف امب ،نوزوألل ةذفنتسملا حنم مدع ب ًامازتلا، 

لجأ نم ،ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرمل داريتساصيخارت  الا يفرارمتسالا  ؛اهلمع ةطخبلاثتم    
نم لابين نكمتس هالعأ ٥ةرقفلاب ةدراولا ريبادتلا نأ ىلإ ريشي ذإو  -٦  رارمتسالا 

 ؛لاثتمالا ةلاح يف
لمعل ا ةطخ ذيفنتب قلعتي انيف ،لابين هزرحت يذلا مدقتلا برق نع دصري نأ -٧

ىلع لابين لمعت نأ لجأ نمو . ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم نم صلختلا اذكو اهتصاخ
ةلماعم ةقيرط سفنب اهتلماعم ةلصاوم يغبني ،ا ءافولاو لوكوتوربلل ةددحملا ةباقرلا تاءارجإ ذيفنت 

اهنيكم تل ةيلودلا تادعاسملا يقلت يف لابين رمتست نأ بجي ،صوصخلا اذه يفو. ةديجلا فارطألا
ال نكمي يتلا ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلل ًاقبطتامازتلالاهذ ءافولا نم   عامتج 

موقيس ،ررقملا اذه لالخ نم هنإف ،كلذ عمو . لاثتمالا مدعل ةبسنلاب ا موقي نأ فارطألا
ىلإ ،ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل ًاقبط ،لابين ريذحتب فارطألا عامتجا لاح يف اأ  

يف رظنيس فارطألا عامتجانإف ،اهلمع ةطخ يف ةدراولا دودحلا ىلع ظافحلا يف اهقافخإ   ذاختا 
 ذاختا لامتحاريبادتلا هذه نمضتت دق . ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج ةداملا عم ًايشمت ريبادت

ا نوبركلا تابكرمب دادمإلا فقو نم دكأتلا لثم٤ةداملل ًاقبط تاءارجإ  يتلاو (ةيرولفورولكل ، 
الا مدع ةلاحرارمتسايف مهاست ال ةردصملا فارطألا نأو ) لاثتمالا مدع عوضوم يه  ؛لاثتم 

٣٢/١٣ةيصوتلا   
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 )١٥/٤١ررقملا (رطق  -٦
الا ةنامألا لثممىعرتسا -٨٢ نيترقفلا ىلإ هابتن  الا مدعب صاخلا ريرقتلا نم٣٦ و٣٥   لاثتم 

(UNEP/OzL.Pro/ImpCom.32/2) طاحأو تامولعم يقلت مت ،ريرقتلا اذه رادصإ ذنم هنأب ًاملع ءاضعألا ، 
اأ ىلع ةناوطسإ ١٥لاخدإ مت : اانايب يف دوجوملا أطخلا حضوت رطق نم ةيفاضإ نأو ،ًايرتم ًانط ١٥   

ىرخأ ةرملاثتماةلاح يف دلبلا عضي أطخلا اذه حيحصت  نإف ،تانولاهلا نم اه كالهتساب قلعتي اميفو.  
ةلكشملا هذه ةهجاومل ريبادت ةغايصب رطق موقتو ةيراس لازت ال ريرقتلا نم٣٦ةرقفلاب ةدراول ا تامولعملا  . 

حيضوتب ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم لثمم ماق ،ةنجللا ءاضعأ دحأ نم لاؤس ىلع ًادرو  -٨٣
اهنكلو ،ةيلوألا تا ريخأتلا ضعبل تضرعت يتلاو رطقب تادربملا ةرادإل ةطخ ذيفنتب موقت تناك هتمظنم نأ

دلبلا نأ ترهظأ ٢٠٠٣ماع يف دلبلا نم ةغلبملا تانايبلا نأ ةنامألا لثمم حضوأ دقو ،ةسالسب ًايلاح لمعت   
الا دودحللاثتماةلاح يف  ماعل هب ةصاخلا كالهتس  نم لكل ةبسنلاب ٢٠٠٣  نوبركلا تابكرم كالهتسا   

ةلاح ىلإ ةدوعلل رطق ا تماق يتلا دوهجلا ىلإ ري دقتلاب ةنجللا تراشأ دقو. تانولاهلاو ةيرولفورولكلا
ةداملل ًاقبط اانايبل اهغالبإ ىلإ اذكو لاثتمالا ددحملا تقولا يف لوكوتوربلا نم٧   . 

نيدانيرغو تنسنف ناس -٧  )١٥/٤٢ررقملا ( 
نيدانيرغو تنسنف ناس لثمم همدق يذلا ميدقتلاب ةركذم -٨٤ هالعأ٦١-٥٩تارقفلا رظنأ (   ( ،

نل ةطخلا هذه نأ ىلإ ةراشإلاب . لاثتمالا ىلإ ةيناث دلبلا ةداعإل لمع ةطخل هميدقت ىلإ ريدقتلاب ةنجللاتراشأ 
ناسرارمتسانمضت  الا ةلاح يف نيدانيرغو تنسنف  ماع ىتح لاثتم  اذإ امع ةنجللا ءاضعأ لءاست ٢٠١٠   ،

لثمم ظحال ،كلذ عمو .ةيلمعلاهذه عيرست نم ديزيس تادربملا ةرادإ ةطخل لبقتسملا يف ثيدحت ءارجإ ناك 
عيمج لامكتسالبق هيف ءدبلا نكمي ال ةطخلا يف ثيدحت يأل طيطخت يأ نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب   

لوؤسم فظومل تقولا لوط ةفيظو ءاشنإو بيردتلا لثم ،تادربملا ةرادإل ىلوألا ةطخلاب ةطبترملا ةطشنألا 
ريدقت برقأ ىلع٢٠٠٥ماع لبق ثيد حت ةيلمع يأ يف ءدبلا نكمي ال. نوزوألا نع  . 

ب ةصاخلا اهماقرأ يف تارييغت يأ بلطتت مل نيدانيرغو تنسنفناس نأ حيضوت مت -٨٥ طخ كالهتسا   
. ًادج ةضفخنم حجرألا ىلع ماقرألا هذه نأب يضاقلا يأرلا عم ناك اهلثمم نأ نم مغرلا ىلع ،ساسألا
اهج يف ةنرم نوكت نأب ةنجللا ،ةيلمعلا سفن ضوخي هدلب ناك يذلاو ،ةنجللا ءاضعأ دحأ بلاط دقو  
عمج يف ةلئاه تابوعص هجاوت يتلاو ،هلثم ًادج ضفخنملا كالهتسالا تاذ ىرخألا نادلبلاو دلبلا اذه لايح  
ةنجللا نوكت نأ ىلع ،كلذ نم مغرلا ىلع ،قفاو دقو . ةمزاللا ةيميظنتلا مظنلا ءاشنإ يفو ةقيقدلا تانايبلا
هذ ءافولا يف مدعاسمل ةبسنلابو مامازتلابفارطألا ريكذتل ةبس نلاب حوضولا ةديدش  .تامازتلالا 
الا ىلإ يلاتلا ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع ةنجللاتقفاودقو  -٨٦ فارطألل رشع سداسلا عامتج   
 :هيلع قيدصتلل

ناسلاثتمامدع  -/١٦ررقملا  لايرتنوم لوكوتوربل نيدانيرغو تنسنف    
الل١٥/٤٢ررقملل ًاقب ط هنأ ىلإ ريشي ذإ -١ ،  اعامتج  فارطألل رشع سماخل

نم ةينمز دويقب ةبوحصم لمع ةطخ ذيفنتلا ةنجل ىلإ مدقت نأ نيدانيرغو تنسنف ناس ىلإ بلُط  
 ؛لاثتمالا ةلاح ىلإ عيرسلا عوجرلا نامض لجأ
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ريشي ذإو ،اهلمع ةطخل نيدانيرغو تنسنف ناس ميدقت ىلإ ريدقتلاب ريشي ذإ -٢  
ناس تمزلأ ،ةطخلا هذهل ًاقبطهنأىلإ كلذك  ـب اهسفن نيدانيرغو تنسنف   : 
نم اهكالهتساضيفخت  )أ( نط٠٧,٣ نم ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم  ةلاد - 

ماع يف نوزوأ ذافنتسا يتآلاك٢٠٠٣   : 
نط٤٦,٢ىلإ  ‘١’ يف نوزوأ ذافنتساةلاد -   ؛٢٠٠٤ 
نط٩٧,١ىلإ  ‘٢’ يف نوزوأ ذافنتساةلاد -   ؛٢٠٠٥ 

نط٤٧,١ىلإ  ‘٣’ يف نوزوأ ذافنتساةلاد -   ؛٢٠٠٦ 

نط١٠,١ىلإ  ‘٤’ يف نوزوأ ذافنتساةلاد -   ؛٢٠٠٧ 

نط,٨٤ىلإ  ‘٥’ يف نوزوأ ذافنتساةلاد -   ؛٢٠٠٨ 

نط,٦٢ىلإ  ‘٦’ يف نوزوأ ذافنتساةلاد -   ؛٢٠٠٩ 

ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسانم لماكلا صلختلا  ‘٧’  
يف بلُط امبسح ٢٠١٠رياني /يناثلا نوناك نم لوألا لولحب  ،

يتلا ةيساسألا تامادختساللةيمك ريفوت عم ،لايرتنوم لوكوتورب   
؛فارطألا ا حمستنأنكمي    

ةذفنتسملا داوملا داريتساب صيخارت حنمب صاخلاو يلاحلا اهماظن دصرب موقت نأ )ب(  
قملاو ،نوزوألل ةذفنتسم ًاداوم مدختست تادعمداريتساىلع يراسلا رظحلاو نوزوألل  يف مد  

 ؛٢٠٠٣
لولحب نوزوألل ةذفنتسملا داوملا ضيفختلًاماظن مدقت نأ  )ج( ماع نم ريخألا عبرلا [ 
 ؛]٢٠٠٤

ةرقفلا يف ةدراولا ريبادتلا نأ ىلإ ريشي ذإو -٣ ناس نكمت نأ بجي هالعأ٢  تنسنف    
ماع لولحب لاثتمالا ىلإ ةدوعلا نم نيدانيرغو ناس بلاطي ذإو٢٠١٠  علاب نيدانيرغو تنسنف،  لم  

نوزوألل ةذفنتسملا داوملا كالهتسانم صلختلاو لمعلا ةطخ ذيفنتل ةينعملا ذيفنتلا تالاكو عم   
 ؛)ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم (١ةعوما ،فلأ قفرملاب ةدراولا 

ةبسنلاب نيدانيرغو تنسنف ناس هزرحت يذلا مدقتلا دصر برق نع متي نأ -٤  
ةيرولفورولكلانوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل ةبسنلاب اذكو اهلمع ةطخ ذيفنتل نم .  
بجي ،ا ءافولاو لوكوتوربلاب ةصاخلا ةباقرلا ريبادت ذيفنت يف نيدانيرغو تنسنف ناس مدقت لجأ  
بجي ،ددصلا اذه يفو .ديج عضو يف فرط يأ ا لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب اهتلماعم ةلصاوم
ناس يقلترارمتسا اسملا نيدانيرغو تنسنف  ًاقبط تامازتلالاهذ ءافولا نم اهنكمت يتلا ةيلودلا ةدع    

لبق نم اهذاختانكمي يتلا ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلل  مدع لاح يف فارطألا عامتجا   
ناس فارطألاعامتجارذحي ،ررقملا اذه لالخ نمو ،كلذ عمو . لاثتمالا   ، نيدانيرغو تنسنف  
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الا ةلاح يفرارمتسالايف اهقافخإ لاح يف هنأ ،ةيداشرإلا ريب ادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل ًاقبط ، لاثتم 
يف رظنيس فارطألا عامتجانإف  ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم قستت يتلا ريبادتلا ذاختا   

ةداملل ًاقبط تاءارجإ ذاختا لامتحاريبادتلا هذه نمضتت دق . ةيداشرإلا فقوت نم دكأتلا لثم ٤ 
نم دكأتلا اذكو )لاثتمالا مدع عوضوم يه يتلاو(ةيرولفورولكلا نو بركلا تابكرم تادادمإ  ،

الا مدع ةلاحرارمتسايف ةردصملا فارطألا ةمهاسم مدع   ؛لاثتم 
٣٢/١٤ةيصوتلا   

 )١٣/٢٠ررقملا  (ناتسكيجاط -٨
ناك هنأ ثيح نم ،ناتسخازاك فقوم هباشي ناتسك يجاطل ةبسنلاب فقوملا نأ ةنامألا لثمم نيب -٨٧
يلاتلابو ،تانايب يأ ميدقت يف ًاعيرذ ًالشف تلشف اهنكلو ٢٠٠٣ماع لولحب لماكلا صلختلا اهيل ع يغبني  ،
اهتصاخلاثتمالا ةلاح مييقت ليحتسملا نم ناك ىلإ بتكت نأ ةنامألا ىلإ بلطت نأ ىلع ةنجللا تقفتادقو .   
ماعل اانايب غالبإب اهايإ ةبلاطم ناتسكيجاط يمتح رمألا اذهرابتعاو ٢٠٠٣  يف غالبلا اذه متي نأو ،ًا  
رشع سداسلاعامتجالا يف تانايبلا هذهل فارطألا ثحبب حمسي تقو  . 

 )١٥/٤٣ررقملا (ادنغوأ  -٩
لثمم ىعرتسا -٨٨ نيترقفلا ىلإ هابتنالا ةنامألا  الا مدعب صاخلا ريرقتلا نم٤٢ و٤١   لاثتم 

(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/2) تانايب تمدق ادنغوأ نأ ىلع ًادكؤم . لاثتماةلاح يف نآلا اأ نيبت ، 
ادنغوأ ريكذت تررق اهنكلو لاثتمالا ةلاح ىلإ دلبلا ةدوع ىلإ ريدقتلاب ةنجللا تراشأ دقو ًاقبط اامازتلاب،   ،

الل ًارظح اهميدقتب ةصاخلاو١٥/٤٣ررقملل  اهتبلاطمو داريتس،  ضرغلا اذهل هذختت ءارجإ يأ نعغالبإلاب   . 
 )١٥/٤٥ررقملا  (مان تييف -١٠

الا ةنامألا لثممىعرتسا -٨٩ تارقفلا ىلإ هابتن  ةنامألا ةركذم نم ٤٦-٤٤   
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/2) يف فقوملا دروت يتلاو اهيلع ناك يتلاو مان تييف،   يف رارمتسالا، 

نولاهلل فيثكلا مادختسالا مدع لظ يفو ،تاونس عبرأ وأ ثالث لك ،ا ةبرتلا لكاشم لحل ٢٤٠٢   
طسوتم نأ نم مغرلا ىلع ،تاونسلا هذه يف لاثتمامدع ةلاح يف نوكت نأب ترطاخ ،ل ئادبلا دوجو  
 .اهتصاخ ساسألا طخ نم لقأ حجرألا ىلع ناك لماكلاب ةرتفلا لالخ اهكالهتسا

كنبلا نأب ةنجللا مالعإب يلودلا كنبلا لثمم ماق ،ةنجللا ءاضعأ دحأ نم هجوم لاؤس ىلع ًادرو  -٩٠
تانولاه نمضتت ،ةيرطق صلخت ةطخ عضولمان تييفعم لمعي ناك  ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم تمدق .  

لمع ةقلح ليومتل يكيرمأ رالود٢٥٠٠٠هتميق ام ةيعانصلا    ، ةيذيفنتلا ةنجللا دعاوقل ًاقبطو ،لئادبلا نع  
لاحإب موقت نأو فارطألا ددعتم قودنصلا نم ليومت ىلع لوصحلل بلطب مدقتت نأبمان تييففيلكت مت  ة  

جهنلا نأ كلذك حضوأ دقو . مداقلا اهعامتجايف اهثحبل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ اهتصاخ صلختلا ةطخ 
حومسملا ىوتسملا ىلإ لصت ًايونس تانولاهلا نم ةيمك داريتسا بمان تييفموقتس هتطساوب يذلاو حرتقملا   

مادختساللتايمكلا هذه نيزختب موقت نأ ىلع ،هب  و ،تاونس عبرأ وأ ثالث لك بنجتت ةقيرطلا هذ  
عبتتست يتلا فيلاكتلاو ،ةدروتسملا تانولاهلا سيدكت ةلكشم راثأ كلذ نأ الإ لاثتمالا مدعب ةرطاخملا  ،
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هنأ الإ ،ةيرحبلا طفنلا ةفصرأ ةيكلم نأشب تامولعم هيدل سيل كنبلا نأ نيح يف هنأ حضوأ امك . كلذ
نم ارادإ متت ةفصرألا هذه نأ ضارتفايعيبطلا نم ناك   .ةيمان تييفتاكرش لبق  

موقت نأ نكمي هنأب صاخلا حارتقالاىلع ًادر ،ةنامألا لثمم حضوأ  -٩١ بلطب مدقتلاب مان تييف   
طقف ذيفنتلا زيح لخدت تاءافعإلا هذه نإف ،ةداملل جرحلا مادختسالااذه لجأ نم ءافعإ ىلع لوصحلل   

 .لماكلا صلختلا فرطلا ققحي نأ دعب
ىلع ةنجللاتقفاو -٩٢  : 

ديدحت مت هبجومب يذلاو ١٥/٤٥ررقملاب ريكذتلا  )أ( ةلاح يف اأ ىلع مان تييف،   
ال ةبسنلابلاثتمامدع  ةنجل ىلإ نأشلا اذ لمع ةطخ ميدقت اهيلإ بلُط يلاتلابو ،تانولاهلا كالهتس   

 ؛ذيفنتلا
تانولاهلاب ةصاخلا اانايب غالبإب تماق دق مان تييفنأ ىلإ ريدقتلاب ةراشإلا  )ب(  

الا ةلاحل ادوع نيبت يتلاو٢٠٠٣ماع ل  ؛لاثتم 
عقوت ىلإ ،قلقلا نم ءيشبةراشإلا  )ج( مدع ةلاح ىلإ ادوع لامتحاب مان تييف   

يتلا قيرحلا نم ةياقولا ةمظنأ يف صقنلا دس ىلإ ةرمتسملا ةجاحلل ًارظن ةيرود ةفصب لاثتمالا  
 ؛اهتصاخ طفنلا ةفصرأو عناصم يف تانولاهلا مدختست

ىلإ بلطي نأ )د( الا مدع ةلاحل ةدوعلا عنمل ريبادت رارقإ ثحبمان تييف  لثم لاثتم   ،
ةيندت اأش نم يتلا ريبادتلا ذيفنتو طقف اهريودت داعملا تانولاهلا داريتسا  .تاثاعبنالا 

  ٣٢/١٥ةيصوتلا 

 ياوغوروأ -١١
الا ةنامألا لثممىعرتسا -٩٣ ةرقفلا ىلإ هابتن  ا مدعب صاخلا ريرقتلا نم٤٣   لاثتمال 

(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/2) أ نيبت تانايب ميدقتب تماق دق ياوغوروأ نأ ىلع دكؤت يتلاونآلا ا  ،
 .لاثتمالا عضو ىلإ دلبلا ةدوع ىلإ ريدقتلاب ةنجللا تراشأ دقو. لاثتماةلاح يف 

 الاميتاوغ -١٢
صلختلا ةطخ نع اهدويح نأشب الاميتاوغ نم ةلاسر يقلت مت هنأب ًاملع ةنجللا ةنامألا لثمم طاحأ  -٩٤
الاميتاوغ ةبلاطم بجي هنأ ىلع ةنجللا تقفاو دقو . تانايب يأ مدقت مل اهنكلو ا ةصاخلا ليثيملا ديمورب نم
 .دويحلا اذه حضوت يتلا ةيرورضلا ةيمسرلا تانايبلا ميدقتب

ساسألا طخ تانايب رييغتل فارطألا ضعب نم تابلط نأشب تامولعم يأ ضارعتسا -ياز ررقملا ( 
١٥/١٩( 

اابلط نأشب معد ىلع تلصح دق دنالياتو نانبل ،نيبيلفلا نأب ةصاخلا تاميدقتلاب ةنجللا تركذ  -٩٥
ىلعأب٥١-٤٢تارقفلا رظنأ (ساسألا طخ تانايب ىلع تارييغت لاخدإب ةصاخلا  ةنجللا تراشأ امك ).  
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كلت مييقت يف ةمدختسملا ريياعملا ددحي يذلاو ١٥/١٩ررقملا ىلإ  ةثالثلا نادلبلا تابلط تزكترا. تابلطلا،   
، اىلع  هنإف ،ةنجللا ىلإ تاءاصقتس الا هذه نم خسن ميدقت لاح يف هنأونيمدختسملا نع ةلصفم تاءاصقتس

تانايبلا يف مدختسملا ساسألل تاحيضوت كلذ يف امب ١٥/١٩ررقملا تابلطتم نم ديدعلا ققحت نأ يغبني   ،
 .تانايبلا هذه عمج يف ةمدختسملا ةيجهنملاو ةديدجلا

ةنجللا اهلبقت نأ يغبنت ةثالثلا فارطألا نم ةمدقملا تامولعملا نأب ًاروعش ةنجللا ءاضعأ دحأ رواس  -٩٦
ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا هجاوت نأ عئاشلا نم ناك دقو .ساسألا طخ تانايب يف تارييغتلل فاك رربمك
نع ،ىلوألا تاونسلا يف تامولعملا عمج يف لكاشم٥ ةروصب تنسحت دقو ،ساسألا طخ ماقرأ عضو د  
ةمدقملا فارطألل ةرمتسملا تالؤاستلل نوكيس . تقولا رورم عم تانايبلا غالبإب ةصاخلا ةدوجلا ةيمتح
ةرورض ىلع رخآ وضع دكأ . ةيباجيإ رثكأ ج رارقإ ةنجللا مزتعتو ،ًاكبرم ًارثأ تارييغتلاب ةصاخلا تابلطلل
 .اهفورظ بسح ةلاح لك صحفت نأو ةنرم ةنجللا نوكت نأ

ررقملا تابلطتم عيمجل ةيفوتسم ريغ تابلط يأ ميدقت مت اذإ هنأب رخآ وضع سحأ  -٩٧
كانه نإف ،ساسألا طخ تانايب يف تارييغت نأشب عامتجالل١٥/١٩ اهضفرللامتحا  ىلإ ةنجللا جاتحت . 

ىلع هريسفت يغبني ال رثكأ تامولعم نع فارطألا لاؤس نأو ،اهرربي ام اهل تابلطلا هذه نأ نم دكأتلا 
 .ذيفنت ةنجلك ةنجللا رودل ءادأ هنأ ىلع هريسفت بجي نكلو ،يبلس ج هنأ

 ءاصقتسالاريراقت نم خسن ميدقت اوضرع فارطألا هذه يلثمم نأ ىلإ ةنجللا ءاضعأ راشأ امك  -٩٨
لاؤسلا لحم فارطألاعم ةلماعلا ةذفنملا تالاكولا ضعب ولثمم ظحال. مهتصاخ لماكلا ونوكيس مأ   ا 
 .ةيليصفتلا صلختلا ططخ لثم ،مزوح يف ةمعاد تامولعم يأ ةنجلل اومدق اذإ ءادعس
تارييغتب ةصاخلا تابلطلا ميدقتل دحوم جذومن مادختسايغبني ناك اذإ ام ةنجللا تشقان امك  -٩٩  

حت يف ةيافكلا هيف امب ًاحضاو ناك١٥/١٩ررقملا نأ تررق اهنكلو ،ساسألا طخ تانايب  تامولعملا ديد  
نوكت نأ بجي ،ىرخأ تامولعم يأ نع فارطألا لاؤس لاح يف هنأ ىلع قفتُأدقو . اهميدقت بجاولا  
 .ةبولطملا ىرخألا تامولعملا هذه ةيهام ديدحت يف ًادج ةقيقد ةنجللا

 :ىلع ةنجللا تقفاو ،اهيدل ساسألا طخ تانايب يف رييغتب صاخلا نيبيلفلا بلطل ةبسنلاب -١٠٠
رييغتب صاخلا اهبلط معدل نيبيلفلا نم ةمدقملا تامولعملا ىلإ ريدقتلاب ريشت نأ  )أ(

؛ليثيملا ديموربكالهتسال ةبسنلاب ساسألا طخ تانايب يف   
ةعجارم تابلط مييقتب ةصاخلا تابلطتملا ددح ١٥/١٩ررقملا نأ ىلإ ريشت نأ  )ب(  

 ؛ساسألا طخ تانايب
ةنجل ىلإ مدقت نأ ١٥/١٩ررقملا نم ) أ(٢ةرقفلل ًاقبط ،نيبيلفلا ىلإ بلطت نأ  )ج(  ،

ةيلاحلا ساسألا طخ تانايب عمج يف ةمدختسملا ةيجهنملل ًاحرش ،ةنامألا قيرط نع ،ذيفنتلا 
هنأ ةنجللا دقتعت يتلاو ،اهتصاخ ءاصقتسالاريرقت نم ةخسن كلذك مدقت نأو ،اهنم ققحتلاو   

هنملا حرش بناج ىلإءاصقتساللةلماكلا جئاتنلا نمضتيس  تانايب قيقحتو عمج يف ةمدختسملا ةيج ، 
 ؛ةحرتقملا ةديدجلا ساسألا طخ
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يف اهتصاخ ساسألا طخ تانايب ةعجارمب صاخلا نيبيلفلا بلط ضرعتست نأ  )د(
 .نيثالثلاو ثلاثلا اهعامتجا

٣٢/١٦ةيصوتلا   

١٠١-  ، ىلع ةنجللاتقفاواهيدل ساسألا طخ تانايب يف رييغتب صاخلا نانبل بلطل ةبسنلاب  : 
يف رييغتب صاخلا اهبلط معدل نانبل نم ةمدقملا تامولعملا ىلإ ريدقتلاب ريشت نأ  )أ(

؛ليثيملا ديموربكالهتسال ةبسنلاب ساسألا طخ تانايب   
ةعجارم تابلط مييقتب ةصاخلا تابلطتملا ددح ١٥/١٩ررقملا نأ ىلإ ريشت نأ  )ب(  

 ؛ساسألا طخ تانايب
ةنجل ىلإ مدقت نأ ١٥/١٩ررقملا نم ) أ(٢ةرقفلل ًاقبط ،نانبل ىلإ بلطت نأ  )ج(  ،

ةيلاحلا ساسألا طخ تانايب عمج يف ةمدختسملا ةيجهنملل ًاحرش ،ةنامألا قيرط نع ،ذيفنتلا 
هنأ ةنجللا دقتعت يتلاو ،اهتصاخ ءاصقتسالاريرقت نم ةخسن كلذك مدقت نأو ،اهنم ققحتلاو   

جهنملا حرش بناج ىلإءاصقتساللةلماكلا جئاتنلا نمضتيس  تانايب قيقحتو عمج يف ةمدختسملا ةي ، 
 ؛ةحرتقملا ةديدجلا ساسألا طخ

يف اهتصاخ ساسألا طخ تانايب ةعجارمب صاخلا نانبل بلط ضرعتست نأ  )د(
 .نيثالثلاو ثلاثلا اهعامتجا

٣٢/١٧ةيصوتلا   

١٠٢-  ، ىلع ةنجللاتقفاواهيدل ساسألا طخ تانايب يف رييغتب صاخلا دناليات بلطل ةبسنلاب  : 
يف رييغتب صاخلا اهبلط معدل دناليات نم ةمدقملا تامولعملا ىلإ ريدقتلاب ريشت نأ  )أ(

؛ليثيملا ديموربكالهتسال ةبسنلاب ساسألا طخ تانايب   
ةعجارم تابلط مييقتب ةصاخلا تابلطتملا ددح ١٥/١٩ررقملا نأ ىلإ ريشت نأ  )ب(  

 ؛ساسألا طخ تانايب
ةنجل ىلإ مدقت نأ ١٥/١٩ررقملا نم ) أ(٢ةرقفلل ًاقبط ،دناليات ىلإ بلطت نأ  )ج(  ،

ةيلاحلا ساسألا طخ تانايب عمج يف ةمدختسملا ةيجهنملل ًاحرش ،ةنامألا قيرط نع ،ذيفنتلا 
هنأ ةنجللا دقتعت يتلاو ،اهتصاخ ءاصقتسالاريرقت نم ةخسن كلذك مدقت نأو ،اهنم ققحتلاو   

نملا حرش بناج ىلإءاصقتساللةلماكلا جئاتنلا نمضتيس  تانايب قيقحتو عمج يف ةمدختسملا ةيجه ، 
 ؛ةحرتقملا ةديدجلا ساسألا طخ

يف اهتصاخ ساسألا طخ تانايب ةعجارمب صاخلا دناليات بلط ضرعتست نأ  )د(
 .نيثالثلاو ثلاثلا اهعامتجا

٣٢/١٨ةيصوتلا   
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جت فارطألاتامازتلا (١٥/٣ررقملل ًاقبط ةنامألا اهتقلت يتلا تامولعملا يف رظنلا  -ًاعباس ليدعت ها  
ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم صوصخب لايرتنوم لوكوتورب نم ٤ةداملل ًاقبط نيجيب   

رشع سماخلا فارطألا عامتجال) ةيرولف   

هاجت فارطألا تامازتلابةصاخلا ةيساسألا تامولعملا ةقيثو ىلإ ةنامألا لثمم راشأ ،دنبلا ًامدقم  -١٠٣  
وكوتورب نم٤ةداملل ًاقبط نيجيب ليدعت  ًاعبت ،ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمل ةبسنلاب لايرتنوم ل  

الايعرتسأو، (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/5) ١٥/٣ررقملل  مدعب ةصاخلا ةيضقلا ،ةصاخ ةفصب هابتن   ،
مت يتلا ةيضقلا يهو ،يسورلا داحتالالبق نم تامولعم ميدقت  لماعلا قيرفلا ةطساوب كلذك اهضارعتسا   

ةنامألا نأ رركو ،ًارخؤمىهتنايذلا ه عامتجا يف ةيوضعلا حوتفم تانايبلا صوصخب ليجست يأ اهيدل سيل   
راذآ يف اهمدق هنأ يسورلاداحتالالاق يتلا  ةخسن يسورلا داحتالامدق ،كلذ نوضغ يفو . ٢٠٠٤سرام /   

دق يسورلا داحتالانأ ةنجللا ةنامألا لثمم غلبأ دقو سرام /راذآ يف ةمدقملا تامولعملا نم نآلا ًاجردم حبصأ  
 .لودجلاب

غالبإب ةبلاطم ةنجللا نإف ١٥/٣ررقملل ًاعبت ،هنأ ىلإ تالثمملا ىدحإ راشأ  -١٠٤ فارطألا عامتجا،   
ةعامجلاب ءاضعألا لودلا عضو نأشب اهدفو نقيت دع نع تغلبأ ،ددصلا اذه يفو،دنبلا اذه نأشب 

رانيستحرتقاو. نيجيب ليدعت ىلع قدصت مل يتلا ةيبوروألا لجأ نم امهيف رظنلا ةنجلل نكمي نيهوي  
ىلع قيدصتلا ةيحالص ةيبوروألا ةعامجلل نأب داقتعالاىلع امهدحأ زكتري ،نادلبلا كلت عم لماعتلا   

كلمت ال ةيبوروألا ةعامجلا نأب داقتعالاىلع رخآلا زكتري امنيب ؛نادلبلا نم اهئاضعأ نع ةباين تاليدعتلا   
لثمم حرتقادقو . ةيحالصلا هذه يف ءاضعألا لودلا كلت يطغت ،ةثلاث ةئف نأشب مكح عضو بوجو ةنامألا  

نيجيب ليدعت ىلع قيدصتلل ددحملا يئاهنلا دعوملا دعب ةعامجلا ىلإتمضنايتلاو ةيبوروألا ةعامجلا   -٣١ 
 .٢٠٠٤سرام /راذآ

سلاعامتجالا ىلإ ةيلاتلا تاقيلعتلا ةلاحإ ىلع ةنجللا تقفاو ،تاشقانملا هذه دعبو -١٠٥ رشع سدا  
ررقملا نم ٣ةرقفلل ًاقبط ،فارطألل   ١٥/٣: 

نجاهنبوك يليدعت يف ًافارطأ تسيل يتلاو لايرتنوم لوكوتوربب ةيلاتلا فارطألا  )أ(
لبق ةنامألا ىلإ ١٥/٣ررقملا نم ) ج(١ةرقفلا ررقت امبسح ،تامولعملا ميلستب تماق ،نيجيب وأ   

راذآ٣١ يرعتلا جراخ نوكت يلاتلابو٢٠٠٤سرام /  يف ًافرط تسيل ةلود " ـب صاخلا ف، 
تماق دق فارطألا هذه نأب فارطألل رشع عباسلا عامتجالا رقي ىتح" لوكوتوربلا  لامكتساب 

راذآ٣١لولحب اامولعم  ، : ٢٠٠٥سرام /  ادنلوب ،ناتسخازاك ،ايلاطيإ ،نانويلا ،ايلارتسا
 ، ؛ايناركوأو يسورلاداحتالالاغتربلا   

يليدعت يف ًافارطأ تسيل يتلاو ،لايرتنوم لوك وتوربب ةيلاتلا فارطألا )ب(
ةنامألا ىلإ ١٥/٣ررقملا نم ) ج(١ةرقفلا ررقت امبسح ،تامولعملا مدقت مل ،نيجيب وأ نجاهنبوك   

راذآ٣١لبق  اذه يف ًافرط تسيل ةلود "،  ـب صاخلا فيرعتلا اهيلع قبطني يلاتلابو٢٠٠٤سرام / 
، ": لوكوتوربلا ناتسنامكرت ،ناتسكيجاط ،ايفتال ،ادنلريأ ،اكيجلب سوراليب ،ناجيبرذأ ،اسمنلا
 ؛ناتسكبزوأو
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يليدعت يف ًافارطأ تسيل يتلاو ،لايرتنوم لوكوتورب يف ةيلاتلا فارطألا  )ج(
ةنامألا ىلإ ١٥/٣ررقملا نم ) ج(١ةرقفلا ررقت امبسح ،تامولعملا مدقت مل ،نيجيب وأ نجاهنبوك   

راذآ٣١لبق  ضعأ ًالود اهنكل٢٠٠٤سرام /  يف ًافرط تحبصأ يتلا ،ةيبوروألا ةعامجلا يف ًءا،   
راذآ٢٥يف نيجيب ليدعت   ؛ايفتالو ادنلريأ ،اكيجلب ،اسمنلا: ٢٠٠٤سرام / 

يليدعت يف ًافارطأ تسيل يتلاو ،لايرتنوم لوكوتورب يف ةيلاتلا فارطألا  )د(
ةنامألا ىلإ ١٥/٣ررقملا نم ) ج(١ةرقفلا ررقت امبسح ،تامولعملا مدقت مل ،نيجيب وأ نجاهنبوك   

راذآ٣١لبق  ًءاضعأ نكت ملو٢٠٠٤سرام /  ليدعت ىلع تقدص يتلا ،ةيبوروألا ةعامجلاب ،   
راذآ٢٥يف نيجيب  ، ٢٠٠٤سرام /  كلذ دعب ةيبوروألا ةعامجلا يف ًاوضع تحبصأ اهنكلو  ،

 ؛ايفتال
ةرقفلا ٤ةداملا ماكحأل ًاقبط هنأ ىلإ ةراشإلاب  )ھ( حمسي ،لوكوتوربلا نم ٨،   

نم ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ريدصتو داريتساب نيجيب ليدعت فارطأل ةلود يأ " 
يأ رارقإ لاح يف "لوكوتوربلا اذه يف ًافرط تسيل ةلاح يف ةلودلا هذه نأب فارطألل عامتجا،   
ةداملل لماك لاثتما داوملاو ٢  ديفت تانايب تمدق اأو ،ةداملا هذه ىلع ةوالع ،ط ٢-فلأ٢، 
ررقت امبسح تامولعملا مدقت مل يتلا فارطألا كلت بغرت دق ٧ةداملاب درو امبس ح ،كلذب  ،

لبق ةنامألا ىلإ ١٥/٣ررقملا نم ) ج(١ةرقفلا  راذآ٣١  ىلإ بلطب مدقتلا ثحب يف ٢٠٠٤سرام /   
ةداملا عم ًايشمت ،فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ةرقفلا ٤  لوكوتوربلا نم٨،   . 

٣٢/١٩ةيصوتلا   

صيخارتلا حنمل مظن ءاشنإب تماق يتلا فارطألا نأشب ةنامألا ريرقت ثحب -ًانماث ةرقفلا ،ءاب ٤ةداملا ( 
لايرتنوم لوكوتورب نم٤  ( 

ًاقبط تمدُق يتلاو صيخارتلا حنم مظن نأشب UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/4ةقيثولا ًامدقم  -١٠٦  ،
غلبأ ،لوكوتوربلا نم٤ةرقفلا ،ءاب ٤ةداملل  يجلب نأ ةنامألا لثمم  ءاشنإب اتماق نيدانيرغو تنسنف ناسو اك   

 ، مظنلا هذه ذيفنتو ءاشنإب تماق يتلا نادلبلا ةمئاق نمض نآلا امهجاردإ نكميو صيخارتلا حنمل مظن
ةقيثولا نم يناثلا قفرملا يف درو امك (لايرتنوم ليدعتب دعب نيفرط احبصت مل امهنكلو 

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/4(أو لايرتنوم ليدعت يف ًافرط تحبصأ دق ليزاربلا نأو ؛لعفلاب تماق ا  
دقو ؛ةقيثولا هذهل لوألا قفرملاب ةدراولا ةمئاقلا نمض نآلا اهجاردإ نكميو ،صيخارتلا حنمل ماظن ءاشنإب 

ناتسناغفأتمضنا حنمل ماظن ءاشنإب دعب مقت مل اهنكلو ،لايرتنوم ليدعت ىلع تقدصو لوكوتوربلا ىلإ   
لوألا قفرملاب ةدراولا ةمئاقلا نمض اهجاردإيلاتلاب نكميو ،صيخارتلا ةنامألا لثمم غلبأ ،ماتخلا يفو .  

نيب نم ٧٢نأب ءاضعألا  نأو صيخارتلا حنمل مظن نآلا اهيدل ،لايرتنوم ليدعت فارطأ نم ًافرط ١١٥   ٤٥ 
 .صيخارتلا حنمل مظن ذيفنتو ءاشنإب تماق ،لايرتنوم ليدعتل دعب مضنت مل
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ىلع ةنجللاتقفاو -١٠٧ الا ىلإ يلاتلا ررقملا عورشم ةلاحإ  قيدصتلل فارطألل رشع سداسلا عامتج   
 :هيلع

ةداملل ًاقبط صيخارتلاحنم مظن ءاشنإ نأشب ريرقت  -/١٦ررقملا  لوكوتورب نم ءاب ٤ 
 لايرتنوم

نأ ريدقتلاب عامتجالا ريشي ذإ -١  ]XX [ تماق ،لايرتنوم ليدعت فارطأ نم ًافرط
؛ليدعتلا داومل ًاقبط بلُط امك ،ريدصتلاوداريتسالا صيخارت حنمل مظن ءاشنإب   

يتلاو لايرتنوم لوكوتورب فارطأ نم ًافرط ] XX[نأ ريدقتلا عم ًاضيأ ريشي ذإ  -٢
؛ريدصتلاوداريتسالا صيخارت حنمل مظن ءاشنإب تماق ،لايرتنوم ليدعت ىلع دعب قدصت مل   

دصر :ةيلاتلا دئاوفلاب دوعت صيخارتلا حنم مظن نأب رقي ذإ -٣ ريدصتو داريتسا   
 ؛تانايبلا عمج نم نيكمتلاو ؛ةعورشملا ريغ ةراجتلا عنم ؛نوزوألل ةذفنتسملا داوملا

ىلإ تامولعم ميدقتب لايرتنوم ليدعتب ةيقبتملا ] XX[ ـلا فارطألا بلاطي ذإ -٤
مقت مل يتلا فارطألا كلت بلاطيو ،ريدصتلاو داريتسالا صيخارت حنم مظن ءاشنإ نأشب ةنامألا  
 ؛ةعرسلا هجو ىلع اهئاشنإب ةمظنألا هذه ءاشنإب دعب

ىلع قيدصتلاب مقت مل يتلاو ةيقبتملا لايرتنوم لوكوتورب فارطأ عيمج عجشي ذإ  -٥
 داريتسالا صيخارت حنمل مظن ءاشنإ ىلعو ليدعتلا اذه ىلع قيدصتلا ىلع ،لايرتنوم ليدعت
 ؛دعب كلذب تماق دق نكت مل نإ ريدصتلاو

هنأ نم دكأتلاب صيخارتلا حنمل مظن لعفلاب اهيدل يتلا فارطألا ع يمج بلاطي ذإ -٦
 ؛ةيلاعفب اهذافنإو مظنلا هذه ذيفنت متي

ةطساوب صيخارتلا حنم مظن ءاشنإب صاخلا فقوملا ةيرود ةفصب ضرعتسي نأ  -٧
 ؛لوكوتوربلا نم ءاب٤ةداملا تراشأ امبسح ،لايرتنوم لوكوتورب فارطأ عيمج 

٣٢/٢ةيصوتلا   

ريرقت دامتعا -ًاعسات  عامتجالا 

١٠٨-  ، زومت١٨دحألا رهظ دعب ةدقعنملا ،ةعبارلا ةماعلا اهتسلج يف ةنجللا تثحب عورشم صن ،ويلوي / 
رواشتلاب عامتجالا ريرقتل ةيئاهنلا ةغايصلا ةمهم ةنامألا ىلإ دهعت نأ ىلع تقفاو امك. ارقأو تايصوتلا  ،
 .سيئرلا عمو ،ررقمك تقولا سفن يف لمعي يذلا ،سيئرلا بئان عم

 عامتجالا ماتتخا -ًارشاع

الاماتتخاسيئرلا نلعأ ،ةداتعملا ةلماا تارابع لدابت بقعو  -١٠٩ رهظ دعب ةسماخلا ةعاسلا يفعامتج    
 ، زومت١٨دحألا   ٢٠٠٤ويلوي / 
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11941 Amman, Jordan 
Tel: (+962) 53 50149 
Fax: (+962) 53 50084 
Email: moenv@moenv.gov.jo 
 

 فيدلم
 
Mr. Mahmood Riyaz 
Assistant Director 
Coastal Management 
Jamaluddhin complex 
Male, Maldives 
Tel: (+960) 321752/335949 
Fax: (+960) 324739 
Email: erc@environment.gov.mv 
 

 يسورلاداحتالا 
 
Mr. Vasily Tselikov 
Acting Director 
Federal Center of Geo-Ecological Systems 
Ministry of Environment 
4/6 B. Gruzinskaya St. 
P.O. Box 123812 
GCP Moscow, Russian Federation 
Tel: (+7 095) 254 1565 
Fax: (+7 095) 254 8283 
 

  سنوت
Mr. Hassen Hannachi 
Directeur du Bureau Ozone 
Agence Nationale de Protection 
  de l’Environnment 
12, rue du Cameroun 
Boite postale 52 Tunis le Belvedere  
1002 
Tunis, Tunisia 
Tel: (+216 71) 802 843 
Fax: (+216 71) 841 715 
dt.dep@anpe.nat.tn 
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ةنجللا نمةعدب ةكراشملا فارطألا -ءاب    
 

ليئارسإ  
 

Mr. Aharon Serry 
Montreal Protocol Focal Point 
Asbestos Division 
Ministry of Environment 
P.O. Box 34033 
95464 Jerusalem, Israel 
Tel: (+972 2) 655 3772 
Fax: (+972 2) 655 3763 
E-Mail: ronys@sviva.gov.il 

 
نانبل  

 
Mr. Mazen Hussein 
Ozone Officer 
Ozone Unit 
Ministry of Environment 
P.O. Box 70–1091 
Antelias, Lebanon 
Tel: (+961) 3 204318 
Fax: (+961) 4 418910 
E-Mail: mkhussein@moe.gov.lb 
 
Mr. Adel Yacoub 
MeBr Alternative Project Focal Point 
Ministry of Environment 
P.O. Box 70 - 1091 
Antelias, Lebanon 
Tel: (+961) 4 52 2222 ext 453 
Fax: (+961) 4 4189 10 
E-Mail: a.yacoub@moe.gov.lb 

 
لابين  

 
Mr. Naresh Sharma 
Agriculture Officer 
Environment Division 
Ministry of Population and Environment 
Kathmandu, Nepal 
Tel: (+977) 1 4241586 
Fax: (+977) 1 4242138/4266715 
E-Mail: naresh@mope.gov.np 

 
نيبلفلا  

 
H.E. Ms. Rosalinda Valenton-Tirona 
Ambassador to Kenya and Permanent 
  Representative to UNEP 
P.O. Box 47941, 
0010 GPO Nairobi, Kenya 
Fax: (+254 20) 57 6233 
 
Dr. Dario C. Sabularse 
Deputy Executive Director of  
Pesticides and OIC, Fertilizer 
  and Pesticides Authority 
Department of Agriculture,  
Quezon City, Philippines 
Tel: (+632) 922 3364 
Fax: (+632) 925 2344 
Email: ozonewatch@vasia.com 
 
Mr. Prudencio Calado III 

Program Manager 
Environmental Management Bureau 
Philippine Ozone Desk 
Department of Environment and Natural 
Resources 
Visayas Avenue, Diliman 
Quezon City, Philippines 

 
 نيدانيرغو تنسنفناس 

 
Mr. Edmund Jackson 
Environment Services Coordinator (acting) 
Environmental Services Unit 
Ministry of Health and the Environment 
Ministeral Building 
Kingstown, Saint Vincent and the 
Grenadines 
Tel: (+784) 485 6992 
Fax: (+784) 456 1785 
E-Mail: svgenv@vincysurf.com 

 
دنليات  

 
Dr. Prasert Tapaneeyangkul 
Deputy Director-General 
Department of Industrial Works 
Ministry of Industry 
75/6 Rama VI Road, Ratchatewi 
10400 Bangkok, Thailand 
Tel: (+662)202 4161 
Fax: (+662)2456 712 
E-Mail: ptap@diw.go.th 
E-Mail: sumonman@dip.go.th 
 
Mr. Anan Suwannarat 
Director of Office of Agricultural Regulatory 
Department of Agriculture 
Ministry of Agriculture and Cooperatives 
Phaholyotin Road Jatujak 
10900 Bangkok, Thailand 
Tel: (+662) 579 8576 
Fax: (+662) 577 5084 
E-Mail: ananou@doa.go.th 
 
Ms. Sirakarn Srilekha 
Senior Scientist, Ozone Protection Unit 
Department of Industrial Works 
Ministry of Industry 
75/6 Rama V1 Road, Ratchatewi, Bangkok 
10400 Bangkok, Thailand 
Tel: (+662) 202 4228 
Fax: (+662) 202 4015 
E-Mail: sirakarn@diw.go.th 
 
Mrs. Bongkoch Kittisompun 
Chief of Ozone Protection Unit 
Hazardous Substances Control Bureau 
Department of Industrial Works 
75/6 Rama VI Road, Ratchatewi 
10400  Bangkok, Thailand 
Tel: (+662) 202 4228 
Fax: (+662) 202 4015 
 



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/32/6 

43 

 ذيفنتلا تالاكوو فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ -ميج 

 

 فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ
 
 
Ms. Maria Nolan 
Chief Officer, Multilateral Fund for the 
Implementation of the Montreal 
Protocol 
1800 McGill College Avenue 
27th Floor, Montreal Trust Building 
Montreal, Quebec, Canada H3A 3J6 
Tel: (+1 514) 282 1122 
Fax: (+1 514) 282 0068 
E-mail: mnolan@unmfs.org 
 
Mr. Andrew Reed 
Senior Programme Management 
Officer 
Multilateral Fund for the 
Implementation of the Montreal 
Protocol 
1800 McGill College Avenue 
27th floor, Montreal Trust Building 
Montreal, Quebec H3A 3J6 
Canada 
Tel: (+1 514) 282 1122 Ext. 224 
Fax: (+1 514) 282 0068 
E-Mail: areed@unmfs.org 
 
 

 ةيلودلا كنبلا
 
Mr. Erik Pedersen 
Senior Environmental Engineer 
Environment Department Montreal 
Protocol Unit 
World Bank 
1818 H St., NW 
20433 Washington, DC 
United States of America  
Tel: (+1 202) 473-5877 
Fax: (+1 202) 522-3258 
E-Mail: epedersen@worldbank.org 
 

ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألاةمظنم   
 
Mr. Sidi M. Si-Ahmed 
Chief, Fumigants Unit 
Multilateral Environmental 
Agreements Branch 
Programme Development and 
Technical Cooperation  
  Division UNIDO 
Wagramerstr. 5, POB 300 
A-1400 Vienna 

Austria. 
Tel: (+43 1) 26026-3782 
Fax: (+43 1) 26026- 6804 
Email: Ssi-ahmed@unido.org 
 
 
Mrs. Rana Ghoneim 
Consultant 
Multilateral Environmental Agreements 
Branch 
Wagramerstr. 5, POB 300 Vienna 
A-1400 Vienna 
Austria 
Tel: (+43 1) 26026 4356 
Fax: (+43 1) 26026 6804 
E-Mail: R.Ghoneim@unido.org 
 

جمانرب ىدل ةئيبلاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش 
 ةئيبلل ةدحتملا ممألا
 

Mr. Boubié  Jérémy Bazyé 
Regional Network Coordinator 
OzonAction Programme 
P.O. Box 47074 
Nairobi 0010 
Kenya 
Tel: (+254-20) 624 281 
Fax: (+254-20) 623 928/ 623 165 
E-Mail: jeremy.bazye@unep.org 
 
Mr. Yerzhan Aisabeyev 
Programme Officer (CP/IS/RMP) 
Division of Technology, Industry and 
 Economics, UNEP 
Tour Mirabeau, 39-43 quai André 
Citroën 
75739 Paris, Cedex 15, France 
Tel: (+33 1) 4437 1459 
Fax: (+33 1) 4437 1474 
E-mail: rmshende@unep.fr 
 

 يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب
 
Mr. Jacques Van-Engel 
Programme Coordinator 
Bureau for Development Policy 
Montreal Protocol Unit/EEG/BDP 
UNDP 
304 East 45th Street, 9th floor, Rm 972 
New York, NY 10017 
United States of America 
Tel: (+1 212) 906 5782 
Fax: (+1 212) 906 6947 
E-Mail: jacques.van.engel@undp.org 
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 نوزوألا ةنامأ -لاد 

 
Mr. Marco González 
Executive Secretary 
Ozone Secretary, UNEP 
P.O. Box 30552 
Nairobi 0010, Kenya 
Tel: (+254 20) 623885 
Fax: (+254 20) 623601/3913 
Email:  Marco.González@unep.org  
 
Mr. Gilbert M. Bankobeza 
Senior Legal Officer 
Ozone Secretariat, UNEP 
P.O. Box 30552 
Nairobi 0010, Kenya 
Tel: (+254 20) 623854 
Fax: (+254 20) 623601/3913 
Email: 
Gilbert.Bankobeza@unep.org 
 

 
Mr. Michael Graber 
Deputy Executive Secretary 
Ozone Secretariat, UNEP 
P.O. Box 30552 
Nairobi 0010, Kenya 
Tel: (+254 20) 623855 
Fax: (+254 20) 623601/3913 
Email: Michael.Graber@unep.org 
 
Mr. Gerald Mutisya 
Programme Officer/IT 
Ozone Secretariat, UNEP 
P.O. Box 30552 
Nairobi 0010, Kenya 
Tel: (+254 20) 62 4057 
Fax: (+254 20) 623601 
Email: Gerald.Mutisya@unep.org 

_________ 


