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لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل 

  لايرتنوم
  نوثالثلاو ثلاثلا عامتجالا

 ، يناثلا نيرشت١٩ - ١٧غارب  ٢٠٠٤ ربمفون/ 

  لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل ريرقت
  نيثالثلاو ثلاثلا اهعامتجا لمع نع

  عامتجالا حاتتفا  - ًالوأ
لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجلل نوثالثلاو ثلاثلا عامتجالا دقع   - ١
ىلإ ١٧نم ةرتفلا يف غارب يف نوتل يه قدنف يف يناثلا نيرشت١٩   .٢٠٠٤ربمفون /  

  ةيحاتتفالا تانايبلا  -فلأ 
ةعاسلا يف عامتجالا )سنوت (يشانه نسح ديسلا ،ةنجللا سيئر حتتفا  - ٢ موي حابص نم ١٠:١٥،   

يناثلا نيرشت١٧ ل فارطألا ددعتم قودنصلا يلثممو ةنجللا ءاضعأب بحرو٢٠٠٤ربمفون /   ذيفنت  
ةنجللا نم ةوعد ىلع ءانب ةرضاحلا فارطألا يلثممو،ةذفنملا تالاكولايلثممو لايرتنوم لوكوتورب  دقو .  
رامت ةديسلالغشبصوصخلا هجو ىلع بحر  ديدجلا بصنملا لريكا  ةنامألا يف  صاخلا   جمانربلا  فظومب 

حاجنلا لك اهل ىنمتو،دصرلاو لاثتمالاب ينعملا لبقملا اهلمع يف   .  
سيئرلا نع برعأ ام ىلإ هتوص ،نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا ،سيلازنوغ وكرام ديسلا فاضأ  - ٣  

ىلع كزو ربمأ روبيال ديسلاةئيبلا ريزو ىلإو ،ةيكيشتلا ةيروهمجلا ةموكح ىلإ ركشلا هجوو ،بيحرت نم 
نم هوققح يذلا بناجلا ىلع ةنجللا ءاضعأ ىلإ ةئنهتلا هجوو . عامتجالا اذه ةفاضتسال ،صوصخلا هجو

ددعلا اذه ققحي نأ ةيئيب ةدهاعم يأ خيرات يف ردانلا نم نإ لاقو. نآلاىتح لايرتنوم لوكوتورب حاجن   
ةمث نإف ،كلذ نع امغرو . ريصقلا تقولا اذه لثم يف لاثتمالا بوص مدقتلا اذه لثم فارطألا نم ريبكلا

دوهج لذب ىلإو ،قثوأ نواعت ىلإ ةجاح ةيغب كلذو ،لوكوتوربلل لاثتمالا ىلع فارطألا ةدعاسمل  ةقسنم 
نهارلا مدقتلالدعم ىلع ةظفاحملا فارطألا عامتجا بقع يقيسنت عامتجا دقعي فو س ،اذه لجأ نمو.  

  .ةذفنملا تالاكولاو فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأو نوزوألا ةنامأ نيب اميف ةرشابم
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  روضحلا  -ءاب
دا حتالا ،فيدلملا ،ندرألا ،ايلاطيإ ،ايبويثإ ،زيلب ،ايلارتسأ: نولاتلا ةنجللا ءاضعأ عامتجالا رضح  - ٤

  سنوتو يسورلا
م لكولثمم عامتجالا رضح امك  - ٥ سكاب ،لابيننانبل ،واسيب اينيغ ،ناجيبرذأ ن   ، ، نيبلفلا ،نات
  .ةنجللا نم ةوعد ىلع ءانبنميلاو  دنليات ،ناتسكيجاط
،وم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأنم لك ولثمم اضيأ عامتجالا رضحو   - ٦  لايرتن

 –فارطألا ددعتم قودنصلل ةذفنملا تالاكولا ولثممو فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئرو 
كنبلاو ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب 

يلاحلاريرقتلا قفرم يف نيكراشملاب ةلماك ةمئاق درتو. يلودلا  .  
  لمعلا ميظنتو لامعألا لودج رارقإ  - ًايناث  

ةقيثولا مسربممعملا تقؤملا لامعألا لودج ىلإ ادانتسا يلاتلا لامعألا لودج ةنجللا ترقأ   - ٧  
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/33/1/Rev.1يلاتلا وحنلا ىلع  :  

  .عامتجالا حاتتفا  -١
  .لمعلا ميظنتو لامعألا لودج رارقإ  -٢
  .لاثتمالا مدع ءارجإ نع ةنامألا نم ضرع  -٣
  .تانايبلا نع ةنامألا ريرقت  -٤
  :نم ةمدقم تامولعم  -٥

ريسيتل ةيذيفنتلا ةنجللا ا ةلص تاذتاررقم يأ نع قودنصلا ةنامأ   )أ(  ذختا  
يتلافارطألالاثتما  ردتلا صلختلا تامازتلال لاثتما مدع ةلاح يف  نم يجي  

  ؛نوزوألل ةدفنتسملا داوملا
، (ةذفنملا ت الاكولا  )ب( ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب

 تاذةطشنألا نع ) يلودلا كنبلاو ،ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو
لاثتما  مدع ةلاح يف فارطأ لاثتما ريسيتل ا   عالطضالا مت يتلا ةلصلا

  .لايرتنوم لوكوتوربل
مدع نأشب ذيفنتلا ةنجل تايصوتو فارطألل ةنيعم تارر قمل لاثتمالا ةلاح ضارعتسا  -٦

  :لاثتمالا 
اقفو ن وزوألل ةدفنتسملا داوملا نم اهكالهتسا نم دحلاب ةبلاطملا فارطألا  )أ(

  :٢٠٠٣ماعل اهيلع قفتم سايق تارشؤمل 
ةيصوتلاو ١٥/٢٦ررقملا (اينابلأ   ‘١‘   ؛)٣٢/٤ 
  ؛)١٤/٣٣ررقملا (زيلب   ‘٢‘
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  ؛)١٥/٢٩ررقملا (ايفيلوب   ‘٣‘
ةيصوتلاو ١٥/٣٠ررقملا (كسرهلاو ةنسوبلا   ‘٤‘   ؛)٣٢/٩ 
  ؛)١٥/٣١ررقملا (اناوستوب   ‘٥‘
  ؛)١٤/٣٤ررقملا (ايبويثإ   ‘٦‘
  ؛)١٥/٣٤ررقملا (الاميتاوغ   ‘٧‘
  ؛)١٥/٣٥ررقملا (سارودنه   ‘٨‘
ناتيصوتلاو ١٥/٣٦ررقملا (ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا   ‘٩‘  ٣٢/٤ 

  ؛)٣٢/٩و
  ؛)١٥/٣٧ررق ملا(فيدلم   ‘١٠‘
  ؛)١٥/٣٨ررقملا (ايبيمان   ‘١١‘
  ؛)١٥/٤٠ررقملا (ةديدجلا اينيغ اوباب   ‘١٢‘

  :نادلبلا ىدارفل ةبسنلاب ةقباسلا تايصوتلاو تاررقملا ةعباتم  )ب(        
ةيصوتلاو ١٥/٢٨ررقملا (ناجيبرذأ   ‘١‘     ؛)٣٢/١٢ 
  ؛)١٣/١٩ررقملا (ناتسخازاك   ‘٢‘
يصوتلاو١٥/٢٢ررقملا (كيسكملا   ‘٣‘   ؛)٣٢/١٠ة  
  ؛)١٥/٢٣ررقملا (برغملا   ‘٤‘
ةيصوتلاو ١٥/٣٩ررقملا (لابين   ‘٥‘   ؛)٣٢/١٣ 
ةيصوتلاو ١٥/٢٢ررقملا (ناتسكاب   ‘٦‘   ؛)٣٢/١١ 
  ؛)١٥/٤١ررقملا (رطق   ‘٧‘
ةيصوتلاو ١٥/٤٢ررقملا (نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس   ‘٨‘   ؛)٣٢/١٤ 
  ؛)١٣/٢٠ررقملا (ناتسكيجاط   ‘٩‘
ةيصوتلاو ١١/٢٥رر قملا(ناتسنامكرت   ‘١٠‘   ؛)٣٢/٤ 
  ؛)١٥/٤٣ررقملا (ادنغوأ   ‘١١‘

  :فارطألا نم تاعومجم نأشب ذيفنتلا ةنجل تايصوت ةعباتم  )ج(
  ؛)٣٢/٩ةيصوتلا (اينيمرأ   ‘١‘
  ؛)٣٢/٢ةيصوتلا (يبيسنيربو يموت واسو رضخألا سأرلا   ‘٢‘
  ؛)٣٢/٣ةيصوتلا (يوينو كوك رزج   ‘٣‘
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وكانومو ايسينودنإو ادانيرغو ةدحو ملا ايزينوركيم تايالوو الوغنأ  ‘٤‘
  ؛)٣٢/٤ةيصوتلا (

  ؛)٣٢/٥ةيصوتلا (والابو واسيب اينيغ   ‘٥‘
  ؛)٣٢/٦ةيصوتلا (لاموصلاو وتوسيل   ‘٦‘
  ؛)٣٢/٧ةيصوتلا (نامعو لاشرام رزج   ‘٧‘
  ؛)٣٢/٨ةيصوتلا (قيبم ازومو وغنوكلا  ‘٨‘

  :تانايبلا ريرقت نع ةئشانلا لاثتمالا اياضق يف رظنلا  -٧
  ؛تانايبلا نع غالبإلا  )أ(
  .ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا  )ب(

  :ساسألا طخ تانايب رييغت تابلط نأشب تامولعملا ضارعتسا  -٨      
  ؛)٣٢/١٧ةيصوتلا (نانبل   )أ(
  ؛)٣٢/١٦ةيصوتلا (نيبلفلا   )ب(
  ).٣٢/١٨ةيصوتلا (دنليات   )ج(
  .نميلا  )د(

  .ذيفنتلا ةنجل نم ةوعد ىلع ءانب ةرضاحلا فارطألا لاثتما نع تامولعم  -٩
ىرخأ لئاسم  -١٠  .  
  .عامتجالا ريرقت دامتعا  -١١
  .عامتجالا ماتتخا  -١٢

  لاثتمالا مدع ءارجإ نع ةنامألا نم ضرع  -اثلاث
ماعل ددجلا ةنجللا ءاضعأ ةدافإ لجأ نم لاثتمالا مدع ءارجإ نوزوألا ةنامأ لثمم ضرعتسا  - ٨  ٢٠٠٤.  
كلذباقعأ يفو  -٩ ملا دحأ سمتلا ،ضرعلا  جلاعت دق يتلا ةيفيكلا نع ا حاضيإلانم اديزم نيلثم    

ةنامألا لثمم لاقو . ليومتلا ىوتسم ةيافك مدعل ةجيتن لاثتما مدع ةلاح يف ام دلب اهيف نوكي ةلاح ةنامألا
ف ،تثدح ام اذإ نكلو ،ةتبلا ثدحت مل ةلاحلا هذه لثم نإف،هملع بسح هنإ نأ فارطألا ىلع نيعتي فوس  
ةداملا ماكحأل ًاقفو قثوأ لكشب ةيضقلا يف رظنت نيترقفلا ٥،  لوكوتوربلا نم٦ و٥،   .  

  لاثتمالا اياضق ةساردو تانايبلا نع ةنامألا ريرقت  -اعبار
ًاقفو فارطألا اهتمدق يتلا تامولعملا نع ةنامألا ريرقت ىلإ هابتنالا نوزوألا ةنامأ لثمم ىعرتسا   - ١٠

لوكوتوربلا نم ٧ةداملل  كلذك  وUNEP/OzL.Pro.16/4/Add.1 وUNEP/OzL.Pro.16/4قئا ثولايف ةدراولا  
ةباقر ريبادت نع فارحنالا تالاح نع تامولعم ترفو يتلاو  UNEP/OzL.Pro/ImpCom/33/3ةقيثولا 

مدع اياضق ىلع هضرع يف زكريس هنأب حضوأ امك . ٢٠٠٣ماع يف لوكوتوربلل جاتنإلاو كالهتسالا 
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وه ام ىلإ بهذت تامولعم ىلع رمألا ةقيقح يف يوتحي ريرقتلا نأ مغر ،تا نايبلا ريرقت نع ةئشانلا لاثتمالا
ةباقرلا ريبادتو ،ةيحان نم تانايبلا نع غالبإلا : نيتئف يف لاثتمالا مدع اياضق عقتو. اياضقلا هذه نم دعبأ

سو ،ىرخأ ةيحان نم٢٠٠٣ماعل  بجومب ةلم اعلا فارطألل ةبسنلابةباقرلا ريبادتل لاثتمالا اياضق  ةيطغت متت 
ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألاو ٥ةداملا  ل ةبسنلاب فلتخت ا٥   أ ثيح   .فارطألا يتئف، 

داوملل ةبسنلاب ١٩٨٦ةنسب ةقلعتملا (ساسألا ةنس تانايب نع غالبإلا طارتشاب قلعتي اميفو   -١١  
جو ءاب نيقفرملا يف ةدراولا داوملل ةبسنلاب١٩٨٩ةنسو ،فلأ قفرملا يف ةدراولا  ةبسنلاب ١٩٩١ةنسو ،مي    

ةداملا نم ٢ و ١نيترقفلا يف لومشملا وحنلا ىلع ) ءاه قفرملا يف ةدراولا داوملل نإف ٧  يف افرط ١٨٤،   
غلبت ملو ،لاثتما مدع ةلاح يف يوينو كوك رزجو ناتسناغفأ يه فارطأ ةثالث ةمثو. لماكلاب لاثتما ةلاح  
ةنجلل قباسلا عامتجالا يف يوينو كوك رزج اتلاح تجلوع دقو. ةتبلا تانايب يأ نع رمألا ةقيقح يف  

  .نيفرطلا نيذه نأشب ررقمعورشم عضو هيف مت يذلاو  ٢٠٠٤هيلوي /زومت يفذيفنتلا 
داوملل ةبسنلاب ١٩٩٧-١٩٩٥تاونسلا طسوتم هنأ ىلع ددحملا (ساسألا طخ تانايب ةلاح يفو   -١٢  

ل ةبسنلاب٢٠٠٠-١٩٩٨تاونسلاو ،فلأ قفرملا يف ةدراولا  تاونسلاو ،ءاب قفرملا يف ةدراولا داومل  
ءاه قفرملا يف ةدراولا داوملل ةبسنلاب١٩٩٨-١٩٩٥ غلبأ )  افرط ١٤٠،  ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم   

طخ تانايب عيمج نع ٥ نماثلا تاقفرملا يف نيبملا وحنلا ىلعصاخلا اساس ألا  ةقيثولل رشع عبارلا -،   
UNEP/Ozl.Pro.16/4 .اضيأ تناك ،ةتبلا تانايب يأ نع غلبت مل يتلا يوينو كوك رزجو ناتسنا غفأ نأ امك

رركم ٨ و ٣نيترقفلل لاثتما مدع ةلاح يف  ةداملا نم ًاثلاث  لايرتنوم لوكوتورب نم٥   .  
ةداملا بجومب ةلماع فارطأ ةعبرأ تبلط  -١٣ تانايبل احيقنت ،نميلاو دنلياتو نيبلفلاو نانبل يهو ، ٥ 

ةبسنلاب اهساسأ طخ تانايبل احيقنت نميلا تبلط امك ،ءاه قفرملا يف ةدراولا داوملل ةبسنلاب اهساسأ طخ 
  .UNEP/OzL.Pro.16/4ةقيثولل رشع عباسلا قفرملا يف ةنيبم ةينعملا تايمكلاو . فلأ قفرملا داومل

هعومجم ام ٢٠٠٣ماعل ةبسنلاب كلذب ماق ،ايونس تانايبلا نع غالبإلاب قلعتي اميفو   -١٤ افرط١٧١    
غالبإلاب ةبلاطم افرط ١٨٤نم  ةئاملا يف٩٣(  ةغلابلا ةقباسلا ةنسلا ماقرأ نع هنأش هل انيسحت كلذ لثميو ).  
ةئاملا يف٨٥ نيقفرملا يف ٢٠٠٣ماع نع فارطألا اهتغلبأ يتلا تانايبلا درتو .   ةقيثولل ءاب ١و فلأ ١ 

UNEP/OzL.Pro.16/4 قفرملا يفو ةقيثولل ١   UNEP/OzL.Pro.16/4/Add.1 .ًافرط رشع ةثالث ناكو: 
، اتشنتخيلو ،ايريبيلو ،وتوسيلو ،ةدحوملا ايزينوركيم تايالوو ،اناوستوب( ايروك ةيروهمجو ،وروانو ،ني
ةلاح يف ) ولافوتو ،ناتسنامكرتو ،ارسيوسو ،ناميلس رزجو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ،يسورلا داحتالاو

ةداملا نم ٤ و ٣نيترقفلل لاثتما مدع  ماع نع تانايبلا نع غالبإلا يف اهريصقت ببسب لوكوتوربلا نم  ٧ 
يماع نع تانايب نع غالبإلا يف اضيأ ةدحوملا ايزينوركيم تايالو ريصقت عم ٢٠٠٣ . ٢٠٠١ و ٢٠٠٢، 
نيلودجلا يف فارطألاب ةمئاقدرتو  ةقيثولا نم ٦ و ٥   UNEP/OzL.Pro.16/4 .  

غلبأ ٢٠٠٢ماعل ةبسنلابو   -١٥ نايب نع افرط١٨٢،  بلاطم افرط١٨٣نيب نم تا   نع غالبإلاب ًا   
ةقيثولل ءاب عباسلاو فلأ عباسلا قفرملا يفاهنع غلبملا ةيلعفلا تانايبلا نع ةخسنتسم ةروص درتو . تانايب  

UNEP/OzL.Pro.16/4 .  

غلبأ ٢٠٠٣-١٩٨٦ةرتفلل ةبسنلاب تانايبلا نع غالبإلاب قلعتي اميفو   -١٦ تانايب نع افرط ١٧١،   
ةئاملا يف٩١(افرط  ١٨٧نيب نم  عيمجل لماكلاب تلثتما دق نوكت مث نمو ،تانايب نع غالبإلاب ًابلاطم)    

نيترقفلا بجومب ا   ةداملا نم ٤ و ٣انايب نع غالبإلا تاطارتشا ةرقفلا يف اذه نع ليصافت تمدُق دقو . ٧ 
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ةقيثولل رشع سداسلا قفرملاو ١٥  UNEP/OzL.Pro.16/4  لودجلاو ٤ةرقفلا يفو ا نم١  ةقيثول  
UNEP/OzL.Pro.16/4/Add.1 ، لالخ تانايب نع تغلبأ ادانيرغ نإف ،اهيف ةضورعملا تانايبلا ىلإ ةفاضإلابو

ةئاملا يف٧٨ةغلابلا ةيضاملا ةنسلا ماقرأ نع هنأش هل انسحت لثمي كلذ نإف ،ةيناث ةرمو . ةيضاملا ةليلقلا مايألا  .  
اذه يف تالاح تجردأ دقو . ٢٠٠٣ماعل ةبسنلاب ةباقرل ا ريبادتب ةيناثلا لاثتمالا مدع ةيضق قلعتت  -١٧
ا مدعل لا نيلودجلا يف ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا بناج نم لمتحملا لاثتم الا ةقيثولا نم ٩ و ٨   

UNEP/OzL.Pro.16/4  . ةبسنلاب ةيبوروألا ةعامجلا اهتمدق يتلا تاحيضوتلا وتانايبلا بيوصت باقعأ يفو
ةبسنلاب ايلاطيإ اهتمدق يتلا كلتو ،نوبركلا ديرولك يعابرو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا ت ابكرم نم لكل
يف اهدحو ىقبت ناجيبر ذأ نإف ،ليثيملا ديموربل ةبسنلاب ناتسخازاكو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل

  .لاثتمامدع ةلاح 
بجومب ةلماعلا فارطألا بنا ج نمةباقرلا ريبادتل لمتحملا لاثتم الامدع تالاح تجردأ دقو   -١٨

لودجلا يف ٢٠٠٣ماعل  ٥ةداملا  ةقيثولا نم ١٠   UNEP/OzL.Pro.16/4 . ةقيثولا نم ٥لودجلاو  
UNEP/OzL.Pro.16/4/Add.1 . داومل ةبسنلاب اماهبلا رزج اهتمدق يتلا تاريسفتلاو تاحيضوتلا باقعأ يفو

، ا ىلوألا ةعوم ةثلاثلا ةعومةبسنلا ب لاشرام رزجو اكيراتسوكو ،ءاب قفرملا  ،  ،ا داومل ءاب قفرملا
لاثتما مدع ةلاح يف افرط ١٧ىقبي ،ليثيملا ديموربل ةبسنلاب ةروفاغنسو اوغاراكينو  ةنسوبلا ،شيدالغنب ( 

ةيريهامجلا ،نانبل ،ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج ،واسيب اينيغ ،يجيف ،روداوكإ ،وغنوكلا ،يليش ،كسرهلاو 
دنليات ،لاموصلا ،نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس ،نيبلفلا ،ناتسكاب نامع ،ةيبيللا ةيبرعلا نمو ). نميلاو، 

نيبلفلاو نانبل -ةعبرأتبلط ،فارطألا هذه نيب  اهساسأ طخ حيقنت-نميلاودنلياتو     . ، كلذ ىلإ ةفاضإلابو
لاموصلاو نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس ،نامع ،واسيب اينيغ ،وغنوكلا-فارطأ ةسمخ تناك ضوم-   عو 
  .ذيفنتلا ةنجلل ةقباسلا تاعامتجالا يف تذختا تاررقم عيراشم

ريسيتل ةيذيفنتلا ةنجللا ا -اسماخ  ذختا ةلصلا ةقيثو تارارق يأ نع فارطألا ددعتم قودنصلا نم تامولعم  
نمو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا تامازتلال لاثتما مدع ةلاح يف فارطأ لاثتما نيب  
ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب  (:ةذفنملا تالاكولا
فارطأ لاثتما ريسيتل ا تاذةطشنألا نع ) يلودلا كنبلاو ،ةيعانصلا ةيمنتلل  عالطضالا مت يتلا ةلصلا  

لايرتنوم لوكوتوربللاثتما مدع ةلاح يف    
نع ًاعمجمانايب فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ تمدق ،ةنجللا اهيلع ت قفاو يتلا تابيترتلل اقفو  -١٩  

ذيفنت ةلاح نع ةنامألا ريرقت يف ةدوجوملا كلت ىلإ ةفاض إلابتامولعم تمدقف ،لامعألا لودج دونب 
نيتقيثولا يف ةدراولا لوكوتوربلل لاثتمالا مدع نأشب ةنجللا تايصوتو فارطألا تاررقم 

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/33/2 و Add.1.  
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نأشب لاثتما مدع ةلاح يف يتلا فارطألاعيمج تلصح دقل   -٢٠  

تنسنف تناس ادع اميف لاثتمالا ةلاح ىلإ ةدوعلا نم اهنيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم ةدعاسم ىلع 
 بناج نم تادربملا ةرادإب ةينعملا فرطلاةطخل ءافيتسا دادعإل بلط يف رظنلا متيسو . نيدانيرغ رزجو
نيعبرألاو عبارلا اهعامتجا يفةيذيفنتلا ةنجللا  .  

ةدعاسم ىلع تانولاهلا نأشب لاثتما مدع ةلاح يف يتلا فارطألاعيمج تلصح دق و  -٢١ فرصم نم  
، هلا ، كلذو لاموصلا ءانثتساب ،تانولا نأ نم مغرلا ىلع -ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلاوةينمأ بابسأل اذه  
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هبحس مث ابلط مدقفرطلا الادب ةبوسحم تانولاهلا نم انط١ ٨٨٥نيصلا تجتنأ دقو .   دافنتسا ت   
ادنلوه ترمدو ٢٠٠٣ماع يف نوزوألا  الادب ةبوسحم انط٢ ٨١٥،  جيورنلاو نوزوألا دافنتسا ت  انط ١٣   

نوزوألا دافنتساتالادب ةبوسحم ىلإ رظنلابو . كالهتساو جاتنإ تانايب نع ايروك ةيروهمج تغلبأ دقو.  
تالاكولا نم بلط دقو ،ةقباسلا ةنسلا يف هنم ،ةماع ةفصب ،ىلعأ ناك ٢٠٠٣ماع كالهتسا نإف ،كلذ   

  .اهريودت داعملا مأ ةيلوألا تانولاهلا لجأ نم تناك تانولاهلا نم تادراولا تناك نإ امم ققحتت نأ ةذفنملا
ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألاعيمج   -٢٢ ثدحأ زواجت يتلا٥  كالهتسا  طوطخ ليثيملا ديمورب نم ا  هل 

دعوملا لولحب لاثتمالا قيقحت نم اهنيكمت ىلإ يمرت عيراشم وأ ةيذيفنتلا ةنجللا عم تاقافتا  تمربأساس ألا
تايمك لمشي ليثيملا ديمورب نم كالهتسا نع فارطألاضعب تغلبأ دقو . ٢٠٠٥ماع يف يئاهنلا   

نحشلا لبقام تاجلاعمو يحصلا رجحلا لجأ نم تمدختسا نأشب تامولعملا نم ديزملا بلط مت دقو .  
ققحتلا لجأ نم ةديدجلا اينيغ اوباب يف نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختساو كالهتسالا 

  .لاثتمالا مدع نم
رولك تايمك نع غالبإلاةرورضنأشب طلخلا ضعب كانه نأ ودبي   -٢٣ ديرولك يعابرو ليثيملا مروف و 

رظنلاب داوملا هذه نم يجيردتلا صلختلا ىلإ ةجاحلاو ،ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا لج أ نم نوبركلا
ضعبل لئادب كانه نوكت نأ لامتحاو ،ةيرورض تامادختسالا كلت نأ نوربتعي نيريثكلا نأ ىلإ 

ضعب نأ نيبتو. تاقيبطتلا ا مدع ةلاح يفيهةليلق تامارغوليك كالهتسا نع تغلبأ يتلا  فارطألا  لاثتم  
كلت ىدلتامادختسالا ديدحت ىلإ ةجاح ةمثو . ارفص غلبي ساسألا طخ نأل بجومب ةلماعلا فارطألا   

ناك نإ امم نقيتلاو ٥ةداملا  راطإ يف عقت ةددحم ةيليلحتو ةيربتخم تامادختسا تناك نإ ام وأ ،لئادب دجوت   
ةلماعلا ريغ فارطأللةلماشلا تاءانثتسالا بجومب اهيلع صوصنملا كلت  ىلع ةوالعو . ٥ةداملا بجومب  

غلب ساسألا طخ نع ريغص فارحنا ببسب لاثتما مدع ةلاح يف نامع تربتعا ،لاثتمالاب قلعتي اميفف ،كلذ 
نوزوألا دافنتسا ةلادب بوسحم نط٠،٠٠٣ نم ديزملا رمألا جاتحي ،لاثتمالا مييقت لجأليرورضلا نمو .    

اكيراتسوك يف ليثيملا مروفورولك مادختسا نأشب تامولعملا يف أطخ دوجو ةيناكمإ نم مغرلا ىلع كلذو  
اناغو سودابربو نيرحبلا يف نوبركلا ديرولك عبار مادختسا نأشب ،روداوكإ نم و ،تانايبلل رطقلا غالبإ

  .ياوغارابو ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمجو ايسينودنأو
اهجمارب ذيفنت نع اوغاراكينو ةي مالسإلا ناريإ ةيروهمجو مالسلا راد ينورب نم ةمدقملا تانايبلا نإ  -٢٤

، ٢٠٠٣ماع يف ةيرطقلا  دلبلا ساسأ طخ نود ناك اوغاراكينو مالسلا راد ينورب يف كالهتسالا نأ نيبت  
اهساسأ طخ زواجت٢٠٠٣ماع يف ليثيملا ديمورب نم ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج كالهتسا نكلو  كلذلو .  

ساسألا طخيف رييغت بلط يف ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج رظنت  .  
دقهنأب حضوتقودنصلا ةنامأ ىلإ لاشرام رزج تبتك   -٢٥ اهكالهتسا نع ئطاخ لكشب غالبإلا مت    

ارفص هردق اكالهتسا نوكي نأ يغبني هنأونوبركلاديرولك يعابرو ليثيملا مروفورولك نم    .  
ةنامأ ىلإ ٢٠٠٣ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا نع ايفيلوب تغلبأ   -٢٦  

لوألا نيرشت٢٠يف قودنصلا  غلبي هنأ ةنيبم ٢٠٠٤ربوتكأ /    ،٣٢،٨ ، نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط  
نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط٦٣،٦غلابلا اهساسأ طخ نود هنإف مث نمو   .  
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 يئامنإلاةدحت ملا ممألا جمانربل عبات ليثيملا ديمورب نأشب يميلقإ عورشم لمعي ،كلذ ىلع ةوالعو  -٢٧
زجني نأ عقوتيو ،ليثيملا ديمورب مادختسا ىلع ءاضقلل ريبادت لاخدإ يف وغنوكلا ةموكح ةدعاسم ىلع 

ماع يف ةئاملا يف ٢٠ةبسنب ضيفخت قيقحت يف لثمتملا هفده   ٢٠٠٥.  
نط ٢١ ٠٠٠نيب حوارتي ام كانه لازي ال هنأ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ تمدق يتلا تامييقتلا نيبت   -٢٨ ىلإ  

الادب ةبوسحم نط٢٣ ٠٠٠ ةنجللا ىلع نيعتي يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم نوزوألا دافنتسا ت   
لاثتمالا يف تابوعص اهيدل يتلا فارطألاعيمجل عيراشم ةذفنملا تالاكولا تمدق دقو . اهجلاعت نأ ةيذيفنتلا  

ماعل لامعألاةطخ اهتنمضت  دإل ةطخ يطغت ثيح اينابلأ ءانثتساب٢٠٠٤  يئاهنلا يجيردتلا صلختلا ةرا  
  .مدقتلا ريخأت ىلع نمألا اياضق لمعت ثيح لاموصلاو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمج

م اضعبةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربللثمم حرش   -٢٩ الف . ثحبلانم ديزملا ىلإ جاتحت يتلا اياضقلا ن ـ 
،. تادراو يقلت يف امود نادلبلا بغرت ةنامأ رطخي نأ دلبلا ىلع نيعتي تالاحلا هذه لثم يفو قودنصلا  
أ الفحم ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم نوكت امبرو ،ةردصملافارطألانم بولطم نواعتلاو . كلذب هيف متيل  بسن 

  .تاءارجإلايف تبلا 
ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ولثمم ىلدأ ،ضرعلا اذه دعبو   -٣٠

تناك دقل . ةذفنملا تالاكولا تاربخ نأشب ةيفاضإلا تاظحالملا ضعبب يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو
يتلا ةفاضملا ةميقلا ةبيرض تاعوفدم ببسب دالبلا ىلإ علسلاو تادعملا لاخدإ يف اينابلأ يف لكاشم كانه 

تارايزب مايقلا نأ د يب. تاديقعت ببست صيخرتلاو تاسايسلا اياضق نأ امك. ينابلألا نوناقلا اهطرتشي
ربتعي لوكوتوربلا ذيفنت نأب تانامض ةئيبلا ةرازو تمدقو ،لاوحألا نيسحت ىلع دعاس ىوتسملا ةعيفر 

  .لقتسم تاباسح ققدم نييعت متو ءاربخلا نم ديزملا فيظوت متيسو. اينابلأ يف ةيولوأ
ا نم ةيلاع ةيوئم ةبسننأب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم دافأ  -٣١ اهتمدق دق بولطملا غالبإل   

مدُق ٢٠٠٢ماع يفف . فارطألا مدقو بولطملا غالبإلا نم ةئاملا يف ٩٩،  ماع يف هنم ةئاملا يف ٩١   ٢٠٠٣ .
نيب نمف. ددصلا اذه يف أكلتت مل ةليلق تايمكل ةكلهتسملا نادلبلا نإف ،ةلمتحملا تابوعصلا نع امغرو  

، يتلا  ٥ةداملا بجومب ة لماعلا فارطألا نم ًافرط ١٤٠ نادلبلا نم  دلب ١٠١ناك ريراقت ميدقتب تماق
فارطألل رشع سماخلا عامتجالا يف نيبت ًافرط  ٤١نيب نمف ،كلذ ىلع ةوالعو . ةليلق تايمكل ةكلهتسملا

 ، لاثتما مدع ةلاح يف ا اهنم ٢٨ داعأ لاثتما ةلاح ىلإ  اهنيب نم نآلا  ةليلق تايمكل اكلهتسم ادلب١٩،    .
ددعتم قودنصلا نم اهيلع تلصح يتلا تادعاسملا ببسب لاثتمالا ققحت نأ نادلبلا هذه تعاطتسا دقل  
ةنجللا غالبإ متامك . ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ةعباتلالاثتمالا ىلع  ةدعاسملا جمارب نمو فارطألا نأ ب 
يتلا نادلبلا عومجم لصوأ امم٢٠٠٣ماع يف صيخ ارتلل مظن ءاشنإب تماق ىرخأ نادلب عبرأ هذه اهيدل    

ادلب١٢٩ىلإ مظنلا   .  
نم نادلبلا نيب اميف ةيميلقإ تاراوح ءارجإ ريسيت ىلع لمعي ة ئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ذخأ  -٣٢

. ةعورشملاريغ ةراجتلا ةحفاكم يف ادج ةلاعف ةادأ تاراوحلا هذه تناك و. تامولعملا لدابت نيسحت لجأ
ناريإ ةيروهمجو ناتسكابو ناتسناغفأ ؛نيصلا وايلوغنم : تاراوحلا هذه نم ةثالث ءارجإ مت ،هنيح ىتحو
لابينو دنهلاونيصلا ؛ةيمالسإلا نيب ام لعافتلا ىلع عجشي ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ذخأ امك .  

بيردت لثميو . ةعورشملاريغ ةراجتلا حبك يف ةخسار ةحلصم اضيأ مهيدل نيذلا نيجتنملاو تاموكحلا 
ريغ ةراجتلا صرف ليلقت ىلإ يدؤت نأ يف جمانربلا لمأيىر خأ ةقيرط كرامجلا يفظوم دقو . ةعورشملا 
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. ةعورشملاريغ ةراجتلا ةمادإ ىلع ةرحلا ةراجتلا قطانم ريثأت نع ةساردب عالطضالا متي نأب حارتقا حرط 
نيجتنملاونيمدختسملا نيب اميفو ،ةمدقتملاو ةيمانلا نادلبلا نيب اميف نواعتلاو قيسنتلا ىلإ ةجاح ةمث نأ امك  .  

فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأو نوزوألا ةنامأ نم ةروشمللءاضعألا دحأ نم بلطل ةباجتساو   -٣٣  
 ،ةيسيئر ةلكشم لثمي نوبركلا ديرولك عبارو ليثيملا مروفورولكنأش  بئطاخلا غالبإلاناك اذإ ام نأشب 

بت نيبت ةلثمأ نوزوألا ةنامأ لثممدروأ مروفورولكل تارداصلاو تادراولا عو مجم نيب تظحول ةريبك تانيا 
ماع يف نوبركلا ديرولك عبارو ليثيملا  ٢٠٠٢.  

نأ امهلوأ نيببس ىلع ةينبنم  ةلكشملا نأ اهيأر يفنأ فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ ت ركذو  - ٣٤
 عبار نع غالبإلا بجوتي ناك اذإ ام هاجت نيقيلا مدع ةلاح اهيناثوةلكشملا بل يه ًادج ةليئض تايمك 

رفوت نأ ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا نم ةنامألا تبلطو . ةيليلحتو ةيربتخم تامادختسال نوبركلا ديرولك  
ددعتم قودنصلا نم ةدعاسم ىلع لوصحلل ةلهؤم تناك اذإ ام ررقتل تامادختسالا ةعيبط نع تامولعم 

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عب اتلا لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانرب ناكمإب هنأىلإ ةنامألا تحملأو . فارطألا
  .تامولعملا هذه لثم عمجب مايقلا

  لاثتمالا مدع نأشب ذيفنتلا ةنجل تايصوتو فارطألل ةنيعم تاررقمل لاثتمالا ةلاح ضارعتسا -ًاسداس
نأشب ذيفنتلا ةنجل تايصوتو فارطألل ةنيعم تاررقمل لاثتمالا ةلا حل ًاضارعتساةنامألا لثمم مدق   -٣٥

قئاثولا يف نأشلا اذ . لاثتمالا مدع  ةيليصفت تامولعم درت هنإ لاقوUNEP/OzL.Pro/ImpCom/33/2 و 
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/33/2/Add.1 و UNEP/OzL.Pro/ImpCom/33/3 . ىلإ ةنجللا هابتنا ىعرتساو

رط٣٩هعومجم ام نيب نم  هنأ ديب. دنبلا اذه تحت اهيف رظنلا ررقملا فارطألل ةليوطلا ةمئاقلا جاردا مت اف   
لجأ نم لامعألا لودج يف ًافرط ٢١ ضو   كلت بناج نم لاثتمالا ةلاح دصر بجاوب ةنجللا  

اهيف رظنلا نيعتي ةقلعم اياضقنآلا ةيقبتملا فارطألا ىدل دجوي ال اميف ،فارطألا ىلع ةنجللا تقفاوو  .  
مدقتلاب ريدقتلا عماملع طيحت نأ امنإو ،ليصفتلاب فارطألا هذه ةلاح ةشقانم مدع  هاجتاب هتققح يذلا  

لوكوتوربلا اهبتري يتلا ا    .عامتجالا ريرقت صن يفدراولا  امازتلال لاثتمالا
اينيمرأ يقلت ببس نأشب يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب نم ًاحيضوت ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر بلط   - ٣٦

نم ًافرطاهفصوب فنصت تناك نيح  ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم ةدعاسمل حضوأو . ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا  
يف اينيمرأل ةدعاسملا ميدقت رقأ دق ناك ةيملاعلا ةئيبلا قفرم سلجم نإ ًالئاق يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم 

ةئيبلا قفرم سلجم شقان دقو . ٥ةداملاب لماع ريغ ًافرط اهفصوب ةفنصم هيف لازت ال تناك يذلا تقولا 
عامتجا ررقم ءوض يف كلذو ال مأ اينيمرأ ىلإ ةدعاسملا ميدقت يف رارمتسالا هيلع ناك اذإ ام ةلأسم ةيملاعلا  

ميدقت ةلصاوم ررق دقو ٥ةداملا بجومب ًالماع ًافرط اهفصوب اينيمرأ فينصت ةداعإ نأشب فارطألا   
  .ةدعاسملا

، ع ةلاح يف يتلا فارطألاب ةصاخلالمعلا ططخ جلاعت يتلا تايصوتلاب قلعتي اميفو   -٣٧ لاثتما مد
ضورفملا رظحلاو تادراولا صصحل مظن ءاشنإب ةصاخلا تاطارتشالا ةينوناق نع ةنجللا ءاضعأ دحأ لءاست 

نوزوألل ةدفنتسمداوم مدختست يتلا تادعملا داريتسا ىلع مظن جاردإ ناكمإ يف ببسلا مهفي هنإ لاقو .  
اوب لوكوتوربلا يف تجردأ ا  ناك نإو -لايرتنوم ليدعت ةطسأ ثيح ،ريدصتلاو داريتسالا صيخارتل  

ةلصلا يذ ليدعتلا يف فارطألا ريغ نادلبلا ىلع اهضرف نكمي ناك نإ امع اضيأ لءاستي نم سيل هنأ الإ -   
نم ةطرتشم ريغ ا   أ ثيح ،تادراولا ىلع رظحلاو صصحلا جاردإ نكمي ناك نإ ام هل حضاولا
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ييمتلا مهملا نمهنإ ًالئاقرخآ وضع فاضأو . لوكوتوربلا ال هنأو ،ةيمازلإلا ريبادتلاو ةيعوطلا ريبادتلا نيب ز  
اهيلع ةيعوط ريبادت ضرف نكمي الو ؛لوكوتوربلا بجومب ا    .امازتلاب الإ يفت نأ فارطألا ةبلاطم نكمي

ةنامألا ولثمم راشأ  -٣٨ ررقملا ىلإ  دمتعا يذلا٩/٨  هيف قفاو يذلا تقولا سفن يف فارطألا عامتجا  ه، 
حبصأ ،ابيرقت تقولا سفن يفو . صيخرتلل امظن ئشنت نأفارطألا عيمج دشان ،ل ايرتنوم ليدعت ىلع

راولا نأشب لاغشنالاب رعشت٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا نم ريثكلا  مدختست يتلا تادعملا نم تاد  
ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نم اميس ال ،نوزوألل ةدفنتسم داوم مادختسا اهوتل ترظح يتلا ٥   
ةدايز ىلع تادعملا نم تادراولا هذه تلمع دقو . تادعملا اهيلع يوتحت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا
. ةينوناقلا ريغ تادراولا يف لمتحي اميف تمهاسو ،ةينعملا نادلبلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسا

فارطألا تعجشو ،تا دراولا هذه رظح ىلع فارطألا تعجش فارطألا تاررقم نم ةلسلس نإف كلذلو
رظح يف نواعتلا ىلع ةردصملا نم فارطألا نيكمتل ةيرورض صصحلا نأ تبث دقف ،اريخأو . تارداصلا 

لوكوتوربلل لاثتمالا مث نمو ا  ةجردب ةلاعف ريبادتلا هذه عيمج نأ تبث دقو . ادراو ماجحأ يف مكحتلا
  .لاثتمالا ةلافك يف ةعفترم

يأ ضرف  -٣٩  ذه نمي مل ،كلذ ىلع ةوالعو ططخ يف تجردأ دق  ف-فارطألا ىلع تاءارجإلا ه 
فارطألا عم ا   أشب ضوافتلا ىرج يتلاو ،لاثتمالا ىلإ ةدوعلا ىلع ةلثتمملا ريغ فارطألا ةدعاسمل لمعلا

لوعفملا ةيراس اهلعج امم فارطألا عامتجا اهيلع قفاو كلذ دعبوةينعملا ريبادت "حلطصم مادختسا نإ . ، 
، أ ثيح ،للضم" ةيعوط لاثتمالا ىلإ ةدوعلا لجأ نم ا  عالطضالا ىلع فارطألا تقفاو ريبادت ا  ًاقفو

ام نإو. لوكوتوربلابجومب اهمازتلال  ضارعتسا وهعامتجالا ءانثأ ةنجللا هب موقت تناك   لاثتما ةلا حل 
  .اهلمع ططخ يف تجردأو اهيلع تقفتا يتلا ريبادتلل فارطألا

أدبملا وهو "ءانبلا قافتالا"أدبمل اقفو لمعي لايرتنوم لوكوتورب ن أ ىلإ ،يذيفنتلا نيمألا راشأ  -٤٠  ،
نم دعبأ وه ام ىلإ يضمت نأ ىلع ،ءارآلا قفاوتب ،فارطألا تقفاو دقل و. ماعلا يلودلا نوناقلا يف عئاشلا
ةقي رط ،ةيلمع ةقيرطب لاثتمالا مدع ةجلاعم لجأ نم لوكوتوربلا يف اهيلع صوصنملا ةمراصلا ةباقرلا ريبادت

قيبطتلا يف ةريبك ةجردب ةلاعف ا    .أ تبث
اهيلع ق فتم سايق تارشؤمل اقفو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم اهكالهتسا نم دحلاب ةبلاطملا فارطألا  -فلأ

  ٢٠٠٣ماعل ةبسنلاب ةيراس 
ةيصوتلاو ١٥/٢٦ررقملا (اي نابلأ  -١  ٣٢/٤(  

ةنامألا لثممراشأ  -٤١ ىلإ  ررقملا نأ   ابلأ مزلأ١٥/٢٦  تابكرم نم اهكالهتسا ضيفختل لمع ةطخب اين  
ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولا صصحو صيخرتل مظن ءاشنإو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 

تبلط دقف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مدختست يتلا تادعملا داريتسا رظحو ،نوزوألل
بلأ نم٣٢/٤ةيصوتلا بجومب ،ةنجللا  دقو . ٢٠٠٢-١٩٩٩ةرتفلا نم ةرخأتملا تانايبلا نع غلبت نأ اينا ، 

ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نأشب تانايب نع ،ريخألا عامتجالا ذنم ،اينابلأ تغلبأ 
ةرخأتملا تانايبلا عيمج نع تغلبأو ،اهسايق تارشؤمب يفت٢٠٠٣ ققحملا مدقتلا نع دعب غلبت مل ا .    أ ديب

ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم نأ مغر ،تادراولا رظح نأشبو صصحلاو صيخرتلا مظن ن أشب
  .نأشلا اذه يف راج لمعلا نأب تغلبأ
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  :تقفاوةنجللا نإف كلذلو   -٤٢
ا   )أ(   امازتلال لاثتمالا يف اينابلأ هتققح يذلا مدقتلاب ريدقتلا عم املع ةطاحإلا ىلع

لمعلا ةطخ يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا ت ابكرم نم يجيردتلا صلختلاب
؛ةرخأتملا ا١٥/٢٦ررقملا يف اهيلإ راشملا   انايبل اينابلأ ميدقتبو  ،  

اينابلأ ثحىلع   )ب(   تادراولا صصحو صيخرتل ماظن ءاشنإ نأشب اهدوهج ةلصاوم ىلع  
ةدفنتسم داوم مدختست يتلا تادعملا نم تادراولا رظحو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو 

  ؛نوزوألل
يف اهيف رظنلل بسان ملاتقولا يف مازتلالا اذه ةلاح نع غلبت نأب اينابلأ ةبلاطم ىلع   )ج(  

  .ةنجلل نيثالثلاو عبارلا عامتجالا
  ٣٣/١ ةيصوتلا

  ؛)١٤/٣٣ررقملا (زيلب   -٢
لمع ةطخب زيلب مزلأ ١٤/٣٣ررقملا نأ ةنامألا لثمم دكأ   -٤٣ مظن ءاشنإو اهكالهتسا ضيفختل  

يتلا تادعملا داريتس ا رظحت نأبو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولا صصحو صيخرتل
نوزوألل ةدفنتسمداوم مدختست نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا نأشب تانايب نع ،زيلب تغلبأ دقو .  

رشؤمب يفت٢٠٠٣ماع يف ةيرولف ةيرولكلا  و ،اهسايقتا  رظحو صصحلاو صيخارتلل امظن تأشنأ ا    أب
ا. تادراولا ررقملا يف ةنيبملا امازتلال لاثتمالا يف زيلب هتققح يذلا مدقتلاب ريدقتلا عم املع ةنجللا تطاحأو  

١٤/٣٣.  
  ؛)١٥/٢٩ررقملا (ايفيلوب   -٣

إو اهكالهتسا ضيفختل لمع ةطخب ايفيلوب مزلأ١٥/٢٩ررقملا نأ ةنامألا لثمم دكأ   -٤٤ مظن ءاشن  
يتلا تادعملا داريتسا رظحت نأبو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولا صصحو صيخرتل 

اهكالهتسا نأشب تانايب نع ،ريخألا عامتجالا ذنم ،ايفيلوب تغلبأ دقو . نوزوألل ةدفنتسم اداوم مدختست
هسايق رشؤمب يفت٢٠٠٣ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم  صيخارتلل امظن تأشنأ ا    أبو ،ا

لاثتمالا يف اي فيلوب هتققح يذلا مدقتلاب ريدقتلا عم املع ةنجللا تطاحأو. تادراولا رظحو صصحلاو
ررقملا يف ةدراولا ا     .١٥/٢٩امازتلال

ةيصوتلاو ١٥/٣٠ررقملا (كسرهلاو ةنسوبلا   - ٤   ؛)٣٢/٩ 
لا مزلا دق١٥/٣٠ررقملا نأ ةنامألا لثمم دكأ   - ٤٥ ضفخل لمع ةطخ عضوب كسرهلاو ةنسوب  

تادراول صيخارتلا رادصإل ماظن ءاشنإلو ليثيملا ديموربو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا 
تبلط ٣٢/٩ةيصوتلا بجومبو كلذ ىلإ ةفاضإلابو . صصحلا ديدحتلو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداصو  ،
تغلبأ ،ريخألا عامتجالا ذنمو . ةرخأتملا ساسألا طخ تانايب نع ريرقت دادعإ كسرهلاو ةنسوبلا نم ةنجللا

تامالعب يفت ٢٠٠٣ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسال تانايب نأ كسرهلاو ةنسوبلا   
 .ةرخأتملا ساسألا طخ تانايبو ،صصحلا ديدحتو صيخارتلا رادصإل ماظن ءاشنإو نعو ةيعجرملا سايقلا
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ىلعأ تناك ليثيملا ديمورب كالهتسا نأشب ٢٠٠٣ماعل تانايب نأب كسرهلاو ةنسوبلا تغلبأ امك   - ٤٦  
ديمورب كالهتسال اهلمع ةطخ يف ىلوألا ةيعجرملا سايقلا ةمالعو ًاعقوتم ناك اذه نكل ساسألا طخ نم 

يثيملا مروفورولك كالهتسال٢٠٠٣تانايب نع تغلبأ دقف كلذ عمو . ٢٠٠٥ماع ىتح ققحتت نل ليثيملا  ل  
حيضوت ميدقت نأشب ةنامألا بلطل بجتست ملو ،لاثتما مدع ةلاح يف اهعضت ا    .أ تدب يتلاو

كسرهلاو ةنسوبلا هتزرحأ يذلا مدقتلا ىلع ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ةلثمم تقلعو   - ٤٧
علطم دودحب ذيفن تلا عضوم اهعضو متي نأ عقوتي ةديدش تاعيرشت دادعإ ددصب يهف ،اهلمع ةطخب قلعتي اميف

راج ديربتلاو يواغرلا يعاطق يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاو٢٠٠٥ماع   ، .
فرطلا نكل ٢٠٠٥ماع لولحب اهل ىلوألا ةيعجرملا سايقلا ةمالع ىلإ ليثيملا ديمورب كالهتسا ضفخ بجيو   ،

  .ليثيملا ديمورب نأشب ساسألا طخ تانايب يف رييغت ثادحإ بلطي نأ ًاضيأ يوني
يلي ام ىلع ةنجللاتقفاوكلذ ىلع ءانبو   - ٤٨  :  

تامازتلال لاثتمالا هاجتاب كسرهلاو ةنسوبلا هتزرحأ يذلا مدقتلا ريدقتلا عم ظحالت نأ   )أ(
كسرهلاو ةنسوبلا ريرقتو ١٥/٣٠ررقملا يف اهيلإ راشملا لمعلا ةطخ يف نيبملا وحنلا ىلع يجيردتلا صلختلاب   ،

؛اقلعتملا   ةصاخلا ةرخأتملا ساسألا طخ تانايبب  
ةيضق لوانتت يتلا ٣٢/٩ةيصوتلا يف دراولا ررقملا عورشم نم كسرهلاو ةنسوبلا ةلازإ   )ب(  

  ؛تانايبلا غالبإ
ةلأسم لوانتت يتلاو ٣٢/٧ةيصوتلا يف دراولا ررقملا عورشم يف كسرهلاو ةنسوبلا جاردإ   )ج(  

  .ليثيملا مروفورولك نأشب ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا مدع
 ٣٣/٢ةيصوتلا 

 )١٥/٣١ررقملا (اناوستوب   - ٥

ةنامألا لثمم راشأ  - ٤٩ كالهتسا ضفخل لمع ةطخ عضوب اناوستوب مزلا دق ١٥/٣١ررقملا نأ ىلإ    
ديدحتو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداصو تادراول صيخارتلا رادصإل ماظن ءاشنإلو ليثيملا ديمورب 

نم لعجي يذلا رمألا ٢٠٠٣ماعل ليثيملا ديموربل اهكالهتسا نأشب تانايب دعب اناوس توب غلبت ملو. صصحلا  ،
صصحلا ديدحتو صيخارتلا رادصإل ا . اهلاثتما ةلاح نم ققحتلا رذعتملا  صاخ ماظن ءاشنإ نع ًاضيأ غلبت ملو

  .لايرتنوم ليدعت ىلع دعب قدصت ملو
يف اناوستوب ريرقت مدَّق ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ةلثمم تراشأو   - ٥٠  ي نأ عقوتت ا  أ ىلإ ةيعانصلا
لماكلا يجيردتلا صلختلا متي نأ عقوتتو ررّقم وه امك ِضام يجيردتلا صلختلا عورشمف . ةليلق مايأ نوضغ

ماع ةيا   ٢٠٠٤لولحب.  
يلي ام ىلع ةنجللاتقفاو  - ٥١  :  

مييقت ءارجإ نود لاح امم  ٢٠٠٣نع تانايب نع غلبت مل اناوستوب نأ فسأب ظحالت نأ   )أ(
ررقملا بجومب ا   ىلإ ليثيملا كالهتسا ضفخب ١٥/٣١امازتلال اهلاثتمال دافنتسا تالادب ةبوسحم نانطأ ٠،٤   

  ؛٢٠٠٢يف نوزوألا 
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ررقملا بجومب ا   )ب(  صيخارت رادصإل ماظن ءاشنإو ١٥/٣١امازتلاب اناوستوب ركذت نإ  
  ؛صصحلا ديدحتو نوزوأللةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولا 

ا ٢٠٠٣ماع تانايب نع ًاريرقت دعت نأ اناوستوب نم بلطت نأ   )ج( امازتلال اهذيفنت ةلاحو  
ةلأسمك صصحلا ديدحتو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولا صيخارت رادصإل ماظن ءاشنإب 

  ؛مداقلا اهعامتجا يف ةنجللا رظنل ةحلم
مسقلا (لوألا قفرملا يف دراولا تانايبلا غالبا نع ررقملا عورشم يف ا ناوستوب جردت نأ  )د(

  .فارطألا عامتجا ىلإ هتلاحإ ررقملا ،ريرقتلا اذهل) فلأ

  ٣٣/٣ةيصوتلا 
  ؛)١٤/٣٤ررقملا (ايبويثإ   - ٦

تابكرم كالهتسا ضفخل لمع ةطخ عضوب ايبويثإ مزلا دق ١٤/٣٤ررقملا نأ ةنامألا لثمم دكأ   - ٥٢  
يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نأشب تانايب نع ايبويثإ تغلبأو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا

ةصاخلا ةيعجرملا سايقلا تارشؤمب يفت ا٢٠٠٣ماع  هتزرحأ يذلا مدقتلا ىلإ ريدقتلا عم ةنجللا تراشأو .  
ا ررقملا يف ةدراولا امازتلال لاثتمالا هاجتاب ايبويثإ  ١٤/٣٤.  

  ؛)١٥/٣٤ررقملا (الا ميتاوغ  - ٧
اهكالهتسا ضفخل لمع ةطخ عضوب الاميتاوغ مزلا دق ١٥/٣٤ررقملا نأ ةنامألا لثمم دكأ   - ٥٣  

داوملا تارداصو تادراول صيخارتلا رادصإل ماظن ءاشنإلو ليثيملا ديموربو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل 
ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل اهكالهتسا نع تانا يب الاميتاوغ تغلبأو. صصحلا ديدحتلو نوزوألل ةدفنتسملا

رادصإل ًاماظن تأشنأ ا ٢٠٠٣ماع يف ليثيملا ديمورب و ةيرولف   أو ا  ةصاخلا ةيعجرملا سايقلا تارشؤمب يفت  
لاثتمالا وحن الاميتاوغ هتزرحأ يذلا مدقتلا ريدقتلا عم ةنجللا تظحالو . صصحلا ديدحتو صيخارتلا

ا يف ةدراولاامازتلال ررقملا    ١٥/٣٤.  
  ؛)١٥/٣٥ررقملا (سارودنه   - ٨

اهكالهتسا ضفخل لمع ةطخ عضوب سارودنه مزلا دق ١٥/٣٥ررقملا نأ ةنامألا لثمم دكأ   - ٥٤  
سايقلا تارشؤمب يفت ٢٠٣٠ماع يف ليثيملا ديمورب كالهتسا نأشب تانايب سارودنه تغلبأو . ليثيملا ديموربل  

انجللا تظحالو. ةصاخلا ةيعجرملا ا  امازتلال لاثتمالا هاجتاب مدقت نم سارودنه هتزرحأ ام ريدقتلا عم ة
  .١٥/٣٤ررقملا يف ةدراولا 

نيتيصوتلاو ١٥/٣٦ررقملا (ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا   - ٩   )٣٢/٩ و٣٢/٤ 
ضفخل لمع ةطخ عضوب ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا مزلا دق ١٥/٣٦ررقملا نأ ةنامألا لثمم دكأ   - ٥٥  

نم تارداصلاو تادراولل صيخارتلا رادصإل ماظن ءاشنإو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل اهك الهتسا
تبلط ٣٢/٩ و٣٢/٤نيتيصوتلا بجومبو ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو . صصحلا ديدحتلو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا  

ةرخأتملا تانايبلا نع غلب  ةيريهامجلا تغلبأ ريخألا عامت جالا ذنمو. ت نأ ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا نم ةنجللا
تامالعب يفت ٢٠٠٣ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل اهكالهتسا نأشب تانايب نع ةيبيللا ةيبرعلا   
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ةرخأتملا تانايبلا عيمج نع تغلبأو ،ا  مدقت نم هتزرحأ امع دعب غلبت مل ا . ةصاخلا ةيعجرملا سايقلا  أ ديب
  .صصحلا ديدحتو صيخارتلا رادصإ ماظنب قلعتي اميف

تانولاهلا كالهتسا نأشب ٢٠٠٣ماع تانايب نع ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا تغلبأ كلذ ىلإ ةفاضإو   - ٥٦  
لاثتما مدع ةلاح يف ا  ةمظنمب لاصتال ااهتين نع تنلعأو ةقيقد تناك تانايبلا هذه نأ تدكأو . أ رهظأ امم

ماعل حرتقم دادعإ يف ا مو ةيضقلا ثحبل ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا  لاثتمالا قيقحت ةلافكل٢٠٠٥دعاس  .  
ًابيط ًامدقت زرحت ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا نأ ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ةلثمم تظحال   - ٥٧

ماظن ءاشنإب قلعتي اميف بعاصم دجوت لازت ال هنأ حضاولا نم هنكل ا   ةصاخلا صلختلا ةطخب قلعتي اميف
  .تانولاهلا كالهتساب قلعتي اميفو صصحلا ديدحتو صيخارتلا رادصإل

يلي ام ىلع ةنجللاتقفاوكلذ ىلع ءانبو   - ٥٨  :  
لاثتمالا هاجتاب ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا هتزرحأ يذلا مدقتلا ىلإ ريدقتلا عم ريشت نأ   )أ(

لع ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب ا  راشملا لمعلا ةطخ يف نيبملا وحنلا ى امازتلال
ريرقتو ١٥/٣٦ررقملا يف اهيلإ  ؛افرطلا،   ةصاخلا ةرخأتملا تانايبلا نع    
تادراولل صيخارتلا رادصإل ماظن ءاشنإب اهمازتلاب ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ريكذت   )ب(

اذه ةلاح نع ًاريرقت دعت نأ اهنم بلطلاو ،صصحلا ديدحتلو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو 
  ؛نيثالثلاو عبارلا اهعامتجا يف هيف رظنت يكل ةنجلل ةبسنلاب فاك تقو يف مازتلالا

 ٣٢/٤نيتيصوتلا يف ةدراولا تاررقملا عورشم نم ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ةلازإ   )ج(
لا غالبإ ةلأسم نالوانتت نيتللا٣٢/٩و   ؛تانايب 

عرفلا (لوألا قفرملا يف دراولا ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهام جلا نأشب ررقملا عورشم ميدقت  )د(
هدامتعا لامتحاو رظنلل فارطألا عامتجا ىلإ ريرقتلا اذ)فاك  .  

  ٣٣/٤ةيصوتلا 
  )١٥/٣٧ررقملا (فيدلملا   - ١٠

ةميق ىلع ظافحلل لمع ةطخ عضوب فيدلملا مزلا دق ١٥/٣٧ررقملا نأ ةنامألا لثمم دكأ   - ٥٩  
ىلع رظح ضرفو ٢٠٠٥ – ٢٠٠٣ةرتفلل رفص ةغلابلا ةيرولف ةيرو لكلا نوبركلا تابكرمل اهكالهتسا  ،
كالهتسا نع فيدلملا تغلبأ ،ريخألا عامتجالا ذنمو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مدختست يتلا تادعملا داريتسا

يذلا رمألا ،تادراولا ىلع رظحلا ضرف نعو ٢٠٠٣ماع يف رفص هردق ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل   ،
ةصاخلا ةيعجرملا سايقلا تامالعب يفت ااهلعج مدقت نم فيدلملا هتزرحأ ام ىلإ ريدقتلا عم ةنجللا تراشأو .  

ا ررقملا يف ةدراولا امازتلال لاثتمالا هاجتاب  ١٥/٤٠.  
  )١٥/٣٨ررقملا (ايبيمان   - ١١

الهتسا ليلقتل لمع ةطخ عضوب ايبيمان مزلا دق١٥/٣٨ررقملا نأ ةنامألا لثمم دكأ   - ٦٠ نم اهك  
ةدفنتسملا داوملا نم تارداصلاو تادراولل صصحو صيخرت مظن ءاشنإو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم 

تانايب ايبيمان تغلبأو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةمدختسملا تادعملا تادراو ىلع رظح ضرفو ،نوزوألل
ب ةيفوم٢٠٠٣ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نع  ةصاخلا ةيعجرملا سايقلا ةمالعب كلذ  
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و ا ىلع رظح ضرفو صصحلاو صيخرتلا ماظن ءاشنإ تدكأ ةدفنتسملا داوملا لمعتست يتلا تادعملا  
ررقملا يف ةدراولا ا ايبيمانهتتقح ام ريدقتلا عم ةنجللا تظحالو . نوزوألل  امازتلاب لاثتمالا بوص مدقت نم  

١٥/٣٨.  
  ٣٣/٤ةيصوتلا 

  )١٥/٤٠ررقملا (ةديدجلا اي نيغ اوباب  - ١٢
ىلع ظافحلل لمع ةطخ عضوب ةديدجلا اينيغ اوباب مزلا دق ١٥/٤٠ررقملا نأ ةنامألا لثمم دكأ   - ٦١  

يأ ٢٠٠٣ماع يف ًادئاس ناك يذلا ىوتسملا سفن دنع ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا   
تادراول صصحو صيخارت مظن ئشنت نأو ٢٠٠٢يف ناك امك  . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تارداصو 

ةيفوم ٢٠٠٣ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نع تانايب ةديدجلا اينيغ اوباب تغلبأ و  
صصحلاو صيخارتلل ًاماظن تأشنأ ا  أو ،ا  عم ًاملع ةنجللا تذخأو . ةصاخلا ةيعجرملا سايقلا ةمالعب كلذب

اوباب هزرحت يذلا مدقتلا ريدقتلا   .امازتلال لاثتمالا هاجت ةديدجلا اينيغ ا
  ةدح ىلع درف لكل ةبسنلاب ةقباسلاتايصوتلاو تاررقملا ةعباتم   -ءاب 
ةيصوتلاو ١٥/٢٨ررقملا (ن اجيبرذأ  - ١  ٣٢/١٢(  

 ١٠/٢٠ررقملا بجومب هنأو . ناجيبرذأب ةصاخلا ةقلعملا ةيضقلا نوزوألا ةنامأ لثمم حضوأ  - ٦٢
ةيساسألا تامادختسالا نع دئازلا كالهتسالا تفقوأ دق نوكت نأ ناجيبرذأل ي غبني فارطألا عامتجال

وهو ٢٠٠١رياني /يناثلا نوناك نم لوألا لولحب تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ،ةدمتعملا  
ب تمدق ناجيبرذأ نأب ًاملع فارطألا عامتجا ذخأ١٥/٢٨ررقملا بجومب هنأو . ثدحي مل يذلا رمألا تاناي  

ىلإ ٢٠٠١ةرتفلا نع  ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلاب ا ٢٠٠٢   امازتلاب ةمزتلم ا  أ نيبت  
تانولاهلا داريتسا رظحب اهمازتلا نأشب ًائيش غلبت مل ا   ٣٢/١٢ةيصوتلاب دراو بلط ىلع ًالوزنو . أو ةيرولف

عمزي فرطلانأ ىلإ راشأ ناجيبرذأ نم ةمدقملا تا مولعملا ىلع ءانبًاريرقت ةنامألا تمدق ،ذيفنتلا ةنجلل   
نوناك نم لوألا هتياغ دعوم يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا لامكتسا 

تانولاهلا داريتسا لعفلاب ترظح ا٢٠٠٥رياني /يناثلا  أو كالهتسالا رارمتسا بابسأ نم ًاءزج نأ ودبيو .  
عنصم ءاشنإ يف عجري امنإ ًارخؤم ثدح يذلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا ت ابكرم نم ناجيبرذأل عفترملا

  .HCFC-22 وCFC-11مدختست ةريغص ديربت ةزهجأ جاتنإل ديدج 
ذنم لمكتسا دق ناجيبرذأ يف ديربتلا عاطق عورشم نأب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم راشأ  - ٦٣

ثيح ،ةدعاسملا ىلع لوصحلل ًالهؤم لاوحألا نم لاح يأ ىلع نوكي نل ديدج عنصم نأو ،تاونس ةدع 
اذه عم تاشقانم ءارجإ يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم حرتقاو . ١٩٩٥ماع دعب أشنأ دق نوكيس هنأ 

  .يسسؤم زيزعت عورشم قايس يف امبر يدجلا كالهتسالا نم صلختلل هلمع نكمي ام ةفرعمل دلبلا
ةقيثولا نم ١٦ – ١٣ةرقفلا يف ةيفاضإلا تامولعملا ىلإ ما متهالا نوزوألا ةنامأ لثمم هجو  - ٦٤  

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/33/3 ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ةنامأ نم ةاقلتم تارشؤم نم ةيساسأ ةروصب فلأتت يتلا  
ةلاحنأشب جهنلا  يجيتارتسالا  قفرملا هعبتي يذلا  دقلا ءانب ءازإ  اذه اهمدقي دق يتلا ةيفاضإلا ةدعاسملاو تار  
بلا ىلإجهنلا يسسؤملا زيزعتلا عيراشمب قلعتي اميف لاقتنا ةلحرمب ا     .اداصتقا رمت يتلا نادل
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درو عامتجالا ناجيبرذأ نم لثمم رضح ،ةنجللا ةوعد ىلع ءانب ،عامتجالا نم ةقحال ةلحرم يفو   - ٦٥
يهتنت ن أ ررقملا نم ناك يتلا يجيردتلا صلختلا تاعورشمل معد يقلت مت هنإ لاقو. ةنجللا اهتهجو ةلئسأ ىلع

ةيا ٢٠٠٢هيلوي /زومت يف  ىتح اهلامكتسا تأجرأ دق ةينقتلا تالكشملا نأ ريغ ةلحرملا كلت ىتحو . ٢٠٠٣، 
ةرازو تبلط دقو . ةريغص تايمكب نكلو اهكالهتسا يرجي لازي ال ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تناك

نوبركلا تابكرم نم تايمك يأ داريتسا متي دعي مل هنأب ديكأتلا ةرازولا ىلإ ارخؤم ةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلا 
يناثلا نوناك١نم ًارابتعا ةيرولف ةيرولكلا  ةنامألا ىلإ باطخلا نم ةروص ميدقت نكمي هنأو٢٠٠٥رياني /   ،.  

نأو ١٩٩٩رياني /يناثلا نوناك نم ارابتعا تانولاهلا تادراو رظح مت هنأ كلذك لثمملا ركذو  - ٦٦  ،
دقو . كلذ لوح ةلئسألا ةراثإ ةلصاوم ببس حضاولا ريغ نمو ،تابسانم ةدعيف ةنامألا ىلإ غلبأ كلذ 

  .تانولاهلا نم ديزملا داريتسا مدع تدكأ دق كرامجلا ناجلو ةيمسرلا تاءاصحإلا تدكأ
دق ناجيبرذأ يف ا   - ٦٧  ذفن يتلا رامثتسالا تاعورشم نأ يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم دكأ

ماع نم رثكأ ذنم اهعيمج تلمكتسا دق تناك نأوتاريخأتلا ضعبل تضرعت ممألا جمانرب لثمم قلعو .  
دجوت ال مث نمو ٢٠٠٢يف ىهتنا دق يسسؤملا معدلل ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم هجوملا ليومتلا نأب ةئيبلل ةدحتملا   

  .خانملا ريغت زكرم ةيلوؤسم يه نوزوألا لئاسم نأو ،دلبلا يف ةينطو نوزوأ ةدحو نآلا
ىلع ةنجللاتقفاودقو   - ٦٨  :  

هاجت ا   )أ(  امازتلاب مازتلالا وحن ناجيبرذأ هزرحت يذلا مدقتلا ريدقتلا عمو ملعلا عم طيحت نأ
يذلا وحنلا ىلع تانولاهلا داريتسا رظحو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم يجيردتلا صلختلا 

  ؛نيثالثلاو يداحلا اهعامتجا ىلإ مدُق
شمةلاحإ  )ب( عامتجا ىلإ ريرقتلا اذ ) واو عرفلا(لوألا قفرملا يف دراولا ررق ملاعور   

  .فارطألا
  ٣٣/٥ةيصوتلا 

  ؛)١٣/١٩ررقملا (ناتسخازاك   - ٢
عيمج غلبأ دق ناك فرطلا اذه نإ لاقو . ناتسخازاكب ةقلعتملا ةيضقلا نوزوألا ةنامأ لثمم حضوأ  - ٦٩

رظحب همايق ءانثتساب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ضيفختب ةصاخلا هتامازت لا عيمجب مزتلم هنأ ودبيو ةبولطملا تانايبلا
  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةمدختسملا تادعملا تادراو

صيخارت رادصإ نأشب ةدوجوم حئاول ةمث نأ فورعملا نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم لاقو   - ٧٠
نوزوأللةدفنتسملا داوملا ىلع ةيوتحملا تادعملا داريتسال عم UNEP/OzL.Pro/ImpCom/33/2ةقيثولا تراشأو .    
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لواحيو . نوزوألل ةدفنتسم داومل ةمدختسملا تادعملا تادراو ىلع رظح ىلإ كلذ

اذه ردصي نأ ىلإ ءارجإ يأ ءاجرإب ذيفنتلا ةنجل موقت نأ ىصوأو ةطقنلا كلت نأشب تاحيضوت ىلع لوصحلا 
  .حيضوتلا

دق  هنأ ًاضيأ دكأ يذلا ،هتاذ فرطلا نم تءاج ةمدختسملا ةغيصلا نأب نوزوألا ةنامأ لثمم حضوأ  - ٧١
ةبسانملاةيرازولا تاءارجإلاربع ريسي هنأو نوزوألل ةدفنتسملا تادعملا ىلع رظح ةغيص تعضو   .  
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ىلع ةنجللاتقفاوو  - ٧٢  :  
ةدراولا ا ناتسخازاك هتزرحأ يذلا مدقتلا ريدقتلا عم ظحالت نأ   )أ(  امازتلال لاثتمالا وحن

  ؛١٣/٩ررقملا يف ةدراولاو اهلمع ةطخ يف 
رظحب اهمازتلال نكمم تقو عرسأ يف ذيفنتلل اهدوهج ةلصاوم ىلع ناتسخازاك ثح   )ب(

  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةمدختسملا تادعملا داريتسا
  ٣٣/٦ةيصوتلا 

ةيصوتلاو ١٥/٢٢ررقملا (كيسكملا   - ٣  ٣٢/١٠(  
يف تانولاهلا ديمجتل لثتمت مل كيسكملا نأ ضارتفا ١٥/٢٩ررقملا نأ نوزوألا ةنامأ لثمم ركذتسا   - ٧٣  

دافنتسا تالاد بسحب نانطأ ١٠٣،٠غلبي نولاهلا نم اهكالهتسا نأب نآلا كيسكملا تغلبأ دقو . ٢٠٠٢  
غلابلا يساسألا اهكالهتسا نع لقي ام وهو ٢٠٠٣ماع يف نوزوألا  هعت دقو نط١٢٤،٦  ًاضيأ تد  

ماع لولحب ةئاملا يف ٥٠ةبسنب نولاهلا كالهتسا ضفخب  كيسكملا ةدوع ريدقتلاب ةنجللا تظحالو . ٢٠٠٥ 
لوكوتورب هررق ام بسح كالهتسالا يف ةئاملا يف ٥٠غلابلا ضفخلا قيقحتب اهمازتلاو لاثتمإلا ىلإ   

  .لايرتنوم
  )١٥/٢٣ررقملا (برغملا   - ٤  

ذيفنتلا ةنجل ىلإ مدقت نأ برغملا نم بلط دق ١٥/٢٣ررقملا نأ نو زوألا ةنامأ لثمم ركذتسا  - ٧٤  
هذه نأ فرطلا حضوأ دقو . ٢٠٠٢يف نوبرك ورولف ومورب ورديهلا نم طرفملا اهكالهتسال ًاريسفت 

قالطإلا ىلع ةداملا هذه كلهتست مل ا  حيضوتلاب ةنجللا تبحرو . أ ثيح ينقت أطخ نع تجتن دق ماقرألا
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا تامازتلاللثتمي فرطلانأ تدكأو مدقملا   .  

ةيصوتلاو ١٥/٣٩ررقملا (لابين   - ٥    ٣٢/١٣(  
ىلع هتضرف يذلا رظحلا ليدعت ٣٢/١٣ةيصوتلا يف ،لابين نم بلط دق هنأ ةنامألا لثمم ركذتسا   - ٧٥  

رفلا ةحاتإل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ا  ارداصو ا  نك ٧،٩ةغلابلا ةيقابلا ةيمكلا ريدصتل ةص ادراو  
ةطخ يف تجردأ دق تناك يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم 

جاردإ ىلع ةرداق ريغ ةنجللا تناك ،لثملاب ىضقنا دق ٢٠٠٣ماع نأل ًارظنو . ٢٠٠٣ماعب ةصاخلا لمعلا   
باعيتسال لمعلا ةطخ عورشم ضارعتساب ةنامألا بلطل لابين تبا جتسا دقو. لمعلا ةطخ يف ةيمكلا كلت

تناك يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٧،٩ةيمكلا   
هتحرتقا يذلا تقولا ددحم يعجرملا يداشرإلا سايقلا ت دكأ، و٢٠٠٣يف كالهتسالل لصألا يف ةصصخم 

  .لاثتمالاىلإ فرطل ا ةدوع ةنجللا عم تشقانو
ةرقفلا ريسفتب ةقالع اهل يتلاو لابينب ةقلعتملا ةلأسملا كلذكلثم ملاحضوأ و  - ٧٦ ررقملا نم ٧   ١٤/٧ .

نوكي نوزوألا ةقبطل ةدفنتسم ةينوناق ريغ داوم ةيأ هقاوسأ يف فرط يأ حرطي الأ ىلع صنت ةرقفلا هذهو 
ةينوناق ريغ ةروصب اهداريتسا مت نوزوألا ةقبطل ةد فنتسم داوم ىلع لابين تلوتسا دقو. اهيلع ىلوتسا دق

ةرقفلا عم ضراعتي كلذ ناك اذإ امع تاحاضيإ بلطت ا   ررقملا نم ٧أ الإ قوسلا يف اهحرط يف بغرتو  
ةطساوب سيلو فارطألا عامتجا ةطساوب الإ اهلح نكمي ال ةلأسملا هذه نأ ىلإ رمألا ىهتنا دقو . ١٤/٧
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يعارت فوسو .ذيفنتلا ةنجل نأشب رارق يأ تقولا ددحملا يعجرملا سايقلا عم لابين لمع ةطخ ىلع ةقفاوملا  
  .فارطألا رمتؤم نع ردصي ةلأسملا هذه

ةلئسأ ىلإ باجتساو ةنجللا نم ةوعد ىلع ءانب هنم ةقحال ةلحرم يف عامتجالا لابين لثمم رضحو  - ٧٧  
نأ فارطألا عامتجا غالبإ ذيفنتلا ةنجل نم بلطو.ةنجللا اهتهجو ماع ذنم لاثتما ةلاح يف ناك هدلب    

ترد ٢٠٠٠  ص يتلا ةعورشملا ريغ داوملا نأ ثيح متي الأ بجيو ةيكرمجلا تاطلسلا ةزوح يف لاز ت ال 
ىتح حرط متي مل هنإ لاقو ا     .قاوسألا يف دحاو مارغوليكالو اسح

ل ءاستو تانحشلاهذه لثم ةرداصم نع غلبأ دلب لوأ يه لابين نوكت ال نأ يف هلمأ نع برعأو   - ٧٨
تالاحلا هذه لثم يف ىرخألا نادلبلا هبموقتامع  نأ ىلع ددشو . اهوذح وذحتل ةدعتسم لابين تناكو.  

يرجت تلاز ام ةلأسملا نأ ثيح لابينب ةقلعتملا ةلاحلا نم ربكأ ةعرسب جلاعت نأ بجي لاثتمالا مدع اياضق 
يف ةحلصملا باحصأ ىناع دقلو. تاونس ثالث نم رثكأل ءطبب داوم رفاوت مدع ءارج نم ريبكلكشب دلبلا    
سداسلا عامتجالا ماق ول ةبسانملا تارييغتلا ءارجإب تدهعت لابينو . ةرتفلا هذه ءانثأ ةنيعم ةباقرلل ةعضاخ

نط٧،٩ةغلابلا ةيقبتملا داوملا نم هنم صلختلا يونت ام رارقإب فارطألل رشع  لاوحألا نم لاح يأ يفو .   
ا مبالإ قوسلا يف اهنم ءزج يأ حرطي نلو ةنامألا عم رواشتلاب ةبسانم ةروصب ةيمكلا هذه ةرادإ متتس 

  .لوكوتوربلا اهبتري يتلا لابين تامازتلا عم ىشمتي

اذ ) فاك عرفلا(لوألا قفرملا يف دراولا لابين نأشب ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع  ةنجللا تقفاو  - ٧٩
  .فارطألا عامتجا ىلإ ريرقتلا

  ٣٣/٧ةيصوتلا 
ةيصوتلاو ١٥/٢٢ررقملا (ناتسكاب   - ٦    ٣٢/١١(  

قلعتي اميف لاثتمالا مدع يف لثمتت ناتسكابب ةصاخلا ةلأسملا نأ نوزوألا ةنامأ لثمم حضوأ   - ٨٠
ماع لولحب تانولاهلا كالهتسا يف ًاديمجت ققحي نأ فرطلاىلع نيعتي ن اكو. تانولاهلا كالهتساب  ٢٠٠٢ 
ناك ام ريثكب قوف يتانولاهل ل ضئافكالهتسا ىلإ ريشت نوزوألا ة نامأ ىدل ةرفاوتملا تامولعملا نأ الإ
زومت يف اهعامتجا يف هتهجو يذلا ةنجللا بلطل ناتسكاب تباجتسا دقو.ًاعقوتم لمع ةطخ نأشب ،هيلوي / 

ناوألا نآ دق هنأ ةنامألا تغلبأ امك تانولاهلا نم هكالهتساب قلعتي اميف لاثتما ةلاح ىلإ فرطلا ةداعإل 
يناثلا نوناك نم لوألا لولحب صصحلاو صيخارتلا ماظنلاخدإل   .٢٠٠٥رياني / 

عامتجالا ناتسكاب لثمم رضح ،ةنجللا نم ةوعد ىلع ءانبو عامتجالا نم قحال تقو يفو  - ٨١  
 ٢٠٠٠ماع يف هل اخدإمت دق تادراولا داريتسا ماظن نأب ةنجللا غلبأو . ةنامألا اهتهجو ةلئسأل باجتساو

نم يشماه ضئافب دروتست لازت ال تناك ٢٠٠٢ماع يف تانولاهلا نكل  تدقتعاو . حومسملا دود احلا 
ضلا نم تناك ةضئافلا ةيمكلا نأةموكحلا آ  نكلو لاثتما مدع ةلاح يف دلبلا عضو ر ربت ال ثيحب ناكمب ةل

نم ناكو . ٢٠٠٤ماع يف ةديدج ةحئال تلخد أو صيخارتلا ماظن يف تارغثلا دس ىلع تلمع كلذ عم
مل تانولاهلا نم يجيردتلا صلختلا عورشم نأ ثيح ،كلذل قباس تقو يف ةحقنملا ةحئاللا رادصا رذعتملا  
ةدمل لاثتما مدع ةلاح يف لظ دق دلبلا نأ ينعي يذلا رمألا ٢٠٠٣ربمسيد /لوألا نوناك ىتح هرارقا متي  
  .نيتنس
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اذهل ) ميم عرفلا(لوألا قف رملا يف دراولا ناتسكاب نع ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع ةنجللا تقفاوو  - ٨٢
  .فارطألا عامتجا ىلإ ريرقتلا

  ٣٣/٨ةيصوتلا 
  )١٥/٤١ررقملا (رطق   - ٧  

مل رطق نأ ضرتفا دق١٥/٤١ررقملا نأ نوزوألا ةنامأ لثمم ركذتسا   - ٨٣ ةباقرلا ريبادتل لثتمت   نأشب  
تانايب قحال تقو يف رطق تغلبأ دقو . ٢٠٠٢ – ٢٠٠١ةرتفلل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم 

ىلإ تداع دق ا ٢٠٠٣ماع نع كالهتسالا   أ ةنيبم ًايليغشت ًاماظن اهيدل نأ تدكأ امك . لاثتمالاةلاح  
رطق حاجن ريدقتلا عم ةنجللا تظحالو . تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم لكل صيخرتلل

تانولاهلا كنب عورشمل تيقوتلا نسح ذيفنتل ا نامضل اهئارظن عم اهلمع كلذ يف امب لاثتمالا ىلإ ةدوعلا يف
  .فارطألا ددعتم قودنصلا راطإ يف هيلع ةقفاوملا تمت يذلا يميلقإلا

ةيصوتلاو ١٥/٤٢ررقملا (نيدانيرغ رزجو تنسنف ناس   - ٨    ٣٢/١٤(  
لثممتركذ  - ٨٤ ةنامألاة  ةيعجرملا تاسايقلا ليدعت تحرتقا دق نيدانيرغ رزجو تنسنف ناس نأ   

يف اهعامتجا باقعأ يف فرطلا ىلإ ةنجللا نم ةمدقملا لمعلا ةطخ نمض كلذو لاثتمالا ىلإ ا  لةحقنملا  دوع
تاسايقلا نم نيماع لبق لاثتمالا ىلإ فرطلا ديعيس يذلا رمألا ،هيلوي/زومت . ًالصأ تحرتقا يتلا ةيعجرملا 

صصح ماظن لاخدإب تدهعتو داريتسالا صيخارتل ًاماظن تقبط دق ا   ةقبطل ةدفنتسملا د اومللأ امك
نأ عقوتملا نم ناك نإو ،٢٠٠٤ماع نم ريخألا عبرلا يف نوزوألا    .٢٠٠٥لئاوأ يف ذيفنتلا زيح لخد ي 

ىلع ةنجللا تقفاوو  - ٨٥ اولانيدانيرغ رزجو تنسنف ناسنأشب ررقملا عورشم ةلاحإ   قفرملا يف در  
ريرقتلا اذ) نون عرفلا( لوألا فارطألا عامتجا ىلإ  ،.  

 ٣٣/٩ ةيصوتلا

  )١٣/٢٠ررقملا (ناتسكيجاط   - ٩  
لثممتراشأ  - ٨٦ ةنامألا ة  خب ناتسكيجاط مزلأ دق١٣/٢٠ررقمل ا نأىلإ   تابكرم نم اهكالهتسا ضف  

قفتي امب ٢٠٠٣يف تابكرملا هذهل اهكالهتسا نع تانايب ناتسكيجاط تمدق و. ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  
لاثتمالا بوص ناتسكيجاط هتزرحأ يذلا مدقتلا ر يدقتلا عم ةنجللا تظحالو. يعجرملا اهسايقو

ا   .امازتلال
لثمم لاقو . ةنجللا نم ةوعد ىلع ءانب هنم قحال تقو يف عامتجالا ناتسكيجاط لثمم رضحو  - ٨٧

هتامازتلاب ءافولا يف هدلب اهققح يتلا تاحاجنلا لجسىلع قلعي نأ دوي ناتسكبجاط لثمم نإ ةنامألا   
ت يتلا بعاصملا ءوضيف كلذو هلمع ةطخ بجومب لاقتنا ةلحرمب اىرخأ نادلب اههجا و     .اداصتقا رمت

نعو هدلب يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تامادختسا نع ًالماك ًاضرع ناتسكيجاط لثمم مدقو   - ٨٨
ٍفي مل هدلب نأ ىلإ راشأو١٣/٢٠ررقملا تابلطت مللاثتمالل ناتسكيجاط اهلذبت يتلا دوهجلا  هتامازتلا عيمجب   .  
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ةيصوتلاو ١١/٢٥ررقملا (ناتسنامكرت   - ١٠    ٣٢/٤(  
لثممتركذ  - ٨٩ ماعب ةقلعتملا كلت ءانثتساب ةصقانلا تامولعملا عيمج تمدق ناتسنامكرت نأ ةنامألا ة   

ديدج ليومت ىلإ لجاع وحن ىلع جاتحت ناتسنامكرت نأ ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم راشأو . ٢٠٠٣
تاعورشم ذيفنت مت ثيح لاقتنا ةلحرمب ا ذو يسسؤملا زيزعتلل  اداصتقا رمت يتلا نادلبلا نأش ا  أش كل

ًامدقت نوينعملانولوؤسملاققحو ةليوط ةرتف ذنم يسسؤملا زيزعتلا  لثممتحرشو.   تامولعملا نأ ةنامألا ة   
زإ يجيتارتسالا هج  نأ حضوأ يذلا ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم تبلط دق رمألا اذ  تاردقلا ءانب ءا ةقلعتملا

دادعإلا ديق لاز ام،نادلبلا كلتليسسؤملا ءانبلا ةدعاسم رفوي دق يذلاو  اذه قيبطت نأ تحضوأ امك.    
ديدجتلا نأشب ةيملاعلا ةئيبلا قفرم سلجم رارق ىلعو رفاوتملا ليومتلا ىلع لاح يأ ىلع دمتعي فوس جهنلا 

  .ةيئايميكلا داوملل ةيلودلا ةرادإلليلاحلا يجيتارتسال ا جهنلا جئاتنب رثأتي نأ نكمي امكدراوملل عبارلا 
غلابم يه ةينعملا غلابملا نأو حلم عباط تاذ ةلأسملا نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم دكأو   - ٩٠

نيكمتل ليومت ةذفان ريفوت ىلع قفرملا عجشي نأ يرورضلا نم نأو ةيملاعلا ةئيبلا قفر مل ةبسنلابًايبسن ةريغص 
ةجيتن تاقوعمل ،كلذ نود ضرعتت دق يتلا يسسؤملا زيزعتلا تاعورشم نم ةدافتسالا نم نادلبلا كلت  
قيقحت ىلع دعاست فوس ىنعملا اذ . ةدحوملا ةيملاعلا ةئيبلا قفرم تاءارجإل  ةنجللا نم ةيوق ةيصوت نإ لاقو
تادعاسم ىلإ ًاضيأ ج اتحتضفخنملا كالهتسالا تاذ نادلبلا نأ ةنجللا ءاضعأ دحأ دكأو . ةجيتنلا كلت
  .يسسؤملا زيزعتلا قيقحتل ةيلام

ىلع درلاو ةيفاضإ تامولعم ميدقت فد   - ٩١  ةنجللا عامتجا روضحل ناتسنامكرت لثمم يعد امك
  .عامتجالا رضحي مل هنأ الإ ،ةلئسألا

  :يلي ام ىلع كلذ ىلع ءانب ةنجللا تقفاوو  - ٩٢
ماع نع تانايب غلبت مل ناتسنامكرت نأ ىلإ فسألا عم ريشت نأ  )أ(   نود لاح امم ٢٠٠٣   

ررقملا بجومب ا   ءابو فلأ نيقفرملا داوم نم يجيردتلا صلختلا نأشب ١٥/٢٥امازتلال اهلاثتمال مييقت ءارجإ  
  ؛٢٠٠٣رياني /يناثلا نوناك لولحب

رظنت يكل لاجعتسالا هجو ىلع ٢٠٠٣ماع نع هتانايب غلبي نأ ناتسنامكرت نم بلطلا   )ب(    
  ؛لبقملا اهعامتجا يف ةنجللا اهيف

قفرملا يف دراولا ،تانايبلا غالبا لوانتي يذلا ررقملا عورشم يف ناتسنامكرت جاردإ  )ج(    
  .فارطألا عامتجا ىلإ هتلاحإ ررقملاوريرقتلا اذهل ) فلأ عرفلا(لوألا 

  ٣٣/١٠ةيصوتلا 
  ادنغوأ  - ١٠  

نأشب تذختا دق نوكت دق تاءارجإ ةيأ نع اهريرقت دعب مدقت مل ادنغوأ نأ ةنامألا لثمم ركذ  - ٩٣  
ررقملاب ًالمع نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةمدختسملا تادعملا نم تادراولا ىلع رظح قيبطت ركذو . ١٥/٤٣ 

هنأ الإ لاثتمالا ىلع  ةدعاسملل اهجمانرب ىضتقمب ادنغوأ دعاست هتمظنم نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم
تادعملاب ةصاخلا تاعيرشتلا قيبطتب قلعتي اميف نايحألا نم ريثك يف  أشنت تالكشملا نأ ىلإ راشأ
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يذلا عونلانم صيخارتلا ماظن ذيفنت ببسب  سيلو نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةمدختسملا مظعم هب لمعت   
نآلا تحضأ يتلا ٥ةداملا ىضتقمب ةلماعلا فارطألا    .هب ةيارد ىلع 

نغوأ رّكذت نأ ىلع ةنجللاتقفاواذلو   - ٩٤ اهبناج نم رظح ضرف نأشب ريرقت ميدقتب ا    امازتلاب اد
رظنلا ةنجلل حيتي تقو يف كلذ لعفت نأ اهنم تبلطو نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةمدختسملا تادعملا ىلع 

نيثالثلاو ةعبارلا ا    .رود لالخ هيف
  ٣٣/١١ةيصوتلا 

فارطألا تاعومتايصوتل لذيفنتلا ةنجل ةعباتم   -ميج     ةبسنلاب  
  )٣٢/٩ةيصوتلا (اينيمرأ   - ١  

ُط دق هنأ ةنامألاةلثممت ركذ  - ٩٥ تاريدقتلا لضفأ ميدقت ٣٢/٩ةيصوتلا يف اينيمرأ نم بل   نع ةنكمملا  
ةداملا ىضتقمب ١٩٩١ و١٩٨٩ و١٩٨٦ساسألا تاونس نم رثكأ وأ ةنس  لوكوتوربلا نم٧  تظحالو .  

ىلع تقفاوو تانايبلا نع غالبالا نأشب ا مازتلاللاثتمالا ىلإ اينيمرأ ةدوع ريدقتلا عم ةنجللا  اهمسأ ةلازإا  
  .٣٢/٩ةيصوتلا يف دراولا ررقملا عورشم نم 

  ٣٣/١٢ةيصوتلا 
  )٣٢/٢ةيصوتلا (يبسنيربو يموت ناسو رضخألا سأرلا   - ٢  

لثممتركذ  - ٩٦ ةيصوتلا يف يبيسنربو يموت واسو رضخألا سأرلا نم بلط دق هنأ ةنامألا ة   ٣٢/١٢، 
ىلإ امضنا ام . ةبولطملا تانايبلا عيمج نافرطلا مدق ،ريخألا عامتجالا ذنمو. ةرخأتملاتاناي بلا ميدقت  إف اذلو

يتياهو واسيب اينيغو ادانيرغو يتوبيجو نيصلا يهو ٣٢/٢ةيصوتلا يف ةدراولا ىرخألا فارطألا   
لاموصلاو ايريجينو ور وانو ةدحوملا ايزينوركيم تايالوو لاشرام رزجو يلامو ايريبيلو دنهلاو سارودنهو
تاررقملل ةباجتسا تانايبلا ميدقت يف ،مانيروسو عم ةنجللا تظحالو . ١٥/١٨ و١٥/١٧ و١٥/١٦ 

لوكوتوربلا ىضتقمبةمزاللاتامولعملا غالب إيف ف ارطألاعيمج دوهج ريدقتلا   .  
  )٣٢/٣ةيصوتلا (يوينو كوك رزج   - ٣  

لثممتركذ  - ٩٧ ىتح مدقت مل كوك رزج نأ ةنامألاة  حرتقاو تانايب ةيأهخيرات   ررقملا عورشم ميدقت ت   
عامتجا ىلإ ةيلاحلا هتروصب  ٢٠٠٤هيلوي /زومت يفقباسلا اهعامتجا لالخ ةنجللا هيف ترظن يذلا 

ممألا جمانرب نأ بةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ الثمم حضوأو . فارطألا
ىلإ وروانو يوينو كوك رزج ةفاضإب قودنصلا ىلإ ًاحرتقممدق دق ةئيبلل ةدحتملا  طيحملا رزج ةيجيتارتسا   

  .ةيلاحلا ئداهلا
مدعل فارطألاىلإ تاداقتنا هيجوت يف ءدبلا ناك اذإ امع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم لءاستو   - ٩٨  

سكع ىلإ يدؤي ال ،لوكوتوربلا ىلعًارخؤم هيف تقدص دق يذلا تقولا يف اهلاثتما  ًالدبف : دوشنم وه ام 
ىلع قيدصتلاب اهرارقل فسأت نأ ىلإ كلذ يدؤي دق لاثتمالا ىلإ يعسلا ىلع فارطألاهذه عجشن نأ نم   

لثممتراشأو. لوكوتوربلا كوك رزج قيدصتب ديشي ررقملا عورشم نأ ىلإ ةنامألا ة  ىلع ًارخؤم يوينو  
طقف لوكوتوربلا  نم تادعاسم ىلع نآلا ىتح الصحيمل ا مأو ىلع ةوالعو ،فارطألا ددعتم قودنصلا  
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فورظ نع رظنلا فرصب اهلاثتما مدعب فارطألا ريكذت ىلإ ،ا   اصاصتخال ًاقفو ،ةرطضم ةنجللا نإف كلذ
  .لوكوتوربلا ىلع اهقيدصت

قفرملا يف دراولا ررقملا عورشم ميدقت ىلع ةنجللا تقفاو  - ٩٩ فارطألا عامتجا ىلإ ريرقتلا اذلوألا   .  
  ٣٣/١٣ةيصوتلا 

  )٣٢/٤ةيصوتلا (وكانومو ايسينودنأو ادانيرغو ةد حوملا ايزينوركيم تايالوو الوغنأ  - ٤  
بلط دق  وكانومو ايسينودنأو ادانيرغو ةدحوملا ايزينوركيم تايالوو الوغنأنأ ةنامألا لثمم ركذ   -١٠٠

ريرقت ميدقت ٤/٣٢ ةيصوتلا يف اهنم ادانيرغو الوغنأ تمد ق ريخألا عامتجالا ذنمو ةصقانلاتانايبلا نع  
ا ا اللاثتمالا ىلإ فارطألا هذه ةدوع ريدقتلا عم ةنجللا تظحالو . انايب وكانومو ايسينودنأو امازتل

  .لوكوتوربلا ىضتقمب تانايبلا نع غالبالاب
ا   -١٠١ ما وعألانع  ةرخأتملاانايب نآلا ىتح غلبت مل ةدحوملا ايزينوركيم تايالو نأ ةنامألا لثمم ركذو

  .٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و٢٠٠١
قفرملا يف دراولا تانايبلا نع غالبإلاب قلعتملا ررقملا عورشم يف ةدحوملا ايزينوركيم تايالو جاردإ   -١٠٢

فارطألا عامتجال مدقيس يذلا ريرقتلا اذ  لوألا.  
  ٣٣/١٤ةيصوتلا 

  )٣٢/٥ةيصوتلا (والابو واسيب اينيغ   - ٥
نع اريسفت امدقت نأ ٣٢/٥ةيصوتلا يف ،والابو واس يب اينيغ نم بلُط هنإ ةنامألا لثمم لاق  -١٠٣  ،

ةرسفم ،ريخألا عامتجالا ذنم ،والاب تدر دقو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم دئازلا امهكالهتسا
غالبإلا يف أطخ ىلإ اعجار ناك هنع تغلبأ يذلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا نأب 

تابكرم ةباقر ريبادتل دلبلا اذه لاثتما تدكأو والاب درب ريدقتلا عم املع ةنجلل ا تطاحأو. تانايبلا نع
  .٢٠٠٣ماعل ةبسنلاب لوكوتوربلا يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 

نم يجيردتلا صلختلا ريبادت نع تامولعم تمدق واسيب اينيغ نأب كلذك ةنامألا لثمم حرصو   -١٠٤
 -رخآلاو ،ادويق نمضتي امهدحأ ،نيهويرانيس تحرطو ،ةيرولفةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا 

ويرانيس نأ ىلإ ريشي ذإ ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم حرتقاو . دويق نودب ،يجيردتلا صلختلا زاجنإل
نوكي امبر هنأ ٢٠١٠ماع ىتح لاثتما مدع ةلاح يف اهلعجيس واسيب اينيغ هتزجوأ يذلا يجيردتلا صلختلا   ،

  .سايقلا تارشؤمل هدادعإ دنع نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحملا نانطألاو ةيرتملا نانطألا نيب طلخ دقدلبلا 
فص يف جردتس يتلا ةحيحصلا ماقرألا نأو ثدح دق ًايباسح أطخ نأ حيضوت كلذ دعب متو   -١٠٥

ةقيثولا نم ٩ص لودجلا يف " دويقلاعم "  UNEP/OzL.Pro/ImpCom/33/3 نوكت فوس  ،٢٦،٢٧٥ 
نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط٣،٩٤١ و٣،٩٤١ و٣،٩٤١ و١٣،١٣٧ و١٣،١٣٧و نأ ظحولو .  

اهيلع ظفاحتو ٢٠٠٤يف لاثتمالا ةلاح ىلإ واسيب اينيغ ديعت فوس ةلدعملا ةيعجرملا ةيسايقلا تاقالعلا هذه   
  .٢٠٠٧ و٢٠٠٥يف ضفخلا كلذ يف امب صلختلا خيرات ىتح ةلاحلا هذه يف 

ىلع باجأو ،ةنجللا نم ةوعد ىلع ءانب واسيب اينيغ لثمم رضح ،عامتجالا نم ةقحال ةلحرم يفو   -١٠٦
ةدراولا ةيعجرملا ةيسايقلا تاقالعلا لاثتما مدع نأ ةقيقح ديدج نم دكأو . ةنجللا هيلإ اهتهجو يتلا ةلئسألا 
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مازتلا دكأو باسحلا يف أطخ ىلإ عجري امنإ لوكوتوربلا يف ةبقارملا ريبادتل هدلب اهحرتقا يتلا لمعلا ةطخ يف  
ةدفنتسملا داوملا كالهتساب نيقلعتملا نينوناقلا يعورشم نأ حرشو . نوزوألا ةقبط ةيامحب واسيب اينيغ

عقوتملا نم ناكو ،ةيروهمجلا سيئرو ءارزولا سلجم امهيلع قفاو دق داوملا هذه داريتسا ميظنتبو ،نوزوألل 
ةرتف لالخ امهذافن أدبي نأ رظتنملا نم نأ الإ ٢٠٠٤ ربوتكأ/لوألا نيرشت يف نيكصلا نايرس أدبي نأ  

  .عوبسألا اذه امبر ةياغلل ةزيجو
ىلإ ريرقتلا اذ   -١٠٧  لوألا قفرملا يف دراولا واسيب اينيغ نأشب ررقملا عورشم ميدقت ىلع ةنجللا تقفاو

  .فارطألا عامتجا
  ٣٣/١٥ةيصوتلا 

  )٣٢/٦ةيصوتلا (لاموصلاو وتوسيل   -٦
ةيصوتلا يف ،لاموصلاو وتوسيل نم بلُط هنإ ةنامألا لثمم لاق  -١٠٨ اريسفت امدقت نأ ٣٢/٦   ،

ةلافكل نمزلا ةددحم سايق تارشؤمب نيتبوحصم لمع يتطخ ميدقتو تانولاهلا نم دئازلا امهكالهتسال 
لاثتمالا ىلإ ةيروفلا ام  ماع يف تانولاهلا نم رهاظلا دئازلا اهكالهتسا نأب وتوسيل ترسف دقو . دوع
سايق تارشؤمب ةبوحصم لمع ةطخ دعب اميف تمدق ا ٢٠٠٢  أو تانايبلل اهميدقت يف ينقت أطخ ىلإ عجري  

لك نم يجيردتلا صلختلاب ،ةطخلا بجومب ،موقتسو . لاثتمالا ىلإ ةيروفلا ةدوعلا ةلافكل نمزلا ةددحم
ةيرورضلا تامادختسالا ءانثتساب٢٠٠٨ماع لولحب تانولاهلا نم اهكالهتسا  ىلع ةطخلا تلمتش ا امك. ، 

  .صصحلل ماظن
الإ ،لوكوتوربلا بجومب ،ةيرورضلا تامادختسالا تاءانثتساب حمسي ال هنأ ىلإ ةنامألا لثمم راشأ   -١٠٩

  .٢٠١٠ماع يف الإ ،ةيمانلا نادلبلل ةبسنلاب ،ققحتي نل يذلاو ،ماتلا يجيردتلا صلختلا دعب 
الإ ةلئسألا ىلع ةباجإللو ةيفاضإ تامولعم ميدق تل ةنجللا عامتجا يف روضحلا ىلإ وتوسيل تيعدو  - ١١٠

  .لثمم يأ رضحي مل هنأ
اذ ) لوألا مسقلا(لوألا قفرملا يف دراولا وتوسيل نأشب ررقملا عورشم ميدقت ىلع ةنجللا تقفاو   -١١١ 

نم مدقملا ددحم ينمز راطإ نمض ةيعجرم سايق تامالعب ةدوزملا لمعلا ةطخ ىلع دمتعي يذلاو ريرقتلا 
  .فارطألا عامتجا ىلإ عامتجالا لبق ةنامألا ىلإ فرطلا

  ٣٣/١٦ةيصوتلا 
هكالهتسا نأشب فرطلا اذه نم در يأ يقلت متي مل هنأب ةنامألا لثمم غلبأ ،لاموصلاب قلعتي اميفو   -١١٢

نم ةحقنم ةخسن ةلاحإ ىلع ةنجللا تقفاو اذلو . ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢يماعل ةبسنلاب تانولاهلا نم دئازلا 
فارطألا عامتجا ىلإ٣٢/٦ةيصوتلا يف دراولا ر رقملا عورشم لوألا قفرملا يف ررقملاعورشم دريو .    
  .يلاحلا ريرقتلاب) ميج عرفلا(

  ٣٣/١٧ةيصوتلا 
  )٣٢/٧ةيصوتلا (نامعو لاشرام رزج   -٧

اريسفت امدقت نأ ٣٢/٧ةيصوتلا يف ،نامعو لاشرام رزج نم بلُط هنإ ةنامألا لثمم لاق   -١١٣  ،
نأب لاشرام رزج تحضوأ دقو . ٢٠٠٣ماعل ةبسنلاب ليثيملا مروفورولك نم دئاز لا امهكالهتسال
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لاشرام رزج لاثتما ةنجللا تدكأو . تانايبلا نع غالبإلا يف أطخ ىلإ عجري هنع غلبملا اهكالهتسا
ماعل ةبسنلاب ليثيملا مروفورولك نم يجيردتلا صلختلاب ا   نم اهمسا عفر ىلع تقفاوو ٢٠٠٣امازتلال  

ةيصوتلا يف دراولا ررقملا عورشم  ٣٢/٧.  
١١٤-   مروفورولك نم نط ٠،٠٠٣كالهتسا نع تغلبأ دق تناك يتلا ،نام ع نإ ةنامألا لثمم لاق  

اهكالهتسا تاجايتحانع ةدايزب ،ليثيملا  ، ةغلابلا  ةحاتم لئادب اهيدل نكي مل هنأ ىلإ اضيأ تراشأ ،ارفص  
يربتخملا تامادختسالا ىلعرصاقاهكالهتسا نأو  ةيرورضلا تاطايتحالا عيمج تذختا ا    أو ،ةينالديصلاو ة

  .٢٠٠٥ماع نم ارابتعا ىرخألا تادراولا ىلع ارظح تضرفو 
لاثتمالا ىلإ ةدوعلا يف اهدوهجل نامع ىلع ءانثلا ىلع ةنجللا تقفاوكلذلو   -١١٥ ررقملا عورشم ميدقتو  

امتجا ىلإ ريرقتلا اذ) مال عرفلا(لوألا قفرملا يف دراولا  فارطألا ع.  
  ٣٣/١٨ةيصوتلا 

  )٣٢/٨ةيصوتلا (قيبمزومو وغنوكلا   -٨
ديزي ليثيملا ديمورب نم كالهتسا نع ٢٠٠٣ماعل ةبسنلاب ،تغلبأ وغنوكلا نإ ةنامألا لثمم لاق   -١١٦  ،

لوليأ٣٠لبق كلذل اريسفت مدقي نأ دلبلا اذه نم ةنامألا تبلط دقو . ديمجتلا ىوتسم نع دقو . ربمتبس/  
ةنامألا ىلإ ا نوكلا تدر  ايرحت جئاتن لسرتسو نيدروتسملا ضعب لبق نم دئازلا كالهتسالا يف ققحت ا  أب وغ
ةكرش دوصقملا دروتسملا نأ يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب نم ةمدقملا تامولعملا نيبتو . نكمي ام عرسأب
  .ليثيملا ديمورب اهيف مدختسا يتلا ضارغألا نايبت متي مل هنأ الإ ،ةيطفن

يف وغنوكلا ىلإ تلسرأ دق ةثعب نأب ةنجللا كلذ دعب يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم غلبأو   -١١٧
ةيبيردت لمع ةقلح تدقعو٢٠٠٤ربوتكأ /لوألا نيرشت يف لاثتمالا مدع ةلاح فقوتت نأ لومأملا نمو .  

٢٠٠٥.  
ا اذ) ءاه عرفلا( لوألاقفرملا يف دراولا ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع ةنجللا تقفاوو   -١١٨  ىلإ ريرقتل

  .فارطألا عامتجا
  ٣٣/١٩ةيصوتلا 

 ٢٠٠٢يماع يف ليثيملا ديمورب نم دئاز كالهتسا نع تغلبأ قيبم ازوم نإ ةنامألا لثمم لاق  -١١٩
لوليأ٣٠لبق اريسفت مدقت نأ اهنم ةنامألا تبلط دقو . ٢٠٠٣و قيبمزوم تمدق دقو . ٢٠٠٤ربمتبس /  

ا  ماع يف دئازلا كالهتسالل ريسفت يأ مدقت مل اهنكلو ٢٠٠٣ماع يف لاثتما ةلاح يف أ نيبت ةديدج تانايب  ،
٢٠٠٢.  

عم تيرجأ يتلا تاشقانملا لالخ ،لصح جمانربلا نأب ةئيبللةدحتملا ممألا جمانرب لثمم حرص   -١٢٠  
نم نيعرازمةمث نإ . ةباتك اهبلطب كلذ دعب ماق ةيفاضإ تامولعم ىلع ،قيبمازوم ةماقإلل اوداع رواجم دلب   

ام ىلع ةلكشملا ةجلاعم ىلع دالبلا تاردق تلظ نيح يف ليثيملا ديمورب مادختسا دادزا مث نمو قيبم ازوم يف
  .ليثيملا ديموربل صاخ حسمب عالطضالا ةرورض يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم حرتقاو. يه
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يبمزوم نم بلطي ةديدج ررقم ةغايص ىلع ةنجللاتقفاوكلذلو   -١٢١ تامولعملا عيمج مدقت نأ ق  
يتلا ريبادتلا مدقت نأو ٢٠٠٢ماعب ةصاخلا ةدايزلا حيضوتل ةبولطملا  نم دحلالجأ نم ا ذختا،  كلذ  

  .كالهتسالا
  ٣٣/٢٠ةيصوتلا 

  تانايبلا ريرقت نع ةئشانلا لاثتمالا اياضق يف رظنلا  -ًاعباس
  تانايبلا نع غالبإلا  -فلأ

. تاـنايبلا ريرقت نـع ةـئشانلا لاـثتمالا اـياضقب صاـخلاد ـنبلا ةـنامألا لـثمم مدق  -١٢٢
قئاثولا يف نأشلا اذ   ةيليصفت تامولعم درتوUNEP/OzL.Pro/16/4و UNEP/Ozl.Pro/16/4/Add.1 

يأ نع غلبت مل -يوينو كوك رزجو ناتسناغفأفارطأ  ةثالث نإ لاقو. UNEP/OzL.Pro/ImpCom/33/3و  
ةدراولا غالبإلا تاطارتشال لاثتما مدع ةلاح يف ا و ساسألا ةنس نع ةتبلا تانايب  إف كلذلو ،ساسألا طخ

لودج نم ، )ج (٦دنب لاتحت يوينو كوك رزج يتلاح يف لعفلاب رظنلا مت دق هنأ ثيحو . ٧ةداملا يف 
  .يلاحلا دنبلا تحت ناتسناغفأ ةلاح يف طقف رظنلا نيعتيف لامعألا

ىلع تقدص ،ناتوب لثم كلذ يف اهلثم ،ناتسناغفأ نأ ةئيبللةدحتملا ممألا جمانرب لثمم حرش   -١٢٣  
ةنورملاو ةءافكلا نم ةريبك ةجرد ىلع ةيذيفنتلا ةنجللا تناك دقو . طقف ادج ارخؤم لايرتنوم لوكوتورب

تادعاسملابنيفرطلااهديوزتب نيتلاحلا نيتاه يف  ، نيفرطلاالك ىدلو .   تادربملا ةرادإل ططخو ةيرطق جمارب  
فيلكتو ةموكحلا يف ةينطو نوزوأ ةدحو سيسأت مت دقو . يسسؤملا زيزعتلا عيراشمنم ناديفتستو 

عم فارطألا يثالث قافتا ىلع ناتسناغفأ تعقو امك . لوكوتوربلا ذيفنت ىلع فارشإلا ماهمب نيلوؤسملا
ريغ راجتالاةحفاكم يف ةدعاسملل ناتسكابو ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج  مدق تلا نع امغر هنأ ديب. عورشملا 

  .رابتعالا يف ةصاخلا فورظلا هذه ذخأ يغبنيو ةقيقد ناتسناغفأ يف ةلاحلا لازت ال ،ظوحلملا
مدقت نأ فارطألا ىلع نيعتي هنأب ديفي يذلا لوكوتوربلا صنىلإ اوراشأ ةنجللا ءاضعأ نأ مغر   -١٢٤  

ةنجللا نإف ،قيدصتلا نم رهشأ ةثالث لالخ ا   ناتسناغفأ دوهجب تملع نأ دعب، تقفاوانايب نع ريراقت  
ىتح ةعستملا تبلط اهنكلو ،ا تقولا كلذ   انايب نع ريراقتل ناتسناغفأ ميدقتل يئا  دعوم ديدحت مدع ىلع  ،

نكمي ام عرسأب كلذ لعفي نأفرطلانم  نأو ،حوسملا عيمج لامكتسا ةيناكمإ لفكي نأ كلذ نأش نمو .  
قفرملا يفلباقملاررقملا عورشم دريو . ةقيقد ريراقت ميدقتو ،تانايبلا عيمجت متي لوألا  اذ ) ءاب عرفلا(   
  .ريرقتلا

  ٣٣/٢١ةيصوتلا 
يه ،ةيونس تانايب مدقت مل ادلب١١نأ ةنامألا لثمم حرش   -١٢٥ ايزينوركيم تايالوو ،اناوستوب :  

دنبلا تحت ا -ناتسنامكرتو ،وتوسيلو ،ةدحتملا  الاح يف رظن دقو ايربيلو -لامعألا لودج نم) ب(٦   
نيعتي كلذلو . ولافوتو ناميلس رزجو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو يسورلا داحتالاو وروانو نياتشنتخلو

نهارلا دنبلا تحت ةريخألا ةعبسلافارطألاتالاح ةجلاعم  ايروك ةيروهمج و نياتشنتخلتمدق دقو .  
  .لاثتما مدع ةلاح يف ادوعت مل مث نمو ارخؤم تانايب ارسيوسو

فارتعالا نيعيتو ا قتلا عم ةنجللا تظحال  -١٢٦  انايب نع ةيمانلا نادلبلا غالبإ يف ريبكلا نسحتلا ريد
 ، لاقتنا ةلحرمب ا  اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةضفخنم ماجحأل ةكلهتسملا نادلبلا اميس الو نادلبلا كلت دوهجب
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ةئاملا  يف٩٠نم رثكأ غلبأو ،ساسألا طخ تانايب نع تغلبأ نادلبلا هذه عيمجف . دوهجلا هذه عيجشتو  
يف يئاهنلا دعوملا لبق ٢٠٠٣تانايب نع اهيف  لوليأ٣٠  دوهجلا ريدقتلا عم ةنجللا تظحال امك . ربمتبس/ 

ىلع ةبعشلا تثحو لاثتمالا ةدعاسمل اهجمانرب راطإ يف داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش اهتلذب يتلا 
تانايبلا نع غلبتيتلا نادلبلا ددع نيسحت ةدايزو هذه عفدلا ةوق ىلع ةظفاحملا  .  

ماع نع تانايب تمدق دق افرط ٨٢نأ ريدقتلا عم ةنجللا تظحال   -١٢٧ لولحب ٢٠٠٣   ٣٠ 
ةنامأو لب بسحف ةنجلل ال كلذ دعاس دقو . ١٥/١٥ررقملا يف بلط يذلا وحنلا ىلع هينوي /ناريزح

ضعب يف ببستي ن أ نكمي عونلا اذه نم ركبملا غالبالا نأب ةنجللا ترقأو. فارطألا ددعتم قودنصلا
الإ ةريغصلا ةيرزجلا لودلاو كالهتسالا ةضفخنم نادلبلا اميس الو فارطألا ضعبل تابوعص يف نايحألا 

ررقملا نأ تركذتسا ا  لبق تانايبلا نع غالبالا ىلع فارطألا ،بلطي ملو ،عجش دق ١٥/١٥أ  ٣٠ 
يف دراولا تانايبلا نع غالبالا ةلأسم لوانتي يذلا ررقملا عورشم ميدقت ىلع ةنجللا تقفاوو . هينوي/ناريزح

فارطألا عامتجا ىلإ ريرقتلا اذ) فلأ عرفلا(لوألا قفرملا  .  
  ٣٣/٢٢ةيصوتلا 

  ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا  -ءاب
ةداملا بجومب لماعلا ريغ دلبلا يه ناجيبرذأ نإ ،يعرفلا دنبلل هميدقت ضرعم يف ،ةنامألا لثمم لاق   -١٢٨

قلعتي اميف ،ديحولا ٥ لاثتما مدع ةلاح يف هنأ نيبت يذلا ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتساب  
اهيف تبي مل يتلا ىرخألا ةيضقلاو ). ب(٦دنبلا تحت لعفلاب ةلاحلا يف رظنلا مت دقو . كالهتسالا نأشب
ةداملا هذه نم هكالهتسا عيمج نأبفرطلاغلبأ دقو . ناثيملا ورولك وموربل ادنك مادختساب قلعتت نم ناك    
ناثيملا ورولك ومورب مادختسا نوكي نأ يغبني هنأ ىلإ رظنلابو . ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا لجأ

تناك نإ امم نقيت مدع تراثأ ادنك ةلاح نإف ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ نادلبلل ةبسنلاب ارفص   ،
  .المأ ءانثتسالل ةلهؤم ناثيملا ورولك وموربل ةيربتخملا تامادختسالا 

نأب فرطلا غلبأ دقو . ليثيملا ورولكوموربل ادنك مادختساب قلعتت ةديحولا ةقلعملا ةلأسملا تناكو  -١٢٩
نأ عطتست مل ا . ةيليلاحتلاو ةيربتخملا تامادختسالل هعيمج ناك ةداملا هذه نم هكالهتسا  أ ةنامألا تركذو

ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإب قلعتت يتلا فارطألا تاررقم عم قستي كالهتسالا اذه ناك اذإ ام ددحت 
  .ليلاحتلاو تاربتخملا ضارغأل

عامتجا اهذختا يتلا تاررقملا عيمج دامتعا مت ١٥/٨ررقملا ءانثتساب ةنامألا تحرش امك   -١٣٠  ،
 ١٥/٨ررقملا دم دقو . ةباقرلل ةعضاخ ةدام ناثيملا ورولك ومورب حبصي نأ لبق تاءانثتسالا نأشب فارطألا
لمشي ناك نإ هتغايص نم حضتي ال نكلو ٢٠٠٧ماع ىلإ ةيربتخملا تامادختسالا تاءان ثتسا قاطن  ،
تامادختسالل ائراط ءانثتسا ةيبوروألا ةعامجلا تحنم دقف ،كلذ ىلع ةوالعو . ال مأ ناثيملا ورولك ومورب
عضخت ادنكل ةيرب تخملا تامادختسالا تناك نإ ام لوح لؤاستلا ريثي ام وهو ،ةباقرلل ةعضاخ داومل ةيربتخملا
  . ال مأ لاثتما ةلاح يف دلبلا اذه ناك نإ مث نمو ،ءانثتسالل

هنأو ،هليدعت وأ لوكوتوربلا ريسفت ىلع رداقلا وه هدحو فارطألا عامتجا نأ ةنجللا تأترا   -١٣١
  .ةيضقلا يف رظنلا ةلصاوم لبق ةينوناق ةروشم سامتلا نيعتي
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يف ناثيملا ورولك ومورب جاردإ مدع يف ببسلا نع ًاح يضوت كلذ دعي ةنجللا ءاضعأ دحأ بلطو  -١٣٢
اهيلع قفاو يتلا ليلاحتلاو تاربتخملا تامادختساب ةصاخلا تاءانثتسالا يف ةجردملا " ىرخألا داوملا"ةئف 

فارطألا نم ةبراضتم لئاسر اوقلت م. فارطألل سداسلا عامتجالا  ةيحان نمف . أ ةنامألا لثمم حضوأو
ناثيملا ورولك ومورب لمشت ا" ىرخألا داوملا"ةئف ريسفت نكمي   تاشقانم تيرجأ ىرخأ ةيحان نمو . أ ىلع

فارطألل رشع سماخلا عامتجالا قفاوو ،ناثيملا ورولك ومورب لمشتل ةئفلا هذه عيسوت نأشب ًاصيصخ 
ةعامجلا ةطساوب ليلحتلا لا ٢٠٠٣ماع   او تاربتخملا يف ةداملا هذه مادختسال ئراط ءافعإ ىلع  

  .ناثيملا ورولك ومورب لعفلاب لمشت ال ةئفلا نأ دقتعت فارطألا نأ ىلإ ريشي اممةلاح لك يف ،ةيبورو ألا
  :يلي ام ىلع ةنجللا تقفاو اذلو  -١٣٣

ىلإ ليثيملا وروكلوموربلا هكالهتساب قلعتي اميف ادنك لاثتما ةلاح نأشب اهتيصوت ءاجرإ   )أ(  
ءافعإلا نأشب فارطألا تاررقم نايرس ىدم نأشب ف ارطألا عامتجا نم هيجوت ىلع لوصحلا متي نأ

ىلع ةيرورضلا ةيليلاحتلاو ةيربتخملا ضارغألا يف ةبقارملل ةعضاخلا داوملا تامادختسا نم يملاعلا 
  ؛ليثيملا ورولكوموربلا

  .رشع سداسلا فارطألا عامتجا نم هيجوتلا اذه بلطت  )ب(  
  ٣٣/٢٣ةيصوتلا 

نم ةياغلل ةليئض تايمك نمضتت يتلا لاثتمالا مدع تالاح نأ ىلإ ةنجللا ءاضعأ ضعب راشأو   -١٣٤
هذه يف نكمي كلذ نم ًالدب نكمي هنأو ةنامألا دراومو ةينازيم نم ريثكلا كلهتست ةباقرلل ةعضاخلا داوملا 

ةصاخ ةيمهأ يستكت فوس ةلأسملا هذه نأب مهداقتعا نع اوبرعأو . ةيباتك ريذحت لئاسر لاسرإ تالاحلا
ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا موقت امدنع ةمداقلا تاونسلا لالخ ماجحأل ةكلهتسملا نادلبلا اميس الو ٥   

  .٢٠٠٧ و٢٠٠٥يف ةباقرلا ريبادتل اهلاثتما نع غالبإلاب ةضفخنم 
ةيمكلا نع رظنلا فرصب ساسألا اذه ىلع لاثتمالا مدع ةجلاعم ةرورض نورخآ ءاضعأ يأرو   -١٣٥

ددصلا اذه يف ةنورم يأب حمسيال لوكوتوربلا نأ ثيح ةينعملا لوصحلا ةرورض ءاضعألا ضعب يأرو .  
نأ الإ ةدحتملا ممألا يف ةينوناقلا نوؤشلا بتكم نم لكشلا اذ   ةنامألا لثمم ديدجت يأ نأشب ىوتف ىلع

نأ ىلإ راشأ امك . فارطألا عامتجا يه ذيفنتلا ةنجل لمع مكحت يتلا ايلعلا ةينوناقلا ةطلسلا نأ حضوأ
دعب ةنس دارطاب دادزتل طقف ةريغص ةيمكب نايحألا نم ريثك يف أدب دق لاثتمالا مدع نأ تتبثأ ةبرجتلا 

ىلإ ةدوعلل ةدعاسملاب دوزي هنإف ،فارطألا دحأ لاثتما مدع نيبتي امدنع هنأب ةنجللا ةنامألا تركذو . ىرخأ
  .لاثتمالا

لاثتما مدع ةلاح يف ا٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلبلا ةنامألا لثمم مدق   -١٣٦  أ نيبت يتلا ةنسوبلا :  
رزجو تنسنف تناسو ناتسكابو نامعو ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلاو واسيب اينيغو وغنوكلاو كسرهلاو 

دنبلا تحت ا -لاموصلاو نيدانيرغ  الاح يف رظنلا مت يتلا لامعألا لودج نم٦  يليشو شيدالغنبو -   
ا -نميلاو دنلياتو نيبلفلاو نانبلو ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمجو يجيفو روداوكإو الاح يف رظنلا نيعتي يتلا  
  .لامعألا لودج نم نهارلا دنبلا تحت
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  شيدالغنب  - ١  
ممألا جمانرب لثمم حرشو . ليثيملا مروفورولكل ةبسنلاب لاثتمامدع ةلاح يف شيدالغنب نأ نيبت   -١٣٧

ىلع قئاثولا نأو ٢٠٠٤هيلوي / زومت يف اهرارقإ مت ةينطو لمع ةطخ هيدل فرطلا اذه نأ يئامنإلا ةدحتملا  
بيرقتلا يف أطخ ىلإ اعجار نوكي نأ نكمي ام وهو ،مغك٢٥رادقمب دحلا زواجتم دلبلاو . عيقوتلا كشو  .  

ىلع ةنجللا تقفاوك، لذلو  -١٣٨ عرفلا (لوألا قفرملا يف دراولا ررقملا عورشم يف شيدالغنب جاردإ  
ا اذ) لاد  فارطألا عامتجالمدقيس يذلاريرقتل  .  

  ٣٣/٢٤ةيصوتلا 
  يليش  -٢

 ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع قبطنت يتلا ةباقرلا ريبادت نأ ىلإ نوزوألا ةنامأ لثمم راشأ   -١٣٩
مزلتست ا  ٢٠٠٣ماعل   أو ،ساسألا طخ تايوتسم دنع ديموربلا ليثيم كالهتسا ديمجت رارمتسا مزلتست

هردق ًاضيفخت ٢٠٠٣رياني /يناثلا نوناك نم لوألا نم ًارابتعا اضيأ داوم نم اهكالهتسا يف ةئاملا يف ٢٠   
ىلوألا ةعوم   طخ تايوتسم نع ) ةنجلهلا ةلماك ىرخألا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا ءاب قفرملا

نع يليش تغلبأ دقو ساسألا طخ تايوتسم دنع ليثيملا مروف ورولك كالهتسال ًاديمجتو ،ساسألا
ىلوألا ةعوم   ) ةنجلهلا ةلماك ىرخألا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا ءاب قفرملا داوم نم اهكالهتسا

ليثيملا مروفورولك كالهتسا نإو٢٠٠٢يف رفصلا ىلإ لصو يذلا  اهردق ةدايز دهش ،  يف ةئاملا يف ٩٩   
يف هيلع ناك امع ٢٠٠٣ اهردق ةدايز دهش ليثيملا ديمورب كالهتسا نأو ٢٠٠٢  يف ةئاملا يف ٦٦،   ٢٠٠٣ 

لودجلا يف ٢٠٠٣ماعل يليش بناج نم كالهتسالا تافارحنا تلجس دقو . ٢٠٠٢يف هيلع ناك امع   ٥ 
ت مل اهنكلوUNEP/OzL.Pro.16/4/Add.1ةقيثولا نم  نم فارحنا لك ببس حاضيإب ةنامألا بلطل بجتس ، 

  .تافارحنالا هذه
تاقيبطت نأشب يليش يف ليثيملا ديمورب نع ينايب عورشم ذيفنتب موقي يلودلا كنبلا نإ لاقو   -١٤٠

يف ةيذيفنتلا ةنجللا تقفاو دقو ،ائيطب امدقت ققحي يذلاو ،لفلفلاو مطامطلا لجأ نم ةبرتلا ةجلاعم 
ىلإ عورشملا نع يفاضإ ةلاح ريرقت ميدقت يلودلا كنبلا نم بلطت نأ ىلع نيعبرألا و ثلاثلا اهعامتجا
  .نيعبرألاو عبارلا اهعامتجا

صلختلاو ليثيملا ديمورب نع ينايب عورشم ذيفنتب يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب موقي امك   -١٤١
هبجومب يليش تمزتلا ،اهسرغ ة داعإو راجشألا جاتنإ لجأ نم ةبرتلا ريخبت نأشب يليش يف هنم يجيردتلا

 ١٧٠نع ديزي ال ام ىلإ ةباقرلل ةعضاخلا ليثيملا ديمورب تامادختسا نم يلامجإلا ينطولا اهكالهتسا ليلقتب 
فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ تاظحالم ءوض يفو . ٢٠٠٣ماع يف نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم انط 

نم يليش تادراو ىوتسم نأ ىلإ ريشت ةيلوألا ماقرألا نأب ةيذيف نتلا ةنجلل نيعبرألاو ثلاثلا عامتجالا يف
ىوتسم نم اضيأ ىلعأو لاثتمالا نأشب ليثيملا ديمورب ساسأ طخ نم ىلعأ ٢٠٠٣ماع يف ليثيملا ديمورب   

ةنجللا تررق دقف ،ةيذيفنتلا ةنجللاو يليش ةموكح نيب مربملا قافتالا يف هيلع صوصنملا ٢٠٠٣ماع   
ىلإ ضرغلا اذهل لمع ةطخ ميدقتب هدهعتبو لاثتمالا ةلاح ىلإ ةدوعلاب فرطلا مازتلاب املع طي حت نأ ةيذيفنتلا
ريغ ىلوألا ةعوم يليش تافارحناب قلعتي اميفو . نيعبرألاو عبارلا عامتجالا  ا ءاب قفرملا داومب ةلصلا تاذ
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ممألا جمانرب موقي ليثيملا مروفورولكو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ةطخ ذيفنتبيئامنإلا ةدحتملا ،   
بيرقلا لبقتسملا يف لمعلا أدبي نأ ررقملا نم يذلاتابيذملا عاطق يف يجيردتلا صلختلل  .  

عامتجالا ىلإ اهميدقت متي نأ ضورفملا ناك ةيعاطق ةطخ تدعأ يليش نأ يلودلا كنبلا لثمم دكأ   -١٤٢
كنبلا عيراشم نيب اميف ضقانتلاو لخادتلا ضعب كانه نأب ظحول هنأ الإ ،ةيذيفنتلا ةنجلل نيعبرألاو عبارلا  

ىلإ ةيعاطقلا ةطخلا يف رظنلا ءاجرإ ىلع قافتالا مت كلذلو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب عيراشمو يلودلا 
  .لاثتمالا ةلاح ىلإ يليش ةيعاطقلا ةطخلا ديعت نأ عقوتملا نمو. نيعبرألاو سماخلا عامتجالا

ةقيثو عيقوت ىلإ لصوتلا يف ةغلاب تابوعص تثدح هنأ يئامنإلا ةدحتملا م مألا جمانرب لثمم حرش  -١٤٣
غالبإ نأ يف ببسلا رسفي دق ام وهو ،ةينطولا نوزوألا ةدحو يفظوم يف تارييغت تثدح دقف . عورشملا

تاقرافم ىلع يوتحت دقتانايبلا نع يليش  .  
راولا يليشب قلعتملا ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع ةنجللاتقفاو  -١٤٤ اذ ) ياز عرفلا(لوألا قفرملا يف د   

  .فارطألا عامتجا ىلإ ريرقتلا
  ٣٣/٢٥ةيصوتلا 

  روداوكإ  -٣
ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع ةيراسلا ةباقرلا ريبادت نأ ىلإ ركذلاب نوزوألا ةنامأ لثمم راشأ   -١٤٥

ءاب قفرملا نم ةثلاثلا ةعوم ٥  ا داومل ةبسنلاب لوأ نم ارابتعا كالهتسالا ديمجت طرت شت) ليثيملا مروفورولك( 
ليثيملا مروفورولك نم روداوكإ كالهتسا نأ ىلإ اريشم ،ساسألا طوطخ دنع ٢٠٠٣رياني / يناثلا نوناك  

يماع نيب اميف ةئاملا يف ٢٥ةبسنب دادزا    .٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ 
ةعيبط نع ةروشم ميدقتب فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ بلط ىلع اهدر يف ،روداوكإ تلاقو   -١٤٦

 ٢٠٠٤ويام /رايأ يف اهمايق نأش نم نإ ،ليثيملا مروفورولك ةباقر ريبادتل اهلاثتما ضرتعت يتلا تابقعلا
  .ليثيملا مروفورولك ديمجتل لاثتمالا نم اهنكمي نأ ليثيملا مروفورولك لمشي صيخارتلل ماظن ءاشنإب

عباتي نأ يوني ناك ٢٠٠٤ربمفون / يناثلا نيرشت يف روداوكإ ىلإ ةثعبب يلودلا كنبلا علطضا  -١٤٧  ،
يف ليثيملا مروفورولك كالهتسال يئاهنلا مييقتلل تابيترتلا لمكتسيو كالهتسالا فارحنا اهنم ءزجك 

نأ يلودلا كنبلا نع ةباين كلذ دعب ةنامألا تغلبأو .ةلبقملا تاونسلا يف لماكلا اهلاثتما ةلافكل روداوكإ  
يذلا ماظنلا وهو ليثيملا مروفورولك كلذ يف امب صصحلاو صيخا رتلل ًاديدج ًاماظن تأشنأ دق روداوكإ

  .٢٠٠٤ويام /رايأ يف ردص
) لاد عرفلا(لوألا قفرملا يف دراولا ررقملا عورشم يف روداوكإ جاردإ ىلع ةنجللا تقفاو اذلو   -١٤٨

فارطألا عامتجال مدقيس يذلاو ريرقتلا اذ .  
  ٣٣/٢٦ةيصوتلا 

  يجيف  -٤
ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع ةيراسلا ةباقرلا ريبادت نأ ىلإ ركذلاب نوزوألا ةنامأ لثمم راشأ  -١٤٩  

يف  كالهتسالا ديمجت رارمتسا طرتشت ليثيملا ديموربل ةبسنلاب ٥ ساسألا طوطخ دنع٢٠٠٣  تغلبأ دقو .  
لوألا نيرشت٢٦يف يجيف  ماع يف اهكالهتسا نع ٢٠٠٤ربوتكأ /   يجيف كالهتسا عفترا دقو . ٢٠٠٣ 
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ىلإ ٠،٣نم هنع تغلبأ يذلا ليثيملا ديمورب نم  نوزوألا دافنتسا ةلادب ةبوسحم نط١،٥٠٦  لجس دقو .  
لودجلا يف ٢٠٠٣ماع يف ليثيملا ديمورب نم فرطلا اذه فارحنا  ةقيثولا نم ٥   

UNEP/OzL.Pro.16/4/Add.1  ءاهتنالا تقو ىتح فارحنالا ببس ريسفتب ةنامألا بلط ىلع دري مل هنكلو  ،
  .درلا دادعإ يرجي هنأ دكؤت ارخؤم ةلاسر تدرو هنأ ديب. ةقيثولا دادعإنم 

ةنجلل نيعبرألاو ثلاثلا عامتجالا ىلإ يلحرملا هريرقت يف ركذ دق ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ناك   -١٥٠
ن أشب ليثيملا ديمورب يف ةحلصملا باحصأ عم تاشقانم ءارجإ لمشي يسسؤملا زيزعتلا عورشم نأ ةيذيفنتلا
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب غلبأ ،تادربملا ةرادإ ةطخ نوكم ذيفنتب قلعتي اميفو . ريخبتلا تايوتسم نيسحت

ةحلصم يف ينوناقلا مسقلا ىلإ مهافتلا ةركذم نم ةخسن مدق نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عورشم دعاسم نأ 
عم اياضقلا ىلع قافتالا متي نأ ىل إ مهافتلا ةركذم عيقوت رسيتي مل نكلو ،يجيف يف ةيرزجلا كرامجلا

نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم ةيذيفنتلا ةنجللا تبلط ،يلحرملا ريرقتلا ىلع ادرو . كرامجلا ةحلصم
  .نيعبرألاو عبارلا عامتجالا ىلإ عورشملا نع يفاضإ ةلاح ريرقت مدقي

ةداملا بجومب لماع فرط لوأ تناك يجيف نأ ىلإ ركذلاب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم راشأ   -١٥١
رادم ىلع همدقت تلظ ام وهو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ارفص هردق كالهتسا نع غلبي ٥  

امبرو ،ةرمتسم دوهج لذب بلطتي رفصلا ىوتسم دنع كالهتسالاب ظافتحالا نإ . ةيضاملا ثالثلا تاونسلا
كالهتسا ةيضقل لماكلا مامتهالا ءاليإ نم ةينطو لا نوزوألا ةدحو تعنم يتلا يه دوهجلا هذه نوكت
  .ليثيملا ديمورب

ىلع ةنجللاتقفاواذلو   -١٥٢ يف لوألا قفرملا يف دراولا ررقملا عورشم يف يجيف جاردإ    
فارطألا عامتجال مدقيس يذلاو ريرقتلا اذ) ءاه عرفلا( .  

٣٣/٢٧ةيصوتلا   
  ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج  -٥

ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع ةيراسلا ةباقرلا ريبادت نأ ىلإ ركذلاب نوزوألا ةنامأ لثمم راشأ  -١٥٣  
ءاب قفرملا نم ةثلاثلا ةعوم ٥  ا داومل ةبسنلاب لوأ نم ارابتعا كالهتسالا ديمجت طرتشت ) ليثيملا مروفورولك( 
بسنب كالهتسالا يف ضيفخت ءارجإبو ،ساسألا طوطخ دنع٢٠٠٣رياني / يناثلا نوناك ارابتعا ةئاملا يف ٣٠ة    
فرطلا ساسأ طخ لباقم ابوسحم٢٠٠٥رياني / يناثلا نوناك لوأ نم ةدحتملا ممألا جمانرب مدق دقو . ، 

يناثلا نيرشت١١يف ةئيبلل  مروفورولك نم ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج كالهتسا نع تانايب ٢٠٠٤ربمفون /    
ماع تانايب نع رييغت ا ٢٠٠٣ماع يف ليثيملا   سيل مروفورولك كالهتسا فارحنا ليجست مت دقل . ٢٠٠٢ 

لودجلا يف ٢٠٠٣ماعل ةبسنلاب ليثيملا  ةقيثولا نم ٥   UNEP/OzL.Pro/16l4lAdd.1 ناريإ ةيروهمج نأ الإ  ،
هذه دادعإ نم هيف ءاهتنالا مت يذلا تقولا لولحب هيف ببسلا ريسفتب ةنامألا بلط ىلع درت مل ةيمالسإلا 

  .ةقيثولا
يف يسسؤملا زيزعتلا عورشم نع ةلوؤسملا ةذفنملا ةلاكولا وه يئامنإلاةدحتملا ممأل ا جمانرب  -١٥٤  

صلختلل ةينطولا فرطلا اذه ةطخ يف ةطرخنملا تالاكولا نم دحاو وهو ،ةيمالسإلا ن اريإ ةيروهمج
يرجي هنأب فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ غلبأ دقو ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا 

، . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا عيمج يطغي صيخرتلل ماظن ءاشنإ ضارعتسا نيعبرألاو ثلاثلا عامتجالا يفو
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عقوتي هنأ الإ ،ماظنلا ءاشنإ لبق يكرمجلا بيردتلا ذيفنت رظتنت هدالب نأ ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج لثمم ركذ 
  .٢٠٠٤ماع فيرخ لولحب لمعلا أدبي نأ 

يف فرطلا اذه ةدعاسم نع ةلوؤسملا ةلاكولا يه ) ودينويلا(ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم   -١٥٥
ةيروهمج تماق دقو . ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك يعابر نأشب يجيردتلا صلختلل عورشم عضو

نوبركلا ديرولك يعابرل ةبسنلاب ساسألا طخ يف ارييغت تبلط ا   أب ودينويلا غالبإب ةيمالسإلا ناريإ
ةديدجلا ةيهيجوتلا ئدابملا دامتعاب فارطألل رشع سماخلا عامتجالا موقي نأ لبق ليثيملا مروفورو لكو

فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ غالبإب ودينويلا تماق دقو . ١٥/١٩ررقملا يف ةدراولا تابلطلا كلت ميدقتل 
نأشب١٥/١٩ررقملا تاطارتشاب ءافولا فرطلا عيطتسي نأ لمتحملا ريغ نم نأب  تاوقلا نأل لماكلاب هبلط    

اضعب ريربتل ةحاتم مئاسقلا نأ الإ ،ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك يعابر نم اءزج كلهتست ةحلسملا 
  .فرطلا بلط نم

طخ تانايب رييغتب ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج بلط يف نيثالثلاو دحاولا اهعامتجا يف ةنجللا ترظن   -١٥٦
ال هنأ ىلع عامتجالا اذه يف ةنجللا تقفاوو . ليثيملا مروفورولكو نوبركلا ديرولك يعابر نأشب اهساسأ
رشع سماخلا عامتجالا رقي املاح ،ةنامألل يغبني هنأو ،ةيفاو ربتعت  بلطلل ازيزعت ةمدقملا تامولعملا نأ ودبي
بلط تو ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمجل ةيجهنملا كلت غلبت نأ ،ساسألا طوطخ حيقنت بلط ةيجهنم فارطألل
. ةيجهنملا هذهل اقفو عضوت ،تامولعملا نم ةلماش ةمزح نيثالثلاو ثلاثلا اهعامتجا يف ةنجلل  مدقت نأ اهنم

دري ملو . اهبلط ضرعت يكل عامتجالا اذه روضح ىلإ ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج وعدت نأ اهل يغبني امك
  .ةنامألا بلط ىلع فرطلا

تررق ،ةركذملا هذهل ةيفاكلا ةساردلا نامضلو . ةنجلل عامتجالا اذه لالخ الإ ةركذم لصت ملو  -١٥٧
  .نيثالثلاو عبارلا عامتجالا ىلإ بلطلا يف رظنلا ءاجرإ ةنجللا

  :ةنجللا تررق اذلو  -١٥٨
طخ تانايب يف رييغت ءارجإل ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج نم مدقملا بلطلا يف رظنلا جاردإ   )أ(  

نوبركلا ديورولك نع ا   ؛نيثالثلاو عبارلا عامتجالا لامعأ لودج يف ليثيملا مروفورولكوصاخلا ساسألا  
نم ًالومش رثكأ ةعومجم ةنامألل مدقت نأ ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج نم بلطت نأ   )ب(  

وأ هترجأ يذلا حسملا ريرقت نم ًاخسن كلذ يف امب ١٥/١٩ررقملا يف ةدراولا ةيجهنملل ًاقفو تامولعملا   
اذهل ةنجللا رظن ريسيتو ساسألا طخ تانايب رييغتب صاخلا بلطلا معد ل جأ نم كلذل ةلداعم قئاثو
  ؛بلطلا

) لاد عرفلا(لوألا قفرملا يف دراولا ررقملا عورشم يف ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج جاردإ   )ج(  
طخ تانايب رييغت فرطلا بلط ىلإ ررقملا يف ةراشإلا عم فارطألا عامتجال مدقيس يذلا ريرقتلا اذ  

  .ساسألا
  ٣٣/٢٨ةيصوتلا 

الأ -ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا عم لكاشم اهيدل يتلا ةريخألا ةعبرألا نادلبلا نأب املع ةطاحإلا تمت  -١٥٩  
يلاتلاب نكمي هنأو ،ساسألا طخ تانايب رييغتب تابلط اضيأ تمدق دق ،نميلاو دنلياتو نيبلفلاو نانبل يهو 

دنبلا تحت ا   لامعألا لودج نم٨الاح يف رظنلا  .  
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  ساسألا طخ تانايب يف رييغت ثادحإنأشب تامولعملا ضارعتسا   -ًانماث 
  )٣٢/١٧ةيصوتلا (نانبل   -فلأ 

نم ةنس لك تانايبل ةعجارمءارجإ بلط دق ناك نانبل نأ ىلإ نوزوألا ةنامأ ةلثمم تراشأ   -١٦٠  
ةقيثولل رشع عباسلا قفرملا يف نيبملا وحنلا ىلع ليثيملا ديموربل عبرألا ساسألا طخ تاونس  

UNEP/OzL.Pro.16/4 . ُط٣٢/١٧ةيصوتلا يفف ةرقفلاب ًالمع ،نانبل ىلإ بل  نأ ١٥/١٩ررقملا نم ) أ (٢   
تانايب عمج يف ةعبتملا ةيجهنملل حرشب ًاعوفشم يحسملا هريرقت ن مةخسن ةنامألا قيرط نع ةنجللا ىلإ مدقي 

ةقيثولل عبارلا قفرمل ا يف ةخسنلا درتو. اهنم ققحتلاو ةحرتقملا ةديدجلا ساسألا طخ
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/33/2 ةيأ مدقيل ةنجللا عامتجا ءانثأ روضحلا ىلإ يعد دق نانبل نأ ىلإ تراشأو  

  .هريرقت نأشب ةنجللا اهجاتحت دق تاحيضوت
يتلا ةلئسألا ىلع درو ةنجللا نم ةوعد ىلع ءانب هنم ةقحال ةلحرم يف عامتجالا نانبل لثمم رضحو   -١٦١

ىلإو ةنجلل اهمدق يتلا ًادج ةلماكلا تامولعملل نانبل ىلإ ركشلاب ةنجللا ءاضعأ هجوتو . ةنجللا اهتهجو
  .اهريفوت لجأ نم لذب دق حضاولا نم يذلا داجلا لمعلا

ةيرصح ةروصب ىزعي ساسألا طخ تانايب يف بولطملا رييغتلا نأ نانبل لثمم دكأ ةلئسأ ىلع ًادرو   -١٦٢
يأل ىزعي الو ٢٠٠٠ماع يف تررح نانبل بونج يف عقت ةماه ةيعار ز ةقطنم نم تانايب جاردإ ىلإ

تادراولا عاضخإل ديدجلا ميظنتلا عضو ىلع لمعلا مت دقو ،دلبلا نم ةيقاب قطانم نم تعجور تانايب 
يف هرقي نأ ررقملا نم يذلا ءارزولا سلجم ىلإ لسرأو هل ةياهنلا ةغيصلا تعضو دقو ةنس نم رثكأب ةباقرلل 

  .٢٠٠٥ماع علطم 
ساسألا طخ تانايب يف تارييغت ثادحإ نأشب نانبل حرتقمب ةيصوتلا ىلع ةنجللا تقفاوكلذلو   -١٦٣  

اذ ) نيس عرفلا(لوألا قفرملا يف دراولا ررقملا عورشم يف نيبملا وحنلا ىلع ليثيملا ديموربل هب صاخلا  
  .ريرقتلا

  ٣٣/٢٩ةيصوتلا 
 )٣٢/١٦ةيصوتلا (نيبلفلا   -ءاب 

ةنسل ليثيملا ديمورب كالهتسا تانايب ةعجارمتبلط دق نيبلفلا نأ ىلإ نوزوألا ةنامأ ةلث مم تراشأ  -١٦٤  
ةقيثولل رشع عباسلا قفرملا يف حضوملا وحنلا ىلع ١٩٩٨ساسألا طخ   UNEP/OzL.Pro.16/4.  

ةرقفلاب ًالمع نيبلفلا ىلإ بلط ٣٢/١٦ةيصوتلا يفو   -١٦٥ ةنجللا ىلإ مدقي نأ١٥/١٩ررقملا نم ) أ (٢    
مدقت نأو اهنم ققحتلاو ةيلاحلا ساسألا طخ تانايب عمج يف ةمدختسملا ةيجهنملل ًاحرش ةنامألا قيرط نع 

طخ تانايب عمج يف ةمدختسملا ةيجهنملل حرش بناج ىلإ اهتصاخ ءاصقتس الا ريرقت نم ةخسن كلذك
 UNEP/OzL.Pro/ImpCom/33/2ةقيثول لسماخلا قفرملا يف درتو . اهنم ققحتلاو ةحرتقملا ةديدجلا ساسألا
 .ةنجللا بلطل ةباجتسا نيبلفلا هتمدق يذلا ءاصقتسالا ريرقت نم ةخسن

رجحلا تامادختسال يعرفلا عوم   -١٦٦  ا يف يباسح أطخ بيوصت ىلع نيبلفلا ةباجتسا تلمع امك
ماع يف عاطقلا بسح ليثيملا ديموربل نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا ءانثأ هزاربإ مت يذلاو ٢٠٠٢   
  .ةنجلل قباسلا عامتجالا
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ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ يجيردتلا صلختلل اهتيجيتارتسا تمدق دق نيبلفلا نأ يلودلا كنبلا لثمم دافأ   -١٦٧
ةيجيتارتسالاب ةيصوتلا تمت دقو . ررقملا ينمزلا دعوملا لبق لماكلا صلختلا قيقحتب فرطلا مازتلا بناج ىلإ
طخ تانايب يف رييغتلا ةيضق نع لقتسم لكشب ةيذيفنتلا ةنجلل نيع برألاو سماخلا عامتجالا ءانثأ اهرارقإل

  .ساسألا
ةلئسألا ىلع درو ةنجللا نم ةوعد ىلع ءانب هنم ةقحال ةلحرم يف عامتجالا نيبلفلا لثمم رضحو   -١٦٨

تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسا يف لمعلا فقو حيضوت نأشب بلط ىلع ًادرو . ةنجللا اهتهجو يتلا
مادختسالا راركت ةدايز وه ًالامتحا رثكألا ريسفتلا نإ لاق ١٩٩٧ماع يف ليثيملا ديموربل نحشل ا لبق ام  ،

ةباجتسا امنإو مظتنم لودج ىلإ ًادانتسا ليثيملا ديمورب مدختسي ال ةلاحلا هذه لثم يفف . نحاطم ةعبرأ يف
  .ظحالملا تافآلا راشتنال

ديموربل ساسألا طخ تانايب يف تاءارجإ نأشب نيب لفلا حرتقمب ةيصوت ىلع ةنجللا تقفاو اذلو  -١٦٩
  .ريرقتلا اذهل) نيس عرفلا(لوألا قفرملا يف دراولا ررقملا عورشم يف نيبملا وحنلا ىلع ليثيملا 

 ٣٣/٣٠ةيصوتلا 

  )٣٢/١٨ةيصوتلا (دنليات   -ميج 
كالهتسا تانايبلةعجارمتبلط دق تناك دنليات نأ ىلإ نوزوألا ةنامأ لثمم راشأ   -١٧٠ ليثيملا ديمورب    

ةقيثولل رشع عباسلا قفرملا يف دراولا وحنلا ىلع ١٩٩٨-١٩٩٥ساسألا طخ تاونسل ةبسنلاب   ،
UNEP/OzL.Pro.16/4 . ةرقفلل ًالامعإ ٣٢/١٨ةيصوتلا يف دنليات ىلإ بلط دق ناكو ررقملا نم ) أ (٢ 

نم ةخسن ةنامألا قيرط نع ةنجللا ىلإ مدقت نأ ،١٥/١٩ ىلإيحسملا ريرقتلا  ةيجهنملل حيضوت بناج ،   
اهنم ققحتلاوةحرتقملا ةديدجلا ساسألا طخ تانايب قيقحتو عمج يف تعبتا يتلا نم ةخسن تدرو دقو .  
ةقيثولل سداسلا قفرملا يف يحسملا ريرقتلا  UNEP/OzL.Pro/ImpCom/33/2 . نوكت نأ ىلإ دنليات تيعد دقو

  .اهريرقت نأشب ةنجللا اهيلإ جاتحت دق تاحيضوت يأ ميدقتل ةنجللا عامتجا ءانثأ ةرضاح
اعورشم دعأ دقو دنلياتب صاخلا يسسؤملا زيزعتلا عورشمل ةذفنملا ةلاكولا وه يلودلا كنبلاو  -١٧١  

. نيعبرألاو عبارلا اهعامتجا ءانثأ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ مدق ،دنلياتل ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلل
يجيردتلا صلختلا ةطخل ةدعاسملا مدقي فوس هنأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب راشأ كلذ ىلإ ةفاضإلابو  

اذإ لاثتمالا ىلع ةدعاسملا جمانربل ةصاخ ةردابمك ١٥/٢٥ررقملا ذيفنتلو ليثيملا ديمورب عاطقل ةعباتلا   
  .فرطلا بناج نمكلذ هيلإ بلط 

دق اهل مزاللا ليومتلا نأو ليثيملا ديموربل ةيعاطقلا اهتطخ تمدق دنليات نأ يلودلا كنبلا لثمم دكأ  -١٧٢  
لبقملا اهعامتجا ءانثأ هل ةيذيفنتلا ةنجللارارقإرظتني لازي الو دمتعا  طخ تانايب يف رييغت يأ يدؤي نلو .  

  .ليومتلا نم هب ىصوملا ىوتسملارييغت ىلإ ساسألا 
لبق ةيلوؤسملا لمحتت تناك يتلا ةيدن لياتلا عافدلا ةرازو تناك اذإامع ةنجللا ءاضعأ دحأ ل ءاست  -١٧٣
تاونسلا كلت نع تالجس اهيدل ،ليثيملا ديمورب تادراو ةبقارم نع١٩٩٧ماع  ةنامأ لثمم باجأو .  

  .ظحلا ءوسل ةدوجوم تسيل تالجسلا هذه نأ نوزوألا
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امع سيئرلا لئاسو . ةنجللا نم ةوعد ىلع ءانب هنم ةقحال ةلحرم يف عامتجالا دنليات لثمم رضحو  -١٧٤
ةلئسأ ةيأ دوجو مدعل ًارظنو هيلإ ةددحم ةلئسأ حرط يف ةبغرلا ةنجللا ءاضعأ نم و ضع يأ ىدل ناك اذإ
  .تامولعم نم همدق ام ىلع دنليات لثمم ىلإ ركشلاب هجوت

ديموربل ساسألا طخ تانايب يف تارييغت ءارجإب دنليات حرتقمب ةيصوت ىلع ةنجللا تقفاو اذلو   -١٧٥
  .ريرقتلا اذهل) نيس عرفلا(لوألا قفرملا يف دراولا رر قملا عورشم يف نيبملا وحنلا ىلع ليثيملا

 ٣٣/٣١ةيصوتلا 

  نميلا  -لاد 
نوبركلا تابكرمب صاخلا ساسألا طخ تانايب يف تارييغت ءارجإب نميلا بلط ةنامألا ةلثمم تمدق  -١٧٦  

ةلأسملا هذ ه نأبتركذو . ةلصلا تاذ تاونسلا عيمجل ةبسنلاب ليثيملا ديموربو تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا
نم ًاديزم ةنجللا تبلطو . اهبلط نميلا ةموكح هيف تمدق يذلا ةنجللنيثالثلا عامتجالا نم تئجرأ دق 

خسنو١٩٩٧-١٩٩٥ةرتفلل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا تادراو رداصم نأشب اميس الو تامولعملا  نم ًا   
ملو . ٢٠٠٢ – ٢٠٠١يماعل نو زوألل ةدفنتسملا داوملا نم تادراولا تانايبب ةصاخلا كرامجلا ريتاوف
الأ ةديدجلا ا برقأ يف تامولعملا ميدقت نم نميلا نكمتت  امازتلا عضول ةيولوألا تدنسأ ا  أ ثيح تقو  

ةقيثولاب عباسلا قفرملا يف درت ةضيفتسم تامولعم نآلا تمدق ا  أUNEP/OzL.Pro/ImpCom/33/2/Add.1.  
موقيو ،فارطألا ددعتملا قودنصلا نم تادعاسمل ا ىلع لعفلابلصحي نميلا نإ ةلئاق تفاضأو   -١٧٧

اريودت ةداعإل عورشم ذيفنتب يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب  . داعتساو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
 ةصاخلا رصحلاتايلمع دادعإ يف تادعاسم ذيفنتلا تالاكو نم هريغو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب مدقو 

نأ عطتست مل ا ،ميلقإلا يف تانولاهلا نيزحت نع يئانث عورشم ذيفنتب ايناملأو اسنرف موقتو. نميلاب  أ الإ  
  .٢٠٠٣يف تانولاهلل نميلا كالهتسا ردصم ددحت 

يف ،يبلت يتلاو اهتمدق يتلا تامولعملل لماشلا عباطلل نميلا ىلع ةنجللا ءاضعأ نم ديدعلا ىنثأو   -١٧٨
ةحرتقملا تارييغتلا نأ يف ببسلا نع اولءاست ءاضعألا نأ ريغ .١٥/١٩ررقملا تابلطتم لماكلاب ،مهرظن   

لكشلا اذ  ةقيقد ريغ تانولاهلا نع ةنلعملا ساسألا تانايب تناك اذاملو ةياغلل ةريبك.  
تقداص دقو . نميلا بلط نع ةيساسألا تامولعملاب ةنجللا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب لثمم ركذو  -١٧٩

ع لوكوتوربلا ىلعنميلا ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا ةيلمع ءدبل ةسمحتم تناكو ١٩٩٦ما    ،
ًابيرقت تقولا سفن يف ةديدش ةيسايس بعاتمل ضرعتت تأدب ا  امدنع ١٩٩٨ماع لولحبو . أ الإ نوزوألل  ،

نيبتو .ةموكحلل حاتم ريغ دلبلا فصن وحن ناكو ،بعاتملا تمقافت ،يرطقلا جمانربلا عضول ليومتلا رفاوت
لمعلل دعتسم يراشتسا ريبخ يأ ىلع روثعلا ناكمب ةبوعصلا نم نأ  ىلوألا ىحسملا ريرقتلا ذِّفنو ،دلبلا يف  

تناك مك ةموكحلا تكردأ ،يسسؤملا زيزعتلا عورشم أدب نأ درجمبو . ةبوعصلا ةديدش فورظ يف
  .٢٠٠٠ذنم ساسألا طخ تانايب يف تارييغت ءارجإ نميلا بلطو ،ةقيقد ريغ تانايبلا 

تامولعملا هذه يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم لثمم دكأو   -١٨٠
دعب ٢٠٠١ماع ىتح دلبلا ءاحنأ عيمج ىلإ لوصولا نكمملا نم نكي مل هنإ امهلوق كلذ ىلإ افاضأو ةيساسألا   

ىدلو . ةقيقد ريغ تناك ةيلصألا تانايبلا نأ حضاولا نم حبصأ ام ناعرسو. ةيلهألا برحلا تهتنا نأ
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رثكأ ا   أ نيبت ،ساسألا طخ تانايب يف تارييغت ثادحإ تبلط يتلا ىرخألا فارطألا ضعبب نميلا ةنراقم
يلصألايحسملا ريرقتلايف ةجردم ريغ دلبلا نم ةريبك ةبسن تناكو ًاناكس   .  

نإ سيئرلا لأسو . ةنجللانم ةوعد ىلع ءانب ،هنم ةقحال ةلحرم يف عامتجالا نميلا لثمم رضح   -١٨١
ىلإ ركشلاب هجوت ،ةلئسأ دوجو مدعل ًارظنو ،هيلع ةلئسألا حرط يف ةبغرلا ءاضعألا نم وضع يأ ىدل ناك 

  .قئاثولا دادعإل هب ضوهنلا مت يذلا داجلا لمعلل نميلا لثمم
ساسألا طخ تانايب ىلع تارييغت ءارجإب صاخلا نميلا حارتقاب ةيصوتلا ىلع ةنجللا تقفاو ،اذلو   -١٨٢

ررقملا عورشم يف دراولا وحنلا ىلع ليثيملا ديموربو تانولاهلاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةصاخلا 
ريرقتلا اذ) نيس عرفلا ( لوألاقفرملا يف نمضتملا  .  

  ٣٣/٣٢ةيصوتلا 
  ذيفنتلا ةنجل نم ةوعد ىلع ءانب ةرضاحلا فارطألا لاثتما نع تامولعم  -ًاعسات 

ةلئسألا ىلع دودرلاو تاميدقتلا درتو . ةنجللا ةوعد ىلع ءانب فارطأ ةعست ولثمم عامتجالارضح   -١٨٣
واسيب اينيغ )٦٨-٦٢تارقفلا (ناجيبرذأ : ةيلاتلا تارقفلا يف هيلاع نانبل )١٠٧-١٠٣تارقفلا (،   ،
لابين )١٦٣-١٦٠تارقفلا ( ناتسكاب )٧٩-٧٥تارقفلا (،  نيبلفلا )٨٢-٨٠تارقفلا (،  تارقفلا (، 

ناتسكيجاط )١٦٩-١٦٤ دنليات )٨٨-٨٦تارقفلا (،  تارقفلا (نميلاو ) ١٧٥-١٧٠تارقفلا (، 
١٨٢-١٧٦.(  

  ةنجللا ريرقت دامتعا -ارشاع 
ةقيثولا يف دراولا ،عورشملا ساسأ ىلع اهريرقت ةنجللا تدمتعا   -١٨٤

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/33/L.1و Add.1هفي ساسأ ىلعو ،عامتجالا ءانثأ اتممع نيتللا عضو نأ هنم م ، 
  .ةنجللا عم رواشتلاب لمعي يذلا ررقملا ىلإ هب دهعي فوس ريرقتلا ىلع ةريخألا تاسمللا

  عامتجالا ماتتخا  -رشع يداح
ةعاسلا مامت يف عامتجالا ءاهتنا سيئرلا نلعأ ،ةداتعملا ةلما   -١٨٥  دعب ١٧:٣٠ا تارابع لدابت دعبو  

  .٢٠٠٤ربمفون /يناثلا نيرشت قفاوملا ةعمجلا رهظ
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  لوألا قفرملا

  فارطألا عامتجا اهيف رظني يكل تاررقم عيراشم
لوكوتورب نم ٧ةداملا بجومب فارطألا اهتمدق يتلا تامولعملاو تانايبلا   -/١٦ررقملا   -فلأ   

  لايرتنوم
تغلبأ يتلا فارطألا كلت بناج نم لوكوتوربلا ذيفنت نأ ىلإ ريشي نأ   - ١
؛ٍضر    م تانايبلا
لصأ نم ًافرط ١٧٤نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ   - ٢ نأ يغبني ناك ًافرط ١٨٤   

، ٢٠٠٣ماع نع تانايب تغلبأ دق نوكت  اناوستوب ةيلاتلا فارطألا نكلو ،نآلا كلذ تلعف دق  
، ايزينوركيم تايالو ،ايريبيل ،وتوسيل  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا، وروان ،يسورلا داحتالا ،ةدحوملا

  ؛نآلا ىتح تانايب غلبت مل ولافوتو ناتسنامكرت ،ناميلس رزج
غالبالاب دعب ًاضيأ مقت مل ةدحوملا ايزينوركيم تايالو نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٣

  ؛٢٢٠٢ و٢٠٠١يماعل تانايب نع 
لاثتما مدع ةلاح يف فارطألا كلت عضو ىلإ يدؤي اذه نأ ظحالي نأ   - ٤

حي ناو ،لايرتنوم لوكوتورب بجومب تانايبلا غالباب ا  لمعلا ىلع ،بسانتي امبسح ،اهث امازتلال
ةنجل نم بلطلاو ،لاجعتسالا هجو ىلع تانايبلاب ةنامألا غالبا نأشب ةذفنملا تالاكولا عم قيثولا 

  ؛لبقملا اهعامتجا يف فارطألا هذه عضو ضرعتست نأ ذيفنتلا
فارطألا بناج نم بسانملا تقولا يف غالبإلا مدع نأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٥

؛لايرتنوم لوكوتورب اهبتري يتلا ااو دصرلا قوعي    امازتلال فارطألا لاثتمال نيلاعفلا مييقتل
نأشب تانايبلا ميدقت ىلع فارطألا عجش يذلا ١٥/١٥ررقملا ىلإ ريشي نأ   - ٦  ،

 ٣٠هتياغ دعوم يف كلذ لضفيو ،تانايبلا كلت رفاوت درجمب ةنامألا ىلإ جاتنإلاو كالهتسالا 
بسانم تقو يف تايصوتلا ميدقت ىلع ذيفنتلا ةنجل ةدعاسمل كل ذو ،ماع لك نم هينوي/ناريزح
  ؛فارطألا عامتجا داقعنا لبق

لصأ نم ًافرط ٩٢نأ ىلإ اضرلا عم كلذك ريشي نأ   - ٧ نأ نكمي ناك ًافرط ١٨٤   
ناريزح٣٠هتياغ دعوم يف تانايبلا غلبت  ؛يئاهنلا دعوملا اذ٢٠٠٤هينوي /   ءافولا نم تنكمت دق    

ناريزح٣٠هتياغ دعوم يف غالبالا نأ ىل إ ريشي نأ  - ٨ لمعي ةنس لك نم هينوي / 
ةلماعلا فارطألا ةدعاسم يف فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا لمع ريسيت ميظعت ىلع 

؛لايرتنوم لوكوتوربب ةصاخلا ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلع٥ةداملا ىضتقمب     
درجمب جاتنإلاو كالهتسالا تان ايب غالبإ ةلصاوم ىلع فارطألا عجشي نأ  - ٩

هتياغ دعوم يف كلذ لضفيو اهرفاوت ناريزح٣٠  ةقفاوملا تمت ام وحن ىلع ،ماع لك نم هينوي / 
  ؛١٥/١٥ررقملا يف هيلع 
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نم ٧ و٥ناتداملا اهبترت يتلا تانايبلا غالبإ تابلطتمل لاثتمالا مدع   -/١٦ررقملا   -ءاب   
لايرتنوم لوكوتورب ىلع ًارخؤم تقداصيتلا فارطألا بناج نم لايرتنوم لوكوتورب    

ةداملا بجومب ةلماع ا   - ١  ، ٥أ ىلع ًاتقؤم ةفنصملا ةيلاتلا فارطألا نأ ظحالي نأ
  ؛يوينو كوك رزجو ناتسناغفأ: ةنامألا ىلإ جاتنإ وأ كالهتسا تانايب يأ غلبت مل

ا ازتلاللاثتما مدع ةلاح يف فارطألا كلت عضي عضولا اذه نأ ظحالي نأ   - ٢ ام
  ؛لايرتنوم لوكوتورب اهبتري يتلا تانايبلا غيلبتب

نأو لايرتنوم لوكوتورب ىلع ًارخؤم الإ قداصت مل فارطألا هذه نأ رقي نأ   - ٣
قودنصلا نم تانايبلا عمج ضرغل ةدعاسملا دعب ايقلتت مل يوينو كوك رزج نأ ًاضيأ ظحالي 

  ؛ذيفنتلا تالاكو قيرط نع فارطألا ددعتم
بجومب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم ًاعم لمعلا ىلع فارطألا هذ ه ثحي نأ  - ٤

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

مداقلا اهعامتجا ءانثأ تانايبلا غالبإبقلعتي اميف فارطألا هذه  .  
يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم كالهتسالا دحل لمتحملا لاثتمالا مدع   -/١٦ررقملا   -ميج 

فلأ قفرملا نم ةيناثلا ةعوم  ٢٠٠٣ و٢٠٠٢يماع يف لاموصلا بناج نم ) تانولاهلا(ا 
  لمعلا ططخ ىلع لوصحلل تابلطو

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

  ؛كالهتسالا ىلع ديمجت ضرفل ااجايتحا نع ديزت
فوس هنإف حاضيإلا نم ديزم دورو مدع ةلاح يف هنأ ىلإ كلذك ريشي نأ   - ٢
  ؛لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يف لاموصلانأ ضرتفي 
اهزواجت ببسل تاحيضوت مدقت نأ ةعرسلا هجو ىلع لاموصلا ىلإ بلطي نأ   – ٣

ا  دوع نمضت ةددحم ةينمز رطُأو سايق تامالع تاذ لمع ةطخ عم بنج ىلإ ًابنج كالهتسالل
ذيفنتلا ةنجلل لبقملاعامتجالا اهثحبي يكل لاثتمالا ىلإ ةزجانلا جردت نأ يف لاموصلا بغرت دقو .  

معدت نأو ،ساسألا طخ تايوتسم دنع تادراولا ديمجتل اهلمع ططخ يف داريتسا صصح عضو 
ةدفنتسم داوم اهيف مدختس   ت يتلا تادعملا تادراو ىلع رظح عضوو ،يجيردتلا صلختلا لودج

؛يجيردتلا صلختلا قيقحت وحنمدقتلا نمضت ةيميظنت كوكصو تاسايس كوكصو ،نوزوألل    
٤ -   ، تانولاهلا نم يجيردتلا صلختلا قيرط ىلع لاموصلا مدقت ةقدب دصري نأ

ةلصاوم يغبني لوكوتوربلا يف ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا وحن لمعت لاموصلا تماد ام هنأو 
يتلا فارطألا ا  نم نإف ،ددصلا اذه يفو . نسح فقوم يف لماعت يتلا ةقيرطلا سفنب اهتلماعم

فلأ دنبلا بجومب ا   امازتلاب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملا يقلت لصاوت نأ لاموصلا قح
. لاثتمالا مدعب قلعتي اميف فارطألا عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم
ريبادتلا نم ءاب دنب لل ًاقبط كلذ عم لاموصلا فارطألا عامتجا رذحي ررقملا اذه قيرط نعو
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ىلإ ةدوعلا يف فرط يأ لشف ةلاح يف ذختت نأ نكمي يتلا ريبادتلا نم ،ةيراشإلا ةمئاقلا يف ةدراولا 
نم ميج دنبلا عم قفتت ريبادت ذاختا يف فارطألا عامتجا رظنيس و تيقوتلا ةنسح ةقيرطبلاثتمالا 

 ٤ةداملا اهزيجت تاءارجإ ذاختا ةيناك مإ ىلع ريبادتلا كلت لمتشت دقو. ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا
ىلع ةردصملا فارطألا لمحو )لاثتمالا مدع عوضوم يأ(تانولاهلا تادادمإ فقو نامض لثم   ،

؛لاثتمالا مدعةلاحرارمتسا يف ةمهاسملا مدع     
قفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا كالهتسال لاثتمالل لمتحملا لاثتمالا مدع   -/١٦ررقملا   - لاد

ةثلاثلا ةعوم ا ،ءاب )ماع يف ٥ةداملا بجومب ةلماع لافارط ألابناج نم ) ليثيملا مروفورولك  
اهلمع ططخ تابلطو٢٠٠٣  ، 

تانايب تغلبأ دق ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ةيلاتلا فارطألا نأ ىلإ ريشي نأ   - ١  ،
يهو ءاب قفرملا يف ةثلاثلا ةعوم   نع ) ليثيملا مروفورولك(ا نم ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نع ةيونس

كالهتسالا ديمجت ضرغل ام٢٠٠٣ماع   اجايتحا نع ديزت يتلاو  ،:  ، كسرهلاو هنسوبلا ،شيدالغنب
يف فارطألا هذه نأ ضرتفيس حيضوت دورو مدع ةلاح يفو . ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج ،روداوكإ

ناريإ ةيروهمج نأ كلذ عم ظحالي نأو لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع ةلاح  ،
يذلا ليثيملا مروفورولكل ساسألا طخ تانايب يف رييغت ثادحإ نأشب تابلط تمدق دق ةيمالسإلا 

  ؛لبقملا اهعامتجا يف ذيفنتلا ةنجل هيف رظنتس
يف ذيفنتلا ةنجل ىلإ ،ةعرسلا حانج ىلع ،مدقت نأ فارطألا هذه ىلإ بلطت نأ   - ٢

تامالع تاذ لمع ططخ بناج ىلإ كالهتسالا ز واجت ببس نع تاحيضوت مداقلا اهعامتجا
ا تقولا ةددحم ةيعجرم سايق  نأ يف فارطألا هذه بغرت دقو . لاثتمالا ىلإ ةعرسبدوع نامضل

معدو ساسألا طخ دودح دنع تادراولا ديمجت لجأ نم داريتسا صصح عضو جاردإ رمأ ثحبت 
وحن مدقتلا نمضت يكل ةيميظنت تاسايسكوكص و ،اهلمع ططخ يف يجيردتلا صلختلا لودج  
  ؛يجيردتلا صلختلا قيقحت

صلختلاب قلعتي اميف فارطألا هذه هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٣
يف ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا ىلع لمع ت تماد ام نيعتيو. ليثيملا مروفورولك نم يجيردتلا

فارطألا لماعت يتلا ةقيرطلا سفنب اهتلماعم ةلصاوم ،لوكوتوربلا ا اذه يفو . ةعمسلا ةنسح 
ام   امازتلاب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملا يقلت لصاوت نأ فارطألا هذهل يغبني ،ددصلا
مدع قحب فارطألا عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلا بجومب 

نم ءاب دنبلا بجومب ،فارطألا هذه عام تجالا رذحي ،ررقملا اذه قيرط نعف كلذ عمو. لاثتمالا
ةلاح يف هنأبريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا  تيقوتلا ةنسح ةقيرطب لاثتمالا ىلإ ةدوعلا يف فرط لا لشف 

دقو . ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم قفتت ريبادت ثحبي فوس فارطألا عامتجا نإف
تادادمإ فقو نامض لثم ٤ةداملا اهددحت ت اءارجإ ذاختا ةيناكمإ ىلع ريبادتلا هذه لمتشت  

يف ةمهاسملا مدع ىلع ةردصملا فارطألا لمحو ) لاثتمالا مدع عوضوم يأ(ليثيملا مروفورولك 
؛لاثتمالا مدعةلاحرارمتسا     
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ءاه قفرملا يف ةدراو نوزوألل ةدفنتسم ةدام كالهتسال لمتحملا لاثتمالا مدع   -/١٦ررقملا   - ءا ه
ماع يف وغنوكلابناج ن م) ليثيملا ديمورب( لمع ططخ ميدقتب تابلطو٢٠٠٣    

يف ةباقرلل ةعضاخلا ةداملا نع ةيونس تانايب تغلبأ دق وغنوكلا نأ ظحالي نأ   - ١
ضرغل ا ىلع ديزت يتلا و ٢٠٠٣ماع نع ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا   ىلع ديمجت اجايتحا

  ؛كالهتسالا
 اذهنأ ضرتفي فوس هنإف ،حيضوت دورو مدع ةلاح يف هنأ ،كلذك ظحالي نأ   - ٢

؛لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةباقرلا ريبادتل لاثتما مدع ةلاح يففرطلا    
يلاتلا عامتجالل ،ةعرسلا حانج ىلع  مدقي نأ، فرطلا اذه ىلإ بلطي نأ  - ٣

تاذ لمع ططخ عم بنج ىلإ ًابنج كالهتسالل هزواجت نع تاحيضوت ذيفنتلا ةنجلل تامالع  
لاثتمالا ىلإهتدوع نامضلتيقوتلا ةددحم ةيعجرم سايق  جاردإ ثحب يف فرطلا اذهبغري دقو .    

لودج معدت نأو ساسألا طخ تايوتسم دنع هتادراو ديمجتل داريتسا صصح ديدحت وأ عضو  
صلختلا قيقحت وحن مدقتلا نمضت ةيميظنت كوكصو تاسايس كوكص عضتو ،يجيردتلا صلختلا 

  ؛هلمع ططخ يف يجيردتلا
صلختلاب قلعتي اميف فرطلا اذههزرحي يذلا مدقتلا بثك نع دصرت نأ   - ٤  

رفي يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا وحنفرطلا اذهلمع ردقبو ،ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا  اهض  
فارطألا ا هتلماعم متت فوس لوكوتوربلا  لماعت يتلا ةقيرطلا سفنب اذه يفو . ةعمسلا ةنسح 

هنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملا يقلتلصاوينأ يغبني  فرطلا اذهنإف ،ددصلا  هتامازتلاب ءافولا نم    
مدع قحب فارطألا عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلا بجومب 

فارطألا عامتجا رذحيررقملا اذه قيرط نعو . لاثتمالا ةمئاق نم ءاب دنبلا بجومب  فرطلا اذه 
عامتجا نإف تيقوتلا ةنسح ةقيرطب لاثتمالا ىلإ فرط لاةدوع مدع ةلاح يف هنأ بةيراشإلا ريبادتلا 

دقو . هقحب ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نمميج دنبلا عم قفتت ريبادت ذاختا ثحبي فوس فارطألا 
ليثيملا ديمورب تادادمإ فقو نامض لثم  ٤ةداملا اهزيجت تاءارجإ ةيناكمإ ريبادتلا كلت لمشت 

رارمتسا يف ةردصملا فارطألاةمهاسم مدعواهنع ) لاثتمالا مدع عوضوم يأ( ةلاح  مدع    
  ؛لاثتمالا

لايرتنوم لوكوتوربلناجيبرذألاثتما مدع   -/١٦ررقملا   - واو    
دق ناجيبرذأنأ ىلإ ريش ي نأ  - ١ ، ١٠/٢٠ررقملا ىضتقمب ،تمزتلا   رومأ ةلمج نيب  ،

ةعوم يف ةدراولا داوملا نم لماكلا صلختلاب  ا فلأ قفرملا ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  (ىلوألا 
ةيناثلا ةعوم )ةيرولف  ا ،فلأ قفرملا يف ةدراولا داوملا نم تادراولا ىلع رظح ضرفو  ،
يناثلا نوناك نم لوألا لولحب)تانولاهلا( ىلإ ا ٢٠٠١رياني /،   دوع نامض لجأ نم كلذو  ،
ةداملا ىضتقمب ا اثتمالا  و فلأ٢امازتلاب ل نم ءاب٢  ؛لايرتنوم لوكوتورب     

تانولاهلا تادراو ىلع ًارظح تضرف دق ناجيبرذأ نأ ريدقتلا عم ظحال ي نأ  - ٢
ررقملل ًاقفو ١٩٩٩يف    ؛١٠/٢٠، 
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 ٢٠٠٢، ٢٠٠١ماوعألا نع ةمدقملا تانايبلا نأ غلاب قلقب ظحال يهنأ ريغ   - ٣
بكرم كالهتسا نيبت٢٠٠٣و مدع ةلاح يف ناجيبرذأ عضت ةروصب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تا  

ةداملا ىضتقمب ا   ؛لايرتنوم لوكوتورب نم فلأ٢امازتلاب لاثتما    
ررقملا يف ةدراولا ا ي نأ  - ٤  ، ١٥/٢٨ادهعتب فت مل ناجيبرذأ نأ ًاضيأ ظحال

رياني /يناثلا نوناك نم ًءادتبا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ىلع رظح ضرفب
  ؛٢٠٠٣

نوبركلا تابكرم نم لماكلا صلختلا قيقحتب ناجيبرذأ دهعتب ًاملع ذخأ ي نأ  - ٥
اهقيبطت ديكأت ىلع ناجيبرذأ ثحتو ٢٠٠٥رياني /يناثلا نوناك نم لوألا يف ةيرولف ةيرولكلا  
  ؛دهعتلا كلذ معدل تابكرملا هذه تادراو ىلع رظحلل

ماع نع ا دقت نأ ىلع ناجيبرذأ ثحي نأ  - ٦  ٢٠٠٤ةصاخلا كالهتسالا تانايب م 
اهعامتجا لالخ ناجيبرذأ ةلاح ضارعتسا ذيفنتلا ةنجل نم بلطتو اهرفاوت درجمب ةنامألا ىلإ 

  ؛نيثالثلاو عبارلا
  لايرتنوم لوكوتوربل يليش لاثتما مدع  -/١٦ررقملا   - ياز

ةعضاخلا داومل اب ةصاخلا ةيونسلا تانايبلا تغلبأ دق يليش نأ ىلإ ريشي نأ  - ١
ةثلاثلا ةعوم   ةنجلهملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ريغ (ا ءاب قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل

ةثلاثلا ةعوم ) لماكلاب  ماعل ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملاو ) ليثيملا مروفورولك(ا ءاب قفرملاو
داوملا هذه نم ا٢٠٠٣  اجايتحا نع ديزت يتلاو ةلاح يف ٢٠٠٣يف يليش تنا ك كلذل ةجيتنو.    ،

داوملا ىضتقمب ا     ؛لايرتنوم لوكوتورب نم) ءاح(٢و) ءاه(٢و) ميج(٢امازتلال لاثتما مدع
تامالعب ةنرتقم لمع ةطخ ،لجاع وحن ىلع ،مدقت نأ يليش نم بلط ي نأ  - ٢

ج ردت نأ يف يليش بغرت دقو. لاثتمالا ىلإ ةعيرسلا ةدوعلا نامضل تقولا ةددحم ةيعجرم سايق
معدو يساسألا طخلا تايوتسم دنع تادراولا ديمجتل داريتسالل صصح عضو اهلمع ةطخ يف 
يف مدقتلا نمضت ةيميظنت كوكصو تاسايسلل كوكص عضوو يجيردتلا صلختلل ينمزلا لودجلا 

  ؛ةيجيردتلا صلختلا تايلمع قيقحت
نم صلختلاب قلعتي اميف مدقت نم يليش هزرحت ام ةقيثو ةروصب دصر ي نأ  - ٣

يغبنيو . ليثيملا ديموربو ليثيملا مروفورولكو ،ىرخألا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
بوص لمعت ا   أ املاط ديج عضو يف يتلا فارطألا ةقيرط سفنب يليش عم لماعتلا يف رارمتسالا

ي غبني ،ددصلا اذه يفو. ءافولاو لوكوتوربلا يف اهيلع صوصنملا ةيعونلا ةبقارملا ريبادت قيقحت ا
فلأ دنبلل اقفو ا   امازتلاب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا تادعاسملا ىلع يليش لوصح يف رارمتسالا

هنأ ريغ . لاثتمالا مدعب قلعتي اميف فارطألا عامتجا اهذختي دق يتلا ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم
ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل اقفو يليش فارطألا عامتجا رذحي نأ ،ررقملا اذه ىضتقمب ،يغبني 

يف رظني فوس ،تيقوتلا ةنسح ةقيرطب لاثتمالا ىلإ ةدوعلا يف لشفلا ةلاح يف هنأ نم ةيراشإلا 
قيبطت ةيناكمإ ريبادتلا هذه لمشت دقو . ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم قفتت يتلا ريبادتلا

مب تادادمإلا فقو نامض لثم٤ةداملا راطإ يف ةحاتملا تاءارجإلا  ةيرولكلا نوبركلا تابكر  
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ةمهاسم مدعو ) لاثتما مدع عضوم يه يتلاو(ليثيملا ديم وربو ليثيملا مروفورولكو ىرخألا ةيرولف
  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةردصملا فارطألا

  لايرتنوم لوكوتوربل يجيف لاثتما مدع  -/١٦ررقملا   -ءاح 
ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نع ةيونس تانايب تغلبأ دق يجيف نأ ظحالي نأ  - ١    

تناك كلذل ًاعبتو ةداملا نم ا ٢٠٠٣ماعل ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف   ابلطتم نع تقاف يتلا  
ةداملا بجومب ا ٢٠٠٣ماعل يجيف   امازتلال لاثتما مدع ةلاح يف ؛لايرتنوم لوكوتورب نم ءاح٢     
سايق تامالعب لمع ةطخ مدقت نأ لاجعتسالا هجو ىلع يجيف ىلإ بلطلا   - ٢  

يف رظنلا يف يجيف بغرت دقو . لاثتمالا ىلإ ةعيرسلا ةدوعلا نامضل ةددحم ةينمز رطأو ةيعجرم
ساسألا طخ ىوتسم دنع تادراولا ديمجتل تادراولا صصح عضو اهلمع ةطخ يف جاردإلا 

 يف مدقتلا نمضتس يتلا ةيميظنتلا كوكصلاو تاسايس عضوو يجيردتلا صلختلا لودج معدو
  ؛يجيردتلا صلختلا قيقحت

٣ -   ، اهلمع ةطخ ذيفنتب قلعتي اميف يجيف هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ
يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا وحن يجيف لمعت ام ردقبو . تانولاهلا نم يجيردتلا صلختلاو
فرط يأ ا لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب اهتلماعم ةلصاوم يغبني ،لايرتنوم لوكوتورب اهضرفي  

نم اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملا يقلتل ةلهؤم لظت نأ يجيفل يغبني ،ددصلا اذه يفو . ةعمسلا نسح
عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلا بجومب ا   امازتلاب ءافولا

يجيف رذحي فارطأل ا عامتجا نإف ،كلذ عم ررقملا اذه قيرط نعو. لاثتمالا مدع قحب فارطألا
 ، ةلثتمم رارمتسالا يف اهقافخإ ةلاح يف هنأب ،ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ءاب دنبلا بجومب هنأ نم

. ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ميج دنبلا عم قفتت ريبادت ذاختا يف رظني فوس فارطألا عامتجا نإف
فقوت نامضك ٤ةداملا اهزيجت يت لا تاءارجإلا ذاختا لامتحا ىلع لمتشت دق ريبادتلا هذهو  

 ، ريدصت نع ةردصملا فارطألا فقوتو ) لاثتمالا مدع عوضوم(اهيلإ تانولاهلا تادادمإ
  ؛اذه لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةمهاسملا مدعل اهيلإ تانولاهلا

لايرتنوم لوكوتوربلواسيب اينيغلاثتما مدع   -/١٦ررقملا   - ءاط    
يليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص واسيب ا ينيغ نأب ًاملع طيحي نأ  - ١
موي نيجيبونجاهنبوك  يناثلا نيرشت١٢  فرط ا . ٢٠٠٢ربمفون /   أ ىلع واسيب اينيغ فنصتو

ةرقفلا ٥ةداملا بجومب لماع  بناج نم هدامتعا مت دق يرطقلا اهجمانرب نأو لوكوتوربلا نم ١   
غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعا دقو. ٢٠٠٤ماع يف ةيذيفنتلا ةنجللا  نم ًارالود ٦٦٩ ٥٩٣   

؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملا بجومب لاثتمالا ىلع ةدعاسملل فارطألا ددعتم قودنصلا     
يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملل واسيب اينيغ ساسأ طخ نأب كلذك ًاملع طيحي نأ   - ٢

ىلوألا ةعوم   ىلإ لصت )ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا فلأ قفرملا ةبوسحم ًانط ٢٦،٢٧٥،   
نوزوألا دافنتسا تالادب ًانط ٢٩،٤٤٦هردق كالهتسا نع تغلبأ دقو . نوزوألا دافنتسا تالادب  

تناك واسيب اينيغ نإف كلذل ةجيتنو . ٢٠٠٣ماع يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم 
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ةداملا اهيلع اهبترت يتلا ا ٢٠٠٣لالخ   امازتلال لاثتما مدع ةلاح يف ب نم فلأ٢  لوكوتور  
  ؛لايرتنوم

ا   - ٣ دوع نامضل اهلمع ةطخل واسيب اينيغ ميدقتب ريدقتلا عم ًاملع طيحي نأ
ةعوم   ا فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ةبسنلاب ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ ةزجانلا

نودبو ،ةطخلا بجو مب ،هنأب كلذك ًاملع طيحي نأو) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ىلوألا 
  :يلي امب ًاديدحت اهسفن واسيب اينيغ مزلت ،لايرتنوم لوكوتوربل ةعباتلا ةيلاملا ةيلآلا لمعب رارضإلا

ًانط ٢٩،٤٤٦نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا ضيفخت   )أ(  
يلاتلا وحنلا ىلع٢٠٠٣ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم   :  

ًانط٢٦،٢٧٥ىلإ   ‘١’ ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم     ؛٢٠٠٤ 
ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط ١٣،١٣٧ىلإ   ‘٢’   ؛٢٠٠٥ 
ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط ١٣،١٣٧ىلإ   ‘٣’   ؛٢٠٠٦ 
ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط ٣،٩٤١ىلإ   ‘٤’   ؛٢٠٠٧ 
وسحم ًانط٣،٩٤١ىلإ   ‘٥’   ؛٢٠٠٨ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةب  
ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط ٣،٩٤١ىلإ   ‘٦’   ؛٢٠٠٩ 
ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم يجيردتلا صلختلا ىلإ   ‘٧’

لوكوتورب هبلطتي يذلا وحنلا ىلع ٢٠١٠هاصقأ دعوم يف ةيرولف   ،
،يتلا ةيرورضلا تامادختسالل الإ لايرتنوم فارطألا ا  صخرت دق    

ةدفنتسملا داوملل تارداصلاو تادراولا صيخارتب صاخ ماظن ثادحتسا  )ب[(  
ةيايف تدمتعا يتلا صصحلا كلذ يف امب نوزوألل  هتياغ دعوم لوليأ    ]؛٢٠٠٤ربمتبس / 

واسيب اينيغ نكمت نأ يغبني هالعأ ٣ةرقفلا يف ةدراولا ريبادتلا نأ ىلإ ريشي نأ   - ٤  
هتياغ دعوم يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا نم تالاكو عم لمعلا ىلع واسيب اينيغ ثحي نأو ٢٠٠٤   ،

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم يجيردتلا صلختلاو لمعلا ةطخ ذيفنتل ةصتخملا ذيفنتلا 
  ؛ةيرولف

صلختلاو اهلمع ةطخ ذيفنتب قلعتي اميف واسيب اينيغ مدقت بثك نع دصري نأ   - ٥
ريبادتب ءافولا وحن لمعت واسيب اينيغ نأ ثيحو . ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا

لماعي يتلا ةروصلا سفنب ةلماعملا يف رمتست نأ يغبني هنإف ،لوكوتوربلا اهضرفي يتلا ةددحملا ةباقرلا 
ةنسح ةعمس يذ فرط يأ ا  . ةدعاسملا يقلت لصاوت نأ واسيب اينيغل يغبني ،ددصلا اذه يفو

نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلا بجومب ا فولا نم اهنيكمتل ةيلودلا  امازتلاب ءا
، . لاثتمالا مدع قحب فارطألا عامتجا اهذختي عامتجا رذحيكلذ عم ،ررقملا اذه قيرط نعو  

يف اهقافخإ ةلاح يف هنأب ،ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ءاب دنبلل ًاقبط واسيب اينيغ فارطألا 
ةمئاقلا نم ميج دنبلا عم قفتت ريبادت ذاختا ثحبي فوس فارطألا عامتجا نإف ،ةلثت مم رارمتسالا
لثم ٤ةداملا اهزيجت تاءارجإ ةيناكمإ ىلع لمتشت نأ ريبادتلا هذهل نكميو . ريبادتلل ةيراشإلا  ،
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مدع نامضو ) لاثتمالا مدع عوضوم(ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادادمإ فقوت نامض 
  ؛لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةمهاسملاب ةردصملا فارطألا مايق

لايرتنوم لوكوتوربلوتوسيللاثتما مدع   -/١٦ررقملا   - ءاي    
 ٢٥موي لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقداص وتوسيل نأب ًاملع طيحي نأ   - ١

ةداملا بجومب لماع فرطك فنص ١٩٩٤سرام /راذآ  ت وتوسيل نأو ةرقفلا ٥،  لوكوتورب نم ١   
، ماع يف ةيذيفنتلا ةنجللا بناج نم هدامتعا مت دق يرطقلا اهجمانرب نأو لايرتنوم دقو . ١٩٩٦ 

نم اهنيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم ًارالود ٣١٣ ٣٣٢غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعا   
؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملا بجومب لاثتمالا     

ةعضاخلا داوملل ةبسنلاب وتوسيلل صاخلا ساسأ طخ نأب كلذك ًاملع ذخأي نأ   - ٢
ةيناثلا ةعوم   يه )تانولاهلا(ا فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٠،٢،   

ماع يف تانولاهلا نم نوزوألا دافنتسا تالادب نط ١،٨هردق كالهتسا نع تغلبأ دقو . نوزوألا  
ال لاثتما مدع ةلاح يف٢٠٠٢لالخ تناك وتوسيل نإف كلذل ةجيتنو . ٢٠٠٢ يتلا ا    امازتل

؛لايرتنوم لوكوتورب نم ءاب٢ةداملا اهبترت     
ةزجانلا ا   - ٣  دوع نامضل اهلمع ةطخل وتوسيل ميدقتب ،ريدقتلا عم ،ًاملع ذخأي نأ

ةيناثلا ةعوم   ا ،فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ةبسنلاب ةباقرلا ريبادتل لاثتمالا ىلإ
طيحي نأو)تانولاهلا( ةيلاملا ةيلآلا لمعب رارضإلا نودبو ،ةطخلا هذه بجومب هنأب كلذك ًاملع ،   
  :يلي امب اهسفن وتوسيل مزلت ،لايرتنوم لوكوتوربل ةعباتلا

يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ١،٨نم تانولاهلا كالهتسا ضيفخت   )أ(  
يلاتلا وحنلا ىلع٢٠٠٢ماع   :  

افنتسا تالادب ةبوسحم نط٠،٨ىلإ   ‘١’   ؛٢٠٠٤ماع يف نوزوألا د  
ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٠،٢ىلإ   ‘٢’   ؛٢٠٠٥ 
ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط ٠،١ىلإ   ‘٣’   ؛٢٠٠٦ 
ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط ٠،١ىلإ   ‘٤’   ؛٢٠٠٧ 
؛ ٢٠٠٨ماع يف نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم رفصلا ىلإ   ‘٥’

دعب فارطألا ا [  صخرت دق يتلا ةيساسألا تامادختسالا ءانثتساب
  ]؛٢٠١٠رياني /يناثلا نوناك نم لوألا

  ؛تانولاهلا تادراول صصح ماظن ثادحتسا  )ب(
ةمدختسملا مظنلاو تانولاهلل ةمدختسملا تادعملا تادراو ىلع رظح عضو   )ج(

  ؛٢٠٠٥يف تانولاهلل 
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وتوسيل دعاست نأ يغبني هالعأ ٣ةرقفلا يف ةدراولا ريبادتلا نأب ًاملع طيحي نأ   - ٤  
ذيفنتلا تالاكو عم لمعلا ىلع وتوسيل ثحيو ٢٠٠٦هتياغ دعوم يف لاثتمالا ىلإ ةدوعلا ىلع   ،

  ؛تانولاهلا كالهتسا نم يجيردتلا صلختلاو لمعلا ةطخ ذيفنتل ةصتخملا
، تي اميف وتوسيل هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ  - ٥ اهلمع ةطخ ذيفنتب قلع

يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا وحن وتوسيل لمعت ام ردقبو . تانولاهلا نم يجيردتلا صلختلاو
فرط يأ ا   لماعي يتلا ةقيرطلا سفنب اهتلماعم ةلصاوم يغبني ،لايرتنوم لوكوتورب اهضرفي

اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملا يقلتل ةلهؤم لظت نأ وتوسيلل يغبني ،ددصلا اذه يفو. ةعمسلا نسح  
عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلا بجومب ا   امازتلاب ءافولا نم

وتوسيل رذحي فارطألا عامتجا نإف ،كلذ عم ررقملا اذه قيرط نعو . لاثتمالا مدع قحب فارطألا
، ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ءاب دنبلا بجومب هنأ نم ةلثتمم رارمتسالا يف اهقافخإ ةلاح يف هنأ  ،
. ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم ميج دنبلا عم قفتت ريبادت ذاختا يف رظني فوس فارطألا عامتجا نإف

فقوت نامضك ٤ةداملا اهزيجت يتلا تاءارجإلا ذاختا لامتحا ىلع لمتشت دق ريبادتلا هذهو   
 ، ريدصت نع ةردصملا فارطألا فقوتو ) لاثتمالا مدع عوضوم(اهيلإ تانولاهلا تادادمإ

  ؛اذه لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةمهاسملا مدعل اهيلإ تانولاهلا
  لايرتنوم لوكوتوربل ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا لاثتما مدع  -/١٦ررقملا   - فاك

دا وملا نع ةيونسلا تانايبلا تغلبأ دق ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا نأ ىلإ ريشي نأ  - ١
ةيناثلا ةعوم ةباقرلل ةعضاخلا  ا فلأ قفرملا يف نع ديزت يتلا يهو ٢٠٠٣ماعل ) تانولاهلا(   ،

داوملا هذه نم ا  ةلاح يف ٢٠٠٣يف تناك ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا نإف كلذ ىلع ءانبو . اجايتحا  
داوملا ىضتقمب ا     ؛لايرتنوم لوكوتورب نم) ءاب(٢امازتلال لاثتما مدع

لمع ةطخ ،لجاع وحن ىلع ،مدقت نأ ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلانم بلط ي نأ  - ٢  
بغرت دقو . لاثتمالا ىلإ ةيروفلا ةدوعلا نامضل تقولا ةددحم ةيعجرم سايق تامالعب ةنرتقم
ديمجتل داريتسالل صصح عضو اهلمع ةطخ يف جردت نأ يف رظنت يف ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا  

رظح ضرفو ،يجيردتلا صلختلل ينمزلا لودجلا معدو ساسألا طخ تايوتسم دنع تادراولا 
كوكصو تاسايسلل كوكص عضوو ،نوزوألل ةدفنتسم داومل ةمدختسملا تادعملا داريتسا ىلع 

  ؛يجيردتلا صلختلا قيقحت بوص مدقتلا نمضت ةيميظنت
قلعتي اميف مدقت نم ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلاهزرحت ام ةقيثو ةروصب دصر ي نأ  - ٣  

ةقيرط سفنب ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلاعم لماعتلا يف رارمتسالا يغبنيو . تانولاهلا نم صلختلاب  
يف اهيلع صوصنملا ةيعونلا ةبقارملا ريبادت قيقحت بوص لمعت ا   أ املاط ديج عضو يف يتلا فارطألا

 ةيبيللا ةيبرعلاةيريهامجلا لوصح يف رارمتسالا يغبني ،ددصلا اذه يفو . ءافولاو لوكوتوربلا ا
ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلل اقفو ا   امازتلاب ءافولا نم اهنيكمتل ةيلودلا تادعاسملا ىلع

، . لاثتمالا مدعب قلعتي اميف فارطألا عامتجا اهذختي دق يتلا ررقملا اذه ىضتقمب ،يغبني هنأ ريغ
اقفو ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلافارطألا عامتجا رذحي نأ  نم ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل  

قفتت يتلا ريبادتلا يف رظني فوس ،تيقوتلا ةنسح ةقيرطب لاثتمالا ىلإ ةدوعلا يف لشفلا ةلاح يف هنأ 
تاءارجإلا قيبطت ةيناكمإ ريبادتلا هذه لمشت دقو . ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم
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قو نامض لثم٤ةداملا راطإ يف ةحاتملا  ) لاثتما مدع عضوم يه يتلاو(تانولاهلاب تادادمإلا ف  
  .لاثتمالا مدع عضو رارمتسا يف ةردصملا فارطألا ةمهاسم مدعو

  لايرتنوم لوكوتوربل لابين لاثتما مدع  - /١٦ررقملا   -  مال

 ٦يف ندنل ليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص دق لابين نأ ىلإ ريشي نأ   - ١
مب لماع فرط افنصتو . ١٩٩٤هيلوي /زومت  ةرقفلا ٥ةداملا بجو أ ىلع لابين نم ١،   ،

ةنجللا ترقأ دقو . ١٩٩٨ماع يف ةيذيفنتلا ةنجللا هترقأ دق يرطقلا اهجمانرب نأو لوكوتوربلا 
ةداملل ًاقفو لاثتمالا نم اهنيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم رالود ٤٥٣ ٦٣٦غلبم ةيذيفنتلا   

؛لوكوتوربلا نم١٠    
فارطألل رشع سماخلا عامتجالا ماق ١٥/٣٩هررقم يف هنأ ىلإ ريشي نأ   -٢  ،

ا  تابكرم تادراو نم نوزوأ ذافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط ٧٤رداصم صوصخب لابين ةئنهتب  
، ٢٠٠٠ماع اهداريتسا مت يتلاو ةيرولفورولكلا نوبركلا  داريتسا صيخرت ىلع لوصحلا نود  

ررقملا داومل ًاقبط ةعورشم ريغ ةراجتك ةيمكلا هذه نع اهغالبإ صوصخبو   ؛١٤/٧ 
ةرقفلا نأ ىلإ ريشي نأو  - ٣ ررقملا نم ٥  لابين تررق ام اذإ هنأ تركذ ١٥/٣٩   ،

هنإف ،ةيلحملا قاوسألا يفةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم نم ةرداصملا تايمكلا نم يأ قالطإ   
ةداملل ًاقبط ا   لايرتنوم لوكوتورب نم فلأ  ٢امازتلا هاجت لاثتما مدع ةلاح يف اهرابتعا متيس

ةبوحصم لمع ةطخ ميدقت كلذ يف امب ١٤/٢٣ررقملا ماكحأ قيقحتب ةبلاطم يلاتلاب حبصتو   ،
؛لاثتمالا ةلاح ىلإ عيرسلا عوجرلا نامض لجا نم ذيفنتلا ةنجل ىلإةددحم ةيعجرمسايق تامالعب     

ررقملا نم ٥ةرقفلا ىنعم حضوي ذإو   - ٤[ ينعت ا١٥/٣٩   أ مهف  ي ثيحب لابين نأ    
ةحورطملا ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم ةيمك تناك اذإ طقف لاثتما مدع ةلاح يف ربتع  تس
ً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 نأ  - ٥

؛نوزوأ ذافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط٢٧وه ةيرولفورولكلا     
تايمك نم حورطملا ةرادإل اهلمع ةطخل لابين ميدقت ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأو   - ٦

لابين مزلت ،ةطخلا هذهل ًاقبط هنأ ىلإ كلذك ريشي ذإو ،ةرداصملا ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم 
  :صوصخلا هجو ىلع اهسفن

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

نط٢٧  ‘١’ ماع يف نوزوأ ذافنتسا تالادب ةبوسحم -ًا    ؛٢٠٠٤ 
نط٥,١٣  ‘٢’   ؛٢٠٠٥ماع يف نوزوأ ذافنتسا تالادب ةبوسحم  - 
نط٥,١٣  ‘٣’   ؛٢٠٠٦ماع يف نوزوأ ذافنتسا تالادب ةبوسحم  - 
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نط٠٥,٤  ‘٤’ ماع يف نوزوأ ذافنتسا تالادب ةبوسحم -    ؛٢٠٠٧ 
نط٠٥,٤  ‘٥’   ؛٢٠٠٨ماع يف نوزوأ ذافنتسا تالادب ةبوسحم  - 
نانطأ٤  ‘٦’   ؛ ٢٠٠٩ماع يف نوزوأ ذافنتسا تالادب ةبوسحم  - 
يتلا ةيساسألا تامادختسالل ةيمك ريفوت عم ٢٠١٠ماع يف رفص   ‘٧’  ،

 ؛فارطألا لبق نم اهيلع قيدصتلا نكمي

داوملل ريدصتلاو داريتسالا صيخارت حنمل يلاحلا اهماظن د صرب موقت نأو  )ب(
حنم مدعب ًامازتلا نمضتت يتلاو ٢٠٠١ماع يف ةمدقملا صصحلا كلذ يف امب ،نوزوألل ةذفنتسملا   ،

  ؛اهلمع ةطخب لاثتمالا يف رارمتسالا لجأ نم ،ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرمل داريتسا صيخارت
ةيقبتم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ت ايمك ةيأ حرط مدع نمضي نأ  )ج(

؛لوكوتوربلا بجومب لابين تامازتلال لاثتمالا ققحي امب الإ قاوسألا يف٢٠١٠دعب   ،  
رارمتسالا نم لابين نكمتس هالعأ ٥ةرقفلاب ةدراولا ريبادتلا نأ ىلإ ريشي ذإو   - ٧  

  ؛لاثتمالا ةلاح يف
لمعلا ةطخ ذيفنتب قلعتي انيف ،لا بين هزرحت يذلا مدقتلا برق نع دصري نأ  - ٨

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

اهنيكمتل ةيلودلا تادعاسملا يقلت يف لابين رمتست نأ بجي ،صوصخلا اذه يفو . ةديجلا فارطألا
عامتجال نكمي يتلا ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلل ًاقبط تامازتلالا هذ   ءافولا نم

لاثتمالا مدعل ةبسنلاب ا  موقي نأ فارطألا . ،  رذحيسررقملا اذه لالخ نم هنإف ،كلذ عمو
، بادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل ًاقبط ،لابين فارطألا عامتجا يف اهقافخإ لاح يف ا بةيداشرإلا ري أ

ًايشمت ريبادت ذاختا يف رظنيس فارطألا عامتجا نإف ،اهلمع ةطخ يف ةدراولا دودحلا ىلع ظافحلا 
 ، ًاقبط تاءارجإ ذاختا لامتحا ريبادتلا هذه نمضتت دق وةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج ةداملا عم

مب دادمإلا فقو نم دكأتلا لثم٤ةداملل  عوضوم يه يتلاو (ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكر ، 
  ؛لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف مهاست ال ةردصملا فارطألا نأو) لاثتمالا مدع

ناملاثتما مدع   -/١٦ررقملا   - ميم لايرتنوم لوكوتوربلع    
نأ ظحالي نأ  - ١ ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نع ةيونسلا ا    انايب تغلبأ دق نام ع

ةثلاثلا ةعوم ب ةدراولا  يتلا تانايبلا يهو ٢٠٠٣ماع نع ) ليثيملا مروفورولك(ا ،ءاب قفرملا  ،
ةداملا هذه نم ا  يف نام . اجايتحا نم ىلعأ تناك  مدع ةلاح يف ٢٠٠٣ع تناك كلذل ةجيتنو  

؛لايرتنوم لوكوتورب نم ءاه٢ةداملا بجومب لاثتما     
ولا ىلع ًارظح تقبط دق نام  - ٢  ليثيملا مروفورولك نم تادرا ع نأب ًاملع ذخأت

ةدوعلل لمع ةطخ عضوو طرفملا كالهتسالا ىلع حاضيإ ميدقتب ذيفنتلا ةنجل بلطل ةباجتسا كلذو 
  ؛لاثتمالا ىلإ
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نيعتي هنأ الإ لاثتمالا مدعل ةلاحلا هذه نأشب بولطم ءارجإ يأ دجوي ال هنإ   - ٣
؛ىرخأ ةرم ةلاحلا هذه ثودح مدع نمضت نأ نام    ع ىلع

  لايرتنوم لوكوتوربل ناتسكاب لاثتما مدع  -/١٦ررقمل ا  - نون
ندنل ليدعتو لايرتنوم لوكوتورب ىلع تقدص دق ناتسكاب نأ ىلإ ريشي نأ   - ١

لوألا نوناك١٨يف  يف نجاهنبوك ليدعت ىلعو ١٩٩٢ربمسيد /  طابش١٧   ١٩٩٥رياربف / 
ةرقفلا ٥ةداملا بجومب ًالماع ًافرط اهفصوب ناتسكاب فنصتو  لا نم١،  ترقأ دقو لوكوتورب ، 

غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا ترقأو ١٩٩٦ماع يف يرطقلا اهجمانرب ةيذيفنتلا ةنجللا   ،١٨ ٤٩٢ ١٥٠ 
؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملل لاثتمالا نم اهنيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم رالود     

رشع سماخلا عامتجالا نع رداصلا ١٥/٢٢ررقملل ًاقفو هنأ ىلإ ريشي نأ   - ٢  
رطُأو ةيعجرم سايق تامالعب لمع ةطخ ذيفنتلا ةنجل ىلإ مدقت نأ ناتسكاب نم بلط فارطألل  

؛لاثتمالا ىلإ ا    دوع ةعرس نامضل ةددحم ةينمز
ًاملع طيحي نأو اهلمع ةطخ ميدقتب ناتسكاب مايق ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ   - ٣

  :يلي امب ةمزتلم ناتسكاب نأب ،ةطخلا هذه بجومب
دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط ١٥،٠نم تانولاهلل نات سكاب كالهتسا ضفخ  )أ(  

يلاتلا وحنلا ىلع كلذو٢٠٠٣ماع يف نوزوألا   :  
نط٢,١٤ىلإ   ‘١’   ؛٢٠٠٤ماع يف نوزوألا ذافنتسا تالادب ةبوسحم  - 
نط١,٧ىلإ   ‘٢’   ؛٢٠٠٥ماع يف نوزوألا ذافنتسا تالادب ةبوسحم  - 
وحنلا ىلع ٢٠١٠ماع لولحب تانولاهلا كالهتسا نم صلختلا   ‘٣’  ،

تامادختسالل ص   صخم وه ام ءانثتساب لوكوتوربلا يف بولطملا
؛فارطألا ا  حمست دق يتلا ةيساسألا  

ةدفنتسملا داوملا تارداصو تادراول صيخارتلا حنمل نسحملا اهماظن دصري نأ   )ب(
  ؛٢٠٠٤ماع يف قيطملا ،اهنم صصحلا كلذ يف امب نوزوألل 

نم ناتسكاب نكمت نأ بجي هالعأ ٣ةرقفلا يف ةدراول ا ريبادتلا نأ ىلإ ريشي نأ  - ٤  
ةذفنملا تالاكولا عم لمعلا ىلع ناتسكاب ثحي نأو ٢٠٠٤ماع لولحب لاثتمالا ةلاح ىلإ ةدوعلا   ،

قفرملا يف ةدراولا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا كالهتسا نم صلختلاو اهلمع ةطخ ذيفنتل ةلصلا تاذ 
ةيناثلا ةعوم     ؛)تانولاهلا(ا ،فلأ

اهلمع ةطخ ذيفنتب قلعتي اميف ناتسكاب هزرحت يذلا مدقتلا بثك نع دصري نأ   - ٥
يتلا ةددحملا ةباقرلا ريبادتب ءافولا وحن لمعت ناتسكاب تماد ام ،تانولاهلا نم يجيردتلا صلختلل 

فارطألا ا   ةنسح لماعت يتلا ةقيرطلا سفنب اهتلماعم متت فوس لايرتنوم لوكوتورب اهضرفي
نم اهنيكمتل ةيلودلا ةدعاسملا يقلت لصاوت نأ يغبني ناتسكاب نإف ،ددصلا اذه يفو . ةعمسلا

عامتجا اهذختي نأ نكمي يتلا ريبادتلل ةيراشإلا ةمئاقلا نم فلأ دنبلا بجومب ا   امازتلاب ءافولا
دنبلا بجومب ناتسكاب فارطألا عامتجا رذحيررقملا اذه قيرط نعو . لاثتمالا مدع قحب فارطألا  
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تيقوتلا ةنسح ةقيرطب لاثتمالا ىلإ فرط لاةدوع مدع ةلاح يف هنأ ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءا ب
ةيراشإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج دنبلا عم قفتت ريبادت ذاختا ثحبي فوس فارطألا عامتجا نإف 

فقو نامض لثم ٤ةداملا اهزيجت تاءارجإ ذاختا ةيناكمإ ريبادتلا كلت لمشت دقو . اهقحب تادادمإ  
يف ةمهاسملا مدع ىلع ةردصملا فارطألا لمحو اهنع ) لاثتمالا مدع عوضوم يأ(تانولاهلا 
؛لاثتمالا مدعةلاحرارمتسا     

  لايرتنوم لوكوتوربل نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس لاثتما مدع  - /١٦ررقملا   -  نيس

لوكوتورب ىلع تقدص دق نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس نأ ىلإ ريشي نأ   - ١
لوألا نوناك٢يف نجاهنبوكو ندنل يليدعتو لايرت نوم اهفصوب اهّفضتو . ١٩٩٦ربمسيد / 

ةرقفلا ٥ةداملاب ًالماع ًافرط  غلبم ةيذيفنتلا ةنجللا ترقأو لوكوتوربلا نم ١،  ًارالود ١٦٦ ٠١٩،   
؛لوكوتوربلا نم١٠ةداملل ًاقفو لاثتمالا نم اهنيكمتل فارطألا ددعتم قودنصلا نم     

، ١٥/٤٢ررقملل ًاقبط هنأ ىل إ ريشي نأ  - ٢ فارطألل رشع سماخلا عامتجالل  
تامالعب ةبوحصم لمع ةطخ ذيفنتلا ةنجل ىلإ مدقت نأ نيدانيرغ رزجو تنسنف ناس ىلإ بلُط 

  ؛لاثتمالا ةلاح ىلإ عيرسلا عوجرلا نامض لجأ نم ةينمز رطُأو سايق
نأو ،اهلمع ة طخل نيدانيرغ رزجو تنسنف ناس ميدقت ىلإ ريدقتلاب ريشي نأ  - ٣

 ،   :يلي امب نيدانيرغ رزجو تنسنف ناس تمزتلاةطخلا هذهل ًاقبط هنأ ىلإ كلذك ريشي
نط ٠٧,٣نم ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم نم اهكالهتسا ضيفخت   )أ(  

يتآلاك٢٠٠٣ماع يف نوزوأ ذافنتسا تالادب ةبوسحم   :  
نط١٥,٢ىلإ   ‘١’   ؛٢٠٠٤يف نوزوأ ذافنتسا تالادب ةبوسحم  - 
نط٣٩,١ىلإ   ‘٢’   ؛٢٠٠٥يف نوزوأ ذافنتسا تالادب ةبوسحم  - 
نط٨٣,٠ىلإ   ‘٣’   ؛٢٠٠٦يف نوزوأ ذافنتسا تالادب ةبوسحم  - 
نط٤٥,٠ىلإ   ‘٤’   ؛٢٠٠٧يف نوزوأ ذافنتسا تالادب ةبوسحم  - 
نط٢٢,٠ىلإ   ‘٥’   ؛٢٠٠٨يف نوزوأ ذافنتسا تالادب ةبوسحم  - 
نط١,٠ىلإ   ‘٦’   ؛٢٠٠٩يف ن وزوأ ذافنتسا تالادب ةبوسحم - 
ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم كالهتسا نم يجيردتلاصلختلا   ‘٧’ يف  

يناثلا نوناك نم لوألاهتياغ دعوم يف بلُط امبسح ٢٠١٠رياني /   ،
يتلا ةيساسألا تامادختسالل ةيمك ريفوت عم ،لايرتنوم لوكوتورب 

؛فارطألا ا  حمست نأ نكمي 

ةذفنتسملا داوملا داريتساب صيخارت حنمب صاخلاو يلاحلا اهماظن دصرب موقت نأ   )ب(
يف مدقملاو ،نوزوألل ةذفنتسم داوم مدختست تادعم داريتسا ىلع يراسلا رظحلاو نوزوألل 

  ؛٢٠٠٣
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عبرلا لولحب نوزوألل ةذفنتسملا داوملا نم صصحلا ضيفختل ًاماظن مدقت نأ   )ج(
نم ًارابتعا ًايراس حبصيس يذلاو ٢٠٠٤ماع نم ريخألا  لا نوناك١    ؛٢٠٠٥رياني /يناث 

تنسنف ناس نكمت نأ بجي هالعأ ٢ةرقفلا يف ةدراولا ريبادتلا نأ ىلإ ريشي ناو   - ٤  
رزجو تنسنف ناس بلاطي ذإو ٢٠٠٨ماع لولحب لاثتمالا ىلإ ةدوعلا نم نيدانيرغ رزجو   ،

 داوملا كالهتسا نم صلختلاو لمعلا ةطخ ذيفنتل ةينعملا ذيفنتلا تالاكو عم لمعلاب نيدانيرغ
ىلوألا ةعوم     ؛)ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم(ا ،فلأ قفرملاب ةدراولا نوزوألل ةذفنتسملا

نيدانيرغ رزجو تنسنف ناس هزرحت يذلا مدقتلا دصر بثكنع متي نأ   - ٥  
. ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل ةبسنلاب اذكو اهلمع ةطخ ذيفنتل ةبسنلاب

نسنف ناستماد امو ءافولاو لوكوتوربلاب ةصاخلا ةباقرلا ريبادت ذيفنت يف مدقتت نيدانيرغ رزجو ت  
ديج عضو يف فرط يأ ا  لماع  ي يتلا ةقيرطلا سفنب اهتلماعم ةلصاوم بجي ،ا  . اذه يفو

ءافولا نم اهنكمت يتلا ةيلودلا ةدعاسملا نيدانيرغ رزجو تنسنف ناس يقلت رارمتسا بجي ،ددصلا 
تامازتلالا هذ  عامتجا لبق نم اهذاختا نكمي يتلا ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم فلأ دنبلل ًاقبط  

ناس فارطألا عامتجا رذحي ،ررقملا اذه لالخ نمو ،كلذ عمو . لاثتمالا مدع لاح يف فارطألا
 ، يف اهقافخإ لاح يف هنأ نم ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ءاب دنبلل ًاقبط ،نيدانيرغ رزجو تنسنف

دنبلا عم قستت يتلا ريبادتلا ذاختا يف رظنيس فارطألا عامتجا نإف ،لاثتمالا ةلاح يف رارم تسالا
ةداملل ًاقبط تاءارجإ ذاختا لامتحا ريبادتلا هذه نمضتت دق و. ةيداشرإلا ريبادتلا ةمئاق نم ميج
مدع عوضوم يه يتلاو (ةيرولفورولكلا نوبركلا تابكرم تادادمإ فقوت نم دكأتلا لثم ٤

؛لاثتمالا مدع ةلاح رارمتسا يف ةردصملا فارطألا ةمهاسم مدع نم دكأتلا اذكو)لاثتمالا  ،  
  ساسألا طخ تانايب يف تارييغت ءارجإ تابلط  -/١٦ررقملا   -نيع 

رشع ثلاثلا عامتجالا نع رداصلا ١٣/١٥ررقملل ًاقفو هنأ ظحال ي نأ  - ١  
نع ةغلبملا ساسألا طخ تانايب يف تارييغت ءارجإ تبلط يتلا فارطألا ىلع نيعتي ،فارطألل  

ةنجللاو نوزوألا ةنامأ عم اهرودب لمعتس يتلا ذيفنتلا ةنجل ىلإ ا   ابلط ميدقت ساسألا تاونس
  ؛ةقفاوملل فارطألا عامتجا ىلإ اهميدقتو تارييغتلا هذه تارربم نم ديكأتلل ةيذيفنتلا

سماخلا عامتجالا نع رداصلا ١٥/١٩ررقملا نأ كلذك ظحال ي نأ  - ٢ رشع  
  ؛تابلطلا ميدقت ةيجهنم ديدحت فارطألل

نيررقملل ًاقفو ،ةيفاك تامولعم تمدق دق ةيلاتلا فارطألا نأ ظحال ي نأ  - ٣
نم ا ١٥/١٩ و١٣/١٥  صاخلا ساسألا طخ كالهتسا تانايب يف رييغت ءارجإب ا  ابلط ريربتل  

  :ةلصلا تاذ داوملا
ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ةبسنلاب ساسألا طخ كالهتسا تانايب رييغتل ،نانبل نأ   )أ(

ىلإ ١٥٢،٤نم ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةدراولا  دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط ٢٣٦،٤   
  ؛نوزوألا

داوملل ةبسنلاب ا نأ   )ب(  صاخلا ساسألا طخ كالهتسا تانايب رييغتل ،نيبلفلا
ىلإ نانطأ ٨،٠نم ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا  ةبوسحم نط ١٠،٣   

  ؛نوزوألا دافنتسا تالادب
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ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ةبسنلاب ساسألا طخ كالهتسا تانايب رييغتل ،دنليات نأ   )ج(
ىلإ ١٦٤،٩نم ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةدراولا  دافنتسا تالادب ةبوسحم ًانط ١٨٣،٠   

  ؛نوزوألا
داوملل ةبسنلاب ا تسا تانايب رييغتل ،نميلانأ   )د(  صاخلا ساسألا طخ كاله

ىلوألا ةعوم   نم ) ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم(ا ،فلأ قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا
ىلإ ٣٤٩،١  ١٧٩٦،١ ، فلأ قفرملا داومل ةبسنلابو ،نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم نط  

ةيناثلا ةعوم  ىلإ ٢،٨نم ) تانولاهلا(ا ؛نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم ًان  ط١٤٠،٠ 
ىلإ ١،١نم ) ليثيملا ديمورب(ءاه قفرملا يف ةدراولا ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ةبسنلابو  نط ٥٤،٥   

  ؛نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوسحم
ةصاخلا ساسألا طخ تانايب يف تارييغت ءارجإب ةصاخلا تابلطلا هذه لوبق   - ٥

  ؛اهنم لكب
ةلاح يف فارطألا عضت ساسألا طخ تانايب يف تارييغ تلا هذه نأ ظحالي  - ٦

  .٢٠٠٣ماع نع اهنم لكب ةصاخلا ةبقارملا ريبادتل لاثتما 
لوكوتورب نم ءاب ٤ةداملل ًاقبط صيخارتلا حنم مظن ءاشنإ نأشب ريرقت   -/١٦ررقملا   -ءا ف

  لايرتنوم
ق ،لايرتنوم ليدعت فارطأ نم ًافرط٨٠نأ ىلإ ريدقتلا عم ريشي نأ   - ١ تما  

  ؛ليدعتلا داومل ًاقبط بلُط امك ،ريدصتلاو داريتسالا صيخارت حنمل مظن ءاشنإب
لايرتنوم لوكوتورب فارطأ نم ًافرط ٤٣نأ ىلإ ريدقتلا عم ًاضيأ ريشي نأ   - ٢  

  ؛ريدصتلاو داريتسالا صيخارت حنمل مظن ءاشنإب تماق ،لايرتنوم ليدعت ىلع دعب قدصت مل يتلاو
ريدصتو داريتسا دصر : ةيلاتلا دئاوفلاب دوعت صيخارتلا حنم مظن نأب رقي نأ  - ٣

  ؛تانايبلا عمج نم نيكمتلاو ؛ةعورشملا ريغ ةراجتلا عنم ؛نوزوألل ةذفنتسملا داوملا
ىلإ تامولعم ميدقتب لايرتنوم ليدعتب ةيقبتملا ٣٧ـلا فارطألا بلاطي نأ   - ٤  

، ئشنت مل يتلا فارطألا كلت بلاطيو ريدصتلاو داريتسالا صيخارت حنم مظن ءاشنإ نأشب ةنامألا  
  ؛ةعرسلا هجو ىلع كلذب مايقلاب ةمظنألا هذه دعب

قيدصتلاب مقت مل يتلاو ةيقبتملا لايرتنوم لوكوتورب فارطأ عيمج عجشي نأ   - ٥
صيخارت حنمل مظن ءاشنإ ىلعو ليدعتلا اذه ىلع قيدصتلا ىلع ،دعب لايرتنوم ليدعت ىلع 

  ؛دعب كلذب تماق دق نكت مل نإ ريدصتلاو داريتسالا
هنأ نم دكأتلاب صيخارتلا حنمل مظن لعفلاب اهيدل يتلا فارطألا عيمج ثحي نأ   - ٦

  ؛ةيلاعفب اهذافنإو مظنلا هذه ذيفنت متي
ةطساوب صيخارتلا حنم مظن ءاشنإب صاخلا فقوملا ةيرود ةفصب ضرعتسي نأ   - ٧

  .لوكوتوربلا نم ءاب٤ةداملا هيلإ تعد امبسح ،لايرتنوم لوكوتورب فارطأ عيمج 
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  يناثلا قفرملا

  نيكراشملا ةمئاق
 

Australia  
 
Mr. Patrick McInerney 
Director  
Ozone and Synthetic Gas Team 
Department of the Environment and  
  Heritage 
GPO Box 787 
A.C.T. 2601 
Australia 
Tel: (612) 6274 1035 
Fax: (612) 6274 1610 
Email: patrick.mcinerney@deh.gov.au 
 
Belize  
 
Mr. Martin Alegria 
National Ozone Officer 
Department of the Environment 
Ministry of Natural Resources 
  and the Environment 
Belize 
Tel: 822-2542/2816 
Fax: 822- 2862 
E-mail: envirodept@btl.net 
 
Ethiopia  
 
Mr. Kinfe Hailemariam 
Team Leader, Technical Support Team 
National Meteorological Services Agency 
P.O. Box 1090, 
Addis Ababa, Ethiopia 
Tel: 251-1-615779 
Fax: 251-1-517066/625292 
Email: kinfe_hm@yahoo.com 
 
Italy  
 
Mr. Alessandro Giuliano Peru 
Ministry of the Environment and Territory 
Department for Environmental Research  
  and Development  
Via Capitan Bavastro, 174 
00147 – Roma – Italy 
Tel: 39-06-5722 8166 
Fax: 39-06-5722  8178 
Email: peru.alessandro@minambiente.it 
 
Mr. Riccardo Savigliano 
Ministry of the Environment and Territory 
Department for Environmental Research  
  and Development 
Via Cristoforo Colombo, 44  
00174 – Rome 
Italy   
Tel: (+39 6) 5722 8124 
Fax: (+39 6) 5722 8178 
E-Mail: savigliano.riccardo@minambiente.it 

Jordan 
 
Eng,. Ghazi Odat 
Assistant Secretary General 
Ministry of Environment 
P.O. Box 1408 Amman  
11941 Amman, Jordan 
Tel: 962-53- 50149 
Fax: 962-53-50084 
Email: odat@gov.jo 
 
Maldives  
 
Mr. Mahmood Riyaz 
Deputy Director 
Coastal Management 
Ministry of Construction and Environment  
Environment Research Centre 
Jamaluddhin complex 
Male, Maldives 
Tel: (960) 335949 
Fax: (960) 335953 
Email: erc@avasmail.com.mv 
 
 
Russian Federation  
 
Mr. Vassily Tselikov 
General Director 
Investment Centre of the Ozone-Depleting 
  Substance Phase-out Projects 
Bldg. 13-2 Srednyaya 
  Pereyaslavskaya Str., 
129041 Moscow, Russian Federation 
Tel: (7-095) 789 5839 
Fax: (7-095) 400 8527 
vassily@odsgef.dol.ru 

 
Tunisia  
 
Mr. Hassen Hannachi 
Chef de departement technique 
Directeur du Bureau Ozone 
Agence Nationale de Protection 
  de l’Environment 
12, rue du Cameroun 
Boite postale 52 Tunis le Belvedere 
1002 
Tunis, Tunisia 
Tel: (216- 71) 802 843 
Fax: (216-71) 841-715 
Email: Dt.Dep@anpe.nat.tn 
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B. Parties participating at the invitation of the Committee 
 

Azerbaijan 
 
Mr. Maharram Mehtiev 
Director, Centre for Climate  
Change and Ozone 
Ministry of Ecology and Natural 
Resources 
AZ 1073 
Baku 
Azerbaijan 
Tel: (994  12) 98 27 95 
Fax: ( 994 12) 92 59 07 
Email: 
aliyev@iglim.baku.az/climoz@o
nline.az 
 
Guinea-Bissau  
 
Mr. Injai Quecuta 
Coordinateur du Bureau National 
de l’Ozone 
Focal Point Ozone 
Direction Generale de 
L’Environnement 
BP 399 ou 225  
Guinea-Bissau 
Tel: (+245) 203 264 
Fax: (+245) 201 168 
Email: 
quecutainjai@yahoo.com.br 
 
Lebanon  

 
Mr. Garo Haroutanian 
UNDP MeBr Project 
Ministry of Environment 
P.O. Box 701091 
Antelias 
Lebanon 
Tel: (+961 4) 522222 
Fax: (+961 4) 418910 
Email: garo@moe.gov.lb 
 
Ms. Nada Sabra 
UNIDO MeBr Project  
Ministry of Environment 
P.O. Box 701091 
Antelias 
Lebanon 
Tel: (+961 4) 522222 
Fax: (+961 4) 418910 
Email: nada.sabra@moe.gov.lb 
 
Nepal  
 
Dr. Sita Ram Joshi 
Chief, National Ozone Unit 
Ministry of Industry, Commerce 
and Supplies 
Nepal Bureau of Standards and 
Metrology 

Balaju, Kathmandu 
Nepal 
Tel: (+977 1) 4356672/4356810 
Fax: (+977 1) 4950689 
Email: ozone@ntc.net.np 
 
Pakistan  
 
Mr. Khalid Masood Ahmed 
Joint Secretary  
Ministry of Environment (Ozone Cell) 
Islamabad,  
Pakistan 
Tel: (92-51-922-4070 
Fax: 92-51-920-5883/7282 

Email: 
khalidmahmed@hotmail.com 
 
Philippines  
 
Dr. Dario Sabularse 
Deputy Executive Director 
Department of Agriculture 
Fertilizer and Pesticides Authority  
FPA Bldg. BAi Cmpd., Visayas Ave. 
  Diliman, Quezon City 1101 
Visayas Avenue, Diliman, Quezon City 
Philippines 
Tel: 632) 92 00068 
Fax: 632-922 3355/8573/8238 
Email: fpa_77@yahoo.com 
 
Mr. Demetrio Ignacio, JR. 
Deputy Minister 
Department of Environment and Natural 
  Resources 
2/f DENR main Building 
DENR Compound, Visayas Ave. 
Diliman, Quezon City, 
Philippines 1100 
Tel: (632) 928 4969/926 6576 
Fax: (632) 926 8094 
Email: udli@denr.gov.ph 
 
Tajikistan  
 
Abdukarim Kurbanov 
Head of Hydrometeorological Division,  
Head of National Ozone Unit 
State Committee for Environmental 
  Protection and Forestry 
12, Bokhtar Street 
Dushanbe, 734025 
Tajikistan 
Tel: ( +992 372) 34 12 07 
Fax: (+992  372) 25 28 18/25 41 93 
Email: abdu_karim@rambler.ru 
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Thailand 
 
Mrs. Somsri Suwanjaras 
Hazardous Substances Control Bureau 
Department of Industrial Works 
75/6 Rama VI Rd. Bangkok 
10400 Thailand 
Tel: (66 2) 202 4205 
Fax: (66 2) 202 4015 
Email: Suwanjaras@hotmail.com; 
Somsri@diw.go.th 
 
Yemen  
 
Mr. Faisal Ahmed N. Bin Ali Gaber 
Ozone Officer 
Environment Protection Authority 
National Ozone Unit 
Ministry of Water and Environment 
P.O. Box 19719 
Al-Zubairi Street 
Sana’a 
Yemen 
Tel: (+967) 712 66061 
Fax: (+967) 120 3714 
Email: aligaber.nou@y.net.ye 

 
 
Ms. Ellen von Zitzewitz 
International Environment Expert 
Ministry of Water and Environment 
P.O. Box 19237 
Sana’a 
Yemen 
Tel: (+967) 738 43376 
Fax: (+967) 1 418 296  
Email: evonzitzewitz@web.de 
 

 
C. Multilateral Fund and implementing agencies 

 
Secretariat of the Multilateral Fund 
 
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: maria.nolan@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 
Canada H3A 3J6 
Tel: (1 514) 282 1122 
Fax: (1514) 282 0068 
Email: areed@unmfs.org 
 
Chair of the Executive Committee of the 
Multilateral Fund 
 
Mrs. Marcia Levaggi 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Direccion General de Asuntos Ambientales 
Esmeralda 1212, 14th Floor 
1007 Buenos Aires, Argentina 
Tel: (54-11) 4819 7414 
Fax: (54-11) 4819 7413 
Email: mle@mrecic.gov.ar 
 

World Bank  
 
Mr. Erik Pedersen 
Senior Environmental Engineer 
Environment Department 
World Bank 
1818 H St. NW,  
Washington, DC 20433, USA 
Tel: (1 202) 473 5877 
Fax: (1 202) 522 3258 
Email: epedersen@worldbank.org 
 
 
Mr. Viraj Vithoontien 
Senior Regional Coordinator 
Montreal Protocol Operations 
World Bank 
1818 H St. NW,  
Washington, DC 20433, USA 
Tel: (1 202) 473 6303 
Fax: (1 202) 522 3258 
Email: vvithoontien@worldbank.org 
 
 United Nations Development 
Programme 
 
Mr. Jacques Van Engel 
Programme Coordinator 
Montreal Protocol Unit 
UNDP 
304 East 45th Street, 9th Floor 
New York, NY 10017, 
USA 
Tel:  (1 212) 906 57 82 
Fax:  (1 212) 906 69 47 
Email: Jacques.van.engel@undp.org 
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United Nations Industrial Development 
Organization 
 
Mrs. Rana Ghoneim 
Consultant 
Multilateral Environmental Agreements 
Branch 
Programme Development and Technical 
Cooperation  
  Division UNIDO 
Wagramerstr. 5, POB 300 
A-1400 Vienna 
Austria. 
Tel: (43-1)  26026-4356 
Fax: (43-1) 26026- 6804 
Email: R.Ghoneim@unido.org 
 
United Nations Environment Programme 
Division of Technology, Industry and 
Economics 
 
Mr. Rajendra M. Shende   
Chief, Energy and OzonAction Unit 
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 
 

Mr. Thanavat Junchaya 
Regional Network Coordinator (SEAP) 
Division of Technology, Industry and 
  Economics 
UNEP Regional Office for Asia and the 
  Pacific 
United Nations Building 
Rajadamnern Noh Avenue 
Bangkok 10110, Thailand 
Tel:  (662) 288 2128 
Fax: (662) 280 3829 
Email: junchaya@un.org 

 
D. Ozone Secretariat 

 
Mr. Marco González 
Executive Secretary 
Ozone Secretary, UNEP 
P.O. Box 30552 
Nairobi, Kenya 
Tel: (254 20) 623885 
Fax: (254 20) 62 4692/4693 
Email:  Marco.Gonzalez@unep.org  
 
Mr. Michael Graber 
Deputy Executive Secretary 
Ozone Secretariat, UNEP 
P.O. Box 30552 
Nairobi, Kenya 
Tel: (254 20) 623855 
Fax: (254 20) 62 4692/4693 
Email: Michael.Graber@unep.org 
 
Mr. Gerald Mutisya 
Database Manager  
Ozone Secretariat, UNEP 
P.O. Box 30552 
Nairobi, Kenya 
Tel: (254 20) 62 4057 
Fax: (254 20) 62 4692/4693 
Email: Gerald.Mutisya@unep.org 

Mr. Gilbert M. Bankobeza 
Senior Legal Officer 
Ozone Secretariat, UNEP 
P.O. Box 30552 
Nairobi, Kenya 
Tel: (254 20) 623854 
Fax: (254 20) 62 4692/4693 
Email: Gilbert.Bankobeza@unep.org 
 
Ms. Tamara Curll 
Programme Officer for Monitoring and 
  Compliance 
Ozone Secretariat, UNEP 
P.O. Box 30552 
Nairobi, Kenya 
Tel: (254 20) 62 3430 
Fax: (254 20) 62 4692/4693 
Email: Tamara.Curll@unep.org 

 

_______  


