
 

K0472055 080904 

EP ةدحتملا ممألا 
UNEP/OzL.Pro/WG.1/24/9  

Distr. General 
28 July 2004 
 
Arabic 
Original: English ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 
  

  
يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا 
ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 

 نوزوألا
نورشعلاوعبارلاعامتجالا    

زومت١٦ – ١٣، فينج  ٢٠٠٤هيلوي / 

 يففارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالا ريرقت 
 لايرتنوم لوكوتورب

 عامتجالا حاتتفا -ًالوأ 
لوكوتورب يففارطألل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نورشعلاو عبارلا عامتجالا دقع  - ١  
نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم ةيلودلا تارمتؤملا زكرم يف  نم ةرتفلا لالخ فينج يف   

ىلإ ١٣ زومت١٦  فييل جروج ديسلا عامتجالا ةسائر يفكرتشا دقو . ٢٠٠٤هيلوي /  ديسلاو ) ىليش( 
 ).ادنلوب(زيوكازوك زسوناج 

موي حابص نم ةرشاعلا ةعاسلا يف) ىليش(فييل ديسلا عامتجالا حتتفا دقو  - ٢ زومت١٣  ه يلوي/ 
 .نيكراشملاب بحر ثيح
يذيفنتلا نيمألا ،زيلازنوج وكرامديسلا بحرو - ٣ نع ةباين نيكراشملا عيمجب نوزوألا ةنامأل    

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربليذيفنتلا ريدملا رفبوت سوالك ديسلا ةثالثلا فارطألاب هبيحرت ضرعم يفو.    
لوكوتوربلايفددجلا  يهو  نو كوك رزجو ناتسناغفأ:  نأ ةقيقح زربأ ،ىوي   ٢٠ ، اوماق دق نيرخآ ًافرط  

تاليدعتلا عيمج ىلع قيدصتلاب ،ةريخألا رشعينثالارهشألا لالخ  تلخدأ يتلا  ىتح ،لوكوتوربلا ىلع    
ناك يذلاو نيجيب ليدعت  يفًامدقت فارطألا تققح دق و. اهيلع قدصملا تاليدعتلا ةلمج نمًاضيأ  

ا دقو ،تانايبلا نعغالبإلالامتكاو تيقوت نسح  لوكوتوربلا راط إ يف لاثتمالاب فارطألا مازتلا حضت 
 . لاثتمالا اياضقل اهتباجتسا ةدايز نم
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ةلفاح ةرتف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ريخألا عامتجالا ذنم تضقنا يتلا ةرتفلا تناكو - ٤  
يف امب ةماهلا تاعامتجالا نم ددعدقع ثيح لمعلاب عامتجالا كلذ   فارطألل يئانثتسالا   يظح يذلا 

ةقيثو ةيمالعإةيطغتب  ملاعلا ءاحنأ فلتخميف  لجأ نم تراد يتلاةقهرملا تاضوافملا نأ امك.   ىلإ لصوتل ا  
ةلصاوم نمفارطأ تنكمةرتفلا كلت لالخ تاقافتا  تانييعتلا ةعجارم   تامادختسالا تاءافعإل   

و جوهنلاو تاجايتحالايفتافالتخالا نم مغرلا ىلع ليثملا ديموربل ةجرحلا   .ءارآلا 

نأ ،عامتجالا ىلع ةضورعملا عبرألا ةيسيئرلا اياضقلا تاعوم  هزاجيإ ضرعم يف ،حضوأ دقو - ٥
يلحرملا ريرقتلا نع تأشن اياضقلانم ىلوألا ةعوما مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل   تجتنو يداصتقالا   ،
عوما تأشنو ،فارطألل لوألايئانثتسالا عامتجالا نع ةيناثلا ةعوما ةقباسلا تاررقملا نع ةثلاثلا ة  
اهتحرطةرمتسم وأ ةديدج تاردابمل ةجيتن ةعبارلا ةعوما ىتأتو ،فارطألل ىعرتسا امك . فارطألا  

ةدراولا اياضقلاب ةصاخلا تاشقانملا ريسيتل ةنامألا نم ةمدقملا ةيمالعإلاقئاثولا ىلإ مامتهالا  دنبلا راط  إيف 
لامعألا لودج نم ١٦  ."ىرخأ لئاسم" 

هتاينمت نع نيكرتشملل برعأ ماتخلايفو - ٦ مهل  ةرمثم تاشقانمب  نع بارعأللةصرفلا منتغا امك .    
كراشملا سيئرلا ،ىجيم دراريج لحارلا ءالمزو ءاقدصأو ةرسأل ،عامتجالا نع ةباين ،هيزاعت قيرف يف   
ًاقيمع ًاريثأت رثأ دق هدقف نأ دكأو ،هتافو تقو يملعلا مييقتلا وتورب ةرسأيف   .لايرتنوم لوك 
يحاتتفالا نايبلا باقعأيفو - ٧ كراشملا سيئرلا نوتيربلا لييناد ديسلا داشأ ،زيلازنوج ديسلل    يف 

ةعيفرلا ةيملعلا ةربخلا نم ةردان ةفيلوتبىلحتي ناك ىجيم ديسلا نأ ًادكؤم لحارلا هليمز ىركذب قيرفلا   
ريغتو نوزوألا دافنتسا نيب ةلصلا ىلع ديكأتل ا ةدايز بوص قيرفلا داق دق هلمع نأو ،ةزاتمملا ةدايقلاو
. عمتاو ملعلا نيب ًايحص ًاراوح ماقأو ،خانملا ةينهملا نيتيحانلا نم ىجيم ديسلا دقتف ي فوسو

ةئيبلا مولع رئاوديفةيصخشلاو  ةقيقد عامتجالا فقوو ،   .هيلع ًادادحتمص  
 ةيميظنتلا لئاسملا -ًايناث 
 روضحلا -فلأ 

لايرتنوم لوكوتوربيفةيلاتلا فارطألا عام تجالا ترضح - ٨  :  ، ايبويثأ ،يسورلا داحتالا
 ، ، ناجيبرذأ ، نيتنجرألا ، ندرألا ، ايسينودنإ، ايناملأ، روداوكإ، ليئارسإ، اينوتسإ، ايلارتسأ، اينابسأاينيمرأ

ةيمالسإلا-ةيروهمج (ناريإ ، ايناركوأ، ادنغوأ، ناتسكبزوأ، ياوغوروأ ، ةديدجلا اينيغ اوباب، ايلاطيإ، ) 
، وساف انيكروب، اناوستوب، امن ب،زيلب، ايراغلب، لاغتربلا، سودابرب، ليزاربلا، ناتسكاب، ياوغاراب
، اكياماج، اغنوت، سنوت، داشت، وغابوتو دادينيرت، دنليات ،سوراليب، وريب، ايفيلوب، ادنلوب، يدنوروب
، اماهبلا رزج، رئازجلا ةيبوروألا ةعامجلا ةيروهمجلا ، ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج، ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا، 
ةيبرعلا ةيروهمجلا ، ةيكينيمودلا ةيروهمجلا، يتوبيجةيروهمج ، ةدحتملا اينارتت ةيروهمج، ةيكيشتلا
ةيروهمج ، ةيبعشلا ةيطارقميدلا وال ةيروهمج، ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج، ايروك ةيروهمج، ةيروسلا

يموت ناس  ،ايبماز، اكينيمود، كرمنادلا، ايجروج، افودلوم ةيروهمج، ةقباسلا ةيفالسوغويلا اينودقم
، لاغنسلا، اينيفولس، ايكافولس، رودافلسلا، اكنال يرس، نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس، يبيسنيربو
، ديوسلا، نادوسلا، دنليزاوس ارسيوس ، يليش، ليشيس، نويلاريس،  دوسألا لبجلاو برصلا ، نيصلا، 
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واسيب–اينيغ ، اينيغ، الاميتاوغ، نوباغ، ناتسكيجاط ، مان تييف، ادنلنف، اليورتف، نيبلفلا، اسنرف،  
 ،تيوكلا، ايبمولوك، اكيراتسوك، راوفيد توك، ابوك، ادنك، ايتاورك، نوريماكلا، ناتسيزيغريق، رطق

ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا، فيدلم، كيسكملا، برغملا، رصم، ايزيلام، يلام، ايناوتيل، نانبل، ايفتال، اينيك  
، رجينلا، لابين، اسمنلا، جيورنلا، ايبيمان، قيبمازوم، سويشيروم، ايناتيروم، ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا
، ادنليزوين، ايريجين يوين ، نابايلا، ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا، ادنلوه، ايراغنه، سارودنه، دنهلا، 
 .نانويلا، نميلا

ءاضعألا ريغ ةيلاتلا لودلا نم نوبقارم هرضح امك - ٩ لايرتنوم لوكوتوربيف  اينيغو ناتوب:    
 .ايرتيرإو ةيئاوتسالا

ةعباتلا ةيلاتلا ةصصختملا تالاكولاو تامظنملاو تانايكلا نم نوبقارم ًاضيأ عامتجالا رضحو  - ١٠
، : ةدحتملا ممألل ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربيئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب  

ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ ،ملوهكتسا ةيقافتا ةنامأ ،نوزوألا ةنامأ ،يلودلا كنبلا ،ةيعانصلا 
 ، ، لايرتنوم لوكوتورب مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف يملعلا مييقتلا قيرف ،ةيئيبلا تاريثأتلا مييقت قيرف

 ، ديرولك عبارو ةعونتملا تالامعتسالاو تامقعملاو  تالوصوريأللةينقتلا تارايخلا ناجل يداصتقالا
 ، ، ىواغرللةينقتلا تارايخلا ةنجل نوبركلا ةئساجلاو ةنرملا تارايخلا ةنجل ،تانولاهلل ةينقتلا تارايخلا ةنجل  

 .ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو ةيرارحلا تاخضملاو يئاوهلا فييكتلاو ديربتلل ةينقتلا
فلاحتلا ؛لرامريبلا ةسسؤم : ةيلاتلا ةيموكحلا ريغو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا ترضح امك - ١١

ةيكيرمألا ةطبارلا ؛ةلوؤسملا يوجلا فالغلا تاسايس عضول ةينعملا ةيكيرمألا ةيعمجلا ؛نيتئرلا ب ةينعملا 
 ةنجل ؛ةيضمحلا ةدوجلل اينروفيلاك سلجم ؛تسفرأ ةسسؤم ؛ةيبرعلا لودلا ةعماج ؛ةيردصلا تاونقلاب

نواعتلل ةيناملألا ةلاكولا ؛ليصاحملا ةيامحب ينعملا فالتئالا ؛ Cannon SPA؛ةلوارفلاب ةينعملا اينروفيلاك 
؛ةيعارزلا مولعلل واد ةمظنم ؛Dienst voor Residucontrole vzw؛ينقتلا   ECO2 BV ققحتلا ةلاكو ؛

 ؛GlaxoSmithKline؛ةرودنبلا ع اونأ لدابتل اديرولف ةئيه ؛تاورضخلاو هكاوفلل اديرولف ةطبار ؛يئيبلا
ثوحب دهعم ؛ ICF Consulting؛ليدو سكردنه ؛ةيئايميكلا داوملل ىمظعلا تاريحبلا ةسسؤم 

يلودلا داحتالا ؛ةيعانصلا ايجولونكتلا تابكرملا يعنصمل ةينابايلا ةطبارلا ؛ةينالديصلا تالوصوريألل   
؛ JNF Consulting Services BV؛خانملاو نوزوألا ة قبط ةيامحل يعانصلا ينابايلا رمتؤملا ؛ةينوبرك ورولفلا

؛ Leite, Tosto e Barros Advogados Associados؛ةيئايميكلا تاعانصلل صصختملا يروكلا داحتالا 
سلجم ؛ليثيملا ديموربل يملاعلا فالتئالا ؛يلودلا نوناقلاو نراقملا ماعلا نوناقلل كنالب –سكام دهعم   

تانيفيلوبلا نم ةعونصملا ةيطاطملا ةيئايميكلا داوملل نيرولف نيفان ةكرش ؛ة يعيبطلا دراوملا نع عافدلا
ةيراشتسالا ةكرشلا ؛Proklima؛يحصلا رجحلا تاقيبطتل وكيدرون مظن ؛ةدودحملا   R&Mةعانص ؛  

طيحملا بونجل يميلقإلا يئيبلا جمانربلا ؛ SAFE؛ ايلارتسأبرغ يف يئاوهلا فييكتلاو ديربتلا ةزهجأ 
 .راهزألل اينروفيلاك ةعانص ةسسؤم ؛اينروفيلاك ةعماج ؛Trical Inc؛ئداهلا 
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لامعألا لودجرارقإ –ءاب    
يف دراولا تقؤملا لامعألا لودج ساسأ ىلعيلاتلا لامعألا لودج دمتعا - ١٢ ةقيثولا    

UNEP/OzL.Pro/WG.1/24/1/Rev.1: 
 .عامتجالا حاتتفا - ١
 :ةيميظنتلا لئاسملا - ٢

 ؛لامعألا لودج رارقإ )أ(
 .لمعلا ميظنت )ب(

قلعتملا ٢٠٠٤ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا يف رظنلا  - ٣  
 :يلي امب

ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإل فارطألا تانييعت  )أ(
ةرقفلا ٤/٢٥ررقملا (  ؛)٦، 

ةرقفلا ١٢/٢ناررقملا (ةـير ورضلا تاـمادختسالا تانييعت ليلد ليدعت )ب(  ،
ةرقفلا ١٥/٥ و١٠  ؛)٩، 

، ٩/٦ناررقملا (ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعت  )ج(
 ؛)١٣/١١ و٢ةرقفلا 

او ن–ليبوربلا ديمورب مادختسا ن ع تانايبلل يونسلا لامكتسالا )د( هتاثاعبن  
ةرقفلا ١٣/٧ررقملا (  ؛)٣، 

زفاوحلا ديدحتو ،تادربملا نم نوكملا ديربتلا تامدخ عا طق نم ءزجلا مييقت )ه(
نوبركلا تابكرمب ةلماعلا ريغ تادعملا ىلإ لاقتنالا قيرط ىلع تاقوعملاو 

 ؛)١٤/٩ررقملا (ةيرولف ةيرولكلا 
ديرولك عبارو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادادمإ رفاوت مييقت  )و(

ةداملاب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ة يلحملا تاجايتحالا دسل ةمزاللا نوبركلا
ةرتفلا لالخ ٥  ؛)١٥/٢ررقملا  (٢٠١٠ – ٢٠٠٤ 

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا نم ةبترتملا ةلمتحملا راثآلا  )ز(
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ىدل ةيرولف  رفاوت ىلع ٥   

دل ةفلكتلا ةروسيمقاشنتسالابتاجالعلا  بجومب ةلماعلا فارطألا ى  
ةداملا نم ١ةرقفلا  ةرقفلا ١٥/٥ررقملا  (٥   ؛)٧، 

صوصنملا ريياعملا ءوض ىلع ةددحم تامادختسا يف رظنلا تابلط ضارعتسا  )ح(
عينصتلا لماوعل ١٠/١٤ررقملا يف اهيلع  ةرقفلا ١٥/٧ررقملا (   ؛)٣، 
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نود ىرجت نأ نكمي يت لا ةيربتخملاو ةيليلحتلا تاءارجإلا رفاوتو ريوطت مييقت )ط(
داوم (ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا مادختسا 

ةرقفلا ١٥/٨ررقملا (لوكوتوربلا نم ) ةثلاثلاو ةيناثلا نيتعوما  ؛)٢، 
ًاينقت ةيدجم لئادب ذيفنتب هلادبتسا يغبني يذلا ليثيملا ديمورب مجح مييقت  )ي(

نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا يف هتامادختسال ًايداصتقاو ررقملا ( 
ةيعرفلا ةرقفلا ١١/١٣  ؛))ب (٤، 

ليدعت ةيناكمإ يف رظنلا نم نكمت ،تيقوتلا ةبسانم ،لمع ةطخ عضو  )ك(
ةديدجلا تارئاطلا نادبأ يف تانولاهلا مادختسا لوخت يتلا ةيميظنتلا طورشلا 

طوطخلا ىلع نيرفا سملا ةمالسو ةحصب رارضإلا نود ،ةيلمع نوكت ثيحب
 ؛)١٥/١١ررقملا (ةيوجلا 

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا نع ةئشان ىرخأ اياضق  )ل(
 .٢٠٠٤ماعل يداصتقالا 

لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا ضارعتساو مييقتب ينعملا هيجوتلا قيرف سيئرل يلحرملا ريرقتلا  - ٤
 ).١٥/٤٧ررقملا (لايرتنوم 

قودنصلل ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرتفلل دراوملا ديدجت ةداعإ نع ةسارد دادع إ ىلإ ةجاحلا - ٥  
 ).١٣/٢ و١٣/١نيررقملا رظنأ (لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم 

ىلع ليدعت ءارجإل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا تاصاصتخا يف رظنلا  - ٦
ررقملا (فارطألا ددعتم قودنصلا ةنام أ يلوؤسم ريبك نييعتو حيشرتب ةقلعتملا) ك (١٠ةرقفلا 

١٥/٤٨.( 
قلعتي اميف هب لمعلاو ١٥/٣ررقملا ذيفنت يف رظنلا  - ٧ ليدعت هاجت فارطألا تامازتلاب   

ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب قلعتي اميف لايرتنوم لوكوتورب نم ٤ةداملا بجومب نيجيب   
 .ةيرولف
ريغ راجتالا عنمو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف را جتالا دصرب ةقلعتملا ريراقتلا يف رظنلا - ٨

 ).١٤/٧ررقملا (نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا 
عضوو فينصتلل ًايملاع دحوملا ةدحتملا ممألا ماظن مادختسا ثحب نأشب لامكتسا  - ٩

ررقملا (نوزوألا ةقبط دفنتست يتلا داوملل ةبسنلاب ةيئايميكلا داوملا ىلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا 
فارطألل رشع سماخلا عامتجالا ريرقت نم ١٢٤ةرقفلاو ) ب (١٤/٨  

(UNEP/OzL.Pro.15/9).( 
ررقملا نم ٢ةرقفلا بجومب ةذختملا تابيترتلل ةباجتسالا نع ريرقت  - ١٠ نأشب ١٥/١٥   

 .ذيفنتلا ةنجل لمع ىلع ديفملا هرثأ نعو ،كالهتسالاو جاتنإلا تانايب نع غالبإلاب ريكبتلا
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 :فارطألل يئانثتسالا عامتجالا نع ةئشان اياضق - ١١
كالهتسال تاونسلا ةددعتم تاءانثتسإب صيخرتلل ةيجهنمو ريياعم عضو  )أ(

ةرقفلا ١/٣ -يئانثتسالا عامتجالا ررقم (ليثيملا ديمورب   ؛)٦، 
ةدروتسملاو ةجتنملا ليثيملا ديمورب تايمك نع غالبإلل يبساحم راطإ  )ب(

ريرقتل ةرامتساو ،ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ طورشل ًاقفو ةردصملاو  
ريرقتل لوألا قفرملا ىوتحم ىلع ءانب ،ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ 

، ١/٤ -يئانثتسالا عامتجالا ررقم (فارطألل يئانثتسالا عامتجالا 
 ؛))ز(و) و (٩ناتيعرفلا ناترقفلا 

ةينقتلا تارايخلا ةنجل تاصاصتخاو تاءارجإل صصخملا لماعلا قيرفلا ريرقت  )ج(
تامادختسالا تاءافعإ تانييعت مييقتب اهتلص ثيح نم ليثيملا ديموربل 

ناترقفلا ١/٥ -يئانثتسالا عامتجالا ررقم (ةجرحلا   ؛)٦ و٥، 
 -يئانثتسالا عامتجالا ررقم (ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ليلد ليدعت  )د(

ةيعرفلا ةرقفلا ١/٤  ؛))ك (٩، 
 :ةنيعم فارطأ نم ةمدقملا ةلصلا تاذ تاحرتقملاو ليثيملا ديمورب اياضق يف رظنلا - ١٢

ليثيملا ديموربب ةجلاعملا علسلاو تاجتنملا يف راجتالا )أ( رظنأ ؛اينيك نم مدقم ( 
ىلإ ٣٠تارقفلا  فارطألل رشع سماخلا عامتجالا ريرقت نم ٣٣  ةقيثولا ( 

(UNEP/OzL.Pro.15/9(؛ 
اكنال يرس نم مدقم (نوزوألل ةدفنتسملا دا وملا يف ةيلودلا تيزنارتلا ةراجت )ب(

عامتجالا ريرقت نم ١٧٩ و١٧٨نيترقفلا رظنأ ؛ىرخأ نادلب نع ةباين   
 ؛)فارطألل رشع سماخلا

،  )ج( ةبرتلا تايليفط ةحفاكمل تايجيتارتسا ديدحتل يلامو ينقت معد بلط
مييقت نع ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ريراقت ةمجرت بلطو 

نيترقفلا رظنأ ؛ىرخأ نادلبو وساف انيكروب نم مدقم (ليثيملا ديمورب لئادب 
فارطألل يئانثتسالا عامتجالا ريرقت نم ٤٧ و٤٦  

(UNEP/OzL.Pro.ExMP/1/3)(؛ 
ةينقتو ةيملع سسُأ ريفوت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطلا  )د(

نم مدقم (ةيعارز ةيئاذغ داوم ريه طتل ةنيعم ةدروتسم نادلب تابلط ريربتل
 ؛)عجرملا سفن ،ىرخأ نادلبو وساف انيكروب

يف ليثيملا ديمورب مادختسا نم قيقدلا نحاطم نيكمتل ةنورمب حامسلا  )ه(
 ؛)سويشيروم نم مدقم(ةئراطلا فورظلا 
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صيخرتلل مييقت ءارجإ يداصتقالا م ييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطلا )و(
تسالينينقتلا رجحلا يف كالهتسالاو ،ةطيسولا داوملل ليثيملا ديمورب مادخ  

، )تايلبطلا(ةلاقنلا تاصنملا ريخبتلو ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا 
 ).الاميتاوغ نم مدقم(

نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ريمدتلا تايجولونكت ةلاح ضارـعتسا ةرورض يف رظنلا  - ١٣
ةرقفلا ١٤/٦ررقملا (  ،٥.( 

ضيفختل ةيفاضإلا تاوطخلا ىلع هلاخدإ ةيبوروألا ةعامجلا تحرتقا يذلا ل يدعتلا - ١٤
ةداملا نم ١ةرقفلا بةلماعلا فارطألا ىدل ةيلاقتنالا ةلحرملا يف ليثيملا ديمورب   ٥. 

 .لايرتنوم لوكوتورب ليدعت ذيفنت ليجعتل ةيبوروألا ةعامجلا نم حرتقم ليدعت - ١٥
 .ىرخأ لئاسم - ١٦
 .ريرقتلا دامتعا - ١٧
 .عامتجالا ماتتخا - ١٨

لئاسملانوكرتشملا مدقو -١٣ يف رظنلل ةيلاتلا  لامعألا لودج نم ١٦دنبلا راط إ    ":ىرخأ لئاسم" 
 ؛غارب يف هدقع ررقملا فارطألل رشع سداسلا عامتجالل تادادعتسالا نع ريرقت )أ(
ذيفنتلا نيمألا بئانلحم لحيس نم رايتخا )ب( ذلا نوزوألا ةنامألي  تيسي  د عب هبصنم كر 

 ؛ةزاتمملا ةمدخلا نم تاونس ةدع
 ؛لابين لاثتما مدع ةلأسم )ج(
: لامعألا لودج نم) و (١٦دنبلاب قلعتي الاميتاوغو ايبمولوك همدقتس حارتقا  )د(

رايعملا صيخرتلل مييقت ءارجإيداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطلا" ديمورب مادختسال ي   
رجحلا يف كالهتسالاو ةطيسولا داوملل ليثيملا ريخبتلو ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا،   حاولألا 

 ؛")تايلبطلا(ةلاقنلا 
ةكبشلا نادلب ةكراشم نأشب ابوروأ قرشل ةيميلق إلا نوزوألا ةكبش نع ةباين ضرع -)ه(

 ؛فارطألا ددعتملا قودنصلا يف ةيذيفنتلا ةنجللاو ذيفنتلا ةنجلب ةصاخلا دعاقملاب قلعتي اميف
 .ةياغلل ةضفخنم ماجحأل ةكلهتسملا نادلبلاب ةلصلا تاذ اياضقلا )و(

 لمعلا ميظنت -ميج 
 .هيلع ةقفاوملا تمت ،لماعلا قيرفلا لمع ميظنتب ًاحارتقا) ادنلوب(كراشملا سيئرلا مدق  -١٤
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لحرملا ريرقتلايف رظنلا -ًاثلاث  داصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفلي  ماعل ي  نم ٣د نبلا ((٢٠٠٤   
 )لامعألا لودج

 هل ةعباتلاةينقتلا تارايخلا ناجلو قيرفلا ريراقت ضرع  -فلأ 
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل كراشملا سيئرلا ،نوسريدنا نفيتس ديسلا مدق - ١٥ ريرقتل  ا،يداصتقالا 

ماعل قيرفلل يلحرملا دقت ىلإ ةينقتلا تارايخلا ناجل فلتخمل نيكراشملا ءاسؤرلا اعدو٢٠٠٤  اهجئاتن مي ، 
ةيوضعلا حوتفملماعلا قيرفلاىلإ   . 

 ةعونتملا تامادختسالاو تامقعملاو) تالوصوريألا(يوجلا ءابهلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل  - ١
 رولكلا ةيعابر نوبركلا تابكرمو

ىوجلا ءابهلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا،كوكدوو ىلشأ ديسلا غلبأ - ١٦   
ساسألا مادختسالا نع،رولكلا ةيعابر نوبركلا تابكرمو ةعونتملا تامادختسالاو تامقعملاو  ي 
جيردتلا صلختلل ةلمتحملا تاريثأتلا نعو،ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل تانييعتلل نمي  تابكرم    

مب ةلماعلا ريغ فارطألايفةيرولف ةيرولكلا نوبركلا  ةداملا بجو  لا رفاوت نأشبو،٥   يقاشنتسالا جالع 
مب ةلماعلا فارطألا يفةفلكتلا روسيملا ةداملا بجو   ٥. 

، و - ١٧ ةقفاوملاب تصوأ ةينقتلا تارايخلا ةنجل ن إ، يساسألا مادختسالاتانييعت ب قلعتي اميفلاق
يف تايمكلا ةعجارم طورشبتاءافعإلاضعب ىلع  ماع   ةعامجلاب ةصاخلا تانييعتلا لكشتو. ٢٠٠٥  

الولاوةيبوروألا ا ىصوملا تانييعتلا نم ةئاملا يف٩٠ةدحتملا تاي   ايجولونكتلا قيرف نكمتي ملو .  
نأل كلذ ،ةيساسأ ربتعت تامادختسال يسورلا داحتالا نم دراو نييعتب ةيصوتلا نم يداصتقالا مييقتلاو 

تارايخلا ة نجلل كراشملا سيئرلا حرتقاو. ميدقتلل يئاهنلا دعوملا دعب هاقلت ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
ىلع ةقفاوملا ىدل يسورلا داحتالاب ةصاخلا فورظلا يف فارطألا رظنت نأب تالوصوريأللةينقتلا   

ادنلوبل تانييعتب ةيصوتلا نم  تالوصوريأللةينقتلا تارايخلا ةنجل نكمتت ملو . ةيساسألا تامادختسالا
إلاب ةريغص ةيمك تبلطيتلا ةنجللا يأر نم ناك هنأ ريغ. ٢٠٠٥ ماعل اهل ةدمتعملا تانييعتلا ىلإ ةفاض   
ةعامجلا ةيلمعيف ةيفاك ةنورم كانه نوكت دق هنأ إ ادنلوب بلط باعيتسال ةيبوروألا  رمألا ىضتقا اذ  

قاشنتسا ةزهجأ عيب ىلع صنت حئاول ادنك تنلعأو يرورضلا مادختسالا تانييعت را تفقوأو  ،
نم ةيلاخلاةننقملاتاعرجلا  ولكلا نوبركلا تابكرم  ماع دعب طقف ةيرولف ةير  نأ ىلإ راشأو .٢٠٠٥   

تاعرجلا قاشنتسال ةزهجأ جاتنإنع تفقوت دق ةينابايلا ةينالديصلا داوملا تاكرش  ىلع ةيوتحملاةننقملا    
ةيلحملا قوسللةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ميدقتب ،هتنجل نع ةباين ،فارطألا ر ّكذ ،ًاريخأو.  
يف هيلع صوصنملاينمزلا لودجلل ًاقفو تانييعتلا نيررقملا   عامتجا نع نيرداصلا ٨/٩ و٥/١٨   
أ عم ةيلحم لوحت ةطخ ميدقت ىلإ ةجاحلا ىعارت نأو،فارطألا رورضلا مادختسالا تانييعتل بلطي   ي 

 .٢٠٠٧ماع دعب 
نميجيردتلا صلختلاب قلعتي اميف - ١٨ تابكرمب ةلماعلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ    

مب ةلماعلا ريغ فارطألا يفةيرولف ةيرولكلا نوبركلا ةداملا بجو  نيعتي ال هنإكوك دوو ديسلا لاق ، ٥   
ملا جالعلا رفاوت ىلع ريبك ريثأتكلذل نوكي نأ مب ةلماعلا فارطألا يفةفلكتلا روسي  ةداملا بجو  دق ل. ٥ 
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ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم مادختسا رمتسا يف ضافخنالايف  جلا قاشنتسا ةزهجأ    ، ةننقملا تاعر
ةينقتلا ةيحانلا نم ةيضرملا نوبركورولفورديهلا لئادبتحبصأ دقو يتلا كلت اميس الو،  ىلع ىوتحت    
ةرفاوتم ،لوماتوبلاسلا ملاعلا ءاحنأ فلتخميف  ًاقئاع نوكت دق ةيلامسأرلا فيلاكتلا نأ نم مغرلا ىلعو .  
نوبركلا تابكرمنم ةيلاخلا تايجولونكتلا ىلإ لوحتلا مامأ ةيرولف ةيرولكلا   تاعانصلا ضعبل ةبسنلاب  
ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا يف ةيلحملا كانه نأ ريغ . لماشلا لوحتلا ةرورضلاب قوعي نل كلذ نإ، ف٥ 

ةعانصب ةصاخلا تانوكملا ىلإ قئاع نود لوصولا نامضل نادلبلا كلت يف لوحتلل ةطشن ةرادإ ىلإ ةجاح  
متي نأ ىلإ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمىلع ةيوتحمل اةننقملاتاعرجلا قاشنتسا ةزهجأ  صلختلا    

 .اهنم يئاهنلا
 ةننقملاتاعرجلا قاشنتسا ةزهجأل ةيضرملا لئادبلا ءارش ىلع ةردقلا نأشب لاؤس ىلع ًادرو  - ١٩

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمىلع ةيوتحملا هنإف،  قرف دجوي ال هنأ حضوأ   زهجأ نيب رعسلايفريبك   ة  
ةزهجألا نيب وةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلاو ًايراجت ةلجسملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا 

برعأو .٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا قاوسأ يف ةحورطملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكر مب ةلماعلا ريغ  
ساسألا تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحلايفهتبغر نع نيلثمملا دحأ  هذه نع ةينقتلاو ةيداصتقالا ةي  

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف رخآ لثمم ثح نيح يف ،لئادبلا دع ىلعيداصتقالا  تانييعت لوبق م  
نقملا تاعرجلا قاشنتساةزهجأل يرورضلا مادختسالا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةيوتحملا ةن   

ةكراشملا تاكرشلا للدت مل ام بلطلايف  ىلع  ةيحانلا نم ةميلسلاو ةنمآلا لئادبلا نأشب ثو حب ءارجإ  
 . ةيداصتقالا

ةنرملاوةئساجلا يواغرلابةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل  - ٢   
اغرلل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا،دلوفشأ لوب ديسلا غلبأ - ٢٠ ةنرملاوةئساجلا يو  نأب،    

صقن ليطي نأ لمتحملا نم نم ابورو أ يفةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تا بكرم نم ضعبب تادادمإلا 
تاعاطقلا ضعب يف تابكرملا هذه مادختسا ةرتف عم قفاوتتل ) حاولألا عينصتو شرلا يواغر اميس ال( 
نميجيردتلا صلختلا نإلاقو . لاقتنالل ةحقنملا تايجيتارتسالا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم    
ألايف ريسي لايرتنوم لوكوتوربل ًاقفو٥ةداملاب ةلماعلا فارط   نأ الإ ،  تابكرملا هذه رفاوت ةمادتسا   
اهنميجيردتلاصلختلا ةعرس قوعي لاز  ام اهلئادب نع لقت ةلماش فيلاكتب  تانوزخم تلاز امو.  

نم رثكأ –لاع ىوتسمب ةرمتسم نوبركورولفورولكلاو ةيرولف ةيرولك ورديهلا نوبركلا تابكرم   
اهنم لكبنط نويلم فوسو تداز دق رولف ةيرولك ورديهلا نوبر كلاتابكرم تانوزخم نأ ع قاولاو.  

ةمداقلا ةليلقلا تاونسلا لالخ ةدايزلايفرمتست  مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لمع ةقرف مدقت فوسو .  
ىلإ "ادم ةيهتنملا"يواغرلا اياضق نع ًاريرقت يداصتقالا  هعامتجا لالخ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا  

نيرشعلاوسماخلا  . 
ةمدقملاتامولعملا نأب نيلثمملا دحأ قلع ،ضرعلا اذه دعبو - ٢١ يتلا ةماعلا ةدايزلا نع  تدصر    يف 
نوبركلا تابكرم تانوزخم ريثت ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلاتابكرم تانوزخم ، وةيرولفةي رولكلا   
ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا لماعت ةيفيك ةلأسم انوزخملا كلت عم٥  تابيترتلا ىلإ لصت امدنع ت   
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ةيئاهنلا اهتجلاعم وأ داوملا هذه ريمدت نأ ةقيقح نع رظنلا فرصبو . داوملا هذه ةايح ةيا ةرودب ةصاخلا
دنع ةلكشم تحبصأ دق داوملا كلت نإف ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملايفةعورشملا ربغ ةراجتلاب طبترت   ام 

مب ةلماعلا فارطألايف تمكارت ةداملا بجو   ٥ . 
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لمع ةقرف نأ ىلإ دلوفشا ديسلا راشأ كلذ ىلع ًادرو  - ٢٢

قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا ىلع هضرعل ةيوغرلا تانوزخملا ةيمانيد لمشيريرقت دادع إ ددصب  
ةينقتلا ىودجلا نع كلذكو ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا ق نم اداعتسالةيداصتقالاو  . ءانبلاو تالآلا عاط 

نوبركلا تابكرم وةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تانوزخم نيب ةلصلا نأ نم مغرلا ىلعو 
ةنجللا تايحالص نمض لخدت ال ةعورشملا ريغ ةراجتلاوةيرولف ةيرولكورديهلا ةلص عطقلاب كانه ن إ ف، 

م ىلع ىوتحتيتلا تاجتنملا ةرادإثيح نم ةساردلا نم ديزملا بلطتت  ًالضف اهنم ةعونصم وأ ءاغر إداو  
 . تانولاهلاو تادربملا نع

 تانولاهلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل - ٣
ةينعملاةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا ،كينودريف ليناد ديسلا ركذ - ٢٣ تانولاهلاب  نأ ،   

ليدعتل تيقوتلا ةنسح لمع ةطخ عضو نأشب يندملا ناريطللةيلودلا ة مظنملاعم دقع دق ايديهمت اعامتجا   
ةديدجلا تارئاطلا نادبأيف تانولاهلا مادختسا صخرت ىلع ًايلاح لمعت يتلا ةيميظنتلا تابلطتملا  الامع إ 

ألا عامتجا نع رداصلا١٥/١١ررقملل  عمجل ططخت تانولاهلل ةينقتلا تارايخلا ةنجل نإ لاقو . فارط 
يوجلا لقنلل ةيلودلا ةطبارلاو يندملا ناريطل لةيلودلا ة مظنملاعم ىرخ أةرم عامتجال لو ةيساسأتامولعم 

ماعيف  .فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإتاروطتلا نع يلحرم ريرقت مدقي فوسو . ٢٠٠٤  
 ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل - ٤

قتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا،ازودنيم نابرام موهان ديسلا غلبأو - ٢٤ ديموربب ةينعملا ةين  
ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا مظعم نأ ،ليثيملا تفوتسا دق ٥  نم ًاريبك ًابناج  ةينمزلا اهلواد ج 

يف امب ،ةبرتلا عاطق يف ةيليوحت تايجيتارتسا قيبطت لالخ نم ٢٠٠٣ماعل يجيردتلا صلختلاب ةينعملا   
نم تاعرجلا تالدعم ليلقتو ،نيركبورولكلاو ةداملا هذه نم طيلخب ليثيملا ديمورب نع ةضاعتسالا كلذ  

قاطن ىلع ةجلاعملا نم ًالدبيعاطقلا ريهطتلاو ،هايملل ذفن ملاريغ نيلوبراتلا شامق تحت ليثيملا ديمورب   
ريهطتلا ةريتو نم دحلاو،رثكأ  . 

، أةريبك ةبقع ليثيملا ديمورب لئادب ليجست لثميو  - ٢٥ ةصا خو مدقت قيقحت ىرج هنأال إاهرفاوت مام
ليروفلسلا ديرولفو نيركبورولكلاو نيبوربورولكيد١،٣طيلخو ،نيركبورولكلاب قلعتي اميف  امك .  

تاجلاعم ريوطتو ،مويدوصلا ناثيم مادختسال ةنسحملا مظنلا لثم ةبرتلا تاجلاعم يف ًاضيأ مدقت ققحت 
ةمقعملا رئا مخلا مظن تحبصأو. نخاسلا ءاوهلا مادختسابكلذكو نخاسلا ءاملا مادختساب ةبرتلا 

ىلعو . ةداع مدختسي ليثيملا ديمورب ناك ثيح ةفيثكلاو ةيمحملا ةعارزلا يف عساو قاطن ىلع مدختست
،ربتعترئامخلا مظنب ةطبترملا ةيلو ألا تارامثتسالا نأنم مغرلا  ةريبك تارامثتسا دقف  نيبت   ةدايز ن أ 

زم لضفب كلذو ةعرسبةيفاضإلافيلاكتلا ضوعت تالغلاو ةيجاتن إلا  .مظنلا هذه ايا 



UNEP/OzL.Pro/WG.1/24/9 

11 

لبق ام تاجلاعم و داصحلا دعب تايلمعو ةيعونلا ةيرجحلا ريغ تاءارجإلا ضعب تلازامو - ٢٦
لمشت ةداملا هذهل ةجرحلا تامادختسالاف . ليثيملا ديمورب ىلإجاتحت ةيلكيهلا تامادختسالاو نحشلا 

رومتلاو جزاطلا ء انتسكلا ةجلاعمو ةيبشخلا تاصنملاو ةيخيراتلا ينابملا يف تايرطفلا عاونأضعب ةحفاكم 
دقف ،نحشلا لبق ام تامادختساو يحصلارجحلا ب قلعتي اميف امأ. ةبوطرلا ةيلاع ةجزاطلا نع غلب ُأ 
ألا هذهل انط١١٢٤٥نم رثك أجاتن إ تايلمع يف ليثيملا ديمورب مادختسا داز دقو . ٢٠٠٢ماع ضارغ  
رايعملا قيبطت دعب ةدايزلا يف رمتسي فوسو ،ةريبك ةدايز فيلغتلا داومو ةيبشخلا تاصنملا ريهطت نم ١٥   

ماع لئاوأيف ةيتابنلا ةحصلا ريبادتل ةيلودلا ريياعملا  يف ةدايزلا هذه دصر ىل إفارط ألا تيعدو. ٢٠٠٤ 
يف مدختسملا ليثيملا ديمورب نأشب ريودتلا ةداعإو عاجرتسالا ايجولونكتب قلعتي اميفو. مادختسالا  

ملا نحشلا لبق امويحصلارجحلا تاجلاعم  ةرقفلاو ٧/٥ررقملا نم ) ج(ةرقفلا يف اهيلع صوصن    ،)٧ (
ررقملا نم ألا ثح ىرج١١/١٣  نيتيحانلا نم ةنكمم نوكت ام ثيح ايجولونكتلا هذه قيبطت ىلع فارط، 
ريهطتلا تايلمع نم ليثيملا ديمورب ةداعتسا نأنيبت تانايب عمجب ةنجللا تماق دقو . ةيداصتقالاو ةينقتلا  
نحشلا تايواح يف قاطنلا ةريغصلا نوبركلا مادختساب نادلبلا نم ديدعلا يف تمت دق ريهطتلا فرغ و أ 

ايجولونكتلا هذه عابتان أريغ . مادختسالا دعب ليثيملا ديمورب ةداعتسال حئاولو ةمالسلا ب اعوفدم ناك 
 .نوزوألا ةقبط ةيامح ىلإةجاحلاب فارتعالا ب هنم رثكأيلحملا ءاوهلا ةيعون 

 تامادختسال ليثيملا ديمورب لئادب نع ريرقت ميلستل ينمزلا لودجلاب قلعتت ةلئسأىلع ادرو  - ٢٧
يحصلارجحلا امتاجلاعم و  دعب ةداملا هذه مادختسا ةدايز نعو ١١/١٣ ررقملل الامعإنحشلا لبق     ،

نم ١٥رايعملا قيبطت  ةيلودلاريياعملا  تارايخلا ةنجل مدقت ن أعقوتملا نم ن إلاق ،ةيتابنلا ةحصلا ريبادت ل  
ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو سماخلا عامتجالا لالخ الماكًاريرقت ليثيملا ديموربل ةينقت لا   .

، أو ةيئانثلاتارواشملا نأنيلثمملا دح أل دكأاريخ و ةنجللا نيب  ل ةنيعمفارطأ  ضفر بابس أحيضوت  
يف لاحلا ناك امك يرجت فوس ليثيملا ديمورب نم ةجرحتامادختساتاءافع إ تانييعت و ،قباسلا  هن أ 
 .تاعامتجالا هذه ضعب ديعاوم ديدحت لعفلاب ىرج دق

 ةرارحلا تاخضمو ءاوهلا فييكتو ديربتلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل - ٥
ديربتلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا ،لاوراغا يس يهدارب ديسلا ركذ  - ٢٨

 ، ت ىربكلاتايسنجلا ةددعتملا تاكرشلا ضعبن أةرارحلا تاخضمو ءاوهلا فييكتو ن آلا مدختس 
. نوبركلا ديسكأيناثو نوبركورديهلا كلذ يف امب تادربملا يف نوبركورولفورديهلا لئادب تايجولونكت 

ةيوناثلا ةيطوشن ألا ةكرحلا مظن ديشرت ىلإفد يتلا تاروطتلا ضعب ن آلا ىرجت ،كلذ ىلع ةوالعو
ءاوهلا فييكت ةزهج أل ةبسنلاب عقوتملا نمو. يعجرملا رشابملا ماظنلا ةءافكسفن يف نوكت ن أيغبني يتلا 

هلاةـفيكملا تابكرملاع ـيمج مدختست نأة، ـلقنتملا ملاعلا ءاحن أعيمج يف ًابيرقت ءاو ـ 
إ راثملاقلقلل ةجيتن هنأريغ . ٢٠٠٨ماع لولحب أ ١٣٤ –نوبركورولفورديهلا  يملاعلا رارتحالا راثآ ءاز  

داملاهذهل تاهجلاثحبت ،ة  هظ عم ،ليدب نع اهيدروموتابكرمللةعنص ملا   نوبركلا ديسك أيناث رو ـ 
كلذل نيزراب نيحشرمكأ١٥٢ نوبركورولفورديهلاو دقتقولا سفن يفو.   قبطت،  تاهجلا  ةعنص ملا  
نوبركورولفورديهلا مظنتابكرملل ملاأ١٣٤ -    .ةقاطلا ةءافك نيسحتو تادربملا بيرست نم دحلل ةززع 
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جيلثتلاةزهجأبةينعملا لمعلا ةقرف ريرق ت - ٦   
ةقرف ريرقت ، جيلثتلا ةزهجأب ةينعملا لمعلا ةقرفل كراشملا سيئرلا ،زربجيوك تريبمال ديسلا مدق - ٢٩

 .١٤/٩ررقملل الامع إدع أيذلا لمعلا 
درطلا تاذ جيلثتلا ةزهج أىلع اهثحب تزكرو ني عامتجا تدقع دقهذه لمعلا ةقرف تناكو  - ٣٠

تاواجيم ةعضبو تاووليك٧٠٠نيب اهتقاط حوارتت يتلا يز كرملا تاجايتحالا ةيندتتارايخ لثمتتو .    
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمنم  زفاوح لمشتو. لالحإلاو ليدعتلا و ءاقبإلا يف جيلثتلا ةزهجأ يف  
ملا هذهةيندت بيردتلا جماربو ءادألا ىلع دقاعتلاو يداصتقالا ءارشلا نم الك تابكر  الضف ةيعوتلاو   ،

قيقحتل جمارب عضو و تاسايسلا معدو ،ةيتاوم ةدئاف راعسأب ةراودلا ضورقلا لثم ةيموكحلا زفاوحلا نع
ةصاخلا تارامثتسالل ةيلاملابساكملاو ،ةقاطلا ةءافك  صقنو ،فيلاكتلا لئاسم تاقوعملا لمشتو.  

يسو،لبقتسملاب طيحت يتلا كوكشلاو ،تارارقلا يعناص ىدل تامولعملا رطاخملاو ،ةينطولا ةقاطلا تاسا   
 .ةروصتملا

ةمدخ تاجايتحا ديدحت ىل إتعسو ،جيلثتلا ةزهج أل ارصحك لذك لمعلا ةقرف ترجأو - ٣١
ىلع تيرج أيتلا رصحلا تايلمع ترهظ أو. ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا جيلثتلا ةزهجأ
ألا يف جيلثت زاهج١٢٠٠٠٠ه عومجم ام كانه نأتانيعستلا فصتنم يف جيلثتلا ةزهج أ ريغ فارط  
ةداملا بجومب ةلماعلا ةيكيرمألاةدحتملا تايالولا يفزاهج  ٨٠٠٠٠ةغلابلا ةزهج ألا نيب نمو. ٥    مت، 

زاهج٤٠٠٠٠ليدعت وألادبتسا  ىتح  ماع  عيمجنم ايجيردت صلختلا عقوتملا نمو. ٢٠٠٣   ألا  ةزهج  
ع يفنوبركورولفورولكلا مدختست يتلا ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىدل دجويو. ٢٠١٥ما   ام ٥   

ألا نم زاهج١٥٠٠٠نم برقي  كلذ لمشي ن أنود (نوبركورولفورولكلا مدختست يتلا ةزهج  
ةيبلاغلاو )ةليثم عاضوأ يفنادلبو ةدحتملا ةيبرعلا تارام إلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ايروك ةيروهمج  ،

دقف ،ةمدخلا تاجايتحال ةبسنلاب ام أ. ١١-نوبركورولفورولكلا مدختست فارطألا هذه نم ىمظعلا
نمنيبت ةساردلا   عومجم نم ةئاملا يف ١٠ ىلإ ٥ن أب ضارتفالا نكمملا نم نأ  ةمدخلا تاجايتح ا 
ةداملا بجومب لماعلا طسوتملا فرطللي رورض ألا ةمدخب قلعتي اميف٥  ةلماعلا ةزهج  

 .نوبركورولفورولكلاب
لالح إ ىلإيدؤت نل لالح إلا جمارب نأب ةظحالملا ردجت ،جيلثتلا ةزهجألالح إب قلعتي اميفو - ٣٢
نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل ايساس أاطرش سيل لالح إلاف. اهرصح مت يتلا ةزهجألا عيمج

وه جلضف أ نأ، وةيرولف ةيرولكلا ةحشرملا جيلثتلا ةزهج أنم انيعم اددع لالح إلا جمارب راتخت نأ 
ألا رامثتسالانأنيح يفو . نادلبلا فلتخم يف لالحإلا نم ديزم ىلع عيجشتلل ، إلا يف يلو  عفترم لالح
ىلع ادامتعا تاونس سمخو ثالث نيب ام قرغتسي ةديدجلا ةزهج ألا يف رامثتسالا ىلع دئاعلا ناف
يف رثؤت يتلا تانوكملا ميمصتو رايتخاو ،ءابرهكلا راعس أو ،ايونس جيلثتلا زاهج ليغشت ةرتف لثم لماوع
ديربتلا ةءافكودئاعلا نم لك ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا جاتحتس ،تارابتعالا هذهل ارظنو.   ىل إ ٥ 
عاطق يف اميسال ،ضيفختلل ةطخ  ،١١ - ةيرولف ورولكلا نوبركلا تابكرمل ةمدختسملاجيلثتلا ةزهج أ 

نم رفاوتملا يف ثحبلاو ،تادربملا كالهتسا نم دحلا راث آةساردو رصح تايلمع دادع إلالخ نم 
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نأشب احوتفم رايخلا ءاقب إعم لالح إتاسايس عضوو اهنم صلختلا مت يتلا تادحولا نم تادربملا 
ماع دعب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا جيلثتلا ةزهجأليغشت   ٢٠١٠. 

ةزهج أل الحإليومت يف صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نم لكل ةفلتخملا راود ألا نع لاؤس ىلع ادرو - ٣٣
يضارتفالا اهرمع ىهتنا يتلاجيلثتلا ألا ددعتم قودنصلا نم عورشميأل نكمي ال هنأحضو أ ،   وأفارط  

ةلماعلا فارطألا نم فرط ي أيف ةزهج ألا هذهل ةلماكلا لالحإلا ةيلمع لومي نأيملاعلا ةئيبلا قفرم نم 
ةداملا بجومب قلخو ،لالح إلا ةيلمع ءدب وه نيزاهجلا نيذه نم ليومتلا نم ضرغلا نإلاقو . ٥ 
يفو ةيداصتقالا تا روفولا لالخ نم تاكرشلا ىلعة دئاعلا لاومألا مدختست ثيح ةفعاضم تاريثأت

 .دلبلا يف ةيقبتملا ةزهجألا لالحإيف ةقاطلا 
قيلعت عم ةلماك ةروصب قفتا ًاريخأو - ٣٤ ةيمه أل رظنلاب ،نسحتسملا نم نأب نيلثمملا دحأهادب أ، 

ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل جيلثتلا ةزهجأةلأسم  ةنودم عضو ٥  طيطختلا نامضل كولس دعاوق ، 
هنليرايعملا لبلا يفمادختسالا ةياـ  ًايلاح جيلثتلاةزهجأاهيف د ـمتعت يتلا نادـ  ىلع    

 .١٢-نوبركورولفورولكلا وأ ١١–نوبركورولفورولكلا 
 عينصتلا لماوع - ٧

زرحملا مدقتلا ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاربخريبك ،يباماي يكاسام ديسلا لوانت  - ٣٥  
ةمثنإلاقو . عينصتلا لماوعتامادختسا ضارعتسا يف  إل نادلبلا نم ددع نم تلصوتانييعت   جارد  

جئاتن مدقتسولصفم ضارعتسا ءارج إل قيرفلل ةعبات لمع ةقرف تئشنأ دقو. ةيفاضإعينصت رصانع   
شع سداسلا عامتجالاىلإ اهلمع يناثلا نيرشت يففارطأللر   لمعلا ةقرف لصتتسو . ٢٠٠٤ربمفون / 
نم تاحاضيإبلط ل ةنامألاب كلذل ةجاح تأشناذإ فارطألا   . 

 ةيرسلا اياضق - ٨
اياضقلل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ءاربخ ةريبك ،جنا يويكيش ةديسلا تثدحت  - ٣٦

لامعألا طاشنلةيرسلا تامولعملاب ةلصلا تاذ اياضقلا يف لمعلا ةلاح نع، ةيداصتقالا ةرقفلل اقفو    ٢ 
ألا عامتجا نع رداصلا١٥/٥ررقملا نم   .فارط 

ةلئاق تحضوأو - ٣٧ ررقملا نم ٢ةرقفلا يف  هنإ  بلاط،١٥/٥  ألات  تانييعت بلطت يتلا فارط  
نأةيساسألا تامادختسالل يف ةطشنلا رصانعلا ددحت   قا وسألاو ،ةننقملا تاعرجلابقاشنتس الا ةزهجأ 
ةمزاللا تايمكلاوةاخوتملا لوما توبلاسلا ءانثتساب ةزهجألا هذه يف ةطشنلا رصانعلا عيمج طبترتو.  

لا ىدارفبوأةنيعم ةيراجت تامالعب  تبلط ةينالديصلا تاكرشلا ضعب ن إف ،عضولا اذهل ارظنو. تاكرش 
ىلع تامولعملا ةلماعم ةيرس تامولعم ا أساس أ   ، اهتلماعم ىلع قيرفلا قفاوةكرشلا عم رواشتلا دعبو  

و ،ةيراجتلا ةيحانلا نم ةساسح تامولعم اأىلع  ألا اذه ىلعًاريرقت دع أ نآلا قيرفلا ىعسيو . ساس 
ألانم هيجوتىلع لوصحلا ىل إ ل ةيرسلا تامولعملاةرادإةيفيك نأشب فارط   بلط امك  .لامعألا طاشن 
عنمل هتاصاصتخاليدعت فارط ألا نم  عونلا اذه نم ةيرس تامولعم يأنع فشكلا نم وضع ي أ 
نم ةمدقم تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف جراخ صخش ي أل ،فارطألا دحأ 
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فشكت ال ةقيرطب اهريراقت دادع إل هل ةعباتلا تارايخلا ناجلو قيرفلل تاميلعت رادصإو ،هل ةعباتلا ةينقتلا
تامولعم نع فشكلا نود ريرقت دادع إرذعت ةلاح  يف قيرفلل تاميلعت رادصإو ،ةيرسلا تامولعملا نع

 ،  .ةلكشملا هذهل لحداجي إل تانييعتلا بلاط فرطلاب لاصتالا ةنامألانم بلطي نأب ةيرس
 ةيميظنتلا لئاسملا - ٩

نفيتس ديسلا مدق - ٣٨ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل كراشملا سيئرلانوسردنأ    ًاريرقت ،، 
ةنجل بلطتو . لاحلا ىضتقم بسح هتيوضع ديدجت يف رمتسا قيرفلا نإالئاق ةيميظنتلا لئاسملا نع 

ليثيملا ديموربللئادب نأشب ءاربخ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل بلطتو    ،
يرحبلانحشلاو ناريطلا لاجم يف ءاربخ تانولاهلاب ةينعملا يراجتلا   ةنجل زكرت تقولا سفن يفو.  

ةعرس ىلع ريودتلا ةداعإبةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو ريهطتلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا  لئادب جاتنإ   
ةينقتلا تارايخلا ةنجل زكرتو ،نوبركورولفورولكورديهلا تابكرمل تامقعملاو ىوجلا ءابهلاب ةينعملا  
ىلع رولكلا ةيعابر نوبركلا تابكرمو ةعونتملا تامادختسالاو ، ةزهج أ  ةننقملا تاعرجلا قاشنتسا
ةنجل نم ءاربخ ةديدجلا ةيواميكلا داوملل ةينقتلا تارايخلا ةنجل مضتو. ميقعتلاو ةيبطلا تالوصوريألاو  
نم ءاربخ نع الضف ةقصاللا داوملاو فيلغتلا داومو تابيذملا نأشبتابيذملاب  ةينعملا ةينقتلا تارايخلا  ،

ةيعابر نوبركلا تابكرمو ةعونتملا تامادختسالاو تامقعملاو ىوجلا ءابهلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل 
او ،نوبركلا ديرولك عبار نعرولكلا بلطتو . ةينقتلا تالوصوريألاو ليلحتلاو تاربتخملا تامادختس 

رولك عبارو عينصتلا داومل اميسالو،ددج ءاضعأ ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلاةنجل  دي  
ءاسؤر امومع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفبلط يو. تاربتخملا تامادختساو ،نوبركلا  

ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألانم ةينقتلا تارايخلاب ةينعملا ااجلل ءاربخلا رابك نم ءاضع أو نيكراشم  
ددج نيكراشم ءاسؤر فارطألا ىلع حرتقت فوسو. ٥  ةقفاوملل اهل ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلل 
ألل رشع سداسلا عامتجالا لالخمهيلع  .فارط 

ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإلفارطألا تانييعت  -ءاب  ةرقفلا ٤/٢٥ررقملا (   
 )لامعألا لودج نم) أ (٣ دنبلا ()٦

كراشملا سيئرلا ىعرتسا - ٣٩ ةنامألا ةركذم نم ٧-٢تارقفلا ىلإ مامتهال ا   
UNEP/OzL.Pro.WG.1/24/2يتلا قيرف نم ةمدقملا تايصوتلا نم ةيساسأ تامولعم زجوم ىلع ىوتحت   

تامادختسالاو تامقعملاو ىوجلا ءابهلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  
مدع نأشبًاحيضوت ادنلوب لثمم بلطو. تانييعتلا نأشب رولكلا ةيعابر نوبركلا تابكرمو ةعونتملا   

و ةيرورضلا تامادختساللتاءافعإهدالب بلط ىلع ةقفاوملا   ىبلت نأب حارتقالل هتشهد نع برعأ 
ةعامجلا يفًاوضع نكت مل ادنلوب نأ ثيح ةيبوروألا ةعامجلل قباسلا نييعتلا نم ةبولطملا ةيمكلا   

هنأ ةينقتلا تا رايخلا ةنجللكراشملا سيئرلا كوكدوو ىلشا ديسلا حضوأو . نييعتلا حرط امدنع ةيبوروألا
نم ناك لامعتسا جايتحا يفببسلا ةصاخ ةروصب حضاولا نم نكي مل هن أو ةيفاك تامولعم مدقت مل  

بآيفهلامكتسا عقوت حضاولا  كالهتسا نم ىرخأ تاونس عبرأ ىلإ ٢٠٠٤ سطسغأ/  تابكرم  
 . ادنلوب لثمم عم ىرخأ ةرم عوضوملا ةشقانم ضرعو. ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
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هدالب بلط ىلع ةقفاوملا مدعب قلعتي اميف ،يسورلا داحتالا لثمم برعأو - ٤٠  تاءافعإ 
رارمتسالا ىلع هدالب ةردق ءازإهقلق نع ،ةيرورضلا تامادختسالل  ميدقت يف  ةيبطلا داوملا نم تادادم إ 

دعب تلصو دق ةينعملا تانييعتلا نأ كوكدوو ديسلا حضوأ كلذ ىلع ًادرو . ةلوقعم راعسأب ىضرملل
يئاهنلا دعوملا نم عيباسأةعبس كلذ عمو ةينقتلا تارايخلا ةنجل عامتجا نم عوبسأ دعبو ،ددحملا    
دييأت اهعسوب نأهدافم يأر ىلإ تلصوتو ،تانييعتلا نم ةيمسر ريغ ةخسن ةنجللا تصحف  ، بلطلا الإ    
 .ساسألا اذه ىلع هلبقت ال وأ هلبقت تناك اذإ اميف تبلل فارطألل رمألا تكرت اأ

داحتالا يف ءاضعألا لودلا نم ٢٥ ـلا نع ةباين ًاملكتمةيبوروألا ةعامجلا لثمم مدقو  - ٤١  
ةفرغةقرويبوروألا  عضو ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت نأشب ررقم عورشم ىلع ىوتحت عامتجا    

ررقملا ءوض يف قيرفلا ريرقتو١٥/٥  داصتقالا مييقتلا ايجولونكتلا قيرف نم بلطي  انييعت ضارعتساي،  ت  
نوبركلا تابكرم ىلع ةيوتحملا ة ننقملا تاعرجلا قاشنتسا ةزهجأل ةبسنلاب ةيرورضلا تامادختسالا
ةزهجأل ةبسنلاب ةداملا هذه نم ًايجيردت صلختلاب ةصاخلا لمعلا ططخ ءوض يف ةيرولف ةيرولكلا  
اذهل ًاينمز ًالودج نمضتي ررقملا عورشم نأ حضوأو فارطألا ىلع هضرعل ،لوماتوبلاسلا قاشنتسا  
ررقملا  يفةمدختسملا تاحلطصملا ضعب رسفيو ضارعتسالا إ حرتقيو١٥/٥  نأشب ةيفاض إتاداشر  
غبنييتلا طورشلا  .تانييعتلا لوبق مدع وأ لوبق اهل ظ يفي 

لثمم موقي يلاتلابو . ررقملا عورشم ةشقانمل رغصم لاصتا قيرف ءاشنإ ىلع عامتجالا قفتاو - ٤٢
لاصتالا قيرف لخاد ترج يتلا ةرمثملا تالوادملا نعغالبإلاب ةيبوروألا ةعامجلا ىلع هدفو قفتاو .  

ةيليمكتلا تانييعتلا ،اهنيب نم اياضق لوانتي يذلا ررقملا عورشم صن ىلع تاليدعت لاخدإ يف رظنلا 
 ، لوماتوبلاسلا ىلع ةيوتحملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل

قتل ةبسنلاب ٍفاك تقو يف تامولعملا ميدقت اهيف يغبني يتلا ديعاوملا ديدحت يف ةنورملا ضعبمازتلاو ةنجل ميي  
فارطألل رشع سداسلا عامتجالا هيف رظنيل روحم صن حرط عقوتوتالوصوريأللةينقتلا تارايخلا   ، .

وحنلا ىلعو ،ةف وقعم ساوقأ يف ًاعوضوم ررقملا عورشم ميدقت ىلع عامتجالا قفتا ساسألا اذه ىلعو
 .فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ ،ريرقتلا اذه قفرم يف نيبملا

ررقملا نم ١٠ةرقفلا (ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت ليلد ليدعت  -ميج ةرقفلاو ١٢/٢  ررقملا نم ٩   
لامعألا لودج نم)ب( ٣دنبلا) (١٥/٥  ( 
يف كوكدوو ديسلاحضوأ - ٤٣ قيرف نم بلط دق ١٥/٥ررقمل ا نأ مغر هنأهمدق يذلا ضرع لا    

ليلد ليدعت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  يتلا تاديقعتلا نإف ،ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ 
لا ةلسلس اهيلعيوطنت يف تامادختسالا عقوت ةبوعصو ،عيزوتلا تاكبشو ةينالديصلاضورع  لبقتسملا    

كلذ زاجنإ بعصلا نم تلعج ةيرسلا تامولعملاب ةطبترملا تالكشملاو ماعيف  دوعت فوسو . ٢٠٠٤  
ماعيف اهعامتجا لالخ ةلأسملا هذه ىلإ ةنجللا ربكأ ربتعت يتلا ةيبوروألا ةعامجلا لثمم مدقو. ٢٠٠٥    

ةيمك ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمىلع ةيوتحملا ة ننقملا تاعرجلابقاشنتس الاةزهجأل دروتسم   
ا نكمي يتلا لئاسولا كوكدوو ديسلا عم شقاني نأب دعوو ،تانايبلا نم ةريبك تانايبلا هذه ليصفت   
 .ةدئاف رثكأ اهلعجت ةقيرطب
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ةرقفلا ٩/٦ناررقملا (ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعت  -لاد ) ١٣/١١ و٢، 
 )لامعألا لودج نم) ج (٣دنبلا (

 ،ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلاتارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا ،سكناب ناثانوج ديسلا مدق  - ٤٤
نع ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا 

ألا ىلع ممع دق ناك يذلا ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالاتاءافعإتانييعت  . كلذ لبق فارط 
هعومجم ام قيرفلا سرد دقو يعت١٥٩  ةجردب توافتتو ،٢٠٠٦ و ٢٠٠٥يماع نم لك يطغي اني    
دقو . همجح نع رظنلا فرصب هتازيم ءوض يف نييعت لك سرد دقو. عونلاو مجحلا ثيح نم ةريبك

ررقمو٩/٦ررقملا يف اهيلع صوصنملا تاءارج إلا قيرفلا عبتا يئانثتسالا عامتجالا    - ١/٥. 
تاثاعبنالا ةبقارم نييعتلا نمضتي مل امثيح امجح لق أتايمكب ةيصوتلا ةنجللاو قيرفلا ررقو  - ٤٥

ميدقت نود ةيهيجوتلا ئدابملا تالدعم جراخ تايمك مادختسا حرتقا امثيح وأةنكمملا   أدبم(ريربت ى أ 
تايمك العف حرتقا دق تانييعتلا نم ريثكلا نأىل إسكناب ديسلا راش أو). ةئفاكتملا ةيلاعفلا نم لق أ 
ابملايف ةدراولا تالدعملا ريشي امم ةيهيجوتلا ئد  لبقتسملايف ضفخلا نم ديزملاثادح إلق اطنىل إ  امك .  

نيماعلل ةيمكلا سفنب تانييعتلانم ديدعلا ناكو . لئادبلا قيبطت لدعم قيرفلا سرد  ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ 
جيردتلا صلختلا بوص مدقتيأ حرتقيملو  نم مغرلا ىلع ي  حضاولا نم ناك هنأ  . ةرفاوتم لئادبلا نأ 

تانييعتلاهذه تعضو دقو ةئف يفًايئدبم    اينمز الودج عضو قيرفلا ن أال إ "مييقتلا ىلع رداق ريغ" 
نم اهنكمي امم لئادبلل يجيردتلامادختسالل ادحوم  ةئفلا هذه يفتانييعتلا ددع يف ريبك ضفخ ثادحإ   . 

ىوس تسيل عامتجالا اهيف رظنييتلا ةنجللاو قيرفلا تايصوت ن أسكناب ديسلا دك أو - ٤٦  
ل بقةيلاتلا ماي ألا يف ةيئانثلا تاعامتجالا يف كلذ يف امب راوحلاو شاقنلا نم ديزمل عضختو ،ةتقؤم تايصوت

 ٣٣" (مييقتلا ىلع رداق ريغ"ةئف يف تعضو يتلا تانييعتلا ةبسن ن أ ىلإراش أو. اهل ةيئاهنلا ةغيصلا عضو
، أةيعون نم امومع تناك تانيي عتلا نأو ،قباسلا ماعلا يف هيلع تناك امم ريثكب لقأ) ةئاملا يف ريثكب ىلع

أللةلئسألانم لقأ ددع هيجوت ىوس ةنجللا نم بلطتت ملو   .اهل ةمدقملا فارط 
٤٧ -  ،  قفاوقيرفلا هحرتقي يذلا يجيردتلا مادختسالل دحوملا ينمزلا لودجلا نع لاؤس ىلع ادرو

ىلعسكناب ديسلا يئانثتسالا عامتجالا ررق يتلا ليثيملا ديموربل ةينطولا ةراد إلا تايجيتارتسا جاردإ نأ  
ةجرحلا تامادختسالا تانييعت يف اهجاردإ ةرورضفارط ألل تالدعملا هذه مادختسا لعجي نأ هنأش نم   
مادختسا قيرفلا لضفو ،ةلبقملا تانييعتل ا لجأ نم اطارتشا طقف دعيكلذ ن أ ديب ،يرورض ريغ
يهيجوتلائدابملا يف اهيلع صوصنملا ضفخلا تالدعم كرت نم ًالدبتانييعتلا نم ةيلاحلا ةلوجلل ةبسنلاب ة    

ىلع تانييعتلا مييقت ىلع قفاوو". مييقتلا ىلع رداق ريغ"ةئف يف ةريبك ةبسن  ، أ  ةدح ىلع ةلاح لك ساس
يتلا تالاحلا ةشقانملًامامت دعتسمهن إ لاقو اهيف ىري   امك . ةبسانم ريغ ةيهيجوتلا ئدابملا تالدعم نأ 

ةجاح كانه نأىلع قفاو  و أةيصوتلا مدع بابس أنأشب ةنجللا ريرقت يف تامولعملا نم ديزم جارد إىل إ 
 .تانييعتلاب ةيصوتلا

ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل مهركش نع ،اوثدحت نيذلا نيلثمملا عيمج برع أو - ٤٨
نم ريثكلا نود متو ،ديقعتلا ديدش ناك هنأب اوفرتعإ يذلا اهلمع ىلع ألا نمتاداشرإلا  هن أريغ . فارط 
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تيالودودح ازواجت قيرفلاو ةنجللا نأنيلثمملا ضعب يأر نم ناك  ايلعف مايقلالالخ نم امه  عضو ب  
ةينمزلا لوادجلاو ةيهيجوتلا ئدابملا يف اهيلع صوصنملا ضفخلا تالدع ملا مهقيبطت ىدل ةديدج ةسايس

دح يفودبت يتلا لئادبلا مادختسال ةدحوملا ااذ   ربم ىلع يوطنتاأ   ىدحإ تراشأو. ةفيفط ةينقت تار 
ودبي لب ةينقتلا تارايخلا ةنجل يف لئادبلا مادختسال ةينمزلا لوادجلا ىلع ق افتالا متي مل هنأىل إ تالثمملا
طرشك تضرف ا أ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفلبق نم يتلا ةينقتلا ةساردلا ن أب تركذو.  
ةنجللا اهيف ترظن راط إلا اهرابتعاب تاونس ثالث تددح دق فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا 

ايجولونكتلا قيرف هب ىصوأ يذلا ينمزلا راطإلا نع فلتخيرم أوهو لئادبلا قيبطتل لوقعملا ينمزلا   
 .يداصتقالا مييقتلاو

، ختسالل ةماع ةينمز لوادج عبتت نأ ةنجلل يغبني ال هنأ نورخآ نولثمم ىأتراو - ٤٩ يجيردتلا ماد
ج مادختسا يغبني هنأو ؛عقوملاو لوصحملل اعبت لئادبلا دامتعا لدعم توافتي نأ لمتحملا نم نأ ثيح 

كلذ نمًالدبةلاحب ةلاح  مادختسا نكمي هنأب ديفت يتلا ةنجللا تاجاتنتسا ضعب نأ ودبي هنإف ،لثملابو .  
ا يف حرتقم وه اممًالدبليثيملا ديمورب نم ةضفخم تازيكرت  امو . فاك ينقت غوسم ىلإ رقتفت ،تانييعتل 

تانايبلا ريراقت نم تاسابتقا جاردإل ةدعتسم ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نكت مل 
هب ةيصوتلاب وأ ،ام نييعتب ةيصوتلا مدعب اهرارق غيوستل اهتمدختسا يتلا عجارملا نم اهريغو ةيبيرجتلا 

نأ ىلإ اهوذفنيو ةيصوتلا ىلع اوقفاوي نأ تابلطب نيمدقتملا ىلع ليحتسملا نم نأ تبثي دقف ،لقأ لدعمب 
ةنجللا ا تصوأ يتلا تاعرجلالدعمل ةيداصتقالاو ةينقتلا ىودجلا نم تبثتلل مراجتب اوموقي  . 

ةينعملا ةينقتلا تارايخل ا ةنجل ىلع نيعتي نكي مل هنأ اهدافم ةظحالم نيلثمملا دحأ ىدبأ - ٥٠
غر تحلفأ اهنكلو ،تاءارجإلا كلت دمتعت نأتالوصوريألاب ليلقت ىلع فارشإلا يف كلذ نع ام  
نم ةـيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ ىلإ نط ١٤ ٠٠٠   

تاونس تس ىدم ىلع نط٢ ٥٠٠ ، كلذل ًاعبت و.   ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل يغبني
ليثيملا ديموربل ةجرحلاتامادختسالا تاءافعإل ةمدقملا تانييعتلا جلاعت نأ  نم ًالدبةلوقعم اأ ىلع    

 .بايتراب اهتجلاعم
تانييعتلا نأشب تامولعملا نم ديزملا بلطت ةنجللا نأ ودبي هنأل هلاغشنا نع رخآ لثمم برعأ  - ٥١

هذه نم ضرغلا نأب اديكأت سمتلاو "ا ىصوم"ةئف يف اهتعضو يتلا  تارايخلا ةنجل نيكمت وه ةلئسألا ، 
نأشب اهيأر رييغتل سيلو ،لماكلاب ةبولطملا ةيمكلا ىلع ةقفاوملاب ةيصوتلا نم ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا 

ةنهارلا مييقتلا تالوج يف ةلاحلا هذه بنجت ىلع ةوقب ثحو . ةقباسلا ةنسلا يف ثدح امك ةئفلا عون
نأ ودبي ال هنأ نيرخآ نيلثمم يأر نم ناكو . ةقباسلا ةنسلا يفسابتلإ و ةلبلبنم هتببس امل ًارظن ةلبقتسملاو 

تانييعتلا عيمج ىلع واستم لكشب تقبط دق٩/٦ررقملا يف اهيلع صوصنملا ريياعملا  ةنجل ىلع هنأو    
لثتمت٢٠٠٤ماع يف ةمدقملا تانييعتلا عيمج نأ نم ًةيناث ققحتت نأ ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا    

 .٩/٦ررقملل 
ةماخضنأشب مهلاغشنا نع اوبرعأ نيلثمملا نم ديدعلا نأ ديب - ٥٢ جرحلا مادختسالا تانييعت مجح    

ةداملا نادلب ضعب ىدل ًاقلق راثأ يذلا رمألا ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نم ةمدقملا  رظنلاب ٥   
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نأ لمتحيف. ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ نادلبلا كلت يف ااجتنم يف ةراجتلا لبقتسم ىلع ةيبلسلا تاريثأتلا ىلإ   
نم يجيردتلا صلختلل ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا اهلذبت يتلا دوهجلا ىلع يبلس ريثأت كلذل نوكي   

حرتقاو . عراستملا يجيردتلا صلختلل ةينمز لوادج تدمتعا يتلا فارطألا كلت اميس ال ،ليثيملا ديمورب
دختسا تاءانثتساب هدعب حمسي نأ يغبني ال يئادعوم ديدحت نيلثمملا دحأ  حرتقاو . ىرخأ جرح ما

 ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا يف ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا فيلاكتب ءافولا رخآ لثمم 
 .نادلبلا كلت اهعبتت يتلا ةمجلا ةيعارزلا موعدلا نم

داملا بجومب لماع ريغ فرط نمًالثمم نأ ديب - ٥٣ ريغ فارطألا نم ريثكلا نأب عامتجالا رّكذ ٥ة    
يجيردتلا صلختلا يف تحجن ٥ةداملا بجومب ةلماعلا  داوملل يلامجإلا مجحلا نم ةئاملا يف ٩٧ يلاوح نم   

ديمورب نأشب جرحلا مادختسالا تانييعت نإ . الصأ اهمدختست تناك يتلا نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا
حم نط٩ ٠٠٠هعومجم ام ىلإ لصت ليثيملا  يغبني ام وهو ،نوزوألا دافنتسا تالادب ةبوس  ام عم هتنراقم  

نم نأ حضاولا نمو . لعفلاب اهنم يجيردتلا صلختلا مت نوزوألادافتسا تالادب نط نويلم نع ديزي 
ىلع نيعتيو ،امئاد بعصألا ربتعت ةريخألا ةليلقلا ةيوئملا ةبسنلا نأ ريغ ،يجيردتلا صلختلا ةلصاوم مهملا 

صلختلل جرح مادختسا تانييعتب ةمدقتملا نادلبلا اهلذبت يتلا ةقداصلا دوهجلاب رقي نأ عا متجالا
نم ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا رذحو . ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا ج عابتا يف حاحلإلا ةبغم  

اق ةليلق تاونس لالخ مهسفنأ ا نومدقتي دق يتلا تانييعتلا مييقت يف طرفم لكشبمراص  .ةمد 
ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نأ ىلع ديدشتلاب ةشقانملا سكناب ديسلا متتخا  - ٥٤

ىلإ دوعي رمألا نأو ،ةنجللا تايصوت ضارعتسال امامت نادعتسم يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو 
 اهيرجييتلا تاشقانملا ىلإ علطتي هنإ لاقو . اهمادختسا يغبني يتلا ريياعملاو تاءارجإلا يف تبللفارطألا 

يتلاو ،ليثيملا ديموربب ينعملا صصخملا لماعلا قيرفلا لخاد ةيراجلا لدجلا تايلمع نأشب لماعلا قيرفلا 
 .لبقتسملا يف اهلمع يف ةنجلل تاهيجوت ءاطعإ ىلع دعاست نأ اأش نم

اورجأ دق ليثيملا ديموربل ةي نقتلا تارايخلا ةنجل ءاضعأو نيكراشملا نيسيئرلا نأب دروأو - ٥٥
ةيلمعلا تتبثأ دقو . جرحلا مادختسالا تاءافعإل ةمدقملا فارطألا نم ديدعلا يلثمم عم تاعامتجا

قيرط نع كلذ مت ول امم ريثكب ربكأ ةءافكب اهلح متي بعاصملا نم ريثكلا نأو ،ةياغلل ةرمثم اأ ةيئانثلا 
 .ةلسارملا

بجي ،تامولعملا نم ديزملا بلط ىلع دودرلا نأ ليثيملا ديموربل ةين قتلا تارايخلا ةنجل تحرتقاو - ٥٦
بآ١٦دودح يف اهيقلت متي نأ  بآ٣٠يف هدقع ررقملا عامتجالا ءانثأ اهيف رظنلل سطسغأ /  سطسغأ / 

ايجولونكتلا قيرف هيف رظنيل اهريرقت ءاإ تلمكأ دق ةنجللا نوكت نأ ذئدنع عقوتملا نمو . كوكناب يف
 .ربوتكأ/لوألا نيرشت علطم يف هرشنو ،يداصتقالا مييقتلاو
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قيرط ىلع تاقوعملاو زفاوحلا ديدحتو ،تادربملا نم نوكملا ديربتلا تامدخ عاطق نم ءزجلا مييقت  - ءاه
 )ه (٣دنب لا) (١٤/٩ررقملا (ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا ريغ تادعملا ىلإ لاقتنالا 

 )لامعألا لودج نم
ةلصلا ةقيثولا تارقفلا ىلإ هابتنالا ،يعرفلا دنبلل هميدقت ضرعم يف ،كراشملا سيئرلا ى عرتسا - ٥٧

اهيف رظنلل ةحورطملا اياضقلا نأشب ةنامألا نم ةمدقملا ةيساسألا تامولعملا ةقيثو نم 
)UNEP/OzL.Pro.WG.1/24/2(تادربملاب ةينعملا لمعلا ةقرف اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا زجوت يتلاو  ، . 

لماع ريغ فرطل لثمم نمو رخآ لثمم نم دييأتب ٥ةداملا بجومب لماع فرطل لثمم ىعرتس ا - ٥٨  ،
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف سردي مل يتلاو ،هدالب يف ةلكشملا ةروطخ ىلإ هابتنالا ٥ةداملا بجومب   ،

نوبركلا تابكرم ىلإ ةدنتسملا تادربملا لادبتسا ىلع ةبترتملا ةيلاملا راثآلا اميس الو ،اهتلاح يداصتقالا  
ةددحملا عيراشملا لجأ نم ةيئزجلا حنملل جمانرب ثادحتسا يف رظنلا ىلوي نأ حرتقاو . ةيرولف ةيرولكلا

لماعلا قيرفلا نم ةيصوت ىلع ءانب ،اهليومت نكمي يتلاو ،تادعملا هذه نم يجيردتلا صلختلا نأشب نمزلا 
تابكرم ىلإ ةدنتسملا تادربملا نأ ىلإ ارظنو. فارطألا ددعتم قودنصلا نم ،فارطألا عامتجا نمو  

رظنلا زوجي ناك نإ امع لءاستي هنإف ،ةقاطلا ةيحان نم ةياغلل ةلاعفريغ ربتعت ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا   
ممألا ةيقافتاب قحلملا وتويك لوكوتوربل ةعباتلا ةفيظنلا ةيمنتلا ةيلآ راطإ يف كلت لادبتسالا عيراشم يف  

ريغ فارطألا ةعاطتسا يف نوكي نأب ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،حرتقاو . خانملا ريغتنأشب ةيراطإلا ةدحتملا 
ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا لجأ نم لدابت جمارب ثادحتسا يف رظنت نأ ٥ةداملا بجومب ةلماعلا   ٥ 

ةدنتسملا تادربملا جاتنإ فقو ىلع ،صوصخلا هجو ىلع ،اهثح يغبني هنأو ،ةقيتع تادربم لغشت يتلا 
 .نوزوألا ةقبطل ةدفنتسم داومىلإ 
فارطألا ضعب يف ةماه ةيضقلا نأ ىلع ٥ةداملا بجومب لماع ريغ رخآ فرطل لثمم قفاوو  - ٥٩  

ةجلاعم لئاسو يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف رظن نإف مث نمو ٥ةداملا بجومب ةلماعلا   ،
ةرادإلا نأ ىلإ ،لادبتسالا جمانرب ليومت ةيضقب قلعتي اميف ،راشأ هنأ ديب . ابوصتسم ربتعي ةلكشملا

ىلع دامتعالاو ةقيتعلا تادربملل يجيردت كيكفت ىلع يوطني يذلا ،يجيردتلا صلختلا جمانربل ةميلسلا 
نيحي ىتح ليغشتلا ديق لازت ال يتلا تادربملا يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تانوزخم مادختسا 

اهزاجنإ نكمي ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلإ ةدنتسملا تاد ربملا عيمج هيف لدبتست يذلا تقولا
نأ ةيحاضيإلا عيراشملا تنيب امك . ددصلا اذه يف هدلب ةربخ هلثمت ام وهو: ةيفاضإ فيلاكت يأ نودب

رثكأ لئادبب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ة مدختسملا تادربملا لادبتسا نم ةققحملا ةفلكتلا تاروفو
، . يرورض ريغ يفاضإلا ليومتلا نم لعجت اداصتقا ريرقت يف ةدراولا ةظحالملا ىلإ هتراشإ ىدلحرتقاو  

ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا يف تارارقلا يعناصل بعص رمأ تامولعم ىلع لوصحلا نأب لمعلا ةقرف 
أ نكمملا نم نأب ،ريبك دح ىلإ نيرثانتمو ةصاخلا تاعاطقلا يف نولمعي مهنم ريثكلاو٥ ديوزت لثمي ن ، 
ةذفنملا تالاكولا لالخ نم مدقت يتلا ةدعاسملل افده تامولعملابرارقلا عانص  . 
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ىلع ةيضقلا هذه نأشب اوملكت نيذلا نولثمملا قفاو ،كراشملا سيئرلا نم حارتقا ىلع ءانبو  - ٦٠
ىلإ اهتلاحإ ىلع ةقفاوملا لامتحاو اهيف رظنلا ةلصاومب لماعلا قيرفلا مايق لجأ نم ةيصوت عورشم عضو 

 .فارطألل رشع سداسلا عامتجالا
ًاحرتقم ،شاقنلا يف تمهاس يتلا ةعبرألا فارطألا نع ةباين ًاملكتم دنهلا لثمم مدق ،كلذدعبو  - ٦١  

جماربل ليومت ؛ةيفاضإلا يلمعلا تابثإلاعيراشمل ليومتلا : ةيسيئر رصانعةثالث ىلع يوتحي ررقم عورشمب   
نوبركلا تابكرم نم صلختلا ىلع تادربملا يلمعتسم عيجشت يف مه ست يتلاو ،نيلمعتسملل ةيعوت

ةدفنتسملا داوملا لامعتسا تادربملا ةرادإ ططخ يف جاردإلاو ؛ًاينمز ةبسانم ةقيرطب ةيرولف ةيرولكلا 
 .ةنايصلا تاجايتحال كلذو تادربملا نم ةداعتسملا نوزوألل

مل عاطقل مامألل يضملل قيرطلا دهمي هنأ ىلإ اوراشأو ررقملا عورشمب نيلثمملا نم ديدعلا بحر  - ٦٢
لمعتست يتلا نادلبلل ةبسنلاب ةصاخ ةيمهأب مستي هنأو مدقتلا نم ًايبسن ليلق ردق زارحإ ىوس دعب هيف متي 

نيب اميف لئادبلا يف ةقث لاءانبل ةليسو ررقملا عورشم رفوو . ماعلا عاطقلا يف ًالثم فثكم لكشب تادربملا
 .نيلمعتسملا

تاريثأتلا سناجت مدعب قلعتبلاؤس ىلع ًادر و - ٦٣ ددعتم قودنصلا نم ليومتلا ريفوت ىلعحرتقملل    
هداقتعا نع دنهلا لثمم برعأ ،فثكم لكشب تادربملا مدختست طقف نادلبلا ضعب نأ ثيح فارطألا 

نإف لاح يأ يفو.اهمادختسا متي امثيح اهنم صلختلا متي نأ بجي نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نأب   
تابثإلا عيراشم نم ةلسلس ةيسيئر ةروصب حرتقي هنأ ثيح ريبك دح ىلإ لماش ريغ ررقملا عورشم 

اذه قفرم يف نيبملا وحنلا ىلع حقنملا ررقملا عورشم ميدقت ىلع عامتجالا قفتاو ةيفاضإلا يلمعلا 
 .فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ ،ريرقتلا

ةرقفلا ١٣/٧ررقملا (هتاثاعبناو ن  - ليبوربلا ديمورب مادختسا نع تانايبلل يونسلا لامكتسالا -واو   ،
ررقملا يف اهيلع صوصنملا ريياعملا ءوض ىلع ةددحم تامادختسا يف رظنلا تابلط ضارعتسا ؛ )٣

عينصتلا لماوعل ١٠/١٤ ةرقفلا ١٥/٧ررقملا (  ةيليلحتلا تاءارجإلا رفاوتو ريوطت مييقت ؛ )٣ 
ءابو فلأ تاقفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا مادختسا نودب ىرجت نأ نكمي يتلا ةيربتخملاو 

ةرقفلا ١٥/٨ ررقملا(لوكوتوربلا نم ) ةثلاثلاو ةيناثلا نيتعوما داوم(ميجو  ) د (٣دنبلا ) (٢، 
 )لامعألا لودج نم) ط(و) ح(و

ةيئايميك داو مب اهلك ةلصتم ةثالثلا ةيعرفلا دونبلا نأ ىلإ رظنلاب ،كراشملا سيئرلا حرتقا - ٦٤
 .ةلمج اهيف رظنلا متي نأ ،قيرفلل ةعباتلاةديدجلا ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل اهلوانتتسو 

اهيلع صوصنملا ريياعملا ءوض ىلع ةددحم تامادختسا  يف رظنلا تابلط ضارعتساب قلعتي اميفو -- ٦٥
عينصتلا لماوعل١٠/١٤ررقملا يف  لامعألا لودجنم) ح (٣دنبلا  (  ةجاحلا ىلع نيلثمملا دحأ ددش )   ،

ةحضاوتايولوأعضو ىلإ  ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجللمعل نسح تيقوت و  ، ةديدجلا  
ةعضاخلا داوملل نيديدج نيمادختسا ةفاضإب فارطألل رشع سماخلا عامتجالا مايق نأب فارطألا رّكذو 

بقع هيف رظنلا فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ديعي تقؤم رارق ةباثمب ناك فلأ لودجلا ىلإ ةباقرلل  
ةديدجلا تاقيبطتلا لوانت يغبني هنأو ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لبق نم هل يمسر ضارعتسا 
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اهمدقي يتلا تايصوتلاو قيرفلا ا موقي يتلا ةيمسرلا تاضارعتسالا ءوض يف ريبك صرحب عينصتلا لماوعل 
ةيضقلا هذه نأشب ررقم عورشم ىلإ هابتنالا كراشملا سيئرلا ىعرتساو . لودجلا يف تارييغتلا نأشب
يف  هميمعت متو رظنلا ديق لازي الو ،فارطألل رشع سماخلا عامتجالا لجأ نم ةيبوروألا ةعامجلا هتدعأ

، . تارمتؤمةفرغ ةقرو هرابتعاب نهارلا عامتجالا  غم ةيضقلا نأةظحالم ىدلحرتقاو تحت ًاضيأةاط    
متي نأب ،نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا ريمدت تايجولونكت ةلاح نأشب لامعألا لودج نم ١٣دنبلا   

كلذ ىلع عامتجالا قفاوو ،لامعألا لودج نم١٣دنبلا عم نارتقالاب حارتقالا اذه يف رظنلا   . 
نود ىرجت نأ نكمي يتلا ةيربتخملاو ةيليلحتلا تاءارجإلا رفاوتو روطت مييقتب قلعتي اميفو - ٦٦  

) ةثلاثلاو ةيناثلا نيتعوما داوم(ميجو ءابو فلأ تاقفرملا يف ةجردملا ةباقرلل ةعضاخلا داوملا مادختسا 
قيرف هب علطضي يذلا لمعلا ةجيتن راظتنا ىلع عامتجالا قفاو )لامعألا لودج نم) ط (٣دنبلا (  ،
 .ةيضقلا هذه نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

دحأ مدق يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لخاد رغاوشلا ءلمل ءاربخ نييعتب قلعتي اميفو  - ٦٧
ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةدعاسم ىلإ يمري ًاحرتقم نيلثمملا 

نأ نوزوألا ةنامأ نم بلطلا نمحر تقملا فلأتو. تاربخلا يف نزاوتلاو يفارغجلا نزاوتلا زيزعت ىلع هل  
قيرف هددح يذلا وحنلا ىلع ةبولطملاو ةحاتملا تاربخلاب ةمئاق ا صاخلا يكبشلا عقوملا ىلع حيتت 

امب ةدح ىلع ًالكفارطألا نم ءاربخ نييعتل ةيهيجوتلا ئدابملا كلذكو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا   
نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لثمم نلعأو . تانييعتلا ميدقت هيف بجي دعوم يأ كلذ يف

هذه لامكتساو يكبشلا عقوملا ىلع ةحاتملا بصانملا هذه نع نالعإلا نأشب حرتقملا عابتإ يوني قيرفلا 
 .بصانملا ءلمو ماهملا ريغت عم تانالعإلا

دسل ةمزاللا نوبركلا دي رولك عبارو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادادمإ رفاوتىدم مييقت  -ي از
ةرتفلا لالخ ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا  ررقملا  (٢٠١٠-٢٠٠٤ 

ايداصتقاو اينقت ةيدجم لئادب ذيفنتب هلادبتسا يغبني يذلا ليثيملا ديمورب مجح مييقت ؛ )١٥/٢
عرفلا ةرقفلا١١/١٣ررقملا (نحشلا لبق ام تاجلا ـعمو يحـصلا رجحلا يف هتامادختسال ةي ـ، 
ةيميظنتلا طورشلا ليدعت ةيناكمإ يف رظنلا نم نكمت ،تيقوتلا ةبسانم ،لمع ةطخ عضو ؛ ))ب (٤

ةحصب رارضإلا نود ،ةيلمع نوكت ثيحب ةديدجلا تارئاطلا نادبأ يف تانولاهلا مادختسا لوخت يتلا 
لودج نم  )ك(و ) ي(و ) و (٣دنبلا ) (١٥/١١ررقملا (ةيوجلا طوطخلا ىلع نيرفاسملا ةمالسو 

 )لامعألا
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلع نيعتي هنإف ١٥/٢ررقملل اقفو هنأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ  - ٦٨  ،

فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ اياضقلا هذه نعًاريرقت مدقي نأ يداصتقالا   . 
عبار و ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادادمإ رفاوتب قلعتي اميف ،هابتنالا ىعرتساو - ٦٩

ةرتفلا لالخ ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل ةمزاللا نوبركلا ديرولك   
رقفلا ىلإ)لامعألا لودج نم) و (٣دنبلا  (٢٠١٠-٢٠٠٤ تامولعملا ةركذم نم ةلصلا ةقيثولا تا،   

 ).UNEP/OzL.Pro.WG.1/24/2(ةيضقلا هذه نأشب ةنامألا نم ةمدقملا ةيساسألا 
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٧٠ -  ، ةماه ةيعاطق يجيردت صلخت ططخب لمعلا يرجي لازي ال هنأ هتظحالم ىدلنيلثمملا دحأ حرتقا  
ًاملعذخآلايداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم بلطي نأ ،نيصلاو اليورتف يف اميس ال ةنيعم  هذ    

هريرقت يفًاضيأاهيلإ ريشي نأو ةطشنألا   . 
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف همدقي يذلا ريرقتلا ىلإ عامتسالا ىلإ علطتي هنأ ىلع عامتجالا قفتا - ٧١  

 .فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ ةيضقلا هذه نأشب يداصتقالا
تاجلاعمو يحصلا رجحلا تالامعتسا يف ليثيملا ديمورب لادبتساو مادختسا ةيضقب قلعتي اميفو  - ٧٢

) ب(٤ةرقفلا ىلإ هابتنالا كراشملا سيئرلا ىعرتس ، ا)لامعألا لودج نم) ي (٣دنبلا (نحشلا لبق ام 
ةنامأ لالخ نم هزيهجت متو ةيبوروألا ةعامجلا هب تصوأ يذلا حسملا نأشب ١١/١٣ررقملا نم   

ناريزح٣٠لبق هيلع دودر ميدقت بولطملاو ،نوزوألا  غالبإب يذيفنتلا نيمألا ماقو . ٢٠٠٤هينوي / 
يراشتسالا ريبخلا ىلإ ةرشابم تلسرأ دودرلا ضعب نأ نيح يف ةليلق دودر ىوس درت مل هنأب عامتجالا 

 .هعيمجت عيطتست ام ردقب ىرخأ تامولعم مدقتس فارطألا نأو
تقو ىلإ نوجاتحيس مإ اولاقو حسملل ليصفتلا ديدشلا عباطلا ىلإ نيلثمملا نم ددع راشأ  - ٧٣
نوكيس هنأ يف هككشت ضعبلا ىدبأو لب . ةبهسم ادودر اومدقي نأ مهيلع نيعتي ناك نإ ريثكب ربكأ
موقت يتلا ةيرورضلا ةيميظنتلا مظنلا ةطاسبب مهيدل سيلف : ةتبلا ةلئسألا عيمج ىلع بيجي نأ هرودقمب

تانايب نأ ىلإ لثمم راشأو . اهسايق بعصي ةسمتلملا تامولعملا ضعبو ،ةبولطملا تانايبلا عمجب
نأ كلذ ،اهعاجرتسا نكمملا نم نوكي نأ بجي ،نحشلا لبق ام تاقيبطتو يحصلا رجحلا تالامعتسا 

. ةنوزخملا تاجتنملا وأ ةحصلاو ،تاناويحلاو ،تابنلل ةينطو تاطلس اهيدؤت وأ ا نذأت تاجلاعملا هذه
: ةديفمو ةقدلا ةديدش نوكت نأ نيعتي هنأ ىلعو ةغلاب ةيمهأ اهل ةعوما تانايبلا نأ ىلع نولثمملا قفاوو
ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل لعفلاب هتحت حزرتيذلا ليقثلا لمع لا مجح ىلإ رظنلابو ،هيلع ءانبو  
 .امدق لمعلا عفد ةيفيك لوح ىتش تاحارتقا تحرط دقف ،ليثيملا

ةيراسلا ةيرورضلا مظنلا نادلبلا ىدل رفاوتي نأ ىلإ ةسرامملا هذه ءاجرإ نيلثمملا ضعب ذبح  - ٧٤
 اهعباطوةلأسملا ةيمهأ ىلإ رظنلاب ،بوصتسم ريغ ءاجرإلا ن أ نورخآ نولثمم ىأتراو. بهسم در ميدقتل
رجحلا لجأ نم مدختسملا ليثيملا ديمورب مجح يف ةمجلا ةدايزلا نأشب مهلاغشنا ىلإ اوراشأو  حلُملا

نم  ١٥رايعملا دامتعا باقعأ يف اميس الو ،ةريخألا تاونسلا يف نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا 
ةيتابنلا ةحصلاريبادتل ةيلودلا ريياعملا ت يف ليثيملا ديمورب مادختسا رقي يذلا  يبشخلا فيلغتلاريهط،  يفو .  

هذه لثم يف طقف ةيرارحلا ةجلاعملا اومدختسي نأب فارطألا عامتجا يصوي نأ اوحرتقا ،قايسلا اذه 
ل نأشلا اذةيصوتعورشم ميدقت اوضرعو ليثيملا ديمورب مادختسا نع ةيلك اوعنتمي نأو ضارغألا    يك

عامتجالااهيف رظني  . 
ضعب نأ نم مغرلا ىلع ،عوطأ اه لعجل تانايبتسالا ةعجارم يغبني هنأ ىلع رخآ حارتقا ىوطنا - ٧٥

اهقاسنأ يف لعفلاب تانايبتسالا نم ددع لامكتسا مت دق هنأ ىلإ رظنلاب ،جهنلا اذه اوضراع نيلثمملا 
يف لمع ةقرف ءاشنإ ةيناكمإ ،رخآ لثمم نم دي يأتب ،نيلثمملا دحأ حرتقا ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو. ةيلصألا

ىلإ ريرقت ميدقت ااكمإ يف نوكي ثيحب ،رمألا اذه يف رظنلل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف راطإ 
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رخآنولثمم ىأتراو. فارطألل رشع سداسلا عامتجالا لمع ةقرف ءاشنإ يرورضلا ريغ نم نأ نو   
تاموكحلا ةوعد نكمي هنأو ،رمألا اذ ةينعم ةلقتسم ىلإ كلذ نمًالدبةينعملا   حسملا لوح ةرواشم   امب  

 ،  .نوزوألا نأشب رخآ عامتجا عم نارتقالاب دقعتتانايبلا ميدقتل هيلع قفتم لكش دادعإ كلذ يف
ىلإ ةمهملاب ليحي ررقمب بحرت ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل نإ سكناب ديسلا لاق  - ٧٦

هيلع يوطنت يذلا لمعلا مجح ىلإ رظنلاب ،يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف راطإيف ىرخأ ةئيه   .
دكأتلا لجأ نم ةيرورض حسملا يف ةدراولا ليصافتلا نأب حضوأو ةسرامملا ةيمهأ ىلع قفاوي هنإ لاقو 

ةيدا لئا دبلاب فارطألا ىلع ريشت نأ ةنجللا عيطتست ثيحب ليثيملا ديمورب مادختسا ةيعون نم طبضلاب
 .هيلع بهسملا درلا ناكمإلاب نوكي ال امثيح حسملا نم تانيع رايتخا ج فارطألا عبتت نأب حرتقاو

ردقب هلامكتساو حسملا ىلع درلا فارطألا لصاوت نأب ةلكشملل الح كراشملا سيئرلا حرتقا  - ٧٧
ةيصوت دادعإ فد نهارلا عام تجالا لالخ اهنيب اميف رواشتت نأ ةمتهملا فارطألل يغبني هنأبو ااكمإ

ايجولونكتلا قيرف همدقي يذلا ريرقتلا تيقوت ليبق نم اياضقل رابتعالا ءاليإ عم ،ةيضقلا هذه نأشب 
ال مأيحسملا نايبتسالا قسن ليدعت نيعتي ناك نإ امو حسملا ىلع ءانب يداصتقالا مييقتلاو  . 

ادنك نع ةباين ًاضيأ ةيصوت عورشم ايلارتسأتضرع  - ٧٨ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ارسيوسو  
ةلوطملا تاشقانملا نم مغرلاب يذلا،لماعلا قيرفلا ىلع قافتا ىلإ لصوتلا نم نكمتي مل،  ىلع ءانبو .  
لح ىلإ لصوتلا ىلإ ةيمارلا تاثداحملا نم ديزملا دقع نيضراعملاو حرتقملا يمدقمءاضعألا نم بل ُط كلذ  
قيرفلا ىلإ كلذ نع ريرقتب ةدوعلاو ةيضقلا نأشب ًامدق يضمل ا نم عامتجالا نيكمت هنأش نم يقيفوت
 .لماعلا

يف اهودبأ يتلا تاقيلعتلل ءاضعألاايلارتسأةلثمم تركش كلذ نع ريرقتب ةدوعلا ىدلو  - ٧٩ تقو   
يئانث لكشب رواشتي اهدفو ناك تاقيلعتلا هذه ءوض يف هنأ عامتجالا تغلبأو ةماعلا ةسلجلا نم ركبم 

لثم عمجل مزاللا تقولاو نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تاقيبطت تانايب ع مج اياضق نأشب
تلاقو . ضرغلا اذهل ةمئاقلاةيحسملا ةساردلا لكش نم ةحقنم ةخسن مادختسا ةيناكمإو تانايبلا هذه 

عامتجالا ىلع حقنم حرتقم ضرع ةيغب تارودلا نيب اميف تاشقانملا هذه ةلصاوم يوني اهدفو نإ 
 .فارطألل رشعسداسلا 

نم نكمت ،تيقوتلا ةبسانم لمع ةطخ عضوب صاخلا دنبلا نأ ىلإ ركذلاب كراشملا سيئرلا راشأ  - ٨٠
ةديدجلا تارئاطلا نادبأ يف تانولاهلا مادختسا لوخت يتلا ةيميظنتلا طورشلا ليدعت ةيناكمإ يف رظنلا 

ةيوجلاطوطخلا ىلع نيرفاسملا ةمالسو ةحصب رارضإلا نود ،ةيلمع نوكت ثيحب راطإ يف هتيطغت مت    
ررقملا نأ ىلإ راشأ يذلاو ،هتشقانمو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا ضرع 

عم تاشقانم لهتست نأ نوزوألا ةنامأ ىلإ بلط ١٥/١١ نأشلا اذ يندملا ناريطللةيلودلا ة مظنملا   .
ىرجتسو ،نوزوألا ةنامأ يلثمم و قيرفلاو ةمظنملا نيب سرام/راذآ رهش يف عامتجا دقع مت دقو
تقو يف نوزوألا ةنامأ اهتمدقو اهتبلط دق ةمظنملا تناك  يتلا تانايبلا ىلإ ادانتسا ىرخأ تاشقانم

 .قحال



UNEP/OzL.Pro/WG.1/24/9 

24 

ىلإ علطتي هنإ لاقو ،دنبلا اذه نع مدقملا ريرقتلاب املع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا طاحأ - ٨١  
ملا ةلصاوم نأشبةيلحرم ريراقت يقلت ايجولونكتلا قيرفو  يندملا ناريطللةيلودلا ة مظنملانيب اميف تاشقان  

 .نوزوألا ةنامأو يداصتقالا مييقتلاو
فارطألا ىدل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ىلعةبترتملا ةلمتحملا راثآلا  - ءاح  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ريغ  تاجالعلا رفاوت ىلع ٥  ىدل ةفلكتلا ةروسيم قاشنتسالاب   
ا نم١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا  ةرقفلا ١٥/٥ررقملا  (٥ةدامل   لودج نم ) ز (٣دنبلا ) (٧، 

 )لامعألا
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هيلإ صلخ يذلا جاتنتسالا ٥ةداملا فارطأ ولثمم ديأ  - ٨٢  ،

ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا ةننقملا تاعرجلا ب قاشنتسالا ةزهجأ نم يجيردتلا صلختلا لايح
اذه لثم ريثأت نع ةسارد يف رظنلا ةيناكمإ حرتقا امك ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا يف ةيرولف   ،

نم ةعوم لثمم ديأو . نيرشعلاو ةسماخلا هترود يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ مدقت ،صلختلا
ميظعت ةيمهأ ىلع ددشو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف جاتنتسا ٥ ةداملاب ةلماع ريغ فارطأ  ،

تابكرم ىلع ةيوتحملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ نم يجيردتلا صلختلا يف ليجعتلل دوهجلا 
فارطألا نم ديدعلا نم نولثمم برعأ و .٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا ىدل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا 

شب مهلاغشنا نع٥ةداملا بجومب ةلم اعلا مهدالب يف ةننقملاتاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ رفاوت نأ  يف   
ةلماعلا ريغ فارطألا يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا ءوض يف لبقتسملا 

، . ٥ةداملا بجومب  ةيناث كوكدوو ديسلا ددشكلذ ىلع ادرو قيرف ريرقت يف ةدراولا تاجاتنتسالا ىلع  
نكميو . بيرقلا لجألا يف سكاعم ريثأت ثدحي نل هنأب ديفت يتلاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا

عينصت لصاوت نأ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةجتنملاو ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل   
نقملاتاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ لجأ نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ريغ نادلبلل نكميو ،ةن  
تابكرمل ةمدختسملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ دروتست نأ تابكرملا هذهل ةجتنملا نوبركلا  
نوبركلا تابكرمل ةمدختسملا قاشنتسالا ةزهجأل ةبراقم راعسأب امومع ةرفاوتم يهو ةيرولف ورديهلا  ،
 .ةيرولف ةيرولكلا

ىوجلا ءابهلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ىلإ ،ةبا جإلا هذه ءوض يف ،نولثمملا بلطو - ٨٣
نأ ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل نكمي يذلا تيقوتلا يف يلاتلا اهريرقت يف رظنت نأ ) تالوصوريألا(  

نأو ،اسكاعم اريثأت ،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلا رارمتسا عم ،عقوتت 
ةنراقم ًاضيأهيف جردت  ةجتنملا ريغو ةجتنملا -٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا اههجاوت يتلا راعسألل    

ةمدختسملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ءاوس دح ىلع  
 .اهلئادبو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جاتنإل قفرم حاتتفا ةداعإ نع لاقي ام نأشب لاؤس ىلع ادرو - ٨٤  
نم ة يرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةينالديص ةبترمب دادمإلل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةيرولف
ةننقملاتاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ لجأ ررقملا عم ىشامتي   نأ ةدحتملا تايالولا لثمم حضوأ ، ٧/٩ 

هذه لجأ نم ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم جتنُأ نأقبس مئاق عنصم ا دصقي ةراشإلا   
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لع فارطألايقبينأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ رخآ لثمم بلطو . تامادختسالا  ى 
قاشنتسالا ةزهجأ يطغت يتلا دعاوقلا حيقنت يف ةدحتملا تايالولا يف ققحملا مدقتلاب رارمتساب عالطإ 

 .لوماتوبلاسلاب ةلماعلاكلت ةيطغت لةيرولف ةيرولكلا نوبركلا ت ابكرملةمدختسملا ةننقملا تاعرجلاب 
دنبلا  (٢٠٠٤ماعل يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا نع ةئشان ىرخأ لئاسم  - ءاط

 )لامعألا لودج نم) ط( ٣
ةزهجأب ةصا خلا ةيرسلا تانايب ،ريرقتلا نع ناتلأسم تأشن دق هنأ ىلإ كراشملا سيئرلا راشأ - ٨٥

قيرفلل يلحرملا ريرقتلا يف امهتيطغت مت دقو ،هسفن قيرفلا لمعو ةننقملاتاعرجلاب قاشنتسالا  . 
يف ةيرسلا ريياعم ضعب لعفلاب قبط قيرفلا نإف ،تانايبلا ةيرسب قلعتي اميف هنأ ىلإ ،راشأو  - ٨٦

لا تاصاصتخا رييغت يف بغرت دق فارطألا نأ ىلإًاضيأ حملأ هنكلو ،هلمع  .كلذ ىلع ءانب قيرف 
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف همدق يذلا ضرعلاب ًاملع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا طاحأ - ٨٧  

 .لئاسملا هذه نع يداصتقالا
لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا ضارعتساو مييقت نأشب هيجوتلا قيرف سيئر نم مدقم يلحرم ريرقت  - ًاعبار

لامعألا لودج نم٤دنبلا ) (١٥/٤٧ررقملا (لايرتنوم   ( 
اتامونيإ يرونادت ديسلا اعد مث دنبلا اذه ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل كراشملا سيئرلا مدق  - ٨٨

 .هيجوتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا ضرعل ،ةيلاملا ةيلآلا ضارعتساو مييقت نأشب هيجوتلا قيرف سيئر
يذلا رودلا حرشو . هئاشنإ ذنم تاعامتجا ةعبرأ دقع هيجوتلا قيرف نإ اتامونيإ ديسلا لاق - ٨٩

 ، مييقتلا ءارجإل هعم دقاعتلا مت يذلا يراشتسالا ريبخلا لمع ىلع فارشإلا يف هيجوتلا قيرف هب موقي
ريبخلا هيلع قفاو يليلحت ج ذاختاهيجوتلا قيرف حرتقاو . نآلا ىتح هميدقت مت يذلا هيجوتلا فصوو  

يف ،ًاضيأ قافتالا متو . ةساردلا تاصاصتخا دونب نمدنب لك ىلع زيكرتلا هقفو بصني ،يراشتسالا 
ىلإ ًاضيأ لب ةيلاملا ةرادإلا ىلإ طقف سيل " ةيلاملا ةيلآلا ةرادإ"حلطصم ريشي نأ ىلع ،ةساردلا هذه قايس 

تارشؤم عضت نأ كلذ ىلإ ةفاضإلاب ةيراشتسالا ةكرشلا ىلإ بلُط دقو . اهلمكأب ةيلاملا ةيلآلا ةيلمع
 ةدوجوم ءادأ تارشؤم ديدحت درجم نمًالدباهقيبطتو ا ةصاخلا ءادألا قيرف ضارعتسابقلعتي اميفو .    

طقف ضرعتسي امنإو ةيراشتسالا ةكرشلا لمع جئاتن ثحبلاب لوانتي الأ قيرفلا ررق ،لمعلل هيجوتلا 
قيبطت ةيلباقو جئاتنلا ةمئالم ىدمو ،ةلمتحم تاضقانت وأ قئاقحلا يف ءاطخأ يأل ةبسنلاب ةساردلا 

 .ًايلمع اهتمجرتو تايصوتلا

حوتفم لماعلا قيرفلا ريونت ثيح نم ،ةيفافشلا ىلإ ةجاحلا ىلع ًاضيأ هيجوتلا قيرف ددشو  - ٩٠
ةينامث لبق ةنامألا ىلإ يئاهنلا مييقتلا ريرقت ميدقتب يراشتسالا ريبخلا قيرفلا هجو دقو . هرودب ةيوضعلا
ريرقتلل ةيفاو تاصخلم دادعإل فاك تقو ةحاتإل فارطألل رشع سداسلا عامتجالا نم عيباسأ  
عم ،رالود ٤٠٠ ٠٠٠غلبم ةساردلل صصخ دقو . ريرقتلا عيزوتلو ةدحتملا ممألا تاغل عيمجب يئاهنلا  

ةدحتملا ممألل ةيلاملا دعاوقلا عم ًايشمت ةئاملا يف١٥ةبسنب ةيرايعم ئراوط موسر  ىلع هيجوتلا قيرفو .  
ريسب قلعتي اميف هتيلالقتسا مارتحا عم ،يراشتسالا ريبخلل نيتيفاكلا ةروشملاو هيجوتلا مدق هنأ نم ةقث  
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يأب هيجوتلا قيرف ديوزتو ريرقتلل لوألا عورشملا ىلع قيلعتلا فارطألا ىلإ بلطيو . مييقتلا ءارجإ
 .هزاجنإ يقبتملا لمعلا نأشب ىرخأ تاهيجوت

يهو ةيراشتسالا ةكرشلا كرا شملا سيئرلا اعد ،هيجوتلا قيرف سيئر همدق يذلا ضرعلا بقعو - ٩١
ICFضارعتسالا ريرقتو مييقتلا عورشمل صخلم ميدقتل ،تاراشتسالل  . 
اهلامكتسا متي فوس ةيلوأ تاجاتنتسا نمضتي ريرقتلا عورشم نأب ICFةكرش لثمم حضوأو  - ٩٢  

ةضيرع لا طوطخلا كلذ دعب دروأ مث. ريرقتلا عورشم رادصإ دعب درت يتلا ةيفاضإلا تامولعملا ءوض ىلع
حرش مث نمو . ةيسيئرلا اايصوتو ةيساسألا ااجاتنتساو تانايبلا عمج يف اهتيجهنمو ةساردلا فادهأل

حاجن نطاوم نابأ مييقت لاجم لكل طاقنلا طسوتم نإ لاقو مييقتلل عضو يذلا ةيسايقلا طاقنلا ماظن 
ةقد كلذ يف امب ،اهنيسحت نكمي يتلا تالاا ضعب كانه كلذ عمو . ةيلاملا هتايلآو لايرتنوم لوكوتورب

ديعاوم ةاعارمو ةينذ ألا تادنسلا ةرادإو ،ةنيزخلا نيمأةطشنأ يف ةيفافشلاو ،ةيلاحلا ءادألا تارشؤم 
 .تاعوفدملا

هيجوتلا قيرف ىلع نيلثمملا نم ديدعلا ىنثأ ،يراشتسالا ريبخلا همدق يذلا ضرعلا بقعو  - ٩٣
ةلصفملا ةساردلاب يئاهنلا مييقتلا ريرقت نولوانتي فوس مإ نيلئا ق هازجنأ يذلا لمعلل يراشتسالا ريبخلاو
يراشتسالا ريبخلا ىلإ بلُط ،ةنيعم طاقن نأشب تاحيضوت سمتلا نيلثمملا نم ًاددع نأ امبو . هميدقت دنع
عامتجالا ءانثأ متي فوس يذلا ضرعلا كلذ دعبو . مييقتلل ةيلوألا تاجاتنتسالا نع لمشأ ضرع ميدقت

، هيجوتلا قيرف سيئر اهبلط يتلا تاهيجوتلا نم ديزملا ميدقتل لضفأ عضو يف فارطألا نوكتسنهارلا  . 
ضرعلا عامتجا يف تيرجأ يتلا تاشقانملا نع ًاريرقت قحال تقو يف هيجوتلا قيرف سيئر مدقو  - ٩٤

يتلا كلت اه يف امب لئاسملا نم ةعومجم يف عامتجالا رظنو. ةيحابصلا ةسلجلا ءاهتنا دعب مت يذلا ينقتلا
يلوأو .دوفولا نم تعمج يتلا تاقيلعتللوةيراشتسالا  ICFةكرشل لثمم ًاقباس اهزجوأ  ىلإ مامتهالا   

ءارجإو ،ةذفنملا تال اكولل لاثتمالا ىلع ًازيكرت رثكأ ج عابتاو ،تارشؤملا عون رايتخا لثم اياضق
قودنصلا نيب تانراقم ءارجإو ةي اهنلا يف بولطملاو هيلع قفتملاو سمتلملا عيراشملا ليومت نيب تانراقم
نم تاقيلعتلا نم ديزملا ىقلت نكمي هنإ لاقو ةيملاعلا ةئيبلا قفرم لثم ةلثامم تائيهو ليومتلا تائيه و
متجالا لاوط نيرضاح هيجوتلا قيرف ءاضعأ ناكو.نكمم تقو عرسأ يف اهميدقت يغبني هنأو دوفولا عا  

ردصي نأ ىلإ يفارشإلا مهرود ءادأ ةلصاومل مهل ًايف اك ًاساسأ ترفو دق تاشقانملا نأ مهيأر ناكو
ةدحتملا ممألا تاغل عيمجب هرشنت نأ اهيلع ناك اذإ ام نأشب ةنامألا ىلإ ةروشملا ءادسإو ،يئاهنلا ريرقتلا 

 .كلذ متي فيكو
ضرعلا مادختسا نكمي ال هيأر يف هنأ دافأو جاتنتسالا اذه ضراع نيلثمملا دحأ نأ ديب  - ٩٥

ةكرشل تاهيجوتلا نم ديزملا ريفوتل ساسأك ةشقانملاو  ICF  رفاوتت مل فارطألا نأ اميس الو ةيراشتسالا
ايبل دق ريرقتلاو هيجوتلا قيرف نأ هداقتعا نع برعأو . اياضقلا هذه نم يأ نأشب لدجلل ةصرفلااهيدل 

ىلإ اههيجوت ن وديري يتلا تايصوتلا ديدحتل ريرقتلا مادختسالفارطألل كورتم نآلا رمألا نأ وضرغلا 
 .فارطألا عامتجاو ةيذيفنتلا ةنجللا
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قيرف سيئر ريرقتب ًاملع طيحي نأ بجي عامتجالا نأ هتاذ لثمملا حرتقا تارواشملا دعبو  - ٩٦
ألا عماهريرقت لامكإةيراشتسالا  ICFةكرش نم بلطيو هيجوتلا  نم رصانعلا كلت رابتعالا يف ذخ  

. فارطألا هيلع تقفتا يذلا يلصألا هصاصتخاصن لخ اد حوضوب ةنيبم تناك يتلا سيئرلا ريرقت
 .حرتقملا اذه ىلع عامتجالا قفاوو

قودنصلل ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرتفلل دراوملا ديدجت ةداعإ نع ةسارد دادعإ ىلإ ةجاحلا  -ًاسماخ  
نم ٥دنبلا ) (١٣/٢ و ١٣/١نيررقملا رظنأ (لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم   

 )لامعألا لودج
يف عامتجالا ىلع هميمعت ىرجو دنبلا اذه تحت هدلب هدعأ يذلا حرتقملا اسنرف لثمم مدق  - ٩٧

: ًاديدحت يهو ةقرولا دادعإل هتعفد يتلا ةعبرألا ةيسيئرلا بابسألا ىلإ هابتنالا هجو مث تارمتؤم ةعاق ةقرو
اياضق نيب ةلدابتملا تاقالع لا ةوق دايدزاو ؛نوزوألا ةقبط ةيامحل ةلوذبملا دوهجلا راهظإ ةدايز ىلإ ةجاحلا

هتمءالم بناوج عيسوتو فارطألا ددعتم قودنصلا زيزعت ىلإ ةجاحلاو ؛نوزوألا ةقبط ةيامحو خانملا ريغت 
ةدفنتسملا داوملا نم صلختلا ةطشنأ ليومت يف ةءافكلا ةدايز ىلإ ةجاحلاو ؛ةيجيتارتسالا ةيحانلا نم 

 .نوزوألل
ددع برعأ ،شاقن نم الت اميفو - ٩٨ نع ،نادلب تاعومجم نع ةباين مهضعب ملكت ،نيلثمملا نم  

ةلأسم ًاديدحتو ،رظنلا ديق لامعألا لودج دونب دودح ًاديعب تزواجت لئاسم راثأ حرتقملا نأب مهئارآ 
نأ ىلع شاقنلا كلذ نع اسنرف حرتقم لصف ةرورض ىلع اوثح اذلو . دراوملل لبقملا ديدجتلا ىوتسم

، . هثحب متيس ناكنإ ،رخآ دنب تحت هثحب متي  حرتقملا اهراثأ يتلا اياضقلا ةيمهأ ىلع نوقفتي مأ امبو
ىلع اوددش دقف ،ريكفتلا ىلع ثعبت ةميق ةدام رفوت اأ ىلع نيلثمملا نم ريثكلا اهيلع ىنثأ يتلاو 

ىلع مهدر ميدقت لبق مهمصاوع عم رواشتللو ةيانعب هتساردلدوفولا هذهل تقولا نم ديزم ةحاتإ ةرورض   
 .حرتقملا

ةظفاحملا ىلإ ةجاحلا ىلع نيلثمملا نم ديدعلا دكأ ،حرتقملا يف تريثأ يتلا اياضقلاب قلعتي اميفو  - ٩٩
لماكتلا هجوأ زيزعتل ،تقولا سفن يف ،لمعلا عم فارطألا ددعتم قودنصلا نم لك فئاظو زيامت ىلع 

ةيلآلل ًالاثم ناك فارطألا دد عتم قودنصلا نأ ىلإ اوملكت نيذلا نم ددع راشأ امك. امهنيب رفاضتلاو
يف ريظنلا عطقنم ًاحاجن تققحو ىرخأ ةئيه ةيأ امهيف اهلثامت ال ةءافكبو ةيفافشب لمع ثيح ،ةيلاملا 

 .اهرودل ميجحت يأ نودوي ال كلذل ًارظنو. اهيلإ ةلكوملا ماهملا ءادأ
ةداعإ ىلإ اسنرف ةوعد ىلع عامتجالا ةقفاوم عم ،كراشملا سيئرلا حرتقا ،كلذ ىلع ءانبو -١٠٠  

كلذ تأر اذإ هليدعتو ،يلاحلا عامتجالا يف نولثمملا اهادبأ يتلا تاقيلعتلا ءوض ىلع اهحرتقم يف رظنلا 
 .هيف رظنلل فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ هميدقتو ًابسانم

 ٢٣ن ع ةباين ،دنبلا لوح ًاحرتقم ادنلوه لثمم مدق ،اسنرف نم مدقملا حرتقملا ةشقانم بقعو -١٠١
 راد يذلا شاقنلا يفو. تارمتؤم ةعاق ةقرو يف عامتجالا ىلع ممعو ،يبوروألا داحتالا يف ًاوضع ًادلب
عورشملا ىلع تاليدعتب تاحارتقالا نم ًاددع نولثمملا مدقكلذ دعب سيئرلا حرتقا ،كلذل ًاقفوو . ، 

 ، عامتجالاقفاووكراشملا إبو حارتقالاب ةمتهملا فارطألا عمتجت نأ ىلع؛  قيرف ةئيه يف ،هنيسحت ةيناكم  
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ءانثأ قحال تقو يف لماعلا قيرفلا اهيف رظنيل ةحقنم ةخسن دادعإو تاليدعتلا كلت ةشقانمل ريغص لاصتا 
 .عامتجالا

١٠٢-  ، يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ نادلب ةعومجم نع ةباين ةملكتم سودابرب ةلثمم تمدق
ًاقالطإ اامهاسم ددست مل يتلا ٥ةداملاب ةلماعلا ري غ فارطألا كلت ثحيررقم عورشمب ًاحرتقم   

نأ ىلع  ،ةدحاو ةنسل ةمهاسملا نمريثكب لقأ تايمكب امنإو كلذ تلعف وأ فارطألا ددعتم قودنصلل 
دق قودنصلا ءادأ نأشب نييراشتسالا ءاربخلا ريرقت نأ ىلإ تراشأو . نكممتقو عرسأ يف اهددست 

ةيذيفنتلا ةنجلل ٣٩/٥ررقملا نإف كلذ ىلع ةوالعو . روصق ةباثمب تامهاسملا ديدست مدعربتعا   
 ٢٠٠٣تاونس ثالثلا ةرتف نع ةيقبتملا تامهاسملا عيمج ديدست ىلإ اعد دق فارطألا ددعتم قودنصلل 

ةداملاب ةلماعلا فارطألا نيكمت لجأ نم كلذب موقت نأ ًاقباس عفدت مل يتلا نادلبلا كلت نم ٢٠٠٥ –  ٥ 
دراوم ديدجت ل ةبقترملاةيلمع لاراطإ يف ةصاخ ةيمهأب ةلأسملا مستتو . ةيباقرلا ريبادتلل لاثتمالا نم
 .فارطألا ددعتم قودنصلا

ابوروأ نم ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا نع ةباين ًاملكتم ةيكيشتلا ةيروهمجلا لثمم هجو  -١٠٣  
ضعب هتهجاو يذلا عمتجملل يرذجلا لوحتلاب ةنرتقملا ةيداصتقالا لكاشملا ىلإعامتجالا هابتنا ،ةيقرشلا   

ةيميلقإلا ةعوما هذه نم٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا  لاعفلا ليغشتلا نامض ىلإ ةجاحلا عم قفتاو .  
يف ةرخأتم تناك ةقطنملا يف ٥ةداملاب ةلماع ريغ ةنيعم ًافارطأ نأب فرتعاو فارطألا ددعتم قودنصلل   

ديدست نامضل اهدهج ىراصق لذبتس فارطألا كلت نأب تانامض م دق هنأ ديب تامهاسملا ديدست
ةيقرشلا ابوروأ نم ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا ضعب نأ ىلإ راشأ كلذ عمو . لماكلاب تامهاسملا  

ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ىلإ ةمهاسملاىلع ىتح ةرداقتناك  يجيردتلا صلختلا يف دعاسي ناك يذلا رمألا ،   
ةيئامنإلا ةدعاسملا ًاضيأ مدختستو ،ةقطنملا نمض اهل ةرواا نادلبلا يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم  
ررقملا ةميلس ةروصب حضويل صنلا ىلع ليدعت ءارجإ حرتقاو . نوزوألا ةيامح ليومت يف ماهسإلل ةيئانثلا

ةيذيفنتلا ةنجللا نع رداصلا٣٩/٥  . 
، ٥ة داملاب ةلماعلا فارطألا يلثمم نم ديدعلا ديأ -١٠٤ ررقملا عورشم تامهاسملا عفد نأ ىلإ اوراشأو   

ضعب هجاوت يتلا لكاشملا نأب اوفرتعاو . ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا تامازتلا دحأ لكشي قودنصلل 
َّكذ مهنكل،٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا  ًاضيأ هجاوت ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا نأب عامتجالا اور    

كرتشم ىعسم ةباثمب يه نوزوألا ةيامح ةيضق نأو اامازتلا ةيبلت يف بعاصم . 
ددعتم قودنصلا دراوم ديدجتل ةسارد ىلإ ةجاحلا ةوقب ئداهلا طيحملا رزج نادلب لثمم ديأو  -١٠٥

لايرتنوم لوكوتورب يف ددجلا فارطألل ليومت ريفوت ىلإ ةجاحلا ىلإ صاخ هجوب هابتنالا هجوو فارطألا 
 .مئاقلا يميلقإلا يجيتارتسالا بيترتلاىلع ظافحلاو يوين لثم 

مل يتلا نادلبلا ديدحت ًالعف يرورضلا نم ناك اذإ ام ٥ ةداملاب لماع ريغ فرطل لثمم لءاستو -١٠٦  
ريغ فارطألا ضعب نأ ىلإ راشأ ٥ةداملاب لماع ريغ رخآ فرطل ًالثمم نأ ديب . اامهاسم عفد نم نكمتت  

اسم ةيأ ًاقالطإ عفدت مل٥ةداملاب ةلماعلا  ةماه ةيضق لكشي اذه نأو فارطألا ددعتم قودنصلل تامه  
 .ررقملا عورشم ديأو ،قودنصلا دراوم ديدجتل ةبقترملا ةيلمعلا راطإ يف اميس الو ةسايسلاب قلعتت
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، دحاو ليد عت عم سودابرب هتمدق يذلا ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع عامتجالا قفتا -١٠٧ هيلع يرجأ
 .فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ

نم لعفلاب شقون يذلاو قباس تقو يف هدفو همدق يذلا حرتقملا ىلإ ًاريشم اسنرف لثمم لاقو  -١٠٨
ناشب ةعوما حرتقم نأ هدفو يأر ناك ةيضقلل ةساردلا نم ديزملا ءارجإ دعب هنإ لاق عامتجالا بناج 

ةرتفلل قودنصلا دراوم ديدجتب ةينعملاةساردلل تاصاصتخ الا بجي ،٢٠٠٨ – ٢٠٠٦  اهيف رظني نأ  
راطإ يف ةيملاعلا ةئيبلا قفرمو قودنصلا ءادأل لثمألا دحلا قيقحت نأشب همدق يذلا عورشملا عم نارتقالاب 

ةينطولا تاطلسلاعم نيصنلا نأشب تارواشملا نم ديزملا ءارجإ ًاضيأ يغبني هنأو دراوملا ديدجت ًاقفوو .  
 .امهيف رظنلل فارطألا عامتجا ىلإ نيصنلا ةلاحإب ةبغرلا هدفو ىدبأ كلذل

يذلا ةعوما حرتقم صن نأ ىلع عامتجالا قفاوو كراشملا سيئرلا حرتقا ،نايبلا اذه بقعو -١٠٩  
ملا ديدجت نع ةساردل تاصاصتخا نأشب ادنلوههتلودج ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرتفلل دراو   ي نأ بجي هجو  

ىلعو فارطألا ضعب بناج نم ةم اعلا ةسلجلا تاشقانم ءانثأ ةمدقملا ةمهاسملا قيرط نع ةلدعملا هتغيصب
ىلإ ةفاضإ . هتسارد ةلصاومل فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ ،ريرقتلا اذه قفرم يف نيبملا وحنلا

اسنرف هتمدق يذلا حرتقملا نأ ىلع لعفلاب قفاو نأ قبس دق عامتجالا نأب كراشملا سيئرلا رّكذ كلذ 
تقو يفو . فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ هميدقت ةداعإ ةيناكمإل تارودلا نيب اميف هيف رظنيس

 .اسنرف حرتقمل ًَادييأت هدالب ةموكح فقومل ًاحرش نابايلا لثمم مدق ريرقتلا دامتعا
ةرقفلا ىلع ليدعت ءارجإل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا تاصاصتخا يف رظنلا  -ًاسداس

ررقملا (فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ يلوؤسم ريبك نييعتو حيشرتب ةقلعتملا ) ك (١٠
لامعألا لودج نم٦دنبلا ) (١٥/٤٨  ( 
نأ ١٥/٤٨ررقملا يف ،ررق دق ناك فارطألا عامتجا نأب ةيذيفنتلا ةنجللا ةسيئر ترَّكَذ  -١١٠  ،

ةيذيفنتلا ةنجللا تاصاصتخا نم ةلصلا تاذ ماكحألا ليدعت يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا رظني 
يف ةدراولا ةيذيفنتلا ةنجلل قباسل ا سيئرلاتاحرتقم ةاعارم عم ،نيفظوملا ريبك نييعتو حيشر تب ةقلعتملا

ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطي نأو ،ىرخألا فارطألا اهتحرطيتلا تاحرتقملا ًاضيأو ررقملا كلذل قفرملا   
كلذ لوح ةئيبلل ةدح تملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملاو ةدحتملا ممألا ةنامأ عم تارواشم يف لوخدلا
كلذ نعفارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ ريرقت ميدقتو عوضوملا  . 

يف طسب دق ررقملا كلذ يف هيلإ راشملا ةيذيفنتلا ةنجلل قباسل ا سيئرلاحارتقا نأ تحضوأو  -١١١
 :ةيلاتلا تارابعلا

 :ةيذيفنتلا ةنجللا تاصاصتخا نم) ك (١٠ةرقفلا لوح يلاتلا ىنعملا " فاضي"
ددحيو ،اهتيصوت بناج ىلإ ،نيلهؤملا نيحشرملاب ةريصق ةمئاق ةيذيفنتلا ةنجللا دعت "

 ".ةمئاقلا كلت نم يئاهنلا هرايتخا ماعلا نيمألا
نأ سيئرلا ىلإ هيف تبلط يذلا ٤٢/٤٨ررقملا ةيذيفنتلا ةنجللا تدمتعا ،ررقملا كلذب ًالمعو  -١١٢  

ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملاو ةدحتملا ممألل م اعلا نيمألا عم تارواشم يف ،اهنع ةباين ،لخدي
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قلعتي اميف ةينوناقلا نوؤشلل ةدحتملا ممألا بتكمو ةيرشبلا دراوملا ةرادإل ةدحتملا ممألا بتكمو ةئيبلل 
ةنجللا ىلإ ريرقت ميدقتو عوضوملا اذ ةلصتملا ةيرادإلاو ةينوناقلا راثآلاو ةيذيفنتلا ةنجللا تاصاصتخاب 

ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا عم ًاعامتجا تدقع دقف ،تار رقملا كلتل ًالامعإو .مداق عامتجايف 
فارطألا ددعتم قودنصلا نأ يذيفنتلا ريدملا حضوأ دقو . هتاقيلعتو هتروشم تسمتلاو ةئيبلل ةدحتملا

يفظوم ريبك نيي عت ةطلس نأو ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيليغشتلا تاءارجإلل ناعضخي ةيذيفنتلا ةنجللاو
سامتلإ يف ةيرحلا هل يذلاو هدحو ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا صاصتخا نم فارطألا ددعتم قودنصلا 

 .مهنيعي فوس نيذلا صاخشألا لوح ءارآلا
نيمألا ىلإ خسن عم ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىلإ عوضوملا لوح ةركذم كلذ دعب تلسرأ  -١١٣

 ،ةينوناقلا نوؤشلل ماعلا نيمألا ليكوو يريركام يرام زورةسنآلا  ،ةيرشبلا دراوملل دعاسملا ماعلا
نأو تلصو دق تاركذملا نأ دعاسملا ماعلا نيمألا يريركام يرام زور تدكأو . ليروك سناهديسلا 

ةيهفشلا هتاقيلعت عضوب ًاضيأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا دهعت امك . ًابيرق لسريس ًادر
لصاوت نأ ةيذيفنتلا ةنجللا اهنم تبلطو  .دودرلا كلت نم يأ دعب دري مل هنأ ريغ. ةركذم لكش يف

 .فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ عوضوملا نع ًاريرقت مدقت نأو ةدحتملا ممألا عم االاصتا
و ،بسانملا تقولا يف عوضوملا اذه ىلع ماقيلعت نودبيدقمإ نيلثمملا نم ددع لاقو  -١١٤ امبر  

رود نأب يأرلا نع ،ةيميلقإ ةعومجم نع ةباين ًاملكتم ،رخآ لثمم برعأو ،ىرخأ دوفو عم رواشتلاب 
ماعلا نيمألا ىلإ اهتلاحإو ةيذيفنتلا ةنجللا اهمدقت يتلا تايصوتلا يقلت يف طقف رصحني يذيفنتلا ريدملا 

ررقملا نأب نيلثمملا دحأ دافأو .ناصقن وأ ةفاضإ نود ةدحتملا ممألل ةحناس ةصرف رفوي ١٥/٤٨   
قحتسي يذلا بناوجلا دحأ نإف ،صوصخلا اذه يفو . نيفظوملا ريبك رايتخا ةيلمع نيسحتل فارطألل

نيفظوملا ريبكءاقتناةيلمع يف فارطألا عامتجا يف ةكراشملا يف راقتفالا يف ل ثمتي ،ربكأةسارد   . 
 .ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر نم مدقملا ريرقتلاب ًاملع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا طاحأو -١١٥

نيجيب ليدعت هاجت فارطألا تامازتلاب قلعتي اميف هب لمعلاو ١٥/٣ررقملا ذيفنت يف رظنلا  -ًاعباس  
ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرمب قلعتي اميف لايرتنوم لوكوتورب نم ٤ةداملا بجومب   

لامعألا لودج نم٧دنبلا (  ( 
نأ ىلإ ًاريشم UNEP/OzL.Pro.WG.1/24/3ةقيثولا ىلإ عامتجالا هابتنا يذيفنتلا نيمألا هجو  -١١٦  

نجاهنبوك يليدعت ىلع قدصت مل وأ تقدص يتلا ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ نادلبلاب ًالودج دروت ةقيثولا   
ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نع تانايب مدقت مل وأ تمدق تناك اذإ ام نيبيو نيجيب وأ /و
 .١٥/٣ررقملا نم ‘ ٣‘) ج (١ةرقف لل ًاقبط

يف هب لمعلاو قباسلا ررقملا ذيفنت يف فارطألا رظنت "نأ ىلع صني ررقملا سفن نأ ًاضيأ ركذو  -١١٧
ىلع ذيفنتلا ةنجل اهيدبت دق تاقيلعت يأ رابتعالا نيعب ذخأت نأ ىلع ،فارطألل رشع سداسلا عامتجالا 

راذآ٣١يف لودلا نم ةمدقملا تانايبلا  ةرقفلا بجومب ٢٠٠٤ سرام/  ررقملا نم هنأ ىلإ راشأو )." ج (١ 
 .ةرشابم ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا عامتجا بقع ذيفنتلا ةنجل عمتجت نأ
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 ةيبوروألا ةعامجلايف ءاضعألا لودلا ةيضق ،ذيفنتلا ةنجل يف ًاوضع هفصوب ،نيلثمملا دحأ راثأو  -١١٨
ريثي كلذ نأ ىلإ ًاريشم ،هيف فرط يه  ةيبوروألا ةعامجلانأ نيح يف ،نيجيب ليدعت يف فارطألا ريغ 

نأب ةيبوروألا ةعامجلالثمم حضوأو  .صاصتخالا اياضق ةباين لمعلا يف صاصتخالا اهل ةيبوروألا ةعامجلا   
صاصتخالا نالعإ نوزوألا ةنامأ ىلإ لسري فوس هنأ ًافيضم ةيبوروألا ةعامجلايف ءاضعألا لودلا نع   ،

ممألل ماعلا نيمألا وهو ،عيدولا ىلإ مدقي نأ يغبني نالعإلا نأ نوزوألا ةنامأ لثمم حضوأو .ةلصلا يذ  
 .ةدحتملا

هدفو اهاري يتلا ةلكشملا ًامامت لحيس صاصتخالا نالعإ نأ نم هكوكش نع رخآ لثمم برعأو  -١١٩
تلا ىلع قدصت مل يتلا فارطألا نع ةباين لمعت نأب ةيبوروألاةعامجللحامسلا نأ ًاديدحت يهو  تاليدع  

 .تاليدعتلا كلت تامازتلاب اهسفن دييقت ىلإ ةجاح ةيأ فارطألا هذه ىرت الأ رطخ ىلع يوطني
قدصت مل يتلا فارطألل ةصاخ ةلماعم حنمي ١٥/٣ررقملا نأ ىلإ ًاريشم ،نيلثمملا دحأ دكأو  -١٢٠  

نإ ًالئاق قيدصتلا يف ريكبتلا ىلإ فارطألا عيمج اعدو . يئانثتسا ءارجإ ررقملا نأ ىلع ،نيجيب ليدعت ىلع
 .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم يف راجتالا يف للخ يأ ثودح عنمي فوس كلذ

لثمم نلعأو  .لايرتنومو نيجيب يليدعت ىلع ًارخؤم قدص دق هدلب نأ ليزاربلا لثمم نلعأو -١٢١
رودافلسلا لثمم سم تلاو .نيجيب ليدعت ىلع قيدصتلل ًايلاح ىعسي هدلب نأ ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج

ةرابع نأب ١٥/٣ررقملاب دراولا مكحلل ًاحيضوت  ىلع قبطنت ال " لوكوتوربلا اذه يف فرط ريغ ةلود" 
ماع ىتح ٥ةداملا بجومب ةلماعلا لودلا  عم رواشتلاب يذيفنتلا نيمألا دهعت ،كلذ ىلع ًادرو .٢٠١٦   

 .تاحيضوت نم مزلي ام ميدقتو لثمملا
ةقيثولاب دراولا لودجلا نأ نم هتشهد نع يسورلا داحتالا لثمم برعأ  -١٢٢

UNEP/OzL.Pro.WG.1/24/3 ةنامأ ىلإ تملس دق تانايبلا نأ امنيب ،هتانايب غلبي مل هدلب نأ حضوي  
تامولعملا ةحص نم ققحتلاب نوزوألا ةنامأ لثمم دهعتو  .٢٠٠٤سرام /راذآ يف لايرتنوم يف نوزوألا

،اذإو  ت رادصإ متي فوسةرورضلا تعد  .UNEP/OzL.Pro.WG.1/24/3ةقيثولل بيوص  
ىلإ راشأو UNEP/OzL.Pro.WG.1//24/3ةقيثولاب ًاملع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا طاحأ  -١٢٣  

 .اهيف رظنلل ذيفنتلا ةنجل ىلإ لاحت فوس اأ
عورشملا ريغ را جتالا عنمو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف راجتالا دصرب ةقلعتملا ريراقتلا يف رظنلا -ًانماث

لامعألا لودج نم٨دنبلا ) (١٤/٧ررقملا (نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف   ( 
ةرقفلا ١٤/٧ررقملا ىلإ عامتجالا رظن كراشملا سيئرلا هجو  -١٢٤ اهيف فارطألا تبلط يتلا ،٦،   

ةيذيفن تلا ةنجللا قيرط نع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربب داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش نم
تاكبشلا ةطشنأ نع فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ ريرقت ميدقت فارطألا ددعتم قودنصلل 

فارطألا تبلط ررقملا سفن يفو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم يف ةيميلقإلا
مظن رادصإو كرامجلا يفظوم ب يردتب قلعتت عيراشمل مييقت ءارجإ يف رظنت نأ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ ًاضيأ
 .فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ كلذ نع ًاريرقت ،نكمأ نإ ،مدقت نأو صيخارتلا
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نيتيضقلا تشقان دق ةيذيفنتلا ةنجللا نأفارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ يفظوم ةريبك تركذ  -١٢٥  
دقو . ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا عامتجا داقعنا ليبق ةرشابم نيعبرألاو ثلاثلا اهعامتجا يف ًاعم

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربب داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش نم ريرقت يف ةيذيفنتلا ةنجللا ترظن 
دودح يف نوزوألا ةنامأ ىلإ لمكتسم ريرقت مدَّقيسو ،ةيميلقإلا تاكبشلل ةلصلا تاذ ةطشنألا نع 

فارطألل رشع سداسلا عامتجالا لبقهميمعتل ٍفاك تقو يفو ،ربمتبس/لوليأ فصتنم ترظن امك .  
رادصإ مظنو كرامجلا يفظوم بيردت عيراشمل ةقباس تامييقت نم دمتسم ريرقت يف ةيذيفنتلا ةنجللا  
اذه مدقيسو ،ديدج مييقت يرجي هنأو ةياغلل ًالمهم ناك عضولا نأ ىلإ تصلخ اأ الإ صيخارتلا  
 .فارطألل رشع عباسلا عامتجالا ىلإ مييقتلا

١٢٦-  ، ةطرشلل زكارم ،ةيكرمجلا رئاودلا ىلإ ةفاضإ دجوت ةريثك نادلب يف هنأ نيلثمملا دحأ ظحالو
داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم يف ًامساح ًارود نودؤي نوناقلا لاجم يف نورخآ نولوؤسمو 

. تائيهلا هذه لمشت ثيحب ةيبيردتلا جماربلا هذه عيسوت متي نأ يف هلمأ نع برعأو. نوزوألل ةدفنتسملا
تاعوما لخاد نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مكحت يتلا دعاوقلا قيسنت متي نأ ديفملا نم هنأ ىلإ راشأ امك 
تانودم عضو يف رظنلل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا جاتنإ قفارم فيضتست يتلا نادلبللو ،نادلبلل ةيميلقإلا 

عورشملا ريغ راجتالا زيح يف ااجتنم لوخد مدعةلافك فد ةعنصملا تاكرشلل كولسلا دعاوقل  . 
نأ عقوتملا نم هنإ ،ئداهلا طيحملا رزج نادلب ةعومجم نع ةباين ٌةثدحتم اغنوت ةلثمم تلاقو  -١٢٧

لولحب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مكحت يتلا دعاوقلا ىلع ةقفاوملا نم ةعوما نم ءاضعأ ةسمخ نكمتي 
ماع ةيا  ايلمع ناو٢٠٠٤ . كلذ يلتس كرامجلا يفظومل بيردتلاو صيخارتلا رادصإ مظن ءاشنإ ت، 

رزج نم لايرتنوم لوكوتورب يف ةديدجلا فارطألا نيمضت نكمملا نم ناك اذإ ام ةفرعم تسمتلاو 
 .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا ئداهلا طيحملا بونجل يميلقإلا يئيبلا جمانربلا يف ئداهلا طيحملا

ةشقانمو فارطألا ددعتم قودنصلا يفظوم ةريبك ريرقتب ًاملع ذخألا ىلع عامتجالا قفتاو  -١٢٨
عامتجالا يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىدل داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعشل لماكلا ريرقتلا 

 .فارطألل رشع سداسلا
تاقاطبلا عضوو فينصتلل ًايملاع دحوملا ةدحتملا ممألا ماظن مادختسا ثحب نأشب لامكتسا -ًاعسات  

) ب (١٤/٨ررقملا (نوزوألا ةقبط دفنتست يتلا داوملل ةبسنلاب ةيئايميكلا داوملا ىلع ةيفيرعتلا 
فارطألل رشع سماخلا عامتجالا ريرقت نم ١٢٤ةرقفلاو   (UNEP/OzL.Pro.15/9)()  دنبلا

لامعألا لودج نم٩  ( 
نأشب لامكتسا ناونع لمحت يتلا ةقيثولا ىلإر ظنلا ةنامألا لثمم هجو ،دنبلا اذه ميدقت ىدلو -١٢٩  

داوملا ىلع ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضوو فينصتلل ًايملاع دحوملا ةدحتملا ممألا ماظن مادختسا ثحب 
نوناك عامتجا ريرقت نم تافطتقم ىلع ةقيثولا توتحاو . (UNEP/OzL.Pro.WG.1/24/4)ةيئايميكلا 

اربخلل ةيعرفلا ةنجلل٢٠٠٣ربمسيد /لوألا يداصتقالا سلجملل ةعباتلا دحوملا ماظنلاب نيينعملا ء  
 .يعامتجالاو
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، هنإ ًالئاق ةنامألا لثمم فاضأ و -١٣٠ لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا نم تدرو تابلطل ةباجتسا
نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فينصتل كلذو تالسارم قيرف ءاشنإ ىلع ءاربخلل ةيعرفلا ةنجللا تقفتا 

دحوملا ماظنلانم ءزجك جئازملاو هذه نأشب لمعلا ةيعرفلا ةنجللا أدبت الأب ةنامألا حارتقا نم مغرلابو .  
تررق دقف ،لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا عامتجا نم ةلماكلا تاهيجوتلا ىقلتت نأ ىلإ ةيضقلا 

قيسنتلا ىلإ ةجاحب اأ ًاضيأ كردت تناك اأب ًاملع ،كلذ نع رظنلا ضغب ًامدق يضملا ةيعرفلا ةنجللا  
 .لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألاو ةنامألا عم قيثو لكشب

نيب قيثولا قيسنتلا نأ اوظحالو هتدعأ يذلا ريرقتلل ةنامألل مهريدقت نع نولثمملا برعأ  -١٣١
جاردإ يأ متي نأ نامضل ًايرورض نوكيس ءاربخلل ةيعرفلا ةنجللاو لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا 

ةيامحل ةبسنلاب دئاوفلا ميظعت لجأ نم ةقيرطلا هذ لبقتسملا يف دحوملا ماظنلا يف نو زوألل ةدفنتسم داومل
يف مهسي دق ةيفيرعتلا تاقاطبلا عضول ةلماش ةطخ دامتعا نأ يف ًالثم لمألا نع بارعإلا متو . نوزوألا

ءابعأ ضرف ب نجت مهملا نم هنأب ملعلا عم نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم
 .اهنحشب نيمئاقلاو داوملا هذه يعنصم ىلع ةياغلل ةمخض

ءاقبإو ةيعرفلا ةنجللا عم قيثو لكشب لمعلا ةنامألا ةلصاوم ةرورض ىلع عامتجالا قفتاو  -١٣٢
ةنجللا عامتجا جئاتن نع ريراقتلا ميدقت كلذ يف امب زرحملا مدقتلا نم ةيارد ىلع لوكوتوربلا يف فارطألا 

 .ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا عامتجا عم ةنمازتم ةروصب تدقع يتلا ةيعرفلا
ررقملا نم ٢ةرقفلا بجومب ةذختملا تابيترتلل ةباجتسالا نع ريرقت  -ًارشاع ريكبتلا نأشب ١٥/١٥   

 ١٠دنبلا  (ذيفنتلا ةنجل لمع ىلع ديفملا هرثأ نعو ،كالهتسالاو جاتنإلا تانايب نع غالبإلاب
 )لامعألا لودج نم

تانايب نع ركبملا غالبإلا نع ةنامألا ريرقت ىلإ رظنلا ةنامألا لثمم هجو ،دنبلا اذه ميدقت ىدلو  -١٣٣
دق ١٥/١٥ررقملا نأب رَّكذو . UNEP/OzL.Pro.WG.1/24/5ةقيثولا يف ةدراولا جاتنإلاو كالهتسالا   

هتياغ دعوم يف نو زوألل ةدفنتسملا داوملل جاتنإلاو كالهتسالا نع تانايب ميدقت ىلع فارطألا عجش
ناريزح٣٠ نم ًالدبماع لك نم هينوي /  لوليأ٣٠   ٧ةداملا هطرتشت ام وحن ىلع يئا دعومك ربمتبس / 

اياضق نأشب تايصوت عضوب قلعتملا اهلمع يف ذيفنتلا ةنجل ةدعاسمل كلذو لايرتنوم لوكوتورب نم 
 .لاثتمالا

هتياغ دعومب تانايب مدقت يتلا فارطألا ددعب قلعتت ليصافت ىلع توتحا يتلا ةقيثولا ترهظأ  -١٣٤
ناريزح٣٠ عافترالا عم يمارد ريثأت ىلع يوطنت ةيصوتلا نأ ٢٠٠٠ماع ذنم ماع لك نم هينوي /   ،

ناريزح٣٠هتياغ دعوم يف تانايب مدقت يتلا فارطألا ددع يف داحلا  ماوعألاب ةنراقم ٢٠٠٤هينوي /   
امم ةمئاقلا نمةدمعتم ريغ ةروصب تفذح اه نكل تانايب ،سوراليب وهو رخآفرط مدقو . ةقباسلا  

لصأ نم ًافرط ٩٦ىلإ لصي عوما لعج  يف يئاهنلا دعوملا تبل يتلا فارطألا نم ١٨٢   ٣٠ 
 .هينوي/ناريزح

رايأ٢٣يف تانايب مدق دق هدلب نأ ايزيلام لثمم ظحالو  -١٣٥ كلذ ىلع ءانب بجيو ٢٠٠٤ ويام/   ،
مأ ىلإ اوراشأ ٥ةداملاب ةلماعلا ىرخألا فارطألا نم ديدعلا نأ ديبو . ةمئاقلا يف نمضت نأ ًاضيأ  
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نأ اميس الو ،ماعلا نم ركبملا تقولا اذه لثم يف تانايبلا بيترتب مايقلا يف ةيقيقح بعاصم نوهجاوي 
ديدحت لايح ةنورملا مازتلا مهملا نم هنأو ،ةريثك ةفلتخم تاسسؤم نم عمجت اهبيترت بجي يتلا تامولعملا 

هتياغ دعوم يف تانايبلا غالبإ ىلع عيجشتلا نم مغرلاب هنأ ىلإ نيلثمملا ضعب ظحالو . يئاهنلا دعوملا
ناريزح٣٠ وحنلا ىلع تانايبلا غالبإل يئاهنلا دعوملا ىلع ءاقبإلا يف مهتبغر نع اوبرعأ دقف ،هينوي / 

لوليأ٣٠يف يأ لايرتنوم لوكوتورب بجومب ًايلاح حضوملا   .ةنس لك نم ربمتبس/ 
 ٣٠يف يئاهنلا دعوملا رييغت نأشب حرتقم يأ مدقي مل هنأ كراشملا سيئرلا حضوأو  - ١٣٦

هتياغ دعوم يف تانايبلا ميدقت عيجشت متي هنأو ،لوكوتوربلا نم ٧ةداملا يف دراولا ربمتبس /لوليأ  ٣٠ 
 .ريرقتلا اذ ًاملع ةطاحإلا ىلع عامتجالا قفتاو ،كلذ ىلع طارتشالا نود هينوي/ناريزح

لامعألا لودج نم١١دنبلا  (فارطألللوألا يئانثتسالا عامتجالا نع ةئشان اياضق  -رشع يداح  ( 
ررقم (ليثيملا ديمورب كالهتسال تاونسلا ةددعتم تاءا فعإب صيخرتلل ةيجهنمو ريياعمعضو  -فلأ 

ةرقفلا ١/٣ -يئانثتسالا عامتجالا   )لامعألا لودج نم) أ( ١١دنبلا  ()٦، 
ررقملا نم ٦ةرقفلا ىلإ راشأو ،دنبلا اذه كراش ملا سيئرلا مدق -١٣٧ عامتجالا نع رداصلا ١/٣   

هنأ نأشب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا هتمدق يذلا حرتقملاب ًاملع تطاحأ يتلا فارطألل لوألا يئانثتسالا 
كالهتساو جا تنإ ىوتسمو ليثيملا ديموربل جرح مادختسا ءافعإ حنمب فارطألا عامتجا مايق لاح يف

طقف٢٠٠٥ماعل نيعم فرط ل يماعل تاءافعإ بلطي نأ فرطلا اذهل قحيف ،  كلذك٢٠٠٧ و٢٠٠٦    :
 .تاونسلا ةددعتم تاءافعإ صيخرتل ةيجهنمو ريياعم ءاشنإ ىلع ًاضيأ ررقملا صن امك

 ١/٣ -يئانثتسالا عامتجالا ررقم رودص ةجيتن مدقت نم هزرح ُأ ام ىلإ نيلثمملا دحأ راشأو -١٣٨
هذه نإ لاقو . جرحلا مادختسالل تاونسلا ةددعتم تاءافعإل ةلمتحملا ايازملا ضعبب ًازجوم مدقو

ةحفاكمب قلعتي اميف مدختسملا عمتا ىلإ نيقيلا نم ربكأ ردق ريفوت ةيناكمإ ىلع يوطنت تانسحلا 
 يجيردتلا صلختلا هاجتاب تاوطخ نوذختي اوناك نيذلا نيعنصملا ىلإ كلذكو تافآلاو ةراضلا تاتابنلا

صيلقت ىلع لمعت نأ تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا نأش نمف ،كلذ ىلع ةوالعو . ليثيملا ديمورب نم
ثيدحتو طيسبتب كلذو فارطألا عامتجاو بلطلا ةمدقم فارطألا ىلع عقي ي ذلايرادإلا ءبعلا 

 .اهيف رظنلاو ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ ميدقت
عتستارمتؤم ةفرغةقرو نأ نلعأ مث نمو  -١٣٩ ةيجهنملل ةضيرعلا طوطخلا دروتو عامتجالا ىلع مم  

ةنجل اهيف رظنت يكل تاونسلا ةددعتم تاءافعإ نأشب تابلطلا ىلع ًاساسأ تصن يتلاو ةحرتقملا ريياعملاو 
رخآ لثمم راشأو .ةدحاولا ةنسلا تابلط يف عبتملا ءارجإلا سفن مادختساب ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا  
يوتحت نأ بجي ،ةجرحلا تامادختسالل تاءافعإلا ةيضق ا مستت يتلا ةغلابلا ةيساسحل ل ًارظن هنأ ىلإ

ضيفختلل حضاو دعوم ىلعو كالهتسالا صيلقتب يضقي ام ىلعتارمتؤملا ةفرغةقرو   . 
ةددعتم تاءافعإ حنم نأشب اهحرتقم عورشم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تمدق كلذل ًاعبتو  -١٤٠

ليثيملا ديموربل ةنيعم ةجرحتامادختسال تاونسلا عورشم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لثمم مدقو .  
نأ ىلإ راشأو ةزرابلا هحمالم زجوأو رظنلاب ًاريدج اذهك ًاحرتقم تربتعا اذامل ًاحضوم هدلب حرتقم 

كلذ ىلع ةوالعو.هدلب يف عضولا ىلع ديدحتلاب قبطي نأ هب دصقي الو ًاراطإ هساسأ يف وه حرتقملا  ، 
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ةنورملا نم ديزملا مدقيو ةيفافشلا عجشي وهف ،ةدحاولا ةنسلا تاءافعإ يف عبتملا ةقفاوملا ج سفن قيبط تب
ىقلملا يرادإلا ءبعلا نم ةريبك ةجرد ىلإ دحيو تارايخلاب لصتي اميف تارارقلا ذاختا يف نيلمعتسملل 

ةيدرفلا تالاحلا ضارعتسا ىدل فارطألا عامتجا و ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلقتاع ىلع 
ءانب ىلإ يضفي ةددعتملا تاونسلا تاءافعإ ج نأ ةدحتملا تايالولا داقتعا يفو . اأشب تاررقملا ذاختاو

جاتنإلاو كالهتسالا طمن يف يلزانت جحاضيإ نم مهنكميو فارطألا نيب اميف ةقثلا  . 
ددعتم جهنلا نأ ىلع قفاوو حرتقملا قدص لكب نيلثمملا دحأ ديأ ،كلذ الت يذلا شاقنلا يفو -١٤١  

نايبت نم فارطألا نيكمتب كلذو ةقثلا ءانب يف مهسيو ةيفافشلاو ةنورملا ىلإ لعفلاب يضفي تاونسلا 
ىلع اوقفاوو حرتقملل ًاريربت رثكأ دييأت نع نورخآ برعأو . كالهتسالاو جاتنإلا ضفخل ةيلعفلا دوهجلا
نيكمتو ةيفافشلا زيزعت هنأش نم حرتقم يأب اوبحرو ميلس أدبم وه تاونسلا ةددع تم تاءافعإلا أدبم نأ

ال دق تاونسلا ةددعتم تاءافعإ حنم ناك اذإ ام اولءاست مهنكل ةيلزانت تاهاجتاب ؤبنتلا نم فارطألا 
ةديدع نينس ىدم ىلع ماجايتحا يفةالاغملاىلع فارطألا عجشي  ضعب يف لعفلاب رهاظ ليم وهو  ، 

ةدحاولا ةنسلا تاءافعإنأشب تابلطلا لئادبلل يراجتلا ريوطتلا عجشي الو،  كلذ ىلع ةوالعو .  
ىلإ يبوروألا داحتالا يف ٢٥ ـلا ءاضعألا لودلا نع ةباين ًاضيأ ةملكتم ةيبوروألا ةعامجلا ةلثمم تراشأ  

 ةبسنلابةفلتخم مظن  ءوشن ىلإيدؤيس قحاللا جتنملا صيخرتو ءافعإلا حنم نيب ةلصافلا ةينمزلا ةرتفلا نأ 
عتسمو تاونسلا ددعتمجيلمعتس مل لداع ريغ ربتعي دق كلذ ىلع ءانبو ،ةدحاولاةنس لا جيل م   

 ٩/٦ررقملا ماكحأ عم ًايلك قفاوتي تاونسلا ددعتم ءاف عإلاج ناك اذإ ام ىرخأ ةلثمم تلءاستو 
تف ءانثأ ةحاتم لئادبلا تحبصأ ول ثدحي نأ نكمي يذلاام تلءاستو امك . تاونسلا ددعتم ءافعإلا ةر 

يف يلزانت ج ىلإ ةجاحلا ىلع يفاكلا ديدشتلا عضي مل حرتقملا نأ لايح اهقلق ىرخأ ةلثمم تدبأ 
 .اهدلب هب مزتلي يذلا فقوملا وهو ماتلا صلختلا ىلإ يضفي كالهتسالا

عامتجالا ةنأمطب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لثمم ماق ىرخأ تاظحالم ىلعو كلت ىلع ًادرو  -١٤٢
سفن ىلع حنمتس تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا نأ ةلافك يف لثمتت حرتقملا ةغايص يف هدفو ةين نأب 

ضارعتسالا لودج عم مجسني كلذل ًاعبت امهضارعتسا نأو ةدحاولا ةنسلا تاءافعإك طبضلاب ساسألا 
ةمتهملا فارطألا عم رواشتلل هد فو دادعتسا نع برعأو. ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل يداعلا
تاريثأت لثم ىرخأ اياضق حرشو هتغل ليدعت ةيغب حرتقملا بناوج لايح تاظفحت ت دبأ يتلا ىرخألا
ماظنل راطإ ريفوت هب دصقي حرتقملا نأ ىلع كلذ عم ددشو. اهلغاوشب ءافولل كلذو صيخارتلا اذهك  

برعأو،هدلبل ددحمتاونسلا ددعتم ءافعإل ريضحتلا سيلو  نأشب لصاوتتس ةشقانملا نأب هلمأ نع    
 .فارطألل رشع سداسلا عامتجالا يف هميدقت ةداعإ ةيغب حرتقملا

حرتقم راطإ يف هقلق نع ةيموكح ريغ ةيئيب ةمظنمل لثمم برعأ ،تاحورشلا كلت دعبو  -١٤٣
يتلا تاني ابتلاب ًادهشتسم ليثيملا ديمورب مادختسا نأشب دلبلا كلذةسايس نأ لايح ةدحتملا تايالولا 

دلبل لةنلعملا تانوزخملا نأ ىلإ ًاريشمو ليثيملا ديمورب مادختسال ةيمسرلا تاءاصحإلا يف هتمظنم اهتظحال 
يساسألا هطخ نم ةئاملا يف٤٠يلاوح لثمتو ةيداعلا تابلطتملا نم ريثكب رثكأ يه  كلذ ىلع ًادرو .   

تالاكو لبق نم تعمج ليثيملا ديمورب ماد ختساب ةقلعتملا تانايبلا نأب ةدحتملا تايالولا ةلثمم تحضوأ
ةقلعتملا ماقرألا نإف كلذ ىلع ةوالعو تانايبلا عيمج يف ًايمسر ققحتلا متي مل هنأو اهدلب يف ةفلتخم 
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ىلإ تراشأ امك اهنع حيرصتلا نكمي الو ةيرس لاغشأ تامولعم اهفصوب تائف ىلإ تفنص تانوزخملاب 
تناكو اهيعرازم يف ةروصحم نكت مل ةدحتملا تايالولا تانوزخم نإف لاوحألا نم لاح يأ يف هنأ  
 .ىرخألا نادلبلا مادختسال ةحاتم

حرتقملا عورشم ةلاحإ ىلع عامتجالا قفاوو كراشملا سيئرلا حرتقا ،شاقنلا ماتتخا دنعو  -١٤٤
رشع سداسلا عامتجالا ىلإ ،ريرقتلا اذه قفرم يف نيبملا وحنلا ىلعو ةفوقعم ساوقأ يف ًاعوضوم 

 .هيف رظنلل فارطألل
تاءافعإ طورشل اقفو ةردصملاو ةدروتسملاو ةجتنملا ليثيملا ديمورب تايمك نع غالبإلل يبساحم راطإ  - ءاب

قفرملا ىوتحم ىلع ءانب ،ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ ريرقتل ةرامتساو ،ةجرحلا تامادختسالا 
ناتيعرفلا ناترقفلا  ،١/٤ -يئانثتسالا عامتجالا ررقم(فارطألل يئانثتسالا عامتجالا ريرقتل لوألا 

عامتجالا ررقم (ةجرحلا تامادختسالا تانييعت ليلد ليدعت ؛ ))ب (١١دنبلا )) (ز(و) و(٩
ةيعرفلا ةرقفلا ١/٤ -يئانثتسالا  )لامعألا لودج نم) د(و) ب (١١دنبلا  ())ك (٩، 

 .ةدحاو ةلمج نيعرفلانيدنبلا يف رظنلا ىلع عامتجالا قفاوي نأ كراشملا سيئرلا حرتقا  -١٤٥
كراشملا سيئرلا ،سكناب ناثانوج ديسلا مدق ،قيرفلل كراشملا سيئرلا نم ةوعد ىلع ءانب و -١٤٦

ميمعت مت دق هنأ ىلإ راشأ دقو . نيعوضوملا نع اضرع ،ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل
غالبإلل يلاحلا يبساحملا راطإلا جذومن ىلع عضو هنأب حضوأو ،غالبإلل يبساحملا راطإلا نأشب عورشم  

تانييعتل ةنيعملا صئاصخلل ةبسانملا تارييغتلا ضعب عم ،ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت نع 
، . ةجرحلا تامادختسالا ةجرحلا تامادختسالا تانييعت نع يداشرإ بيتك عورشم ميمعت مت امك

وأ بيتكلا دونب ليدعت ةيفيك نع تاحا رتقا اأشب فارطألا مدقت نأ عقوتي يتلا تاوجفلا زجوأو
هدامتعاّمت ىتم بيتكلل لاثتمالا نم اهنكمت ةليدب ادونب حرتقت ةقلعتملا تالخدملا لك عمج متيسو .  

رشع سداسلا عامتجالا ىلإ مدقي نيتقيثولا نم لكل حقنم عورشم يف اهلاخدإو بيتكلاو راطإلاب 
 .فارطألل

يضملل اديج اساسأ نامدقت امأب ةنجللا امهتمدق نيتللا ني تقيثولا نيلثمملا نم ريثكلا فصو -١٤٧
يرورضلا نم نأ ديب . اهلبقت نأ فارطألل نكمي يداشرإلا بيتكلاو يبساحملا راطإلا نم ةخسن بوص
كلذل بوصتسملا نمو . تارودلا نيب اميف وأ عامتجالا ءانثأ ءاوس فارطألا نم ىرخأ تاقيلعت عمج
ثيحب ،تاقيلعتلا هذه ميدقتل يئا دعوم ديدحتو يكبشلاةنامألا عقوم ى لع ناتحقنملا ناتقيثولا عضو  

لبق نم هدامتعا لامتحا يف رظنلا لجأ نم بسانم تقو يف بيتكلل ةيلاتلا ةخسنلا يف اهجاردإ نكمي 
نيلثمملا دحأ راشأو. فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ريرقت قسن نأ ىلإ ،كلذ يف هدفو هديأو  
سالاتاءافعإ ، ١/٤ -يئانثتسالا عامتجالا ررقم نم ) ز (٩ةرقفلا يف دراولا وحنلا ىلع ،جرحلا مادخت  
ىلعو . ةدحاولا ةنسلا تاءافعإل بلطلا ميدقت ةداعإل ةطسبم ةرامتساك لمعلا ،اهنيب نم رومأ هب دصقي

ىلع نيلثممل ا دحأ ددشو. حقنملا يداشرإلا بيتكلا يف ًاضيأ ةرامتسالا جاردإ متي نأ حرتقا ساسألا اذه
ةيبرعلا نيتغللابيكبشلا عقوملاىلع يداشرإلا بيتكلا نم ةحقنم ةخسن عضو ةيمهأ  ةيسنرفلاو   . 
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دراولا وحنلا ىلع ،ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ ريرقت قسن ةلاح نأشب لؤاست ىلع ًادرو -١٤٨  
ناب ديسلا حضوأ ،فارطألل١/٤-يئانثتسالا عامتجالا ررقم نم ) ز (٩ةرقفلا يف  عضو متي مل هنأ سك  

 .فارطألل رشع سداسلا عامتجالل بسانم تقو يف دعيس هنكلو ،دعب ريرقتلا قسن
عضو ةنامألا نم بلطي نأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ررق ،تراد يتلا ةشقانملا بقعو  -١٤٩

بلطو . يكبشلااهعقوم ىلع ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ نأشب يداشرإلا بيتكلاو يبساحملا راطإلا 
عضو نم ةنامألا نيكمتل ٢٠٠٤سطسغأ /بآ رهش ةيا لبق امهيلع ااقيلعت مدقت نأ فارطألا ىلإ  ،

لوليأ رهش ةيا لبقيكبشلااهعقوم ىلع نيتقيثولا اتلكل ةحقنملا ةخسنلا  لذبتسو . ٢٠٠٤ربمتبس / 
نيتحقنملا نيتقيثولا نم ةيوغلخسن ريفوتل دوهجلا ةفاك  . 

ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل تاصاصتخاو تاءارجإل صصخملا لماعلا قي رفلا ريرقت -ميج 
عامتجالا ررقم (ة ـجرحلا تامادختسالا تاءافعإ تانييعت مييقتب اهتلص ثيح نم

ناترقفلا ١/٥ -يئانثتسالا   )لامعألا لودج نم) ج (١١دنبلا  ()٦ و٥، 
ىلع صصخملا لماعلا قيرفلا ةبيكرت ىلإ كراشمل ا سيئرلا راشأ ،يعرفلا دنبلا اذه ميدقت ىدلو -١٥٠

يئانثتسالا عامتجالا ررقم نم ٣ةرقفلا هيلع تصن يذلا وحنلا  نم فلأتي يذلاو ١/٥ -  ًالثمم ١٢   
ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألل ًالثمم ١٢ و٥ةداملاب ةلماعلا فارطألل  لك نم كراشم سيئر نمو ٥   

يف دراولا ،هعامتجا نم ةثالثلا مايألا لالخ ا ماق يذلا لامعألاب ريرقت ىلإ رظنلا هجوو ،ةعومجم  
تاهجو تمدق يتلا ةيمسرلا ريغ ةقرولا ىلإوUNEP/OzL.Pro/AHWG.MBTOC/1/3ةقيثولا  رظن،    

 .يلاحلا عامتجالا ىلع ًاضيأ ةضورعم تناك يتلاو نيكراشملا نيسيئرلل ةيلوأ راكفأو
يباجيإ بولسأب هلمع ىرجأ يذلا صصخملا لم اعلا قيرفلا لمع ناكراشملا ناسيئرلا ضرعتسا -١٥١

جورخلا نم عنم هنكل ،نولثمملا اهحرط يتلا ةماهلا تاحرتقملا نم ريبكلا ددعلا كلذ تبثأ ثيح ،ءانبو 
يتلا تاحرتقملا تهجوو. حاتملا تقولا قيضل ًارظن تاجاتنتساب قيرفلا اهيف رظن  لماعلا قيرفلا ىلإ  
نم صصخملا لماعلا قيرفلا عنم يتلا وأ اهيلع قافتا دجوي مل يتلا كلت امأ ؛هيلع قفتم صن اهفصوب  

رظني يكل لماعلا قيرفلا ىلإ ،ةفوقعم ساوقأ يف ةعوضوم اههيجوت متف ،تقولا قيض ببسب اهيف رظنلا 
 .اهيف

يتلا تارواشملل اهيلع قفتم جتاون اهفصوب جتاونلا ناكراشملا ناسيئرلا صخل ماتخلا يفو  -١٥٢
رارمتسالا دوجو ناكمب مهملا نم ةيوضعلا ةيضقل ةبسنلاب هنإ ،ًالوأ ،لاقو ،ني حلا كلذ ىتح تدقع
يف ءاربخلا ددعو ىوتسم نم يرورض وه ام ىلع ظافحلا يرهوجلا نم هنأو ةلوقعم ةروصب ك ارحلاو

 نادلبلا نم نيحشرملا ىلإ ةيلضفألا حنمت نأ بجي كلذ ىلإ ةفاضإو. ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل
هردق دمتعم ىوتسم ىلإ ةنجللا يف مهليثمت عفرل كلذو رغاوشلا ءلم ىدل ٥ةداملاب ةلماعلا  ةئاملا يف٥٠    

ةنجللا يف٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا نم  اهريرقت يف ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل ىلع ،ًايناثو .  
ءبع ىلإ رظنلابو ،ًاثلاثو . ةيبلسلاو اهنم ةيباجيإلا ،اايصوتل ةياغلل ًاحضاوًاتابثإ مدقت نأ يلبقتسملا 

يف امب ةريبك ةروصب ززعت نأ بجي تالاصتالا ةيلاعف نإف ،ةنجللا لهاك ىلع عقي يذلا ليقثلا لمعلا 
، . ةجرحلا تامادختسالا تانييعتل يرادإلا زيهجتلا يف ةنامألا هب علطضت يذلا رودلا زيزعت كلذ ًاعبارو
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ريسيت ىلإ صصخملا لماعلا قيرفلا هب علطضا يذلا لمعلا يدؤي نأ يف لمألا نع ابرعأ ،ًاريخأو  
ةيراجلا ةيعوضوملا تاشقانملا ةلصاوم متت نأو يلاحلا هعامتجا يف لماعلا قيرفلا بناج نم تاشقانملا 

 .اياضقلا هذه نأشب
هز رحأ ام ىلع صصخملا لماعلا قيرفلا ىلع كراشملا سيئرلا اهيف ىنثأ يتلا تاشقانملا بقعو -١٥٣

قيرفلا يضم نود لاح يذلا رفاوتملا تقولا قيضل هفسأ نع برعأو ،ةكئاشلا اياضقلا يف مدقت نم 
ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل ىلإ فارطألا اهمدقت يتلا تاهيجوتلا لثم ىرخأ ةماه اياضق لوانتل ًامدق 

قفاوو ،كراشملا سيئرلا حرتقاو ةيضقلا هذه نأشب لمعلا ةلصاومل ىتش تارايخ نولثمملا حرطو ،ليثيملا  
تحت عامتجالا اذه شماه ىلع هتارواشم صصخملا لماعلا قيرفلا لصاوي نأب ،كلذ ىلع عامتجالا 

ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألل )ادنلوه(يتووج سام ديسلا ةسائر  ديسلاو ٥،  ) ايريجين(يبلوفأ . وبادالوا، 
اههجو يتلا تارمتؤمةفرغ تاقرو ساسأ ى لع هتارواشم موقتو. ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألل ةبسنلاب   

عامتجالا ءانثأ دوفولا اهضرعت ةيفاضإ تاقرو ةيأ بناج ىلإ لماعلا قيرفلا ىلإ صصخملا لماعلا قيرفلا 
 .يلاحلا

لاصتالا قيرف ماقدقو عامتجالا ىلإ ريرقتب لاصتالا قيرفل ناكراشملا ناسيئرلا داعأ  -١٥٤ عيمجتب  
هزجنأيتلا لامعألا قيرفلاا  صصخملا لماعلا   ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل لتاصاصتخ الاو تاءارجإلل 
اهمهأ نيب نموةنيعم ةقلاع اياضق ددح مث نمو ليثيملا نم ديزملا ىلإ ةجاحلا يف تلثمت يتلا كلت ،   

ىلإ لاصتالا قيرفل ناكراشملا ناسيئرلا راشأ ،هيلعو. ٩/٦ررقملاب قلعتي اميف فارطألا نم تاهيجوتلا   
ساملا ةجاحلا لماعلا قيرفلا داقعنا ةداعإ ةرورضب ةيصوت امدقو ةيضقلا هذه ناشب تالوادملا ةلصاومل ة  
.فارطألل رشع سداسلا عامتجالا لبق صصخملا يسو ريفوت ،كلذىلع ةوالع فارطألا ىلإ بلط    
 .هداقعنا داعملا صصخملا لماعلا قيرفلا لمع ريسيتل تارودلا نيب اميف تالخدملا

اهيلع درلا متو دادمإلاو لقنلاب قلعتت ةلئسأ اهيف تريثُأ ةشقانم،ميدقتل االتو -١٥٥ بلاطيسو .  
ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تاهيجوتلا نم ديزملا ريفوتنأشب ةنامألا ىلإ ماقيلعت ميدقت بفارطألا  نم ) ز (٢ 

دراولالكشلاب ١/٥ -يئانثتسالا عامتجالا ررقم  لولحب كلذو هيف ة  لوألا نيرشت١  ؛ ٢٠٠٤ربوتكأ / 
ىلع ًادرو . صصخملا لماعلا قيرفلا ىلإ هجوتو ةنامألل يكبشلا عقوملا ىلع تاقيلعتلا هذه عضو متيسو

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لثممههجولاؤس  هنأب ديفُأ ،  قيرفل نيكراشملا ءاسؤرلا ةوعد متتس   
لا سفنبجومبليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا  يف ةنيبملا طورش   

د يذلا١/٥ -يئانثتسالا عامتجالا ررقم  صصخملا لماعلا قيرفلا اع  امك ،ةرملوأل عامتجالا ىلإ    
رخآ ًاقلاع ًادنب لكشت حلاصملا براضت ةيضق نأب حاضيإ ىرج لماعلا قيرفلا ثحبلاب هلوانتي  

 .صصخملا
ا قيرفلا ررق،ةشقانملا بقعو -١٥٦ صصخملا لماعلا قيرفلا داقعناةداعإ ةيوضعلا حوتفم لماعل    

بق ةرشابم نيموي هتدمٍعامتجالكلذو ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل تاصاصتخاو تاءارجإل  ل ي 
قيبطتل تاهيجوتلا ةدايز ةلأسم ةشقانمل كلذو غارب يف هدقع ررقملا فارطألل رشع سداسلا عامتجالا  
ررقملا يف ةنيبملا ريياعملا نم ةدراولا تاقيلعتلا ىلإ ةفاضإو ؛هل ةبسنلاب ةيساسألا ةيضقلا اهفصوب  ٩/٦ 
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ىلإ ةلصلا تاذ ثالثلا تارمتؤم ةفرغتاقرو هجوتس تاهيجوتلا نم ديزملا ميدقت ةيضق نأشب فارطألا   
 .هلمعل ساسألا اهرابتعابصصخملا لماعلا قيرفلا 

نم ١٢دنبلا (ةنيعم فارطأ نم ةمدقملا ةلصلا تاذ تاحرتقملا وليثيملا ديمور ب اياضق يف رظنلا -رشع يناث  
 )لامعألا لودج

نم ٣٣ – ٣٠تارقفلا رظنأ ؛اينيك نم مدقم (ليثيملا ديموربب ةجلاعملا علسلاو تاجتنملا يف راجتالا  -فلأ   
لودج نم ) أ (١٢دنبلا  (UNEP/OzL.Pro.15/9)ةقيثولا (فارطألل رشع سماخلا عامتجالا ريرقت 

 )لامعألا
ليثيملا ديموربب ةجلاعملا علسلاو تاجتنملا يف راجتالا نأشب ررقم عورشمب ًاحرتقم اينيك لثمم مدق  -١٥٧

 متي نأ بجيكلذ نأ بهداقتعا نع برعأ هنكل ليثيملا ديمورب نم صلختلاب هدلب مازتلا ًاددجم دكأو 
ةريثك ىرخأ ةيمان نادلب ب ناج ىلإ هدلب نإ لاقو. ًايلاح همدختست فارطأب ررضلا قحلت ال ةقيرطب

. ةلامعلاو ةيبنجألا تالمعلانم تاداري إلانم لكل يسيئر ردصمك ةعارزلا ىلع ريبك لكشب دمتعي 
ةجلاعملا تاجتنملا ىلع ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا اهقبطت يتلا ةيراجتلا دويقلا نإف ،كلذ ىلع ءانبو   

تاعمتجمو تاداصتق اب قيمعلا ىذألا قحلت ،ليثيملا ديموربب جلاعت ةبرت يف ومنت يتلا وأ ليثيملا ديموربب
ةلداع ريغ ودبتو ،ةيمانلا نادلبلا نم ريثكلا ةلماعلا ريغ فارطألا نم ريثكلا بلطي نيح صاخ هجوب  

ليثيملا ديمورب نم ةريبك تايمك ٥ةداملاب  هحرتقم ىوطنادق و. ةجرحلا تامادختسالا ضارغأل  ىل ع 
لا هذه لثمقيبطت مدعنامض  ملا فارطألاىلعةيراجتلا دويق   لوكوتوربللةلثتم  ق امك.  ديفملا نم هن إ لا 

نإ ةيراجتلا دويقلا تاريثأتل مييقت ءارجإبيداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مايق  ساسأ ىلع نكمأ   
 .يرطق ساسأ ىلع وأ ميلقإلا

مل مهدييأت نع٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا نم ديدعلا ولثمم برعأ  -١٥٨ نأ اوظحالو ررقملا عورش  
ليثيملا ديموربب جلاعت ةبرت يف ةعورزملا وأ ليثيملا ديموربب ةجلاعملا تاجتنملاىلع ةضورفملاةيراجتلا دويقلا   ، 

مدعب روعشلا لصاوتل ًارظن صاخ هجوب قلقل ل ةاعدمتناكو لايرتنوم لوكوتورب طورش تزواجت دق 
فدهلاب ءافولل ةيمارلا دوهجل ل حمسي نأ بجي الو. تامادختسالا ضعبل لئادبلا رفاوت لايح نيقيلا
ةدعاسملا ريفوت ف ،ىرخأ ةيعامتجاو ةيداصتقا فادهأ باسح ىلع متت نأب ةمادتسملا ةيمنتلل يئيبلا
ةيمان لانادلبل لنك مي نلف. ةيراجتلا دويقلا ضرف نم ريثكب لضفأ ةجيتن لكشي ةليدبلا لولحلا ريوطتب
اهفده ةيبلت تهجاو ام اذإ رقفلا ةبراحم وهوةيولوألا يذ   ىأترا امك . ليبقلا اذه نم تابقع اهقيرط يف 
 .ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم طورش عم ضراعتت دق ةيراجتلا دويقلا نأ نيلثمملا ضعب

هنأ ٥ةداملاب لماع ريغ فرط يلثمم دحأ ظحال كلذ عمو  -١٥٩ ةدشب هدلب ةضراعم نم مغرلاب  اذ هل 
 ، يف ومنت وأ ليثيملا ديموربب جلاعت تاجتنم وأ علس داريتسا مدعب تارارقلا نإف ةيراجتلا دويقلا نم عونلا

تي ام ةداع،ليثيملا ديموربب جلاعت ةبرت اذإ ام لأسو . تاموكحلا سيلو عقاولا يفصاخلا عاطقلا  اهذخ 
قرطلا نم ةقيرط يأبتاموكحلا اهعضتتار ارقلا هذه نأب يلعف تابثإ يأدجوي ناك  ىأترا امك ،   

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مايق بسانملا ريغ نم هنأب لضفألا نم هنأو ةسارد عضوب   ثحب 



UNEP/OzL.Pro/WG.1/24/9 

40 

ةنجللا وأ ةئيبلاو ةراجتلاب ةينعملا ةنجللا لثم ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم لخاد ةصتخملا تائيهلا لب ِق نم ةلأسملا
 .ةراجتلل ةينقتلا زجاوحلاب ةينعملا

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم بلط يذلا ٥/١٧رر قملا ىلإ نيلثمملا دحأ راشأ -١٦٠  
يوتحت نأ نود ةباقرلل ةعضاخ داوم مادختساب ةدعملا تاجتنملا داريتسا دييقت وأ رظح ىودج ضارعتسا 

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم بلطلا نكمي هنأ ىأر اذبو  ،ةمظتنم تارتف ىلعكلذو اهيلع 
ًالثمم نأ ديب.هذهك ةسارد ءارجإ ملا نأ ظحالرخآ   ت يتلا دويقلا ىلإ راشأ دق٥/١٥ررق   ىلع ضرف  
 .ةيراجلا ةشقانملاب لصتي ال وهف كلذبو فارطألا ريغ عم ةراجتلا

لثمم دهعت يذلا ررقملا عورشم صن ىلع تاليدعتلا نم ةلسلس ءارجإ نورخآ نولثمم حرت قا -١٦١
 .هيف رظنلاب اينيك

نمةرتف ءاضقنادعبو  -١٦٢ رواشتلاو لمأتلا  يتلا تاليدعتلا عيمج عم هقافتا ىلإ اينيك لثمم راشأ ،   
مدق املاهل ركشلاب هجوتو فارطألا اهتحرتقا عورشم ةلاحإ ىلع عامتجالا قفتاو .تامهاسم نم هت   
داسلا عامتجالا ىلإ،ريرقتلا اذهل قفرملا يف دراولا وحنلا ىلعو ةفوقعم ساوقأ يف ًاعوضوم حقنملا ررقملا س  

 .فارطألل رشع
؛ىرخأ نادلب نع ةباين اكنال يرس نم مدقم (نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف ةيلودلا تيزنارتلا ةراجت  -ءاب 

فارطألل رشع سماخلا عامتجالا ريرقت نم١٧٩ و١٧٨نيترقفلا رظنأ  نم ) ب( ١٢دنبلا ) ( 
 )لامعألا لودج

قطانمو ايسآ بونج يف نيرشعلاو ىدحإلا نادلبلا نع ةباين ًاملكتم اكنال يرس لثمم مدق -١٦٣  
ريوطت ىودج نأشب ةسارد ءارجإ ةنامألا ىلإ بلطي ررقم عورشم ،ئداهلا طيحملا –ايسآ قرش بونج   

ريدصتلا ةداعإو داريتسالاو ،رباعلا نجشلا كلذ يف امب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف راجتالا بقعتل ماظن  
ررق هنكل ،كلذل هباشم ررقم عورشم يف فارطألل رشع سماخلا عامتجالا رظن دقو. تيزنارتلا ةراجتو  
عامتجا ماق تقولا سفن يفو . ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل يلاحلا عامتجالا ىلإ هيف رظنلا ءاجرإ
 ،نيرخآ دارفأو ةذفنملا تالاكولاو كرامجلاو نوزوألا يفظوم كلذ يف امب نيتيميلقإ نيتكبشل كرتشم
نادلبنإ لاقو. اهتيمهأ ًاددجم اودكأو ةيضقلا ةشقانمب ةقطنملا يف ةريثك ًا   ةحفاكم يف بعاصمهجاوت  
داوملا يف راجتالا بقعتل ةلاعف لئاسو لامعتسا نإو ،اهعضو ءوسي نأ عقوتملا نمو عورشملا ريغ راجتالا  

 .اهتجلاعم يف مهسيسنوزوألل ةدفنتسملا 
تلا ةراجت بقعتنأشب حرتقملا نأ ب نيلثمملا دحأ رّكذو -١٦٤ : عامتجا ةقيثو يف نمض دق ناك تيزنار

جئازملا يف و نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا عنمو يلودلا راجتالا دصر نع ةسارد
ررقملاب ًالمع تدعُأ ،نوزوألل ةدفنتسم داوم ىلع يوتحت يتلا تاجتنملاو ةقيثولا يف درتو ١٣/١٢   

UNEP/OzL.Pro.WG.1/22/4  نع برعأو ٢٠٠٢ماع يف لماعلا قيرفلا عامتجا ء انثأ تشقوندق  
 ةلاعف ريغ وأ ةيدجم ريغ اهفصوب ةقحال تاشقانم يف تضفر دق اأب هداقتعا ىلع ةفلك تلاثيح نم  

سماخلا عامتجالا ريرقت نم ١٧٩ةرقفلا ىلإ هابتنالا رخآ لثمم هجو ةظحالملا هذه ىلع ًادرو . لقألا  
ملا نأ طقفتركذ يتلاو فارطألل رشع ررقملا لوح تراديت لا تاشقان  عبارلا عامتجالا ءانثأ ١٤/٧   
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 ،دحلا نع ضئاف لكشب ةقهرم تيزنارتلا ةراجت ةحفاكم لبس نأ ىلإ تصلخ دق فارطألل رشع
يدؤي دق صيخارتلا مظن يف تيزنارتلا ةراجت دصرل ماكحألا نيمضت نأب هقلق نع نيلثمملا دحأ برعأو 

ىلوألا ةيولوألاف . اهعون ناك امهم صيخارتلا مظن ذيفنتو ميدقتيف تاسايسلا يعضاو ةبغر مدع ىلإ 
داريتسالا صيخرت مظن ذيفنت نامضو لايرتنوم ليدعت ىلع قيدصتلا عيجشت يف لثمتت لظت نأ بجي 

 .ريدصتلاو
ةديفم هنأ تبثتس ةحرتقملا ةساردلا جئاتن نأ باودافأو ررقملا عورشمب نيلثمملا نم ددع بحر و -١٦٥

ىلع فارطألا نيلثمملا دحأ ثحو .ةقطنملا يف عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكمل ةلوذبملا دوهجلا يفةياغلل   
 .ًادج ةفلكمنوكت نأ حجرملا ريغ نم هنأ ثيح ةساردلا هذه ىلع ةقفاوملا يف رظنلا 

ضوم فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ ررقملا عورشمةلاحإىلع عامتجالا قفاو  -١٦٦ يف ًاع و 
،هيف رظنلل ةفوقعم ساوقأ مضت نأ ةنامألا نم كراشملا سيئرلا بلط ،لثمم همدق حارتقا دعبو يف ن  
ررقملا عورشمبعفشتس يتلا ةركذملا ةيضقلا نأشب تاشقانملاب ًازجوم ،  ءاربخلا قيرف لخاد ترج يتلا  

 .٢٠٠٢ماع يف ريرقتلا عورشم ثحب يذلا 
رخآ ًاحرتقم ،ىطسولا ايسآو ابوروأ يف ةعستلا نادلبلا نع ةباين ًاملكتم ايجروج لثمم مدق -١٦٧  

يمانتملا قلقلا نم حرتقملا قثبناو . ةباقرلل ةعضاخلا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا نأشب ررقم عورشمب
صيخارت مظن ةيلاعف ىلإ راقتفالاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا لكاشم لايح 

ررقملا ركذو .هتحفاكم يفريدصتلاو داريتسالا  ًابوحصم ناك يذلا ٩/٨  عضو يذلا و لايرتنوم ليدعتب 
لاا حيتي نأ بجي صيخارتلا ماظن نأ ،صيخارتلا مظنل طورشلا نادلبلا نيب تامولعملا ةنراقمب قيقدتلل " 
نأ ديب "ةدروتسملا نادلبلاو ةردصملا نأ نامضل ًا دعم هحرتقم ناك انه نمو. ردانلكشب الإ متي مل كلذ  
ناك اذإ ام نأشب ةدروتسملا فارطألا نم تامولعم سمتلت ةردصملا فارطألا تاكرشلا ةزوح يف  
 .دروتسملا فرطلا ةصح مجح نمض عقت ةدروتسملا تايمكلا تناك اذإ امو ةيراس صيخارت ةدروتسملا

دحأ راشأو حرتقملا يف مامتها نع اوبرعأو عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم ةيمهأب نولثمم مّلس -١٦٨  
داوملا ضرغل نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتل ةلثامم ًاطورش عضو دق  ٧/٣٠ررقملا نأ ىلإ نيلثممل ا

ريدصتلا لبق نيدروتسملا ىلعنيعتينيح ةطيسولا  مدختستس داوملا نأب مازتلإب نيردصملا اودوزي نأ ،   
 .لعفلاب ةطيسو داومك

ملا عورشم ناك اذإ امع رسفتسانيلثمملاضعب نأ ديب  -١٦٩ ىلع ًاديدج ًاينوناق ًاطرش عضيس ررق  
، ليدعت ءارجإ بلطتي كلذ ناك اذإ ام نيلثمملا دحأ لءاستو ةردصملا فارطألا  لوكوتوربلا ىلع

نوزوألا تادحو ىلع دحلا نع ةضئافء ابعأضرفيس حرتقملا نأ لايح مهقلق نع نورخآ برعأو   
نولثمم ظحالو . ةردصملا فارطألا نم تامولعملا نأشبةدع تابلط ىلإ ةباجتسالا مهنم بلطيو ةينطولا 

ةريثك نادلب يف ًايلاح اهعضو متي يتلا ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ماظنل ًادج ًالثامم ناك حرتقملا نأ نورخآ  
تافآ ناديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتا بجومب 

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا لمشتل عستتمل ةيقافتالا نكل . ةيلودلا ةراجتلا يفةلوادتم ةرطخ ةنيعم   
 .كلذ اهيلع يوطني يتلا نيماضملايف رظنلل تقولا ضعب ىلإ فارطألا جاتحتسو 
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لمحتت نأ اهيلع يتلاو ةدروتسملا فارطألا ىلع قبطيل حرتقملا ليدعت ةركف تحرتقا امك  -١٧٠
ي ثيحب صنلا رييغت نكميو.عورشملا ريغ راجتالاةحفاكم يف ةيسيئرلا ةيلوؤسملا  تادحو نم بلطلا  مض 

نيلثمملا دحأ حملأ و،ريدصتلا نادلب نم تامولعم سامتلإ ةدروتسملا فارطألا يف ةينطولا نوزوألا نأ ىلإ  
ينأ بجي " ةينطولا نوزوألا تادحو"حلطصم  " ةصتخملا ةينطولا تائيهلا"حلطصم هلحم لحيل ل دبتس

ريدصتلاو داريتسالا صيخارت رادصإ ة يلوؤسمب علطضت الةينطولا نوزوألا تادحو نم ريث كلا نأ ثيح
ةيلودلا  ةكبشلا ىلع مئاق ماظن مادختساب يرادإلا ءبعلامجح صيلقت نكمي هنأ رخآ لثمم حرتقاو 

 .تامولعملا لدابتل
يئيبلاتاقيقحتلا ةئيهلثمم برعأ  -١٧١ هقلق نع ة  صيخارت ماظن ءاشنإ نأل  ًايسيئر ًازاجنإ ّلكش   

قفخأ هنكلوعورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم يف لايرتنوم لوكوتوربل  مغرلابو .فدهلا اذه قيقحت يفًايلمع    
نم  ٩/٨ررقملا هاخوت امم  مل عقاولا يفف ،اانايب ةنراقمب اهيف قّقديس داريتسالاو ريدصتلا صيخارت نأ  

تفشك كرامجلا تانايب ليلحتف .نادلبلا نيب تامولعملا يف سوملم مساقت يأ كانه نكي نع باقنلا  
لك يف هنأ ،كلذ ىلعةلثمألا دحأ و ،تادراولاو تارداصلاب ةقلعتملا تانايبلا يف ةعساش تانيابتدوجو   

ىتحو ٢٠٠١ ةرتفنم ةنس  نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةجتنملا ةيسيئرلا نادلبلا دحأ لجس  ،٢٠٠٣ 
ىلإ ةفاضإ .ةهجولا دلب يف ةلجسملا تادراولا نم رثكأ ن ط١٠٠٠ اهمجح غلبيدروتسم دلبل تارداص   

 .تفاللكشب ةميدق ةينطولا لاصتالا تاهج ةمئاق نإف كلذ 
ةلكشملا دادزتنأ حجريو  -١٧٢ نأ لمتحملا نمو ،يجيردتلا صلختلا يضم عمًاءوس   تايلمع أشن ت 

بلطلا ةيبلتلةعورشم ريغ جاتنإ ةيرولكلا نوبركلا تابكرم  لقن اهيف مت ةريثك تالاح لعفلاب دجويف . 
يف صاخ هجوب ةيهاو طباوضلا تناكو. R-134aةمالعب ةلجسم تاناوطساب  (CFC-12) ١٢ –ةيرولف   

نم ماظن دامتعا ىلإ ةجاحب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا نأ حضاولا نمو ،تيزنارتلا ةراجت تالاح  
ةيلاعفب لمعلاهنأش  ةيلاحلا صيخارتلا مظن ةدايزب كلذو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف ةراجتلا بقعت ىلع  

 .ريدصتلا لبق يقلتملا دلبلا يفةررقملا  صصحلاو صيخارتلاتانايب ةنراق مبقيقدتلا لمشتل 
عامتجالا لبق ةمتهملا فارطألا عم رواشتي نأ ايجروج لثمم ىلع  هنأبكراش ملاسيئر لاحرتقاو  -١٧٣

نم ررقملا عورشم ومدقمبلطي نأب حرتقا امك . حقنم لكشب ًاحرتقم مدقيو فارطألل رشع سداسلا  
يمسرًابلط نمضتتفارطألا عيمج ىلإ ةلاسر ميمعت ةنامألا  حرتقملا اذههاجت دودرلاب ًا  يذلا رمألا ،  نم  

ارآربتعتيتلا ةيكرمجلا تالاكولا لثم ةلصلا تاذ تاطلسلا عم تارواشملا ريسي ت هنأش لايح اه ؤ 
  .لبقتسملا يف تاشقانملل ةبسنلاب ةميق حرتقملا
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ةنجل ريراقت ةمجرت بلطو ،ةبرتلا تايليفط ةحفاكمل تايجيتارتسا ديدحتل يلامو ينقت معد بلط  -ميج 
وساف انيكروب نم مدقم (ليثيملا ديمورب لئادب مييقت نع ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا 

سالا عامتجالا ريرقت نم٤٧ و٤٦نيترقفلا رظنأ ؛ىرخأ نادلبو  ةقيثولا (فارطألل لوألا يئانثت  
(UNEP/OzL.Pro.ExMP/1/3بلطلا ؛ ريفوت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم  سس ُألا 

انيكروب نم مدقم (ةيعارز ةيئاذغ داوم ريهطتل ةنيعم ةدروتسم نادلب تابلط ريربتل ةينقت لاو ةيملعلا
 )لامعألا لودج نم) د(و) ج (١٢دنبلا ( )هسفنردصملا  ؛ىرخأ نادلبو وساف

نيتمدقم تارمتؤم ةفرغ يتقرو ميدقت ىلإ وساف انيكروب لثمم لماعلا قيرفلل كراشملا سيئرلا اعد  -١٧٤
معدلل ةدعاسملا بلطب قلعتي ررقم عورشم ىلع ىلوألا ةقرولا توتحاو ؛ةيقيرفألا نادلبلا فلتخم نم  
توتحاو . ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل اهردصت يتلا قئاثولا ةمجرت بلطو يداصتقالاو ينقتلا

ةيملعلا سسألا ريفوت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم بلطي ررقم عورشم ىلع ةيناثلا ةقرولا 
 .ليثيملا ديمورب مدختست ةيعارز ةيئاذغ داوم ريهطتل ةنيعم ةدروتسم نادلب تابلط ريربتل ةينقتلاو

هيدل فارطألا ددعتم قودنصلا نأ ىلإ ريشُأ ،ىلوألا ةقرولا ن أشب كلذ الت يذلا شاقنلا يفو -١٧٥
نم ًاريبك ًاردق تعدتسايتلا ليثيملا ديمورب نم صلختلا عيراشم ليومتل ةقيقد ةيهيجوت ئدابمو ريياعم   

اميف حيضوتلا ضعب بِلُطو. اهذيفنت نيكمتل يداصتقالاو ينقتلا معدلا نم بولطملا ددحملا عونلل  معد لا 
الاب ميلستلا مت ةلصلا تاذ قئاثولا ةمجرتب قلعتي اميفو.يفاضإلايداصتق الاو ينقتلا ةحاتإب مامته   

ايجولونكتلا قيرف تاصاصتخا نأ ىلإ ريشُأ هنأ ديب ةيمسرلا ةدحتملا ممألا تاغل عيمجب ةماهلا تامولعملا 
اهقئاثوو ااعامتجا هنأب ديفت ديدحتلاب ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو  
قئاثولا هذه نم ةيساسألا رصانعلا ضعب نأب فرتعا كلذ نم مغرلابو طقف ةيزيلجنإلا ةغللاب نوكتس  
 .فيلاكتلاب ةقلعتملا تارابتعالاب ًانهر اهتمجرت يف رظنلا نكمي لئادبلاب ةلصتملا كلت اميس الو

سداسلا عامتجالا يف ةمجرتلا فيلاكت تا ريثأت نع ًاريرقت مدقتس ةنامألا نأ ةنامألا لثمم نلعأ -١٧٦
قيقدلا عباطلا ديدحتل وساف انيكروب عم يئانث لكشب لمعلل ًاضرع نيلثمملا دحأ مدقو . فارطألل رشع
ُط امك،ةبولطملا ةيفاضإلا ةيداصتقالاو ةينقتلا ةدعاسملل يتلا قئاثولل قيقدلا عباطلا نأشب حيضوت بل  
يضق رخآ لثمم حرطو.ةمجرتلا يعدتست  ،ةنامألل يكبشلا عقوملا ىلع قئاثولا نم ةيوغل خسن رفاوت ة 

قئاثولا هيلع عضوتس ًا،زهاجحبص ي نيحوهثيدحت يرجي يكبشلا عقوملا نأب عامتجالا ةنامألا لثمم غلبأو   
 .تحيتُأ املك تسلا ةيمسرلا ةدحتملا ممألا تاغلب

م ةلاحإ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ررق،ةشقانملا بقعو -١٧٧ ىلع ةيضقلا نأشب ررقملا عورش  
ةفوقعم ساوقأ يف ًاعوضوم فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ،ريرقتلا اذه قفرم يف دراولا وحنلا  ، 

تقولا كلذ يف مدقتس يتلا ةيفاضإلا ليصافتلا ءوض يفةضافتسابهتشقانمل   . 
نم بلطت يتلا ةيناثلا تارمتؤملا ةفرغ ةقرو يف دراولا ررقملا عورشم ةشقانمب عامتجالا ىضمو -١٧٨  

ةنيعم ةدروتسم نادلب تابلط ريربتل ةينقتلاو ةيملعلا سسألا ريفوت يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف 
ىلإ رظنلا تفلررقملا عورشم نأ ىلإ ريشُأو . ليثيملا ديمورب مدختست يتلاةيئاذغلا داوملا ريهطتل  ذخآ هاجت إ 

ئيبلا لغاوشلا نأىلع يوطنيروهظلاب  حضوأو . ايقيرفأ يف ةعارزلاو ةراجتلا ىلع ةيبلس تاريثأت اهيدل ةي 
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ةربخلا اهيدل نكي مل ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لثمم 
ةراجتلل ةينقتلا زجاوحلا راطإ يف عقت ةيضقلا نأ ىلإ ًاريشم ،ةيضقلا هذه ةجلاعميف  ةيحالصلاالو  يتلاو  

ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ةيالو قاطن نمضيه عم قيسنتلا حارتقا يف رظنلا يف فارطألا بغرت دقو .  
ايجولونكتلا قيرف نيب مئاقلا نواعتل ل هباشم لكشب ةلأسملا هذه عم لماعتلل ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم
ةيرحبلا ةمظنملاو يلودلا يندمل ا ناريطلا ةمظنمو تانولاهلل ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلاو
ةءانب لئاسو مدقت نأ ةدروتسملا نادلبلا عم ةيئانثلا تاثداحملا نأش نم هنأ نيلثمملا ضعب ىأرو .ةيلودلا  
 .ليثيملا ديمورب مدختست يتلا ةيئاذغلا داوملا ريهطتل اهريربت ديكأتل

عورشم بحس مت ،ليثيملا ديم وربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل ةيالو نع تامولعملا هذه ءوض يفو -١٧٩
يف ةبغرلا تدبأ ،ةيقيرفألا نادلبلا ةعومجم نع ةباين وساف انيكروب نكل ررقملا ةلثمتملا ةركفلا ىلع ءاقب إلا 

ةيئيبلاو ةيراجتلا وأ ةيداصتقالا اياضقلا نأ يف دوعلا قحب تظفتحاو،ةديازتم ةروصب لخادتلاب ةذخآ  ة  
 .قحال دعوم يف ةيضقلا ىلإ ةيناث

نم مدقم (ةئراطلا فورظلا يف ليثيملا ديمورب مادختسا نم قيقدلا نحاطم نيكمت ةنورمب حامسلا  - ءاه
لامعألا لودج نم)ه( ١٢دنبلا ( )سويشيروم  ( 

١٨٠-  ، ىلع يوتحت تارمتؤم ةفرغ ةقرو لماعلا قيرفلا ىلع ًاضورعم ناك دنبلا اذهل هتسارد ىدلو
ةحفاكمل ةئراطلا فورظلا يف ليثيملا ديمورب مادختس ال ةنورملا حنم نع سويشيروم نم مدقم حرتقم
نأ بحضوأ يذلا سويشيروم لثمم دنبلا مدقو . قيقدلا نحاطم يفثولتلا  تاببسملعطقتملا راشتن الا
 ضارغأل ةمزاللا ليثيملا ديمورب ةيمك نإ. ساسألا طخل ةريخألا ةنسلا ءانثأ طقف مدختسي ليثيملا ديمورب
نل عطقتملا ثولتلاراشتنا ةلاح يف لاعفلا ري هطتلا دقو . ٢٠٠٢ماع ليثيملا ديمورب ديمجتل لثتمم نوكت  
تلل ةمزاللا لئادبلابيصوُأ ًايداصتقا ةيدجم اأ تبثت مل اهنكل ةيناملألا ةينقتلا ةدعاسملا قيرط نعريهط   . 

هسم تلت يذلا لمعلا راسمب قلعتي اميف حوضولا يف ًاصقن كلذ الت يذلا شاقنلا فشكو -١٨١
ديمورب نم ةليئض ةيمك نأ امب هنأ عامتجالا غالبإب حيضوتلا ضعب سويشيروم لثمم مدقف فارطأل ا
ةلهؤم نوكت نل ةينعملا ةكرشلا نإف ،يئاهنلا مدختسملا عاطق يف رصحنتو اهمادختسا متي ليثيملا  
 ٢٠٠٤يل حرملا ريرقتلانأ ىلإ نيلثمملا دحأ راشأو . عورشملا ذيفنتل ةيلام ةدعاسم يأ ىلع لوصحلل
ديمورب بلطتت دق ةلاح يهقيقدلا نحاطم ةلاح نأ ب فرتعا دق يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل  

اهكيرش نم ةدعاسمب ليثيملا ديموربل لئادبلا ىصقت ةلصاومب سويشيروم موقت نأ حرتقا هنكلليثيملا   
 .هسفنيداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نمو يئانثلا 

ديمورب مادختسال يرايعملا صيخرتلل مييقت ءارجإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطلا -واو   
 حاولألاري هطتلو ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا يف كالهتسالاو ،ةطيسولا داوملل ليثيملا
لكشلاةيناوطسأةيبش خلا لامعألا لودج نم)و( ١٢دنبلا ( )الاميتاوغ نم مدقم (   ( 

يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ الاميتاوغ نم مدقملا بلطلا اذه يف رظنلا ىدلو  -١٨٢
ةطيسولا داوملل ليثيملا ديمورب مادختسال يرايعملا صيخرتلل مييقت ءارجإل ،ايبمولوك نم معدب  

ناك،ةيبشخلا حاولألا ريهطتلو نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسا يف كالهتسالو   
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 يتلا ايبمولوك نم ةلمكمو الاميتاوغ لثمم نم ةمدقم تارمتؤم ةفرغ ةقرو لماعلا قيرفلا ىلع ًاضورعم
رايعملل لمتحملا ريثأتلا ىلع ددش ،كلذب همايق ىدلو. دنبلا اذه اهلثمم مدق ةيامحل ةيلودلا ريياعملا نم ١٥   

ةدحتملا ممألاةمظنم هتضرع يذلا تابنلا ةحص ةدايز ىلإ يدؤيدق يذلاو ةعارزلاو ةيذغأل ل   ةظوحلم  
 .ةحرتقملا ةساردلا يف ةروكذملا تاقيبطتلل ليثيملا ديمورب كالهتسا يف

ديمورب مادختسال لمتحملا راجفنالا لايح مهقلق نع نيلثمملا نم ددع برعأ ،ميدقتلا دعبو  -١٨٣
تابنلا ةحص ةيامحل ةيلودلا ريياعملا نم١٥رايعملل ةجيتن ليثيملا  اب هنأ نيلثمملا دحأ دافأو،  اذه ىلإ رظنل  

نأ فارطألا عيمج ىلعف عضولا دحلل ،يدرف ساسأ ىلع لقألا ىلعريبادت نم اهعسو يف ام لك ذخأت ،   
فيلغتل لو نحشلا لبق ام تاقيبطتو يحصلا رجحلا تالامعتسال كلذ يف امب ليثيملا ديمورب مادختسا نم
لدابتو قيسنتلا ىلإ ةجا حلا ىلع يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ نادلب ةعومجم تددشو. باشخألاب
ةدحتملا ممألاةمظنمو نوزوألا ةنامأ نيب تامولعملا لئادب نأ نامض يف ماهسإللةعارزلاو ةيذغأل ل    

لايرتنوم لوكوتورب تالواحم عم قفت ي امبتابنلا ةحص ةيامحل ةيلودلا ريياعملا يف ةنمضتم ليثيملا ديمورب 
ةراشإ نم مغرلاب ليدب درجمك ةرارحلاب ةجلاعملا ىلإ قرطتلا مت و. ليثيملا ديمورب مادختسا ىلع ءاضقلل

لكشب ةزهجم ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا عيمج تسيل نأو ةفلكلا ةظهاب ةيلمع اأ ىلإ نيلثمملا ضعب   
جئاتن نع ترفسأ دق ةيرارحلا ةجلاعملا نأب ءاعدإلا نكمي ال كلذ ىلع ةوالع اهمادختسال ٍفاك  ةذبحم، 

ددعتم قودنصلا نم ليومتب ةيرار حلاةجلاع ملاىلإ ليثيملا ديمورب نم لوحتلا نأ ال وقلطم لكشب 
نكمم تقو عرسأ يف ةيضقلاةجلاعمةيمهأ ةيموكح ريغ ةيئيب ةمظنمل لثمم دكأ ،ماتخلا يفو . فارطألا  ، 

باشخألاب فيلغتلا يف ليثيملا ديمورب مادختسا يف ةدايز هنع رفسيس كلذ يف قافخإلان أو يفو  
نم زرحأ ام عيمج ىلع يضقت نأ اهدرفمب  اهنكمييتلا نحشلا لبق ام تاقيبطتو يحصلا رجحلا تاجل اعم
 .رضاحلا تقولا ىتح لايرتنوم لوكوتورب بجومب ليثيملا ديمورب نم صلختلا يف مدقت

نم ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا سكناب ديسلا بلط ،ةشقانملا دعبو -١٨٤  
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو ةنجللا ىلع يتلا ةديدعلا ماهملا رابتعالا يف ذخأت نأ فارطأل ا

تايولوألا قيسنت لجأ نم فارطألا عم لمعلل ةصرف بلط كلذبو ٢٠٠٥ و٢٠٠٤يماع يف اهزاجنإ   
جنإل ةيرورض ةيفاضإلا ةيلاملا دراوملا تناك اذإ اميف رظنلاو ءاإلا ديعاومةلودجو  ماهملا عيمج زا 
 .ةنمضتملا

نع نيلثمملا دحأ هحرط لاؤس دعبو ،سكناب ديسلا همدق يذلا نايبلا ءوض يفو -١٨٥ يتلا  ةقيرطلا 
 هذهك ةدقعم ةيضق نأشب ةحرتقملا ةساردلاامتتس نيب ةيئانث تاثداحم ءارجإ ىلع عامتجالا قفتا ،   

يف ةدراولا ةفوقعملا ساوقألا نإو . ةساردلا اوحرتقا نيذلا نيلثمملاو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف
ا يلدي يتلا تاقيلعتلل ًاقفو اهليدعت متيس ةساردلل ررقملا عورشم ىلع يوتحت يتلا تارمتؤملا ةفرغ ةقرو 

 .فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ لاحتو عامتجالا يف
نم ديدعلا نيب اميف ترج دق حرتق ملا عورشمب ةقلعتملا تاشقانملا نأب الاميتاوغ لثمم دافأ -١٨٦

اعإو ةيوغللاهتغايصنيسحتو حيقنت ةلواحم ىلع تقفاو يتلا دوفولا  رشع سداسلا عامتجالا ىلإ هميدقت ةد  
هيفرظنلا ةلصاومل فارطألل  . 
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ريرقتلا اذه قفرم يف نيبملا وحنلا ىلع ررقملا عورشم هيجوت ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ررق  -١٨٧
 .ةفوقعم ساوقأ يف هلماكب ًاعوضوم فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ

نع ،ررقملا عورشمب قلعتي اميف عامتجالا الاميتاوغ لثمم غلبأ مث نمو -١٨٨ مادختسا يف ةنورملا مازتلإ  
هدفوهمدق يذلاليثيملا ديمورب نم صلختلل لئادبلا  ةغيصلا نيسحتو حيقنتل متتس ىرخأ تالواحم نأ ،   

ميدقت داعيس يذلا حرتقملاعورشمل ةيوغللا  .فارطألل رشع سداسلا عامتجالاءانثأ هيف رظن لل ه 
ريرقتلا اذه قفرم يف نيبملا وحنلا ىلع ررقملا عورشم ةلاحإ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ررق  -١٨٩

 .ةفوقعم ساوقأ يف هلماكب ًاعوضوم فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ
، ١٤/٦ررقملا (نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ريمدتلا تايجولونكت ةلاح ضارعتس ال ةجاحلايف رظنلا  -رشع ثلاث

لامعألا لودج نم١٣دنبلا  ()٥ةرقفلا   ( 
اهادحإ تمدق تارمتؤم ةفرغ يتقرو عامتجالا ىلع ًاضورعم ناك دنبلا اذه يف رظنلا ىدلو -١٩٠  

ىرخألا تمدقو ةيعانصلا تآشنملا يف نو زوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتو ةلوانم نأشب ةيبوروألا ةعامجلا
فارطألا عامتجال١٤/٦ررقملاب ًالمع ةدمتعملا ريمدتلا ايجولونكت ضارعتسا نأشب ادنك  نأ امبو .  

عامتجالا ررق دق ف،تاليدعتلل ةعضاخ تلاز ام ةيبوروألا ةعامجلا اهتمدق يتلا ةقرولا اهرادصإ ةداعإ  
مايقلا يف قافخإلا ةلاح يف وأ تالوادملا نم ةقحال ةلحرم يف اه يف رظنلا امإمتي ةحقنم ةخسن لكش يف 

، ،تقولا قيض ببسب كلذب ةفوقعم ساوقأ يف ةعوضوم فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ اهتلاحإ  
 .هتشقانم تمت ادنك هتمدق يذلا حرتقملا نأ ديب

م ةياغلل قيضٍبناج ىلإ ىدصتي هنإ ًالئاق هدلب حرتقم ادنك لثمم مدق -١٩١ ضارعتسا ةمهم ن  
ضعب نأف ،ريمدتلا ايجولونكتل ريخألا ضارعتسالا ردص نيح هنأ ىلإ راشأو ريمدتلا تايجولونكت 

هذخأ "اهفصوب لمعلل ةلهؤم تناك تقولا كلذ يف قوسلا يف ًابيرقت ةحاتم تناك يتلا تايجولونكتلا 
ونكتلا قيرف نم بلطلا وه حرتقملا ررقملا عورشم نم ضرغلاو."روهظلا يف يداصتقالا مييقتلاو ايجول  

 نآلا نمض ت نأ نكمملا نم هنأ اذإ امب ةدافإلاو تايجولونكتلا هذه ةلاح نع ريرقت ثدحأ ميدقت هطاسبب
 .ريمدتلا تايجولونكت ةمئاق يف

قيرفلا ن إيداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لثمم لاق ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا ءانثأو  -١٩٢
كلذ يف فارطألا تبغر ام اذإ ةحرتقملاةمهملا زاجنإل دعتسم  . 

 .فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع عامتجالا قفتا -١٩٣
تاشقانم قايس يف رر كملا هدلب بلط ريرقتلا حضوي نأ يف هتبغر نع رودافلسلا لثمم برعأ - ١٩٤

آلا،ريمدتلا تايجولونكتب قلعتت ةينقتلا ةيحانلا نم تايجولونكتلا هذه مييق ت ىلإ ةجاحلا رابتعالا يف ذخ 
داوملا نم ةنيعم ةيمك ريمدتل فيلاكت نم نادلبلا هدبكتتس ام ةفرعم ناكمب مهملا نمف .ةيداصتقالاو  

 .ةفلكلا ةظهاب ريمدت تايجولونكت مادختسا لمتحملا ريغ نمهنأل كلذو نوزوألل ةدفنتسملا 
ئداهلا طيحملا ةقطنم يف ةريغصلا ةيرزجلا نادلبلا نع ةباينًاملكتم ةديدجلا اينيغ اوباب لثمم دافأ -١٩٥  ، 

داوملا تايافن ةلكشمل يدصتلل ةيميلقإلا ةيقنتلا جمارب ءاشنإل ئداهلا طيحملا ةقطنم ططخ ءوض يف هنأ ب
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بحرت هتقطنم نإف،نوزوألل ةدفنتسملا ريمدتلا تايجولونكت ةلاح ضارعتساب  ديفملا نم نوكيسو .  ًاضيأ  
ليومتلا ىلع كلذكو ىرخأ نادلب يف ريمدتلا تايجولونكت مظنت تاسايس نع تامولعم ىلع لوصحلا  

 .ئداهلا طيحملا ةقطنمل ىخوتملا كلذ لثم ةيقنتلاجماربل فارطألا ددعتم قودنصلا نم حاتملا 
كارتشالاب حرتقم ررقم عورشم ىلع يوتحت تارمتؤم ةفرغ ةقرو ةيبوروألا ةعامجلا لثمم مدق  -١٩٦

 .اهضفخل صرفلاو نوبركلا ديرولك عبار تاثاعبنا رداصم نع ةدحتملا تايالولا عم
َيلدُأميدقتلا دعبو -١٩٧ قيلعتب ،  راقتفإلا ىلإ رظنلاب ةحرتقملا تاءارجإلا ةدئاف زرب أو حرتقملاب داشأ 

نوبركلا ديرولك عبار تاثاعبنا نع تامولعملاىلإهب م ّلسملا ة يوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ررق مث نمو.  
 .فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ ررقملا عورشم ةلاحإ

ليثيملا ديمورب ضيفختل ةيفاضإلا تاوطخلا ىلع هلاخدإ ةيبوروألا ةعامجلا تحرتقا يذلا ليدعتلا  - رشع عبار
ةداملا نم ١ةرقفلا بةلماعلا فارطألا ىدل ةيلاقتنالا ةلحرملا يف  لامعألا لودج نم١٤دنبلا  (٥   ( 

يبوروألا داحتالا يف نيرشعلاو سمخلا ءاضعألا ل ودلا نع ةباينةيبوروألا ةعامجلا لثمم مدق  -١٩٨
فارطألل ةبسنلاب ليثيملا ديموربل ىرخأ ةتقؤم ضيفخت تاوطخب لمعلا لخدي يذلا ليدعتلا نأشب هحارتقا 

ةقيثولا يف نيبملا وحنلا ىلع ٥ةداملا بجومب ةلماعلا   ،UNEP/OzL.Pro.WG1/24/6 .نأ ىلإ ركذلاب راشأو  
ماع يف ةلأسملا يف تبلا ىلإ فارطألا اعد ١٥/٥ررقملا  لعفلاب ةنس ترخأت دق اإف مث نمو٢٠٠٣   ، .

عامتجايف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإليدعتلاب احارتقا ةيبوروألا ةعامجلا تمدق دقو  ثلاثلا ه   
زعمو حقنم لكش يف ةيناث ةرم كلذ دعب هتمدقو٢٠٠٣ماع يف نيرشعلاو  عامتجالا ىلإ تامولعملاب ز ، 

ضيفختب نهارلا حارتقالا نع عامتجالا كلذ يف تاشقانملا ترفسأ دقو . فارطألل رشع سماخلا
يماع نم لك يف ةئاملا يف ٢٠ةبسنب  ةبسنبو ٢٠١٠ و ٢٠٠٨  ماع يف ةئاملا يف ١٠  كلذو . ٢٠١٢ 

ا تاونسلل احاتم ليثيملا ديمورب ساسأ طخ ىوتسم نم ةئاملا يف٣٠كرت ي صلختلا ىتح ةريخألا ثالثل  
ام ة جلاعمو يحصلا رجحلا يف مادختسالا لجأ نم ليثيملا ديمورب ينثتسا دقو. ٢٠١٥ماع يف يئاهنلا 

ضيفختلل حرتقملاينمزلا لودجلا نم نحشلا لبق يئانثتسالا عامتجالا ىلإ حارتقالا اذه مدق دقو .  
سالا ديق هءاقبإ ررق يذلاو٢٠٠٤سرام /راذآ يف فارطألل نسحتسي و ،ةيناث ةرم هيف رظنلاو ضارعت، 

 .٢٠٠٦ماع لبق كلذ متي نأ 
ليثيملا ديمورب كالهتسا ليلقت يف٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا هتققح يذلا مدقتلا زربأو  -١٩٩   .

ةبسنب ٢٠٠٢ماع يف كالهتسالا ضفخنا دقف  ماع يف هتورذ ىوتسم نع ةئاملا يف ٢٧  لقيو ١٩٩٨   ،
ةئاملا يف١٠ةبسنب  ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل يساسألا ىوتسملا نع   فارطألا فصن غلبأ دقو ؛ ٥ 

رفصلا ةجرد غلب دق اهكالهتسا نأ نع٥ةداملا بجومب ةلماعلا  نادلبلا ىدارف ءادأ ةنراقم تنيب دقو .  
تاوطخلا ىلع ةقفاوملا نأش نم نإف ةقيقحلا يفو ؛حارتقالا ىودج ةحرتقملا ضيفختلا تاوطخ عم 

لهسأ ةريغصلا ةيلورتلا تاوطخلا نم ةلسلسب مايقلا نأ ثيح ،لاثتمالا قيقحتىلع دعاست نأ ةحر تقملا  
رفصلا ىلإ ةئاملا يف٨٠نم يأ ،ةريبك تاوطخب مايقلا نم ذيفنتلا يف  مهملا نمف ،كلذ ىلع ةوالعو .  

يف ةديدجلا تا وطخلا يف رظنلا ذئنيح نكمي هنأ ثيح ،نكمي ام عرسأب حارتقالا ىلع قافتا ىلإ لصوتلا
 .٢٠٠٥ماع يف اهيلع قافتالا نيعتي يتلا فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجت ةداعإ قايس 
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 ١٥/٥ررقملا نأب مهنم ريثكلا رقأو ،اهحارتقا ىلع ةيبوروألا ةعامجلا ىلإ ركشلا نولثمملا هجو  -٢٠٠
بجومب ةلماع فارطأل نيل ثمم نأ ديب. ٢٠٠٣ماع يف ةتقؤم ضيفخت تاوطخ ىلع قافتا ىلإ لعفلاب اعد 

ااوأل ةقباس ةشقانملا نأ اوأترا يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ نادلب ةعومجم يلثمم مهيف نمب  ٥ةداملا 
لجأ نم ليثيملا ديمورب نم ةريثك ماجحأ بلط لصاوت ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا نأ املاط   

ةمثو ،فارطألل يئانثتسالا عامتجالا ذنم مدقت قيق حت متي مل ،ددصلا اذه يفو. ةجرح تامادختسا
ةلصاوم نم نكمتلا لبق ةجرحلا تامادختسالا تانييعت يف تاضيفخت نع ةحضاو ةراشإ ىلإ ةجاح 

يتلا ةينطولا ةرادإلا تايجيتارتسا يطعت نأ لومأملا نمو . ىرخأ ةتقؤم ضيفخت تاوطخ ةشقانم
يئانثتسالا عامتجالا ررقم ماكحأب المع٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا اهمدقتس  هذه ١/١ -   

 .ةراشإلا
نأ نيعتي هنأ كلذ ىلإ ةفاضإلاب ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا يلثمم ضعب يأر نم ناك  -٢٠١  

بجومب ةلماعلا فارطألا لجأ نم ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل ءارجإ نأشب قافتا ىلإ لصوتلا متي 
نم نكمتلا لبق ٥ةداملا  ىلإ نورخآ نولثمم راشأو . ىرخأ ةتقؤم تاضيفخت تاوطخ يأ ةشقانم 

ىلعو ،ليثيملا ديموربل ةنهارلا تامادختسالا ضعب نم يجيردتلا صلختلا عم تهجوو يتلا تابوعصلا 
نع اوبرعأو )١٥/١٢ررقملا هيطغي يذلا وحنلا ىلع (ةبوطرلا عفترملا حلبلا ةجلاعم يف ،لاثملا ليبس   ،

ينمز راطإ يأ ةشقانم نم نكمتلا لبق لكاشملا كلتل ةحلاص لولح نع ثحبلا نيع تي هنأ هدافم يأر
ةيذيفنتلا ةنجللا عم ةمئاقلا تاقافتالا نأل لاغشنالا نع نورخآ نولثمم برعأو . ديدج يجيردت صلختل

رارقإ ءارج نم ايبلس رثأتت دق ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا لجأ نم فارطألا ددعتم قودنصلل 
 .ةديدجلا تقؤملا ضيفختلا تاوطخ

، ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا يلثمم نم ديدعلا نأ ديب  -٢٠٢ حارتقالل مهدييأت نع اوبرعأ  
، اوظحالو قايسلا اذه يف ادئاف تتبثأ دق ضيفختلل ةلثامم ةينمز لوادج نأ نكمي هنأ ىلإ اوراشأو   

اعم ةتقؤملا ضيفختلا تاوطخ ىلع قافتالاو ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإليلقت يتيضق ةشقانم   
ةتقؤملا ضيفختلا تاوطخ نأشب قافتا ىلإ لصوتلا باوصتسا نيلثمملا نم ريثكلا زربأو . ديفم لكشب
 .ةلبقملا فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجت ةداعإ ةيلمع لبق

قافتالا اذه ىلإ لصوتلا ل متحملا ريغ نم نأ ودبي هنأل هنم اكاردإ ،حرتقا نيلثمملا دحأ نأ ديب -٢٠٣
ةيبوروألا ةعامجلا لبق نم حرتقملا ضيفختلل ينمزلا لودجلا يف رظنلا متي نأب ،نهارلا عامتجالا يف 

. فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجت ةداعإ نأشب ةلبقملا ةساردلا يف ليلحتلا تاهويرانيس دحأك
تاجايتحاب ءافولل ةيفاك دراوملا ديدجت ةداعإ نوكت نأ لفكت نأ فارطألا رودقم يف نوكي ذئدنعو  
 .كلذ دعب اهيلع قافتالا متي دق يتلا ةتقؤملا ضيفختلا تاوطخ

ةرادإلا تايجيتارتسال يغبني هنأ ،حارتقالا اذه ىلع اهتقفاوم ضرعم يف ،ىرخأ ةلثمم تظحالو  -٢٠٤
وت ىلع دعاست نأ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا اهمدقتس يتلا ةينطولا  هسمتلت يذلا تابثإلاريف    

ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا مازتلا نأشب ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا   ٥ ، يجيردتلا صلختلاب  
ديدجت ةداعإ لامكتسا دعب ٢٠٠٦ماع لئاوأ يف الإ ةحاتم نوكت نل تايجيتارتسالا هذه نأ ريغ   ،

ةليدب ةينمز لوادج حارتقا يف بغرت دق ٥ة داملا بجومب ةلماعلا فارطألا نأ ىلإ تحملأو. دراوملا  
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كردت اإ تلاق امك . دراوملا ديدجت ةداعإ ةسارد لجأ نم ةيفاضإ تاهويرانيسك تقؤملا ضيفختلل
يف ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل مئالم ءارجإ عضو يف ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ةبغر   

عمو فارطألا هذه عم نواعتلا ىلإ علطتت اإو ،ليثيملا ديمورب نم اامادختسا لجأ نم بسانملا تقولا 
ررقملا ذيفنت ةلافكل ٥ةداملا بجومب ةلماع ريغ ىرخأ فارطأ  لماكلاب٩/٦   . 

نأب رقأو . تالوادملا يف اومهاس نيذلا نيلثمملا عيمج ىلإ ركشلا ةيبوروألا ةعامجلا لثمم هجو -٢٠٥
هنكلو ،ةلهسلا ةيلمعلاب ادبأ نوكي نل ىرخأ ةتقؤ م ضيفخت تاوطخب مايقلا نأشب قافتا ىلإ لصوتلا

تاوطخ ةنراقم صوصخلا هجو ىلع كلذ يف امب ،هدفو اهمدق يتلا ةيساسألا تامولعملا ىلإ راشأ 
نيبت يتلا فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا عم ةدوقعملا تاقافتالا عم ةحرتقملا ضيفختلا 

يف ةدراولا ةباقرلا ريبادتب ءافولا ىلع فارطألا ةدعاسمل ماق قو دنصلا نأب عامتجالا رّكذ امك. اهاودج
عامتجالا يف ىرخأ تاشقانم ءارجإ رسيتي نأ يف هلمأ نع برعأو . تناك امهم ،لايرتنوم لوكوتورب
ديدجت ةداعإ لبق قافتا ىلإ اهيف لصوتلا نكمي ةصرف رخ أنوكيس هنأ ثيح ،فارطألل رشع سدا سلا

ويرانيسك حرتقملا ضيفختلل ينمزلا لودجلا جاردإب لئاقلا حارتقالل هدييأت ن ع برعأو ،قودنصلا دراوم
 .ديدجتلا ةداعإ نع ىرجتس يتلا ةساردلل يليلحت

دراولا وحنلا ىلع ةيبوروألا ةعامجلا حرتقمب ًاملع ذخألا ىلع عامتجالا قفتا  -٢٠٦
UNEP/OzL.Pro.WG.1/24/6. 

لودج نم ١٥دنبلا (لايرتنوم لوكوتورب ليدعت ذيفنت ل يجعتل ةيبوروألا ةعامجلا نم حرتقم ليدعت -رشع سماخ  
 )لامعألا

صلختلا هاجتاب يضمت فارطألا نأ امب هنأ كراشملا سيئرلا راشأ حرتقملا ليدعتلا قايس يفو  -٢٠٧
ةقبط دفنتست يتلا داوملا نإف لايرتنوم لوكوتوربل ًايلاح عضخت يتلا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا 

ءارجإ دعب دجوي ال وقاوسألا يف تحرط دق لايرتنوم لوكوتورب ماكحأل عضخت ال اهنكل نوزوألا 
داوملا هذه عاضخإ ةيلمع ليهستل ةلواحم يأ نإف كلذ ىلع ءانبو اهكالهتساو اهجاتنإةباقرل لجعم   

ريبكمامتهابفارطألا اهيف رظنت نأ بجي لوكوتوربلا طباوضل نوزوألل ةدفنتسملا   . 
ةعامجلا نع ةباين ًاملكتم ،ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا لثمم م دق -٢٠٨

يوتحت يتلا UNEP/OzL.Pro.WG.1/24/7ةقيثولا ةيبوروألا  ليدعت ذيفنت ليجعتل حرتقم ليدعت ىلع ، 
نايب ن ع ةرابع ىلوألا ةطقنلا. ةقيثولل هميدقت يف طاقن عبرأ ريثيس هنإ لاقو. لايرتنوم لوكوتورب

ًاتقو قرغتسي لايرتنوم لوكوتورب ماظن ىلإ ةديدج داوم لاخدإل نهارلا ءارجإلا نأ يهو الأ ،ةلكشملل 
ًادجًاليوط ةدفنتسملا ةداملا فيرعت ذنم ةنس ١٧دوهعملا يف قرغتسي رمألا نإف ،ةيخيراتلا ةيحانلا نمف .    

م ةئاملا يف٩٠يلاوح نم ةبقارملل اهعاضخإ ىتح نوزوألا ةقبطل  ةعامجلا يأر نمو . فارطألا ن 
نم ،ايناثو . ةدئافلاب اهيلع دوعي امب ءارجإلا اذه ليجعتل قرط نع ثحبلاب فارطألا موقت نأ ،ةيبوروألا

تاءارجإلا يف قفني يذلا تقولا يف لثمتي ةلكشملل ةيسيئرلا بابسألا دحأ نأ ةيبوروألا ةعامجلا يأر 
لثم ىلإ رمألا جاتحي نلف ،اهنم صلختلا رسيت نإف . ةينطولا نيناوقلا يف ةدراولا قيدصتلاب ةلصتملا ةيمسرلا

مدق ،اثلاثو . فارطألا نم ةريبكلا ةيبلاغلا لبق نم ايلعف ام ةدام ةبقارم نكمي ىتح ليوطلا تقولا اذه
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ريغ راجتال  اةيقافتا لثم ،ليدعتلا ليجعتل تاءارجإ اهلىرخأ فارطألا ةددعتم ةيئيب تاقافت الةلثمأ 
عاونأ يف عورشملا ةيسيئرلا ةركفلا زجوأ ،اعبارو . اهريغو ضارقنالاب ةددهملاةيربلا تاناويحلاو تاتابنلا  
". ليدعتلا"و" ةمءاوملا"ىلإ ةفاضإلاب ،لوكو توربلا رييغتل ةثلاث ةقيرط لاخدإ يف لثمتت يتلاو ،حارتقالل

ىلإ ةباقرلا ريبادت قاطن دم ىلع لمعتسو ". ريوحتلا"ةثلاثلا ةقيرطلا ىمست نأ ةيبوروألا ةعامجلا حرتقتف 
اهماكحأ نإف ،كلذ نم ًالدبو. فارطألا قيدصت ىلإ جاتحي رييغت ةباثمب نوكت نل اهنكلو ،ةديدج داوم  

مدع راتخت يتلا كلت ءانثتساب فارطألا عيمج يف ايئاقلت ذافنلا زيح ىلإ اهرادصإ نم نيتنس دعب  لخدتس
 .اهيلإ مامضنالا

لسرأ يذلا خيراتلا ناك نإ امع احيضوت ،نيرخآ نيلثمم نم دعب اميف ا ديؤم ،ادنك لثمم بلط -٢٠٩
 .فارطأللعامتجا يف دنب يف رظنلاب ةصاخلا رهشأ ةتسلا ةدعاقب لخي فارطألا ىلإ حارتقالا هيف 

ةيا يف يكبشلا عقوملاىلع نوزوألا ةنامأ عقوم يف عضو حارتقالا نأ يذيفنتلا نيمألا ركذ  -٢١٠  
رايأ٢٣ و٢٢ نمعوبسألا  رايأ٢٤يف ةيزيلكنإلا ةغللاب هنم ةخسن تلسرأو ،ويام /  وحنلا ىلع ،ويام / 

رايأ٢١يف طبضلاب هب تدرو يذلا  رايأ٢٨يف ىرخألا ةيمسرلا تاغللاب خسن تلسرأ دقو .ويام/  . ويام/ 
رايأ٢٤يف ةلسرملا ةخسنلل ةقباطم ،ةيزيل جنإلا ةغللاب ةديدج ةخسن تلسرأ ،خيراتلا سفن يفو ويام / 

 .ىلوألا ةحفصلا رخآ يف قئاثولا زيهجتةفاضإ ءانثتساب 
تي مل يذيفنتلا نيمألا هحرش يذلاعيزوتلا ءارجإ نأ نيلثمملا ضعب ربتعا -٢١١ نم فاك وحن ىلع م   

ىوتسملا عيفر ءزجلا أدبيس يذلا ،فارطألل رشع سداسلا عامتجالا يف شقانت نأ ةلأسملل حيتي امب ةقدلا 
يناثلا نيرشت٢٥يف هنم  دوفو نأ نيح يف٢٠٠٤ربمفون /  ىرخأ ًا،  ، . اهفقوملايح ًاظفحت تدبأ   ررقتو

عامتجالا يف حارتقالا ىوتحم ةشقانم ةرورض ،يئارجإلاو ينوناقلا عقوملا لوح حيضوت يقلت نيح ىلإ 
لودج دونب نم دنبك عوضوملا دامتعا مت ،لاح ةيأ ىلع ءارآلل يمسر ريغ لدابت لكش يف يلاحلا  ،
 .ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالا ءانثأ هتشقانمل لامعألا

قاطن ىلع هيلإ رظني ام لح اهتلواحمل ةيبوروألا ةعامجلل مهركش نع نيلثمملا نم ريثكلا برعأ  -٢١٢
ةينيتاللا اكيرمأ نادلب ةعومجم يلثمم اهنيب نمو مهمظعم يأر نم ناك نكلو ،ةلكشم هنأ ىلع عساو 

هذه نيب نمو . هتازيم اهحجرت نل يتلا بويعلا نم ريثك ىلع يوتحي حارتقالا نأيبير اكلا ةقطنمو
نيب عزانت ىلإ لمتحي اميف يدؤي دق ،نيتلحرم نم ماظن لاخدإب لوكوتوربلا ت اءارجإ ديقعت بويعلا
نأ عبتملا نم نأ ىلإ رظنلاب ةيلاحل ا تاليدعتلا ىلع دعب قدصت مل فارطألا نم ريثكلا نوكو ؛فارطألا

داوم جاردإ ىلع ةوالع ةديدج ةباقر ريبادت لاخدإ يف لثمتملا ديقعتلاو ؛يخيراتلا اهبيترتب اهيلع قدصي 
بقاعي دق ءارجإلا اذه بجومب ةيراجت ريبادت لامعإ نأ يف لثمتملا رطخلاو ؛ةباقرلل ةعضاخ ةديدج 

امم ،ليدعتلا اذه ىلإ مامضنالا مدع تراتخا يتلا فارطألا يوطني امو ؛لوكوتوربلا يف افرط اهلعجي ال  
 .ةضحم ةيرادإ ءابعأ نم حرتقملا ءارجإلا هيلع

ىظحي تاعامتجالا يف دوفولا هيلع قفاوت ام نأ نامض ىلع لمعيقيدصتلا نأ ىلإ ريشأ دقو  -٢١٣  
يتلا ةيدجلا نيبي قيدص تلا متي ىتح يضقني يذلا تقولا نإف ،ةقيقحلا يفو. ااموكح دييأتب لعفلاب
اهدحو تسيل قيدصتلاب ةلصتملا ةيمسرلا تاءارجإلا نإف ،كلذ ىلع ةوالعو . رمألا تاموكحلا ا لوانتت
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ولو ىتح ةبولطم لظتس يتلا ةيناملربلا تالوادملاو ةيرورضلا ةيميظنتلا تاءارجإلا امنإو ،اتقو قرغتست يتلا 
 .حرتقملا ليدعتلا دامتعا مت

نم اءزج نأ ثيح نم ،ةلكشملا فصن الإ جلاعي ال حرتقملا ليدعتلا نأ ىلإ ًاضيأريشأ امك  -٢١٤  
هقرغتسي يذلا تقولا يف نمكي ةباقرلل لعفلاب اهعاضخإو ةديدج ةدامب راطخإلا نيب ام ريخأتلا 

دق يذلاو ًاضيأةلكشملا نم ءزجلا اذهل لولح سامتلا يغبني هنأ ىلإ حملأو . يرورضلا يملعلا ضارعتسالا  
مييقتلا قرف ىتشل ةحاتملا دراوملا تايوتسمل ةبسنلاب راثآ هلنوكت  . 

اهقيبطت قاطن نأ ىلإ ريشأ دقف ،ةلجعم تاءارجإ اهيدل يتلا ىرخألا تادهاعملاب قلعتي اميفو  -٢١٥
ىتح وأ ،تيوصتلا ةطساوب امومع لمعت اأ امك . لايرتنوم لوكوتورب نم ريثكب ماع لكشب قيضأ
يذلا (ءارآلا قفاوت ىلإ ةدنتسملا لايرتنوم لوكوتورب ةفاقث نع ةديعب تاءارج إ يهو ،يرسلا تيوصتلاب
يأ لوانت نيعتي هنأب يؤترا دقو  ).فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا حجنأ ضيرع قاطن ىلع ربتعي
حار تقا نأ ودبيو. اهفارطأ ءارآ نيب انزاوت سكعت لكك ةدهاعملا نأل ،ةغلاب ةنطفب ةيلود ةدهاعمل ليدعت
 .نزاوتلا اذ لالخإلا رطخ ىلع يوطني" ريوحتلا"

عم جاتحي دق ام وهو ،هتسراد ةلصاومل ايازملا نم يفكي ام حارتقالل نأ نيلثمملا ضعب ربتعا  -٢١٦
شماه ىلع ةيمسر ريغ تارواشم ميظنت نكمي هنأ هدافم حارتقا حرُطو . تقولا نم ديزملا ىلإ كلذ
 .ةيبوروألا ةعامجلا دفو نم ىرخأ تاحيضوت ةمتهملا دوفولا سمتلت يكل يلاحلا عامتجالا

هنأ ىلإ حملي مل نيلثمملا نم ايأ نأل ةشقانملا نم عيجشتلا دمتساهنإ ةيبوروألا ةعامجلا لثمم لاق  -٢١٧  
لوكوتوربلا يف حرتقملا رييغتلا نأ ةيبوروألا ةعامجلا يأر نمو . اهلح نيعتي ةلكشم ةقيقحلا يف دجوت ال

اديقعت وأ اطرفمائبع لثمي نل عيمج ىلع قدصي نأ فرطلا ىلع نيعتي دق هنأ ىخوتملا نم نأ دكأو .  
 ًاضيأةجاح ةمث نأ ىلع قفاوو ". ريوحتلا"ءارجإ يف ةكراشملا هرودقمب نوكي نأ لبق ةمئاقلا تاليدعتلا 

يف ىر خألا دوفولا عم نواعتلل هدفو دادعتسا نع برعأو ،ريخأتلا ةلكشم نم لوألا ءزجلا ةجلاعم ىلإ
، . ددصلا اذه ةرورضب ةصاخلا ةركفلا نأشب بير نع اوبرعأ نيلثمملا ضعب نأ ىلإ هتراشإ ىدل لاقو

ةلصاومل ديكأتلاب دعتسم ةيبوروألا ةعامجلا دفو نإ ،ةيميظنتلا ريبادتلا بناجىلإ ةيراجت ريبادت دامتعا   
مايق بلطتي ماظن لاخدإ ىلإ فدهي ال حارتقالا نأ هيف بير ال امم نأب حضوأو . ةركفلا ةشقانم
،  .تيوصتلاب فارطألا تاعامتجا مهمامتها نع اوبرعأ نيلثمملا نم ديدعلا نأ ةظحالم ىدل دهعتو

ا تامولعملا هذه ميدقت نكمي يتلا ةيفيكلا ثحبب ،حارتقالا نأشب تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحلاب 
 .بيرقلا لبقتسملا يف

لغاوشلا ة جلاعم نيعتي هنأ الإ اديفم ناك ءارآلا لدابت نإ الئاق دنبلا كراشملا سيئرلا زجوأ -٢١٨
دنبلا ةلاحإ نكمي هنأو ةينوناقلاو ةيئارجإلا ةعامجلا ضرعب بحرو . فارطألا عامتجايف ًايمسر هثحبل  
مامألا ىلإ يضملا قرطةساردبو يمسر ريغ لكشب تامولعملا نم ديزم ميدقتل ةيبوروألا  . 

ةيمسر ريغ تارواشم تفاضتسا دق ةعامجلا نأ ةيبوروألا ةعامجلا لثمم ركذ ،كلذل ًاعبتو -٢١٩  
تاريثأتلل ةقيمع ةشقانم ترجو ةياغلل ًءانب وجلا ناكو . لوكوتوربلل لجعملا ليدعتلل اهحرتقم نأشب
ًاعوضوم نإف تشقون دق اياضقلا نم ةعساو ةفئاط نأ عمو . تاسايسلاب ةقلعتملا ىرخألاو ةينوناقلا
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كانه نوكت نأب متحملا نم ادب هنأ نم مغرلابو . ةعامجلا حرتقم ديقعت لايح قلقلا يف لثمت ًايغاط ًادحاو
يهو اهرهوج يف ةياغلل ةطيسب تناك ااذ بةيلعفلا ةركفلاف ديدج ماظن ءاشنإل ًاينوناق ةدقعم تاشقانم 

 .عرسأ نوكت نأةديدجلا داوملا ةباقر ةيلمعل ىنستي يكل كلذو ةينوناقلا ةيمسرلا تاءارجإلا نع يلختلا 
فارطألا نم نيتعومجم لبق نم لوكوتوربلل ةيلبقتسملا تاليدعتلا ىلع قيدصتلا متيس حرتقملا بجومبو 

 .ربكأ ةعرسب كرحتلا ىلع ةرداق نوكتس ةدحاو ةعومجم نأ الإ امهنيب زييمتلا بعصلا نم ودبي دق
تلواح دقو فارطألا ل هاك ىلع عقتس يتلا ةيفاضإلا ءابعألا لايح قلقلا نع بارعإلا مت -٢٢٠

ةطرفم نوكت نل اأب ءالمزلاةنأمط ةيبوروألا ةعامجلا هيأر ةعامجلا دفو حرش ةراجتلا لاجم يفو  . 
ةلداع ريغ ةروصب فارطألا ةبقاعم ىلع لمعت نل ةقيرطب ةيرا جتتابوقع ميظنت لهسلا نم هنأ هدافمو 

لغاوشلا ضعب نأ ةيبوروألا ةعامجلا دف و ىأتراو". ريوحتلا"تايلمع يف اوكراشي مل وأ اوكراش ءاوس 
يف رظنلا ةداع إلةدعتسم ةعامجلا نأو اهتيبلت نكمي حرتقملا ليدعتلل ةيوغللا ةغيصلا لايح اهنع برعأ يتلا 

 .ذافنلا زيح هلوخد لبق ليدعتلا ىلع قيدصتلل مزاللا فارطألل يدحلا ددعلا
ةلصتملا ةيئارجإلا اياضقلا وهو الأ ةيلمعلل يمامألا فرطلا ةنياعم ًاضيأ يدا نم هنأ قفتاو  -٢٢١

فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ءانثأ تاشقانملا ةلصاوم ىلإ ةيبوروألا ةعامجلا علطتتو يملعلا مييقتلاب 
تهنأ ثيحو غارب يف   .ةيفاضإ تامولعم هيف رفوت يبناج ثدح ميظنت ًاضيأ ىخوت

عألا لودج نم١٦دنبلا (ىرخألا لئاسملا  -رشع سداس  )لام 
 غارب يف هدقع ررقملا فارطألل رشع سداسلا عامتجالل ةيريضحتلا لامعألا نع ريرقت -فلأ 

لبق دق فارطألل رشع سداسلا عامتجالا نأل هرورس نع ةيكيشتلا ةيروهمجلا لثمم برعأ  -٢٢٢
غارب يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالاةفاضتسابهدلب ضرع  ةليلق مايأل طقف عامتجالا يرجيف .  

نيرشت ١٧خيراتب  (Velvet Revolution) غاربل تيفليفةروثل رشع ةسماخلا ىركذلاب لافتحالا د عب  
 ٣٠يف لايرتنوم لوكوتربو انييف ةيقافتا يف ًافرط ايكافولسوكيشت تحبصأ دقف . ١٩٨٩ربمفون /يناثلا

يف ًافرط ةلقتسملا ةيكيشتلا ةيروهمجلا تحبصأو ١٩٩٠ربمسيد /لوألا نوناك ثلا نوناك١  رياني /ينا 
١٩٩٣. 

نيب نم ) ةيلاحلا ةيكيشتلا ةيروهمجلا مضت يتلا(ايكافولسوكيشت تناك تاينينامثلا يف هنإ لاقو  -٢٢٣
ةنيعتسم ةيكيشتلا ةيروهمجلاف . ىطسولا ابوروأ يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملل نيكلهتسملاو نيجتنملا ربكأ
طساوأ يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ي جيردتلا صلختلل ةيرامثتسالا تاعورشملاو ينقتلا معدلاب

ندنل تاليدعت ىلع تقدصو لايرتنوم لوكوتورب بجومب ةيساسألا اامازتلا تبل دق تانيعستلا 
ىطسولا ابوروأ يف كلذب موقي دلب لوأ تناكو لايرتنوم لوكوتورب ل نيجيبو لايرتنومو نجاهنبوكو
نم ةيكيشتلا ةيروهمجلا يف دربملا لقنلا عاطقو ةيعا نصلاو ةيراجتلا تاعاطقلا تنكمت نآلاو. ةيقرشلاو

ىلع ىرخأ نادلب ىلإ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم ةيلاخ ةدوجلاو ىوتسملا ةعيفر تايجولونكت ريدصت 
ةدعاسملاب قلعتملا دلبلا ماظن لالخ نم نوزوألا ةقبط ظفح يف ةدعاسملا ريفوت كلذكو يراجت ساسأ 

 .ةيمسرلا ةيئامنإلا
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ردصم لكشت نأ بجي فارطألل قباسلا عامتجالا ءانثأ تققحت يتلا تازاجنإلا نأ ىلع دد شو -٢٢٤
اهتهجاوم بجي يتلا تايدحتلا نم ددع كانه لازي ال هنأ كلذ دلوتملا مخزلا ىلع ظافحلل عيمجلل ماهلإ 

ةيملاعلا ةمقلا  هب تصوأ يذلا وحنلا ىلع ًالماكت رثكأ بولسأب نوزوألا ةقبط ةيامح زيزعت يغبني هنأو
اهمساقت بجي نأشلا اذه يف ةدافتسملا سوردلاو لايرتنوم لوكوتورب ةبرجتف. ةمادتسملا ةيمنتلاب ةينعملا  

ةيئايميكلا داوملا لقنو تايافنلا ةرادإو ةيئايميكلا داوملاو خانملا ريغت لمشت يتلا ةيملاعلا تايقافتالا عم 
 .دودحلا ربع ةرطخلا تايافنلاو

ماقإب عتمتلاب نيكراشملا عيمجل هتاينمتنع هبارعإىدلو  -٢٢٥ يفو ةيكيشتلا ةيروهمجلا يف ةبيط ة   
 .فارطألا عامتجال ةدعملا تابيترتلا نع تامولعملا ضعب مدق غارب ةمصاعلا

 رخآ لوؤسم هلحم لحيل نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا بئان لادبتسا -ءاب 
بصنملا ءلمل ةذختملا تاوطخلا نع يلحرم ري رقت مدق ،لامعألا لودج نم دنبلا اذه راطإ يفو-٢٢٦

اقت دنع كلذو نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا بئان،ربيرج ليشيم ديسلا ًارغاش هكرتيس يذلا يف هدع  
ةنامألا لثمم نلعأو . ةينافتملا ةمدخلاو صلخملا لمعلا نم تاونس ينامث دعب ٢٠٠٤ربوتكأ /لوألا نيرشت

فلخ نع نالعإلا يف لمؤي هنأو ةدحتملا ممألا ةموظنم طورشل ًاقفوو ةميلس ةقيرطب ريست ةيلمعلا نأ 
 .فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ءانثأ ربيرج ديسلل

تامدخ نم ربيرج ديسلا همدق امل نانتمابةداشإلل عامتجالا يف نيلثمملا نم ديدعلا ثدحت  -٢٢٧  
ةرسأ نأف يمسرلا هدعاقت نم مغرلاب ه نأب مهلمأ نعو هل نونيدم مأو داجلا هلمعل مهريدقت نع اوبرعأو
 .ربيرج ديسلل يسامح ميركتك عيمجلا فقوو. هينافتو هتاربخ نم ةدافتسالا يف رمتستس نوزوألا

 ،مهبصانم نع نولختي نيذلا وأ نودعاقتي نيذلا نييسيئرلا صاخشألا عوضومب قلعتي اميفو -٢٢٨
ةنجلل كراشم سيئرك هبصنم نع ىلخت سكناب ديسلا نأ ىلإ ةراشإلا يف هتبغر نع نيلثمملا دحأ برعأ 

هنإ لاقو ،ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ريرقتلا حضوي نأدو ي  تارايخلا ةنجلل يلاحلا ضارعتسالا نأ ب 
نم يأ وأ سكناب ديسلا لمعل ًاساكعنا فورظلا نم فرظ يأ تحت لكشي ال ليثيملا ديموربل ةينقتلا 

قاولا يفف.نيرخآلا ءاضعألا ايجولونكتلا قيرفو ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل ءاضعأ عيمج ماق ع  
مل يتلاو ةتباث ةروصب ةديازتملا لمعلا ءابعأ نم فورظ لظ يف ةيلاثم لامعأب ًامومع يداصتقالا مييقتلاو 

طشن رودب م ايقلا يف سكناب ديسلا رمتسي نأ يف لمؤيو. ةيفاضإلا ةيلاملا دراوملا عم ًامئاد ةقفاوتم نكت
ميركتلاو ريدقتلا نم ردقلا سفن نع بارعإلا متو . يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لخاد

نيذلا ىرخألا ةينقتلا تارايخلا ناجلو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم نيرخآلا ءاضعألل 
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا يف روكذملا وحنلا ىلع مهبصانم نع نولختي وأ نودعاقتي 

عامتجالا ىلع ضورعملا٢٠٠٤يداصتقالا   . 
 لابين لاثتما مدع ةيضق -ميج 

 ،هيف اهسفن هدلب ةموكح تدجو يذلا جرحلا عضولا هيف زجوأ ًانايب لابين لثمم ضرع -٢٢٩
ةرقفلاب ًالمعو ،١٤/٧ و١٥/٣٩نيررقملا نيب قفاوتلا مدع نع تأشن ةلكشملاف  ررقملا نم ٧   ١٤/٧ 
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لابين نإف ةرداصم نع غلبأ دق ،ةيئيبلا ةيامحلاب مزتليوًادج كالهتسالا ضفخنم دلب وه و  نط ٧٤   
 .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم نوزوألا دافنتسا تالادب

هنأب دافأ ١٥/٣٩ررقملا نأ ديب  -٢٣٠ تايمكلا نم ةيمك يأ نع جارفإلا لابين تررق ام اذإ " 
 اامازتلالةلثتمم ريغ ربتعتس اأف ،ةيلحملا اهقاوسأ يف ةيرولف ةيرولكلا نوب ركلا تابكرم نم ةرداصملا

امب ١٤/٢٣ررقملا ماكحأب ءافولاب ةبلاطم نوكتس مث نمو ،لايرتنوم لوكوتورب نم ) أ (٢ةداملا بجومب   
ةدوعلا ةلافكل ةينمز ةددحم سايق تارشؤمب ةعوفشم لمع ططخ ذيفنتلا ةنجل ىلإ مدقت نأ كلذ يف 

هنم دصقلا ناك يذلاو ١٥/٣٩ررقملا يف ةغايصلا يف أطخ ةمث نأ لثمملا لاقو ." لاثتمالا ىلإ ةيروفلا  
نم ةرداصملا تايمكلا نم ةيمك يأ ةيلحملا اهقاوسأ يف حرطلاو نع جارفإلا تررق ول "[...] هنأب لوقلا 

 ".لوكوتوربلا يف اهيلع صوصنملا دودحلا زواجتت يتلا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
يمكلا نم ةيمك يأ نع جارفإلا ىلع لابينةردق مدع نإ -٢٣١ نوبركلا تابكرم نم ةرداصملا تا   

تادربملا ةمدخ عاطقل ةبسنلاب ةحداف رئاسخ نع رفسي لاثتماةلاح يف لازت ال يه اميف ةيرولف ةيرولكلا   
 .ةعورشم ريغ ةطشنأب مايقلا ىلع عجشي امبرو دلبلا يف

،ةنجل ءاضعأ نم وضعك ًاملكتم نيلثم ملا دحأ راشأ -٢٣٢ ىلع جردم لابين عضو نأ ىلإ ذيفنتلا  
 .ةنجلل لبقملا عامتجالا لامعأ لودج

، ىلع عامتجالا قفاوو كراشملا سيئرلا حرتقا  -٢٣٣ ةنجل يدي نيب كرتت نأ نكمي ةلأسملا نأ كلذ
 .فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ ةبسانم ةيصوت عفربذئدنع موقت دق يتلا ذيفنتلا 

ىلإ بلطلا : لامعألا لودج نم) و (١٢دنبلاب قلعتي اميف الاميتاوغ و ايبمولوك نم مدق محرتقم  -لاد 
ليثيملا ديمورب مادختسال يرايعملا صيخرتلل مييقت ءارجإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف 

 ةيبشخلاحاولألا ري هطتل نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا يف كالهتسالاو
ريرقتلا اذه نم تارقفلا يف ةلومشم لامعألا لودج نم دنبلا اذه لوانتت يتلا تاشقانملا نإ  -٢٣٤

 .هالعأ رشع يناثلا لصفلا نم واو ءزجلا يف لامعألا لودج نم) و (١٢دنبلاب ةلصتملا 
يف ةكبشلا نادل ب ةكراشمب قلعتي اميف ابوروأ قرشل ةيميلقإلا نوزوألا ةكبش نع ةباين ةمدقم ةقرو -ءاه 

 فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللاو ذيفنتلا ةنجل ةيوضع
 يف ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا نع ةباين ًاملكتم ًاقباس ةيفالسوغويلا اينودقم ةيروهمج لثمم مدق  -٢٣٥

نإ لاقو . ةيضقلا نأشب حرتقم عورشم ىلع يوتحت تارمتؤم ةفرغ ةقرو ،ىطسولا ايسآو ابوروأ قرش
قرش يف ٥ةداملاب ةلماعلا نادلبلا نم اهعيمج تناك ررقملا عورشم تمدق يتلا رشع ةثالثلا نادلبلا   

غلبو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلاباهعيمج ةمزتلم تناكو ىطسولا ايسآو ابوروأ 
يلاوحب رثأتساو ةمسن نويلم ١٥٠يلامجإلا اهددع  وزوألا دافنتسا تالادب نط٥٠٠٠  هنأ ديب ن  

يف وأ ذيفنتلا ةنجل يفامإ ةكراشملا نم نادلبلا هذه نكمتت مل ةقباسلا ةرشع ثالثلا تاونسلل ةبسنلاب   
ةيديلقتلا ةيميلقإلا تاعوما نم يألاهئامتنامدعل كلذو ةيذيفنتلا ةنجللا   . 
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امإ نيوك ت ةلأسم نأ نادلبلا هذه عضو عم فطاعتلا نع مارعإ ىدل نيلثمملا ضعب حرتقاو -٢٣٦
لاقو .ةيمسرلا ريغ تابيترتلا ساسأ ىلع لضفأ ةروصب اهل يدصتلا نكمي ةيذيفنتلا ةنجللا وأ ذيفنتلا ةنجل  

روثعلا بجي هنا رخآ لثمم لاق اميف ةيضقلا هذه يف رظنلل دعب يفاكلا تقولا هل رفوتي مل هنإ نيلثمملا دحأ 
 .ةيميلقإلا تاعوما نيب ةيئانثلا تارواشملا قيرط نع امبر ةريبكلا ةعوما هذه لثم جمدل ةقيرط ىلع

ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا قفتا ةلأسملا نأشب ءارآلاب قفاوتدوجو مدع ةظحالم ىدلو  -٢٣٧  
 .ةفوقعم ساوقأ يف هلماكب ًاعوضوم فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع

 ًادج ضفخنملا كالهتسالا تاذ نادلبلاب لصتت اياضق -واو 
 يف ٢٠يلاوح نأ ىلإ راشأو ةيضقلا هذه نع هدفو هدعأ حرتقم عورشم فيدلملا لثمم مدق  -٢٣٨

اهنم ريثكلا نأو لعفلاب لاثتما مدع ةلاح يف تناك ًادج ضفخنملا كالهتسالا تاذ نادلبلا نم ةئاملا 
.كلذك حبصت نأ كشو ىلع تناك دريو وم ىلع لوصحلا يف بعاصملا ىلإ كلذ  ةفلكتب فلأ قفرملا دا  

 .بعاصملا هذهل يدصتلا وه ررقملا عورشم نم دصقلا نأو ةيسفانتو ةيداصتقا
نادلبلل حامسلا لثم بعاصملا هذهل يدصتلل ىرخأ قرط دجوت دق هنأ نيلثمملا ضعب حرتقاو  -٢٣٩

أ نط٣٠اهردق تايمكب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا دروتست نأ ًادج ضفخنملا كالهتسالا تاذ  رثكأ و  
اهل قحي يتلا تايمكلا ا قلعتت ةنيعم ةنس يأ يف ا ةصاخلا كرامجلا قفارم نم طقف بحست نأ ىلع 

 .ةنسلا كلتيف اهبحس 
٢٤٠-  ، ريرقتلا اذه قفرم يف نيبملا وحنلا ىلع ررقملا عورشم ةلاحإ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ررق

 .ةفوقعم ساوقأ يف هلماكب ًاعوضوم فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ىلإ
رشععباس  ريرقتلا دامتعا - 

٢٤١-  ، زومت١٦ةعمجلا موي ريرقتلا اذه دمتعا ةقيثولا يف دراولا ريرقتلا عورشم ساسأ ىلع هيلوي / 
UNEP/OzL.Pro/WG.1/24/L.12 ,3 ,4 و, Add.1 . ةغيصلا عضو ةمهم نوزوألا ةنامأ ىلإ تلكوأو

 .عامتجالا ماتتخا دعب ريرقتلا اذهل ةيئاهنلا
رشعنماث  عامتجالا ماتتخا - 

لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالا ماتتخا نلعأ ةداتعملا ةلماا تارابع لدابت دعبو  -٢٤٢
، ٧،٣٠ةعاسلا يف كلذو لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ةيوضعلا حوتفم  ةعمجلا موي ءاسم  ١٦ 

 .٢٠٠٤هيلوي /زومت
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 لوألا قفرملا
رشع سداسلا عامتجالا ىلإ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ا هلاحأ تاررقم عيراشم
 اهيف رظنلل فارطألل

،  ررقي فارطألل رشع سداسلا عامتجالا نإ
[...] 

ةلماعلا ريغ فارطألل ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت نع ررقم عورشم :--/١٦ررقملا  -فلأ   
 ٥ةداملاب 

و ايجولونكتلا قيرف هزجنأ يذلا لمعلاظحالي ذإ[  ةعباتلا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالا مييقتلا  
 ٢٠٠٦ماعل ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت ضارعتسا ةلصاوم نأشب قيرفلا ةيصوت اميس الو ،هل 

،  ةيرورض ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم اهيف ربتعت يتلا تالاحلا ديدحتل ةنيعم ريياعم حاضيإو
 فل أ٢ةداملا بجومب ةيرورضلا تامادختسالا ةيلمع تعضو د ق فارطألا نأ هرابتعا يف عضي ذإو 

أل رشع يداحلا ماعلا نوكيس٢٠٠٦م اع نكل ،تقؤم ءافعإك لوكوتوربلا نم تامادختسالا تانوذ  
،  ءافعإلا كلذ بجومب ةيرورضلا

ًاقيقد ًاصحف ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت عيمج صحف ةرورضب ،كلذ ىلع ءانب ،هنم ًافارتعاو   
ةبسنلاب ةيرورضلا تامادختسالا تاءافعإ فقو وحن كرحتلا لجأ نم ٢٠٠٥ماعل ةيلاتلا تاونسل ا يف  

ةداملا نم ١ةرقفلا ب ةلماعلا ريغ فارطألل  ٥، 
ةيبلتل ةمزاللا كالهتسالاو جاتنإلا نم تايوتسمب ٢٠٠٦ و٢٠٠٥يماعل ةبسنلاب نذأي  - ١  

ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةيرول ف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيرورضلا تامادختسالا
 ؛ررقملا اذهل لوألا قفرملا يف ددحملا وحنلا ىلع ،لوماتوبلاسلا وه ديحولا طشنلا رصنعلا نوكي ال ثيح

ررقملا نم ٤ةرقفلا يف اهيلإ راشملا لمعلا ةطخ ميدقت ةرورض حضوي  - ٢ ةنامأ ىلإ ١٥/٥   
ناسين١٥هاصقأ دعوم يف نوزوألا   ؛٢٠٠٥ليربأ / 

دعوم يف يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةافاوم نييعتلل مدقم فرط لك نم بلطي  - ٣
ناسين١٥هاصقأ  تامادختسالل اهنييعتل ًامعد ،كلذ مزل اذإ ،ةيليمكت تامولعم ةيأب ٢٠٠٥ليربأ /   

ماعل لوماتوبلاسلا –ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةيرورضلا  ادختسا نييعت يأو٢٠٠٦  يرورض م  
 ؛٢٠٠٧ماعل 

يأل ٢٠٠٥ماع يف مييقت ءارجإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي  - ٤  
ماعل لوماتوبلاسلا –ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةيرورض تامادختسا تانييعت  ةيأو ٢٠٠٦   

يس الو٢٠٠٧ماعل ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةيرورض تامادختسا تانييعت  ىلإ ةراشإلاب ام  
نيترقفلاب ًالمع نييعتلا مدقم فرطلا اهمدقي تامولعم ةيأ بناج ىلإ ٤/٢٥ررقملا نم ) أ (١ةرقفلا   ٢ 

لولحب فارطألا ىلإ ًاريرقت مدقي نأو ،ررقملا اذه نم ٣و رايأ٣١  ةرقفلل ًاقفو ،ددحي ٢٠٠٥ويام /  نم ٣   
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رجلاب قاشنتسالل ةنيعم ةزهجأ تناك اذإ ام١٥/٥ررقملا  ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا ةننقملا تاع ، 
 ؛هنم ءزجل وأ فرطلا كلذلةبسنلاب نييعت لكل ةيرورض ربتعت ةيرولف 

ينعت ٤/٢٥ررقملا نم ‘ ٢‘) ب (١ةرقفلا يف ةدراولا " ةيفاك ةيمك"ةرابع نأب حضوي  - ٥  ،
ةدحاو ةنسل تادادمإلا مجح ن ع ديزي ام كلمت ال ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةعنصملا ةهجلا نأ

ةدحاو ةنس تادادمإ نم رثكأ لصحت الأ ىلع قافتاب ةمزلم اأ وأ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم 
 ؛داوملا كلت نم

تامادختسالا نأشب هبلط نم ءزجك تبثي نأ نييعتلل مدقم فرط لك نم بلطي  - ٦
تابكرم نم ًاماجحأ تبلط دق يتلا ةننقملا ت اعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةعنصم ةهج لك نأ ،ةيرورضلا
 :ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا

وأ ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةدحاو ةنسل تادادمإلا مجح نم رثكأ كلمت ال  )أ(
 و ؛ىرخأ تاكرش نم كلذ نم رثكأ ىلع لوصحلل قافتا اهيدل دجوي ال هنأ

و ثوحب ءارجإب موقت٨/١٠ررقملل ًاقفوو  )ب( لئادبلا لاجم يف ةلصاوتم ريوطت تايل مع، 
ةيدج نم اهيدل ام لكب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل 

 ؛ىرخأ تاكرش عم نواعتت اأ وأ/و
تانييعت ةيأب ةيصوتلا ءاجرإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم بلطي  - ٧

نم ٦ةرقفلا يف ةبولطملا تاتابثإلا نم يأ مدقي مل فرطلا مادام ،اهنم ءزج يأ و أ ةيرورض تامادختسال  
 ؛ررقملا اذه

 :يلي ام ىلع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ثحي - ٨
امك ١٥/٥ررقملا ماكحأ حضوي ثيحب ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت ليلد ليدعت  )أ(  

لوألا نوناك١دودح يف ررقملا اذ قلعتي اميف هسفن ءيشلا لعفي نأو ،كلذ بلُط نأ قبس  ربمسيد / 
 ؛٢٠٠٤

بسح وأ ةقطنملا بسح ةعمجم تانايب هبلط يف مدقي نأ نييعتلا مدقم فرطل حامسلا  )ب(
ةهجتملا ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل ةجتنملا تاعوما  

نم ١ةرقفلا ب ةلماعلا فارطألا قاوسأ يف عيبلل اوتي ال ثيح٥ةداملا    ؛ةددحملا تانايبلا نم ديزملا رف 
مجح اهيف نوكي يتلا تالاحلا يف ةمزاللا ةيفاضإلا تامولعملل حضاو حرش ميدقت  )ج(

 .هب ىصوم ريغ هنم ءزج وأ فرطلا نييعت بلط يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
 



UNEP/OzL.Pro/WG.1/24/9 

58 

 لييذتلا
 ٢٠٠٦ و٢٠٠٥يماعل ةيرورض لا تامادختسالا تانييعت

 ٢٠٠٥ماعل اهيلع ةقفاوملاو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمل ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت 
ماع يف مييقتلا ةداعإلو ٢٠٠٦ماعل ةنيع ملا؛ )ةيرتملا نانطألاب(  ،٢٠٠٦ 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

 فرطلا
ةيمكلا 

 ةنيعملا
ةيمكلا 

 ةدمتعملا
ةيمكلا 

 ةنيعملا
ةزهجأل ة دمتعملا ةيمكلا

تاعرجلاب قاشنتسالا 
نوكي ال ثيح ةننقملا 
ديحولا طشنلا رصنعلا 

 لوماتوبلاسلا وه

ةداعإل ةدمتعملا ةيمكلا 
 ٢٠٠٥ماع يف مييقتلا 

رصنعلا نوكي ثيح 
وه ديحولا طشنلا 

 لوماتوبلاسلا

 أ٢١٦ أ٣٣٤ ٥٥٠،٠ - - ةيبوروألا ةعامجلا

 ب ب ٤،٢ ب ٤،٢ ادنلوب

 ج ج ٢٨٦,٠ - - يسورلا داحتالا

 - - - ٥٣،١ ٥٣،١ ايناركوأ

ةدحتملا تايالولا 
 ةيكيرمألا

 ١٣٣٠ ٥٧٠ د١٩٩٠ - -

 ١٥٤٦ ٩٠٤ ٢٨٣٠،٢ ٥٣،١ ٥٧،٣ عوما
يقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ةيبوروألا ةعامجلانم ةمدقملاةيليمكت لاتامولع ملا - أ يف يداصتقالا مي  

 ؛٢٠٠٤هيلوي /زومت
يماعل نييعتلل ًامعد ةمدقملا تانايبلا - ب ةلمتكم نكت مل ٢٠٠٦ و٢٠٠٥  ةينقتلا تارايخلا ةنجل نأو  

ب ةيصوتلا نم نكمتت ملتالوصوريألل نييعتلا ةجلاعمنكميو . نييعتلا  صصح راطإ يف   
 ؛اهيف ًاوضع ادنلوب ربتعت يتلا ةيبوروألا ةعامجلل ةيرورضلا تامادختسالا

ضارعتسا ء ارجإ حرتقاو تانييعتب ةيصوتلا نم يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نكمتي مل - ج
 ؛٢٠٠٥ماع يف تانييعتلل 

 يف ٧٠نأ تدروأ ةدحتملا تايالولا تانييعت نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ظحال  - د
فالخ ىرخأ ةطشن رصانعل ةئاملا يف ٣٠ ولوماتوبلاسلاتناك اانييعت نم ةئاملا   .لوماتوبلاسلا 
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نم نوكملا ديربتلا تامدخ عاطق نم ءزجلا مييقت نع ررقم عورشم  :--/١٦ ررقملا -ءاب 
ريغ تادعملا ىلإ لاقتنالا قيرط ىلع تاقوعملاو زفاوحلا ديدحتو ،تادربملا 

 ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلا
عاطق نم ءزجلا مييقتو تانايبلا عمجب ةينعملا تادربملا لمع ةقرف ريرقت ريدقتلا عمظحالي ذإ   

 ،١٤/٩ررقملا يف ررقت يذلا وحنلا ىلع ،تادربملا نم نوكملا ديربتلا تامدخ 
ةيمانلاو ةمدقتملا نادلبلا مامأ ًايدحت  ةليوط ةرتفل لظي فوسو ناك تادربملا عاطق نأ ىلإريشي ذإو 

،تقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريرقت نم كلذ نيبت امك ،زيمتملا هعباطل ًارظن ،ءاوسلاىلع   يداص
يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم ىلع ةمئاقلا تادربملل ةرادإ ةطخ عضول ةجاحلا كردي ذإو 

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا ررضتلل ةلباقلا نادلبلا  نم ماتلا يجيردتلا صلختلا ريسيتل كلذو ٥   ،
،ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تادربملا يف   

كالهتسا نم ماتلا يجيردتلا صلختلل ةلاعف لادبإ جمارب ىلإ ةحل ملا ةجاحلاًاضيأ كردي ذإو 
،  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم

ليجعتلا يف نادلبلا هذه يف تاكرشلا ةدعاسمل ةيداصتقا زفاوح ىلإ ةجاحلا كلذك كردي ذإو  
،  لادبإلا جماربب

و تاقوعملاكردي ذإو يف يداصتقالا مييقتل او ايجولونكتلا قيرف اهدروأ يتلا نيقيلا مدع هجوأ 
مزلي يتلا ةيميظنتلا ريبادتلاو تاسايسلا ىلإ  راقتفالاو رارقلا عانصل تامولعملا ةلقب قلعتي اميف هريرقت

،  تادربملا عاطق يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم صلختلل اهعضو
يلي اميف رظنت نأ فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلاةنجللا ىلإ بلطي  : 
ةلماعلا تادربملا لادبإ ةميق حيضوت يف ةدعاسملل ةيفاضإ يلمع نايب عيراشم ليو مت  )أ(

؛ةيذيفنتلا ةنجلل ةلصلا تاذ تاررقملاب ًالمعةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب  ، 
نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا نادلبلا يف نيمدختسملا ةيعوت ةدايزل تاءارجإ ليومت  )ب(  

صلختلا نأ ةقيقحب،٥ةداملا  ةدعاسملو ،اادربم يف فرصتلل رفوتت دق يتلا تارايخلابو ًاكيشو حبصأ    
 ؛رارقلا عانصو تاموكحلا

ريبادت عضو يف رظنلا تادربملا ةرادإل ًاططخ ذفنت وأ دعت يتلا نادلبلا ىلإ بلطلا  )ج(
يف ةنايصلا تاجاي تحا ةيبلت يف تادربملا نم ةدرتسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختسا يف ةيلاعفلا قيقحتل

 .عاطقلا اذه
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قودنصلا دراوم ديدجت نأشب ةسارد ءارجإل تاصاصتخا نع ررقم عورشم  :--/١٦ررقملا  - ميج
لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرتفلل فارطألا ددعتم  مئاق ،   

ةيروهمجلا ،صربق ،اكيجلب ،اسمنلا نم مدقملا عورشملا ساسأ ىلع 
 ، ، ،اينوتسإكرمنادلا ،ةيكيشتلا ايراغنه ،ايلاطيإ ،ادنلريأ ،ايناملأ ،ادنلنف   ، ايفتال

،  ،ادنلوه، ةطلام ،غربمسكل ،ايناوتيل ايكافولس ،اينيفولس ،لاغتربلا ،ادنلوب
ىلع ،ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملاو ،ديوسلا ،اينابسأ 

 ةماعلا ةسلجلا يف لدعملا وحنلا
تاررقملا ىلإ ريشي ذإ ةينعم ةساردل ةقباسلا تاصاصتخالا نأشب ١٣/١ و١٠/١٣ و٧/٢٤   

،  فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجتب
تاررقملا ىلإ ًاضيأ ريشي ذإو دراوم ديدجتل ةقباسلا تايلمعلا نأشب ١٤/٣٩ و١١/٧ و٨/٤   

،  فارطألا ددعتم قودنصلا
عامتجالا ىلإ همي دقتل ًاريرقت دعي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي - ١

نيرشعلاو سماخلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا لالخ نم هضرعيو فارطألل رشع عباسلا 
دراوم ديدجتل بسانملا ىوتسملا نأشب ررقم ذاختا نم فارطألل رشع عباسلا عامتجالا نيكمتل 

ةاعارم ،هريرقت دادعإ ىدل قيرفلا ىلع بجيو. ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرتفلل فارطألا ددعتم قودنصلا   
 :يلي ام اهنيب نم رومأ

لوكوتورب يف فارطألا اهيلع تقفتا يتلا ةلصلا تاذ تاررقملاو ةيباقرلا ريبادتلا عيمج  )أ(
فارطألل رشع سداسلا عامتجالا اهيلع قفاو يتلا تاررقملا كلذ يف امب ةيذيفنتلا ةنجللاو لايرتنوم 

قودنصلا بناج نم قافنإلا بلطتت تاررقملا تماد ام ةيذيفنتلا ةنجلل نوعبرألاو سماخلا عامتجالاو 
قيرف ريرقت لمتشي نأ بجي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب  [؛٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرتفلا ءانثأ فارطألا ددعتم 

فارطألا بناج نم ذيفنتلاب ةطبترملا فيلاكتلا ىلع لدت تاروصت ىلع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا  ةيبوروألا ةعامجلا هتحرتقا يذلا ليثيملا ديموربب لصتملا ليدعتلل٥  ] ؛ 

 ؛]ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا[
ةداملا نم ١ةرقفلاب ةلماعلا فارطألا عيمج نيكمتل دراوملا عيزوت ىلإ ةجاحلا  )ب( نم ٥   

 ]دنهلا[؛ ]لبقتسملايف اهلاثتمال ةيرورضلا تاوطخلا عيمج ذاختاو [لايرتنوم لوكوتوربل لاثتمالا ةلصاوم 
ليومت ىلع لوصحلل ةيلهألا ديدحتل اهيلع قفتملا ةيهيجوتلا ئدابملاو دعاوقلا  )ج(

ططخو ةيرامثتسا ريغ تاعورشمو ) جاتنإلاعاطق يف ةدوجوملا كلت كلذ يف امب (ةيرامثتسا تاعورشمل 
 ؛ةينطو وأ ةيعاطق صلخت

 ؛ةدمتعم ةيرطق جمارب )د(
وأ ةينطولا صلختلا ططخب لصتت ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةر تفلا يف ةيلام تامازتلا )ه(  

 ؛ةيذيفنتلا ةنجللا اهيلع تقفاو يتلا ةيعاطقلا
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رركم  )ه[( نادلب ةعومجم ] [مخزلا ىلع ظافحلاو يجيردتلا صلختلاب ليجعتلل لاومألا ريفوت 
، معدب يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ يف نمزلا يف قرفلا ةاعارم عم] [ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم   

 ]ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا] [؛عيراشملا ذيفنت
اهتقال يتلا تاحاجنلاو روصقلا هجوأ كلذ يف امب هخيرات ىتح ةبستكملا تاربخلا  )و(

ءادأ كلذكو لعفلاب ةصصخملا دراوملا دودح يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا تايلمع 
 ؛ةذفنملا هتالاكوو فارطألا ددعتم قودنصلا

اميف ضرعلاو بلطلا ىلع ةيرطقلا ةطشنألاو طباوضلا هثدحت نأ نكمي يذلا ريثأتلا  )ز(
ةفلكلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ةفلكت ىلع كلذ نع مجانلا ريثأتلاو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب قلعتي 

يف ةيلاحلا تاهاجتالا نإ :ليدب صن[؛ثحبلا ديق ةرتفلا ءانثأ ةيرامثتسالا تاعورشملا نع ةمجانلا ةفاضملا   
ديق ةرتفلا ءانثأ ةيرامثتسالا عيراشملا نع ةئشانلا ةفاضملا فيلاكتلاو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فيلاكت 

 ]ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا] [؛ضارعتسالا
ددعتم قودنصلل ةنامألا تامدخ ليومت ةفلكتو ةذفنملا تالاكولل ةيرادإلا فيلاكتلا  )ح(

 ؛تاعامتجالا دقع كلذ يف امب فارطألا
عيمج نم ةماتلا ةدافتسالاو مازتلالا ىلع فارطألا ددعتم قودنصلا ةردق ليلحت  رركم) ح[(

] ؛قودنصلل ةئشانلاىرخألا تاداريإلاو ةردقملا دئاوفلاو ةلحرملا دراوملا كلذ يف امب هيدل ةحاتملا دراوملا 
 ]نابايلا[

لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا ضارعتسا ىلإ ًادانتسا اهنيسحتو ةيلاملا ةرادإلا ةلاح ًاثلاث) ح[(  
 ]نابايلا] [؛لايرتنوم

نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يغبني ،ةمهملا هذ هعالطضا ىدل هنأ  - ٢
؛ لايرتنوم لوكوتوربب ةصاخلا ةساردلل ةيلاملا ةيلآلا مييقت نع ةمجانلا تايصوتلاو جئاتنلا رابتعالا يف ذخأي
يف ذخأي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يغبني ةمهملا هذ عالطضالا ىدل هنأ :ليدب صن[  

ماع يف فارطألا ام علطضت نأ ررقملا لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلل ضارعتسالاو مييقتلا رابتعالا 
ررقملاب ًالمع ٢٠٠٤  ]نابايلا] [؛١٣/٣ 

نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يغبني ةمه ملا هذ هعالطضا ىدل هنأ - ٣
ربتعت ىرخأ تامولعم رداصمو تاسسؤمو صاخشأ نم ةلصلا يوذ عم ضيفتسم لكشب رواشتي 

نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يغبني ةمهملا هذ عالطضالا ىدل هنأ :ليدب صن[؛ةديفم   
ةيبرعلا ةيروهمجلا ] [؛ةديفم ربتعت يتلا ةلصلا تاذ تامولعملا رداصم عيمج عم ةعساو تارواشم دقعي
 ]ةيروسلا

عيزوت نكمملا نم حبصي يكل هنيح يف هلمع لامكإ ىلإ ًادهاج قيرفلا ىعسي نأ  - ٤
حوتفم لماعلا قيرفلل نير شعلاو سماخلا عامتجالا داقعنا نم نيرهش لبق فارطألا عيمج ىلع هريرقت
 ؛ةيوضعلا
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ةدفنتسملا داوملا ريمدتو ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا فيلاكت ريدقتو مييق تب قيرفلا موقي نأ - ٥[
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا يف ةلصلا تاذ تادعملاو نوزوألل   ]ايبمولوك] [؛٥ 

 ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرتفلل دراوملا ةساردل تاصاصتخا نع ررقم عورشم  :--/١٦ررقملا  -لاد 
ةينيتاللا اكيرمأ ةعومجم نادلب ةعوم جم نم مدقم ،فارطألا ددعتم قودنصلل
 يبيراكلا ةقطنمو

ثالثلا ةرتفل فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجت ةداعإ نأشب ةبقترملا تاضوافملاب هنم ًايع و[
 ؛ةمداقلا تاونس

ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا ضعب نأ ظحالي ذإو يف اامهاسم قالطإلا ىلع ددست مل ٥   
ةدحاو ةنسل ةيونسلا ةمهاسملا نع لقي غلبمب اددس اأ وأفارطألا ددعتم قودنصلا  ؛ 

ةرقفلا ىلإ ريشي ذإو عفد ىلع فارطألا هذه ثح يذلا ،،ةيذيفنتلا ةنجلل ٣٩/٥ررقملا نم ) ج(   
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نيكمتل ٢٠٠٥ – ٢٠٠٣تاونس ثالثلا ةرتفل اامهاسم  ةداملا نم ١   

ا ريبادتل لاثتمالا نم٥ مدع نع ئشانلا روصقلا بنجتلو ،لايرتنوم لوكوتوربل ٢٠٠٧ – ٢٠٠٥ةباقرل ،   
نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألل لاثتمالا ةرتف ءانثأ ،كلذ يف ريخأتلا وأ ا دهعتملا تامهاسملا عفد   

 ؛٥ةداملا 
ب رقأ يف فارطألا ددعتم قودنصلا يف اامهاسم تارخأتم ددست نأىلع فارطألا كلت ثحي نأ 

ةداملاب ةلماعلا فارطألا لاثتمال ةيلاحلا تاجايتحالا ىلإ رظنلاب نكمم تقو لايرتنوم لوكوتورب نم٥   .[ 

يف يلودلا راجتالا بقعتل ماظن ريوطت نع ىودج ةسارد نأشب ررقم عورشم  :--/١٦ررقملا  -ءاه 
، ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ايدوبمك ،ينورب ،شيدالغنب نم ةمدقم ةقرو  
، يروهمج ،نيصلا ، ايسينودنإدنهلا ،يجيف ،ةيطارقميدلا ةيبعشلا ايروك ة

 ، فيدلملا ،ايزيلام ،ةيطارقميدلا ةيبعشلا وال ةيروهمج ،ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج
دنليات ،اكنال يرس ،ةروفاغنس ،نيبلفلا ،ناتسكاب ،لابين ،رامنايم ،ايلوغنم 

 مان تييفو
ررقملا رابتعالا يف ذخأي ذإ[ جتالا دصر نأشب١٤/٧  راجتالا عنمو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف را  

ةلصاوم يفو لئاسو يف رظنلا ىلع فرط لك عجشي يذلاو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ 
 ،دودحلا ربع ةيلودلا ةراجتلا دصرلدوهجلا 

ايسآ يقرش يبونج داحتال ٢٠٠٣لمعلا ةقلح هتزجنأ يذلا لمعلاب ريدقتلا عم ملسي ذإو  طيحمل  ا– 
دنليات ،تيكوف يف ايسآ بونج يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب نيينعملا كرامجلا يفظوم نيب نواعتلاو ئداهلا 

تاطلسلا دوهج مامأ تيزنارتلا ةراجت اهحرطت يتلا ليقارعلا ديدحتل ٢٠٠٣ربوتكأ /لوألا نيرشت يف  
،سملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا فقول وأ ةقطنملا يف ةيكرمجلا  نوزوألل ةدفنت
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ايسآ يقرش بونج داحتال ٢٠٠٤لمعلا ةقلح هتزجنأ يذلا لمعلاب ريدقتلا عم ملسي ذإو  طيحملا –   
 ، ارغأ يف ةدقعنملا ايسآ بونج يف نوزوألل ةدفنتسملا داوملاب نيينعملا كرامجلا يفظوم نيب نواعتلاو ئداهلا

ن عضول ةجاحلا ديدحت نأشب كلذو٢٠٠٤ليربأ /ناسين يف دنهلا ةءاسإ ةمواقمل ذيفنتلا عضوم بقعت ماظ  
،  ًايلاح ةدوجوملا صيخارتلا ةمظنأ لامعتسا

نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا عامتجا ىلإ ةمدقملا لمعلا ةقلح ةيصوتب فرتعي ذإو 
،  دودحلا ربع نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف راجتالا ةباقرل ماظن ريوطت

ريشي ذإو ذختا نأ قبس تاررقم ىلإ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف راجتالا دصر لوانتت فارطألا ا  
يف عورشملا ريغ راجتالا عنمو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريدصتو داريتسا صيخارت مظنو ةيكرمجلا زومرلاو 

 ١١/٢٦ و١٠/١٨ و٩/٢٢ و٩/٨ و٨/٢٠ و٦/١٩ و٢/١٢تاررقملا ًاديدحتو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا 
 ،١٣/١٢و

عنمو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف راجتالا دصر نيسحت ىلإ ةيمارلا تاءارجإلا ةيمهأ مهفتي ذإو  
نم بسانملا تقولا يفو سلسلا يجيردتلا صلختلل كلذو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا 

،  هيلع قفتملا ةينمزلا لوادجلل ًاقفو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا
ىلإبلطي رجإ ةنامألا  ةدفنتسملا داوملا يف راجتالا بقعتل ماظن ريوطت ىودج نع ةسارد ءا  

داوملا يف تيزنارتلا ةراجتو ،ريدصت لا ةداعإ ضرغلداريتساو دودحلا ربع نحشلا كلذ يف امب نوزوألل 
جمانرب ىدل داصتقالاو ةعانصلاو ايجولونكتلا ةبعش عم ،ءاضتقالا بسح ،رواشتلاب نوزوألل ةدفنتسملا 

صيخارتلا مظن تاذ ةيلودلا تاقافتالاب ًاملع ةطاحإلاو ةيملاعلا كرامجلا ةمظنمو ةئيبلل ةدح تملا ممألا
دودحلا ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلالقن يف مكحتلا نأشب لزاب ةيقافتا لثم دودحلا ربع روبعلل   

ةسماخلا ةرودلا  [ىلإ مدقملا كلذ نع ريرقتلاو لوبنطسا ةيقافتا لثم(تقؤملا لاخدإلا نأشب ةيقافتاو 
 ]].فارطألل رشع عباسلا عامتجالا] [ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو

،  ررقمعورشم  :--/١٦ررقملا  -واو  ةدحتملا تايالولا نم مدقم تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا نع
 ةيكيرمألا

يئانثتسالا عامتجالا ررقم يف تقفاو فارطألا نأ ىلإ ركذلاب ريشي ذإ رظنلا ىلع ١/٣ -  يف ، 
،  تاونسلا ةددعتم تاءافعإلاب حيرصتلل ةيجهنمو ريياعم عضو

 :ررقي
ددعتم تاءافعإلنييعتلا مدقمفرطلل يغبني هنأ  - ١ اذه مدقي نأ جرح مادختسال تاونسلا ة   

 ؛جرح مادختسال ةدحاولا ةنسلا ءافعإتانييعت ىلع قبطملا يئاهنلا ينمزلا دحلل اقفو نييعتلا 
ةيمك ريشت نأ ةلافك ىلإ ىعسي نأ تاونسلا ةددعتم تاء افع إلنيعملا فرطلل يغبنيهنأ  - ٢

ءافعإلا ةدم لاوط ماع لكشب يلزانتهاجتا ىلإ جرحلا مادختسالا لجأ نم نييعتلا يف ةبولطملا ليثيملا ديمورب   
 ؛بولطملا
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نيي عت يأ يف بلطلا تاونس عيمج مييقتب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل موقتنأ  - ٣
تايصوتب مدقتتو ،ااعامتجا لودجو ةداتعملا اهضارعتسا ةيلمعل اقفو جرح مادختسا نأشب تاونسلا ددعتم 
هذه متت نأو ؛نييعتلا اذه لثم تمدق يتلا فارطألا كلت صخي اميف ةبولطملا تاونسلا عيمج نأشب 

ةنسلا تانييعتل ليثيملا ديمو ربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تاضارعتسا عم تقولا سفن يف تاضارعتسالا
 ؛جرحلا مادختسالا تاءافعإل ةدحاولا

ددعتم ءافعإ نييعتل مييقتب اهمايق دنع ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل قبطت نأ  - ٤
ررقملا يف فارطألا لبق نم اهيلع قفتملا ةلصلا ةقيثولا ريياعملا ،جرح مادختسال تاونسلا ةرقفلاو ٩/٦   
يف جرح مادختسا ءافعإل تاونسلا ةددعتم تانييعتلا ىلع ١/٤ -يئانثتسالا عامتجالا ررقم نم ) ج(٩  

ىلع اهقبطت يتلا تاضارتفالاو ريياعملا سفن مادختسابو ،اهعامتجال ينمزلا لودجلل يداعلا تقولا نوضغ 
 ؛جرحلا مادختسالل ةدحاولا ةنسلا تاءافعإل تانييعت

ةينقتلا تارايخلا ةنجل هب تماق يذلا مييقتلل قحاللا فارطألل لوألا عامتجالا رظني نأ  - ٥
يتلا جرحلا مادختسالا تاءافعإل تاونسلا ةددعتملاو ةدحاولا ةنسلا تانييعت نم لك يف ليثيملا ديموربب ةينعملا 

ليثيملا ديم وربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل اهتعضو يتلا ا ةلصتملا تايصوتلاو ،ةبلاطلا فارطألا ا تمدقت
رابتعالا يف ذخألا عم ،جرح مادختسال ءافعإب مدقتملا لبق نم ةبولطملا ةينمزلا ةرتفلا لماك رادم ىلع 

ةرقفلا ٩/٦ررقملا يف اهيلع صوصنملا ريياعملاب   ؛١/٤ -يئانثتسالا عامتجالا ررقم نم ) ج( ٩ 
ريياعملا قبطي نأ جر ح مدختسال تاونسلا ددعتم ءافعإ ىلع لصحي يذلا فرطلل يغبني هنأ - ٦

ةرقفلا يفو ٩/٦ررقملا يف ةدراولا  دنع ،ءاضتقالا بسحب ١/٤ -يئانثتسالا عامتجالا ررقم نم ) ج( ٩   ،
جرح مادختسال تاونسلا ددعتم ءافعإل اقفو ليثيملا ديموربل مادختساب حيرصتلا وأ حامسلا وأ صيخرتلا 

 ؛فارطألا هترقأ
عامتجا هرقأ جرح مادختسال تاونسلاددعتم ءافعإ ىلع لصحي فرط لكل زوجي هنأ  - ٧  

يغبنيو ؛فورظلا ريغت ساسأ ىلع هل رق ُأ يذلا تاونسلا ددعتمءافعإلا يف رظنلا ةداعإ بلطي نأ فارطألل 
ةنجل موقتو ،جرحلا مادختسالا ءافعإل ةيونسلا تانييعتلل هيلع قفتملا ينمزلا دحلل اعبت تابلطلا هذه مدقت نأ 

؛افنآ٤ةرقفلل اقفو همييقتب ليثيملا ديموربب ةينع ملا ةينقتلا تارايخلا   
يأ يف ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل مييقتل لات فارطألل عامتجا لوأ رظني نأ  - ٨

ةلصتملا تايصوتلا يفو ٧ةرقفلا يف هيلإ راشم جرح مادختسا ءافعإل هرارقإ مت نييعت يف رظنلا ةداعإل بلط   ،
 ].ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلنم ةمدقملا هب 

، نأشبررقم عورشم  :--/١٦ررقملا  -ي از ليثيملا ديموربب ةجلاعملا علسلاو تاجتنملا يف راجتالا  
 ىلوألا ةسلجلا يف لدعم ،اينيك نم مدقم

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا لودلا وأ فارطألا ةيبلغأ نأ ظحالي ذإ [ لوكوتورب نم ٥   
يف ليثيملا ديمورب ىلع دمتعت يتلا علسلا يف راجتالا نم ةينطولا ااداريإ نم ًاريبك ًاءزج دمتست لاير تنوم

،  اهنحش وأ اهجاتنإ
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ةصاخلا تاجايتحالا نأب هنم ًارارقإو ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطأل ل  مت دق ٥   
،ا ديمورب نم صلختلل ةينمزلا لوادجلا تعضو امدنع اهيف رظنلا  لايرتنوم لوكوتورب راطإ يف ليثيمل

راطإ يف ةدراولا تامازتلالاو قوقحلاب ًانهر لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا ثحي - ١  
يف اامازتلال ةلثتمم كلذب يه فارطأ نم تاجتنم وأ علس يف راجتالا ديقت الأ ىلع ،ىرخأ ةيلود تاقافتا 

تعرز وأ تجتنُأ علسلا نوكل وأ ليثيملا ديموربب تجلو ع تاجتنملا وأ علسلا نأ در لايرتنوم لوكوتورب
 ؛ليثيملا ديموربب تجلوع ةبرت يف

هذه ضرعتسي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي - ٢  ].ةيضقلا 

ديمورب لئادبب قلعتي اميف يلاملاو ينقتلا معدلا بلط نع ررقمعورشم  :--/١٦ررقملا  -ءاح   
، انيكروب نم مدقم ،ليثيملا راوفيد توك ،نوريماكلا ،يدنوروب ،وساف  
 لاغنسلاو رجينلا ،يلام ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج

،هرابتعا يف عضي ذإ[ ليثيملا ديمورب ىلع يلكلا ءاضقلا نأشب نجاهنبوك ليدعت   
ددع يف رمتسملا ديازتلا هرابتعا يف عضي ذإو ،ع تافارحنالا   ةيساسألا تامادختسالا ضارغأ ن
هرابتعايف عضي ذإو تايمكلا   لبق ام تامادختسا تابلط يف ةدراولا ا ناهتسي ال يتلا   

،  يحصلا رجحلاو نحشلا
لئادب مادختسا يف تاربخلا نأشب ةيميلقإلا يلمعلا بيردتلا ةقلح هيلإ تصلخ ام ىلإرظنلابو   

ىلإ ٨ نمراكاد يف ةدوقعملا ليثيملا ديمورب  راذآ١١   ؛٢٠٠٤سرام / 
نأىلإ ًارظنو لا ضعب  يثيملا ديمورب نم ًاليئض ًاردق مدختست٥ةداملا بجومب ةلماعلا نادلب   لـ  

،  همدختست ال وأ
يذيفنتلا ةنجللا ىلإبلطي ددعتم قودنصلل ة   :لايرتنوم لوكوتورب ذيفنت ضرغبو فارطألا 
ةحفاكمل تايجيتارتسا ديدحت لجأ نم نادلبلا كلت ىلإ يلاملاو ينقتلا معدلا ةدايز  )أ(

وحنلا ىلع ليثيملا ديموربل لئادب مادختساب كلذو ةيساسألا ليصاحملا بيصت يتلا ةبرتل ا يف تايليفطلا
 ؛تافآلل ةلماكتملا ةرادإلا راطإ يف ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل هتددح يذلا

ةنامأ ىلإ بلطي )ب( ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل مييقت ريراقت ةمجرت نوزوألا  
 ].تاغللا كلتب اهرشنو ةيسيئرلا ةدحتملا ممألا تاغل ىلإ ليثيملا ديمورب لئادب نأشب ليثيملا
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ضارغأل ليثيملا ديمورب مادختساب يرايعملا صيخرتلا مييقت نع ررقم عورشم  :--/١٦ررقملا  -ءاط 
 حاولألاريخبتو ةطيسولا داوملاو نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا 

نم مدقم ةيبشخلا هيلع تاليدعت ايبمولوك تلخدأوالاميتاوغ    
،ديكأت ديعي ذإ[ ليثيملا ديمورب كالهتساو جاتنإ نم يجيردتلا صلختلاب همازتلا   
ةرتفلل ليثيملا ديمورب نم يملاعلا كالهتسالا نأب ًاملع ذخأي ذإو همييقت مت ٢٠٠١ - ١٩٩١   

حشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسالو ةبرتلاريهطتل ةبسنلاب  ،  ةطيسولا داومللو ن
ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا كالهتسا نأ هرابتعا يف عضي ذإو ةداملا نـم ١٢  نم دادزا ٥   

ىلإ ًانط ٩ ٦٤٤ اهردق ةدايزب يأ ،نانطأ ١٠ ٠٠٩  ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا نأو ،ةئاملا يف ٣،٧   ٥ 
ناك نأ دعب ًانط ١١ ٠٨٢رادقمب كالهتسالا تللق  صأف ًانط٣٣ ٦٣٠  وهو ،نط ٢٢ ٥٤٨،٨حب    

نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا ضارغأل يلكلا مادختسالا امنيب ،ةئاملا يف ٣٣هردق ضيفخت   
ىلإ ًانط ٣ ٣٩٠نم دادزا  اهردق ةدايزب يأ ،ًانط ١٤ ١٥٠   ١٠ ٧٦٠، ًانط   

مادخت سالا نأو ،ةريخألا ثالثلا تاونسلا لالخ ديازتت تلظ ةطيسولا داوملا نأبًاملع ذخأي ذإو 
،حاولألاةجلاعم يف ليثيملا ديمورب لهيلع قفاوملا  ربكأ داعبأ تاذ ةيفاضإ ةدايز لثمي ةيبشخلا   
هب صخرملا مادختسالا ةدايز نأ هرابتعا يف عضي ذإو لثمي حبصأ ةنيعم تاعاطق يف ليثيملا ديمورب ل 

، ليثيملا ديمورب كالهتسا نم يجيردتلا صلختللو ضيفختلل ًايقيقح ًاديد  
رابتعالا يف عضيذإو بجومب هنأ   ملا نم١٥ رايعملا  تابنلا ةحص ةيامح تاءارجإل ةيلودلا ريياع   

مظنت ةيهيجوت ئدابم ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم تردصأ ٢٠٠٢سرام /راذآ يف ةعوضوملا  ،
ليثيملا ديمورب ما دختساب ريهطتلا تزاجأ يتلاو ،ةيلودلا ةراجتلا يف فيلغتلا يف ةمدختسملا ةيبشخلا داوملا
رجحلا تامادختسا نع ةجتانلا تافآلا راشتنا وأ /و لاخدإ رطخ نم دحلل كلذو باشخألاب فيلغتلل

،  ةراجتلا يف ةمدختسملا باشخألاب فيلغتلاب ةطبترملاو يحصلا
،ربتعي ذإو ةكرتشملا ااياغ قيقحتل هنع ىنغ ال ًارمأ ةدحتملا ممألا تائيه نيب اميف قيسنتلا نأ   

ايجولونكتلا قيرف نم بلطت نأ تررق لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا نأب ًاملع طيحيذإو   
يحصلا رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسال ةنكمملا لئادبلا نع ةسارد دعي نأ يداصتقالا مييقتلاو 

،  نحشلا لبق ام تاجلاعمو
صيخرتلل مييقت ءارجإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفىلإ بلطي مادختسال يرايعملا    

 حاولألا ريهطت يفو ةطيسو داومكو نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا ضارغأ يف ليثيملا ديمورب
يوطني امب مادختسالا اذه لثم رطخ يفالتلو ،ليثيملا ديموربل يرايتخالا مادختسالا عنم لجأ نم ةيبشخلا 

،الهتسا ضيفختل لذبت يتلا دوهجلا رثأ نم ليلقتلا نم هيلع  ةعارزلا يف ليثيملا ديمورب ك
نأو ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم ةنامأ عم ًالاصتا يرجت نأ نوزوألا ةنامأ ىلإ بلطي  

باشخألاب فيلغتلا ةجلاعمل ةددحم لئادب ريوطت ةيغب تامولعملا لدابتتو ةدمتعملا ةيلمعلا ضرعتست 
 ].تابنلا ةحص ةيامحل ريبادت اهفصوب ةمظنملا اهيلع تصن يتلا ليثيملا ديموربل ىرخألا تامادختسالاو
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نم يجيردتلا صلختلا لجأ نم لئادبلا مادختسا يف ةنورملا نع ررقم عورشم  :--/١٦ررقملا  -ءاي 
الاميتاوغ نم مدقمليثيملا ديمورب   

ةداعإ بلطتي صوصخلا هجو ىلع ةيمانلا نادلبلا يف ليثيملا ديموربل لئادب دامتعا نأ ظحالي ذإ[  
،نب مييقت  لئادبلا هذه قيبطت يف زرحملا مدقتلا ىلعو ةيقيقحلا تانايبلا ىلع ءا

ةداملا فارطأ تاردق يف ةيئيبو ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيسايس قراوف دوجو ًاضيأ ظحالي ذإو  ٥ 
،  ماتلا يجيردتلا صلختلا تايضتقمل لماكلا لاثتمالا ىلع

ةلماعلا فارطألا يأ ،ةيمانلا نادلبلا نأكلذك ظحالي ذإو ةرقفلا بجومب   ةداملا نم ١  دمتعت ٥   ،
ديمورب مادختسا لحم لحت ةليدب تايجولونكت مادختسا دامتعا نإو يعارزلا جاتنإلا ىلع ًاريبك ًادامتعا 

يف ضافخنا ثودح عنميل تاونس سمخ ىلإ ثالث ادم ةلهم بلطتيس ليثيملا رثؤي دق امب ليصاحملا ةيجاتن إ 
يف ةصاخبو ،تارداصلا يف صقن ىلإو ةيداصتقا رئاسخ ىلإ يدؤيو ةرسألا لخدو ةيفيرلا ةلامعلا ىلع ًابلس 

دق ةنيعم ةيسايس وأ ةيداصتقا وأ ةيعامتجا تابارطضا وأ لكاشم عنم ىلإ ةفاضإ ،خيطبلا ةعارز عاطق 
،  كلذ عبتتست

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نأ هرابتعا يف عضي ذإو ةداملا نم ١  زفاوح روطت نأ يغبني ٥   
ًامهم ًارود زفاوحلا هذه يدؤت دقو ،ليثيملا ديمورب ضيفختل ةيرطقلا اايجيتارتساو اهططخ معدل ةر كتبم

،  ليثيملا ديمورب لئادب مادختسا عيجشت نم فارطألا نيكمت يف
عم يجيردتلا صلختلا فادهأل لاثتمالل ةيسايقلا ملاعملا ضارعتسالا ديق يقبي نأ - ١  

 ؛ليثيملا ديمورب مادختسال ةددحم لئادب قيبطت يف مدقتلا مييقت
فارطألا ددعتم قودنصلاو ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل ىلإ بلطي نأ - ٢ ذيفنتل  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلإ يلاملاو ينقتلا معدلا ريفوت  ،لايرتنوم لوكوتورب يتلا ٥   
ًاتقو ،ةهيجو ةيداصتقاو ةيعامتجا بابسأل ،جاتحت اهنكلو ل يثيملا ديمورب تاضيفختب اهمازتلا ًايلمع تتبثأ

يعارزلا اهجاتنإب رضت الئل كلذو ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلاب ةقلعتملا اامازتلال لاثتمالل ًايفاضإ 
 ].يداصتقالاو يعامتجالا اهرارقتساو

ةحاتملا صرفلاو نوبركلا ديرولك عبار تاثاعبنا رداصم نع ررقم عورشم  :--/١٦ررقملا  -فاك 
 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ةيبوروألا ةعامجلا نم مدقم ،اهضفخل

ماعل يملعلا لماعلا قيرفلا ريرقت ريدقتلا عمظحالي ذإ [ ايجولونكتلا قيرف ريرقتو ٢٠٠٢   
،٢٠٠٢ليربأ /ناسين يف رداصلا يداصتقالا مييقتلاو ريمدتلا تايجولونكت نأشب   

حأ مهف ىلإ ةجاحلابرقي ذإو تاثاعبنا ةدح نم فيفختلل تاسر امملا لضفأو تايجولونكتلا ثد 
،ار  هريمدتو نوبركلا ديرولك عب

كرت نأ ءازإ هقلق نعبرعي ذإو يه يوجلا فالغلا يف ةساقملا نوبركلا ديرولك عبار تازي   
،  ةظوحلم تازيكرت
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هزيكرت  سايق يرجي يذلا نوبركلا ةيرولك عبار رداصم مييقتةلصاوم ىلإ  ةجاحللهنم ًاكاردإو 
،  يوجلا فالغلا يف

ديرولك عبارل ةيملاعلا تاثاعبنالل مييقت ءارجإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم بلطي 
 :ةثعبنملا نوبركلا

ةلماعلا فارطألا ىدل ةدوجوملا عينصتلا لماوع رداصمو ةطيسولا داوملا رداصم نم  )أ(
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب   ؛٥ 

ةداملا نم ١ةرقفلاب ةلماعلا فارطألا ىدل ةدوج وم رداصم نم )ب( اهل يدصتلا مت يتلا ٥   
 ؛فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا عم ةمئاق تاقافتا نم لعفلاب

يف ةقبطملا نوبركلا ديرولك عبارل عينصتلا لماوعو ةطيسولا داوملا تامادختسا نم  )ج(
ةداملا نم ١ةرقفلاب ةلماع فارطأ  تي مل يتلا٥  قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا عم تاقافتاب دعب اهل يدصتلا م  

 ؛فارطألا ددعتم
ةداملا نم ١ةرقفلاب ةلماعلا فارطألا نم لك يف ةدوجوم رداصم نم  )د( فارطأ يفو ٥   

؛نوبركلا ديرولك عبارجاتنإبكرتشتو ،كلذب ةلماع ريغ ىرخأ    
ريغ نوبركلا ديرولك ع بار تايمك نم وأ ةيضرعلاتايمكلا و تايافنلا تايمك نم )ه(

 ؛ًاينمز ةبسانمو ةمئالم ةقيرطب ةرمدملا
ةلمتحملا لولحلل ًامييقت يرجي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي  - ١

 ؛هالعأ ةدراولا كلتك تائف نم تاثاعبنالا ضفخل
هيف رظنت يكل ًاريرقت دعي نأ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي - ٢  

 ].٢٠٠٦ماع يف رشع نماثلا اهعامتجا يف فارطألا 

نع ررقمعورشم  :--/١٦ررقملا  -مال  ررقملل ًاقبط ةدمتعملا ريمدتلا تايجولونكت ضارعتسا  
فارطألل١٤/٦   

ءانثأ فارطألا ىلإ مدق يذلا ريمدتلا تايجولونكت نأشب لمعلا ةقرف ريرقت ىلإ ريشي ذإ  
،ماعلا قيرفلل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا  ةيوضعلا حوتفم ل

ًاملع ذخأيذإو ب ظافتحالا ىلإ ةجاحلاب  ىتح ةدمتعملا ريمدتلا تايجولونكتب ةمئاقثدحأ    
 ،رضاحلا تقولا

ىلإ ةجاحلا هرابتعا يف عضي ذإو قيرف لهاك ىلع عقاولا يفاضإلا لمعلا ءبع صيلقت   
،  يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا
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ريمدتلا ايجولونكتب ةينعملا لمعلاةقرفل نيكراشم نيسيئرلوأ ىلإ بلطي  - ١ عامتجالا ،   
ريمدتلا تايجولونكت نع ةيرصح ةروصبو ،ايجولونكتلا داور نم تامولعم ىلع لوصحلل يعسلا ًاددجم 

ماعل لمعلا ةقرف ريرقت يف "ةغزاب"اأب تفرع يتلا  ؛ريمدتلا تايجولونكت نع٢٠٠٢    
كلذك بلطي - ٢ مايقلا ،ةديدج تامولعم رف اوت ةطيرش ،نيكراشملا نيسيئرلاىلإ  

تناك ام اذإو ،ةغزابلا تايجولونكتلا هذه مدقت ةلاح ىلإ ًادانتسا كلذ نع ريرقت دادعإو مييقتلاب 
؛ةدمتعملا ريمدتلا تايجولونكت ةمئاق ىلإ اهتفاضإ لجأ نم ثحبلاقحتست   

تجا ىلإ يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف قيرط نع ريرقتلا ميدقتبلطي - ٣ عام  
 .نيرشعلاو سماخلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا

ةيذيفنتلا ةنجللا يف لداعلا يفارغجلا ليثمتلا نامض ةرورض نع ررقم عورشم  :--/١٦ررقملا  -م يم
، فارطألا ددعتم قودنصلل  كسرهلاو ةنسوبلا ،اينيمرأ ،اينابلأ نم مدقم
 ، طلامناتسيزيغريقايجروج ،صربق ،ايتاورك روهمجة،   ، ، اينامور ،افودلوم ةي

 ايكرتو ةقباسلا ةيفالسغويلا اينودقم ةيروهمج ،دوسألا لبجلاو برصلا
،هنم ًاكاردإ [  ةيذيفنتلا ةنجللا يف لداعلا يفارغجلا ليثمتلا نامض ةرورضل

ابوروأ يقرش نادلبل ةيذيفنتلا ةنجللا يف دعقم يأ صصخي مل ،ةيخيرات بابسألو ،هنأ ظحالي ذإو 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعل ا ىطسولا ايسآو  ٥، لوكوتربلا نم   

، ٢ةرقفلا لدعي نأ ررقي  ةيذيفنتلا ةنجللا تاصاصتخا نم عساتلا عامتجالا يف لدعملا وحنلا ىلع   
يلي امك اهصن نوكي ثيحب٩/١٦ررقملا يف فارطألل   ،: 

ةرقفلا ب جومب ةلماعلا فارطألا ةعومجم نم فارطأ ةعبس نم ةيذيفنتلا ةنجللا فلأتت - ٢"
ةداملا نم ١ ا ةلماعلا ريغ فارطألا ةعومجم نم فارطأ ةعبسو لوكوتوربلا نم٥    .
ةصصخملا ةعبسلا دعاقملا عزوتو . ةيذيفنتلا ةنجللا يف اهءاضعأ ةعومجم لك راتختو

ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ةعوم  ةداملا نم ١ يلاتلا وحنلا ىلع٥  نادعقم :  
، إلا ةقطنملا نم فارطألل ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنم نم فارطألل نادعقمو ،ةيقيرف

نم فارطألل دحاو دعقمو ،يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ نم فارطألل نادعقمو 
ةنجللا ءاضعأ ىلع فارطألا عامتجا قدصيو . ىطسولا ايسآو ابوروأ يقرش ةقطنم
 ]."ةيذيفنتلا
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ضافخنالا ديدش كالهتسالاتاذ نادلبلاعضو ن ع ررقمعورشم  :--/١٦ررقملا  -نون  نم مدقم    
 فيدلم

ةداملا ىضتقمب ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألل غالبإل ا تابلطتمىلإ ريشي ذإ [ لوكوتورب نم ٧   
،  لايرتنوم
،رابتعالا يف ذخأي ذإو فارطألا عامتجاو لوكوتوربلا اهددح يتلا لاثتمالا مدع ريبادت   

ةيملاعلا تادادمإلا شامكناب ًاملعطيحي ذإو   ،  فلأ قفرملا داوم ةصاخو ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملل
،هنم ًايعوو فلأ قفرملا داوم تادادمإ نم قاوسألا بلطل   
داوم ىلع لوصحلا يف ًادج ضفخنملا كالهتسالا تاذ نادلبلا هجاوت يتلا بعاصملاب هنم ًافارتعاو  

،  كالهتسالا مجح ضافخنا ببسب ةيسفانتو ةيداصتقا ةفلكتب فلأ قفرملا
 :ررقي

٣٠نع ديزي ال كالهتسالل ساسأ طخ اهيدل يتلا فارطألا موقت نأ  - ١ ع يتلاو ًانط تني  
 :يلي امب ًادج ضفخنم كالهتسا تاذ نادلب اهفصوب

نس لك ةرم٧ةداملا بجومب اهكالهتسا مجح نع غالبإلا  )أ(  ؛ة 
نم ةنس يأ يف ا صاخلا ساسألا طخ كالهتسا فعض ىلع ديزي ال ام داريتسا  )ب(

 ؛تاونسلا
 ؛اهنم يقبتملا ديصرلاو فلأ قفرملا داومل اهمادختسا نع ًايونس نوزوألا ةنامأ غالبإ )ج(

 ؛نيتنس لك ةرم فارطألا هذه لاثتما ةلاح ضارعتساب ذيفنتلا ةنجل موقت نأ - ٢
 :عضولا اذهل ةلهؤملا فارطألا نأ - ٣
 ؛١٩٩٩ ةنس يف ديمجتلاب مازتلالل لاثتما ةلاح يف نوكت نأ اهيلع )أ(
؛ًانط٣٠نع لقي يذلا كالهتسالل ساسأ طخ اهيدل نوكي نأ  )ب(   
 و ؛صيخارت ماظن اهيدل نوكي نأ )ج(
 ].لايرتنوم لوكوتوربل لايرتنوم ليدعت ىلع تقدص دق نوكت نأ )د(

 ـــــــ


