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لوكوتورب يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا  
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم
 ٢٠٠٤ ربمفون/يناثلا نيرشت ٢٦ – ٢٢، غارب

  حورشملا تقؤملا لامعألا لودج

يناثلا نيرشت٢٤ – ٢٢(يريضحتلا ءزجلا   - ًالوأ    )٢٠٠٤/ربمفون/ 

  :يريضحتلا ءزجلاحاتتفا   -  ١
  ؛ةيكيشتلا ةيروهمجلا ةموكح لثمم نم نايب  )أ(
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا نايب  )ب(

  :ةيميظنتلا لئاسملا  -  ٢
يريضحتلا ءزجلللامعألا لودج رارقإ  )أ(   ؛ 
  .لمعلا ميظنت  )ب(

  :يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريراقت نع ةئشانلا اياضقلا ثحب   -  ٣
نيرشعلاو عبارلا هعامتجا ءانثأةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا تايصوت  ) أ(  : 

  ؛٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألل ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت   ‘١’
تاجالثلا نم نوكتي يذلاديربتلا تامدخ عاطق ن م ءزجلا كلذ مييقت  ‘٢’  

لمعت ال يتلا تادعملا ىلإ لاقتنالا قيرط يف تابقعلاو زفاوحلا  ديدحتو
  ؛ةيرولفلا ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب

  ؛تاثاعبنالا كلت ضيفخت لئاسوونوبركلا ديرولك عبار تاثاعبنا رداصم   ‘٣’
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ملاتمت يتلا ريمدتلا تايجولونكت ضارعتسا  ‘٤’   ؛اهيلع ةقفاو 
فارطألا تاجايتحا نع يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هدعأ يذلامييقتلا   )ب(  

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ  نوبركلا ديرولك عبارو ةيرولف  
ررقملا ( ٢٠١٠ – ٢٠٠٤ةرتفلا لالخ ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا لج أنم 
  ؛)١٥/٢

يف تانولاهلا مادختسا ىعدتست يتلا ةيميظنتلا تابلطتملا ليدع تل لمع ةطخ عضو  ) ج(
 ؛)١٥/١١ررقملا (ةديدجلا تارئاطلا نادبأ 

ءوض يف ةددحملا جاتن إلا لماوع تامادختسا ضعب ثحبب ةقلعتملا تابلطلا ضارعتسا  )د(
ررقملا يف ةدراولا ريياعملا ررقملاو ١٠/١٤  ةرقف ،١٥/٧   ٣. 

  :ليثيملا ديموربب ةقلعتملا اياضقلا ثحب  -  ٤
شعلاو عبارلاهعامتجا ءانثأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلاتايصوت   )أ(   :نير 

  ؛ليثيملا ديمورب مادختسال ةبسنلاب تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا  ‘١’
  ؛ليثيملا ديموربب ةجلاعملا علسلاو تاجتنملا يف ةراجتلا  ‘٢’
ب لئادبب قلعتي اميفيلام وينقتمعد ىلع لوصحلا بلط   ‘٣’   ؛ليثيملا ديمور 
مورب مادختسالينينقتلاحيرصتلا مييقت   ‘٤’  يحصلا رجحلا تالاجم يف ليثيملا دي 

 صارقأللرهطملا ريخبتلاو عينصتلا لماوعو نحشلا لبق ا ـم تاجلاعمو
  ؛ةيبشخلا

ليثيملا ديمورب نميجيردتلاصلختلل ةمزاللا لئادبلا مادختسا يف ةنورملا   ‘٥’   ؛ 
ًايداصتقاوًاينقت ةمئالملا لئادبلا هلحم لحتس يذلاليثي ملا ديمورب مجح مييقت  ‘٦’   

نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلارجحلا تامادختسا يف  ) ١١/١٣ررق ملا( 
  ؛))ب (٤ةيعرفلا ةرقفلا 

صصخملالماعلا قيرفلا تايصوت  )ب( تاصاصتخالاو تاءارجإلا ضارعتساب  ينعملا  
ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلب ةصاخلا اهتلص ثيح نمليثيملا ديموربب  تانييعتب   
  ؛ةجرحلا تامادختسالا

ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل /يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تايصوت  )ج(
تانييعتلانأشب ليثيملا  ٩/٦ناررقملا (ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافع إل  

  ؛))١٣/١١و) ٢(ةرقفلا 
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 ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل/يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تايصوت  )د(
،بيتكلا نأشب ليثيملا  الل يبساحملا راطإلاو غالبإلاتارامتساو يداشرإلا تامادختس  

  .ليثيملا ديموربل ةجرحلا
  :لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلاب ةلصتملا اياضقلا ثحب  -  ٥

  ؛)١٥/٤٧ررقملا (لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا ضارعتساو م ييقت  )أ(
ةرتفلا لالخ فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجتب ةقلعتملا ةساردلا تاصاصتخا  )ب(  

نم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٦   ؛لايرتنوم لوكوتورب ذيفنت لجأ 
ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجل ل اتاصاصتخانأشب ) ك(١٠ةرقفلا ليدعت ثحب   )ج(

لاةنامأ يفظوم ريبكنييعتب ةقلعتملا فارط ألا ررقملا (فارطألا ددعتم قودنص  
  ؛)١٥/٤٨

م قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا يفواستملايفارغجلا ليثمتلا ةاعارم ةرورض   )د( ددعت  
  )١(.فارطألا

إو،قيدصتلاب ةقلعتملا اياضقلا ثحب  -  ٦ ةيلودلا ةراجتلاو،لاثتمالاو تانايبلا غالب  ةراجتلاو  ريغ    
  :ةعورشملا

؛لايرتنوم لوكوتورب نم٧ةداملل اقبط تانايبلا غالبإ   )أ(    
  ؛هتاليدعتو لوكوتوربلاو ةيقافتالاىلع قيدصتلل ةبسنلاب عضولا   )ب(
  ؛لاثتمالا مدع اياضق نأشب ذيفنتلا ةنجل سيئر نم ريرقت  )ج(
  :ذيفنتلا ةنجل نع ةئشان اياضق  )د(

إوذيفنتب ةقلعتملا تامولعملا ىلع تابيقعت  ‘١’  اهتقلت يتلا ١٥/٣ ررقملا لامع 
ررقملا اذه نم٣ةرقفلا بجو مب ةنامألا   ؛ 

ررقملا نم ٧ةرقفلا حيضوت   ‘٢’   ؛١٤/٧ 
  ؛لوكوتوربلا تامازتلال لاثتمالا مدع نأشب تايصوت  ‘٣’

داوملاب عورشملا ريغ راجتالا عنمو نوزوألا ةقبطل ةذفنتسملا داوملاب راجتالا دصر   )ه(
  ؛)١٤/٧ررقملا (نوزوأل ا ةقبطل ةدفنتسملا

نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملاب ةيلودلا ةراجتلاعبتتلماظن ءاشنإ ىودج ةسارد   )و(   ؛ 

                                                           
رظنأ ؛ةلأسملا هذه لوح ررقم عورشم فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ةيانعل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا لاحأ  )١(  

 .UNEP/OzL.Pro.WG.1/24/9ةقيثولا يف دراولا لماعلا قيرفلل نيرشعلاو ةعبارلا ةرودلا ريرقتل لوألا قفرملا نم ميم عرفلا 
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  .ةياغلل ةليلق تايمك كلهتست يتلا نادلبلل ةبسنلاب عضولا  )ز(
ةزهجألا نم ديدعلاةيوضع عوضوم ثحب   -  ٧   :٢٠٠٥ماع يف  

  ؛ذيفنتلا ةنجل  )أ(
  ؛فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا  )ب(
  .ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئرلا  )ج(

  :ةيرادإلا لئاسملا ثحب  -  ٨
قودنصلا نع يلامريرقت   )أ( ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا   

  ؛هتينازيم ونوزوألا ةقبطل
  .ًامدقم تاونسثالث ةدمل فارطألا ت اعامتجا ديعاوم ديدحتنأش  بحرتقم  )ب(

حرتقملاتاليدعتلاو تارييغتلا  -  ٩ جلا بناج نم لايرتنوم لوكوتورب ىلعة    .ةيبروألا ةعام 
  .ىرخأ لئاسم  -  ١٠
  .يريضحتلاءزجلا ماتتخا   -  ١١

يناثلا نيرشت٢٦ – ٢٥(ىوتسملا عيفر ءزجلا   -ًايناث    )٢٠٠٤ربمفون / 

  :ىوتسملا عيفر ءزجلا حاتتفا  -  ١
؛ةيكيشتلا ةيروهمجلا ةموكحلثمم نم بيحرت ةملك  )أ(    
  ؛ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا نايب  )ب(
داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع سماخلا عامتجالا سيئر نايب   )ج(

  .نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا
  :ةيميظنتلا لئاسملا  -  ٢

؛لايرتنوم لوكوتوربيف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا بتكم ءاضعأ باختنا  )أ(    
  ؛ىوتسملا عيفر ءزجلا لامعأ لودج رارقإ  )ب(
  ؛لمعلا ميظنت  )ج(
  .نيلثمملا ضيوفت قئاثو  )د(

،رع  -  ٣ ، يملعلا مييقتلا ةقرفأ نم ض يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو  ةيئيبلا راثآلا مييقتو
  .٢٠٠٤يف زرحملا مدقتلا نع 
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لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصللةيذيفنتلا ةنجللا سيئر نم ضرع  -  ٤  .  
  .ةيملاعلا ةئيبلا قفرم لثمم نم ضرع  -  ٥
،(ةذفنملا تالاكولا يلثمم نم ضورع   - ٦ ةدحتملا ممألا جمانربو  يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب

  ).يلودلا كنبلاو ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،ةئيبلل
  .دوفولا ءاسؤر تانايب -٧
سداسلا عامتجالا ىصوأ يتلا تاررقملا يف رظنلاو يريضحتلاءزجلل نيكراشملا ءاسؤرلا ريرقت  -٨  

  .اهدامتعاب لايرتنوم لوكوتوربل رشع
  .لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا داقعنا نكامأو خيراوت -٩

  .ىرخألئاسم  -١٠
  .لايرتنوملوكوتورب يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ريرقت دامتعا  -١١
  .عامتجالا ماتتخا -١٢
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  تاحورش

  يريضحتلا ءزجلا  - ًالوأ 
  ١دنبلا 

١  -  ي ، يناثلا نيرشت٢٢نينثالا موي ةحيبص نم ةرشاعلا مامت يف عامتجالا حتتف ، ٢٠٠٤ربمفون / 
غارب،نوتليه قدنفب ةيكيشتلا ةيروهمجلاب،  نم ةعساتلا ةعاسلا يف نيكراشملا ءامسأ ليجست أدبيو .  

داقعنا لبق تنرتنإلا قيرط نع ليجستلاب عارسإلا ىلع نوكراشملا ع .مويلا سفن حابص جشيو  
  .ةيفاك ةدمب عامتجالا

  )أ (٢دنبلا 
٢  -  ءزجلا سأرتي فوسو  .هدامتعال فارطألا ىلع هالعأ نيبملا تقؤملا لامعألا لودج ضرعي
) ىليش( افيل جروج ديسلا ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالا اسيئر يريضحتلا

  ).ادنلوب(شتيوازوك زسوناج /ديسلاو
  )ب (٢دنبلا 

يف اهلمعل ًاددحم ًاينمز ًالودج عضت نأو ةماع تاسلج يف اهلامعأ يرجت نأ فارطألا دوت دق   -  ٣
  .عامتجالا ءانثأ اهثحبل ىرخأ اياضق ةراثإ يف فارطألا بغرت دقو لامعألا لودج راطإ

  ٣دنبلا 
نكتلا قيرفمدقي  -  ٤ هضورعيداصتقالامييقتلاو ايجولو    .  
  )ب (٤دنبل ا
تاءارجإلاو ريبادتلا ضارعتساب ينعملا صصخملا لمعلا قيرفل ناكراشملا ناسيئرلا مدقي  -  ٥  
امهضورعليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلب ةصاخلا تاصاصتخالاو  .  

  )د(و )ج (٤دنبلا 
يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ل ةعباتلاليثيملا ديموربب ةينع ملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل مدقت  -  ٦
  .اهضرع

  )أ (٥دنبلا 
هضرع(ICF)ةرحلا تاباقنلل يلودلا داحتال ل عباتلا ةربخلا تيب مدقي  -  ٧  .  
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  )ب(و )أ (٦دنبلا 
سملا داوملا كالهتساو جاتنإب ةقلعتملا٢٠٠٣ماع تانايب نع ةنامألا ريرقت ميمعت متي س  -  ٨ ةدفنت  

 ، ةقيثولا مسربفارطألا اهتمدق يتلا نوزوألل  UNEP/OzL.Pro.16/4، ذيفنتلا ةنجل اهيف رظنتفوس و 
فارطألاعامتجالاهريرقت عضول   .  

  )ج (٦دنبلا 
لاثتمالا مدع ءارجإ بجومب ذيفنتلا ةنجل سيئر نم مدقملا ريرقتلا عامتجالا ءانثأ عزويس   -  ٩
  .نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل

  )أ (٧دنبلا 
١٠  -  ، عامتجالا هلدعو  فارطألل عبارلا عامتجالا هدمتعا ام وحن ىلع لاثتمالا مدع ءارجإل ًاقفو

يفارغجلا عي زوتلا ساسأ ىلع نيتنس ةدمل بختنت فارطأ ةرشع نم ذيفنتلا ةنجل فلأتت ،فارطألل رشاعلا
ةدحاو ةيلات ةيالو ةرتفل ا .لداعلا  فارطألا تقداص دقو  .دم ةيهتنملا فارطألا باختنا ةداعإ زوجيو

صانم تيبثت ىلع١٥/١٣ررقملا بجومب  يف ءاضعأك سنوتو فيدل مو ايناوتيلو ايلاطيإو سارودنه ب، 
، أ رايتخاوىرخأ ةدحاو ةنس ةرتفل ةنجللا يف ءاضعأك يسورلاداحتالاو ن درألاو ايبويثأو زيلبو ايلارتس   

ذيفنتلا ةنجل يف ددج ءاضعأ راتخت نأ رشع سداسلا عامتجالا يف فارطألا دوت دقو  .نيتنس ةرتفل ةنجللا
ندرألاو ايبويثأو زيلبو ايلارتس أت بثتنأو  .سنوتو فيدلمو ايناوتيلو ايلاطيإو سارودنه لحم اولحيل

ىرخأ ةنس ةدمليسورلاداحتالاو   .  
  )ب (٧دنبل ا

ةيذيفنتلا ةنجللا تاصاصتخال ًاقفوو . ةيذيفنتلا ةنجللا ةيوضع ةلأسم عامتجالا ثحبي فوس  -  ١١
نم ءاضعأ ةعبس مهنم ،ًاوضع ١٤نم ةيذيفنتلا ةنجللا فلأتت ،فارطألل عبارلا عامتجالا اهدمتعا يتلا   

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا ةعومجم  نوم لوكوتورب نم٥  نم ءاضعأ ةعبسو ،لايرت  
نيذلا ةيذيفنتلا ةنجللا يف اهءاضعأ ةعومجم لك بختنتو . ةداملا كلتب ةلماعلا ريغ فارطألا ةعومجم
ةنجللا ءاضعأ نيب نم سيئرلا بئانو سيئرلا رايتخا متيو  .ًايمسر فارطألا عامتجا مهيلع قداصي

لا نوناك١نم ًارابتعا سيئرلا بصنم أدبيو .١٤ـلا ةيذيفنتلا  ةدم اهيف أدبي يتلا ةنسلا نم رياني /يناث 
ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نيب يونس ساسأ ىلع بوانتلل عضخيو ،بصنملا لغش   ٥، 

ادنكو اكيجلبو اسمنلا رايتخا ١٥/٤٦ررقملا يف فارطألا تديأ دقو  .ةلماعلا ريغ فارطألاو ا  ،
ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ةيلامشلا ادنلرياو ىمظعلا اي ناطيربل ةدحتملا ةكلمملاو نابايلاو ايراغنهو

،٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا نولثمي ةيذيفنتلا ةنجللا يف ءاضعأ  لوكوتوربلا بجومب تريتخاو   
نولثمي ءاضعأك رجينلاو سويشيرومو ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمجو ابوكو نيصلاو شيدالغنبو نيتنجرألا 

نم ًارابتعا ةدحاو ةنس ةدمل ٥ةد املاب ةلماعلا فارطألا يناثلا نوناك١  تطيحأ امك . ٢٠٠٣رياني / 
  .سيئرلل ًابئان اسمنلاو ًاسيئر نيتنجرألا رايتخاب ًاملع ةنجللا
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ةيذيفنتلا ةنجللا يف ا ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ةعومجم دوت دقو   -  ١٢  ولثمي ءاضعأ راتخت نأ  
للا سيئر رايتخا كلذكو٢٠٠٥ماعل  بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ةعومجم دوت دقو  .ةنسلا كلتل ةنج 
ماعل سيئرلا بئانو ةنجللا يف ةعبسلا اهيلثمم راتخت نأ ٥ةداملا  عامتجالا يف فارطألا دوت دقو  .٢٠٠٥ 

بئانو سيئر رايتخاب ًاملع طيحت نأو ددجلا نيراتخملا نيلثمملا ىلع قداصت نأ فارطألل رشع سداسلا 
  .٢٠٠٥م اعل ةنجللا سيئر
  )ج (٧ دنبلا

افيل جروج ديسلا لمع ،فارطألل رشع سماخلا عامتجالا نع رداصلا ١٥/٥٥ررقملل ًاقفو   -  ١٣  
ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيكراشم نيسيئرك ) ادنلوب(شتيوازوك زسناج ديسلا لمعو  )ىليش(

رظنت نأ رشع سداسل ا عامتجالا يف فارطألا دوت دقو .٢٠٠٤ماعل لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل 
  .٢٠٠٥ماعل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ةسائر ةلأسم يف 

  ١٠دنبلا 
ىرخأ لئاسم ةشقانمفارطألا دوت دق   -  ١٤   ).ب(٢دنبل ا ررقي امبسح 

  ىوتسملا عيفر ءزجلا  -ًايناث 
  )أ (٢دنبلا 

ةداملا نم ١ةرقفلا صنت   -  ١٥ تورب يف فارطألا تاعامتجال يلخادلا ماظنلا نم٢١  لايرتنوم لوكو  
  :يلي ام ىلع

"، سيئر بختن  ،  ي ،يداع عامتجا لكل ىلوألا ةسلجلا ةيادب يف سيئرلل باون ةثالثو
ماهمب رِرَقُملاو هباونو سيئرلا ضهنيو  .عامتجالا يف ةرضاحلا فارطألا يلثمم نيب نم ،ررقمو
لداعلا يفارغجل ا ليثمتلا أدبمل مزاللا رابتعالا فارطألا عامتجا عضيو .عامتجالا بتكم ءاضعأ

بوانتلل ةداع ررقملاو فارطألا عامتجا سيئر يبصنم لغش عضخيو  .هبتكم ءاضعأ باختنا يف
ةرقفلا يف اهيلإ راشملا لودلل سمخلا تاعوم   ةماعلا ةيعمجلا رارق نم ًالوأ عرفلا نم ١ا نيب  

لوألا نوناك١٥خرؤملا ) ٢٧- د (٢٩٩٧ جمانرب هاضتقمب ئشنأ يذلا ١٩٧٢ربمسيد /   ،
  ."ةئيبلل ةدحتملا ممألا

لوكوتورب يف فارطألل رشع سماخلا عامتجالا ابوروأ قرش لود ةعومجم نم فرط سأرت دقو 
 بيترتلا بسح بوانتلا ساسأ ىلعو . ًاررقم ةيويسآلا لودلا ةعومجم نم فرط لمع امنيب ،لايرتنوم

 ٢٩٩٧ةماعلا ةيعمجلا رار ـق يف اهيلإ راشملا ةسمخلا لودلا تاعومجم نيب ،ةيزيلجنإلا ةغللاب يدجبألا
نم فرط باختنا زوجي )٢٧–د( سداسلا عامتجالل ًاسيئر يبيراكلاو ةينيتاللا اكيرمأ نادلب ةعومجم،   

 فالخ عامتجالا ررقي مل ام ،ًاررق م ابوروأ قرش لود ةعومجم نم فرط باختناو فارطألل رشع
ةيويسآلا لودلا ةعومجمو ةيق يرفألا لودلا ةعومجم نم ةثالثلا سيئرلا باون باختنا زوجيو .كلذ
  .يلاوتلا ىلع ىرخأ نادلبو ةيبرغلا ابوروأ نادلب ةعومجمو
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  )ب (٢دنبل ا
١٦  -  هرارقإل فارطألا ىلع هالعأ نيبملا ىوتسملا عيفر ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج ضرعي.  

  )ج (٢دنبلا 
و ةماع تاسلج يفاهلمع لوازتنأ فارطألا دوت دق   -  ١٧ لمعلل ًاددحم ًا ينمز ًالودج عضتنأ  
  .لامعألا لودج بجومب

  )د (٢دنبلا 
١٨ةداملل ًاقفوو   -  ١٨ ت ،لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألا تاعامتجال يلخادلا ماظنلا نم مدق  

حاتتفا دعوم نم ةعاس ٢٤هاصقأ دعوم يف عامتجالل يذيفنتلا نيمألا ىلإ نيلثمملا ضيوفت قئاثو   
نيلثمملا ضيوفت قئاثو عامتجالا بتكم ءاضعأ صحفي ،هن  م١٩ةداملل ًاقفوو . نكمأ نإ عامتجالا

  .عامتجالا ىلإ اهنع مهريرقت نومدقيو
  ٣دنبل ا

ايجولونكتلا قيرفو ةيئيبلا راثآلا مييقت قيرفو يملعلا مييقتلا قيرفل نوكراشملا ءاسؤرلا موقي   -  ١٩
  .٢٠٠٤ماع زرحملا مدقتلا نع ةزجوم ضورع ميدقتب ،يداصتقالا مييقتلاو 

  ٤دن بلا
ةقيثولا بجومب ممع يذلا ،هريرقت فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر ضرعي   -  ٢٠

UNEP/OzL.Pro.16/8.  
  ٥دنبلا 

  .دنبلا اذه تحت فارطألا ىلإ ًاريرقت ةيملاعلا ةئيبلا قفرم لثمم مدقيو  -  ٢١
  ٦دنبلا 

دنبلا اذهبجومب فارطألا ىلإ مهريراقت ةذفنملا تالاكولا ولثمم مدقي  -  ٢٢  .  
  ٧دنبلا 

٢٣  -  ، اهنم لكل قئاقد سمخ ةدم صصخت يتلا م  موقيو  انايب دوفولا ءاسؤر مدقي دنبلا اذه تحت
  .نيملكتملا بيترت ديدحتب لايرتنوم لوكوتورب بتكم سيئر

  ٨دنبلا 
٢٤  -   ، ىوتسملا عيفر ءزجلل امهريرقت يف يريضحتلا ءزجلل ناكراشملا ناسيئرلا مدقي نأ عقوتملا نم

لوكوتوربلا ىلعو ةيقافتالا ىلع قيدصتلا اهنيب نم رومأ ةلمج نأشب تايصوتو تاررقم عيراشم 
، ، فارطألا بناج نم تانايبلا غالبإو ،هتاليدعتو ، ذيفنتلا ةنجل ةيوضعو  ةيذيفنتلا ةنجللا ةيوضعو
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، قودنصلا دراوم ديدجت ةسارد تايحالصو ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيكراشملا نيسيئرلا رايتخاو  
، ٢٠٠٨- ٢٠٠٦تاونسلل فارطألا ددعتم  لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا ضارعتساو مييقتو  ،

 ،)يونس فصنو يونس ساسأ ىلع(ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإ حنم طورشو 
تامادختسا  يف ليثيملا ديمورب مادختساو ليثيملا ديموربل ةينقتلا تارايخلا ةنجل تاصاصتخاو تاءارجإو

تاءافعإو ليثيملا ديمورب مادختساب لصتت ىرخأ اياضقو نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلارجحلا   
، ةيرولكلا ةينوبركلا داوملاب لمعت ال يتلا تاجالثلاو  نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيرورضلا تامادختسالا

،زوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا يف ةيلودلا ةراجتلا عبتتل ماظنو ةيرولف ديرولك عبار تاثاعبنا ضيفختو  نو
، يتلا ،نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ريمدتلا تايجولونكت ضارعتساو  ةيعانصلا ضارغألا يف نوبركلا

ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا يف فارطألل لداعلا يفارغجلا ليثمتلاو فارطألا اهيلع تقفاو 
، ةياغلل ةليلقتايمك كلهتست يتلا نادلبلل ةبسنلاب عضولاو فارطألا ررقملا لامعأ ذيفنتو ،   ١٥/٣ ،

،  لاثتمالا مدع اياضق نأشب ذيفنتلا ةنجلل ةمدقملا تايصوتلاو اي ىرخأ اياضق يأو   .أشب رارق ذخت
  ٩دنبلا 

٢٥  -  ت فارطألا تب لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالا داقعنا نكامأو ديعاوم نأشب   
  .لايرتنوم

  ١٠دنبلا 
  .)ج(٢دنبلا بجومب ثحبلا طاسب ىلع اهحرطل ىرخأ لئاسم ريثت نأ فارطألا دوت دق  -  ٢٦

  ١١دنبلا 
عامتجالل لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع سماخلا عامتجالا ريراقت عيراشم عفرت   -  ٢٧
  .ةيماتخلا هتسلج يف اهدامتعال

  ١٢دنبلا 
نيرشت ٢٦موي ء اسم نم ةسداسلا ةعاسلا يف هلامعأ عامتجالا متتخي نأ عقوتملا نم  -  ٢٨  

  .٢٠٠٤ربمفون /يناثلا
_______  


