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

لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع سداسلاعامتجالاىلإ يذيفنتلا ريدملا ريرقت     

  ةمدقملا  - ًالوأ 
تاررقم ذيفنتل تذختا يتلا ريبادتلاو لايرتنوم لوكوتورب ذيفنت ةلاح ريرقتلا اذه ضرعتسي   - ١
و ،رشع سماخلاعامتجالا يرتنوم لوكوتورب يف فارطألل ،لوألايئانثتسالا عامتجالا  صخلي وهو . لا 

نم يذلا فارطألل رشع سداسلا عامتجالامامأ ثحبلا طاسب ىلع حرطت فوس يتلا اياضقلا كلذك   
يناثلا نيرشت٢٦ – ٢٢نم ةرتفلا يف ،غارب يف دقع ررقملا    .٢٠٠٤ربمفون / 

فارطألل رشع سماخلاعامتجالاتاررقم ذيفنت   -ًايناث     
خلاعامتجالاتاررقم ذيفنت ةلاح ريرقت دري   - ٢ ةرتفلا يف يبورين يف دوقعملا فارطألل رشع سما  

يناثلا نيرشت١٤ – ١٠نم  لايرتنوم يف دوقعملا فارطألل لوألا يئانثتسالا عامتجالا و٢٠٠٣ربمفون /   
راذآ٢٦ – ٢٤نم ةرتفلا يف  ريرقتلا اذه قفرم يف٢٠٠٤سرام /  ماكحأ ذيفنت ىلإ ةفاضإلابو .  

ألاتاعامتجاتاررقمو لايرتنوم لوكوتورب  لماعلا قيرفلا ا    مدقت يتلا تايصوتلا كلذكو ،فارط
زومت١٦ – ١٣نم ةرتفلا يف فينج يف دوقعملا ،نيرشعلاو عبارلا ه عامتجاءانثأ ةيوضعلا حوتفم  هيلوي / 

نإف ٢٠٠٤ ةنيبملا اياضقلا ىرخأ اياضق بناج ىلإ هيلع ًاضورعم نوكي فوس رشع سداسلا عامتجالا،   
اذاختاو اهثحبل كلذو هاندأ    .أشب ةبسانملا تاررقملا

رايأ يف يلحرملا هريرقت(TEAP) يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لمكتسا   - ٣ . ٢٠٠٣ويام / 
يف ًاضيأ اهريرقت يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا ،تادربملاب ةينعملا لمعلا ةقرف تلمكتساو   

ىلع تعزوو خسن تعبطو نوزوألا ةنامأ ةكبش ىلع ناريرقتلا عضو دقو . ٢٠٠٣هينوي /ناريزح
  .فارطألا
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 يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تلمكتسا   - ٤
ديموربلا ليثيم نم ةجرحلاتامادختسالاتانييعت مييقت نع ًاريرقت ةنجللا هذه هعبتت يتلا  عقوتملا نمو .  

نوزوألا ةنامأل يكبشلا عقوملا ىلع عضي فوسو٢٠٠٤ربمتبس /لوليأ رخاوأ يفرشني نأ ريرقتلل    .
  .فارطألا ىلع ةعوبطم خسن عزوت فوسو

فارطألل رشع سداسلاعامتجالاىلع ةضورعملا اياضقلا   -ًاثلاث     
 عامتجالاريرقتل لوألا قفرملا يف ريرقتلا اذه يف اهيلإ راشملا تاررقملا تاعورشم عيمج درت   - ٥
 (UNEP/OzL.Pro/WG.1/24/9)لايرتنوم لوكوتورب يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عب ارلا

قيرفلا نم ةلاحملا تاررقملا تاعورشم لمشت يتلا UNEP/OzL.Pro.16/3ةقيثولا يف تخسنتسا دقو   
اهثحبل فارطألل رشع سداسلاعامتجالاىلإ ةيوضعلا حوتفم لماعلا   .  

 يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ريراقت نع ةئشان لا اياضقلا ثحب: ٣دنبلا 

ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلاعامتجالانع ةجتان تايصوت ): أ (٣دنبلا     
ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألل ةيرورضلا تامادختسالاتانييعت   ‘١’  ٥  

تايالولاو ايناركوأو يسورلا دا حتالاو ادنلوبو ةيبوروألا ةعامجلا يه فارطأ ةسمخ تبلط  - ٦
قاشنتسالا ةزهجأل ٢٠٠٤ماعل ةيساسألا تامادختسالل تاءافعإ قبطنت نأ ةيكيرمألا ةدحتملا   

نم تاونسلا ىلع (MDIs)ةننقملا تاعرجلاب  ىلإ ٢٠٠٥  يف ةحضوملا ةيلمعلاو ريياعملل ًاقبطو . ٢٠٠٨ 
ةقحاللا تاررقملاو ٤/٢٥ررقملا  تانييعت مييقتل ١٤/٥ و١٢/٢، و٨/١٠، و٨/٩، و٧/٢٨، و٢٥/١٨   

و تامقعملاو تالوصوريألاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تماق ،ةيساسألاتامادختسالا  تامادختسالا 
هذه مييقتب (ATOC) يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا نوبركلا ديرولك عبارو ةعونتملا   

  .تانييعتلا
عبارلا عامتجالاءانثأو   - ٧ نأشب تاشقانم ترج ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو  

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ا   تاءافعإل تانييعتلا نأشب يداصتقالامدقت يتلا تايصوتلا  تامادختسالا 
ةيبوروألا ةعامجلا تمدق ،تاشقانملا بقعو . يسورلا داحتالاو ادنلوب فقومل ةبسنلاب ةصاخبو ،ةيساسألا

نأشب ررقم عورشم ىلع تلمتشا عامتجاةعاق ةقرو يبوروألا داحتالا يف ًاوضع ةلو  د٢٥نع ةباين   
ررقملا ءوض يف تعضو تناك ةيساسألا تامادختسالاتانييعت  ايجولونكتلا قيرف ريرقتو ١٥/٥   ،
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم بلطت يداصتقالامييقتلاو  تانييعت ضرعتسي نأ يداصتقالا،   

اسألاتامادختسالا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأ يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيس  
ةزهجأل ةبسنلاب ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم يجيردتلا صلختلل لمعلا ططخ ءوض يف 
 ، ضارعتسالا اذهل ًاينمز ًالودج لمشتو فارطألا بناج نم مدقت نأب ،لوماتوبلاسلاب ةلماعلا قاشنتسالا

يغبني يتلا فورظلا نأشب ةيفاضإ تاهيجوتو ١٥/٥ررقملا يف ةمدختسملا تاحلطصملا ضعبل ًا حيضوتو  
  .اهلظ يف تاءافعإلاب ىصوي نأ

عورشم صن ىلع تاليدعت لاخدإ حرتقا رغصم لاصتا قيرف لخاد حرتقملا ةشقانم تلصاوت   - ٨
ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تاب كرم ىلع لوصحلل ةيفاضإلا تانييعتلا اهنيب نم اياضق ةدعب صاخلا ررقملا
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يغبني يتلا خيراوتلا يف ةنورملاب يلحتلاو لوماتوبلاسلا ىلع ةلمتشملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا ةزهجأل 
 تامادختسالاو تامقعملاو تالوسوريألاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل بناج نم اهيف تامولعملا ميدقت
ةلاحإ ىلع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا قفاوو . مييقتلا ءارجإل نوبركلا ديرولك عبارو ةعونتملا

نأ هنم مهفي ساسأ ىلع ،فارطألل رشع سداسلا عامتجالاىلإ ةفوقعم ساوقأ لخاد ررقملا عورشم   
هثحبل رشع سداسلاعامتجالاىلإ ًاحقنم ًاصن مدقت فوس ةيبوروألا ةيضوفملا  يف ررقملا عورشم دريو .  

  .UNEP/OzL.Pro.16/3ةقيثولا نم فلأ ءزجلا 
عورشمل ًالدعم ًاصن ثحبي نأ فارطألل رشع سداسلا عامتجالابغري دق : تاءارجإب حرتقم  - ٩  
  .ةيبوروألا ةيضوفملا ىلع ضرعي نأ عقوتملا نم يذلا ررقملا

لاقتنالا مامأ تابقعلاو زفاوحلا ديدحتو ،تادربملا نم نوكتي يذلا ديربتلا تامدخ عاطق نم ءزجلا مييقت   ‘٢’
  ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم نم ةيلاخلا تادعملا ىلإ

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ فارطألا تبلط ١٤/٩ررقملا يف   - ١٠ تانايبلا عيمجت يداصتقالا   
مامأ تابقعلاو زفاوحلا ددحي نأو ،تادربملا نم نوكتي يذلا ديربتلا تامدخ عاطق نم ءزجلا مييقتو 

ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمب ةلماعلاريغ تادعملا ىلإ لاقتنالا لمعلا ةقرف ريرقت لمكتسا دقو .  
ناريزح يف فارطألا ىلع عزوويداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا تادربملاب ةينعملا  هينوي / 

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا عم بنج ىلإ ًابنج ٢٠٠٤ ماعل يداصتقالا   ٢٠٠٤.  
لمتشي ررقم عورشم مدق ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالاءانثأو   - ١١  

يعولا قيمعت جماربل ليومتلا ،ةيفاضإلا يلمعلا نايبلا تاعورشم ليومت : ةيسيئر رصانع ةثالث ىلع
نم يجيردتلا صلختلا ىلع تادربملا مادختسا عيجشت يف دعاست نأ ا   أش نم يتلا ،نيمدختسملل

ةرادإ ططخ يف ةفاضإ وهو . تادربملا مادختسا يف بسانملا تقولا يف ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم
تاجايتحا دسل كلذو تادربملا نم ةداعتسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختساب ةصاخلا تادربملا 

عورشم ةلاحإ ىلإ ةيوض علا حوتفم لماعلا قيرفلا قفتا ،ررقملا عورشمل لات حيقنتو ةشقانم دعبو. ةمدخلا
فارطألل رشع سداسلاعامتجالاىلإ ررقملا  ةقيثولا نم ءاب ءزجلا يف ررقملا عورشم دريو .  

UNEP/OzL.Pro.16/3.  
ررقملا عورشم ثحبي نأ يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالابغري دق : تاءارجإب حرتقم  - ١٢  

  .ًابسانم ًاررقم ذختي نأو
  تاثاعبنالا هذه لثم ضيفخت لبسو نوبركلا ديرولك عبار تاثاعبنإ رداصم  ‘٣’

عم ةيبوروألا ةعامجلا تمدق ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالاءانثأو   - ١٣  
. اهليلقت صرفو نوبركلا ديرولك عبار تاثاعبنا رداصم لوح ًاحرتقم ةكرتشم ةروصب ةدحتملا تايالولا

سداسلا عامتجالاىلإ ررقملا عورشم ةلاحإ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ررق ،ةشقانملا ءارجإ دعبو   
  .UNEP/OzL.Pro.16/3ةقيثولا نم مال ءزجلا يف ررقملا عورشم دريو . فارطألل رشع
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نأو ررقم عورشم ثحبي نأ فارطألل رشع سداسلا عامتجالابغري دق : تاءارجإب حرتقم  - ١٤  
  .ًابسانم ًاررقم ذختي

  ةدمتعملا ريمدتلا تايجولونكت ضارعتسا  ‘٤‘
هتمدق حرتقم ةشقانم تمت ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالاءانثأ   - ١٥  

نع رداصلا ١٤/٦ررقملل ًالامعإ كلذو ةدمتعملا ريمدتلا تايجولونكت ضارعتسا نأشب ادنك   عامتجا 
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطلا وه حرتقملا ررقملا عورشم نم ضرغلا ناكو. فارطألا  
ا يداصتقالا أب تفصو يتلا ريمدتلا تايجولونكت ةلاح لوح ًالامكتسا مدقي نأ رظنلل كلذو " ةغزاب" 
  .ال مأ ريمدتلا تايجولونكت ةمئاق يف اهجاردإ نكمي ناك اذإ اميف

أبيداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لثمم ركذ ،كلذ تلت يتلا ةشقانملا ءانثأو   - ١٦ ىلع قيرفلا ن  
نأ ىلع لماعلا قيرفلا قفاوو . كلذ يف فارطألا تبغر اذإ ةحرتقملا لمعلا ةقرف لمكتسي نأل دادعتسا

فارطألل رشع سداسلاعامتجالاىلإ ررقم عورشم ليحي  ةقيثولا نم مال ءزجلا يف ررقملا عورشم دريو .  
UNEP/OzL.Pro.16/3.  

اسلاعامتجالابغري دق : تاءارجإب حرتقم  - ١٧   ، ررقم عورشم ثحبي نأ يف فارطألل رشع سد
  .ًابسانم ًاررقم ردصي نأو

ةيرولكلا نوبركلا تابكرم تدادمإ رفاوت ىدمل يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مييقت ): ب (٣دنبلا   
ةلماعلا فارطألا ىدل ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالل ةمزاللا نوبركلا ديرولك عبارو ،ةيرولف 

ةرتفلا لالخ ٥ة داملا بجومب   )١٥/٢ررقملا  (٢٠١٠ – ٢٠٠٤ 
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ فارطألا تبلط ١٥/٢ررقملا يف   - ١٨ تايمك مّ يداصتقالا،   يقي نأ  

ةيساسألا ةيلحملا تاجايتحالا دسل ةمزاللا نوبركلا ديرولك عبارو ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرم 
دعي نأو ةمزاللا تادادمإلا رفاوتو ٢٠١٠ – ٢٠٠٤ةرتفلا لال  خ٥ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألل   ،

ىلإ وأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالاىلإ كلذب ًاريرقت  سداسلا عامتجالا   
داقعنا لبق ريرقتلا اذه لامكتسا نم يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نكمتي ملو . فارطألل رشع  
ارلاعامتجالا  ٦لبق هجئاتن رشنت نأ عقوتملا نم نكلو ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عب  

فارطألل رشع سداسلاعامتجالاداقعنا نم لقألا ىلع عيباسأ   .  
صلختلا ططخ ضعب نأ نيرشعلاو عبارلا ه عامتجاءانثأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ظحال   - ١٩

نأب حرتقا دقو . نيصلاو اليورتيف يف ةصاخبو ،ةيراج لازت ال تناك نيعم مهم عاطق ىدل يجيردتلا
هريرقت يف ًاضيأ ةطشنألا هذيداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلطي   ًاملع ذخأي نأ  .  

يتلا جئاتنلا شقاني نأ يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالابغري دق : تاءارجإب حرتقم  - ٢٠  
ةبسانم تاررقم ذختي نأويداصتقالامي يقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهيلإ لصوت  .  
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تارئاطلا نادبأ يف تانولاهلا مادختسا نأشب ةيميظنتلا تابلطتملا ليدعتل لمع ةطخ عضو ): ج (٣دنبلا 
  )١٥/١١ررقملا (ةديدجلا 

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفلو نوزوألا ةنامأ يلثممل ١٥/١١ررقملا يف فارطألا تصخر   - ٢١  
يف لوخدلايداصتقالا ةطخ عضول يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنمل ةعباتلا ةصتخملا تائيهلا عم تاشقانم    

مادختساب ةصخرملا ةيميظنتلا تاطارتشالا ليدعت نوكي نأ ةيناكمإ ثحب ريسيتل ًاينمز ةبسانم لمع 
طوطخلا باكر ةمالسو ةحص يف طيرفتلا نودب ًايلمع ةيدجم ةديدجلا تارئاطلا نادبأ يف تانولاهلا 

فارطألل رشع سداسلاعامتجالاىلإ كلذ نأشب ريرقت دادعإو ،ة يوجلا  .  
قيرفل يلحرملا ريرقتلا يفو ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالايفو   - ٢٢  

ماعل يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا  هزارحإ مت يذلا مدقتلا نع غالبإلا مت٢٠٠٤  تدقع دقف .  
راذآ يفتاعامتجا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو ،يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم نيب اميف ٢٠٠٤سرام /   
نوزوألا ةنامأ يلثممويداصتقالا يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنم عم تاشقانملا نم ديزملا دقعي فوسو .  

ناث تقؤم يلحرم ريرقت ردصي نأ عقوتملا نمو . ةلأسملا هذه لوح يلودلا يوجلا لقنلا ةطبار عمو
هل ةعباتلا تانولاهلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل وأ / ويداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف همدقي 

(HTOC) ىلإ فارطألل رشع سداسلاعامتجالا   .  
ةنجل ريرقتب ًاملع طيحي نأ فارطألل رشع سداسلا عامتجالابغري دق : تاءارجإب حرتقم  - ٢٣  

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ تاهيجوتلا نم ديزملا مدقي نأو ،تانولاهلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا  
رمألا مزل اذإ تانولاهلاب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل ىلإويداصتقالا  .  

 ١٠/١٤ررقملا يف قفرملا يف ةدراولا ريياعملا ءوض يف ةددحم تامادختسا ثحب تابلط ضارعتسا ): د (٣دنبلا 
ةرقفلا ١٥/٧ررقملاو  تلا لماوع٣    عينص، 

ررقملا نم ٣ةرقفلا يف   - ٢٤ مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ةنامألا تبلط ١٥/٧  موقي نأ يداصتقالا   
نأو ،عينصتلا لماوعب صاخلا ١٠/١٤ررقملا ريياعم ءوض يف ةددحم تامادختسا ثحب تابلط ضارعتساب   

وأ فاضت نأ نكمي يتلاتامادختسالانأشب ًايونس فارطألا ىلإ تايصوتب مدقتي  لودجلا نم لازت    
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ركذ ٢٠٠٤ماعل يلحرملا هريرقت يفو . ١٠/١٤ررقملل  نأ يداصتقالا   

ةديدجلا ةينقتلا تارايخلا ةنجل اهلوانتتس يتلا اياضقلا نيبي فوس عينصتلا لماوع نأشب تابلطلا ضارعتسا 
  .اهليكشت يرجي يتلا ةيئايميكلا داوملاب ةينعملا

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف مدق ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالايفو   - ٢٥  
عينصتلا داوم تامادختسا ضارعتسا يف زرحملا مدقتلا نع ًاريرقتيداصتقالا لمع ةقرف تئشنأ دقو .  

اهجئاتن مدقت فوسو ،يليصفت ضارعتساب مايقلل يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعبات  ىلإ  
فارطألل رشع سداسلاعامتجالا ءارجإل تابلط يقلت مت فارطألل رشع سماخلا عامتجالابقعو .    

 ، ةيبعشلا ةيطارقميدلا ايروك ةيروهمجو ،نيتنجرألا نم عينصتلا لماوع تامادختسال تاضارعتسا
. ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملاو ،اينامورو ،ليئارسإو

تاحيضوت نوزوألا ةنامأ لالخ نم يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا لمعلا ةقرف تبلطو   
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ايجولونكتلا قيرفل عقوتملا نمو . ةرورضلا بسح نييعتلا ةبحاص فارطألا نم ةيفاضإ تامولعمو
امدقتي نأو ،ضارعتسالا المكتسي نأ هلمع ةقرفو يداصتقالامييقتلاو  ىلإ بسانم تقو يف تايصوتب  

فارطألل رشع سداسلاعامتجالا  .  
قيرف تايصوت ثحبي نأ يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالابغري دق : تاءارجإب حرتقم  - ٢٦  

ًابسانم ًاررقم ذختي نأويداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا   .  
  ليثيملا ديموربب ةلصلا تاذ اياضقلا ثحب: ٤دنبلا 
ءانثأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا تايصوت): أ (٤دنبلا    نيرشعلاو عبارلا هعامتجا 

  ليثيملا ديمورب مادختسال تاونسلا ةددعتم تاءافعإ  ‘١’
ررقم نم ٦ةرقفلا تظحال   - ٢٧ الل١/٣ يئانثتسالا عامتجالا  فارطألل لوألا يئانثتسالا عامتج   

ءافعإ فارطألا عامتجاحنمي امنيح هنأ ىلع صني ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم ًامدقم ًاحرتقم ةمث نأ   
ماعل نيعم فرط ىدل كالهتسالاو جاتنإلا ىوتسم نإف ،ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالانم   

يماعل تاءافعإ بلطي نأ هقح نم حبصي فرطلا اذه نإف ،طقف ٢٠٠٥ ًاضيأ٢٠٠٧ و٢٠٠٦  صنو .  
  .تاونسلا ةددعتم تاءافعإلاب صيخرتلل ةيجهنمو ريياعم عضو ىلع حرتقملا ررقملا

ةدحتملا تايالولا تمدق ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالاءانثأ   - ٢٨  
ديمورب نم ةنيعم ةجرح تامادختسال ةبسنلاب تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا حنم نأشب ًاحرتقم ةيكيرمألا 

نم ديدعلا ىلع قبطني نأ هب دوصق ملا ًاراطإ ساسألا يف ناك حرتقملا اذه نأ حضوأ دقو. ليثيملا
مدختسملا ةقفاوملا ج   سفن قيبطتب هنأو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىلع رصتقي ال اذه نأو ،عاضوألا
يف نيمدختسملل ةنورملا نم ًاديزم يطعيو ،ةيفافشلا ىلع عجشي هنإف ،ةدحاولا ةنسلا تاذ تاءافعإلل 

ةينقتلا تارايخلا ةنجل ىلع يرادإلا ءبعلا نم ريبك دح ىلإ للقيو ،تارايخلاب قلعتت تاررقم ذاختا  
اعامتجاىلعو . ليثيملا ديموربب ةينعملا أشب تارارق ذاختاو ةدح ىلع ةلاح لك ضارعتسا فارطألا  .  

لماعلا قيرفلا قفاوو . حرتقملا نأشب ةشقانملا ءانثأ لكاشم تريثأو معدلا نع بارعإلا مت  - ٢٩
فارطألل رشع سداسلاعامتجالاىلإ ةفوقعم ساوقأ لخاد حرتقمل ا ةلاحإ ىلع ةيوضعلا حوتفم دريو .  

  .UNEP/OzL.Pro.16/3ةقيثولا نم واو ءزجلا يف حرتقملا 
نأو ةيضقلا ةشقانم لصاوي نأ فارطألل رشع سداسلا عامتجالابغري دق : تاءارجإب حرتقم  - ٣٠  

ا   .أشب ًابسانم ًاررقم ذختي
  ليثيملا ديمورب ةجلاعملا علسلاو تاجتنملاب راجتالا  ‘٢’

تشقونو ةرم لوأل تثدحتسا دق ليثيملا ديموربب ةجلاعملا علسلاو تاجتنملاب راجتالا ةيضق نإ   - ٣١
فارطألل رشع سماخلاعامتجالاءانثأ  حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالاءانثأو .    

دويقلا نأ نامض ىلإ حرتقملا فدهيو. ةيضقلا هذه نأشب ررقم عورشم اينيك لثمم مدق ةيوضعلا  
دض قبطت ال ديموربلا ليثيم ا   اعارز يف تمدختسا يتلا وأ ،ـب ةجلاعملا تاجتنملا ىلع ةيراجتلا

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ كلذك حرتقملا ررقملا بلطو . لوكوتوربلل ةلثتمملا ريغ فارطألا
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،يداصتقالا ةيراجتلا دويقلا تاريثأتل ًامييقت مدقي نأ ىلع دلب لكو ميلقإ لك ساسأ ىلع ،نكمأ نإ    
  .ةدح

قيرفلا قفاوو . ررقملا عورشم ليدعت مت فارطألا نيب اميف رواشتلاو ةيضقلا ةشقانم دعبو  - ٣٢
لخاد فارطألل رشع سداسلا عامتجالاىلإ حقنملا ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع ةيوضعلا حوتفم لماعلا   

  .UNEP/OzL.Pro.16/3ةقيثولا نم ياز ءزجلا يف د ري حقنملا ررقملا عورشمو. ةفوقعم ساوقأ
نأو ةيضقلا ةشقانم لصاوي نأ فارطألل رشع سداسلا عامتجالابغري دق : تاءارجإب حرتقم  - ٣٣  

ا   .أشب ًابسانم ًاررقم ذختي
  ليثيملا ديمورب لئادبب قلعتملا يلاملاو ينقتلا معدلا بلط  ‘٣’

 عامتجالاءانثأ ةرم لوأل ليثيملا ديموربب قلعتملا يل املاو ينقتلا معدلا تابلط ةلأسم تضرع  - ٣٤
راذآ يف فارطألليئانثتسالا ءانثا ىرخأ ةرم ةيضقلا هذه وصاف انيكروب تراثأو . ٢٠٠٤سرام / 
معدلا ميدقت ىلإ وعدي ررقم عورشم تمدقو ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالا  
اثولا ةمجرتو ينقتلاويداصتقالا   .ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل اهردصت يتلا قئ 

لخاد ررقملا عورشم ليحي نأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ررق ،ةشقانملا ءارجإ بقعو   - ٣٥
فارطألل رشع سداسلاعامتجالاىلإ ةفوقعم ساوقأ  ةقيثولا نم ءاح ءزجلا يف ررقملا عورشم دريو .  

UNEP/OzL.Pro.16/3 .ةيفاضإ ليصافت مدقت نأ تقولا كلذ يف نوزوألا ةنامأل ضرتفملا نم ن اكو
  .ةبولطملا ةمجرتلا فيلاكت لوح

عورشم ةشقانم لصاوي نأ يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالابغري دق : تاءارجإب حرتقم  - ٣٦  
  .ةيفاضإلا ليصافتلا ءوض يف ررقملا

نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا ضارغأل ل يثيملا ديمورب مادختساب ينينقتلا صيخرتلا مييقت  ‘٤’
  نيخدتلاب ةيبشخلا صارقألا ريهطتو ةطيسولا داوملاو

يحصلا رجحلا يفو ةطيسولا داوملا يف ليثيملا ديمورب مادختسا مييقتل ةرم لوأل حرتقم مدُق   - ٣٧
فارطألليئانثتسالا عامتجالاءانثأ نحشلا لبق ام تامادختساو  نيرشعلاو عبارل  اعامتجالاءانثأو .  

. ةلأسملا هذه لوح ررقم عورشم ،ايبمولوك اهمعدت ،الاميتاوغ تمدق ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل
مادختساب ينينقتلا صيخرتلل مييقت ءارجإ يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ررقملا عورشم بلاطو   

ريهطت يفو نحشلا لبق ام كالهتساو يحصلا رجحلا تامادختسا يفو ةطيسولا داوملا يف ليثيملا ديمورب 
  .نيخدتلاب ةيبشخلا صارقألا

نأ اهيلع ةينعملا دوفولا نأ ىلع قافتالا مت ،ررقملا عورشم لوح تراد تاشقانم بقعو   - ٣٨
هثحبل فارطألل رشع سداسلاعامتجالاىلإ ررقملا عورشم ميدقتو ،ةغايصلا نيسحتو حيقنت لواحت    .

فارطألل رشع سداسلا عامتجالاىلإ هتمرب ررقملا عورشم ليحي نأ ةيوض علا حوتفم لماعلا قيرفلا ررقو  
  .UNEP/OzL.Pro.16/3ةقيثولا نم ءاط ءزجلا يف ررقملا عورشم دريو . ةفوقعم ساوقأ لخاد
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حرتقملا يف رظنلا لصاوي نأ يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالابغري دق : تاءارجإب حرتقم  - ٣٩  
  هنأشب ًابسانم ًاررقم ذختي نأو

  ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلل لئادبلا مادختسا يف ةنورملا  ‘٥’
ررقم عورشم الاميتاوغ تمدق ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالاءانثأ   - ٤٠  

لوح ةشقانملا ءارجإ دعبو . ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلل لئادبلا مادختسا يف ةنورملا نأشب
يذلا ررقملا عورشم ةغايص نيسحتو حيقنتل لذبتس تالواحملا نم ًاديزم نأب الاميتاوغ تركذ ة لأسملا

فارطألل رشع سداسلاعامتجالاءانثأ هثحبل مدقيس   .  
رشع سداسلا عامتجالاىلإ هتمرب ررقملا عورشم ليحي نأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ررق   - ٤١  

  .UNEP/OzL.Pro.16/3ةقيثولا نم ءاي ءزجلا يف ررقملا ع ورشم دريو. ةفوقعم ساوقأ لخاد فارطألل
هذه ةشقانم لصاوي نأ يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالابغري دق : ءارجإب حرتقم  - ٤٢  

  .هنأشب ًابسانم ًاررقم ذختي نأو ةيضقلا
ًاي داصتقاو ًاينقت ةيدجم لئادب ذيفنت قيرط نع هلادبتسا متيس يذلا ليثيملا ديمورب مجح مييقت  ‘٦’

ةيعرفلا ةرقفلا ١١/١٣ررقملا (نحشلا لبق نم تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسال    ))ب (٤، 
ررقملا نم ٤ةرقفلا يف   - ٤٣ مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ فارطألا تبلط ١١/١٣   يداصتقالا 

يف ليثيملا ديمور ب لحم لحت نأ نكمي يتلا ريبادتلاو ،ةليدبلا تاجلاعملل ةيداصتقالاو ةينقتلا ىودجلا مييقت
هلادبتسا نكمي يذلا ليثيملا ديمورب مجح مييقتو ،نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسا 
ساسأ ىلع نحشلا لبق ام تاجلاعمو يحصلا رجحلا تامادختسال ًايداصتقاو ًاينقت ةيدجم لئادب ذيفنتب 

  .مادختسالاوأ /و ةعلسلا
ماعل يلحرملا هريرقت يف ةيضقلا هذه نأشب يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف دافأ  - ٤٤  ٢٠٠٣ 

تامادختساو ،يحصلا رجحلا ضارغأ يف ليثيملا ديمورب تامادختسال ةيدارفإلا تانحشلا نأ ظحالو 
تاسارد رفاوت نم مغرلاب ،يملاع ساسأ ىلع ةرفاوتم نكت مل ةنيعم علسل ةبسنلاب نحشلا لبق ام 

نأب ًاضيأ يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ظحالو . نادلبلا نم ديدعلل ةبسنلاب ةددحم ةيئاصقتسا  
ماع يف ةرفاوتم نوكت نأ ررقملا نمو ،ةيبوروألا ةعامجلا نم فيلكتب تمت دق تناك ةيئاصقتسا ةسارد 

ةنامأ قيرط نع فارطألا ىلإ بلُطو ٢٠٠٤ماع يف ًالعف ةيئاصقتسالا ةساردلا تأدب دقو . ٢٠٠٤  
ناريزح٣٠هتياغ دعوم يف تامولعملاو تانايبلا ميدقت نوزوألا    .٢٠٠٤هينوي / 

ةساردلا لامكتسا ىودج ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا شقان نيرشعلاو عبارلا ه عامتجايفو   - ٤٥
ناريزح٣٠هتياغ دعوم يف ةيئاصقتسالا  ةردقو ةيئاصقتسالا ةساردلا هذهل ةيليصفتلا ةعيبطلل ًارظن هينوي / 

تارايخلا ةنجل هلمحتت يذلا ليقثلا لمعلاو تانايبلا ةيمهأل ًاكاردإو . اهتلئسأ ىلع ةباجإلا ىلع فارطألا
  . لمعلا اذه ذيفنت ةيفيك لوح تاحارتقالا نم ديدعلا حرط دقف ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا
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قي رفلا ىلإ ًاحرتقم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ارسيوسو ادنك نع ةباين ايلارتسأ تمدق  - ٤٦
ءانثأ تاشقانم دقع دصقت ا . هنأشب قافتا متي مل هنأ ريغ. ةيوضعلا حوتفم لماعلا  أ ايلارتسأ تركذو

فارطألل رشع سداسلاعامتجالاىلإ ًاحقنم ًاحرتقم ميدقت ضرغب ةلأسملا هذه لوح تارودلا   .  
ا هذه لوح شقانتي نأب فارطألل رشع سداسلاعامتجالابغري دق : تاءارجإب حرتقم  - ٤٧ ةيضقل  

  .ةبسانملا تاررقملا ذختي نأو
تارايخلا ةنجل تاصاصتخاو لمعلا ريبادت ضارعتسا نأشب صصخملا لماعلا قيرفلا تايصوت ): ب (٤دنبلا 

ةجرحلاتامادختسالاتانييعت مييقتب اهتقالع ثيح نم ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا     
فارطألا تررق لوألا يئانثتسالا عامتجالاءانثأ   - ٤٨ لمعلا ريبادت ضارعتسا ١/٥. إ.د ررقملا يف   ،

عمتجي ًاصصخم ًالماع ًاقيرف فارطألا تأشنأو . ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تاصاصتخاو
رصانعلا ةشقانمل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالاداقعنا لبق ةرشابم مايأ ةثالث   

حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ تايصوتلاو جئاتنلاب ريراقت دادعإو ررقملا سفن نم ٢ةرقفلا يف ةدراولا   
زومت١٢ – ١٠نم ةرتفلا يف صصخملا لماعلا قيرفلا عمتجا دقو . ةيوضعلا فينج يف٢٠٠٤هيلوي /    .

جئاتن ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ثحب ،نيرشعلاو عبارلا عامتجالاءانثأو  لماعلا قيرفلا عامتجا   
ةقيثولا يف ا صخملا  يسيئر نم ريراقت ىلإ عمتساو UNEP/OzL.Pro./AHWG.MBTO/1/3ايب دري يتلا ص  
  .صصخملا لماعلا قيرفلا

فلتخم ديحوت ىلع قيرفلا اذه لمع دقو ،لاصتا قيرف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا أشنأ   - ٤٩
ررق ،ةقلعملا اياضقلا لامكتسا لجأ نمو. صصخملا لماعلا قيرفلا بناج نم تمدق يتلا تاحرتقملا  

ناموي هتدم عامتجايف صصخملا لماعلا قيرفلا ىرخأ ةرم دقعي نأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا   
فارطألل رشع سداسلاعامتجالاداقعنا لبق ةرشابم  ةشقانملل ةيساسألا ةيضقلا نوكت نأ ىلع قفتاو .  

ةفاضإلابو . ٩/٦ررقملا يف ةدراولا ريياع ملا قيبطتل تاهيجوتلا نم ديزم يه صصخملا لماعلا قيرفلا مامأ
براضت ةيضقب قلعتي ام كلذ يف امب ،ةلص تاذ عامتجاةعاق تاقرو ةشقانم يرجتس ،كلذ ىلإ   

تاهيجوتلا نم ديزملا ةلأسم لوح ا . حلاصملا  اقيلعت ةنامألا ىلإ فارطألا مدقت نأ ىلع كلذك قفتاو
ةشقانملا ريسيت لجأ نم كلذوعامتجالالبق ف ارطألا ىلإ تاقيلعتلا ريفوتب ةنامألا موقت نأو  .  

رشع سداسلا عامتجالاريرقت يف صصخملا لماعلا قيرفلا تايصوتو جئاتن مدقت فوس   - ٥٠  
  .فارطألل

تايصوتو جئاتن ثحبي نأ يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالابغري دق : تاءارجإب حرتقم  - ٥١  
اانملا تاررقملا ذختي نأو صصخملا لماعلا قيرفلا   .أشب ةبس
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مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تايصوت ): ج (٤دنبلا 
تاءافعإ تانييعت نأشب يداصتقالا ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالا  ، ٩/٦ررقملا ( 

 )١٣/١١و ؛٢ةرقفلا 

ررقملا نم ٢ةرقفلا ًالامعإ   - ٥٢ ررقملاو٩/٦  تانييعت نإف ١٣/١١   نم ٢٠٠٤،   تامادختسالا 
طابش٢٨وهو الأ يئاهنلا دعوملا يف فارطألا ةطساوب تمدق ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا   ٢٠٠٤رياربف / 

وهو يداعلا دعوملا نم ًالدب كلذو فارطألل رشع سماخلا عامتجالاهيلع قفتا ام وحن ىلع  نوناك ٣١   
 ٣١ – ٢٨نم ةرتفلا يف ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تعمتجا دقو . ٢٠٠٤رياني /يناثلا
تانييعت ىلع ًايئدبم ًامييقت ترجأو ،لايرتنوم يف ٢٠٠٤سرام /راذآ يتلا تاهيجوتلل ًاقبط ٢٠٠٤   
يذلا يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةطساوب ذئدنع جئاتنلا ضارعتسا مت مث . فارطألا اهتمدق  
تانييعت ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تددح ،يئدبملا اهمييقت يفو . ًاتقؤم ًاريرقت ردصأ

قيرط نع ةينعملا فارطألا نم تامولعملا هذه تبلط دقو . ةيفاضإ تاحيضوتو تامولعم اهصقنت تناك
  .٢٠٠٤هينوي /ناريزح يف نوزوألا ةنامأ

ءانثأ ةجرحلا تامادختسالاتانييعت مييقتل ةتقؤمل ا ةجيتنلا ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ثحب  - ٥٣  
يماع يطغت ًانييعت ١٥٩هعومجم ام ميقت مت دقو . نيرشعلاو عبارلا هعامتجا توافتتو ٢٠٠٦ و٢٠٠٥   
قيرفلا عامتجاءانثأ تاقيلعت ةدعو اياضق ةدع تريثأ دقو . عونلاو مجحلا ثيح نم ةريبك ةجرد ىلإ  

اهمدختست ةدحوم ثادحتسا لوادجو ةيهيجوت ضيفخت تالدعم كلذ يف امب ةيوضعلا حوتفم لماعلا 
ةنجل هب تصوأ يذلا ليثيملا ديمورب تازيكرت ليلقتو . ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل

تاءافعإ مجحو ٩/٦ررقملا يف ةدراولا ريياعملا قيبطتو ،ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا   ،
رحلاتامادختسالا بناج نم نآلا ىتح ققحت يذلا ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلاو ،ةبولطملا ةج  

  .٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا 
بآ٣٠نم ةرتفلا يف ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تعمتجا   - ٥٤  ٣ىلإ سطسغأ / 

تانييعت مييقت لامكتسال ٢٠٠٤ربمتبس /لوليأ ع ةجرحلاتامادختسالا  تابلط ىلع درلا ساسأ ىل  
عقوتملا نمو . تانييعتلا ةبحاصو ةلصلا تاذ فارطألا اهتمدق يتلا تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحلا

ًايئا يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل   ًاريرقت رشنت نأ ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو  
  .٢٠٠٤رب متبس/لوليأ رخاوأ يف ةيضقلا هذه لوح

قيرف تايصوت يف رظني نأ فارطألل رشع سداسلا عامتجالابغري دق : تاءارجإب تاحرتقم  - ٥٥  
تانييعت نأشب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا   

كلذل ةبسانملا تاررقملا ذاختاو ليثيملا ديمورب نم ةجرحلاتامادختسالا  .  
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مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تايصوت ): د (٤ دنبلا
تامادختسالل يبساحملا راطإلاو ،غالبإلا تارامتساو ،يداشرإلا بيتكلا نأشب يداصتقالا  

  ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا 
خلا ةنجلويداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف دعأ   - ٥٦ بجومب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تاراي  

تانييعت نع ًابيتك ١٣/١١ررقملا  يف بيتكلا اذه حقنو ليثيملا ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالا   
يف فارطألا نم ةمدقملا تانييعتلا ثحب ءانثأ ا ٢٠٠٣سطسغأ /بآ  استكا مت يتلا تاربخلل ةباجتسا  

راذآ يف دوقعملايئانثتسالا عامتجالاءانثأو . ٢٠٠٣لئاوأ  د ررقملاب فارطألا تتب٢٠٠٤سرام /  . إ. 
تاءافعإ نع غالبإلاو حنملا طورش يف ١/٤ ليثيملا ديمورب نم ةجرحلاتامادختسالا   ٩ةرقفلا يفف .  
ثيحب يداشرإلا بيتكلا لدعي نأ يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلُط ررقملا كلذ نم ) ك(  

ءانثأ فارطألا نم اهثحبو اهميدقتل ١/٤. إ.د ررقملا يف ةدراولاةديدجلا ماكحألا سكعي  اه عامتجا 
  .رشع سداسلا

ةرقفلا ١/٤. إ.د ةيئانثتسالاةرودلا ررقم يفو   - ٥٧ مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ ) و (٩، 
ليثيملا ديمورب تايمك نع غالبإلل فارطألا همدختست نأ نكمي يبساحم راطإب يصوي نأ يداصتقالا  
  .ةجرحلا تامادختسالل ةدمتعملا تاءافعإلا ليبس ىلع ةردصملاو ةدروتسملاو ،ةجتنملا

، يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلط ،ررقملا سفن نم ) ز (٩ةرقفلا يفو   - ٥٨ مدقي نأ  
جرحلا تامادختسالل م  اءافعإ نع ا  ة، غالبإلل فارطألا ىلإ ةرامتسا ،ةمتهملا فارطألا عم رواشتلاب

  .يئانثتسالا عامتجالاريرقتل لوألا قفرملا ىلإ ةدنتسم 
صاخلا بيتكلا ةدوسم ميمعت مت ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالايفو   - ٥٩  

عقوتملا نم يتلا تارغثلا بيتكلا عورشم زربأ دقو . يبساحملا راطإلاو ةجرحلا تامادختسالل تانييعتلاب
نأ ا م يدبت نأ فارطألل  أش نم ةليدب ًادونب حرتقت وأ بيتكلاب ةصاخلا دونبلا جالع ةيفيكب تاحرتق

درجمب بيتكلل لاثتمالاىلع مهدعاست  قيرفلا ىلع عيزوتلل ةزهاج غالبإلا ةرامتسا نكت ملو . هدامتعا 
  .ةيوضعلا حوتفم لماعلا

ا بيتكلا تادوسم تعض  - ٦٠  راطإلا عورشمو حقنمل و ،يوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ررقمل ًاقبطو
ءاهتنا عم ا . نوزوألا ةنامأل يكبشلا عقوملا ىلع يبساحملا  اقيلعت فارطألا يدبت نأ ىلع قف  تا دقو
ةيا ٢٠٠٤سطسغأ /بآ  لولحب يكبشلا عقوملا ىلع ةقيثو لك نم ةحقنم ةخسن ةنامألا عضت نأو  
  .٢٠٠٤ربمتبس /لوليأ

اسلاعامتجالادوي دق : تاءارجإب حرتقم  - ٦١ حقنملا بيتكلا ةدوسم ثحبي نأ فارطألل رشع سد  
ذختي نأو يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهمدق يتلا غالبإلا ةرامتسا كلذكو يبساحملا راطإلاو   

  .ةبسانملا تاررقملا
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  لايرتنوم لوكوتورب ذيفنت يف فارطألا ددعتم قودنصلاب ةلصلا تاذ اياضقلا ثحب: ٥دنبلا 
  )١٥/٤٧ررقملا (لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا ضارعتساو م ييقت): أ (٥دنبلا 

ررقملا نم ٣ و٢نيترقفلل ًاقبطو   - ٦٢ ءاضعأ ةتس نم نوكم هيجوت قيرف ءاشنإ مت ١٥/٤٧   
رايتخال ) ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا ،نابايلا ،اسنرف ،ايبمولوك ،رئازجلا(
مييقتلا ةيلمع ىلع فارشإلاو لايرتنوم لوكوتوربل ةعباتلا ةيلاملا ةيلآلل مييقتلمعل يراشتسا ريبخ   .

داقعنا ىتحو هئاشنإ تقو نيب اميف تاعامتجاعبرأ هيجوتلا قيرف دقعو  نيرشعلاو عبارلا عامتجالا   
ميدقتلو ،ةيلاملا ةيلآلل مييقتلا يرجت يتلا ةكرشلا رايتخال كلذو ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل 

زرحملا مدقتلا ضارعتسالو ،مييقتلاب صاخلا اهلمع نأشب ICFةامسملا ،ةكرشلا كلت ىلإ تاهيجوتلا   ،
ريرقت عورشم جاتنإ ةيلمع نأشب تاهيجوتلا ميدقتلو ICFةطساوب هذيفنت يرجي يذلا لمعلا نأشب   

  .مييقتلا نأشب
مدق ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلاعامتجالايفو   - ٦٣ ًاريرقت هيجوتلا قيرف سيئر    

مييقتلا ريرقتل ًايلوأ ًاعورشمICFةكرشلا تمدقو ،زرحملا مدقتلا نع    . ، تارواشملاو تاشقانملا بقعو
كلت ةاعارم عم اهريرقت لمكت نأ ICFةكرش ىلإ بلطي نأ ىلع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا قفاو   

  .فارطألا اهيلع تقفاو يتلا ةيلصألا تاصاصتخالا بلصل تمت يتلاو سيئرلا ريرقت يف ةدراولا رصانعلا
لوليأ ةياICFةكرش ىلإ ةنامألا تبلطو   - ٦٤  لولحب ًايئا  ًاريرقت ردصت نأ  ٢٠٠٤ربمتبس / 

حوتفم لماعلا قيرفلا اهارجأ يتلا تاشقانملاو هيجوتلا قيرف ةروشمل ًاقبطو . فارطألا ىلع هعيزوتل
ةدحتملا ممألل ةيمسرلا تاغللا ىلإ مييقتلا ريرقتليفاولا زجوملا ةمجرت متت فوس ،ةيوضعلا  .  

يئاهنلا ريرقتلا ثحبي نأ فارطألل رشع سداسلا عامتجالابغري دقو : تاءارجإب حرتقم  - ٦٥  
  .ةبسانملا تاررقملا ذختي نأو ةيلاملا ةيلآلا مييقتل 

لايرتنوم لوكوتورب ذ يفنتل فارطألا ددعتم قودنصلا دراوم ديدجت نأشب ةسارد تاصاصتخا): ب (٥دنبلا 
  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرتفلل 

ددعتم قودنصلا دراوم ديدجت ةيلآو ةيلمع نأشب رارقل فارطألا ذاختا ىلإ ةجاحلا وعدت   - ٦٦
ماع لالخ كلذو ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ةرتفلل فارطألا  دق تاسارد يأ تاصاصتخا بناج ىلإ ٢٠٠٤   

ةيلمعلا هذه ريسيتل ةيرورض ا    .أ نظي
يعورشم ليحي نأ ىلع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا قفتا ،نيرشعلاو عبا رلا هعامتجايفو   - ٦٧

فارطألل رشع سداسلاعامتجالاىلإ ةلأسملا هذه لوح نيررقم  نع ةباين ادنلوه لوألا تمدق دقو .  
دراوملا ديدجت ةداعإب ةصاخلا ةساردلا تاصاصتخا نأشب ،يبوروألا داحتالا يف وضع ةلود٢٣ تمدقو .  

ءانثأ هب لدع يذلا وحنلا ىلع ررقملا عورشم امأ . نيلثمملا بناج نم عورشملا ىلإ تاليدعت ةدع
ةقيثولا نم ميج ءزجلا يف دريف عامتجالا  ،UNEP/OzL.Pro.16/3 . ررقملا عورشم سودابرب تمدقو

ةلماعلا ريغ فارطألا كلت تثحو ،يبيراكلا رحبلاو ةينيتاللا اكيرمأ نادلب ةعومجم نع ةباين يناثلا 
ةداملا بجومب غلابمب نكلو تعفد وأ فارطألا ددعتملا قودنصلل تامهاسم يأ عفدت نأ قبسي مل يتلا ٥   
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وحنلا ىلع ررقملا عورشم دريو . نكمم تقو عرسأب تامهاسملا عفدت نأ ةيونسلا ةمهاسملا غلبم نع لقت
  .UNEP/OzL.Pro.16/3ةقيثولا نم لاد ءزجلا يف لماعلا قيرفلا هلدع يذلا 

ةقبط ةيامحل لذبت يتلا دوهجلل حوضولا نم ديزم ءاطعإ ةرورض لوانتي ًاحرتقم اسن رف تمدق  - ٦٨
ىلإ ةجاحلاو ،نوزوألا ةقبط ةيامحو خانملا ريغت اياضق نيب ةديازتم ةروصب ةيوقلا تالعافتلاو ،نوزوألا 

ليومت يف ةءاف كلا ةدايز ىلإ ةجاحلاو ،فارطألا ددعتم قودنصلل ةيجيتارتسالا ةمئاوملا ةداعإ ديدمتو زيزعت
اسنرف نأ ىلع قافتالا مت ،حرتقملا ةشقانم دعبو . نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم يجيردتلا صلختلا ةطشنأ

كلذ يؤ عامتجالاءانثأ تيدبأ يتلا تاقيلعتلا ءوض يف اهحرتقم يف رظنلا ةداعإ ىلإ ىعدت فوس   ر اذإ  ،
طألل رشع سداسلاعامتجالاىلإ هميدقتو هليدعتبو ،ابسانم    .هثحبل فار 

نأو تاحرتقملا ثحبي نأ فارطألل رشع سداسلا عامتجالابغري دق : تاءارجإب حرتقم  - ٦٩  
ةبسانم تاررقم ا    .أشب ذختي

فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا تاصاصتخا نم ) ك (١٠ةرقفلا ليدعت ثحب ): ج (٥دنبلا 
فارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ يفظوم ريبك نييعتو حيشرتب ةصاخلا   )١٥/٤٨ررقملا ( 

تاصاصتخاب ةصاخلا ماكحألا ليدعت ثحبي نأ فارطألا رمتؤم ررق ١٥/٤٨ررقملا يفو   - ٧٠  
عم ،نيفظوملا ريبك نييعتو حيشرتب ةقلعتملا ،فارطألل رشع سداسلا عامتجالاءانثأ ةيذيفنتلا ةنجللا   

ةدحتملا ممألا ةنامأ عم تارواشم يف لخدت نأ ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلطلاو ،ىرخألا تاحرتقملا ةاعارم  
 عامتجالاىلإ كلذ نع ريرقت دادعإو ،ةلأسملا هذه لوح ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملاو 

  .فارطألل رشع سداسلا
نيرشعلاو عبارلا عامتجالاىلإ ةلأسملا هذه نع ًايلحرم ًاريرقت ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر مدق   - ٧١  

ةدحتملا ممألاب ا . ةيوضعلا حوتفملماعلا قيرفلل   الاصتا ةلصاوم ةسيئرلا ىلإ ةيذيفنتلا ةنجللا تبلطو
فارطألل رشع سداسلاعامتجالاىلإ كلذ لوح ريرقت ميدقتو  قيرفلا ىدل نيلثمملا نم ددع ىدبأو .  

  .هنيح يف لك تاقيلعتلا لوصو لصاوتي فوسو تاقيلعت ةيوضعلا حوتفم لماعلا
ةنجللا سيئر ريرقت ثحبي نأ فارطألل رشع سداسلا عامتجالابغري دق : تاءارجإب حرتقم  - ٧٢  

  .ًابسانم ًاررقم ذختي نأو ةيذيفنتلا
  فارطألا ددعتم قودنصلا يف ةيذيفنتلا ةنجللا يف يواستملا يفارغجلا ليثمتلا نامض ةرورض): د (٥دنبلا 

نأشب ررقم عورشم ةيوضع لا حوتفم لماعلا قيرفلا شقان ،نيرشعلاو عبارلا اهعامتجايفو   - ٧٣
ابوروأ ميلقإل ةيذيفنتلا ةنجللا يف دعقم صيصختل ةيذيفنتلا ةنجللا تاصاصتخا نم ٢ةرقفلا ليدعت   

حوتفم لماعلا قيرفلا ررقو . ررقملا عورشم نأشب قافتا ىلإ لصوتلا متي ملو. ايسآ طسوو ةيقرشلا
شع سداسلاعامتجالاىلإ ةفوقعم ساوقأ نيب هليحي نأ ةيوضعلا  ررقملا عورشم دريو . هثحبل فارطألل ر 

  .UNEP/OzL.Pro.16/3ةقيثولا نم ميم ءزجلا يف 
نأو رثكأ ةروصب حرتقملا ثحبي نأ يف رشع سداسلا عامتجالابغري دق : تاءارجإب حرتقم  - ٧٤  

  .ًابسانم ًاررقم ذختي
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، : ٦دنبلا  راجتالاولاثتمالاتانايبلا غالبإ ،قيدصتلاب ةلصلا تاذ اياضقلا ثحب ريغ راجتالاو يلودلا    
  عورشملا

لايرتنوم لوكوتورب نم٧ةداملا بجومب تانايبلا غالبإ ): أ (٦دنبلا     
لوكوتورب نم ٧ةداملا بجومب فارطألا اهتمدق يتلا تامولعملا لوح ةنامألا ريرقت دادعإ مت   - ٧٥  

يموي فينج يف دوقعملا نيثالثلاو يناثلا اهعامتجاءانثأ ذيفنتلا ةنجل اهثحبت يكل لايرتنوم   ١٨ و١٧ 
ةرخأتملا تانايبلا غالبإ يف فارطألا بناج نم ريبك مدقت زارحإ مت ،ريرقتلل ًاقبطو . ٢٠٠٤هيلوي /زومت
تالاح نم ًاددع نإ ،كلذ ىلإ فاضيو . ةيونسلا تانايبلاو ساسألا طخ كلذكو ساسألا تاونس نع

بت يتلا دوهجلا ىلع دهشي ام وهو صقانتلا يف ذخألاثتمالامدع  يتلا ا    امازتلال لاثتمالل فارطألا اهلذ
يتلا تاهيجوتلاو تايصوتلا يعاري حقنمو لمكتسم ريرقت دادعإب ةنامألا موقتو . لوكوتوربلا اهبتري

ءانثأ ذيفنتلا ةنجل ا   تانايب ىلع لمكتسملا ريرقتلا لمتشي فوسو . نيثالثلاو يناثلا اهعامتجاردصأ
شت٨ىتح فارطألا نم ةمدقم تامولعمو  ىلع ضرعي فوسو ٢٠٠٨ربوتكأ /لوألا نير   عامتجالا 
تانايبلا ريرقت ذيفنتلا ةنجل ثحبتس امك . UNEP/OzL.Pro.16/4ةقيثولا مسرب فارطألل رشع سداسلا 

ةرشابم رشع سداسلاعامتجالالبق دقعنيس يذلا نيثالثلاو ثلاثلا اه عامتجاءانثأ   .  
ع سداسلاعامتجالابغري دق : تاءارجإب حرتقم  - ٧٦ كلذكو ريرقتلا ثحبي نأ فارطألل رش  

ذاختاو ريرقتلا نأشب ذيفنتلا ةنجلل نيثالثلاو ثلاثلاو نيثالثلاو يناثلا ني عامتجالانع ةمجانلا تايصوتلا 
  .ةبسانملا تاررقملا

هتاليدعتو لوكوتوربلاةيقافتالا ىلع قيدصتلا ةلاح): ب (٦دنبلا   ،  
ررقملا دامتعابقعو   - ٧٧ قيدصتلا نأشب ١٥/١  ىلإ ةنامألا اهتمدق يتلا ،نوزوألا تادهاعم ىلع  

ددع نإف لوكوتوربلا ىلع تاليدعتلا كلذكو لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتايف فارطألا ريغ   
بآ ىتح٢٠٠٣ربمفون /يناثلا نيرشت نم تادهاعملا ىلع تقداص يتلا فارطألا دق ٢٠٠٤سطسغأ /   
  :يلاتلا وحنلا ىلع دادزا

انييفةيقافتا  )أ( نم :  ىلإ ًافرط ١٨٥  ؛ًافرط١٨٩     
ىلإ ًافرط ١٨٤نم : لايرتنوم لوكوتورب  )ب( ؛ًافرط١٨٨     
ىلإ ًافرط ١٦٦نم : لوكوتوربلا ىلع ندنل ليدعت  )ج( ؛ًافرط١٧٤     
ىلإ ًافرط ١٥٤نم : لوكوتوربلا ىلع نجاهنبوك ليدعت  )د( ؛ًافرط١٦٢     
ىلإ فارطأ ١٠٧نم : لوكوتوربلا ىلع لايرتنوم ليدعت  )ه( ؛ًافرط١١٩     
ىلإ ًافرط ١٥٧نم : لوكوتوربلا ىلع نيجيب ليدعت  )و( ًافرط١٧٨   .  

نأ دعب كلذ لعفت مل يتلا لودلا عيمج ثحي نأ فارطألا عامتجابغري دق : تاءارجإب حرتقم  - ٧٨  
ةيملاعلا ةكراشملا نأ ةاعارم عم ام ةيقافتاىلإ مضنت ،دمتعت ،قداصت   اليدعتو لايرتنوم لوكوتوربو انييف  

  .نوزوألا ةقبط ةيامح نامضل ةيرورض
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  لاثتمالامدع اياضق نأشب ذيفنتلا ةنجل ليدعت ): ج (٦دنبلا 
زومت١٨ و١٧يموي لايرتنوم يف نيثالثلاو يناثلا اه عامتجاذيفنتلا ةنجل تدقع   - ٧٩ ، ٢٠٠٤هيلوي / 

نم ةرتفلا يف غارب يف نوثالثلاو ثلاثلا عامتجالادقعي فوسو  ىلإ ١٧  يناثلا نيرشت١٩  ربمفون / 
لبق يأ ٢٠٠٤ ةرشابم فارطألل رشع سداسلاعامتجالا،  ةحقنملا تانايبلا ريرقت ثحب متي فوسو .  

اياضقو UNEP/OzL.Pro.16/4ةقيثولا نم دراولا وحنلا نع ةنامألا هتدعأ يذلا لمكتسملا   لاثتمالا 
  .ىرخألا

نيثالثلاو يناثلا ني عامتجالاجئ اتنو اهلوانت مت يتلا اياضقلا نأشب ًاريرقت ةنجللا سيئر دعي فوس  - ٨٠
  .امهنع ةئشانلا تايصوتلا مدقي نأو ذيفنتلا ةنجلل نيثالثلاو ثلاثلاو

  ذيفنتلا ةنجل نع ةئشانلا اياضقلا): د (٦دنبلا 
ةرقفلا بجومب ةنامألا اهتقلت يتلا ١٥/٣ررقملا قيبطتو ذيفنتلاب ةصاخلا تامولعملا ىلع تاقيلعت   ‘١’ نم ٣   

  ررقملا كلذ
حلطصم نأ ١٥/٣ررقم يف فارطألا تررق   - ٨١ ، ٤ةداملا يف " لوكوتوربلا يف فرط ريغ ةلود" 

ةداملا بجومب ةلماعلا فارطألا ىلع بحسنت ال ،لوكوتوربلا نم ٩ةرقفلا  ةرقفلا ٥  نم ١،   
لماكتلا تامظنمو ىرخألا لودلا ةرقفلا مضت امنإ ٢٠١٦رياني /يناثلا نوناك ىتح لوكوتوربلا  
قإلايداصتقالا بعاصملل ًاكاردإو . نيجيبو نجاهنبوك تاليدعتب مزتلت نأ ىلع قفاوت مل يتلا ةيميل 

اذه يف فرط ريغ ةلود "فيرعتلا اذه نم دعبتسي ررقملا نإف ،فارطألا ضعب اههجاوت دق يتلا ةديدعلا 
ىتح تماق ةلود يأ ،فارطألل رشع عباسلا عامتجالاماتتخاب يهتنت ةتقؤم ةرتفلو " لوكوتربلا  ٣١ 
يتآلاب٢٠٠٤سرام /راذآ  :  

عرسأِ يف نيجيب ليدعتب لوبقلا وأ مامضنالا وأ قيدصتلا يونت ا   )أ(  أب ةنامألا غالبإ
  ؛نكمم تقو

داوملل لماك لاثتما ةلاح يف ا   )ب(  نم ٤ةداملاو ) ز(٢ىتح ) أ(٢، ٢أ تابثأ  
  ؛نجاهنبوك ليدعت هلدع يذلا وحنلا ىلع لوكوتوربلا

راذآ٣١يف لمكتست يكل ةنامألا ىلإ هيلاع ) ٢(و) ١(نع تانايب ميدقت   )ج( سرام / 
٢٠٠٥.  

دعب قداصت مل يتلا ٥ةداملا بجومب ةلماعلا ريغ فارطألا ىلإ ةيريكذت لئاسر ةنامألا تلسرأ   - ٨٢  
راذآ٣٠لبق ةنامألا ىلإ مدقت نأ اهنم مهيلإ تبلطو نيجيبو نجاهنبوك يليدعت   ٢٠٠٤سرام / 

ًاقبط تامولعملا ميدقت ةلاحب ةقلعتملا تامولعملا تعضو دقو . ١٥/٣ررقملا بجومب تانايبو تامولعم 
نوزوألا ةنامأل يكبشلا عقوملا ىلع ١٥/٣ررقملل   http://www.unep.org/ozone نيناونعلا تحت  

  ".تاررقم"و" فارطألل تامولعم"
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ررقملا نم ٣ةرقفلل ًاقبطو   - ٨٣ ثحب١٥/٣  ةيناثلا ا    رود ءانثأ ررقملا قيبطتو ذيفنت ذيفنتلا ةنجل ت
فارطألل رشع سداسلاعامتجالاىلإ تاقيلعتلا ةلاحإ ىلع تقفتاو نيثالثلاو  ةنجل تاقيلعت درتو .  

  .UNEP/OzL.Pro.16/9ةقيثولا يف ذيفنتلا 
أو ةيضقلا ثحبي نأ فارطألل رشع سداسلاعامتجالابغري دق : تاءارجإب حرتقم  - ٨٤ ذختي ن  

  .ةبسانملا تاررقملا
ررقملا نم ٧ةرقفلا حيضوت   ‘٢’  ١٤/٧  

ررقملا نم ٧ةرقفلا صنت   - ٨٥ ءزج يف نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا يف راجتالا دصر نأشب ١٤/٧   
نأ يغبني ال نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم عورشملا ريغ راجتالا يف ةلوادتملا تايمكلا نأ ىلع صاخ 

هتسا نم بسح دلو دقو . ةصاخلا هقاوسأ يف تايمكلا كلت فرطلا اذه حرطي الأ ةطيرش فرطلاكال ت
داوملا تايمك نأ ينعي هنأ ىلع كلذ فارطألا ضعب رسف دقف : كابترالا نم ًاريبك ًاردق دنبلا اذه

ىلإ اهنع جرفي نأ لاوحألا نم لاح يأب نكمي ال ةيعرش ريغ ةروصب اهيلع ىلوتسملا نوزوألل ةدفنتسملا 
نكمي نوزوألل ةدفنتسملا داوملا نم اهيلع ىلوتسملا تايمكلا نأ ينعي هنأ نورخآ مهف امنيب ةيلحملا قوسلا  

يف كالهتسالا فرط لكل حمسي يتلا دودحلا لخاد كلهتست نأو ،ةيلحملا قوسلا ىلإ اهنع جارفإلا 
  .اهراطإ

مدع راطإ يف ٢٠٠٤ه يلوي/زومت يف دوقعملا اهعامتجايف ةلأسملا هذه ذيفنتلا ةنجل تلوانت   - ٨٦  ،
لابين بناج نم لايرتنوم لوكوتوربللاثتمالا ررقملا نم ٧ةرقفلا ريسفت ةلأسم نأ ىلإ ةنجللا تراشأو .    

يف تريثأ دق اهيلع ىلوتسملا ةعورشملا ريغ نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختسا نأشب ١٤/٧  عامتجا، 
اياضقلا عيمج لوانت اهيلع ضرفي اهرود نأ ىلإ ذيفنتلا ةنجل تصلخو. ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل  
نإف لاثتمالاب ةقلعتملا ةلصلا تاذ ةقباسلا هتارارق حضوي وأ رسفي يذلا وه هدحو فارطألاعامتجا،    .

ررقملا نم ٧ةرقفلا ةلاحإ ىلع تقفاو ةنجللا نإف مث نمو  فارطألا رمتؤم ىلإ١٤/٧   .  
نأ فارطألاعامتجابغري دق : تاءارجإب حرتقم  - ٨٧ ريسفتلا مدقي نأو ةلأسملا هذه ثحبي    

ةرقفلا ١٤/٧ررقملل ميلسلا   ،٧.  
لوكوتوربلا تامازتلاللاثتمالامدع نأشب تايصوت   ‘٣’    

نم ذيفنتلا ةنجلل نيثالثلاو ثلاثلاو نيثالثلاو يناثلاو ني عامتجالانأشب ريرقت مدقي فوس   - ٨٨
  .عامتجالااذهل تقؤ ملا لامعألا لودج نم) ج (٦دنبلا تحت ةنجللا سيئر بناج 

ةنجلا تايصوتو ريرقتلا ثحبي نأ رشع سداسلا عامتجالابغري دقو : تاءارجإب حرتقم  - ٨٩  
ةبسانملا تاررقملا ذختي نأو لوكوتوربلا تامازتلاللاثتمالامدع نأشب ذيفنتلا   .  

ةدفنتسملا داومل ا يف عورشملا ريغ راجتالا عنمو نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف راجتالا دصر): ه (٦دنبلا 
  )١٤/٧ررقملا (نوزوألل 

ررقملا نم ٧ةرقفلا يف   - ٩٠ ريغ راجتالا نأشب تامولعم يأ عمجت نأ ةنامألا ىلإ بلط ١٤/٧   ،
نأ كلذك ةنامألا ىلإ بلطو . فارطألا عيمج ىلع اهميمعتو ،فارطألا نم تدرو دق نوكت عورشملا
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ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا نم ليلقتلا تارايخ فاشكتسال نادلبلا عم تالدابم أدبت 
  .نوزوألل

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف عورشملا ريغ راجتالا نأشب فارطألا نم ةدراولا تامولعملا امأ   - ٩١
ريغ راجتالا نم ليلقتلل تارايخلا نأشب تامولعملل زجوم دريو . UNEP/OzL.Pro.16/7ةقيثولا يف درتَف 

  .UNEP/OzL.Pro.16/8ةقيثولا يف عورشملا 
ةدراولا تامولعملا ثحبي نأ فارطألل رشع سداسلا عامتجالابغري دقو : تاءارجإب حرتقم  - ٩٢  

  .ةمزاللا تاءارجإلا ذختي نأو نيتقيثولا يف
  نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف ةيلودلا ريغ ةراجتلا رثأ ءافتقال ماظن عضو نأشب ىودج ةسارد): و (٦دنبلا 

ءانثأ اهميدقت ديعأو ،فارطألل رشع سماخلا عامتجالاءانثأ ةرم لوأل ةلأسمل ا هذه تمدق  - ٩٣  
ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلاعامتجالا يف ةسارد ءارجإ بلط ررقم عورشم كانهو .  

قيرط نع نحشلا ةداعإ كلذ يف امب نوزوألل ةدفنتسملا داوملا يف ةراجتلا رثأ ءافتقال ماظن عضو ىودج 
لماعلا قيرفلا قفاو ،تاشقانم ءارجإ دعبو . تيزنارتلا ةراجتو ريدصتلا ةداعإ ،داريتسالا ،طيسو فرط

ىلإ UNEP/OzL.Pro.16/3ةقيثولا نم ءاه ءزجلا يف دري يذلا ررقملا عورشم ةلاحإ ىلع ةيوضعلا حوتفم   
فارطألل رشع سداسلاعامتجالا  .  

يمري حرتقم ررقم عورشم ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا شقان نيرشعلاو عبارلا ه عامتجايفو   - ٩٤
فارطألا نم تامولعم ىلع لوصحلل نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةردصملا فارطألا ىعست نأ نامض ىلإ 
ةدروتسملا تايمكلا تناك اذإ امعو ةميلس صيخارت اهيدل داريتسالا تاكرش تناك اذإ امع ةدروتسملا 

ررقملا عورشم يعاري نأ ىلع قافتالا مت ،تاشقانملا بقعو. دروتسملا فرطلا ةصح دودح يف يه  
عورشم مدقي نأو فارطألل رشع سداسلا عامتجالاداقعنا لبق ةينعملا فارطألا عم رواشتلا هيلع قفتملا   

  .حقنم ررقم
ذختي نأو نيتلأسملا ثحبي نأ فارطألل رشع سداسلا عامتجالابغري دق : تاءارجإب حرتقم  - ٩٥  

  .ةبسانم تاررقم
  ًادج ضفخنملا كالهتسالا تاذ نادلبلا عضو): ز (٦د نبلا

ىلإ يمري ررقم عورشم ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ثحب ،نيرشعلاو عبارلا ه عامتجايفو   - ٩٦
لثم حنمي ررقم عورشمب كلذو . ًادج ةضفخنم ماجحأل ةكلهتسملا نادلبلا اهتهجاو يتلا باعصلا لوانت

يف ةعطقتملا ىودعلا ةحفاكم يف ةئراطلا فورظلا يف ديموربلا لي ثيم مادختسا يف ةنورم نادلبلا هذه
  .قيقدلا نحاطم

لخاد ررقملا عورشم ليحي نأ ىلع ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا قفاو ،تاشقانملا دعبو   - ٩٧
هثحبل فارطألل رشع سداسلاعامتجالل ةفوقعم ساوقأ ةقيثولا نم نون ءزجلا يف ررقملا عورشم دريو .  

UNEP/OzL.Pro.16/3.  
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ررقملا عورشم ثحبي نأ يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالابغري دقو : تاءارجإب حرتقم  - ٩٨  
  .ةبسانم تاررقم ذختي نأو

  ٢٠٠٥ماع يف ةفلتخملا تائيهلا ةيوضع ثحب   :٧دنبلا 
  ذيفنتلا ةنجل  ):أ(٧دنبلا 

دمتعملا لاثتمالامدع ءارجإل ًاقبط   -٩٩ ل عبارلاعامتجالا هدمتعا يذلا  ةطساوب لدعملاو فارطأل  
نم ذيفنتلا ةنجل نوكتت نأب ،فارطألل رشاعلا عامتجالا متي فارطأ ١٠    ساسأ ىلع نيتنس ةدمل م اختنا
ةيلات ةرودل اباختناداعي دق و. لداعلا يفارغجلا عيزوتلا  ةصاخلا نيتنسلا ةدم يهتنت يتلا فارطألا يف و.  

ماق ١٥/١٣ررقملا  ع سماخلا فارطألاعامتجا،    ، ايلاطيإ ،سارودنه نم لك بصانم تيبثتب رش
ندرألا ،ايبويثأ ،زيلب ،ايلارتسأ نم لك راتخاوىرخأ ةنسل سنوتو فيدلاملا ،ايناوتيل  يسورلا داحتالاو   

يناثلا نوناك١نم ًارابتعإ نيتنس ةرتفل ةنجللا يف ءاضعأ  ةنجلل سيئرك سنوت لمعت . ٢٠٠٤رياني / 
يناثلا نوناك١نم ًارابتعإ ةدحاو ةنسل ذيفنتلا ةن جلل ررقمو سيئرلل بئانك ايلاطيإو   .٢٠٠٤رياني / 

ةنجلل ددج ءاضعأ رايتخإ يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالابغري دق : تاءارجإب حرتقم  -١٠٠  
هذه باختناةداعإ يف بغري دق وأ سنوتو فيدلاملا ،ايناوتيل ،ايلاطيإ ،سارودنه نم ًالدب ذيفنتلا   

لذك بغري دقو.نادلبلا يسورلا داحتالاوندرألا ،ايبويثأ ،زيلب ،ايلارتسأ نم لك بصانم تيبثت يف ك    
سيئر بئانو سيئرب ًاملع طيحي نأ يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالاًاضيأ بغري دق . ىرخأ ةنسل  

يناثلا نوناك١نم ًارابتعإ ةدحاو ةنسل نيبختنملا ةنجللا    .٢٠٠٥رياني / 
  فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا  ):ب(٧دنبلا 

اهرقأ يتلا ةيذيفنتلا ةنجللا تاصاصتخابلطتت   -١٠١ ةنجللا نوكتت نأ فارطألل عبارلا عامتجالا   
ةداملاب ةلماعلا فارطألا ةعومجم نم ةعبس ،ًاوضع ١٤نم ةيذيفنتلا  ةرقفلا ٥  لوكوتورب نم ١،   

رقفلا٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا ةعومجم نم ةعبسو ،لايرتنوم  يف اهءاضعأ ةعوم و. ١ة ،   ا بختنت
فارطألاعامتجالبق نم كلذ دعب مهيلع قيدصتلا يغبني نيذلاو ،ةيذيفنتلا ةنجللا   رايتخابجي و.  

نم ًارابتعإ ًايراس سيئرلا بصنمربتعي . ١٤ـلا ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ نيب نم سيئرلا بئانو سيئرلا   
يناثلا نوناك١ ، بصنملا ةدماهي ف أدبي يتلا ةنسلا نم رياني/  يونس ساسأ ىلع ،لوادتلا ةيلمعل عضخيو  

ةداملا نم ١ةرقفلا بجومب ةلماعلا فارطألا نيب  ةلماعلا ريغ فارطألاو ا٥   .  
رقأ ١٥/٤٦ررقملا يف   -١٠٢ ، عامتجالا،  اكيجلب ،اسمنلا نم لك رايتخإ فارطألل رشع سماخلا  

ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا ،نابايلا ،ر   ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ا ،ادنك
، ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا نولثمي ةيذيفنتلا ةنجللا يف ءاضعأك  لوكوتوربلا نم نم لك رايتخاو   

 ، و سويشروم ،ةيمالسإلا ناريإ ةيروهمج ،ابوك ،نيصلاشيدالغنبنيتنجرألا نولثمي ءاضعأك رجينلا ، 
نم ًارابتعإ ةدحاو ةنسل ٥ةدا ملاب ةلماعلا فارطألا يناثلا نوناك١،    .٢٠٠٤رياني / 

ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألا بغرت دق :تاءارجإب حرتقم  -١٠٣ يف مهل نيلثمملا ءاضعألا رايتخا يف ٥   
ةنسلا هذهل ةنجللا سيئر ىلع ةوالع٢٠٠٥ماعل ةيذيفنتلا ةنجللا  ةلماعلا فارطألا ةعومجم بغرت دقو .  

ماعل ةنجللا سيئر بئانو ةنجللا يف ةعبسلا مهيلثمم رايتخإ يف ٥ةداملا بجومب  بغري دق . ٢٠٠٤ 
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بئانو سيئرب ًاملع طيحي نأو نيراتخملا نيلثمملا ىلع قداصي نأ يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا  
  .نيراتخملا ةنجللا سيئر

  ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئرلا  ):ج(٧دنبلا 
ررقملل ًاقبط  -١٠٤ افيل جروج ديسلا نم لك لمعيس ،فارطألل رشع سماخلا عامتجالل ١٥/٥٥   

ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيكراشم نيسيئرك ) ادنلوب(شتيوكازوك وناج ديسلاو ) يليش(
  .٢٠٠٤ماع يف لايرتنوم لوكوتورب فارطأل 

بغري دق :تاءارجإب حرتقم  -١٠٥ بي نأ يف فارطألل رشع سداسلاعامتجالا  قيرفلا ةسائر يف رظن  
اذه يف لمعلل نيراتخملا نيكراشملا نيسيئرلا ىلع قداصي نأ يفو ٢٠٠٥ماع يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا   

  .بصنملا
  ةيرادإلا اياضقلا ثحب  :٨دنبلا 
لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال نيينامئتسالا نيقودنصلا نع يلام ريرقت  ):أ(٨دنبلا   

  لايرتنوم لوكوتوربل ةينازيمو نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب
لوكوتوربو نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال نيينامئتسالا نيقودنصلا نأشب يلاملا ريرقتلا  -١٠٦  

نيتللا ٢٠٠٣-٢٠٠٢نيتنسلل ن وزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم نوناك ٣١ يف ايهتنا   
ماع تافورصمو ٢٠٠٣ربمسيد /لوألا ةدمتعملا تاينازيملاب ةنراقم ٢٠٠٣   (UNEP/OzL.Pro.16/5) 

ماعل ناتحرتقملا ناتينازيملاو ٢٠٠٤ماعل ةحقنملا ةدمتعملا ةينازيملا (ةنامألل ةحرتقملا تاينازيملاو   ٢٠٠٥ 
مامأ نوكتس (UNEP/OzL.Pro.16/6)) ٢٠٠٦و مهرارقإو مهثحبل فارطألل رشع سداسلاعامتجالا   .  

دوي دق :تاءارجإب حرتقم  -١٠٧ نأو يلاملا ريرقتلاب ًاملع طيحي نأ فارطألل رشع سداسلا عامتجالا   
لايرتنوم لوكوتوربلينامئتسالاقودنصلا تاينازيم  رقي   .  

ديعاوم ديدحت نأشب رارق ذاختابحرتقم   ):ب(٨دنبلا  الثب اهلبق فارطألاتاعامتجا    تاونس ث 
أ تقلت٢٠٠٤ويلوي /زومت يف  -١٠٨ موقي نأ هيف حرتقت ةيبوروألا ةيضوفملا نم ًاباطخ نوزوألا ةنام ، 

لقألا ىلع ةثالث لضفألا وأ نيتنسب اهلبق لبقتسملا يف فارطألاتاعامتجاديعاوم ديدحتب فارطألا    .
متي تاليدعتو تارييغت ءارجإب ةصاخلا تاحرتقملا نأ نم دكأتلا يف تابوعصلا ةمدقملا بابسألا نمضتت 

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف تهجاو يتلا تابوعصلا ىلع ةوالع ددحملا تقولا يف اهل اسرإو اهدادعإ
ةيروف ةروصب فارطألا ىلع اهرشن متي هريراقت نأ نم دكأتلا يفيداصتقالا ةعامجلا تحرش دقو .  

ةروشم يأ نأشب لمعلل بسانملا تقولا يف قيسنت تاعامتجادقع نكمملا نم نوكي نل هنأ ةيبوروألا   
لقي خيرات يف تلصو اذإ تاليدعت وأ تارييغتب قلعتت يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف رير اقت يف  

هيف اهتشقانم متيس يذلا فارطألاعامتجالبق روهش ةتس   .  
بغري دق :تاءارجإب حرتقم  -١٠٩ ذختيو حرتقملا ثحبي نأ يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا   

  .هنأشب ًابسانم ًاررقم
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  لايرتنوم لوكوتورب ىلع ةيبوروألا ةعامجلا لبق نم ةحرتقملا تاليدعتلاو تارييغتلا  :٩دنبلا 
ءارجإ صوصخب ًاحرتقم ٢٥ـلا ءاضعألا لودلا نع ةباين ،ةيبوروألا ةعامجلا تمدق   -١١٠  رييغت 

ضيفختلا تاوطخ نم ًاديزم رييغتلامدقي . لايرتنوم لوكوتورب ىلع ليدعت ءارجإ صوصخب ًاحرتقمو  
لوكوتورب ليدعت ةيلمع نم ليدعتلا لجعيو ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألل ليثيملا ديموربل ةبسنل اب ةتقؤملا  
  .لايرتنوم

راث ،حرتقملا ليدعتلا ثحب دنعو ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا عامتجالايف   -١١١  
ةتسلا روهشلا ةدع اق قرخ دق فارطألا ىلإ حرتقملا هيف لصو يذلا خيراتلا ناك اذإ امع لؤاست

فارطألل رمتؤم يف ليدعت وأرييغتيأ ثحبب ةصاخلاو  ىلع هعضو مت حرتقملا نأ نوزوألا ةنامأ تغلبأ .  
ةخرؤملا عوبسألا ةيا   رايأ٢٣ و٢٢ةلطع ءانثأ يكبشلا اهعقوم امك ،ةيزيلجنإلا ةخسنلا نأو ،ويام / 

رايأ٢١ يف رييغتلابةنامألا اهتقلت  رايأ٢٤يف فارطألا ىل إ اهلاسرإ مت دق ويام/  خسن لاسرإ مت . ويام/ 
رايأ٢٨يف ىرخألا ةيمسرلا تاغللاب ةررحملا ةقيثولا  ةديدج ةخسن لاسرإ مت ،خيراتلا سفن يفو . ويام/ 

رايأ٢٤يف ةلسرملا كلتل ةقباطم ،ةيزيلجنإلاب  ةحفصلا لفسأ ةقيثولا زيهجت مقر ةفاضإ ادع اميف ويام / 
  .ىلوألا

ةعرسلاب متي مل يذيفنتلا نيمألا ةطساوب هحرش مت يذلا عيزوتلا ءارجإ نأ نيلثمملا ضعب ىأر  -١١٢  
عيفر ءزجلا أدبيس يذلاو ،فارطألل رشع سداسلا عامتجالايف اهتشقانم متيس ةيضقل ةبسنلاب ةيفاكلا   

يناثلا نيرشت٢٥يف هب صاخلا ىوتسملا  نيح يف ٢٠٠٤ربمفون /  اهئارآب ىرخأ دوفوتظفتحا،  ءانثأ . 
يف يلاحلا عامتجالايف حرتقملا نومضم ةشقانم يغبني هنأ ررقت ،يئارجإلاو ينوناقلا عضو لا حيضوت  

  .ءارآلل يمسر ريغ لدابت ةروص
نأشب مدقتلا لبس فاشكتسامت ،ةيمسر ريغ تارواشم لالخ نمو حرتقملا ةدامل ةشقانم لالخ   -١١٣  

ريغ ةشقانملل حرتقملا عضو متي نأو ة ينوناقلاو ةيئارجإلا لغاوشلا جالع بجي هنأ حرتقُأ دقو. حرتقملا
فارطألل رشع سداسلاعامتجالايف ةيمسرلا  ةلصاومل علطتت ا .    أ ةيبوروألا ةعامجلا تركذ دقو

يبناج ثدح ميظنت نكمي هنأ روصتت ثيح ،غارب يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالايف تاشقانملا   
  .تامولعملا نم ديزم ميدقت هيف متي نأ نكمي

 رييغتلل ةبسنلاب ًاضيأ حرتقملا عيزوت تيقوت ىلع ينوناقلاو يئارجإلا لؤاستلا سفن قبطنيو  -١١٤
يفو . حرتقملا ةدام ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا شقان دقف ،كلذ عمو. ةيبوروألا ةعامجلا نم حرتقملا
تاشقانملا ن م ديزم دقع ةيناكمإ يف اهلمأ نع تبرعأو نيلثمملا عيمج ةيبوروألا ةعامجلا تركش ،ماتخلا

اهيف لصوتلا نكمي يتلا ةريخألا ةصرفلا يه كلت نوكتس ثيح ،فارطألل رشع سداسلا عامتجالايف   
قودنصلا دراوم ديدجت لبققافتاىلإ  حرتقمب ًاملع طيحي نأ ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا قفاو دقو .  

  . ةيبوروألا ةعامجلا
بغري دق :تاءارجإب حرتقم  -١١٥ سداسلا عامتجالا  ةرم تاحرتقملا ثحبي نأ يف فارطألل رشع  

  .بسانتي امبسح ةيناث
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ىوتسملا عيفر ءزجلل٣دنبلا  قيرفو ةيئيبلا راثآلا مييقتو يملعلا مييقتلا ةقرفأ بناج نم ميدقت :  
ماع يف زرحملا مدقتلا نأشب يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا   ٢٠٠٤  

مييقتلاو ايجولونكتلاو ةيئيبلا راثآلا مييقتو ،يملع لا مييقتلا ةقرفأل نوكراشملا ءاسؤرلا موقيس  -١١٦
الل تاميدقت لمعبيداصتقالا ماع يف ةماه ةديدج تاروطت يأ نأشب فارطألل رشع سداسلا عامتج   

٢٠٠٤.  
بغري دق :تاءارجإب حرتقم  -١١٧ ب ًاملع طيحي نأ فارطألل رشع سداسلاعامتجالا  ريراقت لا 

  .ةقرفألل ةيلحرملا

يفر ءزجلل٤دنبلا  ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر نم ميدقت : ىوتسملا ع 
  لايرتنوم لوكوتورب

ريرقت لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر مدقيس   -١١٨
ىلإ (UNEP/OzL.Pro.16/10)ةنجللا   فارطألل رشع سداسلاعامتجالا   .  

ريراقت يف ريراقتلا دادعإةرتف لالخ تذختُأ يتلا ةيذيفنتلا ةنجللا تاررقم ى لع لوصحلا نكمي  -١١٩  
عقوملا ىلع ةحاتم ا و، تاعامتجالا  أ امك فارطألا عيمج ىلع ريراقتلا هذه نم خسن عيزوت متيس
   ./http://www.unmfs.org: فارطألا ددعتم قودنصلل يكبشلا

بغري دق :تاءارجإب حرتقم  -١٢٠ اسلاعامتجالا  ةنجللا ريرقت ثحب يف فارطألل رشع سد  
  .ةيذيفنتلا

ىوتسملا عيفر ءزجلل٥دنبلا    ةيملاعلا ةئيبلا قفرم لثمم نم ميدقت:  
يف فارطألا دمتعإ  -١٢١ قفرم سلجم نم بلطي يذلا ١٥/٤٩ررقملا رشع سماخلا مه عامتجا   ،

دقملا عورشملا تاحرتقم ،ةيئانثتسإ ةفصب ،ثحبي نأ(GEF)ةيملاعلا ةئيبلا  نأشب ايقيرفأ بونج نم م  
ةيلهألا ريياعمو فورظ بسح ليومتلا لجأ نم ءاه قفرملاب ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم يجيردتلا صلختلا 

  .قفرملا نم ةدعاسملا هذه لثم يقلتل ةلهؤملا نادلبلا عيمج ىلع ةقبطملا
قيرفلل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالايف ةيضقلا ةشقانم دعب ،ةنامألا تماق   -١٢٢   ، ةيوضعلا حوتفم

ةبوحصم ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ةنامأ ىلإ ةركبم ةلاسر لاسرإب ٢٠٠٣ويلوي /زومت يف لايرتنوم يف دقعنملا  ،
نيرشت ١٩يف  ١٥/٤٩يئاهنلا ررقملا كلذ دعب ةنامألا تلسرأ مث . ةيضقلا هذه نأشب ررقم عورشمب  
ةنامأ تماق ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ةنامأ بلط ىل  عءانبو. ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ةنامأىلإ  ٢٠٠٣ربمفون /يناثلا
ةيملاعلا ةئيبلا قفرم سلجمعامتجال دادعإلا نأشب ةيفاضإ تامولعم ميدقتب كلذ دعب نوزوألا  .  

رايأ٢١-١٩نم دقعنملا ه عامتجايف ةيضقلا ثحبب ةيملاعلا ةئيبلا قفرم سلجم ماق   -١٢٣ ويام / 
شملا زيهجتل ليومت ميدقت ىلع قفاوو٢٠٠١ عورشمل حرتقم عضول ايقيرفأ بونج ىلإ (PDFB)عور ،   

رارق ذاختاودعب اميف عورشملا ةشقانم صوصخب فاحجإ نود ،ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلل   
ةروصب متي ناك ايقيرفأ بونجل ليومتلا ريفوت نأ ىلإ سل . هليومت نأشب  ًافارتعإ ةيئانثتساا راشأ دقو  
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ةيملاعلا ةئيبلل ةبسنلاب ليثيملا ديمورب نم يجيردتلا صلختلا ةيمهأوايقيرفأ بونجل ماعلا عضولاب دكأ دقو .  
ةدشب سل  اهراركت نكمي ةقباس هنأ ىلع رارقلا ىلإ رظنلا يغبني ال هنأا.  

يف فارطألا دمتعاامك   -١٢٤ ةدعاسملا ميدقت ةلصاوم نأشب ١٥/٥٠ررقملا رشع سماخلا مه عامتجا   
ارمت يتلا نادلبلل ةي ملاعلا ةئيبلا قفرم نم ةلحرمب اداصتقا ررقملاو لاقتنا  ةدعاسملا ميدقت نأشب ١٥/٥١   

ارمت يتلا نادلبلل يسسؤملا زيزعتلاب ةصاخلا  ةلحرمب اداصتقا   .لاقتنا 
ةنمضتم ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ةنامأ ىلإ ةلاسر ةنامألا تلسرأ ٢٠٠٣ربمسيد /لوألا نوناك يف  -١٢٥  ،

  .نيررقملا نيذه
هيلاعب امهيلإ راشملا نيررقملا ذيفنت يف زرحملا مدقتلا نأشب ًاريرقت ةيملاعلا ةئيبلا قفرم لثمم مدقي دق   -١٢٦

  .ةيملاعلا ةئيبلا قفرمب ةصاخلا لئاسملا نأشب
بغري دق :تاءارجإب حرتقم  -١٢٧ ع سداسلاعامتجالا    .ةيضقلا هذه ثحب يف فارطألل رش 

ىوتسملا عيفر ءزجلا نم٦دنبلا  جمانرب ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب (ذيفنتلا تالاكو نم تا ميدقت:  
  )يلودلا كنبلاو ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا

يهو ،لايرتنوم لوكوتوربل فارطألا ددعتم قودنصلل ًاعبت ذيفنتلا تالاكو ولثمم موقيس   -١٢٨
، ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ًاديدحت  

  .فارطألا ددعتم قودنصلا ةلظم تحت ةمئاقلا مهتطشنأ نأشب ريراقت ميدقتب ،يلودلا كنبلاو
بغري دق :تاءارجإب حرتقم  -١٢٩ تالاكو ريراقت ثحب يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا   

  .ذيفنتلا

يفر ءزجلا نم٩دنبلا  لوكوتورب فارطأل رشع عباسلا عامتجالا داقعناناكمو ديعاوم : ىوتسملا ع   
  لايرتنوم

دقع متي دق ٢٠٠٥ماع يف   -١٣٠ عم نمازتلاب فارطألل رشع عباسلا عامتجالا،  عباسلا عامتجالا   
انييفةيقافتافارطأ رمتؤمل    .نيعامتجالا ةفاضتساليمسر ضرع يأ ةنامألا قلتت مل و.  

ءوض ىلع :تاءارجإب حرتقم  -١٣١ نم يناثلا فصنلا يف اهدقع ططخملا ةديدعلا ةيئيبلا تاعامتجالا   
بغري دق ٢٠٠٥ماع  يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا،  ديعاوم ديدحت نأشب رارق ذاختا   عامتجالا 

  .نيعامتجالا ةفاضتساثحب يف فارطألا بغرت دق امك . رشع عباسلا
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  قفرم
و رشع سماخلاعامتجالاتاررقم نأشب ةذختملا تاءارجإلا  لوألا يئانثتسالا عامتجالا   

  لايرتنوم لوكوتورب فارطأل

لايرتنوم لوكوتورب فارطأل رشع سماخلاعامتجالاتاررقم نأشب ةذختملا تاءارجإلا   -ًالوأ    

ىلع قيدصتلا – ١٥/١ررقملا   -فلأ داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتا   
  نيجيبو لايرتنومو نجاهنبوكو ندنل تاليدعتو نوزوألا ةقبطلةذفنتسملا 

ةعجشم ،تادهاعملاب فارطألا ريغ لودلا ىلإ تاباطخ لاسرإب ةمظتنم ةفصب ةنامألا موقت   -١
فارطألل رشع سداسلا عامتجالاموقي نأ عقوت يو. تادهاعملا هذه ىلع عيرسلا لودلا هذه قيدصت  

يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم)ب(٦دنبلل ًاقبط قيدصتلا ةلاح ثحبب  نيترقفلا رظنأ . ( 
ةقيثولا هذهل يسيئرلا صنلا نم٧٨ و٧٧  .(  

جاتنإلا – ١٥/٢ررقملا   -ءاب ةيساسألا ةيلحملاتاجايتحالا دسل     
موقي نأ عقوت   -٢ دنبلل ًاقبط ةيضقلا هذه ثحبب فارطألل رشع سداسلا عامتجالاي نم ) ب(٣ 
يريضحتلا ءزجللتقؤملا لامعألا لودج ىلإ ١٨نم تارقفلا رظنأ . (  هذهل يسيئرلا صنلا نم ٢٠   

  ).ةقيثولا
ةداملا بجومب نيجيب ليدعت يف فارطألا تامازتلإ – ١٥/٣ررقملا   -ميج اميف لايرتنوم لوكوتورب نم ٤   

  ةيرولف ةيرولك ورديهلا نوبركلا تابكرمب قلعتي
موقي نأ عقوت   -٣ فارطألل رشع سداسلاعامتجالاي دنبلل ًاقبط ةيضقلا هذه ثحبب   نم ) ١)(د(٦ 
ىلإ ٨١نم تارقفلا رظنأ . (يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج هذهل يسيئرلا صنلا نم ٨٤   

  ).ةقيثولا
نيماعلل ةباقرلل ةعضاخلا داوملل ةيساسألا تامادختسالا تانييعت – ١٥/٤ررقملا   -لاد  ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ 

  ٥ةداملاب ةلماعلا ريغ فارطألل 
موقي نأ عقوت   -٤ دنبلل ًاقبط ةيضقلا هذه ثحبب فارطألل رشع سداسلا عامتجالاي نم ) ١)(أ(٣ 
ىلإ ٦نم تارقفلا رظنأ . (يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج هذهل يسيئرلا صنلا نم ٩   

  ).ةقيثولا
فقو عيجشت – ١٥/٥ررقملا   -ءاه ةزهجأل ةيرورضلا تامادختسالا تانييعت  عرجلابقاشنتسالا  تا  

  ةننقملا
تانايبلا عيمج يكبشلا اهعقوم ىلع عضت نأ ةنامألا ىلإ ررقملا اذه بلط ،ىرخأ ءايشأ نيب نم   -٥

مت يتلاو ١٤/٥ررقملل ًاقفو اهيلإ ةلاحملا  اهل ةمدقملا نادلبلا لبق نم ةيرس ريغاهرابتعا  ةنامألا تبتك دقو  . 
تمدق يتلا فارطألا كلت ىلإ ةنامألا تبتك امك . ١٥/٥ررقملا تابلطتمب مهملعت فارطألا لك ىلإ 
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يتلا تامولعملا عضو نكمملا نم ناك اذإ ام ديكأتب اهايإ ةبلاطم ١٤/٥ررقملل ًاقبط تامولعم لعفلاب   ،
  .١٥/٥ررقملل ًاقبط يكبشلا عقوملا ىلع اهومدق 

نكمي الو ةيرس هتامولعم لك نأ ىلإ مهدحأ راشأ دقو ،ًافرط ١٦نيباطخلا ىلع باجأ   -٦  
يكبشلا عقوملا ىلعاهعضو نأ ىلإ نيريشم م ١٥ـلا ماق اميف .    امولعم ةلاحإ ةداعإب امإ نورخآلا ًافرط  

عقوملا ىلع اهعضو نكمي اهومدق يتلا تامولعملا نأ ىلإ ةراشإلاب وأ ةيرس ريغ ربتعت تامولعملا هذه 
ررقملل ًاقبط تامولعم فرط ريغ دلبو ًافرط ٤٦مدق ،ًالامجإ . يكبشلا كلذ نمض تيو. ١٤/٥ 

ةباين ا ٦١ـب ةصاخ تامولعم   امولعم تغلبأ دق ةيبوروألا ةعامجلا نأ ثيح ،فرط ريغ دلبو ًافرط  
. ةنامألل يكبشلا عقوملا ىلع ًاينورتكلإ ةلاحملا تامولعملا عضو مت. تقولا كلذ يف ءاضعألا اهلود لك نع

ءاهتنإلا درجمب يكبشلا عقوملا ىلع اهعضو متيسو ،ًاينورتكلإ تامولعملا ةيقب ىلع لوصحلا ًايلاح يرجي 
  .ةيلمعلا هذه نم
ررقملا نم ٩ةرقفلا يف   -٧ مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم فارطألا تبلط ١٥/٥   يداصتقالا، 

ررقملا اذه زربت ثيحب ةيساسألاتامادختسالاتاحيشرتب صاخلا بيتكلا ليدعت  ةمدقملا ةيصوتلا ريشت . 
ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف نم  يف ةدراولاو تالوصوريألاب   

ماعل يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل يلحرملا ريرقتلا  تاحيشرت بيتك نأ ىلإ ٢٠٠٤   
ةيلاحلا ةلحرملا يف ليدعت ىلإ جاتحي ال ةيساسألاتامادختسالا دقعت ىدم ةمدقملا بابسألا نمضتتو .  

ةطبترملا لكاشملاو ةيلبقتسملا تامادختسالاضرع ةبوعص ،ةينالديصلا عيزوتلا ت اكبشو دادمإلا ةلسلس  
ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلو يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف حرتقي .تامولعملا ةيرسب  
نعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل لوانتت نأتالوصوريألاب يف اه عامتجايف ىرخأ ةرم ةيضقلا تالو صوريألاب ةي 

ديدحت يف فارطألل ةدئاف رثكأ نوكت دق يتلا تامولعملا يه ام نأشب ًاريرقت مدقت نأو ٢٠٠٥ماع   
تابكرم ىلع ةيوتحملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسإلا ةزهجأ نم يئاهنلا صلختلل ةينمزلا دودحلاو تايمكلا 

  .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا
ةمئاق – ١٥/٦ررقملا   -واو خلا داوملاتامادختسا    عينصت لماوعك ةباقرلل ةعضا 

ررقملاب صاخلا فلأ لودجلا حيقنتب ١٥/٦ررقملا ماق   -٨  ذاختاىلإ ةجاح كانه نكي مل . ١٠/١٤ 
ثحب دنع ةدمتعملا ةمئاقلا مادختسابفارطألا موقت نأ يغبني . ةنامألاب صاخ ءارجإ لماوع مادختسا   

ـب صاخلا فيرعتلا نم ءافعإلا لجأ نم م   نم ٤ةرقفلل ًاقبط " ةباقرلل ةعضاخ ةدام"ادلب يف عينصتلا  
لايرتنوم لوكوتورب نم١ةداملا   .  

عينصتلا لماوع– ١٥/٧ررقملا   -ياز    
موقي نأ عقوت   -٩ دنبلل ًاقبط ةيضقلا هذه ثحبب فارطألل رشع سداسلا عامتجالاي نم ) د(٣ 
ىلإ ٢٤نم تارقفلا رظنأ . (يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج ا صنلا نم٢٦  هذهل يسيئرل  

  ).ةقيثولا
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ةيليلحتلاو ةيربتخملاتامادختسالا – ١٥/٨ررقملا   -ءاح    
ررقملا نم ٢ةرقفلا يف   -١٠ مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ فارطألا تبلط ١٥/٨  نأ  يداصتقالا، 

نود ا   مادختسامايقلا نكمي يتلا ةيليلحتلاو ةيربتخملا تاءارجإلا رفاوتو روطت نأشب ًايونس ًاريرقت مدقي 
ةثلاثلا ةعوم(ميجو ءاب ،فلأ تاقفرملا يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملا   او ةيناثلا ةعوم  لوكوتورب نم ) ا داوم

ررقملابيداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف غالبإ مت . لايرتنوم  .  
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ركذي ٢٠٠٤ماعل يلحرملا هريرقت يف   -١١ مييقت نأيداصتقالا،  روطت    

ةينقت تارايخ ةنجل لالخ نم اهلوانت متيس اياضق نمض نم نوكيس ةيليلحتو ةيربتخم تاءارجإ رفاوتو 
نيحل راظتنإلا ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نورشعلاو عبارلا عامتجالاررق دقو . ةديدج ةيئايميك  
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف هب مئاقلا لمعلا لامكتسا خلا ةنجلويداصتقالا    .ةيئايميكلا ةينقتلا تاراي 

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف داعأ ،ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالاةيضق نأشب   -١٢  يف يداصتقالا 
دقع ثحب يف بغرت دق فارطألا نأب هحارتقإ ركذ )٢٠٠٣ويام /رايأ(ةريخألا ةنسلل يلحرملا هريرقت   ،

ةيليلحتلاو ةيربتخملاتامادختسالانم ةباقرلل ةعضاخلا داوملا ءاغلإ نأشب لمع ةقلح  لمعلا ةقلحل نكمي .  
مت امبسح تامادختسالاهذه نم يجيردتلا صلختلا نم تنكم يتلا ةديدجلا قرطلا ضرعتست نأ كلت   

ةداملاب ةلماعلا فارطألا ةصاخ ،فارطألا دعاست ثيحب ١١/١٥ررقملل ًاقبط هفيرعت  حيقنت يف ٥   ،
نوزوألل ةدفنتسملا داوملامادختساءاغلإ يلاتلابو ةيليلحتلا اهريياعم  لمعلا ةقلح ددحت نأ نكمي امك . 

ةيليلحتلا قرطلا جمد ليجعت فد تامادختسالا  ةلمتحملا اهلئادبو ةباقرلل ةعضاخلا داوملا نم ةيقبتملا  
 يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ةنامألا تعجش دقو . ةيلودلاو ةينطولا ريياعملا نمض ةديدجلا
موقي . طاشنلا اذه ذيفنتل ةيرورضلا لاومألا ريفوت نكمي ثيحب طاشنلا اذه نأشب مراص حرتقم عضول

ًايلاحيداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف  حرتقملا اذه يف عضو يف رظنلاب   .  
ريبدتلا دعاوق ةنودمو نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ريمدتلا تايجولونكت ةلاح – ١٥/٩ررقملا   -ءاط  

  ديجلا يرادإلا
ططخت وأ لغشت يتلا فارطألا موقت نأ عقوت . هب مايقلا ةنامألا نم بولطم ءارجإ دجوي ال  -١٣ ي

  .ررقملا اذهل ًاقبط كلذ لعفت نأ ،ةدمتعم تايجولونكت ليغشتل
ا– ١٥/١٠ررقملا   -ءاي ايح ةيا  دنع نوزوألل ةدفنتسم داوم ىلع ةيوتحملا يواغرلا ريمدتو ةلوانم    

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلُط ١٥/١٠ررقملا يف   -١٤ عمزملا هريرقت يف مدقي نأ يداصتقالا،   
امب ،يرارحلا لزعلا يواغر ريمدتو ةلوانم نأشب ةثدحم ةديفم تامولعم ٢٠٠٥ليربأ /ناسين يف هميدقت  

ةيان ع ءاليإ عم ،نوزوألل ةدفنتسم داوم ىلع ةيوتحملاو ،ينابملا يف ةدوجوملا ةيرارحلا يواغرلا كلذ يف
ةبسنلاب ةققحتملا ريمدتلا ةيلاعف نيب فالتخالاحضوي نأو ؛ةيجولونكتلاو ة يداصتقالاتاريثأتلاب ةصاخ   

ةققحتملا ريمدتلا ةيلاعفو ) اهزيكرت داعم(ريمدتلا لبق يواغرلا نم ةصلختسملا نوزوألل ةدفنتسملا داوملل 
قيرف غالبإ مت ). ففخم ردصم(نوزوألل ةدفنتسم داوم ىلع ةيوتحملا اهسفن يواغرلل ةبسنلاب 

ررقملابيداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا   .  
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مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف موقي نأ عقوت   -١٥  ةثدحم تامولعم ميدقتب يداصتقالاي ،ررقملل ًاقبط  
عمزملا هريرقت يف نوزوألل ةدفنتسم داوم ىلع ةيوتحملا يرارحلا لزعلا يواغر ريمدت ةيضق نأشب حيضوتو 

  .٢٠٠٥ليربأ /ناسين يفهميدقت 
ةلوخملا ةيميظنتلا طورشلا ديدحتل لمع ةطخ – ١٥/١١ررقملا   -فاك نادبأ يف تانولاهلا مادختسال   

  ةديدجلا تارئاطلا
موقي نأ عقوت   -١٦ ًاقبط ررقملا اذه ذيفنت يف زرحملا مدقتلا ثحبب فارطألل رشع سداسلا عامتجالاي  

ىلإ ٢١نم تارقفلا رظنأ . (يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم) ج(٣دنبلل  صنلا نم ٢٣   
  ). ةقيثولا هذهل يسيئرلا

ةبوطرلا يلاع ىوتحملا تاذ رومتلا ةجلاعمل ليثيملا ديمورب مادختسإ– ١٥/١٢ررقملا   -مال    
مدختست يتلا نادلبلا لاثتماةلاحل امهثحب ةنامألاو ذيفنتلا ةنجل نم لك لجؤتس ،ررقملا اذهل ًاقبط   -١٧  

نم ةئاملا يف ٨٠نم رثكأ  نيتنس ىلإ ةبوطرلا يلاع ىوتحملا تاذ رومتلا يف ليثيملا ديمورب نم اهكالهتسا   
ةجلاعمل ليثيملا ديموربل لئادب رفاوتت هنأ ةيساسأ ةروصب يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف دجي نأ دعب   

يف ليثيملا ديمورب نم اهكالهتسانم ديزت ال نادلبلا هذه نأ املاطو ،ةبوطرلا يلاع ىوتحملا تاذ رومتلا   
ىلإ ريشت ا ٢٠٠٢ماع تايوتسم نم رثكأ ىرخألا تاجتنملا   أو ديمورب نم ردق لقأ مادختساب اهمازتلا   

ةيذيفنتلا ةنجللا موقت نأ عقوت . رومتلا ىلع رثؤت يتلا تافآلل ةلاعفلا ةحفاكملا نامضل مزاللا ليثيملا  ي امك
نأو ةبوطرلا يلاع ىوتحملا تاذ رومتلا جالع يف ةمدختسملا لئادبلل ةبسان ملا ةيداشرإلا تاعورشملا ثحبب

  .يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف عم تاعورشملا هذه جئاتن يف كراشتلا متي هنأ نم دكأتت 
ذيفنتلا ةنجل ةيوضع– ١٥/١٣ررقملا   -ميم    

مت يتلا فارطألا لاصتازكارم راطخإ مت   -١٨   ب ذيفنتلا ةنجل ةيوضعل ااختنا نأ اهيلإ بلُطو ا اختنا
  .نيتمداقلا نيتنسلل ةنجللا يف اهيلثمم) ءامسأ(مسا ةنامألا ىلإ مدقت 

ةداملل ًاقفو فارطألا نم ةمدقملا تامولعملاو تانايبلا – ١٥/١٤ررقملا   -نون لايرتنوم لوكوتورب نم ٧   
تانايب نع ركبملا غالبإلا – ١٥/١٥ررقملاو  جاتنإلاوكالهتسالا     

ررقملل اههابتنايعرتستو ركبملا غالبإلاب اهركذت فارطألا ىلإ تاباطخ ةنامألا تلسرأ   -١٩  
لولحب كلذ نوكي نأ لضفيو ،ماقرألا رفاوت درجمب ا ١٥/١٥  انايب غالبإ ىلع فارطألا عجشي يذلا  ،
ناريزح٣٠ ماع لك نمهينوي/  لوليأ٦لولحب .   غلبأ ٢٠٠٤ربمتبس /  ماع تانايب ًافرط ١٢٣،   ٢٠٠٣ ،

لولحب م ٦٣غلبأ نيح يف   انايب ًافرط ناريزح٧   ٧يف ةغلبملا تانايبلا ثحب مت . ٢٠٠٤ هينوي/ 
يف ذيفنتلا ةنجل لبق نم ٢٠٠٤ هينوي/ناريزح زومت١٨ و١٧يف دقعنملا اه عامتجا  درتو ٢٠٠٤ويلوي /   ،
  .فارطألا لك ىلع هميمعت مت يذلاو ،اهريرقت يف ةنجللا تايصوت

، ٧ةداملل ًاقبط ةلاحملا تامولعملا نأشب عضو رخآ ىلع لدعم ريرقت دادعإ ب ةنامألا موقتس  -٢٠
فارطألل رشع سداسلاعامتجالامامأ تامولعملا هذه ميدقت متيسو  ثلاثلا عامتجالاثحبيس .    
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هتايصوت مدقيسو ةرشابم فارطألل رشع سداسلا عامتجالالبق تانايبلا ريرقت ذيفنتلا ةنجلل نوثالثلاو   
    .بسانتي امبسح

ىلإ ١٥/١٦نم تاررقملا   -نيس مدع – ١٥/٤٥  لايرتنوم لوكوتوربللاثتمالا     
ىلإ ١٥/١٦تاررقملا قلعتت   -٢١ مدعب ١٥/٤٥  لايرتنوم لوكوتوربللاثتمالا    . ، تاررقملا هذه لك

عوجرلا مت ،ساسألا طخ تانايب حيقنت لجأ نم تابلط ميدقت ةيجهنم نأشب ١٥/١٩ررقملا كلذ يف امب   
يف تاررقملا هذه ذيفنت ةلاح ذيفنتلا ةنجل تضرعتسادقو . ةينعملا نادلبلا ىلإ اهيف يف دقعنملا اه عامتجا 
دقعب موقتسو ٢٠٠٤ويلوي /زومت لبق رخآ عامتجا  نيرشت يف ةرشابم فارطألل رشع سداسلا عامتجالا   
لاعامتجالاىلإ ني عامتجالانم ةئشانلا ةنجللا تايصوت ميدقت متيس . ٢٠٠٤ربمفون /يناثلا رشع سداس  
  .فارطألل

فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ةيوضع– ١٥/٤٦ررقملا   -نيع    
يرورضلا ءارجإلاذاختالفارطألا ددعتم قودنصلا ةنامأ ىلإ رارقلاب عوجرلا مت   -٢٢ نأ عقوت .   ي

ةنجلل نيعبرألاو يناثلاعامتجالاب تأدب يتلا ةيذيفنتلا ةنجللا يف نوراتخملا ءاضعألا لمعي   ، ةيذيفنتلا  
نم لايرتنوم يف دق   راذآ٢٩ع يذلاو ناسين٢ىلإ سرام /    .٢٠٠٤ليربأ / 

لايرتنوم لوكوتوربل ةيلاملا ةيلآلا ةرادإ نأشب ةسارد ءارجإتاصاصتخا – ١٥/٤٧ررقملا   -ءاف    
ثحبي نأ عقوت   -٢٣ دنبلل ًاقبط ةيضقلا هذه فارطألل رشع سداسلا عامتجالاي لودج نم ) أ(٥ 

ىلإ ٦٢نم تارقفلا رظنأ . (يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لامعألا ةقيثولا هذهل يسيئرلا صنلا نم٦٥   .(  
ذيفنت نأشب فارطألا ددعتم قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ريرقت نأشب ررقم – ١٥/٤٨ررقملا   -داص  

  لايرتنوم لوكوتورب
ثحبي نأ عقوت   -٢٤ دنبلل ًاقبط ةيضقلا هذه فارطألل رشع سداسلا عامتجالاي لودح نم ) ج(٥ 

ىلإ ٧٠نم تارقفلا رظنأ . (يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لامعألا ةقيثولا هذهل يسيئرلا ءزجلا يف٧٢   .(  
قملاو ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم ةيلامو ةينقت ةدعاسمل ايقيرفأ بونج بلط– ١٥/٤٩ررقملا   -فاق رر ـ 

لا ىلإ ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم ةمدقملا ةدعاسملا ةلصاوم– ١٥/٥٠ ارمت يتلا نادلب   ةلحرمب اداصتقا  
ررقملاو لاقتنا رمت يتلا نادلبلا ىلإ يسسؤملا زيزعتلا ةدعاسم ميدقت – ١٥/٥١  ا  ةلحرمب اداصتقا  
  لاقتنا

ذيفنت صوصخب زرحملا مدقتلا نع ريرقت ميدقتب ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ةنامأ لثمم موقي نأ عقوت   -٢٥ ي
 ١٢١نم تارقفلا رظنأ. (ىوتسملا عيفر ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج ن م٥دنبلل ًاقبط ةثالثلا تاررقملا 

ةقيثولا هذهل يسيئرلا ءزجلا يف١٢٧ىلإ   .(  
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ةيلاملا لئاسملا– ١٥/٥٢ررقملا   -ءار   تاينازيملاو ةيلاملا ريراقتلا:  
ثحبي نأ عقوت   -٢٦ دنبلل ًاقبط تاينازيملاو ةيلاملا ريراقتلا فارطألل رشع سداسلاعامتجالاي ) أ(٨  

هذهل يسيئرلا ءزجلا يف ١٠٧ و١٠٦نيترقفلا رظنأ . (يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم  
  ).ةقيثولا

اهثحبل ًاضيأ فارطألل رشع سداسلاعامتجالامامأ ةيلاتلا لئاسملا نوكتس   -٢٧  :  
ررقملا نم ٧ةرقفلل ًاقبط   )أ(  )د( ةنامألا تماق ١٥/٥٢  ممألا تاطلسب لاصتالاب،   

لا معد فيلاكتل دحوملا لدعملا ضفخل يعسلا لجأ نم٢٠٠٤ليربأ /ناسين يف ةصتخملا ةدحتملا جمان رب 
ةيلاملا ةيلآلل ةيجراخلا ةساردلل رالود٥٠٠٠٠٠ـلا غلبم نم مصخت ثيحب  جئاتنلا غالبإ متيس .  

؛فارطألل رشع سداسلاعامتجالل    
ريرقت نم ١٥٦ةرقفلل ًاقبط   )ب(  )ه( رشع سماخلاعامتجالا  لوكوتورب فارطأل    

ةددعتم ةيئيب تاقافتاىلإ تامهاسملا ميدقت ةسرامم لاجم يف ثوحب ءارجإب ةنامألا تماق ،لايرتنوم   
نأشب فارطألل رشع سداسلا عامتجالاىلإ هميدقتل ةنامألا نم حرتقم دادعإ متيس . ىرخأ فارطألا  

اونسلا يفهدامتعافارطألا ىلع يذلا ةبصنألل ةدحتملا ممألا لودج  قودنصلل ةيلاتلا ةيلاملا ت  
  .ينامئتسالا

مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفو ةيئيبلا راثآلا قيرفو يملعلا قيرفلا تاصاصتخا – ١٥/٥٣ررقملا   -نيش  
  يداصتقالا

دادعإ دنع تاصاصتخالاهذه ةقرفألا مدختستس . ةثالثلا مييقتلا ةقرفأل ررقملا اذه غالبإ مت  -٢٨  
لوألا نوناك٣١لولحب ةنامألا ىلإ اه تلاحإل مهتصاخ مييقتلا ريراقت لبق نم ثحبلل ٢٠٠٦ربمسيد /   

يف لايرتنوم لوكوتورب فارطأل رشع عساتلا عامتجالالبق نمو ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا   ٢٠٠٧  
مييقتلاو ايجولونكتلا قيرف اهمدختسي يتلا مييقتلا تائف – ١٥/٥٤ررقملا   -ءات مييقت دنع يداصتقالا   

  ليثيملا ديمورب نم ةجرحل اتامادختسالا
نم ًايئانثتساًا عامتجاليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تدقع ،ررقملا اذهل ًاقبط   -٢٩  ١٠ 
طابش١٢ىلإ  تائفلا مييقتل ٢٠٠٤رياربف /  قيرف ىقتلإو ،ةجرحلا تامادختسالاتاءافعإل " ةجردملا"   

بش١٤ و١٣ يف يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا  ةيضقلا هذ/طا   مت . صاخلا ريرقتلا ةغايصل رياربف
ريرقتلا ثحب مت . نوزوألا ةنامأل يكبشلا عقوملا ىلع هعضو مت امك ،فارطألا ىلإ هلاسرإو ريرقتلا رادصإ

ررقم ساسأ ناكو فارطألل يئانثتسالا عامتجالالبق نم    .١/٣ يئانثتسالا عامتجالا 
ناكراشملا ناسيئرلا– ١٥/٥٥ررقملا   -ءاث لايرتنوم لوكوتورب فارطأل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل     

يتلاو ،ةنسلا هذه ناكراشملا ناسيئرلا لمعيس . امهرايتخابنيكراشملا نيسيئرلا ةنامألا ترطخأ   -٣٠
نم دق عامتجالاب تأدب  ع يذلاو ،ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلا ىلإ ١٣   ١٦ 
فينج يف٢٠٠٤ويلوي /زومت  .  
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فارطألليئانثتسالا عامتجالا – ١٥/٥٦ررقملا   -ءاخ    
دقع مت ١٥/٥٣ررقملل ًاقبط   -٣١ نم لايرتنوم يف فارطألل يئانثتسا عامتجا،  ىلإ ٢٤   ٢٦ 

ةقيثولا مسرك عامتجالاريرقت رفاوتي . ٢٠٠٤سرام /راذآ  UNEP/OzL.Pro.ExMP/1/3.  
لوكوتورب فارطأل رشع سداسلاعامتجالا – ١٥/٥٧ررقملا   -لاذ لايرتنوم     

دقع   -٣٢  نم غارب يف رشع سداسلا عامتجالاي ،ررقملا اذهل ًاقبط ىلإ ٢٢  يناثلا نيرشت٢٦  ربمفون / 
٢٠٠٤.  

لايرتنوم لوكوتورب فارطأل لوألايئانثتسالا عامتجالاتاررقم نأشب ةذختملا تاءارجإلا   -ًايناث    

لوألا يئانثتسالا عامتجالاررقم   -فلأ ا تاليدعتلا نم ديزم– ١/١  يف ةباقرلل ةعضاخلا داوملاب ةلصتمل  
  ءاه قفرملا

لوألا يئانثتسالا عامتجالاررقم يف   -٣٣ ينمزلا لودجلا ىقبي نأ فارطألا تررق ١/١   ،
ديق فارطألل رشع سماخلا عامتجالاءانثأ ةلصفملا هتروصب ،ةتقؤملا تاضيفختلل  نأو ضارعتسالا   ،

م ءارجإ يف٢٠٠٦ماع يف كلذ نوكي نأ لضفيو ،رظنت  ديمورب يف ةددحملا ةتقؤملا تاضيفختلا نم ديز  
لوكوتورب رييغتل ًاحرتقم ةيبوروألا ةعامجلا تمدق. ٥ةداملاب ةلماعلا فارطألا ىلع ةقبطملا ليثيملا   

فارطألل رشع سداسلاعامتجالالبق نم هثحب لجأ نم لايرتنوم   .  
لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلاعامتجالايف حرتقملا اذه شقون   -٣٤ ةيوضعلا حوتفم  بغري دق .  

دنبلل ًاقبط ةيناث ةيضقلا ثحب يف فارطألل رشع سداسلا عامتجالا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم ٩   
ىلإ ١١٠نم تارقفلا رظنأ . (يريضحتلا ةقيثولا هذه نم يسيئرلا ءزجلا يف١١٥   .(  

لوألا يئانثتسالا عامتجالاررقم   -ءاب ملا ديمورب نم صلختلا عيرست- ١/٢  فارطألا بناج نم ليثي  
  ٥ةداملاب ةلماعلا 

لوألا يئانثتسالا عامتجالاررقم يف   -٣٥ نأ ،ةنيعم فورظل ًاقبط ،ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلُط ١/٢   
ذيفنت ىدل ًانرم ًاج   ةوطخ ةرتف دم ثحبت نأو ليثيملا ديمورب نم ركبملا صلختلا تاقافتادمتعت  
ماع زواجتت الأ ىلع ،تاقافتالاهذه بجومب ةيئاهنلا ضيفختلا  ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ بلُط امك . ٢٠١٥ 

عيرسلا صلختلاتاقافتاتارتف دمل ريياعم دمتعت نأ  ررقملا اذه ذيفنتب ةيذيفنتلا ةنجللا موقت نأ عقوت.   ي.  
لوألا يئانثتسالا عامتجالاررقم   -ميج تاءافعإ تانييعت – ١/٣  ديمورب نم ةجرحلا تامادختسالا   

   ٢٠٠٥ماعل ليثيملا 
ررقمل ًاقبط ةجرحلا تامادختسالاتاءافعإ تدمتعُأ   -٣٦ لوألا يئانثتسالا عامتجالا  طيحت . ١/٣ 

ةددعتم تاءافعإ نأشب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم حرتقملا ررقملا عورشمب ًاملع ررقملا نم ٦ةرقفلا   
ءافعإ فارطألا عامتجاحنمي امدنع ،ررقملا صني ً،اديدحت . تاونسلا ليثيملا ديموربل جرح مادختسا   

ماعل نيعم فرطل كالهتساوجاتنإ ىوتسمو  بلط فرطلا اذه قح نم نوكيس هنإف ،طقف ٢٠٠٥   
نكمأ نإ٢٠٠٥ماعل لمكم بلط ىلع ةوالع  (٢٠٠٧ و٢٠٠٦نيماعلل كلذك تاءافعإ  امك ). ، 
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لبق نم اهثحب يغ بني يتلاو ،تاونسلا ةددعتم تاءافعإلا ليوخت ةيجهنمو ريياعم ةغايص ىلع ررقملا صني
فارطألل رشع سداسلاعامتجالا  .  

عقوت عامتجالاموقيس   -٣٧  يو ةيضقلا هذه ثحبب ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نورشعلاو عبارلا  
دنبلل ًاقبط ةيضقلا هذه نأشب ةيناث ةشقانم ءارجإب فارطألل رشع سداسلا عامتجالاموقي نأ  ) ١)(أ(٤ 

ىلإ ٢٧نم تارقفلا رظنأ . (يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم هذهل يسيئرلا ءزجلا يف ٣٠   
  ).ةقيثولا

لوألا يئانثتسالا عامتجالاررقم   -لاد تاءافعإ حنمب ةقلعتملا طورشلا -١/٤  نم ةجرحلا تامادختسالا   
  ليثيملا ديمورب

لوألا يئانثتسالا عامتجالاررقم يف   -٣٨ البإو حنم طورشب ةصاخلا رصانعلادامتعا، مت ١/٤  غ  
ليثيملا ديموربل ةجرحلاتامادختسالاتاءافعإ  عبارلا عامتجالاةطساوب ةيلاتلا اياضقلا ثحب بولطم .    

  :ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو
لوألا يئانثتسالا عامتجالاررقم يف   )أ( ةرقفلا ١/٤  ايجولونكتلا قيرف ىلإ بلُط )ز(٩،   ،
ألا عم رواشتلاب دعي نأيداصتقالامييقتلاو  ، تامادختسالاتاءافعإ ريرقتل ًالكش ،ةينعملا فارط   ةجرحلا  

قيرف ىلإ بلُط ،ررقملا سفن نم ) و(٩ةرقفلا يف . يئانثتسالا عامتجالاريرقتل لوألا قفرملا ىلع زكتري 
نع غالبإلل فارطألا همدختست نأ نكمي يبساحم راطإب يصوي نأ يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا   

تاءافعإ طورش بجومب اهردصتو اهدروتستو اهجتنت يتلا ليثيملا ديمورب تايمك ةجرحلا تامادختسالا   
رشع سداسلا عامتجالالبق نم يبساحملا راطإلاو ريرقتلا لكش ثحب متي نأب ررقملا صني . ةدمتعملا  
 ءافعإ نع غالبإلا عم ينعملا فرطلا لبق نم دمتعملا يبساحملا راطإلا ةلاحإ متي نأو ،امهدامتعال فارطألل
هيلع قفتملا لكشلا ةمدختسم اهتصاخ جرحلامادختسالا  يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا قيرف لمعي .  

عيباسأ لبق نيحاتم نالمعلا ناذه نوكيس . ريرقتلاب صاخلا لكشلاو يبساحملا راطإلا دادعإ ىلع ًايلاح
حبب مايقلل ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل رشع عبارلاعامتجالادقع نم ةديدع    .امهث 

بيتك دادعإب ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تماق ٢٠٠٢ماع يف   )ب(  ،
ررقملل ًاقفو ليثيملا ديموربل ةجرحلا تامادختسالاتانييعت نأشب يداشرإ  يف هتحقنو ١٣/١١   

لبق نم تمدُق يتلاو تاءافعإلا ثحب ءانثأ تبستكُأ يتلا تاربخلل ةجيتن ٢٠٠٣سطسغأ /بآ  
لوألا يئانثتسالا عامتجالاررقم نم ) ك(٩ةرقفلا يف . ٢٠٠٣لئاوأ يف ف ارطألا قيرف ىلإ بلُط ١/٤   ،

تدرو يتلا ةديدجلا ماكحألا يعاري ثيحب يداشرإلا بيتكلا لدعي نأ يداصتقالامييقتلاو ايجولونكتلا   
فارطألل رشع سداسلاعامتجالالبق نم هثحبل ررقملا اذه يف  مييقتلا و ايجولونكتلا قيرف لمعي.  

يداشرإلا بيتكلا ليدعت ىلع ًايلاح ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجلويداصتقالا نوكتس .  
  .٢٠٠٤ هينوي/ناريزح لئاوأ يف ةحاتم ةحقنملا ةخسنلا
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لوألا يئانثتسالا عامتجالاررقم   -ءاه لمع تاءارجإ ضارعتسإ – ١/٥  تارايخلا ةنجل تاصاصتخاو   
ليثيملا ديمورببةينعملا ةينقتلا    

لوألا يئانثتسالا عامتجالاررقم يف   -٣٩ ةيلمع ءاشنإ ىلع فارطألا تقفاو ١/٥   ضارعتسال، 
تانييعت مييقتب قلعتي اميف ليثيملا ديموربب ةينعملا ةينقتلا تارايخلا ةنجل تاصاصتخاولمع تاءارجإ   

ةجرحلاتامادختسالاتاءافعإ  لاو رصانعلا ررقملا نم٢ةرقفلا لصفت .   اذه اهيطغي نأ بجي يتلا اياضق  
ةثالث ةدمل عمتجي صصخم لماع قيرف ضرغلا اذهل ئشنت نأ فارطألا تررق ٣ةرقفلا يف . ضارعتسالا  ،

ريرقت مدقي نأو ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ةرشابم نيرشعلاو عبارلا عامتجالاليبق مايأ   هتاجاتنتساب 
  .عامتجالاكلذ ىلإ هتايصوتو 

ةعبارلا هترود يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ بلُط ،ررقملا سفن نم ٦ةرقفلا يف   -٤٠  
رصانعلا ديدحتو فارطألل رشع سداسلا عامتجالااهدمتعيو اهثحبيل تايصوت ةغايص نيرشعلاو   

ةقفاومب ًانهر ًاتقؤم اهمادختسانكمي يتلا ،تدجو نإ ،ةبسانملا  فارطألل رشع سداسلاعامتجالا   .  
يرفلاعمتجا  -٤١ ىلإ ١٠نم صصخملا لماعلا ق   زومت١٢  ضرع متو ،فينج يف ٢٠٠٤ويلوي /   

ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل نيرشعلاو عبارلاعامتجالا يف عامتجالاجئاتن  لماعلا قيرفلا أشنأ .  
ةيضقلا هذه نأشب لمعلا ةلصاومللاصتاقيرف ةيوضعلا حوتفم  قيرفلا ررق ،زرحملا مدقتلا ةشقانم دعبو .  

عم نمازتلاب صصخملا لماعلا قيرفلا عامتجادقع ةداعإ ةيوضعلا حوت فم لماعلا رشع سداسلا عامتجالا   
جئاتن ةشقانم متت مأ عقوت . فارطألل لبق نم صصخملا لماعلا قيرفلل يناثلا عامتجالاي  عامتجالا 

 ًاضيأ رظنأ. (يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم) ب(٤دنبلل ًاقبط فارطألل رشع سداسلا 
ىلإ ٤٨نم تارقفلا  ةقيثولا هذه نم يسيئرلا ءزجلا يف٥١   .(  

  ــــــــــ


